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JULIUSZ SALONI 

" 
Dwa" teatry? 

Kiedy w 1917 r. Szaniawski wystawił w Teatrze Polskim pierwszy 
swój dramat p. t. Murzyn, znany już był jako autor nowel i utworów 
powieściowych, drukowanych w czasopismach warszawskich. Ale ten 
debiut teatralny objawił odrazu Szaniawskiego jako wybitny talent dra
maturgiczny, o specyficznym zabarwieniu; Murzyn był dramatem „pro
blematyki" roussowskiej, rozwijał zagadnienie stosunku i konfliktu za
chodzącego między dzieckiem natury a światem cywilizowanym i roz
wiązywał je w duchu romantycznego idealizmu. I długi szereg drama
tów, które po tej pierwszej próbie dał Szaniawski teatrowi polskiemu 
to zawsze stawianie ostrego konfliktu: „artysta i świat konkretny"; 
„marzenia o życiu doskonałym a twarda konieczność przyziemnej wege
tacji"; „tęsknota za ideałem i jego nieosiągalność" ; „wartość prawdy 
i kłamstwa". Konflikty te rozgrywają się najczęściej w duszach zwy
kłych, szarych, powszednich ludzi; narzucone przez jakąś zewnętrzną 

konieczność budzą niepokój, skierowują myślenie w sfery dla bohaterów 
niespodziewane, ujawniają niedosyt dotychczasowego życia, wydobywa
ją na jaw tęsknoty metafizyczne. Brak w tych dramatach zdecydowanych 
rozwiązań, jasnych rozstrzygnięć ; autor woli zawiesić problem bez roz
wiązani.a. Jak w toku akcji, tak i w zakończeniu Szaniawski stosuje 
przemilczenie jako ulubiony chwyt twórczy, pozostawia jąc widzowi „do
śpiewanie pieśni do końca". 

Bez ostatecznego rozwiązania, na granicy złudy i rzeczywistości , roz
grywa się akcja Papierowego kochanka (1920), ballady opromienionej 
poetyzacją miłości. Ewa (1911), dramat o wierności małżeńskiej, znowu 
rozgrywa się raczej w sferze marzenia kobiety o miłości, niż jest rze
czywistym wiarołomstwem. 

W konkretną przyziemną rzeczywistość wdziera się Lekkoduch (1923) 
ze swoim rozmachem, pędem, entuzjazmem, budząc spokój szarzyzny 
życiowej, a wyczarowując baśń o pięknym pełnym życiu na to, by ulecieć 
na skrzydlatym ptaku i zostawić ludzi przez siebie zb udzonych nawro
towi trywialności i banalności. 
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Trzy następne dramaty Szaniawskiego Ptak (1923), Żeglarz (19231, 
Adwokat i róże (1929) uznać należy za szczytowe pozycje jego tw ór
czości w okresie dwudziestolecia nie tylko ze względu na doskonałość 

techn iki dramatopisarskiej. Ptak poświęcony zagadni n iu tęsknoty za 
nieznanem uwidocznionemu przez wyrazistą symbolikę, daje kapitalne 
sceny charakterystyki środowiska małomiasteczkowego przepojone naj
czystszym doskonałym komizmem; świetnie zbudowana akcja, realizm 
w przedstawieniu postaci, znakomite środki ekspresji słownej dają 

w efekcie jedną z najznakomitszych komedii polskich. 
Sztuką którą reprezentował przed dwoma laty nasz warsztat szkolny 

w Teatrz~ Młodego Widza jest żeglarz. Stajemy w tym dramacie przed 
problemem: Co jest lepsze? Czy obnażenie i pokazanie ludziom bez
względnej prawdy, czy utrzymanie kłamstwa, legendy, ale takiej, która 
zapładnia ludzi tęsknotami bohaterstwa, szlachetności? Tak iej, która 
uwieczniona przez dzieło sztuki, potrafi natchnąć ludzi dynamiką wiel
kości przez mnogie, mnogie lata. 

Dramatem o wysokim napięciu, pełnym przemilczeń i niedomówień 
jest Adwokat i róże. Stworzył w nim Szaniawski wzniosły typ człowieka, 
ideał niemal, nie pozbawiając go jednak cech ludzkich, prawdziwych, 
drgających pełnym życiem i promieniejących szlachetnością na swe oto
czenie. Hodowla róż jest symbolem dążeń do doskonałości opanowujących 
pełnowartościowe dusze ludzkie, tak że uwolnienie się od nich staje się 
n iemożliwe. Stąd też rozmyślając o swym _uczniu - odchodzącym na 
poszukiwanie przygody - mistrz-Adwokat mówi: 

„Widzę że już odszukał w moim ogrodzie ten punkt wysoki, z którego 
można dojrzeć zarysy widoków tak pięknych, że kto raz je ujrzał ten 
do nich powróci. Znam wartość swoich róż; nie są one doskonałe, o, wiem 
o tym, ale m.ają w sobie tęsknotę do doskonałości. Tę właśnie tęsknotę 
z mojego ogrodu widzę w jego oczach ... " 

Spomiędzy utworów, które Szaniawski dał teatrowi przed wojną, nale
żałoby jeszcze wymienić Most (1933). Jest to nawrót do problematyki 
Murzyna, ale znacznie pogłębionej i rozszerzonej w tym nowym drama
cie; dominuje w nim przekonanie o pełnej wartości uczuciowej czło

wieka pierwotnego wobec tchórzostwa i· zakłamania człowieka obarczo
nego dorobkiem cywilizacji. 

* * * 

Jak Most był ponownym nawiązaniem do problematyki Murzyna, tak 
pierwszy po drugiej wojnie dramat Dwa teatry porusza pasjonujące 

oddawna autora zagadnienie marzenia i rzeczywistości. Sposobnością 

do ułożenia wątku dramatu dostarcza autorowi teatr „Małe Zwierciadło", 
którego Dyrektor jest zaprzysiężonym zwolennikiem autentyzmu sce-
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nicznego, kont) nuuj 4t · pektnklowośc uprawian•1 i propagowaną przez 
naturalistyczny teatr Antoinc'a . Dr ugim zamiłowani m Dyr ·k lora jest 
badan ie snów; ale i sny traktuje on z „naukowego" punktu widzenia, 
czyli jako wycinek konk retnej rzeczywist o..~ci: Sny są faktem zdarza
j ącym się w życiu jednostki i można je badać analitycznie, dociekać ich 
genezy w zestaw ieniu z rzeczywistością, tłumaczyć jako wyładowanie 
stłumionych przez życie marzeń i tęsknot. I jeszcze jedno umiłowanie 

właśnie „utajone", nie ukazywane nikomu żywi stary Dyrektor w swym 
sercu: miłość do Liselotty, młodej, pięknej aktorki z jego Teatru. Chot 
związana jest ona ściśle z teatrem Dyrektora, ta sztuka jej nie wystarcza· 
myślą i uczuciem wybiega poza scenę „Małego Zwierciadła" - pragnę

łaby grać i wyjawiać w teatrze właśnie utajone marzenia i tęsknoty. 
w koło unormowanych spraw wkraczają dwaj autorowie, proponu

jący dyrektorowi do grania w jego teatrze swoje sztuki. Pierwszy z nich 
to fantasta pokazujący obrazy, których nie ma, ale które mogłyby stać 
się konkretną rzeczywistością. Drugi - marzyciel szukający symbolów 
scenicznych dla swych marzeń o pięknie, o szlachetności, o bohaterstwie. 
Sztukę pierwszego mógłby jeszcze Dyrektor pokazać w swoim teatrze; 
obawia się tylko, czy nie będzie „nies.maczna": zbyt brutalna w swoim 
realizmie, zbyt wstrząsająca dla widza. Co do sztuk drugiego autora, 
„Chłopca z deszczu" - Dyrektor nie widzi w ogóle możliwości ich 
realizacji w żadnym teatrze świata. 

Akt drug.i, to pokazanie teatru Dyrektora poprzez dwie jednoaktówl{i 
w nim odegrane. Obydwie te sztuki ograniczone są w swoim przebiegu 
do faktycznych, konkretnych wydarzeń, do pokazania realistycznie tylko 
warunków zewnętrznych rozgrywającej się akcji; nie interesują ich 
zgoła ani powikłania psychologiczne, ani skrupuły moralne bohaterów: 
tymczasem - tego Dyrektor nie chciał i nie próbował pokazać n1. 
swojej scenie - one to właśnie stanowiły istotę, rdzeń życia postaci 
scenicznych; odczuwa je przede wszystkim widz teatralny wiążący się 

uczuciowo z przebiegiem dramatycznym. 
w akcie trzecim następuje konfrontacja naturalistycznej postawy Dy

rekto.ra z życiem i przekracza w swej wstrząsającej prawdzie wszelk ie 
oczekiwania. Stała się rzeczywistością fantazja pierwszego Autora o zbu
rzonym mieście. Wraz z miastem i teatr „Małe Zwierciadło" zburzon y 
bombami najeżdźców leży w gruzach; pod gruzami zginęła Liselotta 
i Chlopiec z deszczu. Nierealistyczne jego marzenie o bohaterstwie „Kru
cjaty dziecięcej" ziściło się do końca w powstaniu warszawskim. 

Dyrektor przygotowuje właśnie swój teatr do rozpoczęcia działaln ości. 

Zmęczony, wyczerpany zasypia. I to, co dotychczas uważał za przed
miot tylko naukowego badania, sen, wyjawia najistotniejsze treści jego 
duszy; przegrywa twarda doktryna naturalistycznie pojętej rzeczywis
tości; sen uzupełnia ją swym teatrem, w którym sądzi się według 
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zupełnie innych kategorii niż racjonalis tyczne trzeżwe sądy jawy życio
wej. w zupełnie innym świetle '\ idzi Dyrektor obecnie postaci ze swo
jego teatru. Zjawia się mu „Dyrek.or T atru Snów", który \Vyjaśn ia : 

„Jeżeli trzeba wykryć uczu c ie - my to potrafim. jak nikt inny ... 
my to potrafimy wyszukać, wydobyć, wybadać ... Nic się przed nam i nie 
ukryje. Przybywamy nawet wówczas, gdy nas ni-e chcą. Potrafi my cza
sem pobudzić serce śpiącego do gwałtownego bicia, twarz zalać łzami, 
zjeżyć włosy ze strachu ... Dyrektor „Małego Zwierciadła" ... należał do 
tych, co kapturem zakrywają twarz swoją, aby nie zobaczono łez , wzru
szenia, tęsknoty ... Zakreślił on około swej sztuki wyraźne granice ... Bał 
się słowa poetycznego ... Ale słowo to w piersiach utajone nieraz m u 
chciało pierś rozerwać ... My demaskujemy: Chciał kłamstwem zasłonić 

wz ruszenie ... " 

• * • 

Nazwanie skrajnie naturalistycznego teatru „Małego Zwierciadła ·' 

teatrem realistycznym i przeciwstawienie mu :;i;nowu skrajnie fantas
tycznego „teatru snów" doprowadziło do ostrych nieporozumień w za·· 
kresie krytyki i recenzji. Albowiem teatr naturalistyczny należy już 

do przebrzmiałej przeszłości; teatr realistyczny natomiast wprowadza 
jak najdalej idącą równowagę między uczuciowym podłożem a zewnę
trznym jego, konkretnym wyrazem. I dla uwydatnienia sfery uczucio
we j nie j2st potrzebna cała aparatura teatru snów, ludzi „wiotkich, 
mglls tych bez wagi, wynurzonych z dziwacznej perspektywy, takich -
co mogą przejść przez nić pajęczą .. . takich, co mogą się zjawiać nie
proszeni, chociaż drzwi są zamknięte na zatrza3k, n.a klucz, i na łańcuch". 

W teatrze dzisiej3zym jest miejsce i dla takich zjaw, co nie zaprzecza 
faktow i, że teatr realistyczny, teatr Szekspira czy Moliera, jest „teatrem 

. tężyzny" , teatrem prawdziwym, który „przeżywać znów będzie wielkie 
tryumfy". 
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