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PAŃSTWOWY TEATR 
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
DYR E KCJA: KAZIMIERZ BIERNACKI 

111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 

------- ------- -----" 111111 

l 

.. ~ I ~~ , ' 

sztuka w 3 aktach (5 odsłonach) z e pilogiem 
LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

L __ 1ss1_J 
Cena 60 gr. 



sztuka w 3-<'h aktach (5 odsłonach) z epilogiem 
LE ONA KRUCZK O WS KIE GO 

Pr ofesor Sonne obruck 
Berta 

Ruth 
Wil li 
J oachim Peters 
Hop pe 
Schulz 
Ju ryś 

Pani 8oer ensen 

Lis el 

Marika 
Tourte reUe 

Fanche tte 

OS OB Y : 

Benoecke majo r Wer machtu. 
Gefreite r 
An toni . . 
Urzędnik p olicji 
Dziecko ży d owskie 
Hein i 

Kazimierz Biernat:ki 
Muri a Hrvniewicz
Winklero~vn 
Maria Deskur 
j{ t• ("WO.„„ . ....... 
Lubomir . Jabłot'l'lki 
f' zPsłil\\ .li gil'lsl<i 
Waldemttr .'krab;u:z 
Józef Barnilski 
Zofia Giilick a 
Irena .~·mu rav. ska 
Julia Tomc·zak· 
Żab i ńska 
Mar ia Kochalisklł 
Stnn 1 sław Śli\\iliski 
A leksandra C'zl·rny 
Aniela Burc'.?y k 
lwbełł u Hre nicka 
Stanisław Zych 
Stunisław Makowski 
Zbigniew Zare lll ba 
Hl•nryk Korbut 

* * * 
Rzecz d ziej e si ę we v. rze:)niu 1943 r . 

Akt I. a) w Polsce w mał m miasteczku 
b) w Norweg ii w jednym z większych m iast pro

w in cjonal n ych 
c) we F ra ncji \\ mias teczku na północy. 

Akt Il i lll. W Niem<:.zech w Getyndze. 

Akcja ep ilogu: zimą 1948/4-9. 

Retyseria: EM IL H AB E RSKI. 
Dekoracje: Marian Go ty11ski. 

Kostiumy wykon ano pod k ierunkiem 
Jadwigi J amrozo wej i Kazimierza Szymuń. kiego. 

Brygadie r scen y : J ózef Konieczny . Światło: Stefan Oudzic. 
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O GENEZll<~ .NIE. CÓ " 
„Nit'.l!IC) - 1·l są p1erws • m lil ·r 1 ··im • 187.~111 moi ·h 

V.air t1•rc 'O\\, ii dla 111·11i ·c i 'J pro l mul •ki.·. u7. \\ rok HJ:i5 
11api::młem i w•. tn dl m : jł'dnym ;. w 1r .i:tt • ·kid1 tentrów 
rPrortnż l'l'f.Oh:1.ny p. t. Boh, t r n 1vch c·z. sów". którego 
l t-mttlPrn h) ta gloś11a a[~rn ni •jn i· o Dnuhmanna", t11k l'!rn
: a;.cterw'Sl) '7.•la dl11 u t: tni1 h J, t rt·1>11bl1k1 ~ ·im11r..:k1ej, juk 
slyu:i 1 spr: ~·11 ki pil.ina z I{ ep m ·I· byłn kied:. churakte
r) st~ 1·zna dla t·pol·i '•ilhelm •kii>j. Później w lntnch 11obytu 
w obozie jeli('ów . · kiCO\\llłPm in. in. pom · I dramatu o te
mł.lty1 e nienllf' ·kit>i <Io napisania I!" I dn 1k llll' <I l'lzło : wy 
k on:ystnlem nul ni 1 l p wne el m nty luli 1l.1rn pomvsłu-
01'7..'Wi <'ie orlpo i dn10 zmod f1ko\ t111e •\' pierwszrj 1110 
j1•j pnw1 ](·nnPj s1tm·e. t. zn. w „ d' etar·h„. W:nika l Leg-o, 
'i.t· „Ni 1111;y" • fl \\ moj ·1 twó rl'l.•.1 · · dr 1m11ty ·1.11 •j Lrz~1·i·t już 
a jeśli chodti o n·. 111.nc·j • - µróbą i gni~ ·i11 rlo temal~·ki 
u:Crc "ll111l!j w t:Lul • t •j .'7.tu i. 

~ oi.na '· tym ,driziu~ IH'\\' llf\ zn11m1 nntt d glnM /. tintt'· 
reso ~ 11ń, tn11le tro ·llę za t.1111 in111<'L\ u pl nnn, kli"1ry nie 
tylko sam ni jPst NiP1111 e 11 1 alt• llfl\ el - p117,tl lekltm\ lite
rnckit i paru ki iilkimi pob •t111ni w B ·rlinil' pr1. d wnjnq i po 
wojnie nie miu! nil{cl • •11<l1n "11 Jr 1~ it 's11bi ~tyl'h ko11Ł11któw 
-;. . iemc· 1111i i 'i el •m 111 1111ec·kim, ·unt 1 t „w i1•11no "b07.0-
wy" dl ć Im 1ł orwrl piel! lal. b)I zup łnit „ p··yf1<•t •"' . 
blotniP ni rnz z l: nim ii łi·m . i nn I prz czynami moich 
„ni~rnie1·kkh" 1.11int1 r1· 1 wH11. '1 któr„ z nii'h 1.d1 ł11ł1•111 
sobie uświttdomić. :St\<hę nnprzykl. d, że w Io, ll'h naruilu 
niemiet·kieJ! >. "'' ·lnszi·111 • o r•• i c1~t11tnirh kilkndzie ięciu 
J:ot, je t coś :;?.l·1.eg6ł11i1• drr 111 jt~·t·zu go. oś u> może pobu· 
dzm: '.\) obraźnię pi nru1 . Tt•n. ze •;1.y lkich 1wjbar<lz1ej 
nmze filister„ki, „n1rÓ\\ 1. Z)"' ( ' s 11 k ori.rani1.1u·ji spolt·l'Z· 
nc>j, pozbnwiun: re.\olm·:i11t ro l'OW nt:zn u i fnnlazji, zu
mi!ownn. w „s1;hludnn ·i" i „ c 1 z.ądku", lojah t ·1·1.nv i kurny 
nnród. po indu od i.!O I t llllJbll lzi i ; ' trnlurni• zą ł i. lorię. 
przeży\\.l - w oi·rp~Jt· t ·in j d1 1 go -, iled\\ it pokolt>nia -
n1tjłiardzit•j o 1.11ł1 11iiaj:\1 „v. t.łol. zł rogi1•j pol •gi i naj
bardlil~i lrnrkołomnl' u11ttrJk1, I;: 1tu tr 1f:. Pi al· n nit>!!dyś 
przed \ ·oiną, o „o zalał) m drob11 mil' z ·zanm11•". ktory za. 
r·z)•na „robil~ hi'l Jl"j\" (mO\ u tnrn h łu op \ eholog1i a"zyz 
mu) . Coś z lego it·~t w nit-mi <'ktm spoi , z 11 lwi ··µl ki 
itnperiulir.:tyl'znf'j. ~11 '· Lo,..a<:h te~o n11rod11 j11kie:j potę7.ne 
{„faustowski "' 1·lh:inloby się p :o.•1edzi•· ~) :1ntynu111ie, jukieR 
lragiczne rozdarl'i • między ~Mn1·ht" i „nei. L". r11zdwojenie 
wewnętrzne, jul ie_t!o ui<' znn w t.d·iej mnn„trualnej skali 
żaden inny naród cywillzo .iny. 

Ale to nie jed) n. fJO\ ó I, dla którego prublematyka nie
mie<'ka może tuk zczególnie inlr) g :o. 1 ; pisnrzy i1111yl'11 nt1-
rodowości . 1 ienwy są dui 'm n r Clem i mte ·zk ją\\' l'Pntrum 
Europy. Zbyt cŁę.-t i zbvt dotkliwie w lzie1 j11 cię (nujdo. 
~łov. niej) w życi 1nny1·h Z'-' łu zeza ·ii iallujących z nimi na · 



rodów. To aż nadto wystarcza aby ich wewnętnne sprawy 
bud ziły nasze najżywsze zain tere"!owanie i uwagę. Zbyt dłu
go patrzyliśmy ze zgrozą na cL.yny Niemców w naszych kra
jach, abyśmy mogli nie zastanawiać się - po naszemu, w na
szych kategoriach myślenia i odczuwania - nad tych czy
nów wewnętrznym mechanizmem: abyśmy mogli nie zada
wać sobie niepokojących pytań: jak to się dzieje od strony 
ludzkiej? Jak to było możliwe, jak oni to godzili ze swoim 
zwykłym ludzkim życiem - tam w swoim Reichu, wśród 
swoich kobiet. rodziców, dzieci? Jak oni wyglądają sami 
między sobą, kiedy ich nie widzą nasze oczy? 

Odpowiedź, że to, cośmy widzieli, był~ rezultatem okre
ślonego systemu ideologicznego, wychowawczego, związa
nego z określonymi siłami klasowymi, wyjaśnia wprawdzie 
rzecz zasadniczą, jest diagnozą z politycznego punktu widze
nia najważniejszą, rostrzygającą takie o terapii, ale pisarz 
szukać winien innych jeszcze, subtelniejszych odpowiedzi, 
pod tfniformem ideologi"znym dobierać sie do człowieka, do 
działających w nim motywów, do mechanizmu uczuciowo· my
ślowego, na którym grał „system". 

Jeżeli chodzi o człowieka niemieckiego epoki Hitlera, to 
„dobieranie się" do niego jest - oczywiście - zdaniem 
przede wszystkim pisarzy niemieckich. Myślę jednak, że i my, 
pisarze innych narodowości, mamy prawo a może i obowią 
zek - drążyć tę mroczną a pasjonującą problematykę. I nie 
w ten sposób - albo nie tylko w ten sposób - jak to robi
liśmy dotychczas, ukazując w naszych utworach postacie 
Niemców, widziane tak, j1:1k widzieliśmy ich między nami, 
w naszych krajach: jednowymiarowe, płaskie jak plakat po
stacie funkcjonariuszy zbrodniczej potęgi, bezdusznych hitle
rowskich „robotów" przemocy i śmierci. „ Niemcy są ludźmi" 
- taki był mój punkt wyjścia, założenie na którym zbudo
wałem moją sztukę - są społeczeństwem jak każde inne 
cywilizowane społeczeństwo, są ludźmi którzy wskutek okre
ślonych przyczyn historycznych i politycznych dochodzili do 
kresów ludzkiej natury, a nawet przekraczali jej mroczne 
granice. Historycmy i polityczny właśnie musi być nasz 
pogląd na Niemców, nie „zoologiczn~", nie fatalistyczny. 
Tylko to pozwoli nam widzieć możliwości przemian - i możli
wości te rozwijać przez współdziałanie z istniejącymi dziś 
w Niemczech siłami konstruktywnymi, demokratycznymi. 

Taki właśnie jest cel mojej sztuki. Nie „rehabilituje" ona 
niczego, ani nie „demobilizuje", nie oszczędza żadnej groźnej 
prawdy - ani tamtej, minionej, okupacy_jnej, ani dzisiejszej, 
aktualnej. Chciałem jedynie ukazać, że jest w społeczeń
stwie niemieckim również prawda inna, budząca otuchę -
prawda - walcząca o największe jakiego można Niemcom ży
czyć, rozstrzygające zwycięstwo, zwycięstwo nad samym sobą. 

Tę prawdę powinniśmy znać, jej siła bowiem pomnaża 
i nasze siły. Leon Kruczkowski 


