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Obrona Ewy 
Od początku świata - była, w ciągu istnienia - jest i do końca 

będzie Ewa ośrodkiem powszechnej uwagi. Stoi pod jakimś mglistym 
pręgierzem, gdzie trafiają ją nie tylko słownie sformułowane zarzuty, 
ale także półsłówka, przymrużenia oczu, machnięcia dłonią, dmuchnięcia 
nosem, skrzywienia twarzy, pokazywanie pleców itp., co jest szczegól
nie trudne do odparcia. Dlatego jej sprawa jest poważna, tym bardziej 
że zadawniona i zaniedbana. Dlatego należy pr Żystąpić do jej rozpa
trywania systematycznie, sumiennie i nad wyraz szczegółowo [ ... ] · 

W rozważaniach na temat surowca Bóg przyjął, że powinien on być· 

szlachetniejszy niż Adamowa glina i choćby porcelana. Wybór padł na 
kgść i musiała to być koniecznie ludzka tkanka kostna, a nie na przy
kład małpia, aby ustanowić ścisłą gatunkową tożsamość pierwszej pary 
rozpłodowej i zapobiec wszelkim niepochlebnym aluzjom. Jedynym jej 
nosicielem był Adam. Nie można go byio pozbawiać kości o pierwszo
rzędnej roli czynnościowej. Najmniejsze znaczenie miały chyba żebra , 

bo i tak zdawało się być ich za wiele. Tak przyszło do pierwszej 
w dziejach świata operacji plastycznej [ ... ] 

W każdym razie Bóg stworzył Ewę z materiału trwalszego niż 

Adama, tj. z kości , widocznie z tym zamiarem, by była zdrowsza, wy
trzymalsza i bardziej długowieczna niż mężczyzna. Ta intencja boska 
nie wymaga szerszej argumentacji, bo sprawdza się historycznie do 
dzisiaj [ .. . ] 

Otóż możliwe jest, że Ewa z racji lepszej jakości swego ciała na
brała postawy pyszałkowatej, niejako ustawiała się na wyższej, delika
tesowej półce. A czym innym mógł się jej naówczas Adam przeciw
stawić niż swą mistyfikacją? Czy mógł użyć już wtedy argumentu 
moralnego przez powołanie się na późniejsze prawo boskie wprowa
dzające supremację mężczyzny nad kobietą? Czy miał powoływać się 
na swe, tak wątpliwej wartości wobec kobiety, starszeństwo? W każ
dym razie jest pewne, że niczego niemal nie wskórał. Dowodem tego 
jest, że niechybnie za wzorem Ewy Pierwszej wszystkie następne Ewy 
obnoszą nadal zbyt dumnie swe ciała i urągają prawu bożemu i ludz
kiemu [ ... ] 

Bóg użalił się nad Adamem, bo „nie miał pomocy, która by przy 
nim była" (II 20). Ale Adam rychło zmienił samowolnie jej przezna
czenie i rzekł: „Będziesz mężatką, bo wzięta jesteś z męża" (Il 23). Jak 
to zrobił? Otóż wywiódł rzekome uprawnienie do tej nominacji z peł
nomocnictwa danego mu przez Boga do nadawania imion żywym stwo
rzeniom (II 9). Była to szczególna gimnastyka prawna, bo po pierwsze, 
pełnomocnictwo dotyczyło wyraźnie tylko zwierząt, po drugie dotyczyło 
tylko nazewnictwa, a nie obejmowało prawa ingerencji w biomecha
niczne przeznaczenie stworzeń . Adam rozszerzył sobie zakres pełno

mocnictwa i przemycił to, do czego rwała mu się dusza. Po prostu 
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zmierzał do zrobienia z pomocnicy - miłośnicy. W tym właśnie leżała 
istota jego szału [ ... ] 

Nie ustawał w urabianiu Ewy i narzucaniu się jej na przyszłego 
męża. Niewątpliwie robił różne aluzje do zwyczajów zwierząt i innymi 
sposobami tak oddziaływał na jej wyobraźnię, że na koniec zmuszona 
była przyjąć jego 'pogląd. Jeżeli zatem później nastąpiły komplikacje, 
to, na zasadzie powyższego, należy już zawczasu ustalić, że udział mo
ralny Adama był w nich znacznie większy niż Ewy, która działała 

tylko jak psychologiczny mechanizm nastawiony przez mistrza [ ... ] 
Bóg niechybnie widział przebieg opętania Adama po urodzeniu Ewy, 

tego szału , który miał tyle szkód wyrządzić ludzkości [ .. . ] Wyszedł 

z przemyślanego przedtem założenia, że nabyte przez ludzi łakomstwo 
płciowe zakłóci stan równowagi między liczbą urodzić się mających 

ludzi a ilością potrzebnego im i aktualnie istniejącego pożywienia [ ... ] 
I wydał piękną serię odpowiednich zarządzeń. A więc naprzód zapro
wadził wrogość między mężczyzną a kobietą, aby oddalać ich od siebie 
i tak utrudnić zgubne praktyki miłosne (III 15): „Nieprzyjaźń położę 

między tobą a niewiastą i między nasieniem twoim i nasien iem jej". 
Wrogość ta stała się ulubionym motywem ,poetów, którzy usiłują przed
stawiać ją w postaci jakiejś różowej wojny o rycerskim charakterze 
zmagań, kończonej czy to honorowym pokojem czy rozejmem, rzuca
jącym płaszcz zapomnienia na wzajemnie wyrządzone szkody. Ale to 
są tylko poeci, widzący sprawy z ograniczonej perspektywy niedzielnej 
czy wręcz próżniaczej, odległej od powagi codziennego chleba. W istocie 
wojna trwa nieprzerwanie i prowadzi się ją ze wszystkimi okropnoś
ciami we wszystkich zakątkach życia. 

Nie warto może dochodzić, kto w tej wojnie częściej atakuje lub 
się broni, skoro obron;i, może być okrutniejsza niż napaść. Bywają 

przecież kobiety, do których wyciąga ramiona dziesiątki, setki męż
czyzn, a one zadają im rany ciężkie i obezwładniające, uniemożliwiając 
całym wręcz dywizjom zdobycie pagórka mnoże!1i.a [ ... ] 

Raj przestał już dawno istnieć w rozumieniu boskim. Nie zaczął 

jeszcze istnieć w rozumieniu doświadczalnym, tym naszym, ludzkim. 
Więc gdy nie można wrócić do nikąd, powróćmy przynajmniej naboż
nie do ksiąg Pisma św. i uważając obronę Ewy za skutecznie wywie
dzioną, zacznijmy czytać od nowa: 

„Rzekł Pan: Niedobrze być człowiekowi samemu. Uczynię .ou więc 
pomoc, która byłaby przy nim". 

PAWEŁ KOZŁOWSKI 

[„Odra" nr 4, 1969, fragmenty] 
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Dramatopisarz 

sfery życia prywatnego 

Dla Aleksandra Ścibora-Rylskiego jako dramatopisarza tylko sfera 
życia prywatnego pozostaje w kręgu zainteresowań. Konflikty uczu
ciowo-osobiste, budowane na solidnej bazie obserwacji obyczajowych 
środowisk, w których autor się obraca i których cechy bystro podpa
truje [„.] łóżko, jak zobaczymy, za muślinową firanką. Muślinowe 

kompromisy i uniki to chyba niemodne, staromodne? Nic nie szkodzi. 
Mody powracają cyklicznie, na łóżko nauczyliśmy się patrzeć ze sto
ickim spokojem, co prawda, tylko w kinie, bo teatr uoplitycznił się, 

umoralnił, łóżko jako rekwizyt zniknęło ze sceny i aktorzy odzwyczaili 
się - na ogół - od łóżkowej konwersacji i ge!ltykulacji (honny soit...), 
gdy widzowie patrzą. A widzowie ze swej strony są zażenowani, gdy 
sytuacje stają się - jak mówiono za czasów Gorczyńskiego - nie
dwuznaczne. Dwuznaczny jest teatralny los Ścibora: przy bezspornej 
sprawności warsztatowej tego autora narz·uca się pytanie, jak ów los 
się rozwinie? Kandydat na Zapolską? czy raczej współczesny Kiedrzyń
ski? a może tylko gość z filmu, z rzadką wizytą w zaprzyjażnionym, 
ościennym teatrze? [„.] 

Cenię twórczość Ścibora i uważam ją za wartościową, pożyteczną. 
Ścibor jest w moim rozumieniu przykładem - niezbyt u nas częstym -
literata zawodowego, który pracuje regularnie, systematycznie, bez 
histerii i na niejednym odcinku. Jako scenarzysta filmowy, jako twórca 
filmów autorskich wyżywa się zresztą pełniej niż jako scenopisarz. 
Jest przecież, jak dotychczas, autorem tylko dwu sztuk, za wcześnie 
wnioskować, za mało kart do wróżenia. · 

Pojemną sferę życia prywatnego, stosunków międzyludzkich w ka
te:goriach spraw rodzinnych i konfliktów uczuciowych, ujmowanych 
realistycznie czy nawet z odchyleniem w stronę naturalizmu, traktują 
nasi pisarze dramatyczni po macoszemu, a gdy zniżają się do nich -
tworzą najsłabsze pozycje w swoim dorobku. Toteż chętnie rozbiegają 
się na wsze strony nawet gdy ten temat im przypisany i gdy ucieczka 
nie oznacza korzyści dla ich pisarstwa [„.] Tym bardziej cieszyć się 

można z dominacji tego nurtu w twórczości Ścibora, twórczości zarówno 
filmowej, jak i teatralnej. Zdaje się ona świadczyć o trwałej skłon

ności Ścibora do utworów o treściach obyczajowych, w formacie reali
stycznym i kameralnym. Pisano sporo i nie bez respektu o Bliskim 
nieznajomym, porównując, rzecz oczywista, to dwuosobowe ćwiczenie 

dialog-owe z głośnymi duetami [„.] Ale przecież nie chodzi o palcówkę; 
ambicje Ścibora szły dalej niż tylko ku udowodnieniu (sobie i innym), 
że stać go na zręczną kompozycję sceniczną; należało również przeko
nać wątpiących, że sztuka obyczajowa nadal może być odkrywcza 
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w dziedzinie psychologii. Podobne cele przyświecały zapewne poszerzo
nej do trojga osób (z epizodycznymi dodatkami) sztuce Rodeo. Niemały 
jest zasób jej obserwacji, tym ona stoi, trzyma się sceny i może się 

na niej utrzymać długo [„.] 

Sztuki Ścibora spełniły w każdym razie jeden z podstawowych 
postulatów sztuk użytkowych: dotarły do szerokiej widowni. Pewien 
jestem, że i następne odegrają dobrze swe dydaktyczne i relaksowe 
zadania, będą bliskim i dalekim nieznajomym dawać dużo do prze
myślenia. 

Jan Alfred' Szczepański 

[„Dialog" nr 2, 1970. Ptęć sztuk użytkowych] 

Po prostu Rodeo 
Trójka bohaterów: Ona, mąż, kochanek. 
Trójkąt małżeńsk\, w którym nie mówi się już o zdradzie; obaj 

mężczyżni są równoprawnymi partnerami Małgorzaty. Wiedzą o so
bie nawzajem, kali!dy z nich rości sobie jednakowe do Niej prawa, 
każdy z nich jest z Nią przez pewien czas związany, każdemu zdaje 
się, że on jest z Nią naprawdę, od każdego z nich Ona co pewien czas 
odchodzi, by wrócić do poprzedniego, który jElit jednocześnie następ

nym. Nie ma już znaczenia, że Robert jest mężem, a Paweł kochan
kiem. Są to już tylko sprawy formalne. Panowie wyszarpując sobie 
panią mają jednakowe szanse. 

Jest tylko jeden szkopuł: Ona ciągle nie wie, z którym naprawdę 
być powinna. Z jednym i z drugim jest jej dobrze i niedobrze jedno
cześnie. Przechodzi od Pawła do Roberta i z powrotem. W życiu któryś 
z panów (a może obaj panowie?) pewnie by się wreszcie zdenerwował 
i uciekł od tej nie mającej końca zabawy, gdzie pieprz rośnie. W sztuce 
Scibora-Rylskiego obaj, mąż i kochanek, solidarnie czekają na Małgo
rzatę. Partia jest ciągle nie rozegrana. 

Obaj czekają i obaj odgrywają na scenie historię swojej miłości 

i swojej szarpaniny z Małgorzatą [„.] Moralne czy' niemoralne? -
pytanie bez sensu, w życiu tak właśnie się dzieje. W pierwszym (gra
nym jako komedia) wypadku staje się to zabawnyn: obrazkiem oby
czajowym, niezwykłym dzięki szczerości wyznań , które składa się po
godnym - jednak - tonem. 

Jerzy Koenig 

[„Express Wieczorny z 9 XII 1969. 
Rodeo, fragmenty] 
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ALEKSANDER SCIBOR-RYLSKI urodził się w 1928 r. w Grudziądzu. Podczas 
okupacji przebywał w Warszawie, gdzie w 1942 wstąpił do organizacji harcer
skiej „Szare szeregi", od 1943 należał do AK. Za udział w powstaniu war
szawskim został odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1946 zadebiutował jako 
poeta w „Dziś i jutro''. W latach 194&-1951 studiował polonistykę na Uniwer
;ytecie Warszawskim. W 1951 otrzymał Państwową Nagrodę Artystyczną za po
wieść „wę~iel''. 

W latach 1950-1956 wydaje książki: „Węgiel", „Dwanaście felietonów", 
„Cień i inne opowiadania", „Styczeń", „Morze Sargassa", „Czarne ściany". Od 
roku 1956 współpracuje z kinematografią. Jest autorem scenariuszy następują

cych filmów: „Cień", „Pigułki dla Aurelii", „ostatni strzał", „Dotknięcie nocy'', 
,,Dom bez okien", „Rok pieTwszy", „Czarne skrzydła", „Komedianty„, „Po„ . 
pioły''. 

ni''. Następnie zrealizował „Późne popołudnie", „Jutro Meksyk", „Morderca zo
stawia ślad", ,,Wilcze echa", „Sąsiedzi". 

Jako dramaturg debiutował sztuką „Bliski nieznajomy''. „Rodeo" jest dru
gim utworem scenicznym Scibora-Ryłskiego; prapremiera odbyła się w Teatrze 
Współczesnym w Warszawie w r. 1969. 
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