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Trzeba niezwykle dokłaooej, spra
wiedliwej wagi (jeśli tak moż.na 
powiedzieć o iroli recenzjd tea

tralnej), by właściwie ocenić powrót 
na scenę Jerzego Zawieyskiego, Trze
ba koniecznie naszym czytelnikom 
przypomnieć twórczość Zawlleyskie
go. 

Pierwszym utworem tego pLsarza 
jest powieść pt. „Gdzie jesteś przy
jacielu", która wyszła w 1932 roku. 
Książka ta, choć zawiera w tytule 
pytanie - daje odpowiedź na nie 
bardzo ostro. Zawieyski był wów
czas piisatrzem „lewicującym" - ten
dencje sprawiedliwości społecznej łą
czy on w tym utworze z pacyfiz
mem Bohater powieści Jan Ostro
ga, łódzki proletariusz to symbol 
walki przeciwko największemu nie
szC'Zęściu człowieka: wojnie. 

W „Gdzie jesteś przyjadelu" ma
my do czynienia z konstruktywną 
filozofią, która nie szuka poza ziemią 
rozwiązań spraw ludzkich. Po tej po. 

.- wie~i Zaw· ~yskl wydaje następną 
„Daleko do rana" - ale najważniej
sze zaczynają być w jego twórczo
ści utwory dramatyczne, z których 
„Dyktator" (1934) a zwłaszcza „Po
wrót Prz~łęcki ego'• (1937) zdoby ·.va
ią mu dość duży rozgłos. Zarówno 
te sztuki, iak i następna pt. „Praw
d?.iwe ·życie Anny'' sygnalizują odei-

. · ście Zawieyskiego od tematu I spo
s<>bu jego ujęcia , jaki reprezentował 
pisarz w powieściowym swym debiu
cie pt. „Gdzie jesteś przyjacielu?" 

Po wojn:e odejście to staje się 
b::-rdzie.l widoc?.ne. Swiadczy o tym 
„Mąż doskonały", „Rozdroże miłoś
ci" czy .,Oealeni!e Jakuba" Sztuki te 
wyst?.w!one byłv przez teatr kra
kowski po wojnie. tr.:t samo zresz
tą , jak „Masław" - dramat histo
ryczny. ;,Ocalenie Jakuba'' to sztu
ka o okupac ji. 

Sztuka ta jeist w powojennvm do
rob'ku oisarza najbardziei godna u
wa~i. Mliwi o dwóch ludziach, któ
rzy przeżvll razem ohóz k.:.-:-:.centra
cyiny. Jerlen z nich dla uratowania 
swe11;0 życia popełnił prz.esteostwo, 
drugi wyszedł cało z obozu bez u
dekania się do tych okropnych prób 

Ja•a droqa? 
ocalenia. Wprawdzie sprawa w dra
macie tym rozwiązywana jest ciągle 
na płasz.cz.ytnie przebaczeń, rozgrze
szeń i wyimaginowanego miłosier
dzia - trzeba swil!'rdz.ić, że „Ocale
nie Jakuba'' odzwlierciedlilo problem 
moralny, dało · rea1ny obraz nie
s:i:część, kóre przeżyliśmy i których 
ślady mimo lat pokoju, nooimy cią
gle w sobie. 

Dlatego też nowy dramat Jerze
go Zawieyskiego - trzeba uz.nać, 
jeśH idzie o ocenę wyboru tema

tyki okupacyjnej, za sztukę współcze
sną. I czytelnik i widz teatralny, kie
dy zapoznaje się z „WysQką ścianą" , · 
akceptuje w pełni założenie aut'}ra, 
że wojna i okupacja Polski nie u
szły pamięci. w gruncie rzeczy na
wet młode pcikolenie współczesne 
żyje pod naporem historii tamtych, 
okrutnych lat. 

Ale po tej akceptacji czytelnik i 
widz teatralny nie w pełni może afir
mować próby rozwiązania, próby oce
ny, jaką wystawia Zawieyski czło
wiekowi w „ Wysokiej ścianie". Ur
szula - żona profesora Damiewicza 
- nosi w s.obie okrutne piętno prze
żyć wojennych · nie może mieć dzie
cka. Jej mąż, wielki uczony i do
skonały praktyk lekarski, żyje w 
gruncie rzeczy obok tych myśli, ja
kie szarpią jego oszalałą żonę. Wy
starczy pojawien!ie się Łucji - by 
pozorne współczucie, współżycie z 
Urszulą runęło. Matka profesora 
przez cały czas akceptuje chęć o
dejścia jej syna od nieszczęśliwej 
ur.~zuli. Jest brutalna w swym są

dzie o małżeństwie Darniewiczów: 
uważa za największe ruieszczęście 
profesora związanie się :z Urszulą, 

która pojąwszy sens nies.zczęścla sa
motnośd - odbiera sobie życie. 

P isząc o „Wysokiej śoian.ie'' mówi 
się wiele o konsekwencjach, 
tkwiących w człowieku, który 

przeżył ostatnią wojnę. Zawieyski 
wybrał drogę słabości, pok·azując, 
jak te koru;ekwencje łamią ludzi. 
Urszula jest już skazana na śmierć 
wtedy, gdy mówi w bezsilnym, o
szalałym geście: „Nie zabijaj!". To 
jest jedyna odpowiedź i bohatera 
sztuki i pisarza na to, co tkwi w nas 
jako konsekweneja przeżytych po
tworności.. Tu się z pisarz.em zgo
dzić nie mogę, .nie tak widzę walkę 
z tymi konsekwencjami, którą każ· 
dy z nas ~~owadzi. Mimo powierz
chownej farby hasła, mimo drama
tyczności tego okrzyku - widzimy 
słabość człowieka. Nie, nie! Nie idzie 
mi o tzw. „silne przeżycie", o poka
zywanie „krzepy" psychic:z.nej. Ale 
nawet w śmierci takich · postaci jak 
Urszula, trzeba znajdować Sf'..ns wy
darze<nia. Odejście tej kobiety w wy
miarze dramatu jes\ pesymistycz.ne. 
Gorzej: jest nijakie, bo bezsilne. 

Nie mO'Żna również w pełni przy
jąć w „Wysokiej ścianie" wątku 
Darniewicz - Łucja. Dla mnie jest on 
zbyt tani , wyrażony słowami. które 
noszą znamiona wytartych formuł 
i przeżytych schematów. T1agedia 
Urszuli dzieje się poza wątkiem Łu
cja-profesor. Natomiast matka Dar
niewicza ma w „Wysokiej ścianie'' 
spellllić rolę źródła zła. Pochwali 
wszystko, co jej syn ZTobi dla odej
ścia od Urszuli. 

W krakowskim Teatrze Poezji 
reżyserowała .,Wysoką ścianę'' 
Halina Gall. Położy~a na

cisk na wątek zasadniczy Urszula -
Darniewicz - matka, chociaż podkre-

ślała zbyt mocno nieistniejące głębie 
dramatu. Sprawa Darniewicz - Łu
cja ustawiona tu była niepotrzebnie 
jako istota konfliktu. 

Zofia Niwińska jako Urszula za
gr2.ła chyba najlepszą swą rolę. Z 
jej ruchów kierowanych jakby ro
zumem zmęczonym, właściwie osza
lałym biła tragedia tych okupacyj
nych konsekwencji. Bardzo ciężkie 
do zagrania są sce'!ly, w ktocych żo
na Darniewicza bawi się z dziećmi. 
pokazując im lalki. Tęsknota za 
dzieckiem, za szezęściem wychowa
nia młodej Lstoty - nabierała tu w 
interpretacji Niwińskdej rumieńców 
prawdziwyelh ,głębokich przeżyć. 

Halina Gall grała Teklę Darnie
wiczową - matkę profesora. Wyda
je mi się, że nadawała tej pos taci 
nit.potrzebne wymiary apokaliptycz
nego zła. Przy całym uznaniu dla 
bogatego zasobu śa"odków aktorskdch , 
nie można się zgodzić z takim za
grainiem postaci Tekli Darniewiczo
we j. 

Danuta Michałowska nie mo.gła 
zrobić z melodramatycznej postaci 
dawnej ukochanej profesora - oso
by o pełnych wymiarach człowie

czeństwa. Najle{X5zy aktor nic n ie 
pomoże źle narysowanym indywi
dualnościom . 

Maria Bednarska dobrze pojęła 
rolę Sabiny Rzepkówny jako rodzaj 
wytchnienia, które autOlt' ehce dać 
widzowi. Tylko czy „wice" na temat 
fal, w które rzuca się kobieta obok 
dramatu Urszuli są do przyjęcia? 

Scenografia Wojciecha Krakow
skiego idzie utartym już szlakiem 
syntetyczności z tym, że wysoka 
szklana ści2'!1a okien doskonale har
monizuje z nowoczesnym wnętrzem 
pokoju mieszkalnego. 

Chwile muzyki Kisielewskiego by
ły wyborne. Szkoda, że tak krótlde.. 

OLGIERD JĘDRZEJCZYK 
Jerzy Z•wleyskl „Wysoka śo; Rnl\" . 

Dramat w 3 aktach. Reżyser: Halin• 
Gall eceno1?rnf: Wojciech Krakow~f<l, 
muz~Jra: Stefan Kislelawskl, :...;.__; ________________________________________________________________ , ___________________ __ 

/ 


