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LEON KRUCZKOWSKI 
• 

O GENEZIE „NIEMCOW" 

„ N iemcy" nie są pierwszym literackim wyrazem moich zaintere 
sowań dla ni emieckiej problematyki . Już w roku 1935 napisalem 
i wystawiłem w jednym z warszawskich teatrów reportaż sceniczny 
pt. „Bohater naszych czasów", którego tematem była głośna 
ofera niejakiego Daubmanna, tak mniej więcej charakterystyczna 
dla ostatnich lat republiki weimarsk.iej, jak słynna sprawa „ ka 
pitana z Kapeniek" była k i edyś charakterystyczna dla epoki wil
helmińskiej . Pó ź niej, w latach pobytu w obozie jeńców wojennych, 
szkicowa/em m.in . pomysł dramatu o tematyce niemieckiej, wy
korzysta/em natomiast pewne elementy fabularne pomysłu - oczy
wiście odpowiedni·o zmodyfikowane - w pi·erwszej mojej po
wojennej sztuce, tzn. w „Odwetach". Wynika z tego, że „Niemcy" 
są w mojej twórczości dramatycznej trzecią już (a j e śli chodzi 
o realizację - drugą) próbą si ęgania do tematyki ok reślonej 
w tytule sztuki. 
Można w tym widzieć pewną znami enną ciągłość zainteresowań , 
może trochę zastanawiającą u pi sarza, który nie tylko sam ni e 
jest Niemcem, ale nawet - poza lekturą literacką i paru krót
kimi pobytami w Berlinie, przed wojną i po wojnie - nie miał 
nigdy żadnych prawie osobistych kontaktów z Niemcami i życiem 
niemieckim (kontakt wojenno-obozowy, choć trwał ponad 5 lat, 
był zupełnie „specyficzny"). Istotnie, nieraz zastanawia/em się 
nad przyczynami moich „ niemieckich" zainteresowań . Niektóre 



Początek „wzlotu" 

z nich bodaj zdołołem sobie uświadomić . Sqdzę na przykład, 
że w losach narodu niemieckiego, zwłaszcza w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lot, jest coś szczególnie dramatycznego, coś, co 
może pobudzać wyobraźnię każdego pisarza. Ten, ze wszystkich 
najbardziej może filisterski, „mr6wczy" (w sensie organizacji 
społecznej), pozbawiony rewolucyjnego romantyzmu i fantazji, 
;:amiłowony w „schludności" ·i „porzqdku", lojalistyczny i karny 
naród, posiada od trzydziestu kilku lat najbardziej awanturniczq 
historię, przeżywa - w okresie życia jednego zaledwie poko
lenia - najbardziej oszałamiajqce „wzloty" złowrogiej potęgi 
i najbardziej karkołomne upadki, katastrofy. Pisałem kiedyś, przed 
wojną, o , . oszalałym drobnomieszczaninie", który zaczyna „robić 
historię" (mowa tam była o psychologii faszyzmu). Coś z tego 
jest w niemieckim społeczeństwie epoki imperialistycznej. Są 
w losach tego narodu jakieś potężne („faustowskie", chciałoby 
się powiedzieć) antynomie, jakieś tragiczne rozdarcia między ... Pisa/em kiedyś o „oszolołym" drobnomieszczaninie, który zaczyna 

„robić historię" 



„Macht" i „Geist", rozdwojenie wewnętrzne, jakiego nie zna -
o przynajmniej nie zna w tak monstrualnej skali - żaden inny 
naród cywilizowany. 

Ale to nie jedyny powód, dla którego problematyka niemiecka 
może tak szczególnie intrygcwać pisarzy innych narodowości. 
Niemcy są dużym narodem i mieszkają w centrum Europy. Zbyt 
często i zbyt dotkliwie wdzierają się (najdoslowniej) w życie in
nych, zwłaszczo sąsiadujących z nimi narodów. To aż nadto wy
s.arcza, aby ich wewnętrzne sprawy budziły nasze najwyższ·e za
i11teresowanie i uwagę. Zbyt długo patrzyliśmy ze zgrozą na czyny 
Niemców w naszych krojach, abyśmy mogli nie zastanawiać 
się - po naszemu, w naszych kategoriach myślenia i odczu
»1ania - nad tych czynów wewnętrznym mechanizmem; abyśmy 
11·1ogli nie zadawać sobie niepokojących pytań: jak to się działo 
od strony luc:zkiej, jak to możliwe? Jak oni to godZJili ze swoim 
zwykłym życiem, ludzkim życiem - tam, w swoim Reichu, wśród 
swoich kobiet, rodziców, dzieci? Jok oni wyglądają sami między 
sobą, kiedy ich nie widzą nasze oczy? 

Odpowiedź, że to cośmy widzieli, było rezultatem określonego 
systemu ideologicznego, wychowaczego, związanego z określony
mi siłami klasowymi, wyjaśnia wprawdzie rzecz zasadniczą, jest 
d_iagnozą z politycznego, praktycznego punktu widzenia najważ
niejszą, rozstrzygającą także o terapii. Ale pisarz szukać winien 
innych jeszcze, subtelniejszych odpowiedzi, pod uniformem ideo
logicznym dobierać się do człowieka, do działających w nim mo
tywów, „do mechanizmu uczuciowo-myślowego, na którym grał 
„system . 

Jeżeli chodzi o człowieka niemieckiego epoki Hitlera, to „do
bieranie się" do niego jest oczywiście zadaniem przede wszystkim 
pisarzy niemieckich. Myślę jednak, że i my, pisarze innych na
rodów, mamy prawo - a może i obowiązek - drążyć tę mrocznq 
a pasjonującą problematykę. ł nie w ten sposób, albo nie tylko 
,., ten sposób, jak to robiliśmy dotychczas, ukazując w nc.szych 
utworach postacie Niemców widziane tak, jak widzieliśmy ich 
między nami, w naszych krojach: jednowymiarowe, płaskie jak 
plakat postacie funkcjonariuszy zbrodniczej potęgi, bezdusznych 
hitlerowskich „robotów" przemocy i śmierci. „Niemcy są ludźmi", 
taki był mój punkt wyjścia, założenie, na którym zbudowałem 
moją sztukę; są społeczeństwem jak każde inne cywilizowane 
społeczeństwo, są ludźmi, którzy wskutek określonych przyczyn hi
storycznych i politycznych dochodzili do kresów natury, a nawet 
przekraczali jej mroczne granice. Historyczny i poiltyczny właśnie 
musi być nasz poglad na Niemców, nie „zoologiczny", nie fata
listyczny. Tylko to pozwoli nam widzieć możliwości przemian -
i możliwości te rozwijać przez współdziałanie z istniejącymi dziś 
w NiemczEch siłami konstruktywnymi, demokratycznymi. 

1'aki właśnie jest cel mojej sztuki. Nie „rehabilituje" ona niczego, 
ani nie „demobilizuje", nie oszczędza żadnej groźnej prawdy -
ani tamtej, minionej, okupacyjnej, ani dzisiejszej, aktualnej. Chcia
łem jedynie ukazać, że jest w społeczeństwie niemieckim również 
prawda inna, budząca otuchę - prawda walcząca o największe, 
jakiego można życżyć Niemcom, rozstrzygające zwycięstwo: zwy
cięstwo nad samym sobą. 

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

(Październik 1949) 

Wojciech Natanson 

Ze wspomnień o Kruczkowskim 

W roku 1926 pojawiło się w Krakowie żywo redagowane pismo. 
Nosiło ono nazwę „Gazety Literackiej". Nie miało formy zeszy
towej, jaką dotychczas znano w tym mieście, raczej przypominało 
gaze'.ę. Osobliwością już mniej zaskakującą był fakt, że za ową 
„Gazetą" nie stała żadna grupa wydawców, nawet żaden „me
cenas". Garstka zapalonych poetów i polonistów krakowskich, 
nie mając na to środków - postanowiła wydawać pismo, i to 
o szerszym zasięgu. Tendencje pisma były radykalne, lewicowe, 
antywojenne. Buntownicze idee przyświecały redakcji. 
W trzecim numerze „Gazety Literackiej" ukazał się wiersz mło
dego autora Leona Kruczkowskiego „Cezarego Baryki elegia na 
śmierć Stefana Żeromskiego". Motto z „Przedwiośnia" nawiązy
wało do powieści, która w wielu ośrodkach, także i w Krakowie 
wywołała burzliwą dyskusję: ataki na wielkiego pisarza spowo
dowały nawet rozłam w krakowskim oddziale Związku Literatów. 
Część młodych poetów skupiła się wówczas dokoła „Gazety Li
terackiej", która Żeromskiego uznała za swojego patrona, a wiersz, 
w którym 26-letni Leon Kruczkowski zwrócił na siebi euwagę, był 
wyrazem ich wspólnych dążeń. Zarazem był dła ni.ego samego -
charakterystyczny i doniosły. Autor identyfikował się z Cezarym 
Baryką, niejako przemawiał w jego imieniu; Żeromskiego uważał 
za swego duchowego przewodnika. Wyrażał żal, że autor „Przed
wiośnia" opuścił go u początków jego własnej drogi„. W zakoń
czeniu ślubuje zmarłemu kontynuację jego dzieła: „Na grobie 
Twym legła chorągiew, którą podejmę". Słowo „podejmę" zo
stało wydrukowane druki€m rozstrzelonym, a więc z akcentem 
myślowym, stanowiącym niejako wskazówkę dla recytatora. 
Nie był to pierwszy utwór Kruczkowskiego. Debiutował już w 1918 r. 
w piśmie „Maski" - po maturze złożonej w krakowskim gimna
zjum. Odbywał wtedy służbę wojskową w Warszawie w koszarach 
mokotowskich. Jak widać z wiersza „O kawiarni „Pod Pikadorem" 
- wspomnienia wydrukowanego w tomie „Młoty nad światem'', 
ów młodzieńczy pobyt w Warszawie pozwolił pisarzowi poznać no
we prądy literackie. Nie myślał jeszcze o zawodowym upraw
nieniu literatury. Syn krakowskiego introligatora, ukończył studia 
chemiczne, pracował w przemyśle, potem w szkolnictwie. Kilka łat 
spędził w miejscowości Maczki, która przed pierwszą wojną świa
tową nosiła nazwę „Granica". Aż do 1918 r. przebiegał tędy kor
don oddzielający zabór carski od austriackiego. W odrodzonej 
Polsce stały się Maczki częścią Dąbrowskiego Zagłębia, gdzie 
od pierwszej chwili rozwijał się ruch rewolucyjny i formowały 
szeregi działaczy. Kruczkowski wiele temu pobytowi zawdzięcza/. 

Być może, iż powracał tu myślą do przejmując~·ch rozdziałów „Lu
dzi bezdomnych", które się dzieją niedaleko od Maczek, w sa
mym sercu Zagłębia. Gdy w 1928 r. przedrukował Kruczkowski 
w „Miotach nad światem" „Elegię" napisaną 2 lata wcześniej 
pod wrażeniem śmierci Żeromskiego, opuścił ostatnią strofę za
wierającą zobowiązanie do kontynuowania pracy Żeromskiego. 
Może uznał ową strofę za niepotrzebną „kropkę nud i"?, Jak 
świadczy późniejszy wstęp Kruczkowskiego do noweli Żeromskiego 
„Op-owieść o żołnierzu tułaczu", pozostawał on nadal w zasięgu 
trosk i myśli tego przewodnika sumień. Poszedł jednak dalej, szu
kał rozwiązań rewolucyjnych, 



Zimą 1930 r. podczas „taniego tygodnia książki" znalazł pamięt
nik chłopa - nauczyciela Deczyńskiego. „Zafrapowało mnie sta
nowisko autora" - wyznawał potem. „Ten człowiek przemówił do 
mnie z odległości tylu lat z ogromną siłą dlatego, że jego ideowe 
stanowisko odpowiadało najgłębiej mojemu". Kruczkowski podjął 
studia historyczne. Przygotowania trwały 6 miesięcy . W lipcu 
1930 r. zoczą! pisać, skończył - w styczniu 1931 r. W ten sposób 
downy chemik, nauczyciel i poeta przeobraził się w powieścio
pisarza. 
Zrazu nie mógł znaleźć wydawcy. Na szczęście „Naprzód" kro
kowski zamieścił powieść w odcinkach. Zamiast honorarium -
ówczesnym krokowskim zwyczajem - mógł Kruczkowski wykorzy
sta:: skład zecerski dla odbicia w tej samej drukarni edycji k s i ąż 
kowej. W kwietniu 1932 roku „Kordian i cham" zyskał ogromne 
powodzenie. Stał się powodem polemik niemal tak namiętnych, 
jak siedem lat wcześniej „Przedwiośnie". Drugie wydani•e ukazało 
się niebawem u najpoważniejszego ówczesnego wydawcy, Ge
bethnera i Wolffa. Ta sama firma opublikowała następne powieśc i 
Kruczkowskiego: „Pawie pióra" (1935) i „Sidła " (1937). Ale ju ż 
wtedy frapowało go inna jeszcze forma literackiej wypowiedzi: 
dramatopisarstwo. Z Małego Rynku, gdzie mieścił się zakład jego 
ojca - nie bylo daleko do krakowskiego teatru im. Słowackiego. 
Nieraz spotyka/em Kruczkowskiego na premierach, szczególnie za 
dyrekcji Osterwy. 
Listy do żony wysyłane podczas wojny z Oflagu najlepiej świadczą 
o tym, ile wspomnień zachował przyszły autor „Niemców" z owych 
teatralnych odwiedzin. Osterwa wystawiając „Kordiana" na scenie 
krakowskiej, chciał mu dać „pendant" w adaptacji scenicznej -
„ Kordiana i chama". Wywołało to protest komisji ówczesnego 
magistratu i stolo się jedną z przyczyn rezygnacji Osterwy ze sta
nazwiska dyrektorskiego. Ale „Kordian i cham" został pokazany 
widzom warszawskim w teatrze „Comoedia", na czele którego 
stal Eug·eniusz Poreda. W spektaklu uczestniczyli m. in. Maria 
Kaniewska i Feliks Żukowski . 
Nieco później, bo w 1935 r. powstał pierwszy utwór Kruczkowskie
go napisany specjalnie dla teatru: „Bohater naszych cza sów" 
(„Daubmann"). Zajął się tu Kruczkowski po raz pierwszy - spra
wą niemiecką, do której miał jeszcze powracać. Hochsztapler, 
który mógł udawać „bohatera" dzięki specyficznej, bezkrytycznej, 
stadnej psychozie niemieckiego szowinizmu - to materia/ na 
widowisko groteskowe. Taką mial też formę „Daubmann" wysta
wiony w „Comoedii". Kilka lot póniej, idąc za radą jednego 
z krytyków, usiłował Kruczkowski dodać utworowi psycha.logiczne 
pogłębianie. To druga wersja miała być jako „Przygoda z Vater
landem" wystawiona w teatrze krakowskim. Wojna przeszkodzi/a 
temu i „Przygoda" ukazała się na scenie dopiero w latach sześć
dziesiątych. Najciekawiej zabrzmiała w Krokowie, gdzie powróco
no do formy groteskowej, bliskiej pierwszemu pomysłowi. Bo też 
i sam temat wymagał takiego ujęcia. „Daubmann" Kruczkowskie
go wyprzedził pod tym względem „Karierę Artura Ui". 
Ale najgwałtowniejszy zwrot w pisarstwie Kruczkowskiego dokonał 
się podczas wojny. W Oflagu, razem z grupą ko·legów, zajmował 
się wystawianiem, adaptowani-em i reżyserią wielu sztuk. Jego 
listy do żony są pełne wzmianek o planach i osiągnięciach, pra
cach i trudnościach w owej dziedzinie. Kruczkowski procując z ama
torskim zespołem wśród jeńców, zrozumiał mechanizm teatru, 
stal się człowiekiem sceny. Równocześnie dramatyzował jego wyo
braźnię przyspieszony bieg wydarzeń. W jednym z listów wspomi
na, że chciałby napisać utwór o czekaniu. Z długich miesięcy, 
tygodni i lat oczekiwania na wyzwolenie, z nieskończony c h roz
myślań i rozmów, a także konfrontacji tego wszystkiego z rzeczy-
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wistością - miel się potem narodzić „Pierwszy dzień wolności" 
(1960). 
Na razie, tuż po powrocie do kraju, zajmują wyobraźnię Krucz
kowskiego sprawy najbardziej aktualne: sztuka poświęcona kon
fliktom wewnętrznym kraju - „Odwety". A następnie w 1949 r. 
„Niemcy", utwór ściśle odpowiadający tytułowi, gdyż chodzi iu 
właśnie o sprawę niemiecką. O ujęcie tej sprawy w głębokim 
sensie, pozwalającym na postawienie pytari ogólniejszych, zasad
niczych. Podobnie jak w bardzo pięknym opowiadaniu francuskie
go pisarza Claude Aveline'a „Le temps mort''. Jak się to stało, że 
wielki, oświecony, tak zasłużony dla cywilizacji naród, zamiesz
kały w samym sercu Europy - mógł ulec regresowi, dać się skusić 
powrotowi d'o barbarzyństwa, prymitywizmu, dzikości?. Kruczkowski 
niczego nie upraszcza, nie demonizuje Niemców, jak to czasem 
czyniono. Demonstruje jedną rodzinę i stara się wytłumaczyć na 
tym przykładzie zjawiska szersze. 

Ruth Sonnenbruch - przywiązana jest uczuciowo przede wszyst
kim do swego ojca, słynnego uczonego. Jej brat Willi - do matki, 
Berty, Po matce odziedziczył przekonania skrajnie nacjonalistycz
ne, podczas gdy ojciec jest humanitarystą i liberałem. Dla oświe
tlenia sprawy Willego najciekawszą się wydaje odsłona druga 
aktu drugiego. Willi kocha swą matkę zapewne i dlatego, że ma 
świadomość jej kalectwa, paraliżu nóg. Owa przekorna i rozpacz
liwa miłość do matki jest rysem ujmującym, ale na tle ogólnej 
postawy filozoficznej i etycznej przeobraża się w drapieżność. Willi 
przyjmuje drogocenny naszyjnik od pani Soerensen, by go ofiaro
wać matce. Formalnie nie jest to przestępstwo, naszyjnik „kupio
ny" za humorystycznie niską cenę nie by! w rezultacie łapówką -
skoro syn pani Soerensen już nie żył. Ale pisarz ukazuje ową 
równię pochylą, która prowadzi od hitlerowskiego nihilizmu do 
przekreślenia wszelkiego dobra ogólniejszego. Oszustwo, które 
Willi popełni/ wobec matki zabitego Norwega wyjdzie przecież 
na jaw. W miarę upływu wypadków sam Willi coraz częściej 
przestanie używać przemocy dla ochrony swej przestępczej „idei", 
a zacznie się nią posługiwać dla celów osobistych. Dzieje obozu 
oświęcimskiego - znane dziś o wiele lepiej, niż w momencie pi
sania „Niemców" - są potwierdzeniem tych obserwacji. 

Prof. Sonnenbruch, człowiek subiektywnie uczciwy i wierny prze
konaniom, udał się na tzw. „emigrację wewnętrzną". Ale czy 
można odciąć się od wydarzeń, wznieść zaporę między sobq 
i światem Sonnenbruch nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jego 
badania są wykorzystywane dla przeprowadzania zbrodniczych 
eksperymentów. W decydującym momencie, gdy powinien był uro
tować swego ucznia i przyjaciela Joachima Petersa, profesor za
wodzi. Przekonuje się, jak trudno zachować postawę niezaanga
żowanej neutralności. Jak się to staje niemożliwe w momentach 
rozstrzygających. Na odwrót - one to właśnie ujawniają zarówno 
świadomą konsekwencję rewolucjonistów jok i zaskakujący he
roizm dziewczyny na pozór egoistycznej i skłonnej do hedonizmu, 
w istocie glębszej, niż można by przypuszczać: Ruth. Swym gestem 
zdolata ona odkupić nie tylko brak konsekwencji ojca, ale i od
rodzić idee humanizmu. 

Wydaje się, że zaskoczenia, zie lub dobre niespodzianki, to do
mena Kruczkowskiego jako dramatopisarza. Zaciekła w swej roz
paczy i nienawiści Liesel posuwa się aż do denuncjacji. Wola 
destrukcji, burzenia wszystkiego jest kluczem do odgadnięcia ta
kiej postawy. Kruczkowski wierzył w postęp świata, w jego udo
skonalenie, w sublimację instynktów. Ale dostrzega/ piętrzące się 
lrudności. „Pierwszy dzieri wolności" to polemika ze zbyt łatwym 
optymizmem uzależniającym przyszłość od samego tylko wyboru 
dróg. Ten wybór musi przecież znaleźć potwierdzenie w stałej 
ewolucji, posłusznej prawom historii. 

Jan Koprowski 

„NIEMCY" PO LATACH 

Wartość dzieła mierzy się jego trwałą żywotnością. Im lepszy, 
im wartościowszy utwór, tym skuteczniej wytrzymuje on próbę 
czasu. Więcej: czas użycza mu nowych znaczeń, pozwalając od
czytywać głębiej jego treści ideowo-poznawcze. Tylko slaby, po
wierzchowny utwór literacki nie wykracza poza granice czasu, 
w których powstał i ginie zazwyczaj wtedy, gdy zmi·eniają się 
warunki, które powołały go do istnienia. 

Jak przedstawia się ta sprawa w przypadku dramatu Leona 
Kruczkowskiego „Niemcy"? Dziś, po blisko dwudziestu latach od 
jego napisania, możemy sobie powiedzieć, że jest to utwór sce
niczny, który oparł się niszczącemu działaniu czasu. Nie tylko 
nie przestoi być aktualny, lecz przeciwnie: zyskał jak gdyby na 
aktualności z tego względu, ile problem niemiecki staje się znowu 
w Europie problemem pol1itycznym numer jeden. Dzieła arty
stycznego nie należy rozpatrywać tylko i wyłącznie pod kątem 
jego aktualności, to prawda: Nie można jednak nie wiedzieć, 
że to, przed czym ostrzega/ Kruczkowski w „Niemcach", zaczyna 
odżywać w kraju na zachód od Łaby i napawać nas uzasadnio
nym niepokojem. Sięgnięcie po dramat Kruczkowskiego wiośnie 
teraz, świadczy dowodnie o jego nieprzejmijającym znaczeniu 
społecznym i artystycznym, Przez prawie dwadzieścia lat „Niemcy" 
odbywały triumfalny marsz po scenach polskich, grane są rów
nież za 9ranicą. W NRD nakręcono wg sztuki Kruczkowskiego 
film pt. „Sonnenbruchowie". Rzadko który utwór polskiego dra
matopisarza cieszył się tak wielkim zai•nteresowanim. Przypominam 
sobie pierwsze przedstawienia „Niemców" w Warszawie, Łodzi, 
Jeleniej Górze. Miałem sposobność rozmawiać na ten temat 
z Leonem Kruczkowskim, w którego powojennej twórczości pro
bi.em niemiecki zajął rolę dominującą, stal się czymś w rodzaju 
pisarskiej obsesji. Przecież w kilka lat po „Niemcach" powstał 
„Pierwszy dZ'ień wolności", a jeszcze później przeredagowana 
wersja napisanego jeszcze przed wojną utworu - „Przygoda 
z Vaterlandem". Otóż w owej rozmowie Kruczkowski powiedział: 
„Moja sztuka „Niemcy" nie wszędzie i nie przez wszystkich zo
stała należycie zrozumiana. Niektórzy zarzucali mi, ile podjąłem 
się czegoś, co można by nazwać wybielaniem Niemców. Świadczy 
to albo o zlej woli, albo o nieuważnym czytaniu egzemplarza 
lub słuchaniu przedstawienia. „Niemcy" nie są dramatem o ruchu 
oporu w Niemczech, raczej o tym, że tego ruchu nie było, a jeśli 
był - to bardzo n i kły". 

Sam uczestniczy/em w dyskusji, na której padły podobne za
rzuty. Działo się to w domu YMCA w Warszawie przy ulicy 
Konopnickiej. Spyta/em Kruczkowskiego, czy zna przebieg tej 
dyskusji. „Naturalnie - odpowiedział. Zrozumiale, że interesuje 
mnie wszystko, co się mówi i pisze o tej sztuce. Nigdy jeszcze 
nie nas/ucha/em się tylu pochwał, ale i tylu nieporozumieri, 
co właśnie z powodu „N1iemców". 

Trzeba pamiętać, czym ta sztuka była wówczas - w 1949 roku. 
Zagadnie;iie niemieckie, zawsze w Polsce żywe, w tamtych latach 
było świeże i otwarte jak rana. 

Teatr im. foracza posiada niemałe zasługi w prezentowaniu dra
rr.aturgii Leona Kruczkowskiego. To tu, na tej właśnie scenie, 
widzieliśmy przed laty „Odwety" tegoż autora, a następnie jego 
„Pierwszy dzień wolności". Powrót do „Niemców" jest ze wszech 
miar godny uznania. Bez obawy popadnięcia w przesadę można 



rzec, że „Niemcy" Kruczkowskiego, które stały się wydarzeniem 

w skali europejskiej, to najlepszy polski dramat powojenny. Do

dajmy: dramat polityczny. Nie tylko dlatego, że to sztuka po

ruszająca ważne sprawy. Jest to również sztuka znakomicie no

pisana. Nie ma w niej pustych miejsc (najczęstszy grzech wspó

czesnej dramaturgii), dialogi są żywe, postacie zróżnicowane, 

a całość, oparta o dobry zamysł, przeprowadzona konsekwentnie 

logicznie przez wszystkie akty dramatu. 

Jan Koprowski 

Finał? Czy tylko kolejny upadek? 

„Odwety" na scenie Teatru im. St. Jaracza 
(Sezon 1949/50) 

Leon Łuszczewski (Jagmin) Halina Gallowa (Okuliczowa) 



LEON KRUCZKOWSKI 

Ur. 28.Vł.1900 r. w Krakowie, zmarł 1.Vlll.1962 r. w Warszawie. 

Z wykształcenia chemik, pracował do 1930 w przemyśle naftowym 

i cementowym oraz w szkolnictwie zawodowym na terenie Zagłę

bia Dąbrowskiego. W 1933 osiadł w Krakowie, poświęcając się 

działalności społeczno-kulturalnej w organizacjach lewicowych 

(m.in. w TUR) oraz pracy literackiej. Jako publicysta współpraco

wał m.in. z „Gazetą Literacką" i „Wiadomościami Literackimi" 

oraz z pismami lewicy społecznej: „Naprzód", „Lewar", „Lewy 

Tor", „Po Prostu", „Sygnały"; występował z krytyką mieszczańskiej 

obyczajowości, demaskował nacjonalizm i faszyzację życia poi i. 

tycznego, propagował idee socjalistyczne („Człowiek i powszech

ność" 1936, „Dlaczego jestem socjalistą?", „W klimacie dykta

tury" 1938). Uczestnik kampanii wrześniowej wzięty do niewoli, 

okres okupacji spędził w hitlerowskich obozach jenieckich. Po 

powrocie do kraju został w 1945 r. członkiem KRN; 1945-1943 

wiceminister kultury i sztuki, od 1947 poseł do sejmu, 1949-56 

prezes ZLP, od 1957 członek Rady Państwa. Członek prezydium 

Pol. Komitetu Obrońców Pokoju (od 1949 r.) i Światowej Rady 

Pokoju (od 1950), odznaczony w 1953 międzynarodową Leninowską 

nagrodą pokoju; 1950 i 1955 wyróżniony państwową nagrodą ar

tystyczną. Dorobek publicystyczny okresu powojennego zgroma

dzi/ w ternach: „Spotkania i konfrontacje" 1950, „Prawo do kul

tury" 1952, „Wśród swoich i obcych". 1954. 

Czolowe miejsce w polskiej literaturze społeczno-rewolucyjnej 

okresu międzywojennego zajmują pow1esc1 Kruczkowskiego, 

zwłaszcza głośna, budząca żywe dyskusje powieść historyczna 

„Kordian i cham" (1932); podjął w niej Kruczkowski - na przy

kładzie powstania listopadowego - polemikę z utrwaloną przez 

polską literaturę romantyczną oceną ówczesnej rzeczywistości hi

storycznej i dokonał krytycznej analizy niepowodzeń ruchu wy

zwoleńczego, odsłaniając społeczne źródła tragicznego konfliktu, 

dzielącego szlacheckich ideologów powstania i obojętne wobec 

niego masy chłopskie. W powieści „Pawie pióra" (1935) zobra

zował struktur~ klasową wsi galicyjskiej przed I wojną światową, 

demaskując jednocześnie konserwatywny sens haseł ludomań

skich; w „Sidłach" (1937) przedstawi/ sytuację społeczną między

wojennej inteligencji w latach kryzysu. 

Z czasem główną formą wypowiedzi literackiej Kruczkowskiego 

stal się dramat. W 1935 wystawiona została w Warszawie jego 

adaptacja sceniczna „Kordian i cham" oraz sztuka „Bohater na

szych czasów" (Daubmann), będąca satyrą na stosunki w Niem

czech hitlerowskich (w nowej wersji temat ten został opracowany 

w 1938 jako „Przygoda z Vaterlandem", druk. „Dialog" 1962, 

nr 12). 

Wybitne miejsce we współczesnej dramaturgii polskiej zajęła 

powojenna twórczość Kruczkowskiego. Obok aktualnej tematyki, 

zwiqzonej z rewolucyjnymi przekształceniami społeczno-politycz

nymi w Polsce Ludowej („Odwety" 1948, „Odwiedziny" 1955), 

podejmuje pisarz - w utworach utrzymanych w zintelektualizo

wanej, niekiedy metforycznej formie - problematykę bardziej uni

wersalną, dotyczącą przede wszystkim wyboru moralno-ideowego. 

'N głośnej wystawianej na wielu scenach europejskich sztuce 

„N iemcy" (1949) przeprowadził wnikliwą analizę procesu faszy

zacji spotec~eństwa niemieckiego i obnażył bezsiłę liberalnego 

humanizmu mieszczańskiego w epoce gwałtownych konfliktów 

historycznych. W dramacie „Juliusz i Ethel" (1954) ukazał heroizm 

ludzi wiernych do końca swym przekonaniom ideowym, Do te

matyki niemieckiej sięgnął oonownie w „Pierwszym dniu wolności" 

(1960) podejmując moralno-filozoficzną problematykę, wiążącą się 

z antynomią wolności ludzkiej i konieczności historycznej. Zagad

nienie władzy i konfliktu między polityką a moralnością jest 

przedmiotem ostatniej jego sztuki „Śmierć gubernatora" (1961), 

w której fatalistycznemu pojmowaniu historii przeciwstawi/ idee 

jej czynnego i odpowiedzialnego kształtowania. . 

Żarliwy, 1aangażowany ideowo moralista, podejmujacy węzłowe 
problemy społeczne i narodowe, by! Kruczkowski twórczym kon

tynuatorem tego nurtu polskiej literatury, który wywodził się z re

wolucyjnych tradycji romantyzmu, a później znala.1 wyraz w dzie

łach Wyspiańskiego i Żeromskiego. 

(W.E.P., t. 6, str. 208) 



„Pierwszy dzień wolności" na scenie Teatru im. Jaracza (sezon 
1959/60). Jerzy Ćwikliński - Anzelm, Alicja Krawczykówna - Luzzi 
i Alicja Zomer - Inga. 

Powszechny Dom Towarowy 
"Universal„ 

w Łodzi Pl. Niepodległości 4 

Poleca bogaty wybór ar
tykułów: 

odzieżowych 

włókienniczych 

skórzanych 
futrzarskich 
dziewiarskich 
gospodarstwa domowego 
telewizyjno-radiowych 
elektro-technicznych 
jubilerskich 
muzycznych 
papierniczych 
chemicznych 
sportowo-turystycznych 
kosmetycznych 
perfumeryjnych 

eksponowanych na czte
rech kondygnacjach naj
większego i najnowocześ· 

niejszego obiektu handlo-
wego w lodzi. 

KUPONY TKANIN 
WEŁNIANYCH 

BAWEŁNIANYCH 

JEDWABNICZYCH 

stanowią miły i prak
tyczny upominek na 

każdą okazję 
Wymienione artykuły 
poleca MHD Art. Włó· 

kienniczymi 

w sklepach przy ul. 

Piotrkowska 122 
Pl. Wolności B 
Zachodnia 14 
Wrocławska 7 

Cieszkowskiego 4 
Wojska Polskiego 72 

Długosza 26 
Boya Żeleńskiego 12 

Wrześnieńska 102 
Zaolziańska 1 

Felińskiego 5 



W repertuarze: 

NA SCENIE TEATRU „ROZMAITOSCI" 

Olga Koszutska i Piotr Hertel 
NIE ZAPOMNISZ OWYCH DNI 
Aleksy Arbuzow 
MóJ BIEDNY MARIK 
Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 
Velimir Subotić 
APEL 
Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
(adaptacja - Wanda Maciejewska) 

W przygotowaniu: 
W. Szekspir 
POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 
J. Patrick 
KA2DY KOCHA OPALĘ 

NA SCENIE „TEATRU 7,15" 

Robert Thomas 
MORDERCY STOWARZYSZENI 
Tirso de Molina 
ZIELONY GIL 
Zdzisław Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 
Kasper Stefanowicz 

Cena zł 2,50 

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

W przygotowaniu: 
Arno.Id Ridley 
POCIĄG-WIDMO 

W stałym repertuarze dla dzieci: 

Maria Konopnicka 
BAJKA O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE 
MARYSI 
adaptacja: J. Mazanek, St. Brucz, Z. Skowroński 

Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
adaptacja: Janusz Mazanek 

Lucy M. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
adaptacja: Andrzej Konie. 
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