„lłiem~y"- oglądane przez.Niemców

Jak publiczność berlińska przyjęła sztukę Leona Kruczkowskiego
'Pienvsze przedstawienie sztuki
(Od własnego korespondenta " Głosu"J I mat
ogl~clane}. sztuk_i: ,Trzeba ~oda_ć.
I eona Kruczkows1dcgo „Sonnenze publrcznósc ocrhns ... a vrykazuie

bruchc;" (polski tytuł „Niemcy")
w berlińc;kim . teatrze „Killllmerspiele'· odbyło się jesztze przed
premierą oficjalną dla Zw:iąz·
ków Zawodowych. '-Vvdzial kulturalny tej potężnej organizacji za·
kupił cale przedstawienie I oa widowni zasiedli berlińscy Judzie
pracy, robotnicy z fabryk, drobni
urzędnicy , stenotypistki z biur żywo reagująca i wdzięczna dla
aktora publiczność,
·
Nie zd2iyłem tego dnia na począ
t ek
p~<cdstawienia:
przyszedłem
mniej wi1:;cej w połowie tej sztuki i
mogłem z zadowoleniem ~twierdzić,
że sh~ch ,· no jej z wielkiń1,
po\dedziałbym
z pełnym szacunku ;;ku·
pien:em.
Tragizm narysowanych przez autom sytuacji był lek wstrząsający i
tak, mimo zachowane110 obiektywizmu, wymowny, że w krótkich przerwach mic;<l1y obrazami panowała na
sali głucha, przejmująca cisza, jakby
aktorzy nadal pozostawali na scenie.
Oklaski rozległy sic: dopiero wtedy,
kiedv kurtyna zapilclła po osla'.nim
akcie; może r:iezbyt hałaśli·we, ale
szczere i przeznaczone 7apewne nie
tylko dl;i aklorów, len: r ówniei. i dla
ai.:tora stti.:ki, dla tc110. nieznanego
szerszemu o<]Ółowi w Berlinie !'nlaka,
który w sprawach tilk bolesnych dla
swego narodu, jak swawy niemieckiE>j okui:-acji, potrafił zachować tyle
s2lachetnego i owianego duchem glę
hokicgo humanizmu - umiarkowania.
„Rodzina Sonnenbruchs'" - „Niemcy".
Streśćmy pokrótce
ich sceniczne
(a może i faktyrznd) dzieje.

Bunt ·prof. Sonnenbrucha
Jest więc prof. Sonnenfnucn, chluba niem ie~ kiej bioloaii, patriota starej daty, który jest 1a pokojem, a
pr7ec.h~ woi•1ie, · za
iemcami, ale
P'7eriw Hitlerowi. Ruch oporu, alP.

skalę mieszczańską,
wewnętr7nie, tak długo ,

a tym tle rozwinął Kruczkowski przy l\m często dużą z~aJOinóść rz~·
. akcję, bardzo bliską czy: w rozmowach, ktore tego . dnia
prawdopodobie11stwa. bo w niejednej usły$1alem i z odpowiedzi nii tada·
rodzinie niemieckiej mogło się w do· wane pneze trinie pytania mogłem
bie hitleryzmu dziać to właśnie, co wywnioskować, że sztuka podoba się
!.postrzegdmy u Sonnenbruchów. Mal Niemcom, przede wszystkim ze w-ząlę
żet'lstwo, które dzieli polityczna prze du na jej wie~i ~bieklywizrn..
.
paść,
ojca, który wzdraga się pić Nie podoba mi się tylko zakonczen.c
francuski koniak, uważając. iż tym sztuki - wyznała mi szczerze pewna
samym manifestuje dostatecznie swój młoda stenolypistk11, pracująca w aprotest p1;oeciwko okupowaniu Fran- gencji priBowcj.-Jeżeli wierzyć aucj1, córkę, która ratuje antyt3s2ystę j torowi, to musielibyśmy budować
i sama ginie w obozie, wreszcie sy· przy~zlość nowych Niemiec na !una, zawziętego SS-mana z 1-Ji.tlerju-1 dziath w wicku prof. Sonnenbrucha.
9end, któremu dopiero w Qstatnim A gdzież 1cst nas7a mlodzież? Czy
akcie, w kilka lat po wojr.:e. ziryto- n;a hyć Cl)la podobna do tego SS·owOsoby dramatu
w<:ny ojc:cc wskazuje drzwi.
skiego ~vnalka. ~tóry, r.hót: \\'V°'.'!ęty
przez 03ca. chciałby przywróc;c w
Profesor ma rodzint;: żonę, doro·
Niemczech cjawny porządek rzeczy?
Publiczność berlińska
slego sy;ia, cór kę i synową. Zona,
wobec sztuki
Różne zdani:r
choć sparaliżowana i w wózku, wie·
i różne poglc:.idv
Spektakl
widziałem w kilka dni po
rzy jednak w „Sieg" i w triumf osta- oficjalnej premierze. siedząc między '
Krzyżu ją się l'óine zdania I różne
lt>czny hiłlerowskiego oręża: ~yn, codzienną, przeciętną, berlińską pu- poglądy. Jest rzeczą znamienną, ale
cficer SS jest ulubieńcem mamy i, blicznością, tą publiczno;icią, która i godną podkreślenia, ż e najMrdzieJ
starannie podobają się trzy pierws1e, mocno
ocz ywiście nie zgadza się z pogląda przed pójściem do teatru
sprnwdza repertuar, a gdy ju.l doko- antyhitlerowskie sceny.
mi ojca. Córka, nieco zbisteryzowana na wyb.Jru, przybywa poważnie na
Pod w7gl~dcrn aktorskim sztuka
śpiewaczka, podróżująca po krajach przedstawienie, zaś w antraktach -za· 1 obsadzona była dobrze.
okupowanych jest raczej po stronie j1da przyn:esione z domu kanapki z
, Leopold Manchilk
ojca, niż matki. \\' res1cie jest syno- czarnego chleba i rozprawia net te- BERLIN, w listopadzie 1949 r.
wa, k tórej mą:i. poległ na wojnie;
fanatyczna, zawzięta, milcząca 1wo·
lennicr.ka
wojt:jącego
hitleryzmu,
która wyria wreszcie swa szwagierkę
w ręce g(stapo. Do osób dramatu należv jeszcze były labo rant profesora, którego wid7.imy w pierwszej scenie, • j;iko podofi~er11 wojsk okupacyjnych w Polsce. Zabija on żvc~ws!de
dziecko, przyprowadzone na poqterunck przez S7pida. \'\'reszcie mamy
jeszcze na scenie byłego asystenta
prof. Sonnenbrucha, ant fas7ystę i de
mokratę Petersa, który uciekł z obozu i szuka schronienia w profc5orsldm domu.

na

po cichu i
jak wojna
trwa. Dopiero w kilka lat po jej zakończeniu, Sonnenbruch, mieszkaniec
Niemiec Zachodnich i profesor uni·
v.crsytelu w Goettinge n, zdobywa się
na zdecydowany, pełen dramatvcznej
determinacji odruch bontu, kiedy zry
wa ze swoim środowiskiem, rezyqnuje
nawet ie swej katedry i odchodzi. opuszcza n:i. zawsze zamerykanizowaną strefę Niemiec, bo jest tera1, po
w~zystkich
prrebytych doświadc7eniach, p.o sto!...roć bardziej za pokojem, a przeciw wojnie i przeciw tym.
którzy do niej podżegają.
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