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.I.EON KRUCZKOWSKI (1900-1962) - pisarz I publicysta 

1926-1933 pracuje w szkolnictwie zawodowym w Zagłębiu Dąbrowskim 
od 1933 roku współpracuje z lewicowymi pismami („Lewar". „Sygnały") 
zwalcza postępującą faszyzację życia polllycznego („W klimacie dy
ktatury", „Dlaczego jestem socjalistą") ; 1939 - uczestniczy w wojnie 
obronnej Polski (Od 1939 - 1945 roku w oflagu); po wyzwoleP l l współ

twórca socjalistycznego programu polityki kulluralnej ; od 1945 roku 
członek K.R.N.; 1945- 1948 wlcemlnlsler kultury I sztuki. od 1957 roku 
członek Rady Państwa; l!ltO rok - członek Światowej Rady Pokoju; 
1949 - 56 prezes Związku Literatów Polskich. 

Autor powieści historycznych - •Kordian I cham• (!932) oraz •Pawle 
pióra• przedstawiającej życie wsi galicyjskiej z początku XX wieku. 

W pisanych po wojnie utworach dramatycznych podejmował najbar
dziej palące I żywotne procłemy po!Uyczne l społeczno-moralne: 

tragizmu walk-eratobójczych (•Odwety•, wyst. 1948 r.). biernej postawy 
liberalno-humanistycznej Inteligencji nie mieckiej w warunkach fa
szyzmu (•Niemcy•, wys!. 1949. film NRD •Die Sonnenbruks • 1951). wol
ności jednostki I zakresu jej odpowiedzialności za wybór dokonany 
pod presją historii (•Pierwszy dzień wolności•. wyst. 1959). film !S64) 
sytuacji władzy I jej nieuchronnej klęski w warunkach wyobcowania 
ze społeczeństwa (•Śmierć Gubernatora•, wys!. 1961). 

Ponadtolw roku 1928 zadeclulował zetorem wierszy •Mioty nadświatem• 
W 1937 roku wydana została powieść •Sidła•. w 1954 dramat •Juliusz 
i Ethel•. w 1963 zbiór opowiadań •Szkice z piekła uczciwych•. 

Laureat nagród państwowych - 19-.'-0. 1955, 1953 - Międzynarodowej 
Leninowskiej Nagrody Pokoju. 

Hana Mayer - •Kruczkowski i lemat niemiecki•- (Di<1log 12/1962) 

•Pamiętam dobrze berlińską premierę •Niemców•. Oczekiwan o je j 
z niepokojem . Na widowni plotka goniła plotkę. Szeptano. że orygi
nalny tytuł polski mówi po prostu o Niemcach( ... ) Wydarzenia woje nne 
tkwiły · mocno w pamięci. tamte ;.minione lala. były bardzo świeżą 
przes zk>śclą. l. .. )ldąc na przedstawienie trzeba było piąć się po gru
zach.' dookoła stały ponure ruiny . Przeczuwan o , co może w takiej 
chwlll powiedzieć widowni niemieckiej polski pisarz. do jakich słów 
i jakich stwierdzeń ma prawo .. Lękano się . czy premiera nie będzie 
mimo wszystko zbyt wielkim szokiem. 
Premiera lslolnle była szokiem. jednak z zupełnie innych powodów, 
l.„)Oczywlścle sztuka była także rozprawą z latami wo jny, ale nie 
sprawa przeszłości. nie proble my Trzecie j Rzeszy l II wo jny świato
wej stanowiły je j główny lemat. W gruncie rzeczy była to sztuka 
o;powojennej współczesności niemieckiej, fo sprawach rozgrywają
cych się „po wojnie". o najcliższej przyszł ości Niemiec ." 

Do Eduarda Kcrrodiego Kusnach t- Zurych 3 II 36 
( ... ) fest " m najgłęb i ej przekcnany, że lera:inlejszy niemiecki reżim 
nie może przynieść nic dobrego ani Niemcom ani światu; to przeko
nanie. w którym utwierdzają mnie codziennie tysiące ludzkich. mo
ralnych i este tycznych spostrzeżeń i wrażeń, kazało mi opuścić kraj, 
mimo Iż w jego tradycji kulturalnej tkwlQ korzeniami głębiej niż cl. 
którzy od trzech lal nie mogą się zdecydować. czy mają w obliczu 
całego świata odmówić mi niemieckości. I w głębi sumienia pewny 
jestem tego, że postępuję słusznie wobec współczesnych l przyszłych 
pokoleń , przyłączając się do tych. o których mówi prawdziwie szla
chetny niemiecki poeta: 

•. Ten, kto zła z duszy całej nienawidzi. 
Ojczyznę nawet rzucić będzie musiał 
Gdy lam służalców lud wielbić je zacznie . 
O Ileż mądrzej kraj swój zawieść własny 
Niż ulegając głupocie motłochu 
Jarzmo tej ślepej dzwlgać nienawiści." 

Z głębokim szacunkiem Tomasz Mann. 

Do Pana Dziekana 
(Tomasz Mann - LISTY) 

Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bonn 
Kusnachl n/jeziorem Zuryskim 
Nowy Rok 1937 

W.leice Szanowny Panie Dziekanie! 
-Otrzymałem przygnębiającą wiadomość. którą przysłał ml pan 
19 grudnia. Niech mi wolno będzie odpowiedzieć na nią co następuje: 

Ciężka współwina w całym dzisiejszym nieszczęściu. jaką nieml„c
kte uniwersytety wzięły na swe barki. stając się - wskutek przera
żającego nieporozumienia chwlll dziejowej - pożywką dla nikczem
nych sił. pustoszących Niemcy pod względem moralnym, kulturalnym 
·t ekonomicznym - współwina dawno już zatruła ml radość z nada
nej niegdyś godności akademickiej l nie pozwalała ml robić z niej 
jakiegokolwiek użytku( ... ). 

Pisarz nlerrleckl nawykły do odpowiedzialności. Niemiec, którego 
patriotyzm-być może naiwnie-przejawia się w przekonaniu o niepo
równywalnej wadze moralnej tego, co dzieje się w Niemczech. miałby 
zachować milczenie. zupełne mlłczenle·wobec tego niewybaczalnego 
zła jakie w moim kraju co dzień wyrządzało się I wyrządza nadal 
duszom, ciałom I umysłom. prawu I prawdzie, ludziom !człowiekowi?(.„) 

Samo uprzytomnienie sobie. kim są cl ludzie. któ rym dana jest ża
łośnie pozorna, przypadkowa moc odsądzania mnie od niemiecko
ści. wystarcza. aby ukazać całą śmieszność tego aktu. Rzekomo 
szkalowałem Rzeszę, Niemcy, opowiadając się przeciwko n i m! 
Ludzie cl wykazują niewiarygodną odwagę, utożsamiając siebie 
.z narodem nlemiecklml(. .. ) 

(Tomasz Mann - LISTY) 

Fragment dyskusji z licealistami klas czwartych 

Zbyszek -
Profesor Sonnenbruch jest dla mnie człowiekiem tchórzliwym. Tak 
bardzo tchórzliwrm. że aż nie stać go na posiadanie nieczystego 
sumienia. Nie włącza się do narodowego obłędu, ale I nie podejmuje 
walki. Cierplęlnlczo pieści tą swoją godność „uczciwego Niemca" 
Natomiast w m omencie, w którym należy zdobyć się na czyn, wtedy 
ma pretensję do szukającego u niego pomocy przyjaciela. Mam 
niechęć do rej postaci . Już Ruth jest dla mnie przykładem człowie
ka. któ ry potrafi do końca iść z pocnieslonym czołem, 

Ania -
Nie zgadzam się z tą wypowiedzią! Ruth? Ależ w nlei aż kipi od za
rozumiałości I dumy. Dla mnie 1esl ona efekciarą. [przekonaną głę
boko o tym, że nawet ze strony gestapo nic jej nie zagraża . Profe
sor boi się. owszem. ale on czuje się odpowiedzialnym ~a całą ro
dzinę. za dzieci. które kocha - ch ociaż nie zawsze- je rozumie. za 
chorą żonę - chociaż ma inne przekonania. Nie można mieć pre
tensji do człowieka, który chroni najbllżsZTch. Jak można lokla 
postępowanie nazywać tchórzostwem?! 

Robert -
Moim zdaniem Sonnenbruch robi wszystko. co w takiej sytuacji mo
że zrobić. Namawia Petersa do opuszczenia domu tylko ze względu 
na obecność Wlllego, k1óremu nie wierzy. W innym przypadku z pe
wnością znalazłby bardziej skuteczną metodę ratowania przyjaciela. 
W postępowaniu Ruth również nie widzę niczego efekciarskiego . Diet 
mnie jesr ona bardzo prawdziwa i w wypowiedziach i w swoim p o
stępowaniu. Powiedziałbym, że do jej świadomości nie dotarły te 
wszystkie przemiany, które nastąpily w niemieckim społeczeństwie. 

Nie może pojąć, dlaczego Pelers. k tóry kiedyś był przyjmowany w 
jej domu jako najlepszy gość, ma właśnie ten dom opuścić i nie 
otrzymać pomocy. Nawet rozmów' z Willim nie traktuje poważnie. 
Dopiero czyn Liesel sprowadza ją z~ob loków na ziemię. 

Dorota -
A d la mnie wszystko Io wydaje się nieprawdopodobne. żeby pod 
jednym dachem mogli współżyć ludzie o lak skrajnych poglądach. 
o tak różnych ocenach moralnych . Nie. Io jest po prostu naciągnię
te : matka opętana ideą Hitlera. synowa dziwna. milcząca i pełna 
nienawiści. jakby czekająca na odpowiedni moment do dokonania 
zemsty za wlasne życie . syn cyniczny - aż do sympatyczności -
morderca i ojczulek cierpiący humanista. No i naiwna, niczego nie 
rozumiejąca artystka? Nie . to jest zbyt niemoralne. aby mogło być 
prawdziwe ! 

Zbyszek -
Co jest nie moralne? 
W rozmowach z nami. wykladowc:y języka polskiego stwierdzali. 
że w czasie omawian l::x lektury „N iemcy" najwięcej kontrowersji 
bud zi posiać Ruth. której motywy postępowania są trudne do odszy
frowania. 
W scenie „francuskiej" młodzież pyła za franchellą: 
„- Po co pani lam idzie? Dlaczego?" 
Na co Ruth odpowiada z pozornym spokojem: 
„- Tego nie umiem pani odpowiedzieć". 

Niektóre kreacje w „NIEMCACH" 

- Warszawa - Teatr Współczesny, rok 1949 
Ruth Danuta Szaflarska 
::ionnenbruch S. Daczyński 

- Łódź. - Teatr Powszechny, rok 1950 
Ruth - Irena Eichlerówna 

- Warszawa - Teatr Narodowy, rok 1955 
Ruth Aleksandra Ślqska 

Danuta Szaflarska 
Irena Eichlerówna 

Berta Ewa Kunina 
Peters A. Szczepkowski 
Willi I. Śmiałowski 

- Warszawa - Teatr Narodowy, Rok 1961 
Sonnenbruch - J. Kreczmar 

- Warszawa - Teatr Telewizji, rok 1961 
Ruth - Zofia Rysiówna 


