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Dyrektor i kierownik artystyczny 

EDMUND KARWAŃSKI 
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TEATR NA WOLI 1984 

LEON KRUCZKOWSKI 

reżyseria - ANDRZEJ ROZHIN 
scenografia - WOJCIECH ZEMBRZUSKI 
muzyka - ANDRZEJ. ZARYCKI 



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

szym synu 
Joachim Peters 
Hop pe 
Schultz 
Juryś 

Pani Soerensen 
Marika 
Tourterelle 
Fan~hette 
Oficer Wehrmachtu 
Gefreiter 
Antoni 
Urzędnik policyjny 
Dziecko żydowskie 
Heini 

- JAN SWIDERSKI (gościnnie) 
- ALEKSANDRA KARZYŃSKA 
- JOANNA JĘDRYKA 
- PIOTR GARLICKI 

- ALICJA JACHIEWICZ 
- JÓZEF DURIASZ 
- EUGENIUSZ KAMIŃSKI 
- MAREK DĄBROWSKI 
- ANDRZEJ GRABARCZYK 
- DANUTA NAGÓRNA 
- EWA BOROWIK 
- JERZY KOZŁOWSKI 
- JOLANTA ŻÓŁKOWSKA 
- EDMUND KARWAŃSKI 
- JAN M. NOWAKOWSKI 
- PRZEMYSŁA W ZIELIŃSKI 
- STANISŁAW ZATŁOKA 
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Czas akcji: koniec września 1943 roku 

sufler - Jerzy Guźliński 
inspicjent - Hanka Bobowska 



„ Teatr w największych swoich epokach bywał zawsze try
bunałem lub trybuną: antyczny, szekspirowski, romantycz
ny - aż po teatr socjalistyczny, po teatr Gorkiego i Brechta''. 

„Teatr ( ... ) winien być trybunałem i trybuną dla społecznie 
zaangażowanych twórców i artystów: winien osądzać nasze 
współczesne życie i dawać pełnię głosu przodującym myślom 
naszego wieku, ukazywać człowieka w procesie historycznym, 
żywić i posilać jego wiarę w możliwość świadomego prze
kształcania świata, w skuteczność zbiorowych wysiłków". 

LEON KRUCZKOWSKI 
„O współczesność w naszych 
teatrach", 
Nowe Drogi, 1960/1 



LEON KRUCZKOWSKI urodził się 28 czerwca 1900 r. w Kra
kowie, zmarł 1 sierpnia 1962 w Warszawie. 

Ukończył Wydział Chemii Wyższej Szkoły Przemysłowej w Kra
kowie, pracował w przemyśle, był wykładowcą przedmiotów tech
nicznych w szkolnictwie zawodowym na terenie Zagłębia Dąbrow
skiego. Zadebiutował w 1928 r. tomem poezji pt. „Młoty nad światem". 
W r. 1933, już po ogłoszeniu drukiem „Kordiana i chama", wrócił do 
Krakowa, gdzie prowadził działalność kulturalną w lewicowych or
ganizacjach społecznych. W r. 1934 napisał sceniczny utwór saty
ryczny pt. „Bohater naszych czasów" i przerobił na s nę powieść 

„Kordian i cham". Obie te sztuki wystawiono w r. 1935 w warszaw
skim teatrze Comoedia, niestety, wkrótce zostały zdjęte zarządzeniem 
władz. W latach 1935-39 ukazują się artykuły Kruczkowskiego we 
wszystkich pismach walczącej lewicy społecznej. W kampanii wrześ
niowej 1939 roku brał czynny udział, po czym dostał się do oflagu. 
Od 1945 r. był posłem do KRN i na sejm PRL. W latach 1945-48 spra
wował funkcję wiceministra kultury i sztuki. Laureat pokojowej Na
grody Leninowskiej w 1953 r. Od 1957 r. członek Rady Państwa. 



KALENDARIUM TWÓRCZOŚCI LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

1928 Młoty nad światem (zbiór wierszy) 
1932 Kordian i cham (powieść) 
1935 Bohater naszych czasów. Daubmann (dramat satyryczny; frag

menty drukowane w „Wiadomościach Literackich" 1934 nr 32; 
„Lewy Tor" 1935 nr 7, 8; nowa wersja pt. Przygoda z Vater
landem „Dialog" 1962 nr 12) 

1935 Kordian i cham (przeróbka sceniczna) 
1935 Pawie pióra (powieść) 
1936 Człowiek i powszedniość. O niektórych zagadnieniach obycza-

jowości współczesnej (szkic) 
1937 Sidła (powieść) 

1938 Dlaczego jestem socjalistą? (szkic) 
1938 W klimacie dyktatury (zbiór artykułów publicystycznych) 
1948 Odwet_y (dramat) 
1949 Niemcy (dramat) 
1950 Spotkania i konfrontacje (zbiór szkiców) 
1952 Prawo do kultury (szkic) 
1954 Juliusz i Ethel (dramat) 
1954 W śród swoich i obcych (zbiór szkiców) 
1955 Odwiedziny (dramat) 
1960 Pierwszy dzień wolności (dramat) 
1961 Śmierć Gubernatora (dramat) 

Pośmiertnie wydano po raz pierwszy: 
1962 Przygoda z Vaterlandem (dramat) 
1963 Szkice z piekła uczciwych i inne opowiadania 
1966 Szkice z piekła uczciwych, inedita 
1970 Literatura i polityka (wybór publicystyki) 



NIEMCY 

W cztery lata po wojnie, w styczniu 1949 czytamy wypowiedź 
Leona Kruczkowskiego w „Trybunie Ludu" : 

„Kończę sztukę pt. „Niemcy są ludźmi'', która rozgrywa się w cza
sie wojny w niemieckim mieście uniwersyteckim. W dotychczasowej 
literaturze współczesnej (polskiej i zagranicznej), jeżeli opierała się 
ona na tematyce wojennej, Niemcy byli traktowani w powieściach 
i sztukach w sposób „przyrodniczy", „biologiczny", jako specjalny 
gatunek zbrodniarzy, ludzi obciążonych z natury skłonnościami pato
logicznymi. Ten sposób widzenia Niemców przez naszych autorów 
mógł się tłumaczyć przejściami okupacyjnymi. Na dłuższą metę mu
simy jednak zacząć patrzeć na Niemców w sposób bardziej właściwy, 
widząc w nich normalnych ludzi, którzy przez pewien określony sy
stem społeczno-ustrojowy zostali odpowiednio spreparowani. Bez ta
kiego założenia mrzonką byłyby jakiekolwiek próby reedukacji naro
du niemieckiego. Sztuka jest próbą spojrzenia na Niemców w tym 
aspekcie, pokazania ich między sobą". 1> 

Wiosną 1949 ukazał się drukiem w „Odrodzeniu" I akt sztuki za
tytułowanej „Niemcy są ludźmi". Jednakże na jesieni, przed prapre
mierą, autor zmienił tytuł utworu: „Dopiero po napisaniu całości 

dramatu uświadomiłem sobie, źe to sformułowanie nie wyraża już 
dostatecznie ściśle zawartości treściowej utworu. Nie znaczy to, że 
w toku pracy odszedłem od pierwotnego zamierzenia i pomysłu. Spra
wa jest o wiele prostsza. Formuła „Niemcy są ludźmi" określa raczej 
punkt wyjścia, stanowisko, z którego podjąłem temat - i w tym sen
sie miała pewne ostrze polemiczne. Polemiczne w stosunku do ujmo
wania w dotychczasowej naszej literaturze powojennej spraw i ludzi 
niemieckich tylko i wyłącznie od strony doznaniowej, urazowej, emo
cjonalnej. Literacki obraz Niemca w naszych współczesnych powieś
ciach, nowelach, dramatach i filmach na tematy okupa cyjne był obra
zem o bardzo nikłej lub zgoła żadnej wartości po z n a wcze j, mó
wił o gestach i minach, o funkcjach i uczynkach· - nic jednak, albQ> 
prawie nic, o motywach działania, o mechanizmie wewnętrznym „fun
kcjonariuszy zbrodni" ... „Niemcy są ludźmi" znaczyło u mnie, jako 
punkt wyjścia: spróbujmy w literaturze - odejść od plakatowej wizji 
„szczekającego Niemca", postawmy sobie pytanie: jak to się działo 
od strony 1 u d z k i e j? 



Niemcy są dużym narodem i mieszkają w centrum Europy. Zbyt 
·często i zbyt dotkliwie wdzierali się (najdosłowniej) w życie innych 
narodów, aby również ich wewńętrzne „ludzkie" sprawy nie miały 
budzić w nas najżywszego zainteresowania i uwagi. Wojna i okupacja 
hitlerowska przybliżyły nam problem niemiecki tak okrutnie blisko, 
że zainteresowanie musiało przeobrazić się u wielu w pasję, w pasję 
dociekań także nad mechanizmem wewnętrznym tego wszystkiego, 
-co nas dręczyło - fizycznie, politycznie i moralnie - w latach 1935-
1945. Formuła „Niemcy są ludźmi" czytelna jest, mam nadzieję, dość 
wyraźnie w przesłankach mojej sztuki, niejako w jej podtekście. Na 
karcie tytułowej po ostatecznym ukończeniu utworu zostały po pro
stu „Niemcy". 2> 

Analizując w tym utworze społeczeństwo niemieckie widziane od 
środka i na zewnątrz, Kruczkowski nieustannie stara się znaleźć od
powiedź na pytanie, kto jest winien tego, co się stało. Kto jest osta
tecznie odpowiedzialny za zbrodnie hitleryzmu. Z pozycji moralisty 
autor osądza oportunizm, tchórzostwo, wygodnictwo i obłudę społe
czeństwa, które dopuściło Hitlera do władzy. Ukazuje dwoistość nie
mieckiej mieszczańskiej moralności, oddzielanie tego co się myśli, od 
tego co się czyni. Interesuje go niemiecki człowiek, jednostka społe
czeństwa, które biernie tolerowało faszystowski terror. „Pokazać tych 
ludzi u siebie i między sobą, spojrzeć na nich nie jak dotąd patrzy
liśmy w literaturze okupacyjnej, ale jakby na tę ich drugą stronę -
od wnętrza, od ich prywatnego, własnego życia ( ... ) Taka jest geneza, 
takie założenie i punkt wyjścia mojej sztuki". 1> 

Powstał dramat, który jest reprezentatywną pozycją dramaturgii 
polskiej lat czterdziestych. Dramat, którego podstawą są konflikty 
ludzkich postaw. Zasadniczym problemem, który głęboko zaintere
sował autora jest kształtowanie się postawy człowieka izolującego się 
wobec panującego faszyzmu. 

„Jednym z problemów, które mnie głęboko nurtowały w latach 
ostatniej wojny, okupacji i mojego pobytu w niewoli hitlerowskiej 
był problem tzw. „porządnego Niemca" - ot, tego, którego z roku na 
rok widziałem uprawiającego pole za drutami mojego obozu - tego 
Niemca, który nie mordował, nie katował, nie rabował i nie palił, 

w ogóle przez całą wojnę nie opuszczał granic swego kraju - to zna
czy ogromnej większości niemieckiego społeczeństwa, która jednak, 
czuliśmy to wszyscy, ponosiła odpowiedzialność za hitleryzm, za woj-
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nę, za okupację, za Oświęcim i za zburzenie Warszawy. Zagadnieni€> 
to, problem winy „porządnego Niemca" niepokoiło mnie przez parę 
lat bez określonych zamierzeń pisarskich. ( ... ) Ważny problem poli
tyczno-moralny, który w roku 1948 skonkretyz9wał mi się jako pro
blem „sonnenbruchizmu", żył we mnie szereg poprzednich lat, karmił 
się okruchami zjawisk, jakie niekiedy przenikały przez druty obozu 
i dojrzewał wewnętrznie na długo przedtem, zanim stał się tworzy
wem określonego zamysłu pisarskiego. Co więcej, nie przestał żyć we 
mnie i po napisaniu „Niemców". 4> 

„Niemcy" to najczęściej grany utwór polskiego dramaturga współ
czesnego w powojennym 40-leciu. Rola Profesora Sonnenbrucha jest 
zawsze sprawdzianem najwyższych umiejętności aktorskich. Grali ją 
w licznych inscenizacjach najwybitniejsi aktorzy scen polskich, m.in.: 
Tadeusz Białoszczyński, Józef Karbowski, Stanisław Daczyński, Ka
rol Adwentowicz, Jan Kreczmar, Zdzisław Mrożewski, Gustaw Ho
loubek, Andrzej Łapicki oraz kreujący gościnnie tę postać w naszym 
przedstawieniu Jan Świderski. 

Prapremiera odbyła się 22 października 1949 w Teatrze Starym 
w Krakowie w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego. 

Potem nastąpiły kolejne premiery: 
Wrocław, Teatr Kameralny, 29 października 1949, reż. Maryna 

Broniewska, 
Warszawa, Teatr Współczesny, 5 listopada 1949, reż. Erwin Axer. 
Od początku roku 1950 wystawiły „Niemców" wszystkie ważniej

sze teatry w kraju. 
W 1954 -w Teatrze Nowej Warszawy, w reż. Jerzego Rakowie

ckiego, 
w 1955 -w Teatrze Narodowym, nowa inscenizacja Erwina Axera,. 
w 1961- w Teatrze Narodowym, w reż. Jerzego Wyszomirskiego, 

-w tym samym roku odbyła się premiera w Teatrze Ziemi 
Mazowieckiej, w reż. Jana Świderskiego, 

w 1967 -w Teatrze Ateneum, w reż. Janusza Warmińskiego. 
W następnych latach, aż po dzień dzisiejszy, „Niemcy" stale są 

w repertuarze teatrów polskich. 
Utwór ten cieszy się również powodzeniem zagranicą. Po sukce

sie prapremiery w berlińskim Deutsches Theater, 29 października 

1949, grano ją w kilkudziesięciu· teatrach NRD. „Niemców" wysta
wiono także ro.in. w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Rzymie, Bolonii, 



Modenie, Amsterdamie, Gandawie, Helsinkach, Tokio, Kioto, Osace, 
Pradze, Cieszynie, Bratysławie, Pilźnie, Budapeszcie, Sofii, Skopje 
i w Moskwie. 

Teatr Telewizji Polskiej zrealizował dotąd cztery premiery „Niem
ców": 
w 1961 - w reż. Adama Hanuszkiewicza, 
w 1969 - w reż. Kazimierza Dejmka, 
w 1974 -w reż. Jana Świderskiego, 
w 1981 - w reż. Andrzeja Łapickiego. 

M.C. 

t) „W pracowniach pisarzy polskich. Leon Kruczkowski", Trybuna Ludu 
1949, nr 24. 

2> L. Kruczkowski „Komentarz socjologiczny", Kuźnica 1949, nr 46. 
B) „Leon Kruczkowski o genezie swojej nowej sztuki'', Dzi_ennik Literacki 

1949, nr 42. 
'l L. Kruczkowski „O »biografii wewnętrznej« pisarza'', Nowa Kultura 1954, 

nr 47. 
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Organizator pracy artystycznej 
Kierownik biura obsługi widzów 
Kierownik działu technicznego 
Światło 
Dźwięk 

Brygadzista sceny 

Rekwizytor 
Pracownia krawiecka damska 

- Teresa Krasnodębska 
- Witold Grzybowski 
- Stanisław Misierewicz 
- ·Sylwester Basiak 
- Tadeusz Kalinowski 

Artur Smolis 
- Ryszard Kurek 

Mirosław Malczak 
- Łukasz Bzowski · 
- Anna Bilska 

Pracownia krawiecka męska - Jerzy Bednarek 
Pracownia fryzjersko-perukarska - Szczepan Godlewski 

Anna Klawe-Wiśniewska 
Pracownia ·malarsko-modelatorska- Grzegorz Gąsiorowski 
Pracownia tapicerska - Andrzej Mendelewski 
Pracownia ślusarska - Krzysztof Szymczak 
Pracownia stolarska - Włodzimierz Idzikowski 

Redaktor programu 
Opracowanie graficzne 

Wydawca -Teatr na Woli 

/ 

- Magdalena Ciesielska 
- Sławomir Ratajski 

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 22 
Cena programu zł 27.-

Zastępca dyrektora 

MIECZYSŁAW JOBDA 

Telefoniczna rezerwacja biletów: 32-24-78 
Dojazd autobusami: 105, 109, 159, 163 i 106, 155 (do Skierniewickiej) 

Tramwajami : 10, 11 , 34 
Scena Kwadrat: ul. Czackiego 15/17 
Kasa tel. 26-23-89 
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