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Akt I 

HOPPE. 

Pan wie, kto to taki - Sonnenbruch, profesor Son
nenbruch? Sławny uczony, chluba niemieckiej bio
logii. Obchod zi pojutrze trzydziestolecie swojej pracy 
naukowej. 

WILLI: 

Myślisz, że jadę do Getyngi dla tej głupiej hecy. 
którą tam wypra.wiają mojemu uczonemu papie, wiel
kiemu Sonnenbruchowi? 

RUTH.· 

A ja jutro zobaczę mojego ojca. Szkoda, że pan go 
nie zna. Bardzo miły st.ary pan. Tylko ma w sobie coś 
onieśmielającego. Nieraz w myślach nazywam go 
„olimpijczykiem" ... 

Akt l l 
SONNENBRUCH 

Naprawdę, Berto. Nie mam nic wspólnego z tym, 
co ty nazywasz ,,niemieckim losem". Prawdziwe 
Niemcy, te o których warto my.~leć, wi.erz mi, one są 
we mnie. O, tutaj. 

BERTA: 

O czym będziesz mówi!? 

SONNENBRUCH: 

Nie obawiaj się Berto, To, co będę ~ówi!. nie 
dotknie nikogo. To poprostu kilka wspomnień o lu
dziach, z którymi pracowałem w ciągu tych trzydzie
stu lat. 

SONNENBRUCH: 

Tak, moje dziecko, zupe lnie inaczej wyobrażałem 
sobie tę chwilę. Wid.ziałem ;q wypełnioną postaciami. 
wielu ludzi, których już nie ma, glosami. moich prz y
jaciół. zagranicznych.„ Niestety, żadnego z nich d zi
siaj nie będzie.„ 

SONNENBRUCH: 

Joachim .. . Peters? Jak to 1 Przecież pan.„ od czterech 
lat ... 

PETERS: 

Już nie. Od czterech dni już nie. 

SONNENBRUCH. 

A ja dzisiaj, widzi pan, obchodzę swój jubileusz„. 

SONNENBRUCH 

Niech pan stąd idzie, błagam pana. Niech pan stc;d. 
idzie natychmias t, jak najprędzej . 

Akt III 

JOACHIM. 

ProfeRor Sonnenbrnch był zawsze dobrym mówcą„. 

GeneraLna Gubernia - Dziecko żydowskie (' • • ), Jury~ 
!..Tacek Woszczerowicz), Hoppe (Wladystaw K aczmarsld) 

Norwegta - Marika (KT!/Styna Kamieńska) , Willi {l fl" " 
Sm·lalowskl! 

Francja - Tourtere!fe (Stanisław Kwaskowski), Fanchette 
(Joanna Wa1terówno), Ruth (Aleksandra SLqska), Oficer 

Wehrmachtu (Zygmunt Kęstowicz) 



RUTH: 

Podobno. Dziś jednak wypadło to tak. jakby m11 

się w ostatniej chwili rozsypało wszystko, co chciał 
powiedzieć . 

... to przez pana. 

RUTH: 

Tak, tu. pan zostać nie może„. 

JOACHIM: 

Zdaje mi si ę , że przede wszystkim ojciec pani 
m.ialby tu coś d o powiedzenia ... 

RUTH: 

Wyznam panu otwarcie, że chciałabym ojcu oszczę
dzić konieczności dl!cydowania o tej sprawie„ 

SONNENBRUCH: 

Joachim? Czy on tu by! naprawdę? 

• 
SONNENBRUCH: 

Czy wolno narażać czlowieka dla ratowania innego 
człowieka? 

PETERS: 

Wolno. a czasem nawet trzeba. 

SONNENBR.UCH : 

Zaliczyłem pana do ludzi tego samego co ja gatunku. 
duchowego, do ludzi. którzy„. 

PETERS: 

Do cieni ludzkich, profesorze, pańskie rachunki byty 
rozmową z cieniami. Ale ja tu przyszedłem żywy„. 

SONNENBRUCH: 

Nie rozumiem o czym pan mówi. 

PETERS · 

O ludziac!i mordowanych po obozach, między in
nymi dla wypróbowania rezultatów pańskich badań. 
Czy pana to również nie interesuje? 

SONNENBRVCH: 

To są brednie, brudne klamstwa. 

PETERS: 

To są fakty. 

SONNENBRUCH. 

Pan tu przyszedł, żeby mi z.burzyć wszystko. %.eby 
mnie okra.ść, zniszczyć mi moją wiarę w siebie ... 

SONNENBRUCH 

Gdyby nie moja biedna córka, nakazałbym sobie 
j11tro uwi.erzyć, że pana tu wcale nie było. 

PF:TERS : 

2e to byt tylko przykry jubileuszowy sen prof<?:;. c ra. 
Sonnenbrucha~ 

rvonceg!a - Pani Soerensen (Hanna Skarżanka), Willi (Igor 
$mialowsk[) 

r:1iUi (Aleksandra SLqska), Profesor -Sonnenl>ruch (TadelLSZ 
B ialoszczy1iski) 

Willi (lgor Smiatow.•kl), Berta (Ewa Kunin a ) 
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ile 1• .11 si lk11 , ile męki kos"'towało mnie. 

zaniln c dołalem. odqrodzić się od z ła, od sza

leństwa, które nas ota za Sporząd :1c sobie 

.•;zr zc lny. nieprzenikl'iwy p łaszcz dla moich 

m.11śli, dla mo·ich marzeń"„ 

1Sonnenbruch1 

Komec:•1 osć }est tzeczq cięzką, ale pozwala czło

u: iekow1 wydobyć n a ;aw Jego treść wewnętrzną. 

7..yć według swego „icid:: imisi,(' µo traf i każdy. 

Na7ważnicjszym jest jednak, abyśmy usiłowali 

u.:szustko, co 7est w nas i co nas dotyczy, za.mienić 

1c czµn. 

Ja k poznać samego siebie? Nigdy µi .ze:: rozµamię

l!fwa.nie, Lec? raczej przez czyny . Spróbuj spelnić swój 

ubotdq: r k , a od razu będz i e .s e wiedział, kim jesteś. 

Na <' : !J lll. jed nak po lega twv 1 ubowiqzek? Na speł

nia.nili tego, czego się domaga chwila bieżq.ca ... 

Sztuka i wiedza tylko wtedy ma7q. prawo egzysten

cj i, jesti. uzbrajają człowieka w odwagę do walki z 

przeciwnościam i . 

Myśleć i czynić, czynić t mysleć - oto w czym 

:a.warta jest calci mq.dro.5 ć, od da.wna uznana, od 

ciawna stosowana, lecz nie przez każdego zrozumiana. 

Jedne i ci rugie - jak ocidech - powinno w życiu 

w .ajdowac się w ciągłym ruchu , podobnie jak pytanie 

' odpowiedź nie mogą is tnieć bez sie bie. 

Kto za regul.ę przujmie to, co każdemu przychod zq. 

cemu na świat szepcze tajemnie do u.cha geniusz ludz

k i ego rozu.mn, CL mianowicie: czyn sprawdzać myślą, 

a myśl - czynem. ten nie zbłądzi, a jeże li zbląciz{ 

11.'krMce znów się znajd.zi e na właściwej cirod.ze. 

Peters r A ndrze1 Szczepkowski), Ruth (Aleksandra Slqska) 

Willi (Igor Smialowskl), Pi·ofesor Sonnenbruch (Tadeusz 
Biatos:tczyliski), Berta (Ewa Kunina) , L iesel (Barbara K lu

kowska), Ruth. ( Aleksandra SLq ska) 

Peters (Andrzej Szczc pkuw.~kl} . Profesor .• .• , 11 1„ •o bruch. 
(Tadeusz Bi.ato., .: c zyński) 
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Din ni rmi r rki eqo czlo1niPkn. 'u mi eniem jpst drnqi 

n;emieck1 c::: tow1Pk .. 

rH opprl 

Dzieci ma , psiakrew. Serce go holi. bo ma dzieci. 

a/.e musi , bo mo dzieci. F:ch tu. nędzo ludzku. 

(.JH T _{/ -~J 

No rńd niemiecki. nie mieszko tn . w· N orweqii.. 

N1.emcy to nieb ez pie czni woda.ci. Wcześniej czy 

µóźnie1 rozbiją so bie glowę i wtedy sam i u znajq, ro

:: 11m.i es: . semu Hz11cdq. żr słoń. c,- .~wi ec·i dla wszystkich. 

("Trn1Tte rP-lleJ 

W F:11rnµie niestet11 ni P kochają nas„ . 

Fr<ui<·11~i nwsza h11C: 1.<' rn: :i n11ll i. molom (i u·n1. Nie 

fFn nch c> rteJ 

Och t11 nie 11.'it'S2. JOk tern .: można h1ć mocno. Jn k 

rnocno 

( H. 11 f IJ I 

Po r.:. ąrini lucl ;:i ą powi1111 i siPd zie ć u· d o1n 11, prz11 

żonie. p rc: .1; dzi f'ci uch 

1H oppe1 

'.'.'c: : u scu l. ubi.111.11 d zi eci , ale cóż ~ tPqn:• W cale prze 2 

t o nif' stn.i<'THIJ sii;> l epsi. 

t son11enL1ri.1.ch 1 

C::!J µ0 11 1.l'I( ' . 1iro(PsorJ. co ro 3est samo ino., ć, 

.'>l.rn ~ z nn niPrn ieck:o so1nntuo.~< - ,, . pań.s ru,iP H itlern ~ 

~ 
I 
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l.e<111 Kruc~hou·.i;l1i o „Ni,•mcach" 

Jednym z problemów, które mnie głęboko nurtowal11 

w czasie ostatniej wojny, okupacji i m o jego pobytu 

w niewoli hitlerowskiej, był problem tzw. „porzq.d-

nego Niemca" - ot, takiego, którego z roku na rok 

widziałem, uprawiajq.cego pole za drutami mojego 

obozu - tego Niemca, który nie mordował, nie ka,., 
towal, nie rabował. i nie palil, w ogóle przez calq 

wojnę n ie opuszczał granic swojego kraju - to zna-

czy ogromnej większości niemieckiego społeczeństwa. 

która j ednak, czuliśmy wszyscy, ponosila odpowie-

dzialalnoś ć za hitleryzm, za ·wojnę, za okupację, za 

Oświęcim i za zburzeni.e Wars zawy. Zagadnienie lo . 

prob/.em winy „porzq.dnego Niemca" , niepokoiło mnie 

przez µarę lat - bez określonych zamierzeń pisa r-

skich., przy czym m oja osobista znajomość społeczeń-

stwa i życia niemieckiego była wówc~as prawie żad-

na, a znajomość litera.tury niemieckiej , zwłaszcza do-

tyczącej okresu hitleryzmu, raczej zupełnie przeciętna., 

j ak u normalnego czytelnika w Polsce. I otóż napisa-

Iem w końcu u twór. o którym jeden z czołowych. nie-

mieckich k ry tyków, Erpenbeck, powiedzial, że j es t , jak 

dotq.d , najbtiższa, prawdy sz lukq. o niemieckiej r zeczy -

wist ości. Nie bylo w tym żadnej magii. 

Ważny problem polityczno-moralny, kt óry w roku 

1948 skonkretyzował mi się jako problem „sonnen -

bruchizmu", ży l we mnie przez szereg poprzednich 

lat. karmił się okruchami zjawisk , jakie niekied y 

przenikały przez druty obozu, i dojrzewa! wewnętrz -

nie na długo przed tym, zanim sta.1 się tworzywem 

o kreś lonego zamusłu pisarskiego . 

O „btogrufii tvewnętrznej pi sarza ''. 

„Nou;o Kultura" 19.54, nr 47 
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