
ch'!~t~tr. Ć~Z~::::I~~~~ 
probl t w zasadzie 
ogr c o . Wspólrzean~ 
.formy · c Uzacjl aprawil y 
bowiem, te uprawi amy d •l
rillj róunwczeinte r M n e ro
dzaje dramatu i teatru. 

Wprawdz'le każdy z u
prawianych gatunków sta
nowi w swej tstoeie od
rębną dyscyplinę teatralną, 
m11 w poszukiwani u wspól
nych prawideł I uzusów 
1ącz11my dla wygody w.!pól
ną nazwą teatru I drama• 
tu dosć oategte nuiraz 
zjawiska sceniczne .. . 

Tego rodzaju ref!ekde 
przychodziły mi na m11.tl 
podczas oglądania sztuki 
kr11minalnej JFJo~8o dra
m~ z N RGEl'VA 

. ~~~ z l<borej pr.ifuli: 
rą pt. „DRV A TWA~" 
lDi/StUPil osfatnfo TEATR 
ZIEMI GDAŃSKIEJ. Za
równo teoretyc11, jale i lu
dzie teatru muszą stę porać 
z niebywałymi trudnościa
mi, ustalając Istotę literac
kich oraz teatraln11ch funk
cji utworu scenicznego. 

Chocyl równlet o usta"o
wi11nte jednakOWl/Ch p·aw 
„autoraklch" dla · rót!_l eh 
rodzajów teatru I dra , 
jak równtet i wlaśeiwe 
respektou:ania uprawnle 
reż11serskich, nie WSZ'łdz'le 

I 

· jed.nakOwo egze1Ct.00wa-
n11ch . .. 

Sztuka k1'1f1'\tnalna JVR
GEN A FRICKE „DRUGA 
TWARZ" Jest doskonalJJYn 
prz11kladem 10 tinn •.oz17lę
dzte. Traktując o proble
mie lUdobójstwa 10 httle-

widz, nłe jest w stanie od
gadnąć, kto z obecnyc'i na 
scene „dramatta personae" 
jest wlaścicte•em „drugi.ej 
twarz11" naztstowsktgo lu
dobójcy. Wreucie bomba 
WS/buch.a! Ku zadosyću
cz11ntentu wsz11stktch „spra-

,,Druga twarz'' ... 
.. l.udobóicy 

rowlktch Ntemc:rech, pot0o
dowan11 ulachetną inten
cją napiętnowania nazt-
1towsktch zbrodntarz11 wo
;ennl/Ch, młod11 dramaturg 
z NRD obrał dla iwzepro
wadzenła i udokumentowa
nia swej. terr; · .rugesf11wną 
form'f sensac11j!iego krymi
nału teatralnego. zrobił to 
z dużą zręcznością, a100-
wiem akcja sztuki tocz11 rię 
wctrtko i logicznie zdqt<J do 
rozwiązania, co nie zawsze 

~
aje słę innl/Tn autorom. 

Niemal bowtem do konca 
tuki, ft4toet umtlcttWI/ i 

trauk4•11 z kr11Tnln«lami 

to!editwych", zamieszan11ch 
w demaokację tej o.łu;ię
cimsklej makabr11. Sztuka 
Frtcka ma więc w11bttny 
aapekt poltt11czny, pa za 
aw11m sztachetnvm huma
nłtarJIZfnem . 

„ W11bratem formę 1ensa
c11jnej 1ztukl kr11mtnalnej 
- zwierza 8'lę m. I. autor -
ponieważ fakty, na któr11ch 
jest opaTt<l „Druga twarz" 1 

mają charakter krymtnaln11. 
Dawnt faszyści bowiem po
siadają w NRF okrello 
Wpll/Wll i opanowali lclu 
czowe p..zycje . Pelno Ich 
aparao'.e admtntstracjt pan-

stwowej, aprawiedUwośei, UJ 
goapodarce i pr:i;emyśle". 

ROZUM. EMY I PODZIE
LAMY Z AUTOREM JBGO 
PUNKT WIDZENIA/ 

Ntestetr11 Krymlnal-
sztuka Frtcka, prz11 jego 
dość powierzchownym, choć 
zaangażowan11m waraztacte 
dramatopisarskim, nie tDI/" 
wtera artyst11cznle zbyt głę
bokiego wrażenia/ Jej bo
haterowie, pochtonięcl wi
rem zdarzeń, nte utrtoa!a• 
ją stę na dlużej w pamięci 
widza. Ich sylwetki PSll
chtczne, m imo pozorów, da· 
ją się odcz11tać jednoznacz
nie z Wl/Jqtklem skołl\plt• 
kowanej postaci dr PREI
SSA (JERZY WITOWSKI). 

KAZIMIERZ ROWIŃSKI, 
:lako komloarz poUcjt kr11-
mtnalnej BACH, „azbl/t 
strywialtzowai czolow.t po
stać owego, groinego, elloć 
pozornie dobrodusznego tro
ptc!eta reliktów pieklelneJ 
machiny oiwlęcłmakej, Jed
nolitą Wl/TOzłatq sylwetkę 
„królika doświadczalnego" 
z obozu panią KRUG, od• 
tworrr;la z umiarem t wy
czuciem MARIA CHODEC
KA. Tendencje do uartv 
zdradza! zblłt często ku 
aplauzowi mlodzleżowej 
widownt ZBIGNIEW GAW
RONSKI, :lako agent śled• 

czy KIESSLING. Retvserta 
JOL TY ZIEMINSKIEJ 
w11st rczająco poprawna. 

JULIA ZIEGENHIRT" 


