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Leon Kruczkowski 

Urodził się 28 czerwca 1900 roku w Krakowie. 
Ulkończył wydział chemiczny Wyższej Szkoły Przemy
słowej i zaczął pracować zawodowo w przemyśle che
miicznym. Już w 1918 zaczął druikować wiersze w cza
sopiśmie „Maski", a w 1928 ukazał się jego debiut 
- zbiór p oetycki pt. „Młoty nad światem". W cztery 
Jata później wydał swoją głośną · powieść - Kordian 
i cham. Wz·budziła ona gorące dyskusje i polemiki, 
stała się największym osiągnięciem (prozatorskim 
Kruczkowskiego. Potem ·ogłosił dwie następne powie
ści: Pawie pióra (1935), Sidla (1937) oraz szkice pu
blicystyczne Człowiek i powszedniość (1936), Dlaczego 
jestem socjalistą (1938) i W klimacie dyktatury (1938). 

·Brał udział w kampanii wrześniowej i przez całą 

okpuację przebywał w obozach jenieckich: Arnswalde 
i Grossborn. Po wojnie obok' działalności literackiej, 
redaktorskiej (współorganizował mie~ięcznik „Twór
czość", tygodnik „Przyjaźń'', był kierownikiem literac
kim. w Teatrze Polskim w Warszawie), pełnił wiele 
odpowiedzialnoych funlkcji społecznych i państwo
wych. W 1945. został członkiem Krajowej Rady Na
rodowej oraz wiceminlstr"em Kultury i Sztuki (w 1948 
zrezygnował z tego stanowiska), później posłem do 
Sejmu Ustawodawczego (od 1947) przez szereg 'kaden
cji). Był działaczem ruchu obrońców pokoju i czyn
nym uczestnikiem wielu międzynarodowych kongre
sów poJwju, począwszy od kongresu wrocławskiego w 
1948 roku, a także członkil!m Swiatowej Rady Poko
ju. W 1953 otrzymał międzynarodową Nagrodę Leni
nowską za UtrwalaniePokoju Między Narodami. 
W latach 1949-1956 był prezesem Zarządu Głównego 
Związku Literatów Polskich. Pełniąc tyle funkcji po
litycznych i obowiązków społecznych nie poniechał 

pracy p isarskiej i publicystycznej. Ukazywały się li
czne artykuły, s~ice i eseje, które wydał potem w 
tomach: Spotkania i konfrontacje (1950), Wśród swo
ich ·i ~bcych (1954). W 1963 roku uikazały się Szkice 
z piekla uczciwych i inne opowiadania. 
Został wyróżnion;v wieloma wysokimi odznaczeniami 
państwowymi, a w roku 1954 za całc:kształt działal

ności pisarskiej i społecznej otrzymał Order .Budow
niczych Polski Ludowej . Zmarł 1 sierpnia 1962 roku 
w Warszawie. 



Nagrody 

1950 Państwowa Nagroda Literacka I stopnia za dra
mat Niemcy 

1955 Pań twowa Nagroda L iteracka I stopnia za ca
łokształt twórczości. 

Utwory teatralne 

Odwety, iprem. Teatr Polski w Warszawie, 28 V 1948 
Niemcy, prem. Stary Teatr w Krakowie, 22 X 1949 
Juliusz i Ethel, prem. Teatr Polski, scena Teatru Ka
meralnego w Warszawie, 9 V 1954 
Odwiedziny, prem. Teatr im. Słowackiego w Krako
wie, 30 IX 1955 
Pierwszy dzień wolności, prem. Teatr Współczesny 
w Warszawie, 12 XII 1959 
Śmierć gubernatora, iprem. Teatr Polski w Warsza
wie, 7 IV 1961 

Przygodą z Vaterlandem,_ prem. Teatr im. Słowackie
go w Krakowie, 16 II 1963 

Szczepan Gąssowski, 

Wspólcześni dramatopisarze polscy 
W!idawnictwa artystyczne i filmowe 
W ar sza wa 1979 
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' Kar7J1'atura 
L. Kruczkowskiego 

, wykonana w obozie 
! w Arnswalcle 

„Kończę sztu·kę pt. Niemcy są ludźmi, która roz
grywa się w czasie wojny w niemieckim mieście uni
wersyteckim. W dotychczasowej literaturze współ

czesnej (polskiej i zagranicznej), jeżeli opierała się 

ona na tematyce wojennej, Niemcy byli traktowa:i. i 
w powieściach i sztukach w sposób „przyrodniczy", 
„biologiczny", jako specjalny gatunek zbrodniarzy, lu
dzi obciąźonych z natury skłonnościami patologiczny
mi. Ten sposób widzenia iemców przez naszych au
torów mógł się tłumaczyć przejściami oku.pacyjnymi. 
Na dłuższą metę musimy jednak zacząć patrzeć na 
Niemców w sposób bardziej właściwy, widząc w nich 
normalnych ludzi, którzy przez pewien określony sy
stem społeczno-ustrojowy zostali cdpowiednio sprepa
rowani. Bez takiego założenia mrzonką byłyby jakie
kolwiek próby reedukacji narodu niemieckiego. 

Sztuka jest próbą spojrzenia na Niemców w tym 
aspekcie, pokazania ich między sobą. 

W pracpwniach piS'jlrzy polskich 
Leon Kruczkowski, ,1Trybuna Ludu'' 
1949, nr 24 
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Obwieszczenie. 

Polscy ro1111t~ ze ws. B•uz111y gm1n1 Łucka. Starostwa Po-
11.1.atowego Lub•'n 

iosef Jendryszko Feliks Sowa 
Szymon Kubera .Ian Wiacek 
. an Malesa Kazimierz Woliński 
Feliks Martenta Jan KubE:'° d 

Bronisław Woliński 
ZQSlali na pod5t„ w;e w~roku S~du ~pecJalnego z d111d I 1 2' listo
pada 1'·41 r. z po rc!1; 

złt~wr~o_1 i:~s_!~:Lnid k~ntyngento·.v 
prawomocn:e 

na śmierć skazani. - -
Zas~dzen1 n.e speln•h w term1n1e r kresląnyrr. nalotanega na 

niell CboW1iµku d~tarc:ema kontyngentu pom mo kilkakrotnego 
we:o:wanra, wqlędn e n.e wyre1n1h go w wystarcza1ące1 mu~-ze. 

. •zem narai•1: złołllwie na mebezp,eczenstv. pckryrn1 ~yc1owe90 
zzpGtrabcw1n;a ILdncscl Gere• a!nego Gubernatorstwa 

Każdy rclnllc, ktory . wego kcntyngenll· nie cdsta1111, rr•us1 su: 
1czyt z trrr.. ze ~· ti!l<i sam sposcb ~rolka ' ' z vlą surowosc1ą 
prawa. !lędz:e en wedlcg § 1 rozpcrząd~en a o gospodl'fce wo
fennej irc 11gn 'ty do odpuwiedzialn~m karnei. 

lu111;n, dnia 25. trstopada l94t r. G ubernator 
Dwstrwkłu Lublin 

Tematy niemieckie 
Leona Kruczkowskiego 

„Niemcy" rozpoczynają pochód sceniczny w roku 
1949, roku powstania RFN, a następnie NRD, w czte
ry lata po Poczdamie, a w dwa lata po załamaniu się 
ambitnie początkowo zakrojonej polityki denazyfika
cyjm.ej aliantów, zwłaszcza zachodnich. Sytuację nie
miecką określiły nowe elementy, zaś dusza niemiecka 
zyskała dwie, trzy nowe zmarszczki. 

Kto pamięta serię kilku listów Jarosława Iwasz
kiewicza do Felicji i odpowiedzi adresatki, w któ
rych powtarzało się obsesyjnie dręczące pytanie: co 
się stało z Niemcami?, jak wytłumaczyć genezę wy
naturzeń i zbrodni, w których uczes tniczył - ś~iado

mie czy nie - niemal cały naród? Paweł Hertz bro
nił kultury niemieckiej, mówiąc, że kultura niemiec
ka to jedoo, a niemieckie barbarzyflstwo - to dru
gie. Ale Iwaszkiewicz był bardziej steptyczny. Pisał 

o duszy niemieckiej : 
„W histori tego ducha nuważyć można było, a te

raz widzimy to nąjjaśniej, jedno zjawisko: wszystko, 
co żyło osławioną kulturą „Goethego i Beethowena", 
było diablo słabe i ledwie przenikało przez skorupę 
zatwardziałego barbarzyńs twa". Nasza cywilizacja 
jest chora, a okazałaby, że jest coś warta - pisał -= 
„gdyby zdołała Niemców ocalić do nich samych". 

Rozmawiali o „Najeżdżcach" Dobraczyńskiego, książ

ce naiwnej i uprjlszczające, ale przypominającej waż
ne [pytania z lat okupacji: gdzie s ię podziali, tamci 
Ni-ęmcy", uczciwi, porz.ądni , sympatyczni? Dochodzą 

do konkluzji: tragiczny jest rezultat, do jakiego do
prowadziła kultura niemiecka. 
Cytował Iwaszkiewicz intelektual is tów francuskich, 
mówiących na ten sam temat w podobnej tonacji. 
Niewątpliwie był to w'.ęc temat czasu, jeden z plonów 
niedawno .przeżytej wojny i okupacji: co się stało z 
Niemcami? jak tłumaczyć ich moralny upadek? dla
czego w tłumie okupantów nie udało się dostrzec (a 
może nieczęsto udawało s i ę dostrzec) tzw . .porządne
go Niemca, z „tamtych" Niemców, których niegdyś 

zaliczaliśmy do naszych przyjaciół? 

Był to roik 1947, Niemcy były przedmiotem polityki 
alianckiej. W 1949 już powoli wracały do roli pod
miotowej. Pytania, miast słabnąć z czasem, zyskiwały 
•a wadze. W powietrzu „wisiała" RFN, tak samo 
NRD. Miały się w ;przyszłości ;pojawić tematy współ
istnienia przez miedzę i jakich takich stosunków są
siedzkich. Kruc2lkowski czuł potrzebę mówienia . na 
ten temat. 

J 



W „Przygodzie ... " dosyć wyraz1sc1e cdsłaniała się 

jego wizja polityki niemieckie j jako zjawisłka silnie 
determinowanego przez charakterystyczne i osobliwe 
czynniki kulturowe i historyczn.e. Była to wizja pesy
mi ·tyczna, a przy tym - zważmy na datę powstania 
sztuki - przewidująca. W kilkanaście lat później 

Kruczkowski występuje już jako rzecznik optymizmu 
historycznego. Projektowany pierwe>tnie tytuł sztuki 
„Niemcy są ludźmi" wskazywałby na optymistyczną 
tezę, a jedn-0cześnie jakby zawiera nutkę polemiczną 
wobec tych wszy~tkich dyskusji, jakie t0czyły się po 
wyzwoleniu w Polsce, Francji, Danii, w samych 
Niemczech, dyskusji we wnioskach s~ych nader po
sępt;iych. Nawet Niemiec Hans Bernd Gisev '. us, autor 
„Bls zum bitteren Ende", cytowany przez Iwaszkiewi
cza, powiadał przecież „nacjonalsocjalizm nie był wy

łącznie sprawą samego terraru. Patrząc wstecz mu
, imy powiedzieć, że nacjonalsocjalizm był czę-ś-cią 

h istor ii niemieckiego ducha ... " 
Optymizm dziej::iwy jest znamieniem wstępującej 

klasy społecznej.Kruczkow~.ki czuł się jej rzecznilkiem. 
Zrozumiałe ito i naturalne pr;i:estawienie optyki. 
Sztuka miała ft.mkcjonować także jako wypowiedź 

publicys tyczna, a od tej oczekiwano wszystkiego, tyl
ko nie sceptycyzmu. Z czasem skłon:ono nawet auto
ra, aby dodał „Niemcom" epilog, ów dawno wycofany 
czwarty akt, 1którego akcja toczył3 s'.ę p::i wojn'.e i 
układała ja<kby w adres powitalny na cześć NRD, w 
którym pisarz wyrażał przeświadczenie, że nowe pań
stwo niemieckie nawiąże tylko do t.ych treści, które 
s ą W tradycji i kulturze niemieckiej postę.powe. 

„Niemcy" są więc od rpoczątku n2Znaczone jakby 
dwoistością przypisanej im roli społecznej. 

\Sztuka jest portretem profeso ra Waltera Sonnen
brucha, biologa z Getyngi, ujętym na tle rodziny. 
Portret nie jest s tatyczny, stąd i ów los, jego los, 
o którym wspomina Heym. J a<k to los? Los człowie
ka, który był profesorem niemieckim, typowym apo
l itycznym spadkobiercą tradycji uczelnianej, ale mimo 
to nie mógł uniknąć zetkn ięcia z historią? Którego 
ap0lityczność została skompr;imitowana ,gdyż okaza
ła się winą? Zauważmy, że w pewnym paradoksal
nym sensie profesor, jako biolog, jest reprezentantem 
nie tyle kultury, ·ile cywilizacji - a to jest podzi:lł 
typowo romal}-tyczny. 

Uniwersytet niemiecki przeszedł w XIX wieku oso
bliwe k<>leje. W czasach rozdrobnienia państwowego 
był fabryką urzędniików i pastorów, katedry były 

niemażle dziedziczne. Postęp naukowy - jeśli się 

dokonywał - raczej wiązał się z istnieniem książę
cych akademii nauk. Stan ten wynikał z partykuh
ryzmu ówczesnej ipolityki niemieclkiej, z odcięcia od 



Obwieszczenie 
Podaas ewakuacji miejscowości Oblusz zasko

aono 2 meżayzn przy pladrowaniu. Na ucieczce za
strzelono ich na miejscu. 

Zwracam Ponownie na to uwagc, że plądrowanie 
lub sabotaż ukara sic: śmiercia. 

R6wnoaeśnie ictda sic 1>ezwzglednie karnego za
chowywania się na ulky. Chadzanie i ieżdżanie ®"' 
zwalane jest WYłCICZl1ie- Po prawej stronie ulicy. Na
popnek uliCY chodzit można jedynie w kecie pro
s~m; zbie9owiska na chodnikach nie sa dozwo
lone. Rozmowa na uliCY nastac>ił Powinna w Jezrku 
n iem ie ck im. Do zarządzeń połicjant6w naleb za.. 
StOSOWYWat sic: niezwłocznie. 

Przeciwdziałania ~ ukarane. 

Ciotenhafen, dnia 28. października 1939r. 

Prezydent Policji. 
• 

świata. Epoka wojen napoleońskich zmieniła ten st:m 
rzeczy na tyle, że ,pękły owe bar:ery part)"~ularne i 
został nawiązany kontakt z myślą europejską. Ambit
ny mieszczanin, który nie miai szans wybicia s'.ę w 
polityce odkrył uniwersytet i uczoność jako okrężną 
drogę do kariery i społecznej nobilitacji. Stopni:iwo 
ukształtowała się w krajach niem'.eckich kondycja 
s połeczna intelektualisty: ni to arystokraty, ni to 
mieszczanina, którego jedynym obowiązkiem była 

mądrość. Ten zbulwersowany uniwersytet epoki n:i
poleońskiej i ponapoleońskiej s tał się terenem. b itwy, 
jaką wydały sobie prądy epoki: racjonalizm, idący z 
Francji, będący dziedzictwem oświecenia, p otem funk
cjonalizm pruS"kiej reformy urzędniczej, wreszcie ro
mantyka. 
„Istotnym zagadnieniem owego czasu było pytanie, 
czy dojdzie do symbiozy prusk:ego nacjonalizmu z 
»romantyką«, z dus zą pran iemiecką opiewaną przez 
romantyków" - pisał Franz Schnabl... 

W niemiee'kiej rzeczywistości przeważył pruski fun
kcjonalizm urzędniczy i zwyciężyła burżuazja, która 
stworzyła cesarstwo, a romantyczni profesorowie po
wstali na uniwersytetach. Rozczarowani do praktycz
nej polityki, zaczęli uciekać w mistykę historii, w 
mistykę krwi i żelaza. To humaniści. Biolodzy, ja~ 

Sonnebruch, oddawali w ich ręce odpowiedzialność 

za wychowanie i stan moralności. 
Choć nie tylko i nie wszyscy. (Słynny IJ<?Przednik 
Sonnenbrucha, Du Bois Reymond, głośny fizjolog, pi
sał mowy urodzinowe na cześć cesarza i traktaty o 
„Poczuciu narodowym". Przyrodnik Rudolf Virchow 
był gorącym rzeczni'kiem bismarckowskiego Kultur- „ 
kampfu. Heinrich Class żądał radykalnego usunięci'.\ 

wszystkiego, co opó:źinia hegemonię ducha niemieckie-
go, więc Żydów, socjaldemokratów, katolików, wolnej 
prasy, powszechnego . .prawa wyborczego). 

Tendencje te prowadziły do .pewnego zwyrodnienia, 
które obserw,owano. Stąd nasz Sonnenbruch nie jest 
już z tego skrzydła, co Du Bois Reymond, jest z dru
giego, z tych, co na fali antywilhelminizmu ·stworzy
li mit o apolityczności nauk ścisłych i zrezygnowali 
z odpowiedzialności, zamykając się w czterech ścia

nach .pracowni. Jego małym światem staje się rodz;. 
na, ale w rodzinie w sensie wychowawczym i poE
tycznym, buszuje już kto chce: stąd Willy, ukształ

towany przez Lagarde'a Gobineau, Rosenberga, Goeb
belsa, stąd Ruth, uformowana przez mieszczańską 

cyganerię, stąd Berta, emocjonaln ie spragniona do
m inacji wodza, czyli Willy'ego, tąd Liesel, chora z 
n · enawiści do innych - i tak dalej. Niemal to prze- · 
krój s.połeczeństwa III Rzeszy w jego średniej war
stwie, trafnie ukazany prz~z Kruczkowskiego nie tyl-



ko w sensie historyczno-. połecznej wierności, ale tak
że w tym, iż szczytem tej piramidki jest człowiek, 
który przekonywająco uosabnia wzór porządnego 

człowieka tylko do chwili próby, gdyż później zawo
dzi. Kiedy tuż po wojnie zabrzmiało ,pytanie Iwasz
kiewicza, gdz:e się ten porządny człowiek podział, 

n :e było nikogo, kto by mógł na nie odpowiedzieć. 
Qczywiśc:e był .Peters. Inny Niemiec, z tych którzy 

nie r.1cgli w owym czasie dźwigać od.powiedzialności 
za Niemcy, ani reprezentować swego kraju. Z woli 
autJn. stał s ię on sumieniem drugiego Niemca, Son
nenbrucha, już w roku 1943, ale w rzeczywistości 

stawał się nim - jeśli przeżył - dopiero po roku 
1945. 

Peters jest alternatywą. Każda kultura, tradycja 
wytwarza takie typy i zjawiska. W przeciwieństwie 

do prostsze j fakt::idramy „Przygody" ... w „Niemcach" 
+<ruczkowsk i tej prawidłowości !kulturowej pominąć 
nie mógł. . 
Chciał być ścisły jako typolog społeczeństwa i jego 
kultury, a z drugiej s trony - musiał szukać, gdyż 

na kimś trzeba przecież budować rprzy<>złość. 
Realny Peters nie był jeszcze w 1945 zbyt dobrze wi
doczny. Jak już wspomniałem. Tomasz Mann potrze
bował aż 25 lat, by zawstydzić się swych „Rozważa.ń 
czł::iwieka apolitycznego", w których m.in. lżył brata 
swego, Henryka, jako pisarza będącego w Rzeszy wil
helmińskiej antypaństwowym czynnilkiem rozkładu. 

Henryk Mann też był 1produktem alternatywy kultu
rowej. Podobnie jak Karl Jaspers. Podobnie jak część 
wojskowych opozycjonistów Hitlera. Jak rodzeństwo 

Scholl, zabite w Monachium w dniu urodzin prof. 
Sonnenbrucha. Innym zagadnieniem jest komplikacja 
wewnętrzna skrzydła alternatywnego: rodzeństwo 

Scholl umierało z okrzykiem „Niech żyje wlność", 

zaś pułkownik Stauffenberg zawołał „Niech żyją 
Niemcy". 
Z tego względu nie trzeba się dziwić, że z rozliczo
nych możliwości Krucz\\owski wybrał Petersa, komu
nistę z lagru. Czy jest to .przecie powód, by pisać o 
banalności „Niemców" jako sztuki o Niemcach? Praw
dy tej sztuki są proste, ale wszystkie waime prawdy 
są proste. 

Przedruk z „Życia liteerackieego" 
(fragment) 1.VllI.82 r. Nr 25 

• 

· ------



... problem uchylania się od moralnej współodpo

widzialności za wszystJkich i wszystko - w epoce bez
warunkowej współzależności wszystkich i wszystkie
go - inaczej mówiąc : problem uchylan ia się cd poli
tycznej odpow iedzialności - to sprawa n ie tylko nie
miecka i ~ie tylko przeszł:J ściowa. Sonnenbruchów nie 
brak w żadnym ·kraju. 

·W optymistycznym epilogu sztuk i Kruczkowskiego 
profesor Sonnenb ruch przejrzał: zdał sobie sprawę 

ze swojej w iny i wyciąga z tego właśc iwe konsek
wencje. Bez wątpienia ta1k było i tak jest w niejed
nym zapewne wyipadku. Ale :unamy też innych Son
nenbruchów. Kilka dni temu w Aus trii spotkany w 
pociągu jeden z Sonnenbruchów temat wojny i hitle
rowskich zbrodni skwitował narzekaniem, że al ianci 
zgoła in iepotrzebnie i n ieludzko zbombardowali mu 
jego domek rodzinny! Niech mi też wolno będzie 

przytoczyć n iedawną rozmowę z innym Sonnenbru
chem, w samych Niemczech. Usasadn iając potrzebę 

fabrykacji pieców kremat-0ryjnych dla KZ, wyraził 
się dosłownie ( spamiętałem każde jeg.i sł-0wo): „Widzi 
pan, pod Weimarem był -Obóz, Buchenwla_d. Duży jak 
mias teczko. No więc, wie p ain, w 1każdym m iasteczku 
ludzie umierają. W Buchenwaldzie też umierali. 
Z początku woż-0no ich na cmentarz do Weimaru. Ale 
wie pan, transport jest k-0sztowny (kostsp ieling) i w 
czasie wojny nastręcza trudn-0ści. W ' ęc zarząd -0bozu 
zamówił w naszej fabryce piece krematoryjne. Oczy
wiśc ie, dostarczyliśmy, bo t-0 i higieniczniej. Przecież 
wszędzie umierają ludzie". 

fragment artykułu Al. Wata. 
„Niemcy" L. Kruczkowskiego 
Odrodzenie 1949, nr 44. s. 5 
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Jednostka i masa w dramatach 
Kruczkowskie eo 

Na samym początku swojej drogi pisarSkiej Leon 
Kruczkowski w wierszu, którego tytuł posłużył mu 
za motto, rzucił zastanawiające zdanie, które miało w 
sobie coś z błysku jasnowidzenia:· 

- Oto jasne idzie szczęsc1e Ludzi, 
Które szczęściu Człowieka 

zaprzeczy!. .. 

Stanisław Witold Balicki, który odnalazł ten wiersz 
w starszym roczniku (1924) krakowskiej Nowej Re
formy, stwierdza, że autor wkrótce przerobił utwór 
: cytowany fragment już się więcej nie pojawił w 

druku. „Ale - ,pisze Balicki - ta '1: sentymentalną 

naiv.rnością i szczerością wyrzucona tu myśl, zaprze
-czająca filareckiej Odzie do młodości (,,W szczęśc:u 

wszystkiego są wszystkich cele ... "), jak kornik drąży 
pokłady nawarstwień wiedzy filozoficzno-moralnej p i
sarza i przebija się, powraca w najgłębszych miej
scach jego dramatów. nzieje się tak z całym splotem 
ludzkich wątpliwości, pytań z obszaru moralnych od
czuć , praw i obowiązków jednostki w zderzeniu z 
podziel<><nym światem, kontrowersyj111ymi !koncepcjami 
norm postęj>owania, ustalanymi przez antagonistyczne 
zbiorowości". 

'Intuicja pisarza sprawdziła się nieco przewrotnie; 
„jasne szczęście Ludzi" przybrało. !kolory znacznie 
ciemniejsze. Dla Niemców na przykład - brutalny. 
Hitlerowcy, rozszerzając niebywale ,il)rzestrzeń ży

ciową", dla narodu, niewiarygodnie ograniczyli „prze
strzeń życiową" jednostki; dając „narodowi panów" 
nieograniczoną wolność, poz,bawili wo1'ności każdef;o 

Niemca z osobna. Więcej: pozbawili go ,psychicznej 
autonomii, czyniąc cząsteczkę zbiorowego, narodowe 
go organizmu. Odtąd pojedynczy Niemiec był zwol
niony z trudu indywidualnego myślenia i czucia -
ten trud brał na siebie zbiorowy organi1ll11 narodu. 



Jak wiemy, wielu - zbyt wielu - Niemców uwol
nienie od odpowiedzialności indyiwudalnej, amputa
cję indywidualnego sumienia powitało z wyraźnym 

uczuciem ulgi. „Dla niemieckiego człowieka sumie
niem jest drugi niemiec ki człowiek , to so bie zapamię
taj" - mówił Hoppe Jurysiowi. Ta dewiza bardzo 
ułatwiała życie, l i'kwidowała momenty dręczących 

wątpliwości moralnych. 

Ale ludzie, którzy indywidualne myślenie i czucie 
uważali nie za zbędny trud, ale za swo je podstawowe 
.prawo i obowiązek? Ci byli wyśmiewani jako mię

czaki i tchórze albo usuwani ze zbiorowości jako 
zdrajcy. Do tej kategorii należą - przy całej n:e
.porównywalności ich losów - zarówno -profesor Son
amebruch, jak i Joachim Peters. Obaj są uczonym i, 
~ntelektualistami - i jako tacy s tają się automatycz
nie podejrzani w społecze1'lstwie totalitarnym, zbudo
wanym na apoteozie przeciętności i miernoty. Głów
nym spoiwem takiej zbiorowości jest jednomyślność, 

której osiągnięcie wymaga wyłączenia wszehl!:iego kry
tycyzmu. 

Jednostka i masa w dramatach 
Kruczkowskiego. 
,(Stanisław Gębala) 

przedruk: Dialog nr 10.X.81 r. 
{fragment) 

• 

DWIE LICZBY 

Do nieba puka 37 lotników niemieckich: 
- Skąd jesteście? 
- Strącono nas dzisiaj na froncie. 
Święty Piotr czyta komunikat ze „Szmaty 

i krzyczy: 
- Kła.mstwo, strącono tylko trzech, reszta 

wynocha. 

ROZMOWA W GESTAPO 

Jak to, więc wy, Polacy, nie życzycie sobie, 
aby Niemcy pozostali w Polsce na stałe? 
- Owszem,. nawet bardzo ... tylko 3 metry pod 
ziemią. 

ZAWOŁANIE 

Kto ty jesteś? - Volksdeutch cwany. 
Jaki znak twój? - Krzyż złamany. 
Kto cię stworzył? - Zawierucha. 
Co cię czeka ?- Gałąź sucha . 

• 

NIEMCY BĘDĄ SIĘ BILI JESZCZE 
50 LAT 

Pół roku z bolszewikami, pół roku z Wielką 
Brytanią i czterdzieści dziewięć lat w piersi. 

. , 



PYTANIA 

Pytało ojca niewinne dziecię: 
- Co to jest „Ausweis", tato, powiedzcie? 
- · „Ausweis", to, synku, taka cholera, 
co ją w łarpankach żandarm rozdziera. 
- Powiedz mi, tato, prosto i szczerze, 
taki „Bezugschein" co to za zwierzę? 
- To jest karteczka, moje kochanie, 
na to, co chciałbyś, a nie dostaniesz. 
- Może mnie ojciec pouczyć raczy, 
jak to się słowo „Foks-Deutsch" tłumaczyć? 
- Zaraz ci, dziecki, wyjaśnić śpieszą, 
To taki Polak, co na psy zeszedł. 
- Co mogą znaczyć, ach, powiedz, tato, 
dwa białe esy na czarnych szmatach? 
- Ci, co z takimi chodzą znakami, 
to są szubrawcy nad szubrawcami. 
I jeszcze pyta młode pacholę; 
- Kto to jest Filhrer, jaką ma rolę? 
- Jego zadaniem, mój synku luby, 
Jest doprowadzić naród do zguby. 
- Czemuż, ach czemuż, drogi mój ojcze, 
wszędzie jest wszystko tylko „filr Deutsche?" 
- Taki sam napis ~ pociesz się mały -
diabły na piekle wymalowały. 

Z. Zawadzka 

Z CZEGO SIĘ ŻYJE? 

Cóż porabiasz? 
- Mam posadę. 
-t: No, a żona twoja? 
- Również pracuje. 
- A córka? 
- Także siedzi w urzędzie. 
- No to z czego wy żyjecie? 
- Chwalić Boga, syn jest bez zajęcia. 



• 
c.. ...... - 21 

Do Obywateli polskich 
miasta Grudziądza! 

W nocy ~ 21. 22. 10. 39 r. auw11żono 
w niektórych mieisc11ch minł• afiue o ni•· 
ocl,owiedzialnei łrdci. w lcł6rych wzy ··' 
się uynn1e wysłępow.t przeciw niem< o 

\\" :\\ ią:k U : I\ m "·':.il 1 .ir • h \ 

Jah:\ ~h kill..1~c.-t :.1&.ł.1 I t1I...•\\ l.h•r: 

:arłaca śmi'--n:1ą, je:di ·m1.1łl•' kr. '-''"''" 
:aa~alwwać cht.1':i.i~h ,;-..Jnt.1:'' m~m 

Każda "próba. rozslrujc•1111t pukoju 
w ~. zostanie w najhru lni•• ·... · 
sposób odparta .• 

Komend 

W REPERTUARZE: 

„Sonata widm" 
Augusta Strindberga 
reżyseria : Krzysztof Babicki 
scenografia: Łucja i Bruno Sobczakowie 
muzyka : Andrzej Głowiński 

„Przed sklepem jubilera" 
Karola Wojtyły 
reżyseria i inscenizacja: Irena i Tadeusz Byrscy 
scenografia : Jadwiga Pożakowska 

„Betleem polskie" 
Lucjana Rydla 
·reżyseria i scenografia: Marcel Kochańczyk 
muzyka: Andrzej Głowiński 

„Szewcy" 
Stanisława Ignacego Witkiewicza 
reżyseria i scenografia: Marcel Kochańczyk 
muzyka: Andrzej Głowiński 

„Zemsta" 
reżyseria: Stanisław Hebanowski 
scenografia: Marian Kołodziej 
muzyka: Andrzej Głowiński 

„Slub" 
Witolda Gombrowicza 
reżyseria: Ryszard Major 
scenografia: Jan Banucha 
muzyka: Andrzej Głowiński 

„Vatzlav" 

Sławomira Mrożka 

reżyseria i scenografia: Marcel Kochańczyk 
muzyka: Janusz Hajdun 

„Szkarłatna wyspa" 
Michaiła Bułhakowa 

reżyseria: Paweł Dangel 
scenografia: Sławomir Dębosz 
kostiumy: Irena Chrul 



W PRZYGOTOWANIU 

„Kordian" 

.Juliusza Słowackiego 
reżyseria:: Krzysztof Babicki 
scenografia: Jadwiga Pożakowska 
muzyka: Andrzej Głowiński 

.,Hiob'' 

wg Księgi Hiba" w tłumaczeniu Czesława Milosza 
- reżyseria: Krzysztof Babicki 

scenografia: Anna Sekuła 
muzyka: Stanisław Radwan 

35-LECIE 
I :: 
PRA.CY SCENICZNEJ 

STANISŁAWA ~ĄBROWSKIEGO 

Samuel Beckett - Czekając na Godota 
(przekład - Julian Rogoziński) 
reżyseria - Stanisław Hebanowski 
scenografia - Jadwiga Pożakowska 
premiera - 30. V. 1970 
Vladimir - Henryk Abbe 

; 



Wiliam Szekspir - Burza 
(przekład - Jerzy.Sito) 
reżyseria - Marek Okopiński 
scenografia - Jerzy Krechowicz 
premiera - 12 VI. 1971 
Alonzo - Stanisław Dąbrowski 

Gonzalo - Leszek Ostrowski 

. 35-lecie pracy aktorskiej obchodzi Stanisław 
Dą?ro:-vski - aktor Teatru „Wybrzeże". Po 
złozer,nu. z wyróżnieniem egzaminu dojrzałości, 
z dmem 1. III. 1948 r. został zaangażowany 
pr~e~ dyrektor~ Iwo _Galla do . Teatru „Wyb
r~e w Gdym. Ukonczył tutaj ro'.c studium 
muzyczno-dramatycznego. We wrześniu prze-

Friderich Durrenmat - Frank V 
(przekład - Ireni Krzywicka 
reżyseria - Jerzy Golińsk i 

scenografia - Jadwiga Pożakowska 
premiera - 19. V. 1962 
Stanisław Dąbrowsk i - Frank V 

niósł się wraz z Iw-o Gallem do Łodzi, do Tea
tru im. Jaracza. Tam kontynuował studia w 
P.W.S.A. pracując jednocześnie w teatrze. Po 
ukończeniu Wyższej Szkoły Aktorskiej i po 
rocznej praktyce w Teatrze Nowym w Łodzi 

pracował w teatrach: Ziemi Pomorskiej ·,v 
Bydgoszczy, J. Osterwy w Lublinie, Rozmai-



tości we Wrocławiu. Od 1. X. 1956 związany 
jest na stałe z Teatrem „Wybrzeże". Zaczął 
od rOtli Murzyna w „Ladacznicy z zasadami" 
Sartre'a, w reżyserii Z. Hiibnera, następnie 
prowadząca rola w „Koledze" Simmla, Pafnucy 

We śnie srebrnym Salomei", Słowackiego, 
tytułowa rola we „Franku V" - Diirrenmata, 
Patrick Dignam w słynnym „Ulissesie" Słom
czyńskiego wg Yoyce'a, Pomigałow w „W zesz
łego lata w Czulimsku" W ampiłowa, Pastor w 
„Upiorach" Ibsena, Burmistrz we „Wrogu Lu
du" Ibsena (wyróżnienie na XXI F.T.P.P. w 
Toruniu). Philipeaux w „Sprawie Dantona" -
St. Przybyszewskiej (nagroda na XXII! 
F.T.P.P.), 1o tylko nieliczne role, w sze
regu znakomitych kreacji scenicznych, któ
re stworzył Stanisław Dąbrowski w Teatrze 
„Wybrzeże". Zagrał również wiele świetn~ch 
ról w teatrze telewizji, słuchowiskach radio
wych i w filmie. Za swoją wybitną działalność 
al'tyistyczną otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, 
medal 30-lecia, Złoty Krzyż Zasługi oraz od
znakę Zasłużony działacz Kultury. 
Jego troska o rangę słowa w teatrże wyrażała 
się nie tylko precyzją wypowiedzi scenicznych., 
ale i działalnością pedagogiczną. Prowadził za
jęcia z dykcji w Studium Aktorskim przy :r:a
trze „Wybrzeże", z adeptami Teatru „Muua
tura" i na Wydziale Wokalnym PWSM. 
Stanisław Dąbrowski aktor wszechstronnie u
talentowany, którego cechuje umiłowanie tea
tru rolą profesora Sonnenbrucha zamyka 
35 lat pracy scenicznej i otwiera nowy, dalszy 
ciąg interesujących ról teatralnych. 

DZIAŁ TECHNICZNY 
Wojs:iech Klimkiewicz - kierownik techniczny 

BRYGADIERZY SCENY 
Stanisław Płudowski 

Rys.zard Łęcki 

SWIATŁO 

Bronisław Grl!ca 
Tomasz Gewartowski 

Zdzisław Wett 

ELEKTROAKUSTYK 
Tadeusz Meller 
Alek lwas2lko 

GŁÓWNY REKWIZYTOR 
Albin Lamkiewicz 

REKWIZYTOR 
Łada Cypukow 

PRACOWNIE 
Henryk Brojek - 'kierownik pracownik ślusarskiej 
Regina Darłak - kier. prac. krawieckiej damskiej 
Jerzy Kilanowski - kierownik pracowni szewskiej 
Henryk Starczewski - z-ca k.ier. prac. tapicerskiej 
Marek Waldman - kier. prac . modelarsko-malarskiej 
Tomasz Szwajkowski - kier. prac. krawiec. męskiej 
Halina Walter - wierownik pracowni perukarskiej 
Zygmunt Lubocki - kierownik pracown stolarskej 
Jadwiga Buchalska - kier. pracowni farbiarskiej 
Maria Książkiewcz - gł. brygader garderobianych 

KIEROWNIK SCENY 
Izabella Penkala (Sopot) 

RIEDAKCJA PROGRAMU 
Grażyna Antoniewicz 

Reprodukcje zdjęć 
Tadeusz Link 

W .programie wykorzystano teksty z książki 
Satyra w Konspiracji 1939---1944 

zebrał i opraćował - Grzegorz Załęski 
Sp-nia „WIEDZA" wydawn. W-wa 1948 

oraz materiały dokumentalne z muzeum historycz
nego Sztutthof. 
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