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„.Świat powinien być zrozumiały, 
tak czy nie 7 

(„Pierwszy dzień wolno,cl") 

LEON KRUCZKOWSKI 
~ 

-------~~~-----

Urodził się 28 czerwca 1900 roku w Krakowie. Mimo, Iż 

pierwsze wiersze publikował w prasie już w 1918, nie od razu 
poświęcił się pisarstwu, przeciwnie. Po ukończeniu wydziału 

chemii przy Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie, praco
wał do roku 1930 jako chemik w przemyśle naftowym i cera
micznym, a także nauczyciel przedmiotów technicznych w 
szkolnictwie zawodowym, Lecz już w 1928 wydaje tom poezji 
Młoty nad światem . Ogłoszona w cztery lata później powieść 

Kordian i cham wprowadza go na trwałe do literatury. W roku 
1935 wydaje drugą powieść Pawie pióra, w 1937 Sidła. Uznany 
zostaje za jednego z najwybitniejszych pisarzy i publicystów 
polskiej międzywojennej lewicy. Podczas kampanii wrześnio

wej 1939 dostaje się do ' niewoli - do 1945 przebywa w obo
zach jenieckich. W 1945 wraca do kraju, od początku bierze 
czynny udział w życiu politycznym i kulturalnym. Jest człon
kiem KRN i (od roku 1948) wiceministrem Kultury i Sztuki. 
Współorganizuje wiele czasopism, m.in. „Twórczość" (1945). W 
latach 1949-56 jest prezesem ZG Związku Literatów Polskich, 
w latach 1952-56 równocześnie posłem na Sejm. Działa aktyw
nie w Komitecie Obrońców Pokoju. W 1956 zostaje członkiem -
korespondentem Niemieckiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1955 
zostaje odznaczony Państwową Nagrodą Artystyczną za cało

kształt twórczości. Pisze liczne artykuły. W dziedzinie twór
czości artystycznej poświęca się głównie dramaturgii. Pierwsze 
próby dramatyczne podejmował już przed wojną. W 1935 za 
namową Leona Schillera dokonał przeróbki scenicznej Kordia
na i chama. W tym samym roku publikuje na łamach „Wia
domości Literackich" fragmenty sztuki BohateT nasz11ch cza
sów. W 1938, opartą na jej motywach Przygodę z Vaterlan
dem. Ale prawdziwy rozwój dramatopisarstwa Kruczkowskiego 
przypada po roku 1948. Pisze wówczas Odwetu, w dramatycz-
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ny sposób ukazując konflikt „starego i nowego" w powojennej 
rzeczywistości. Prapremiera tej sztuki odbyła się w tymże roku 
w Teatrze Polskim w Warszawie w doskonałej obsadzie, z Gu
stawem Buszyńskim , Zofią Małynicz, Marią Dulębą i innymi. 
W 1949 ukazuje się najwybitniejsza sztuka Kruczkowskiego 
Ni emcy (prapremiera t.r. w Krakowie), nagrodzona w 1950 roku 
Państwową Nagrodą Artystyczną I stopnia. W 1954 powstaje 
oparty o korespondencję skazanych na śmierć komunistów 
amerykańskich Rosenbergów dramat Ju liusz i Ethel, wysta
wiony w tym samym roku w warszawskim Teatrze Polskim 
z Haliną Mikołajską i Tadeuszem Kondratem w rolach tytuło 
wych. W 1955 Teatr im. Słowackiego w Krakowie daje prapre
mierę Odwiedzin, w 1959 w Warszawskim Teatrze Współczes 
nym Erwin Axer reżyseruje Pierwszy dzień wolności z świet
nymi kreacjami Aleksandry Śląskiej (Inga) i Tadeusza Łom
nickiego (Jan). W 1961 Kazimierz Dejmek inscenizuje w Tea 
trze Polskim w Warszawie Smierć gubernatora ze Zdzisławem 
Mrożewskim w roli tytułowej , zaś w 1963, w rok po śmierci 
autora krakowski Teatr im. Słowackiego daje prapremierę je
go przedwojennej sztuki Przygoda z Vaterlandem. 

TADEUSZ DREWNOWSKI 

WOKÓŁ DRAMATÓW KRUCZKOWSKIEGO 

Z powodu Kordi ana i chama podkreślano dwie cechy pióra 
Leona Kruczkowskiego, które pośród ówczesnych poszukiwań 

artystycznych nadawały mu charakter odrębny ,wręcz wyjątko

wy. Jego debiut prozatorski nie eksploatował własnej biogra
fii , co było regułą zwłaszcza ówczesnych debiutów, ani nie 
grzązł w partykularyzmie prozy środowiskowej. I to, w oczach 
krytyka tak wymagającego jak Karol Irzykowski, niechętnie 

usposobionego do wszelkiego opisywactwa i odpisywactwa, jed
nało Kruczkowskiemu opinię twardego debiutanta. Kordian 
i cham wywołał burzę nie tylko w światku intelektualnym -
powieść poniewierająca się dość długo po biurkach wydawców 
osiągnęła duży sukces w;ydawniczy: w ciągu krótkiego czasu 
miała 4 nakłady w latach również na rynku księgarskim kry
zysowych. Był to objaw pewnych nie uświadamianych zbyt 
wyraźnie koniunktur czytelniczych. Autor Kordiana i chama 
wystąpił z odkrytą przyłbicą. Trudno jednak tłumaczy/\ ten 
sukces jedynie sympatiami czy antypatiami politycznymi -
chodziło o współbrzmienie dużo istotniejsze, o zdolność myśle
nia kategoriami trafiającymi do zbiorowiska. 

( .. . ) Na tle tych perypetii twórczość Leona Kruczkowskiego 
godna jest szczególnej uwagi. Autentyczność jej rodowodu nie 
budzi najmniejszych podejrzeń. Powieściopisarzowi i drama
turgowi (więc nie piewcy agitacyjnemu) nie odmówili zainte
resowania czytelnicy i widzowie. Po wojnie dostojeństwa nie 
lamią jego pióra. Co więcej , powojenne dramaty Kruczkowskie
go jedne z niewielu - ocalały z plagi schematyzmu, która do
tykała nawet talenty nieprzeciętne. A przecież Kruczkowski 
wywierał wtedy duży wpływ na życie litreackie - mamy więc 
żywy przykład rozbieżności między teorią a praktyką, między 
polityką i artystą. Czemu je zawdzięczać? 
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(„.) Odwety, wystawione w r. 1948, nazywa pisarz powtór
nym debiutem. Główna postać dramatyczna - Julek - jest 
postacią w żadnym razie nie przeszarżowaną. Od usiłowanej 

zbrodni w imieniu podziemia nie przeprowadził go autor w sze
regi ZMW, jak by to było w dziele socrealistycznym; jego ro
la - małomówna, dyskretna - kończy się obietnicą odmowy 
i desperackim czynem człowieka zaplątanego w matnię, 

przerastającą jego młode a już nadwyrężone siły. Julek 
z Odwetów jest prototypem Maćka Chełmickiego z Popiolu 
i diamentu. W ogóle w planie sytuacyjnym te dwa utwory ma
ją szalenie dużo - niezależnych przecież - punktów zbież

nych: środowisko prowincjonalne, zaplecze - hiszpańskie u ko
munistów, konspiracyjne u zamachowców, wreszcie - starcie 
dwóch uczciwych ludzi na tle rozbieżnych orientacji politycz
nych. 

Mimo to u Kruczkowskiego istotny dramat Jego starcia u
myka, blednie. ( ... ) Zaskakuje natomiast odarcie obydwu ucz
ciwych sił - starych komunistów i młodego pokolenia - z le
gendy l niepowtarzalności. Odwety pisane były jeszcze jakby 
ręką Jagmlna, zamiłowanego pedagoga, poznającego dopiero 
kraj po wieloletniej nieobecności. Może odczuwając manka
menty i zaokrąglenia odwetów historycznych wspomógł je pi
sarz dosyć zawiłymi odwetami rodzinnymi (znów analogia do 
spotkania Szczuki z synem), co rzuca pewien dwuznaczny cień 
na czystość gry. 

Kolejny utwór na kanwie rodzimej - Odwiedziny - po
częty był z inspiracji na wskroś literackiej. Powstawał on w 
okresie ożywionych na powrót zainteresowań Żeromskim z oka
zji literackiego uzupełnienia i wystawienia odnalezionego cu
downie Grzechu, do czego Kruczkowski brał się w sposób bar
dzo osobisty, znajdując piękną, jak rzadko, sposobność spłace
nia długu patronowi. Dość, że odwrócenie Przepióreczki zaczęło 
autora pasjonować w tym przedsięwzięciu - w Odwiedzi
nach - więcej niż materiał życiowy. Realizacja Porębian -
to Jedno; w ślad za pierwszym przyszedł motyw drugi, rów
nie literacki, motyw ducha we dworze (co może straszyć te
raz?). Niewinne i raczej żartobliwe zamiary, które zresztą au
tor przy każdej okazji podkreślał, ściągnęły na niego, jak so-
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bie przypominamy, istną nawałnicę. Sielanka neoporębiańska 
ni stąd ni zowąd wydała się czynnikom podówczas miarodaj
"Ym - mowa o roku 1952 - wywoływaniem _przysłowiowe_g~ 
wilka z lasu. Kiedy sztuka doczekała się w kilka lat późmeJ 
wystawienia, odwilż była w pełni, stąd z sielankopisarstwa 
socrealistycznego obnażyła się nabrzmiała latami groza - i dla 
niej właśnie posłużyło za pierwszy piorunochron błahe, lirycz
ne intermezzo. Trudno w powojennej literaturze wskazać moc
niejsze wyładowanie ... atmosferyczne. „Żart sceniczny" się n~e 
udał. Osobiście - rozpatrując epizod ze stonką poza zoologią 
i meteorologią - jestem zdania, że zażarta krytyka w sedno 
nie utrafiła. Nie powiedziała mianowicie, na czym niesmaczność 
utworu polega. Nie udały się Odwiedziny nie tylko z tego po
wodu że hrabianka okazała się czystą ideą platońską, że chło
pi zj~wiali się na scenie w klasowym ordynku, podług ilości 
mórg, i że z tej narodowej szopki ulotniła się poezja. Dla mnie 
z tej literackiej zabawy, jak szydło z worka, wylazła sprawa 
nietradycyjna i nieliteracka, sprawa Sulmy, chłopa podejrza
nego 0 nieprawomyślność (z wszystkimi przykrymi następstwa
mi takiego oskad:enia). Dlatego - jeśli już mówić o koliga
cjach literackich - bliżej stąd do Turonia niż do Przepiórecz-

ki. 

( ... ) Ze sztuki Juliusz i Ethel, na którą chodzono podówczas 
jak na groby, można wypisać pełny dekalog wiary w człowh:
ka. „Bijesz ich, ale ich nie boli; w niwecz ich obracasz, ale me 
chcą przyjąć karania; zatwierdzili oblicza swoje nad opokę, nie 
chcą się nawrócić". To nie Kruczkowski wprawdzie, lecz dy
rektor więzienia z jego sztuki, cytujący Jeremiasza z rozdziału 
piątego. Również wypisać można szyderstwo ze współczesnych 
zasad, na przykład: „Sprawiedliwość, moi panowie, nie jest 
sentymentalną abstrakcją, musi ona wypływać z twardych na
kazów sumienia obywatelskiego. Sprawiedliwość to po prostu 
racja stanu" (Prokurator). Ten mądry język przypomina nam 
przy dzisiejszej lekturze dramatu równie namiętnie publicy
styczny język pewnych sporów nie zza oceanu. Na premierze 
nie budził jeszcze ponurych analogii - ani u autora, ani w o
pmn literackiej. 

z perspektywy lat Julitt.sz i Ethel - wbrew niejakiej jed-
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nostronności - wykazuje dużo uniwersalizmu tragedii politycz
nej i moralnej naszego wieku. Powciągliwość pisarska nie po
zwala jej zapaść w płytką , choć gorącą aktualność. Nad nią 

wzniosła się tragedia dwojga ludzi, których okrutny czas zmu
sza do wyboru pomiędzy zaparciem się przekonań a śmiercią , 

miłością ludzką a ofiarą z życia . Podstawowym źródłem dla 
pisarza były, jak wiadomo, listy straceńców. ( .. . ) Oczywiście , 

zastosowanie artystyczne autentyku bywa różne . „Nie wyko
rzystałem listów dosłownie - poza jednym czy dwoma zda
niami. Ale atmosfera i język listów określały poniekąd dialogi 
w sztuce" - stwierdza autor. Nie jestem pewien, czy tak j est 
w istocie. Biblijno-żydowski ton listów zatracił patynę , prze
mienił się w patos innej stylistyki , w heroiczny ton czasu in
nego narodu. Dodaję tę uwagę nie tytułem zarzutu , ale spro
stowania. 

(.„) W początkach twórczości Kruczkowskiego zarysowała 

się perspektywa, którą swoimi dziełami inscenizatorskimi na 
dał naszemu teatrowi Leon Schiller, a która w dramacie euro
pejskim rozwinęła się w linię teatru Brechta czy Dilrrenmatta. 
Pisarz odczuwał jednak swoje próby w tym kierunku jako po
łowiczność reportażu czy publicystyki - tęsknił za „dramatem 
prawdziwym". 

Jego realizację podjął jeszcze na materiale Bohatera na
szych czasów idąc za sugestiami Irzykowskiego. W drugiej wer
sji sztuki Daubmann został wyposażony solidnym „wnętrzem" 

psychologicznym, hochsztapler i oszust uległ psychologicznie 
swojej roli odzyskanego syna. Dramat zyskał nową formę -
Przygody z ojczyzną. Wojna zniszczyła, niestety, ślady tej ewo
lucji. Nie ulega jednak kwestii, że literacki punkt ciężkości 

przeniósł się w tym czasie ku dramatowi społeczno-psycholo
gicznemu, ku rozwiązaniom bliższym Ibsenowi i Gorkiemu. 

W zasadzie do tego typu dramaturgii należy też cały doro
bek powojenny, odznaczający się zresztą dużą różnorodnością 

formalną. Kruczkowski nie zawsze mieści się w scenie pudeł
kowej i na rozmaite sposoby usiłuje ją modyfikować, powięk
szać. Poszukiwania takie widzimy w panoramicznym I akcie 
Niemców, zmuszającym do przejścia na obrotówkę. Poszukuje 
t e ż pisarz nowego wymiaru dramatycznego, czy to w ciemnym, 
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nieco fatalistycznym · psychologizmie Odwetów, czy w poetyzo
waniu na wzór szopki narodowej w Odwiedzir.ach, lub w sty
lu żeromsko-patetycznym, tuszującym grozę i makabrę - w 
Juliuszu i Ethel. Są to jednak modyfikacje przeważnie technicz
ne lub stylistyczne, nie naruszające podstaw obranej poetyki. 

W jej granicach dochodzi często dramaturg do perfekcji .„ 
ale też często rzucają się w oczy jej trudne do przezwycięże
nia niezborności , zbyt mała nośność, zwłaszcza jeśli chodzi 
o główną bodaj namiętność pisarza , jego metodę sporu. Zoba
czymy to dość wyraźnie , rozpatrując pewne sprzeczności arty
s tyczne jego nowego dramatu. 

Pierwszy dzień wolności jest, spośród wszystkich, sztuką naj
bardziej osobistą. Nie moją będzie rzeczą dopatrywać się w niej 
podłoża czy motywów osobistych ani tym bardziej szukać au
torskiej podobizny. W odróżnieniu od innych sztuk jest jednak 
w Pierwszym dni·u coś, co pozwala mówić o bardziej własnej , 

bardziej prywatnej filozofii autorskiej. Do tej pory dramaty 
Kruczkowskiego przypominały po trosze rozprawy przed trybu
nałem historii. Ustalały stan faktyczny i przesłanki dziejowej 
sprawiedliwości; były zimne chłodem obiektywnej „klasowoś

ci". Historia miała twarz sfinksa. Popadam tu w sprzeczność 

z sobą, bo surowy obiektywizm, antysentymentalizm, był prze
cież początkowo mocną i nową stroną twórczości Kruczkow
skiego - ale, jak zbytnio przeciągający się flirt na chłodno , 

począł widać samego autora nużyć. 

W Pierwszym dniu wolności anegdota frontowa (autentycz
na, wzięta z jenieckiego wspomnienia) służy dywagowaniu wo
kół pojęcia wolności. A więc wokół jednego z tych pojęć, któ
re jak ~ometa wlecze za sobą przez dzieje rozmaitość znaczeń 
i imponderabiliów; pojęć-złogów, o których mniej czy bardziej 
bezwzględną rewizję kuszą się pokolenia ludzkie, a człowiek 

wzdycha za prawdziwym urzeczywistnieniem tego wielkiego 
słowa. Wśród przypadków pierwszego dnia na wolności poczy
na ono w sztuce fosforyzować rozmaitymi kolorami zachowań, 
postaw, poglądów, układając się w bogate widmo współczesne 
tego pojęcia. 

Niech ta metaforyka nie naprowadzi na wrażenie oschłego 
eksperymentu z wypreparowanymi duehami. Kruczkowski po-
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twierdza nową sztuką, że umie świetnie charakteryzować i sa
modzielnie wyłaniać żywe i wielokształtne figury. 

( ... ) Anegdota sztuki, opowiedziana w swoim sposobie dra
matycznym bez zarzutu, razi niekonsekwencjami, jeśli spojrzeć 
na nią z ogólniejszego punktu widzenia. Razi np., że wielkie 
dywagacje wolnościowe kręcą się wokół poczciwie kanapowych 
kłopotów. Nieraz czujemy, że sytuacyjne rozwiązania muszą 
być sztucznie naginane do biegu anegdoty , do scenicznego dzia
nia się . Ale pól biedy, gdy wątpliwości dotyczą sprawy tak su
btelnej jak stosunek materiału do filozofii czy też zbyt wyraż
nych szwów pewnej poetyki. Gorzej, gdy zaczepiają o główną 
więż dramatu, o współczesną celność jego wojennej metafory. 

W planie analogii ze współczesnością nagromadził się osad 
jątrzącego anachronizmu. Do złej tradycji naszej historiozofii 
należało przedstawienie spraw polskich jako wiecznej kołomyj
ki anarchii i lojalizmu, sobiepańskiej wolności i frontowej dys
cypliny. Historia uczyniła niemało , aby nas w takie alternaty
wy wtłaczać i w kółko je usprawiedliwiać . Aby przypominać 

„chwiejność" naszego układu narodowego, cywilizacyjnego. Pa
miętamy choćby niedawną frazeologię „stania z bronią u nogi", 
„praw frontu" , „manewrów okrążających" - i co z niej wyni
kało. Na szczęście w ciągu ostatnich kilku lat wygrzebujemy 
się z tej psychozy „warownego obozu" i miejmy nadzieję, że 
będziemy się wygrzebywać dalej. Jak długo więc mamy się 
we „wstępności " naszej utwierdzać i nią kontentować? Jak 
długo sprawy wolności będą synonimem obrony egzystencji? 
Czy nasz słownik wolności nie wyjdzie wreszcie poza „pierw
szy dzień"? 

(„Dlalos" 1851, nr 11) 
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LEON KRUCZKOWSKI 

JESZCZE O „NIEMCACH" 

Publikując wiosną 1949 w Odrodzeniu pierwszy akt mojej 
sztuki, posłużyłem się pi~rwotną - prowizoryczną - wersją 

tytułu Niemcy sq ludźmi. Dopiero po napisaniu całości dra
matu uświadomiłem sobie, że to sformułowanie nie wyraża do
statecznie ściśle zawartości treściowej utworu. Nie znaczy to, 
że w toku pracy odszedłem od pierwotnego zamierzenia, nie 
oznacza to żadnej „chwiejności koncepcji" sztuki. Rzecz raczej 
w tym, że formuła „Niemcy są ludżmi" określała po prostu 
p u n k t wyj ś ci a, stanowisko, z którego podjąłem temat -
i w tym sensie miała niewątpliwie pewne ostrze polemiczne. 
Polemiczne w stosunku do ujmowania w dotychczasowej na
szej (i nie tylko naszej) literaturze powojennej spraw i ludzi 
niemieckich - niemal wyłącznie od strony doznaniowej, ura
zowej, emocjonalnej. Literacki obraz Niemca w naszych współ
czesnych powieściach, nowelach, dramatach i filmach na t:
maty okupacyjne był obrazem raczej diabolicznym niż reali
stycznym obrazem o bardzo nikłej lub zgoła żadnej wartości 

p 0 z n a~ cze j; mówił o gestach i minach, o funkcja~h i ~
czynkach, nic jednak albo prawie nic o motywach d~iałama, 

o mechanizmie wewnętrznym „funkcjonariuszy zbrodni". 
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( ... ) „Niemcy są ludźmi" znaczyło u mnie jako punkt wyj
ścia: Spróbujmy w literaturze odejść od plakatowej w1zJ1 
„szczekającego Niemca'', postawmy sobie pytanie: jak oni „to" 
godzili ze swoim zwykłym ludzkim życiem - tam, w swoim 
Reichu, wśród swoich kobiet, rodziców, dzieci? Jacy oni byli 
sami między sobą, kiedy ich nie widziały n as ze oczy? Nie 
hitlerowska, tresowana bestia, członek NSDAP, kadra terrory
stycznego aparatu, ale zwykły, „normalny" człowiek niemiecki : 
jaki on był właściwie i na czym polegała j e go w i n a? 

Niemcy są dużym narodem i mieszkają w centrum Europy. 
Zbyt często i zbyt dotkliwie wdzierali się (najdosłowniej) w 
życie innych narodów, aby nie tylko ich polityka, ale również 
ich wewnętrzne, „ludzkie" sprawy nie miały budzić w nas naj 
żywszego zainteresowania i uwagi. Wojna i okupacja hitlero
wska przybliżyły nam „problem niemiecki" tak okrutnie blis
ko, że „zainteresowanie" musiało przeobrazić się u wielu z nas 
w pasję, w pasję dociekań także nad wewnętrznym mechani
zmem tego wszystkiego, co nas dr~czyło - fizycznie , politycz
nie i moralnie - w latach 1939-45. 

Myślę, że w tym znaczeniu formuła „Niemcy są lud:fmi" 
jest dostatecznie wyraźnie czytelna w przesłankach mojej 
sztuki, w jej niepisanym przedtekście czy „podtekście". Na kar.
cie tytułowej, po ostatecznym wykończeniu utworu, zostali po 
prostu Niemcy. 

I tu właśnie zaczęły się sprzeciwy oraz nieporozumienia. 
Czytałem i słyszałem wielokrotnie, że Niemcy jako tytuł 

są zbyt szerokim uogólnieniem zawartego w moim dramacie 
zakresu konkretnych treści: konfliktu, fabuły i ludzi. (. .. ) Je
den z publicystów wyraził się obrazowo, że sztuka moja „da
je nam wiedzę o losach opiłków, nie daje jednak odczuć po
tęgi magnesu", to znaczy proletariatu niemieckiego jako hege
mona klasowego. 

To ostatnie ujęcie wydaje mi się zbyt schematyczne. 
( ... ) Potwierdzają to, najbardziej chyba kompetentnie, wy

powiedzi samych Niemców: niemiecka literatura (choćby książ
ki Anny Seghers) i publicystyka demokratyczna, potwierdza
ją to - po wystawieniu mojej sztuki w Berlinie - wszystkie 
niemal głosy p.iemieckie, jakie na temat szerokiej typ o w o-

ś ci Sonnenbruchów miałem możność czytać w prasie i sły~ 

szeć w dyskusjach i rozmowach. Na podstawie tych głosów 

doskonale mogę sobie wyobrazić akcję, zasadniczą treść i lu
dzi mojej sztuki, przeniesione bez większych zmian w jakie
kolwiek inne środowisko społeczeństwa niemieckiego tego sa
mego okresu. 

A zatem: może to jednak naprawdę - „Niemcy"? 
( ... ) Byłem zawsze i jestem z najwyższym szacunkiem dla 

bohaterstwa niemieckich antyfaszystów. Napisałem już przy in
nej okazji, że było to bohaterstwo najwyższej miary ( ... ) wła
śnie dlatego, że byli to ludzie „samotni" w swoim sterroryzo
wanym społeczeństwie, bojownicy bez zalecza. 

( ... ) Niemcy nie są i n i e m i e 1 i by ć dramatem o nie
mieckim ruchu oporu (myślę, że to jest temat raczej dla po
stępowych pisarzy niemieckich), lecz sztuką o braku ruchu 
oporu w Niemczech. ( ... ) W Niemcach chodziło mi o próbę do
tarcia do błędu i winy „uczciwego Niemca", bo na jego błę
dach i winach hitleryzm oparł się znacznie mocniej niż na 
sieci gestapo. 

(„Spotkania konlrontacje", W-wa 1950) 
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BRONISŁAW DĄBROWSKI 

O PRAPREMIERACH „NIEMCÓW" 
W KRAKOWIE I BERLINIE 

11 października 1949 roku mieliśmy zaszczyt gościć autora 
na próbie „Niemców" w Krakowie. Przyglądał się roboczej pró
bie w skupieniu i spokojnie notował swoje uwagi, którymi po
dzielił się z nami po skończonym przeg'lądzie. Były one niezwy
kle trafne. Kruczkowski znakomicie ~ozumiał i oceniał pracę 
teatru. Jako dramaturg miał doskonałe wyczucie praw scen.v. 
Chętnie dopuszczał ingerencję reżysera w tworzywo swoich 
sztuk. Godził się na zmiany lub skróty tekstu, a nawet mody
fikował pierwotne swoje intencje, jeśli indywidualność aktora 
tego wymagała i dostosowywał swoje korekty do materiału da
nej realizacji i pomysłów re:i:ysera. Np. gdy w pracy nad in
scenizacją „Niemców" wprowadziłem do akcji, jako rekwizyt, 
lalkę, której Hoppe nie może już zmieścić w wypchanej wa
lizie i lalka ta zmienia się później w rękach Jurysia w tragi
czny komentarz po rozstrzelaniu dziecka żydowskiego - Krucz
kowski zaakceptował chętnie ten pomysł i nawet wniósł do 
tekstu naszego przedstawienia pewne poprawki. 

(.„) Nowy utwór Kruczkowskiego w krakowskim kształcie 

scenicznym publiczność przyjęła entuzjastycznie. Autora wy
woływano z gorącym aplauzem widowni na scenę i obdarzono 
kwiatami. Po skończonej owacji, na zaproszenie Kruczkow
skiego udaliśmy się do Grand Hotelu na miłe przyjęcie. 

Po krakowskiej prapremierze „Niemców" wybralliśmy się 

z autorem do Berlina, gdzie odbyła się również premiera jego 
sztuki. Przedstawienie to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. 

Było to znakomite, ale niezwykle sugestywne dzięki, że tak 
powiem, autentyzmowi wykonawców, Niemców; tym bardziej 
że obsada była wyjątkowo trafna. Kruczkowski był bardzo za
dowolony, chwalił grę aktorów i realistyczną, precyzyjną reży-
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serię. Podnosił jednak przy tym zalety interpretacji warszaw
skiej i krakowskiej, nie ukrywając swego zadowolenia z po
wodu zupełnie odmiennych koncepcji reżyserskich każdego 

spektaklu. 
„Cieszy mnie . właśnie to - mówił - że każde przedstawie

nie jest inne, a nawet to, że wizje realizatorów tak różnią się 

od mojej pierwotnej wizji. No, cóż! Co innego biurko i pióro 
- a co innego scena i aktor. Ważne jest tylko - i o to będę 
się zawsze spierał - czy zasadnicze intencje autora zostały u
szanowane. Tekst to nuty - nuty należy wygrać, ale interpre
tacja może, a nawet powinna być na wskroś indywidualna. Na 
przykład Bacha czy Chopina zupełnie inaczej zagra Rubin
stein, a inaczej Małcużyński. I to właśnie jest indywidualny 
styl reżysera, koncepcja roli stworzonej przez aktora. Niedo
brze jest, gdy reżyseruje sam autor. Rzadko kiedy udaje się 

taki eksperyment". 

Po premierze berlińskiej długo jeszcze w nocy dyskutował 
autor sztuki Die Sonnenbrucks (pod takim bowiem tytułem 

grane były Niemcy w Berlinie) z aktorami, reżyserem i kiero
wnikiem Deutsches Theater-Langhofem (który grał rolę Peter
sa) . Gdy wracaliśmy nad ranem do hotelu i szary świt berliń
ski już rozjaśniał perspektywę ulic, Pan Leon długo milczał, 

jakby snując w myśli wrażenia premierowe, wreszcie uśmie
chnął się i rzekł do mnie cicho: 11To było mocne„. mocne bo 
autentyczne„. i jakże wstrząsające właśnie tutaj, w stolicy Nie
miec wschodnich„." 

Przed spaniem wstąpiliśmy do nocnego baru w podziemiach 
hotelu - trzeba było kieliszkiem koniaku uspokoić podnieco
ne nerwy. Kruczkowski, zawsze opanowany, tym razem najwi
doczniej był podniecony i niespokojnie obserwował otoczenie, 
powtarzając od czasu do czasu: „Tak, tak - to było prawdziwe 
przeżycie - nie tylko dla autora sztuki, ale i dla byłego więź
nia oflagu"! 

(„.) Po powrocie do Krakowa dowiedziałem się z radością, 

że przedstawienia Niemców w Starym Teatrze cieszą się og
romnym powodzeniem. Spektakl ten graliśmy przeszło 200 ra
zy. Sztuka, jak się to mówi, „chwyciła" i stała się już niemal 
klasyczną pozycją polskiego repertuaru. 
(„życie Literackie" 1912, nr 18) 
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DIALOG INGI I JANA 
(„PIERWSZY 
DZIEN 
WOLNOŚCI") 

Jan 

• 

Słowem , znaleźliśmy się w pułapce . 

Inga 

Współczuję. 

Jan 

Ależ nie tyło ja. Pani również . 

Inga 

W tej pułapce? Ja? 

Jan 

2 ~ : )" 

Tak, my oboje . Tylko jedno z nas może stąd wyjść . Niestety, 
wcale nie pragnę, żeby to była pani. 
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Inga 

I odwrotnie. 

.ran 

Właśnie . Dlatego naąwam to pułapką . Naszą własną . („ .) Gdy
bym w tej chwili miał. broń, musiałbym panią zastrzeli ć. Tak 
jak oni, moi koledzy, strzelają tam do nich, do naszych wro
gów. Nie , nie. Proszę nie mówić, że pani jest bezbronna. 

Inga 

Ależ ja tego nie mówię. Przeciwnie, dobrze rozumiem, że mu
siałby pan to zrobić , gdyby pan miał broń, choć wczoraj mó
wił mi pan, że nie jesteśmy wrogami „. Czy aż tyle się stało 
od wczoraj? Jesteśmy przecież tymi samymi ludźmi ... 

Jan 

Niezupełnie. Już pani powiedziałem. Jesteśmy w pułapce. Na
szej własnej. I tylko jedno z nas może stąd wyjść z podnie
sioną głową . Pani albo ja. 

Inga 

Ludzie tacy jak pan albo ja powinni żyć - wolni , szczęśliwi. 
Tak właśnie , jak pan powiedział: z podniesioną głową . Czy to 
już nie jest mo~iwe? 
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ffNIEMCY" NA SCENIE 

Pierwsze przedstawienie Niemców odbyło się w Starym Te
atrze w Krakowie 22 października 1949 r. w reżyserii B. Dąb
rowskiego i scenografii J. Kosińskiego. Obsadę stanowili m. in. 
T. Białoszczyński - Profesor Sonnenbruch, T. Kondrat - Pe
ters, Z. Jaroszewska - Pani Soerensen, L. Castori - Ruth, H. 
Gryglaszewska - Liesel, S. Rydel - Willi, W. Macherski -
Hoppe. Wkrótce potem, 29 października, Niemcy ukazały się 
na scenie wrocławskiej w reżyserii M. Broniewskiej. Role głó
wne wykonali m. in. J. Karbowski - Profesor Sonnenbruch, 
H. Mikołajska - Ruth , J. Hańska - Pani Soerensen , z 
Niewczas - Willi , Sz. Baczyński - Peters. Warszawa zoba
czyła nową sztukę Kruczkowskiego 5 listopada 1949 r. w Tea
trze Współczesnym w reżyserii E. Axera. W przedstawieniu 
tym wzięli udział m. in. S . Daczyński - Profesor Sonnenbi·uch, 
D. Szaflarska - Ruth, M. Gorczyńska - Berta, J. Duszyński 
- Willi, IL Kossobudzka - Liesel, J. Jaroń - Peters, I. Ho
recka - Pani Soerensen, M. Melina - Bennecke, Z. Mrozow
ska - Fanchettc. 

W ciągu 1949 i 19 O r. odbyło się dalszych dwanaście pre
mier Niemców na scenach polskich - w Białymstoku , Bielsku
-Białej , Częstochowie, Gdańsku, Jeleniej Górze, Kaliszu, Lu
blinie, f_,odzi, Poznaniu , Rzeszowie, Szczecinie i Swidnicy, a w 
następnych latach (1951-1953) jeszcze w Toruniu Kielcach 
Opolu, Olsztynie i Katowicach. ' ' 

Na sceny warszawskie wróciły Niemcy 30 grudnia 1954 r. 
w Teatrze Nowej Warszawy w reżyserii J. Rakowieckiego, 18 
lutego 1955 r. w Teatrze Narodowym w reżyserii E. Axera (w 
obsadzie m.in. T. Białoszczyński, A. Szczepkowski, A. · Sląska, 
I. Smialowski, H. Skarżanka, E. Kunina), w tym samym roku 
zrealizowano Niemcow jako warsztat aktorski w PWST (reż. 
J. Rakowiecki) - w roli Sonnenbrucha zadebiutował wówczas 
M. Dmochowski , w roli Fanchette - K. Łaniewska, 15 lutego 
1961 r. w Teatrze Narodowym w reżyserii J. Wyszomirskiego 
(w obsadzie m.in. J . Kreczmar, H. Zembrzuska, T. Bartosik, 
M. Milecki, J . Niczewska) i 20 października 1967 r. w Teatrze 
Ateneum w reżyserii J. Warmińskiego (w obsadzie m.ln. 
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,T. Swiderski, A. Sląska , H. Kossobudzka, R. Wflhelmi , H. Skar
żanka, A. Ciepielewska, E. Fetting). 

W ostatnich latach (1968-1973) po sztukę tę sięgnęły teatry 
w Lublinie, Krakowie (Teatr Rozmaitości), Katowicach, Wro
cławiu, Toruniu, Szczecinie i Zabrzu. 

Niemcy wystawiano również często poza granicami Polski. 
Już 29 października 1949 r. odbyła się premiera w Deutsches 
Theater w Berlinie pod zmienionym tytułem Die Sonnen
bruchs, następnie grano tę sztukę w teatrach niemieckich m.in. 
w Altenbergu, Budziszynie, Brandenburgu, Cottbus, Dessau, 
Dreźnie, Eisenach, Erfurcie, Freibergu, Gi:irlitz, Halle, Magde
burgu, Meiningen, Poczdamie, Weimarze, Lipsku, Frankfurcie 
nad Odrą i w Monachium (NRF). Odbyły się także premiery 
Niemców m.in. w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Rzymie, Bolonii, 
Modenie, Amsterdamie, Gandawie, Helsinkach, Pradze, Braty
sławie, Budapeszcie, Sofii, Moskwie (Teatr im. Wachtangowal 
a nawet w Tokio, Kioto i Osace. 

Polscy widzowie mogli ponadto oglądać Niemcy w dwóch 
interesujących inscenizacjach telewizyjnych - A. Hanuszkie
wicza (1961 r.) i K. Dejmka (1969 r.). 



DIALOG 
SONNENBRUCHA 
I JOACHIMA 
(„NIEMCY") 

Joachim 

Czr pan wie profesorze, co to jest samotność, straszna niemie
~~a sam~tność w państ.wie ~itl~ra? Zna ją pan na pewno, je
s~! pan się naprawdę me zm1emł od tamtych lat, które przeży ·· 
lismy razem ... 

Sonnenbruch 

Moja samotność? To jest wszystko, co mi pozostało! Jestem 
dumny ~ mojej ~amotności. Jest to samotność człowieka, który 
chce, który musi - przetrwać! ocalić w sobie wszystko to co 
dziś sponiewierano, wypędzono z naszego życia. ' 

Joachim 

Ja także znam okropną niemiecką samotność, od czterech dni 
odkąd uciekłem z obozu. Samotność we własnym kraju, wśród 
ludzi mówiących tym samym językiem. Od czterech dni nie 
wolno mi zbliżać się do ludzi. Każde dziecko może mnie zgu
bić. Od czterech dni uciekam od ludzkiego głosu „. Tak, pro
fesorze . Obaj jesteśmy samotni, jak tylko Niemiec może być 
dzisiaj samotny. I chociaż moja samotność jest trochę inna od 
pańskiej, to jednak zdawało mi się („.) 

Sonncnbruch 

Czego pan chce ode mnie. Joachimie? Gdyby pan wiedział, ile 
wysiłku, ile męki kosztowało mnie, zanim zdołałem się od
grodzić od zła, od szaleństwa, które nas otacza! Sporządzić so
bie szczelny, nieprzenildiWY płaszcz dla moich myśli , dla mo
ich marzeń, tak! tak! dla tego wszystkiego, co pan nazwał roz
mową z cieniami! To była żmudna, codzienna praca całych lat, 
tych ostatnich, najgorszych lat. Nie, nie! pan tego nie pojmie! 

Joachim '. 

Wyniki pańskich prac są stosowane dla pewnych celów prak
tycznych („ .) 

Sonnenbruch . 

To nie moja rzecz. Ja służę nauce. Tylko i wyłącznie - nauce 
Chce: jej . służyć najlepiej, jak umiem. Reszta mnie nie obchodzi 

Joachim 

Ależ wyniki pańskich prac przez pewne ręce stosowane są w 
sposób zbrodnic.zy - czy wie pan o tym, profesorze? · 

Sonnenbruch 

Nie rozumiem, o czym pan · mówi. 

Jo::i t· hi m 

O ludziach mordowanych po ·obozach, między · innymi dla wy~ 
próbowania rezultatów pal1skich badań. Czy · to pana . również 
nie interesuje? 

Sonnenbruch · 

To są brednie, brudne kłamstwa! 

Joachim 

To są fakty. 

·n 



ZDZISŁAW GIŻEJEWSKI 

PRZED 14 LA TY 

Czytelnicy naszych „Zeszy
tów Teatralnych" mieli już o
kazję przypomnieć sobie do
tychczasowe inscenizacje sztuk 
Leona Kruczkowskiego w Zie
lonej Górze, na podstawie re
lacji zamieszczonej w „Zeszy
cie Teatralnym" nr 1 (109) z 
października 1969 roku. Dzi 
siaj kiedy to po czternastu la
tach od zielonogórskiej pre
miery „Niemców", sztuka ta 
ponownie wchodzi na scenę 
noszącą miano Autora, warto 
może podać garść wiadomoś
ci o . tej pierwszej,: :znaczącej 
w życiu teatru premierze. 
Było to w sezonie 1959/60 za 

dyrekcji Jerzego Zegalskiego. 
Premiera „Niemców" miała 
być pierwszą prezentacją 
twórczości Leona Kruczkow
skiego w Zielonej Górze, zara~ 
zem poważnym egzaminem 
artystycznym dla wykonaw
ców. Przypominamy zatem ob
sadę: Sonnenbruch - Z. Gi
żejewski, Berta - Jadwiga 
Dobrzańska, Ruth - Karina 
Waśkiewicz, Willi - Zygmunt 
Nawrocki (Czesław Stopka), 
Liesel - Barbara Wronow
ska , Kamerdyner - Andrzej 
Rettinger, Hoppe - Stanisław 
Cynarski, Schulze - Mieczy
sław Gałecki, Juryś - Zyg
munt Fok, Heini - Zdzisław 
Grudzień, Dziecko żydowskie 
- Ewa Nawrocka, Tourterel
le - Józef Powojewski, Fan-
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chette - Zyta Połomska, Ma
jor - Tadeusz Mroczek, żoł
nierz - Rajmund Jakubowicz, 
Marika - Janina Skałacka, 
Soerensen - Halina Lubicz, 
Agent - Czesław Stopka (Zy
gmunt Nawrocki), Peters -
Henryk Machalica. Insceniza
cja i reżyseria Jerzy Zegalski. 
Scenografię (ciekawą i niesza
blonową w owym okresie) za
projektował Ryszard Kuzy 
szyn, a autorem oprawy mu
zycznej był Ryszard Gardo. 
Przedstawienie zamykał wiersz 
B. Brechta „Do rodaków" (w 
tłumaczeniu Lecha Pijanow
skiego) recytowany przez K. 
Waśkiewicz. Premiera odbyła 
się 2 kwietnia 1960 roku. Da
no ogółem 37 przedstawień, w 
tym jedno podczas Festiwalu 
Teatralnego we Wrocławiu . 

W tym miejscu pozwalam 
sobie na bardzo osobistą u
wagę. Otóż z tytułu mojej 
!unkcji (byłem wówczas se
kretarzem literackim teatru) 
pozostawałem w stałym kon
takcie z dyr. J. Zegalskim i 
oczywiście omawialiśmy re
pertuar niejednokrotnie. Mó
wiliśmy też o „Niemcach", o 
zamysłach inscenizacyjnych, 
trochę o obsadzie. Interesowa
ła mnie ta pozycja bardzo, ale 
o moim udziale w sztuce nie 
rozmawialiśmy. Dyr. Zegalski 
był raczej „milczkiem", ja sta
rałem się nie wychodzić poza 

ramy rozmów „literackich". 
Jakież więc było moje, deli
katnie mówiąc, zdziwienie, 
gdy któregoś dnia znalazłem 
swoje nazwisko w spisie obsa
dy „Niemców", wywieszonym 
teatralnym zwyczajem na ta
blicy ogłoszeń. Poprosiwszy o 
chwilę rozmowy, wyjawiłem 
dyr. Zegalskiemu swoj ą ra 
dość ,ale jeszcze większe oba
wy. Wysłuchał, wypowiedział 
bodajże jedno zdanie „. i p rzy
pomniał o godzinie rozpoczę
cia próby. Stało się . Do dzi
siaj, niezależnie od rezultatów 
na scenie, wdzięczny jestem za 
dużą pomoc reżyserską, jakie j 
mi udzielił. A było w czym 
pomagać , bo to i rola trudna 
i wiek postaci różny od ów
czesnego mojego itd . itp. Lecz 
dosyć o tym, zajrzy jmy do 
niektórych recenzji. 

- „Oglądanie, może raczej I 
przeżywanie „Niemców" w 15 
lat po zakończeniu wojny, jest 
swojego rodzaju eksperymen
tem - „. myślę, że jeśli za
mierzeniem Jerzego Zegalskie
go była, jak to sugerował w 
swym felietonie przedpremie
rowym Z. Giżejewski, pewna 
rezygnacja z elementów oby
czajowości określonych środo
wisk niemieckich na rzecz ja
kichś szerszych uogólnień , to 
zamierzenie to traktuje jako 
nierealne z uwagi na wyjąt
kową, jedyną w swoim rodza- ' 
ju mentalność tego środowis - , 
ka, niepowtarzalność wyni - 1 
kłych konsekwencji. - Zresz
tą czy może być coś bardziej 
wymownego niż wiersz Brech- 1 
ta „Do rodaków" kończący u 
nas sztukę? - Jeżeli ponadto 

Jerzy Zegalski uczynił z mcJ 
coś w rodzaju tragedii szeks
pirowskiej w sposobie przeka
zania jej widowni, ogólnego 
obrazu i ludzi w niej wystę
pujących , to pogłębiło to od ~ 
czucie emocjonalne i arty
styczne. 

- Ciekawą, wstrząsającą w 
swej wymowie dekorację za
projektował Ryszard Kuzy 
szyn. Za najlepsze aktorskie 
osiągnięcia przedstawienia u
ważam przede wszystkim Ber
tę Sonnenbruch (Jadwiga Do
brzańska) , a także Ruth (Ka
r ina Waśkiewicz) i Joachima 
Peter sa (Henryk Machalica) . 
(Irena Kubicka „Niemcy" w 
Teatrze Ziemi Lubuskiej", Ga
zeta Zielonogórska z dnia 
9/10.04.1960 r .) . 

W recenzji Ireny Solińskiej 
pt. „Tacy byli Niemcy" za 
mieszczonej w „Nadodrzu" 
(czerwiec 1960) czytamy m.in . 
„Całemu zespołowi aktorskie
mu należy się uznanie. Nawet 
niewielkie epizody opracowa
no starannie, interesująco". 

Józef Kelera podsumowując 
I Festiwal Teatralny we Wro
cławiu pisał na łamach 
„Odry" (nr 22 z 5.06.1960 r.) 
że: „Zespół stosunkowo naj 
bardziej wyrównany zaprezen
tował Teatr Ziemi Lubuskiej 
z Zielonej Góry, prowadzony 
ambitnie i ciekawie przez Je
rzego Zegalskiego. Przedsta
wienie „Niemców" Kruczkow
skiego było sprawne, logiczne, 
dotarte, choć pewne prób) 
„unowocześnienia", przełama
nia kameralności tej sztuki 
wydały mi się naciągane i w 
tym wypadku zbyteczne". 
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O przedstawieniu wypowie
dział się również Andrzej 
Wróblewski w „Przeglądzie 
Klilturalnym" („Miejsce tea
tru" z dnia 19.05.1960 r.), zau
ważając: „ ... zaciekawia auto
nomiczna wymowa insceniza
cji „Niemców" w teatrze zie
lonogórskim - „Niemcy" są 
w tym repertuarze pozycją 
przemawiającą wprost, przez 
wielkie uogólnienia zarówno 
formalne, jak i intelektualne. 
- Sam profesor jest w spek
taklu Zegalskiego olimpijczy
kiem. Jest to przeciętny, przy
zwoity - bez cudzysłowu -
Niemiec, naukowiec, który na
dal nie ma siły zaprotestować, 
sprzeciwić się, czy podjąć 
walkę o istotne walory ducha 
ludzkiego. W przedstawieniu 
profesor Sonnenbruch nie jest 
bezradnym tylko partnerem 
Petersa. On go wręcz atakuje 
za wpędzenie w sytuację mo
ralnie nieprzyjemną i sprzecz
ną z przepisami, z istniejącym 
stanem prawnym, z „porząd
kiem". I dlatego reżyser nie 
kończy przedstawienia smętną 
rozmową starszych państwa 
Sonnenbruchów na temat zmę
czenia. Wprowadza on na sce
nę Ruth, która wygłasza pło
mienny apel Brechta ... " 

W recenzji podpisanej ini

cjałami VIR, a zamieszczonej 
w „Ekranie" (nr 27 z 3 lutego 
1960 r.) znajdujemy następu
jące słowa: „ ... „Niemcy" te
goż autora przywiezione przez 
Teatr Ziemi Lubuskiej z Zie
~onej Góry, dysponujący dale
ko skromniejszymi środkami 
- zostały ocenione bardzo 
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wysoko. Dziwić się przeto ,1a
leży, że ten dojrzały spektakl 
nie znalazł się na liście na
grodzonych przedstawień". 

Na łamach wrocławskiej 
.,Odry" z 8 maja 1960 r. uka
zała się recenzja Bogdana Bą
ka pt. „Pochwała przekory". 
Autor pisze m.in.: „Cenię prze
korę Zegalskiego, który nie 
poszedł drogą najłatwiejszą, 
nie sięgnął po najnowszą i 
najbardziej obecnie modną 
sztukę autora „Odwetów", lecz 
wziął na warsztat utwór już 
,.ograny" i „opatrzony". co 
stwarzało oczywiście dodatko
we trudności inscenizacyjne. 
(-) Zegalski nie poszedł po 
linii najmniejszego oporu. Od
rzucił całą bezmała obyczajo
wą wartwę dramatu, odreal
nił sytuacje (np. w scenie 
.,polskiej" zamiast naturali
stycznego huku, strzał wygra
ny zostaje frazą muzyczną), 
zbudował spektakl na zasa
dzie moralnego konfliktu po
staw życiowych. W tej kon
cepcji dzieło zachowując jed
noznaczną wymowę politycz
ną, nabiera jednocześnie szer
szego i ogólniejszego sensu . 
Zegalski spokrewnił „Niem
ców" z tragedią antyczną. Su
gerowało to i ustawienie po
staci i świetnie współgrająca 
z atmosferą spektaklu sceno
grafia Ryszarda Kuzyszyna". 

Zielonogórską premierę 
„Niemców" odnotował też Je
rzy Zagórski w „Kurierze Pol
skim" (21.5.60) i „Tygodnik 
Zachodni" (14.5.60), zamiesz
czając zdjęcie ze spektaklu. 

NIEMCY NA.SCENACH POLSKICH 

'----------------- ----------------~ 
I. Stary Teatr Kraków, reż. B. Dąbrowski ,prem. 22 X 1949 
2. Teatr Kameralny Wrocław, reż. M. Broniewska, prem. 

29 X 194!> 
3. Teatr Współczesny Warszawa, reż. E. Axer, prem. 5 X 1949 
4. Teatr im. Wqgierki Białystok, reż. S. Daczyńskl, prem. 

15 XI 194!J 
5. Teatr Współczesny Szczecin. reż . J . Perz, prem. 18 I 1950 
6. Teatr Ziemi Rzeszowskiej Rzeszów, reż. T- Trzciński, prem, 

9 li 1950 
7. Teatr Powsezchny Łódź , reż. I. Gryw1ńska , prem. 2 li 1950 
B. Teatr im . Osterwy Lublin, reż. z. Modrzewska, prem. 

1 Ili 1950 
9. Teatr im. Bogusławskiego Kalisz, reż . A. Aleksander, prem. 

4 III 1950 
10_ Teatr Polski Poznań, reż. S . Muskat. prem. 10 111 1950 
11. Teatr Dolnośląski Jelenia Góra , reż. Il. Wasilewski, prem. 

17 lll 1950 
12. Teatr Wielki Częs\ochowa, rez. S . Domański , prem - 18 lll 

1950 
13. Teatr Wybrzeże Gdańsk, rez. zespołowa, prem- 23 III 1950 
14. Teatr Palski Bielsko-Biała , reż. A_ Gąssowski, prem. 15 VI 

1950 
15. Teatr Państwowy Swidnica, reż. W. Biegański, prem- Z•l VI 

1950 
16. Teatr Ziemi Pomorskiej Toruń, rez. E. Chaberski, prem-

21 I 1951 
17. Teatr im. Żeromskiego Kielce, reż. E. Chaberski, prem. 

5 IV 1951 
18. Teatr Ziemi Opolskiej Opole. reż. I. Erwan i J. Kochano -

wicz, prem_ 21 Il 1953 
19. Teatr im. Jaracza Olsztyn, reż. A. Dobrowolski , prem. 

28 II 1953 
20. Teatr im. Wyspiańskiego Katowice, rez. E. Turski, prem. 

20 VI 1953 
21. Teatr Nowej Warszawy Warszawa, rez . J. Rakowiecki . 

prem. 30 Xll 1954 
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D I A LO G G U BER N AT OR A WIĘŹ-

Gubernator 

Pomyślałem, że mamy sobie coś do powiedzenia. 

Więzień 
My? 

Gubernator 
Tak, my dwaj . 

Więzień 

Nie odczułem takieJ potrzeby („.) 

Gubernator 

Przyszedłem do pana jako skazany do skazanego. Czy teraz 
zgodzi się pan ze mną , że mamy sobie coś do powiedzenia? 

Wię zień 

A\leż nie chodzi o pana! Skazany jest świat, który pan repre
zentuje. Klasa , do której pan należy. Dla której przelał pan 
krew ludzi głodnych i bezbronnych. 

Gubernator 

Wiem, znam ten język. Ale nie ma pan racji mówiąc, że nle 
chodzi o mnie . Jeżeli pan nie dojrzy człowieka po przeciwnej , 
może go pan nie dostrzec i po swojej stronie. Ja wiem, że pa
nu trudno mówić ze mną „ . A jednak coś w tym jest. Dopóki 
ludzie mają to, co nazywa się twarzą, nie wszystko jest stra
cone. Przyszedłem właśnie spojrzeć w pańską twarz, ale chciał
bym, żeby i pan zobaczył moją. 

Więzień 

Moja twarz nie powie panu nic ponadto, co pan już dawno 
wie. Nienawidzę waszego świata, to wszystko. 

Gubernator 

Nie powinien pan myśleć tylko o sobie. Przed śmiercią dobrze 
jest zastanowić się przez chwilę również nad tym, co zosta
wiamy do zrobienia innym ludziom, naszym najlepszym przy
jaciołom, towarzyszom wspólnej walki („ .) 
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N I A („Ś MI E·R Ć G U BER N AT OR A") 

Więzień 

Niestety, oni będą walczyć już beze mnie.„ 
Ale zapewniam pana, będą walczyć! 

Gubernator 

Nie wątpię. O obalenie istniejącej władzy. I o ustanowienie no
wej. 

Więzień 

Zdobędą Ją! Na pewno! 

Gubernator 

Prawdopodobnie. Ale pana tam już nie będz1e .. . Niech pan się 
przyzna, dziękuje pan losowi, że kazał panu na tym skończyć? 

Więzień 

To wam me me pomoze. Jestem tylko jednym z wielu. 

Gubernator 

Nie byle kim Jednakże . Wy również macie swoich świętych . Bę
dzie pa.n jednym z nich . 

Więzień 

To me moJa , to wasza zasługa. 

Gubernator 

Tylko w pewnej" części. Na świętość trzeba też zasłużyć osobi
ście: odwagą, cierpieniem, ofiarą życia.„ Pańscy towarzysze bę
dą umieli to ocenić. Kiedy zdobędą władzę, ozdobią ją wśród 
innych i pańskim nazwiskiem. Ale pana tam nie będ1ie „. Kto 
wie, może pomyślą czasem: temu się udało 

Więzień 

O czym pan mówi? 

Gubernator 

Jaki pan niedomyślny! O strasznych wnętrznościach władzy .„ 
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22. Teatr Narodowy Warszawa, reż. E. Axer, prem. 18 II 1955 
23. Teatr Popularny Grudziądz, reż. A. Gąssowski, prem. 21 XI 

1959 
24. Teatr Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, reż. J . Zegalski, prem. 

2 IV 1960 
25 . Teatr Narodowy Warszawa, reż. J. Wyszomirski, prem. 

15 II 1961 
26. Teatr Dolnośląski Jellenia Góra, reż . W. Lachnitt, prem. 

27 IV 1961 
27. Teatr Zagłębia Sosnowiec, reż . W. Mierecki ,prem. 6 V 

1961 
28. Teatr Ziemi Mazowieckiej Warszawa , reż. J . Swiderski , 

prem. 3 XI 1961 
29. Teatr Ziemi Łódzkiej Łódź, reż . Cz. Staszewski, prem . 

16 XI 1961 
30. Teatr Propozycji Białystok, reż .. J . Czerniawski, prem. 1962 
31. Teatr im. Żeromskiego Kielce, reż . A. Dobrowolski, prem. 

3 IX 1966 
32. Teatr Dram<1t yrzn y Wałbrzych , reż . B. Orlicz, prem. 7 IV 

1967 
33. Teatr im. Solskiego Tarnów, reż . E. Stojewska, prem. 28 IV 

1967 
34. Teatr im. Węgier.ki Białystok, reż . B. Orlicz, prem. 9 IX 

1967 
35. Teatr Ateneum Warszawa, reż . J . Warmiński , prem. 20 X 

1967 
36. Teatr im. Osterwy Lublin, reż. J . Wróblewski, prem. 18 II 

1968 
37. Teatr Rozmaitości Kraków, reż. J . Wróblewski, prem. 

31 VIII 1968 
38 . Teatr im. Wyspiańskiego Katowice, reż. A. Szafrański, 

prem. VI 1968 

39. Teatr Dramatyczny Wrocław, reż. R. Szejd, µrem. 2 II 1969 
40. Teatr im. Horzycy Toruń, reż. H . Moryciński, prem. 14 IX 

1969 

41. Teatr Dramatyczny Szczecin, reż . J. Gruda, prem. 17 IX 
1969 

42 . Teatr Nowy Zabrze, reż . M. Daszewski, prem. II 1973 
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KRUCZKOWSKI 
NA 
ZIELONOGÓRSKIEJ 
SCENIE 

Poza wymienioną już na 
innym m1eJscu premierą, 
„Niemców" wystawiono jesz
cze 3 utwory patrona teatru. 
Dnia 17.VIII.64 r ., za dyrekcji 
Bohdana Czechaka, odbyła się 
premiera „Pierwszego dnia 
wolności" w reżyserii Anto
niego Słocińskiego i scenogra
fii Krzysztofa Wejmana. 

O inscenizacji tej możemy 
przeczytać w „Zapiskach tea
tralnych" na łamach „Nad
odrza" z września 1964 roku. 
Stały recenzent AMI tak pi 
sze m.in. „Była to próba ja
kiegoś wielkiego uogólnienia 
dyskursu na temat wolności „ . 
- Próba ambitna i oryginal
na ale i niezwykle trudna, 
wymagająca bowiem ideowe
go współgrania zamysłu z ca
łą resztą środków teatralnego 
wyrazu. - Przedstawienie wy
kazało, że utwór ze względu 
na swoją fakturę, realistyczną 
wymowę treści i faktów nie 
poddał się w pełni tym inten
cjom i zabiegom. - W zielo
nogórskim spektaklu naj'lepiej 
to widać na przykładzie sce
nografii. Doprawdy, rzadko 
można oglądać przedstawie
nie, w którym dekoracja w 
sposób tak natarczywy prze
szkadza we właściwym odbio
rze. To samo dotyczy mundu
rów, w jakie ubrano polskich 
oficerów. - Natomiast aktor
sko przedstawienie mogło dać 
wiele satysfakcji. - „Pierw
szy dzień wolności" po waka
cyjnej przerwie chyba z pew
nymi poprawkami wraca na 
scenicz.ne deski naszego 
PTZL-u". 

Istotnie, 18 grudnia 1964 r . 
odbyła się druga premiera 
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Leon Kruczkowski: Z PIEKLA UCZCIWYCH 
.Ada pt. scen.: Krystyna Nastulanka 

Reżyseria: Marek Okoplńskl 
Premiera: 20. XI. 1966 

Od lewej : Lech B!Jald, Zdzisław Wardejn 
(tot . T . Ambro2) 

„Pierwszego dnia wolności", I 
tym razem w reżyserii Kry
styny Meissner i scenografii 

1 Romualda Nowickiego. Nastą
piły również zmiany w obsa
dzie. W recenzji Jacka Fri.lh- 1 
linga, zatytułowanej „Granica 
wolności na scenie Teatru im. 
Kruczkowskiego" (Gazeta Zie
lonogórska, 24.12.1964) czyta
my: „Mimo jasnego zarysowa
nia postaci i wyraźnego osa
dzenia ich w konkretnej rze
c:zywistości , sztuka Kruczkow
skiego nie należy, jeżeli cho
dzi o realizację do łatwych. 
- Reżyser nie nadała utwo
rowi Kruczkowskiego właści
wego tempa. - Niedociągnię
cia i braki premiery spowodo
wane były niezawodnie atmo
sferą wyjątkową, która jak j 
wiadomo wpływa zabójczo na 
nerwy, a przede wszystkim I 

na tremę . Premiera ta 
związana była z uroczystością 
nadania Teatrowi imienia Le
ona Kruczkowskiego. 

Zielonogórska Rozgłośnia PR 
nadała 31.I.65 r. audycję pt. 
,.Leona Kruczkowskiego pro
blem niemiecki czyli rzecz o 
odpowiedzialności". Zawierał.a 
ona fragmenty „Niemców" i 
„Pierwszego dnia wolności" •.v 
wykonaniu aktorów. Opraco
wali ją A. Filler i Z. Solecki. j 

Przed ośmiu laty, 20 listo
pada 1966 roku, za dyrekcji 
Zbigniewa Stoka, miała miej· 
sce kolejna premiera : Krysty
na Nastulanka adaptowała, a 
Marek Okopiński podjął się 
reżyserii trzech opowiadań 
pod wspólnym tytułem „Szki-

1 ce z piekła uczciwych". Sce
nografię przygotował Zbigniew , 

Bednarowicz. Dnia 6 grudnia 
1965 roku ukazała się w „Ga
zecie Zielonogórskiej" (nr 289) 
recenzja pt. „Kruczkowskiego 
rachunek ze współczesnością" 
pióra Romana Szydłowskiego. 
Pisze on m.in ., że „Trudno 
było o trafniejszy wybór . -
Tu, gdzie odnosił (M. Okopiń
ski - przyp. red.) przed kilka 
laty swoje największe sukce
sy, stworzył znowu przedsta
wienie prawdziwe, godne u
wagi. - Stworzył teatr z po
granicza teatru i estrady pu
blicystycznej . A przecież był 
to spektakl pasjonujący. -
Zarówno styl adaptacji, jak i 
cała inscenizacja miały naj
więcej cech wspólnych z poe
tyką ostatniej zakończonej 
sztuki Kruczkowskiego, z po
etyką „Smierci gubernatora". 
Ponadto ten sam autor w 
„Trybunie Ludu" (17.12. 66 r.) 
pisze też, co następuje: „Zale
tą zielJonogórskiego przedsta
wienia jest bardzo mocne pod
kreślenie pytań, jakie stawiał 
Kruczkowski. Przesłaniem 
spektaklu jest stwierdzenie, że 
na wiele pytań znamy już 
dziś zupełnie jasną odpowiedź . 
Ale niejedno z nich jest i 
dziś jeszcze aktualne, ponadto 
zaś co dzień rodzą się nowe, 
na które trzeba umieć szukać 
i znaleźć odpowiedzi, nie u
chylając się od przemyślenia 
spraw trudnych i skompliko
wanych, choćby nawet boles
nych". Inscenizację tę zapre
zentowano na VII Spotkaniach 
Teatralnych w Kaliszu. Ogó
łem dano 17 przedstawień dla 
5450 widzów. Przedstawienie 
„Szkiców", obok „Bolesława 
Smiałego" S Wyspiańskiego , 
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wypełniło uroczystości 15-le
cia naszego teatru. 

Za dyrekc ji J erzego Hoff
manna przygotowano w jego 
inscenizacji i reżyserii 
„Smierć gubernator a". Obsadę 
stanowili: Ryszard Zieliński 
- Guber nator, Bolesława Fa
fińska - An na Maria, Ter esa 
Leśniak - Zuzanna, H ilary 
Kurpanik - Man uel, Irene
usz Karamon - P refekt poli
cji, Stanisław Cynarski - Oj
ciec Anastazy, Zdzisław Gru
dziei1 - Prokurator, Tadeusz 
Bartkowiak - Adiutant, Da
niela Zybalanka - Dziewczy
na, Barbara Strzeszewska -
Elza i Dziewczyna z ludu, 
Barbara Jędraszak - Sylwia 
i Dziewczyna z lud u, Jerzy 
Glapa - Więzień i I męż
(·zyzna z lud u, Hali na Lubicz 
- - Dama I i Kobie ta z lud u, 
Janina Jankowska - Dama II 
i Kobieta z ludu, Ludwina 
Nowicka - III Kobieta z lu
du, Krystyna Horodyńska -
IV Kobieta z l udu, Włodzi
mierz Kaniowski - II Męż
czyzna z 'l udu i Łukasz, Le
szek Sadzikowski - III męż
czyzna z ludu, Kazimierz Mi
ranowicz - IV Mężczyzna z 
ludu, Józef Michalcewicz -
V Mężczyzna z ludu. 
Scenografię zaprojektował 

Stanisław Bąkowski, znany w 
Zielonej Górze z k ilku pop
rzednich opracowań plastycz
nych. Oprawą muzyczną o
partą głównie o rytmy połud-
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nio\\'o-amcry kańskie, zajął si<,' 
Zenon ,\ndrzejewski, a chore
ografią Conrad Drzewiecki. 
Premiera odbyła się 30 paź
dziernika 1969 r. Spektakle 
grano niemal wyłącznie w 
Zielonej Górze, gdyż efekto
wna dekoracja (piramidalnie 
ustawione schody), nie mogła 
być przenoszona na sceny te
renowe, na ogół niewielkie . 
Przeds tawienie spotkało się z 
zainteresowaniem publiczno
ści, aczkolwiek zdania opin iu
jqce inscenizację i grę wyko
na wców były dosyć podzielo
ne. „Smierć gubernatora" za
grano też przed kamerami Te
lewizji Poznańskiej. 
Powyższe informacje war to 

może jeszcze uzupełnić pr zy 
pomnieniem, że nasz teatr pa
rok rotnie odwiedzała żona L. 
K r uczkowskiego i jego syn 
Adam zmarły w 1969 r . Kilku 
szkQłom i k lubom wysłano na 
ich prośbę afisze, „Zeszyty" i 
fotosy z zielonogórskich insce
nizacj i utworów Kruczkow
skiego. W foyer teatru uru1-
dzona była w gr ud niu 1966 r . 
wystawa plakatów i zdjęć z in 
scenizacj i sztuk Kruczkow
skiego na różnych scenach 
kraju i świata . 

W grudniu bieżącego roku 
minie IO lat od chwili nada 
nia Lubuskiemu Teatrowi za 
szczytnego miana Teatru im. 
Leona Kruczkowskiego. 

ZG 

Z-ca dyrektora 
JOZEFWEBER 

Z-ca dyrektora ds. finansowych 
KAZIMIERZ KASZKUR 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ ROGOWSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: stolarskiej - Stanisław Swią
tek, malarsko-modelatorskiej - Waldemar Jodkowski, tapi
cerskiej - Bronisław Walczak, fryzjersko-perukarskiej -
Emilia Daniel, krawieckiej damskiej - Walentyna Rogo
wska, krawieckiej męskiej - Stanisław Łuczak, rekwizytor 
- Edward Tuliszka, elektryk - Władysław Lisowski. 

Brygadier sceny 
Marian Pakuła 

$wiatło 
Franciszek Tomczak 

Garderobiana 
Daniela Kozłowska 

Rekwizytor 
Edward Tuliszka 

Kierownik Działu Organizacji Widowni 
Krystyna Sliwowa 

Inspicjent 
Józef Micbalcewicz 

Sufler 
Józef Michta 
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LEON KRUCZKOWSKI 

NIEMCY 
OSOBY: 

Profesor Sonnenbruch 
Berta, jego żona 
Ruth, ich córka 
Willi, ich syn 
Liesel, wdowa po ich starszym 

synu 

Joachim Peters 

Hop pe 

Schultz 
Juryś 

Pani Soerensen 

Marika 

Tourterelle 
Fanchette 
Oficer Wehrmachtu 

Gefreiter 

Antoni 
Urzędnik policji 
Dziecko żydowskie 
Heini 

Scenografia 

IWONA ZABOROWSKA 
Asystent reżysera 
HENRYK GOŃDA 

Jerzy Sliwa 
Danuta Ambroż 

Krystyna Horodyńska 
Krzysztof Ziembiński 

Izabela Niewiarowska 

{ 
Zdzisław Grudzień 

Cezary Kazimierski 
( Ireneusz Karanton 
\ Roman Garbowski 

Waldemar Kwasieborski 
Henryk Gońda 

Kazimiera Starzycka-Kubalska. 
f Daniela Zybalanka. 
\ Halina Krawczyk 

Czesia.w Kordus 
Barbara Strzeszewska 

Cyryl Przybył 
f Henryk Gońda 
I Roman Garbowski 

Zbigniew Starski 
Wiesław Wołoszyński 

• • • 
• • • 

Opracowanie muzyczne 
JANUSZ MENCEL 

Opracowanie akustyczne 
ZYGMUNT GALEK 

Reżyseria. 

ANTONI BANIUKIEWICZ 
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