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~ l>,lasza recenzia 
c{ ~ ieczęsto spotykone po· 

I czenie: faktura sztuki 
kryminalnej, wręcz sensa
cyjnej „Kobry" - przy wai
kiej problematyce politycz
nej. Technika „thrilleru" w 
połączeniu ze sprawą hitle
rowskich zbrodniarzy wo
jennych i ich bezkarności. 

Autor wystawianej obecnie 
w Teatrze Ziemi Gdańskiej 
sztuki' ,,:Druga twarz.", Jiirgen 
Fricke, był przez. kilka lat 
ślusarzem-mechanikiem, póź
niej aktorem, reżyserem I au 
torem szt1,1k deszących się du 
żym po·wodzeniem w NRD. 
„Drugą twa·rz" napisał pod 
wrażeniem odbytego we 

· Frankfurcie w roku 1965 pro
cesu oświęcimsk i ego - pod 
wrażeniem okropn~ci, które 
ten procetl ·i es ze ze raz lud z-

k~ci przypomniał. Stąd - au 
tenty:mn sztuki, nie stoj-cy w 
11prz:ecz.ności z jej senucyd
nym charakterem. 

- „Wybrałem forme s2ltukl 
sensacyjnej - mówi sam au
tor - kryminalnej, ponieważ 
fakty, na których „Dru&a 
twarz." d~t oparta, mają cna 
rakter kryminalny (dawni fa. 
szyści posiadają w NRF o
kreślone wpływy, opanowali 
kluczowe 'pozy.cje, pełno ich 
w aparacie administracji pań 
1Stwowej, sprawiedliwości, w 
gospodarce i przemyśle), Mor
derstwo na dr Kellerze wska
zuje na <>We właśnie sytu;ocje 
społeczne, które umożliwiają 
przestępstwa". 

I 

Nie będę zdradtal zakończe 
nia tej „sztuki kryminalnej", 
będącej jednocześnie oska rże 
niem i - ostrzeżeniem. Autor 

Od lewej: Juliu.,z Przyby~kl (lnsp•ktor Vogel), Kazimierz Bo· 
wiński (in.spe!ttor Bach) i Helena Sztark-Wizllo (panna Klotz). 

wprowadza na scenę szereg 
postaci, z których każda mo
że być zabójcą dr Kellera, za 
mordowanego w IS·Wej. willi na 
przedmieściu Frankfurtu. Na
wet prowadzący śledztwo 
funkcjonariusze policji kry
minalnej nie wyłączają swych 

„Druga 

Fa.. T. Link 

ców z wojennego okresu ro
dzić mogą nowe zbrodnie. 

Pode.jrzenia koncentrują 1Się 
koleino na większości posta· 
ci iscenicznych, aby w końcu 
odisłonić właściwego isprawce 
zbrodni, wielokrotnego mor
dercę z obozu oświęcimskiego 

t '' warz · 
Premiera w Teatrze Ziemi Gdańskiej 
kolegów z. kręgu p:,.aejrza
nych: znają dobrze nawzajem 
swą przeszłość, hitlerowskie 
powiązania z okresu powo
jennego. Sami najlepiej wie
dzą, ilu zbrodniarzy wojen
nych korzysta z wszystkich 
przywilejów w NRF, wiedzą 
ie porachunki wśród morder 

„raportfi.ihrera" transportów 
śmierci, Roberta Schachta. 
Aprobując wybór sztuki, nie 

mogę niestety w podobny spo 
sób ocenić wykonawstwa. Za
brakło tu tempa w prowadze 
niu akcji, spektakl grany jest 
na zwolnionych obrotach. 
Nie wiem też. czy pogoda to 

spowodowała, ie więk&zo.ść 
kwestii niektórzy z wykona·w 
c·ów wypowiadali dak prze~ 

sen
1 

nie starając się o prawi 
dłową emisję głosu, nle za
wsze w rezultacie docierają
cego d-0 wid-0wni. 

Inter~u.jąco natomiast roz
wiązała reżyser Jolanta Zle· 
mińska (asystent reżysera 
Marla Gerhard) pełne napię
cia •sceny demas•k<7Wania hi· 
tlerowskich zbrodniany i ich 
zauszników. 

Swobodnie, umiejętnie pa.nu 
jąc nad gestem i głosem za
grał inspektora policji Bacha 
Kazimierz Rowiński. Sporto
we rysy Kiesslinga podkreślił 
Zbigniew Gawroński - za
bawna była Maria Gerhard 
w roli wiecznie obrdonej go 
spodyni pani Grimm, asystent 
kę medyczną pannę Klot~ za
grała przekonywająco Hele
na Sztark-\Vizłło (z. wyjąt
kiem sceny ataku histerycz
nego: za dużo tu fol'6owanej 
przesady), Pełną &odności 

panią Krug była Maria Cho
decka. Jersy Witowski bardzo 
konsekwentnie grał rolę le
ikarza Prei.JSsa w tonie humo
rystycznego ugrzecznienia (py 
tanie, czy nie ze zbytnim 1już 
przerysowaniem?). Wolałbym 
natomi~, aby rola .Juliusza 
Prsybylsklero (inspektor Vo
gel) byia mocnied zarysowa-
na, miała orirzejsze kontury 
w geście i tonac-ji. Zawiódł 

ZnmlHlł Tadeusiak jaiko !unk 
cjonariUH policji Richter. 

W poprawnej poza tym 1Sce 
nografii J61efa Zboromlrskle
ro ru.i SWll tandetnością frag 
ment dekoracji z biurkiem i 
półkami bibliotecznymi. Ińa

czej to wygląda zresztą w re 
produkowanym w programie 
projekcie 1Scenograf!i. Zawio
dły więc warsztaty - gdzież 

jednak „nadzór art~tycz.ny"J 
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