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lera? Krótka scenka ry w państwie na zachód 

r:zed właściwym rozpoczę od Łaby, bo rzecz dzieje 
ciem akcji, jakby migaw- sdę we Frankfurde nad 
kowe rojęcie fotograficme 
wyjaśniło widrom więcej 
niż wie policja! Poszlald 
najpierw wskazują na mło 
dą na.rzeczoną lekarza, pót 
niej jego byłego asysten
ta, wreszcie - co począt
kowo wydaje się niepraw
dopodobne - jednego z o
orawców oświęrimskich, 
oficera SS, któremu zarnor 
dOWl'.lny przed laty zrobił 
operację plSJStyczną twa
rzy. Oczywiście nie wie• 
dział wtedy, że był to mor 
derca jego żony w obo7Jie 
koncentracyjnym. 

Menem, tnote mieć „dłu· 
gie ręce" i protektorów na 
wybitnych stanowiskach. 
Choć domyślają się już 
kto to j&st, nie retygnują 
z gry, bo tylko przy po
mocy psychologicznego tric 
ku można :lldemaskować 
zbrodniarza. Co prawda 
każdy z. obu policjantów 
robi to 'l innych pobudek 
- starszy dla osobistych 
porachunków, młodszy -
bo wierzy w sprawiedli
wość 1 z.wyci~stwo ludz
kich Ideałów. 

l tak sensacyjna sz,tuka 
o wątku k·ryminalnym 
nie tracąc ze swej atrak
cyjności, powoli przemie
nia się w u\wór o wyraż
nej wymowie politycznej. 
Tak jak I dwaj policjanci, 
spośród całej uwfjającej 11<lę 
na scenie ekipy śledczej, 
r.dają sobie nagle sprawę, 
że prowadzą dochodzenie 
nie w sprawie o zwykłe 
mordel"St\vo, a posz.ukuil\ 

Panna Klotz (Helena Sztark-Wizllo) i pani Gri• 
min, gospod11ni (Maria .Gerhard). Na drugim pla· 
nte dr Pteiu (Jera11 Witkowski). l'ot. T. L1Dk 
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Sztuka kończy s·lę pe.sy-
mistycznie telefonem 
prokuratora krótkim 
stwierdzeniem starszego po 
llcjanta - Teraz chyoa 
znajdziemy się na bruku! 
To lapicfarne oosta'\v'.'enie 
kropki nad I przez autora 
ą7.tu lc i n 1 nrw no · •aści

wie scharakteryzowało sto 
sunki w NRF w dziedzinie 
ścigania i pociągania do 
odpowiedzialności zbrodnia 
rZ:Ji wojennych. Przynaj
mniej w czasach, gdy· re
publiką federalną rządzi• 
li kolejno Adenauer, Er
hard i Kiesinger. 
\V RóCMY do sztuki. Jlir 

gen Fricke, 34-letni 
dr?maturg z NRD, zdążył 
już być ślusarzem, mecha
nikiem, aktorem, reżyse
rem, by wreszcie zaczą~ 
pisać dla teatrów I to z 
dużym powodzeniem. „Dru 
gą twarz" napisał j<ikby na 
zamówienie naszej TV na 
czwartkową „Kobrę", tyle, 
7.e niektóre sceny niepo
trzebnie rozbudował dialo 
gami, widać nie dość zre<'Z 
nie poprzykrawanymi przez 
reżysera (Jolanta ZiemilI
ska), tak że widz gubił 
&lę chwilami w sytuacjach, 
a czasami nie rozumiał np. 
czemu to tak ważną cor.1-
wą było przejrzenie ank!e 
ty personalnej komisarza 
'Bacha? Druga czĘść sztu
ki, mimo iż autor posłu
tył sdę w niej fakturą 
dramatu detektY\vicznego 
dla wyrażenia swego sądu 
• okropnościach obozów l 

bestialstwie katów z SS, 
wskazuje równocześnile na 
istniejące dotąd w NRF 
sytuacje społeczne, " . któ
rych popełnia się takle 
właśnie zbrodnie jak w 
„Drugiej twarzy". 

Przedstawienie zagt'ano dość 
nierówno. Inspektor policji Vo 
gel (Juliusz Przyhyhkl) bvl 
spokojnym, zrównoważonym 
urz<:dnlklem kryminalnym o 
tak nieprzeniknionej ma,ce. Iż 
do końca nic o nim nie wie
dzieliśmy. Jego przeclwleń
stwt"m, gorączkowo aktywnym, 
rzutkim, na oko brutalnym i 
bezwzr,l~dnym kom\5a17em :da 
chem st11rał się być Kazim!Prz 
Rowiński, któremu dobrotliwy 
uśmiech przeszkadzął jednak 
w tej zamierzonej brt:talno1cl. 
Jego asystenta - ldao\vca za
grał Z:vgrnunt Tn<lPltslak. Rolę 
lekarza pollcyjneo:o, dr Prels
sa, bardzo wyraziście zaprezcn 
towal nnm Jerzy Wilkowski, 
jako aż śli sko układnego i v
nlżenle plnszczącego się osob
nika, o tchórzliwie podłej du
szy. Zamaszystą l('J~Podyni::i 
zamord11wanego, widocznie la
wiedzioną. Iż sklerowal oń swe 
uczucia w Inną stronę była 
Marla Grrhard . Hell'nll Szta1·l<
-Wlzllo 1a.l(ralR pannę Kl'ltZ. 
nie tylko asyqt~~ ·1<e med yc1-
ną, ale l narzeczoną doktor~ 
Kellera. na którą klerow~ly 
się pierwsze pod el rzenla, iż 
jest morderczynią. Poważną rr, 
tę odel(ralv zeznania b. wlęt
nlarkl oświęclm•kleJ pani Kr11g 
(Marla Chode<'ka), która ple.-
wsza wskazała - kto zab1! 
doktora Kellera, choć powie
działa jej to tylko lntulcJa. 

Scenografię - pOkÓj w 
podmiejskiej wilLI we 
Frankfurcie nad Menem -
przygotował Józef Zboro
mlrakl. 
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