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t..'d trzech ~cenac.h w l' uls~c i jccl- • cha, :.iczone!JIJ ~'l'riato"'.~j ~.lawy, „w.e Scnnenbru~ha, komunisty . Joachima czuć lu?< kich - . świadczy z~le~owl \ nenbruch.a do wycofani11: podpisu z listyc~nego prawdopodobieństwa wy 
ncj ZcTG renicą pojav:ilot óiC: JUwnccze- wnętr~ne.go cm1wanta ~1em1ec ~1- Petersa, zbiegłego z obozu 1 szukają- ~omoc 1 .pada ohar~ denucqacj1 ze deklaraCJ1 na izecz P.OkOJU, ogłoszo: darzea w ramach przyjętej konstruk
t'nie sztvka LcOJ~a l<'ruczkowskicgo llcrowsk1ch, ktory i;woią or:ozy~Ją c~go u s .onnenbrucha pomocy w u- s tron.y sweJ br~towei . . neJ w ramach akCJl, prowadzone] cji sztuki v\iymaga ona jednak pew
pt. „Niemcy". ~ie ul c9a wątpliwo- wobec reżimu manifestuje całkowitą c:~cz : c. S~osur:ek do .antyfas~y.stow- Ep1~og sztuki t:kazu.1: nam profe- przez obóz postępu i demokracji. Ale nego wysiłku ze strony reżysera, któ 
l;ri, że zarówno ze wz~i!~dów poli- ir.olaci'< ocl spraw publicznych. Całe sk~ego bOJowmka staie sH; zwdłem sor.a :::ior:renbru_cha .w kilka lat po .za piof. _Sornenbr~ch odmawia. Zbrojny ry powiniEn starać sic; wydobyć ak
tycznych, jak artystycznych, jer. I o- otoczenie profesora. mimo s~~cu~ku. gl?wncgo konn1ktu ~~tuk.1: profesor, k~nczemu wo iny 1 po przeds.ta.w10- ~v. d~swwdczema z ok~esu :W?jennego cent siły z po~taci Petersa, oraz mo
J'a wydaizeniem wielkiej wagi. Ze jakim go otacza ze \·1~glc;du 1.a .Jego mnno sympatii, Jaką zyw1 dla Peter- r.ych w sztuce wypadkach, um1eisca- 1 ~wiad~m teg.o, co się d.zieJe \~ ra- ment lud7~i, tłumaczący nam postę
w1ględów politycz11 ych, gay ·: r;:;cczą autorytet naukowy, Jest przeciwko •• ••••!lll••••••H••H••••••HH••••H••H••••••••n••••HH•••••••••••• dz1eck1eJ strefie okupacyJneJ, me u- powanie cerki profesora. \N1dz nie 
niezaprzeczoną jest doniesie znncze- niemu. Matka i synowa, wdcwa po : •• H•n•HH••••••„„•„•••H•••u•••H•••••••••11•n•••u••••••H•• •:: cieka już w zacisze z katcj:-y, zrywa może odnieść wrażenia, że jeJ ofiara 
nie foktu, że wla!;nie w m:nlCncie stars7\'lll synie p1ofesora, poległym : : :: ~ sy,1em. stanowiącym uoscbienie jest tylko kaprysem egzaltowar:ej 
stw.or1eula Niemieckiej Republiki De pod S 0alir.gradem - są obie .t):pm~y- :: N II EM cy d 4 :: niemieckich tendencji odwetowych i istoty, żądnej emocji. Czyn jej musi 
mo'.ualycrnej ukazuje się w ujęciu mi Pic111ii>ckimi mieszczankami.' wie- U '9 '9 :: staje w szeregach walki o jutro przy- być ukazany jako wyraz wewnętrz-
polskicgo plsan:a prói>a an11lizy tak rz;1cymi ~lepo w hasła szowir.1s.tycz- :: :: sz.łych, demok1atycznych Niemiec, nego przełomu, dokonywującego się 
ciekawego i złożonego zj<'wi~kil, ja- nego niemieckiego nac1onahzmu, :: 1J, :: Niem!ec reprezentowanych przez by- w niepozbawionej ludzkich uczuć 
kim jest społeczcńs_lwo nie.mieckie młod~zy syn jest c;ificcrem SS P~.lni~- :: • 55 lego zbiega z obozu, Joachima Peter- Niemce, n a skutek zetknic;cia 
crasu ~vojny,_ i. to proba, po1~unąwszy cym. ~Jtr.wską słuz.bę w Norwegu, cor :5 Leona Kruczkowskiego :: sa. z siłą idi:ologil, reprezentowar.ej 
wszell\1e mozhwe :;;astrze..:cma, doty· ka ia.-o artystka odbywa tournce po „ „ Sztuka napisana jest doskonale przez Joachima Petersa. 
czące szczegćł_ów sztul<i, w zasadzie „ni~~1icc.k1.ej E;iropie", ko:;-ystając. z :: :: koriflikt dramatyczny posiada wyraż~ Sz.tuka Kr.t;~zkowskiego . 0bejdzle, 
trafna, wychoa7a.ca ze slnsznych za- mozh'ł.osci , ktore slwarza1ą dla męJ .:. ••••••• •••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• .~„ nv i przcJ·rzysty svlwetki psychol o- powmna obeJSC sceny teatrow w ca-

. • - d , ' . ' • • k" . • t . ' ················••ll••···············•••a••·························· .. .- . I • ~ ł • p • • łozcń ldeolog1czny~h. Ze wzylc; .ow rodboie arm1: menue~ ICJ. 1 s qąc na g1czne postaci, zarowno czolt1wych, CJ ulsce, ma takze wszelkie szanse 
artystycmych, gdyz sztt:ka, 1ozw1ia- stanowisku, ze me Ją me ob chodzi su, okazuje się cziowiekicm słabym, wiając jej problematykę w wydarze- jak epizodyczn'vch, ukazune są prze- repre:entcwania polskiej sztuki dra
jąc niezwykle wa7kie i interesujące po ;:a silnymi przeżyciami. pozba,Nionym woli i umiejętności niach chVvili obecnej. Z całej rodziny h.onywujaco i \\ yraziście. Jeśli chodzi ma tyczne i zagranicą. Już dziś grana 
c>k~ualne zagadn ienie, mu .wszel~l~ Osi<). dookoła której obraca się ak działania, żona, syn i synowa (zwłasz prof.. Sonnenbrucha pozostali przy ży o wyruowc; id~ologiczną zastneżenie jest .w \Varsz?wic, Krakowie i \Vro
cechy dr,brej roboty s::cno;.,1sarsl~1c1, cja sztuki, są dwa zdarzenia: jubi- na ta oslatnial manifestują pełną so <iu - on sam i jego syn, esc~owiec, pewne musi budzić fakt, h czynną clawiu, a takze, co może napawać 
trzyma od począt:•u do !::mea widza Jeusz triydzicstolecia pracy nauko- lidarność oficj ulną z ideologią reżimu k lóry wmca zwolniony po trzech la- bohaterką sztuki staje się, daleka w nas. otuchą i nadzieją - w Berlinie, 
w niesfobnącym napięciu, spełnia po- wcj rrof. Sonnenbrucha, który skupia hi tlerowskłego nakazującą wydanie lach ~ ol:ozu jeńców na teren Nie- gruncie rzeczy od ideologicznej wal- udzie JCS~ wielkim politycznym aktem 
ważną rolę wychowawczą oddzialy- w określonym dniu w dornu profcso- zbieg.1 w ięce policji. Natomiast cór- mice Zachodnich, gdzie prof. Sonnen- id o przyszłoś.'.: Niemiec, córka p:o- w okresie wkroczenia w nowy etap 
wując nie rezonerskim wykładem gfo ra roznrn~zonych po Europie człon- ka pr:ifesc rn. z pobudek pozornie po- bruch wykłada w dalszym ciągu na frsora, podczas. gdy działacz ideowy rozwo1u stosunków Polski i rodzą
szonych prawd, lecz ici1 arłystycz- ków jego rodziny, oraz niezwykły ciykt.)warych jedynie kaprysem isto- uniwcrsyfecie w Getyndze. Nacjona- kcmunista Joachim Peters występuje cych. się Niemiec demokrafvcznych, 
nym ujęciem w formę cln:matyczn1. wypadek, jaki w tym właśnie dniu ty żądnej silnych emocji, pod który- liści zachodnie-niemieccy współpra- na scenie w roli raczej biernej. Jest ~vr?gich odwetowym ciążeniom obozu 

Treścią sztuki Kruczkowskiego są I zachodzi w jego domu. Jest nim po- mi jednak.że widz i:noże domyś1. ać się c11j~c-{ z ang_lo-.ameryka.1~skim ir.;pe- to uslerk.;, ~tórą tr~1clno było zapew-j swiatowego imperiali?mu. 
dzieje rodziny profesora Sonnenbru- jawienie sie byłego asystenta prof. rozbud7.cma drzemiących, zy\\ych u- nahzmem, usilu1ą skłonie orof. So1)- ne autorowi ommąc me burzac rea- Rvszard Matuszewski 


