
M
OŻE i temat trzeba „wy
rwać z siebie z koczenia
mi", prawie tak jak w 
„RO'Zldrożu Miłości", w 
„Ocaleniu Jakuba", w „Wy 
rok1ej Scian:ie" trżeba wy

rwać zło? Może tematu też niie da 
.się „prz~czekać", „zapomn i eć", „nie 
dopowiedzieć"? Bo każdemu, kto pa
mięta drukowane w lutym 1955 r. w 

odnajdujemy też tragizm 
wojen.ny „Wysokiej Sciany", tr~
gizm, który polega me tyle może 
i nie tylko na niezawinionym i nie· 
unikniOl!lym cierpieniu człowieka, ile 
na postawieniu go w n iezawi.nlonei 
i nieuniknionej sytuacji p o n a d 
aiły moralne. 

W obozach 1 więzieni ach łamano 

„Nowej Kulturze" opowiadanie J . .• 
Zawiey.s.k1ego pt. „Prawdziwy Ko-
niec Wielkiej Wojny' , 11!ioodparoie 
na.suwa się wrażenie, że grana obec 
nie w Krakowie &Ztuka „Wysoka 
Sciana"•) to jakieś pełne 1 01Statecz 
ne piGarskie wyzwoleni<? się autora 
spod władzy poruszonego póHora r•' 
ku temu tematu. 

Zasadnicze zręby treściowe, tra
giczne i dramatyczne nowej sztuki 
i dawniejszego opowhclania są nie· 
wątpliwie te same. Już w „Końcu 
Wojny" t>yl ów efektowny na po
zór, a w istocie niezwykle trudny. 
niemal karkołomny literacko węzeł 
akcji: małż.eństwo z cz.łow;ekiem 
na wpól obłąkanym na skutek oku
pacji I druga zwykła, ludzka miłość. 

•i Jerz.y Zawieyski - „Wysoka •ela
na". Prapremiera w Pat..stw. Teatrze 
Starym. Reżyseria H. Gall. Scenogra
fia - w. Krakow.sk!, muzyka - S. 
K1sielewskl. 

ludzi fizycznie i duchowo. I wojna, 
która minęła - „trwa nadal". NiP. 
tylko żyją wciąż jej ofii;ry fizycznie 
ułomne. Na „całych obszarach ludz
kiego istn 'onia, jakJ.Ch nie doo1ęgn ie 
ani pamięć, ani ciekawość h<1daC'za 
~~jów" toczy .snę także nieubłaga
nie tragiczny proces O'Nej drugiej 
krzyWdy: łamania w człowieku dob
ra. spychania go na pozycje etycz
nie przegrane, mia7A!żenia jego su
mienia i człowieczeństwa pod napo
rem okoliczności ponad ludzk.te sily 

sytuacji bez prostej, ludzkiej na
dziei, niezawinionych 1 nieun.knio
nych zobowiązań. które wyznaczy
ła ślepo i bez.względnie „zakończo
na" 12 lat temu wojna. 

Tragedia Róży z opowiadania Za· 
wieyskiego, która sądziła - jakże 
ofiarnie - „że potrafi sprostać no
wym, ciężkim zadaniom" dzielenia 

żyda z mężem nieszczęśliwym i od
rażającym, a na wpół świadomie sta 
la się winna jego smierci, i tragedia 
Tekli z „Wysokiej Sciany" - mat
ki. która pragnęła „wyrywać zlo 
własny,ni rękami' , a wyrwać zdoła
ła tylko, i niepotr:oolmie życie Ur
szuli - to w istocie swej jedno i to 
samo „prawd7jwe zakończenie wiel
kiej wojny": klęska czlowieka. ska
zanego niewinnie na los ponad siły. 
Kl<;ska sumienia. skazanego bez 
przygotowana na heroizm nie C'hcia-

ny, nie ~ji{cy, a p~..raźliwy: 
heroizm, którego jedyną alternaty
wą moralną jest zbrodnia. 
Również w kon!likc;e dramatycz

nym „Wysokie.1 Sciany", sztuki, któ 
rej zastanawiająca złożoność nie po
zwala nazwać jej tylko , . tragedią 
wojenną", ani tylko „dramatem ra
cji moralaiych", ponieważ jest jed
nym i drugim, odnajdują &Ję . a mo
że r aczej rozrastają pewne zasadni
cze elementy napisanego już przed
tęm opowiadania. „Na to, by pow
LStał dramat - pisał 11 lat temu w 
recenzji z „Masl:a\va" T. Breza -
muszą się 7ida-zyć dVl':ie filozofie". 
Dwie filozofie właśnie aut~ntycz-

ne. choć nie nazwane nigdzie po 
i.rrueniu - odnajduje się już w 
„ Prawdz:iwym Koncu Wojny", gdz'.e 
przyjaciel Róży. Bole.slaw, „przyz
nawał w skrytości.. . że Róża nie 
moż.e opuścić Jul,usz.a„ . tak samo 
jak i on ~e może opu.<icić jej, mimo 
wszystko", i gdzie przeciw takim 
myślom „prżeZ nikogo nienarzuco
nym, powstałym z n;epokoju su
mienia", przeciw tej oczywistej 
choć umotywowanej religijnie etyce 
norm absolutnych - buntowala się 
moralność racjona!J.styczna: „W1e
dzJal. że były to argumenty ze świa 
ta pojęć, którym przeczyły uczucia, 

(Dalszy ciąg na str. 21 



Jeszcze jeden koniec wojny 
(DalsZ'IJ cłqg u m. l) była aotowa.„ I me chodr.1. pneal-* 

• o znalezienie d1"0gi do pr7'0d.pokoju. 
którym pn.eczylo tya!e. •. " „Naleła- KA.ŻDY kto pisał ldedykolwiek 
lo 1;ć niejako ~ oślep„ bezwz.gl(ld- 'l ZawieySkim przyznawał zaw 
i_ue, nie zwaillJ!łC na ruc .• '. „Ażeby sze w dobrej lub nawet w złej 
Jednak po.wstał. dramat, .pusa~ Bre- Wierze, te wybiera on w swoich dra 
za. dwie .filoiwlie m1.Jli:Zlł 51.ę me tyl- · matach drogi 1 rozwiazania najbał'· 
ko odna.J.eźć, M~ IJię z d er z Y ć. cWej zaa!takujące, najtrudniejtJZO.. 
„Wysoka ~~ przynOSI właśnie Wi~ nie ~zie to chyba nioopo
- zder7'eni.e fi.loiw!il. I być może d.7ll.anką dla nikogo, te jedyn14 w 
Zawiey6k.i - ~ama.turg, n.ie mógł „Wysokiej Sc:ianie" pootacią o l!lla
inac:z.ej wyzwolić się od swego tema bej woli postacią która jest zaled
tu, jak przez; .~".jak prza wie „~em w~lki" - praeiSl!.dz.o
- dramat, nej z góry, „terenem sprzecznych 

R ONFLIKT etyki. racjonallstym- wpływów'' matki., Lucjl i - lęku 
nej z abllolut:n4 n.ie przewija się raczej nit mOll'alnego męstwa - jest 
Juz w „Wysokiej SoLanie" ~ jedyny w tej sztuce mętczyzna, ~

llek&yjnym wątk:ląn opiBU. Jest najdujemy w szlaciletnych slowacn 
rozµi.sany na dynamiczne, ostro za· i zmaganiach Ludwika calą pl~ 1 
ryoowane symbole dramatyczne, ~ prawdę o cudzym cier;neru~_, 
l'ekl.a, matka Ludwika, w której na które zo~j~ bnl'dzlej nu: 
rasta at.opn.i.owo niechęć wstręt, wszystko na świecie, o tym te ,,nie 
wreszcie nienawiść do na 

0

wpól obłą wszyBtko co jest życiem i krwi14 jest 
ka.Dej synoweJ, l'ekla, która chce do?,re" i o ,,moralnym eensl• ży
"wsz.ystko przeinaczyć 1 ulepezyć", cla _ 
z.I.u - „wymazać", ukształtować tJY· A przedd ..... od ~tku tie 
nowi nnwy loo, według elemen.tar- wszystkie slowa ~ prz.egrane. Od po 
nych praw „życia i krwi", Tekla, cząilru jest w Ludwiku zaoda na 
która ma jakąś ru.ewątpliwi.e ludzką zło. „Kuazenie" matki nie otwiera 
rację w każdym sw01m macierzyń- tu lecz tyllro ulatwia drogę. R02Jil(>
sklln pragrueni.u 1 w całej &wojej wa z żO!llł w trzecim akoie jest jut 
macierzyńskiej logioe - to pnecież nie tylko pójściem na komprom!S, 
w niczym rueskłamany tJYffibol ety- ale niemal samOl'OZgI'7leSlJeem z 
ki racjOilla.11.&tycznej, etyki „Zy<:Jć!. i komprom:lsu. „Krzywda Urszuli", o 
krwi", Symbol szlachetny w .s.woun której wspomina Ludwik w rozmo
kob1ecym cierpieniu, Po ludzku wie z Lucją, to nie motyw decyz.ji 
zrozwnialy w logioe życiowej, i.?o OiStatecznej, a jedynie - jak to w1-
ludz.k.u wiarygodny w u=1wym cy- dać z jego następnej reakcji - tyl 
&ynku p&ycho1og1cznym. Symbol ko klamstwo, cz.y samooakła.manie? 
nie&tlamany, Nieułatwiony. Prz.e- Sprawa Ludwika, to powracający 
konywsjący w motywach swojej po kilkakrotme u Zaw.leydtieao - m? 
stawy, Pt'7All'aźliwy - w jej 06ta· tyw ładu secca. 
t.ec=ych konsekwencjach, Lucja przyszła n a 1 1 e. I za-

l - jakby krzywe zwla'cladlo te- pewne nie bc:z powodu owa „na
go symbolu - Sabina. Taniutki, glość" ~ej przyjś~ ~ Ilię w 
śmieszny 1 żałosny racjonalizm wypowiedziach róznych osob, jak 
zwulgaryzowany", sitru.:bn...ca „zło- refren pi.el"wsre.go aktlL. P~ła 
tych myśli" filozofów - na pod- n a g 1 e i ruzbil.a powrrue bezpiecz 
ręczny uzytek ,,szarych ludzi", k:tó n)'. spok?j Ludwika, JX'Ili~8;ź LuJ
rzy pragną wyżycia si~ i wygody, wile (moze jak Hubert z ksi14zki Za
Sabma - ze swymi ~ubymi „krop- wieysJc!.ego?) nie był wewm:trznie 
kami nad i", komentującymi akcJę zmobllimwany. Przysz.la. n a g 1 e 
1 jej motywy w jednoz.nacznym, że- i zastała g? ~~ętrznie „w tym 
nująco płaskim wyrruarze - jak ja- sarn~ mieJSCU co 16 la~ term~, ~ 
kiS natrętny chór pospolitej, ulicz.- niewaz dawna sprawa. ich milośc1 
nej plotki. Sabina, której śmiesz.no!.ć była .~lko ?rzez. L~dwika „prz~ze
nie bawi, a jątrzy tylko jak sar- kai:ia , tyllfo zepchru~1'.1 na margm~.s 
kazrn a może - jak sumienie? Sa- świ.adomoścJ przez b1ezące zdąrzema 
bina, . której komizm niepokoi jak życ!a, a n iE'. swi~omi.e ~rewalcw
dowcipy renesansowego błazna, któ- na. pnernysl~ ~ zamkni~ta. I d la.: 
rego podejr:rewa sit; z.awEILe o ja- tego - choc1az Jest „pos1~~c:z.em 
kąś niepożądaną mądruść. - A mo- etyki a~~utnej. choć o rue~ !11ówl, 
że tylko o to że mówi prawdę? umaje Ją 1 nawet podług rueJ czu-

' je, Ludwik. któremu „cierpienie Ur-
i wreszcie - Lucja. Znów - mat- szult pęta serce", rue umie p!·zeciez 

ka. Ta dla której „ratowanie syna obronić s iebie prz.ed „życiem 1 
jest ważruejs:re ruż wszystko". Ta, krwią". n ie wnie obronić U=li 
która „dla mego wszy„tko byla gv- ?r:ood krwią 1 śmiercią, nie potrati 
towa zrobić". Nawet rozbu<lz•ć mi· w chwili decydującj , „która musi 
łość, którą już raz zdruzgotała. Na- coć znaczyć" naprawdę - sprostać 
~ przyjść nagle" do śc:i.s:zonego, heroicznemu wymaganiu swego lo
niepczygotowanego domu, do ściszo- su. któremu sproistać pr7JE!Cież -
nego. ni.eprz.ygotowanego serca męż- pragnie, 
czyzny, przejść na przełaj, przez. Sprootać mu potrafi.la tylko beL
kłamstwo, przez krzywdę, prrez. du- bronna i .,&laba", płochliwa jak 
mę.„ „Dla Kamila". Dla jego 7.dro- dziecko i bez.granicz.nie skrzywdzo
wia. Jak przedtem: „<ila rodziny' '. na, na wpćł obłąkana Urszula. „Każ 
Dla ratowania jej od ruiny. Prawa dy może drugiemu pomóc, nawet 
żyda. Prawa krwi. Prawa elemen- ja" ... „Zal mi cię, Ludwik".„ - mó
tarne. A ?rz.ecież: - nie wszystko wiła oto kobieta o · blądz.ąoej bez.
jednak w swym rachunku obejmu- radnle pamięci i nieustannie miota
jąoe. „Jak stąd wyjść, jak stąd nym rozpaczą serou, kobieta przieś
wyjść„." - to ostatnie wstrzą.saj14~ ladowania ?rzez kosz.marne wiz.je 
słowa Lucji, k t6i:a „!).ą wszystko' swoje _l okupacyjnej ściany śm!erd, 

I ~ca roi:pe.czliw!.e do bezpłodn~ 
go lana sunaciane karlłuby lalek, 
kobieta, której &abość i de-pienie 
ścieralo u.śmiech nawet z twany 
dzi~ 

I ta kobiet.a., w JDtórej zdrowa, 
mądra i czujna pozostala tylko m!
lość do Ludwika, potrafLla 7.dobyć 
się prr.ecie na najwyŻBzy heroiun 
rnilośot: na odejście. Odejście jedy
nie możliwe dla jej sil wąUutkich 1 
nieporadnych, które :tycia same u
c:liwignąć n.le mogły; odejście w 
łmierć, prz.ez którą jut raz przeszla. 
Wstrząsające jest t a k I e zwy

cięstwo miłości. Wstrząsające, a 
pr7ieC1e nawet w swojej bolemej 
grozie - optyrrustyczne. Nieod.par
cie nasuwają się tutaj &lowa, które 
przed laty pisała o „Mężu Doskona
łym" prof. S, Skwarczyńska: „„.Tak 
bard2lo każdemu dzisiaj potr7ebn.a 
jESt rehabilitacja crzlowieka, ,„ożyw-
07JO musi podziałać ukazanie, :l:e n ie 
ma tald.ej sytuacji, w której nie był
by 0111 mocen jESTCZe drugiego dźwig 
rui,ć, pomóc mu.„ To ukazanie mocy 
Cllowie.'l\:a, w każ.dym poł<Y.ieniu, 
.„jest lekiem na w.szr.lką poku&ę 
zgoczkn:!enla, poczucia własnej nie
potneDnośoi. i bezwartośclowoi§o!„." 

W YSOKA Sed.ana" jest chyba 
także lekiem - dotkliwym 
jak elektryczny sz.ok - na o-

80hlość &Etea. Zbyt wiele lat trwają 
wokoło nas roz.licz:n.e cierpienia i 
udręki, k'iórymi wojna obciążyła 
nieodwołalnie niejeden ludzki los, 
aby nie zagnieźdz:ilo .się w rus wy
godne przyzwyczajenie niedo.str7A!ga 
nia, niedopuszczania do świadomości 
l'Óżnych łatwych, moralnych uników. 

Sztuka J. Zawieyskiego nie jest 
sztuką ani ukla,dną, ani milą. Mo· 
~ autor wiedział dobrze co czyni, 
nie oszczędz-;ijąc nam ani jedne~o 
zgrzytu, ani jednej dojmująco 
~'Pf(lęt żenującej drastyczności sy
tuacyjnej, jaka .stworzyć mogło oblą 
kanie Urszuli, brutalna praktyczność 
i brutalna namiętność Tekli, slabość 
Ludwika.„ To jest sztuka, w ciągu 
której wydaje się chwilami, ie się 
już dłużej nie wytrzyma jej kosz.
maru, że trzeba wyjsć.„ To jest 
&tuka, przeciw której buntuje eię 
jakiś bardz.o już we wspólCLe!lnym 
człowieku elementarny zmysł dys
krecji. zmysł meomal - przyzwoi
tości i ma się czasem nieodpartą o
chotę z.awołac tak jak Tekla w 
pierwszym akcie: „tak1e r7.eez.y na
leży u k r y w Ą ć ?17.ed ludźmi!" 

Do atmosfery takiej przyczynia sii: 
niewątpliwie fakt. że „Wysoka Scia 
na" to eksperyment formalnie b:i.-
dzo trudny: oto sztuka n ie mająca 
z. realiunem psychologic~ym pra
wie n ic wspólne;zo - roz.grywa s11: 
1>rzec1e we wsp61cze.snych katego
riach przestrzeni, w prawdziwym 
czasie. w konwencjach nieomal „ma 
lego" realizmu. Na tym tle aforys
tyczne i wiel<YLnaczne nieraz dialo
gi czy monologi, powracające jak 
refren w ustach bohaterów 6Ugestie 
czy ootrzeżen; a, sama J'.)OOtać i „zmo. 
numentalirowane" kwestie Urszuli 
- odbierane bywają n ieraz. w kate
goriach tylko psychologicznych, 
więc odbierane jako patce pon.ad si
ły. W każdym jednak, mniej czy 
bardziej złożonym odbiorze. to jet."t 
sztuka dla widza n;elitościwa. l 

tego chyba chciał autor, Może llUBI 
Die chciał. 

J ESLI ohod211 o wykona.wców 
„Wysdldej Sciany" to niespo
;6b chyba jeśli si• musi mówić 

krótko - powiedzieć oolrolwi.ek in
nego nit to, :te w tej &Ztuce ~ sam• 
duże role I same dolxe role. Tak 
ohyba dobre i teresująoe. że nie 
na miejscu był y kwitowanie ich 
powierzchownymi, mawlrowym! eto 
wami umania. Tym · j, że sa-
ma rola główna, Unmula kona-
niu z. Niwińskiej, b waparuala 1 
dOJ>rawdy mezapomn.lana kreacja 
aktarska. O bogactwie jej odcieni i 
wYTazu. o me:u:ównanym jakimś u
roku tej pootaci, której wykonaw· 
czyni nadać potrafiła eoś rozbraja
jąco dziecięcego 1 poetyckiego za
razem, coś z płochliwej . kobiecej 
tkllwośei 1 coś z heroicmego tragiz.. 
mu antyku - można .by 1 chciałoby 
się napisać cale stu.dl.urn. Niezbyt 
czę.st.o przyohodzl nam n.I estety ~.a· 
lować, ie tak ograniczony jel!lt d.1ial 
recenzji w naszej prasie. 

------------------


