
Jerzy Szaniawski 

DWA TEAT·RY 

komedia 

w trzech aktach 



TEATR DRAMATYCZNY 

Gdynia, ul . Bema 26 

Dyrektor 
I kierownik artystyczny 

ZBIGNIEW BOGDAlliiSKI 

Wicedyrekto r 

ZBIGNIEW BATURO 

Kierownik literacki 

KRZYSZTOF WÓJCICKI 

"1erzy Szaniawski 

DWA TEATRY 

komedia w trzech aktach 

PREMIERA 27 LUTEGO 1982 



Pras . Zakł. G r af. Zam. 339 na.kład 3000. .Jerzy Szaniawski (tot. Danuta Łomaczewska) 



SZANIAWSKI NOWATOR 

W Dwóch teatrach Jerzego Szaniawsk iego zjawia się jako postać 

Autor dramatyczny, uśmiechnięty, wyrozumiały i małomówny. No 

wszElkie pytania odpowiada jednym tylko słowem, najwyżej dwo

ma. Czujemy, że to żarli wy i nieco nawet ironiczny autoportret 

samego Szaniawskiego. 

Czego dowiodła i czym by ł o na pra wdę jego słynna małomówność? 

Rezultatem dumy, lekceważen i a rozmówców? Niedoceniania cu

dzych opinii? Ktokol wiek znał twórcę Zegla rza, wyczuł nopewno, 

że było inaczej. Szania wsk i znoi swą wartość, ale nie chciał je j 

p r zecrniać. Sceptycyzm , wszystkim i wszystkiemu życzliwy, był za

sadn i czą cec hą jego umysłowości. O pewnym ministrze dawnej 

monarchii habsburskiej mówiono, że możnaby zrobić doskonały 

interes, k upując go za to, czym jest naprawdę, o sprzedając za 

to, czym się być mieni. Szania wski stanow ił przeciwieństwo takie j 

postawy. Częste są wśród artystów wypadki ludzi zakochanych w 

sobie, egotystów nie dostrzegających świata poza własnymi dzie 

łami i samym sobą. Twórca Żeglarza unikał szerszej o sobie wy

powiedzi, z niechęci do przyw iązywania zbyt wi elkie j wagi do 

tego, co napisał. Gdy ro zma wia l , zwłaszcza gdy go pytano o jego 

dzieła, odpowiadał cicho i skąpo, z u jm ującym i nieśmialym 

uśmiechem. 

Gdy w p i śmie Li sty z teatru drukowaliśmy znakomite eseje Sza 

nia ws kiego, np. o kosie tea tra lnej i Szczęściu Frania, autor ni e 

zg lasza l się po honorar ia. N ie chcia ł ich p rzyjąć , ru mieni ł się, nie 

dowie r za jąc , czy mu s ię n a pra wdę n al eżą. 

loko postawo ujmowała pewną grupę osób, wzmagała szacunek 

wobec twórcy. Ale w oczach wielu innych - niewątpliwie szkodzi

ła. Powierzchowni obserwatorzy, wśród nich nawet i krytycy, za

czynali nie doceniać twórcy, który tak spokojnie i z wżenowaniem 

o sobie mówił, z taką rezerwą reagował. Niebawem zaczęły się 

przeciw niemu zasadnicze „kampanie", które sporo wyrządziły 

szkody (na szczęście przejściowej). Ale nawet część zwolenników 

wygłaszała najfałszywsze sądy . Do najbardziej bałamutnych na

leżały te, które twórczość Szaniawskiego, skomplikowaną i bogatą 

próbowały zamykać w wytarte i banalne, przez to właśnie jak 

najfałszywsze formułki. Do schematów najpowszechniejszych na

leżał osąd zawarty w słówku „szaniowszczyzno" . Nie wiadomo kto 

je wymyślił, a narobiło wiele szkody. Nie tylko autorowi /Vlurzyna, 

ale i spolecze ństwu , zubożałemu o możność działania tak pożyw 

nej twórczości. Frazes o „szaniowszczyzn1e kojarzył bowiem 

twórczość tego pisarza z łatwym wdziękiem źle pojmowanej 

„poetyckości". 

Tymczasem właśnie antytezo takiej oceny mogła się zbliżać do 

słuszno ści . Autor Opowieści Profesora Tut ki przez całe życie roz

bijał utarte sądy. Umysł na wskroś analityczny, oryginalny, do

strzegał nieznane strony zjawisk i kojarzył w nowe konstrukcje. 

Jeśli się chętnie zajmował p rzysłowiami jako „ mądrością naro

dów", czynił to po to, by intelektualn ie je no nawo prześwietlić . 

Raz jeden widziałem go rozgniewanego, zdenerwowanego. Stało 

się to wtedy gdy pewien krytyk, pragnąc pochwalić teg/arza, 

uznał go za wyraz mgiełkowej „estetyzacj i" . 

Szaniawski zawsze uważał się za humorystę . Głośno się do tego 

przyznawał. Na jubileuszu swym, w 1957 r. powiedział : „Jako 

debiutant, u początku mej drogi twórczej, byłem autorem humo

resek i drwiących komedii . Dziś znów do tego punktu wyjścia 

powracam, zwłaszcza w Opowieściach Profesora Tutki. 

- A co było między tymi dwoma biegunam i ? - spytano. 

Tu Szaniawski zawiesił na chwilę głos, potem dodał zwięźle: 

„Chyba też twórczość satyryczno" . 

Temu założeniu pisarz pozostał wierny. Niemal wszystkie swe 

utwory sceniczne nazywał „komed iami". Nawet te, które poru

szały sprawy najważniejsze . Zbiór słynnych nowel Łgarze pod 

Złotą Kotwicą zawiera żart w samym tytule. Uroczo mikropowieść 

/Vlilość i rzeczy poważne przeciwsta w ia rzekomo doniosłe kłopoty 

lekkomyślnej, o jednak decydującej o szczęściu sprawie uczuć. To, 
co rzekomo poważne jest więc w istocie złudne. Opowieści Pro

fesora Tutki zbliżają się do powiastki filozoficznej, pół anegdo

tycznej. Nawet przenikliwe eseje literackie czy teatralne nieraz 

operują celnym żartem . 

Ale trzeba pamiętać, że humor jest u Szaniawskiego, jak u Dic

kensa, przede wszystkim środkiem, narzędziem artystycznym. 



w swietnie napisanej, niemal maternotycznie skonstruowanej ko

medii młodzieńczej pt. Murzyn, pisarz szydził z pedagogicznego 

snobizmu. Na żeńskiej pensji, młoda jej kierowniczka chce przy

jąć modną zasadę absolutnej szczerości w stosunkach między 

w ychowawcami a wychowankami. Piękna i wzniosła ta idea, do

prowadza do rezultatów absolutnie sprzecznych z założeniami . 

1-'rzy pierwszej okazji, w momencie konfliktu obie strony kłamią, 

jak z nut. W tej samej sztuce młodziutki i uroczy, działający ko 

bietom na zmysły chłopiec, organizuje wraz z gronem zakocha

nych w nim pensjonarek zabawę w podróż do nigdy przez siebie 

nie oglądanej ojczyzny. Ale jedna tylko, najmłodsza, szczerze 

uczestniczy w owej „psychodramie". Inne wykorzystują tę grę, by 

nawiązać flirt z czarującym chłopakiem. 

Zatem ów tajemniczy i skomplikowany stosunek prawdy do uda

nia, fikcji do rzeczywistości, snu do jawy, jest istotnym proble

mem twórczości naszego pisarza. 

W komedii Ptak obywatele narzekają „na geometrę, który ma 

uregulować granicę między prawdą a logiką i dotychczas nie 

może sobie z tym dać rady" . 

Jak niełatwa do wytyczenia jest linia demarkacyjna między inte

resem osobistym, a smakiem artystycznym bohatera Ewy, między 

symulacją a podporządkowaniem większości. 

Ileż nieoczekiwanych stanów psychicznych odkrywają Łgarze pod 
Złotą Kotwicą. Ile zagadek mieści przedwojenne arcydzieło Sza 

niawskiego Żeglarz. 

Poetka i redaktorka radia, niedawno zmarła Helena Wielowiej

ska, napisała w 1947 r. ciekawy esej z okazji wznowienia Żegla

rza w Krakowie. Szkic ten nosił tytuł Trzej kapitanowie. Jak wia

domo, główny bohater komedii Szaniawsi<;ego, kapitan Nut, naj

rozmaiciej ukazuje się oczom współobywateli. Jedni malują 

obraz niezłomnego bohatera, który zginął w czasie burzy mor

skiej, do końca trwając na posterunku. Inni, jok ~lody historyk 

„odbrązawiają" go, demaskując w świetle doku1.~enlów żałosną 

jego małość. Ale z poza owych dwóch wersji krańcowych wychyla 

się trzecia nieoczekiwana. Nut nie był bohaterem, a jednak na 

przekór pozorom dal dowody bezinteresowności, siły woli, wier

ności i miłości do ludzi. Który z tych trzech „kapitanów" był naj

prawdziwszy? Żaden i wszyscy! Szaniawski odkrywa coraz to no

we oblicza rzeczywistości, nowe horyzonty, jak wędrowiec na gór

skiej wyprawie, jak badacz penetrujący istotę zjawisk i przyjmu 

jący nowe hipotezy. Prawda jest poznawalna, ale nigdy nie zwal

nia z poszukiwań, badań i odkryć. 

Ale nie tylko swoista „teoria poznania" przenika twórczość Sza

niawskiego. Także i zagadnienia etyczne, które się z tym najściślej 

wiążą. Omyłka w ocenie najprostszych faktów powoduje krzywdę. 

W sztuce Most Stary Przewoźnik pada ofiarą techniczne90 po-

stępu. Jego występek musi być ukarany, by zapobiec zasądzeniu 

niewinnych. Poznanie prawdy ukrytej za pozorami jest obowiąz
kiem tych, co ją przeniknęli. 

W słuchowisku pt. Zegarek sytuacja jest odmienna: wykrycie 

wszystkich szczegółów mogłoby boleśnie skrzywdzić człowieka JUZ 

i tak złamanego. Konstrukcjo tego utworu tak jest ciekawo, że 

mogłaby służyć pożytecznej analizie. Ze sluclioczomi jednej ze 

szkól teatralnych czytaliśmy Zegarek dyskutując. W scenie przed

ostatniej zatrzymałem lekturę i spytałem: „Jak sobie wyobrażacie 

zakończenie?". Zaproponowano liczne wersje. Żadna nie pokry

wało się z tą, którą dol Szaniawski. Jednak wszyscy uznali, że 

ono właśnie tak jest konsekwentna i logiczno, że aż nieunikniona. 

Powiązanie teorii poznania i etyki to druga zasadnicza cecho 

dominująca w twórczości Szaniawskiego. 

Rola adwokata w procesie, obrona niewinnego, poznanie prawdy 

- oto punkt wyjścia Adwokata i róż. Ale czy można w tych spra

wach uczestniczyć, jeśli się jest w sytuacji człowieka osobiście 

zainteresowanego? Czy i w jaki sposób, adwokat może bronić 

tego, co kradł (w przenośnym znaczeniu) na jego własnym po

dwórku? Czy osobista krzywdo zawsze zaciemni widzenie rzeczy, 

docieranie do prawdy? Czy nie więcej przynosi szkody indyferen

tyzm, obojętność? 

W jaki sposób można naprawić mimowolną krzywdę, wynikającą 

z powierzchownej konfrontacji zdarzeń? Oto problem jednej 

z ostatnich sztuk Szaniawskiego, Kowala, pieniędzy i gwiazd. Jak 

silny jest wpływ losu wpisanego w pochodzie gwiezdnym na życie 

ludzkie - wbrew przysłowiu, że „Każdy bywa kowalem własnego 

losu"? I jak żałośnie wygląda konfrontacjo faktów najgłębszych 

z uproszczoną ich wersją? 

Punktem szczytowym twórczości zajmującej się stosunkiem rze

czywistości do złudzeń i życia do etyki stola się „komedia" pt. 

Dwa teatry, pisana w małym, chłodnym pokoiku krokowskiego 

Związku Literatów przy ul. Krupniczej. Teatr, jak zauważył Wilam 

Horzyca, jest istotnym bohaterem utworu. Teatr jako idea, insty

tucja, zespól pojęć także i obyczajowych, teren artystycznej kon

frontacji . Tytuł zakłada dwojakie pojmowanie zadań teatralnej 

sztuki : realistyczna-obserwacyjne i fantastyczno-wizyjne. Ale w 

dyskusji po prapremierze starałem się wykazać, że owe „dwa 

teatry" dadzą się sprowadzić - co do swej myślowej treści -

do jednego. Z drugiej znów strony formy zjawisko mogą być róż

norodne: teatr „Małego Zwierciadła" był poprzedzony deklama

torsko-retorycznym widowiskiem, a wizyjny „teatr snów" może 

przybrać kształty ulotnego marzenia, nastroju, chwili przelotnej. 

Tę ostatnią możliwość jako zjawisko psychologiczne, a zarazem 

poetyckie pilnie analizował w recenzji Edward Csató . Jest też 

sprawą znamienną, że dyrektor „Małego Zwierciadło", przeciwny 

organizowaniu wizji, starannie kofekcjonuje sny, a nawet charak-



terystyczne dla nich kolory 

głębi Freuda. 

żywo interesuje się psychologią 

Także sprawy etyczne nie są obce tej poznawczo-psychologicznej 

i filozoficznej sztuce. Niezasłużona krzywda żony, której grozi 

nieuchwytne wspomnienie dawnej miłości i powracającej tęsknoty 

męża - to (Yk1tka, jedna z dwóch sztuk prezentowanych w środ

kowym akcie utworu. Wspomnienie ojca, którego za cenę nara

żenia żony i dziecka, nie mógł uratować - nocami nawiedza 

bohatera Powodzi, choć go rozgrzeszyły trybunały. 

Młodociani żołnierze, w snach dyrektora „Małego Zwierciadła" 

wciąż na nowo szturmują czołgi, posługując się papierowym orę

żem. Spełnia się wreszcie katastroficzne przeczucie o zburzonych 

miastach. Jakże więc powierzchowna i fałszywa jest opinia o „pa

seizmie" twórczości Szaniawskiego, o jego anty-awangardyzmie. 

Warto przypomnieć, że urodzony w 1886 r. Szaniawski był nie

omal rówieśnikiem Stanisławo Ignacego Witkiewicza, który przy

szedł na świat w 1885 r. Na pozór - jakież między nimi różnice! 

Witkacy w całej swej twórczości ścigał marzenie o „czystej for

mie", jako odblask metafizycznej tajemnicy bytu, zagadki istnie

nia. Szaniawski nie porzucając form tradycyjnych, nowatorsko 

inaugurował treści filozoficzne, ze sporów i dylematów poznaw

czych (oraz etycznych) czyniąc zorganizowany żywioł sztuki. 

Krytyk, z którym nie zawsze się zgadzam, Tadeusz Drewnowski, 

napisał w 1957 r., że Szaniawski „czarnej magii" Witkacego, prze

ciwstawi/ „białą magię" swej sztuki. 

Istotnie ci dwaj twórcy dali materiał, który do dziś nas pobudza . 

Wojciech Natanso n 

SZANIAWSKI O SOBIE 

Wiadomości przyrodnicze, które posiadam oraz własne obserwa

cje i przemyślenia każą mi widzieć w całej przyrodzie, a więc i w 
człowieku dążenie ku wyższej formie, czyli w rezultacie do dosko

nałości . Każdy człowiek nosi w sobie to ziarno czy już kiełek wyż

szej formy. Nosi w sobie coś piękniejszego. Pod wpływem bodź

ców - muzyka, niezwykły widok, niezwykła postać - i w człowie

ku szarym, jakich zwykle maluję, występują no jaw te możliwości, 

te zdolności, które on posiada w stopniu nie rozwiniętym, bowiem 

do wa lki o chleb powszedni są mu one niepotrzebne. Otóż w 

sztukach swoich przedstawiam zwykle ten jakiś bodziec, który ncr 

chwilę ożywi, czy rozżarzy, to, co pozornie nie istnieje albo było 

przykryte popiołem. ~'Z wypowiedzi J. Szaniawskiego} 

Napisałem ogółem 14 sztuk, od Murzyna, którego premierę dol 

Teatr Polski w 1917 r. do Kowola, pieniędzy i gwiazd, granych 

w Bydgoszczy w 1947 r. Później jeszcze jedną: Chłopca latające

go. Potem już nic. Nic dla sceny przynajmniej. Dlaczego? Nie 

um iem pisać bez ścisłego kontaktu z teatrem, a tok się złożyło, że 

znalazłem się odeń daleko. Które sztuki najbardziej lubię? Ptaka, 

Zeg/arza i inne. Jedno zresztą zginęło - Krysia. Wszystkie pozo

stałe, niektóre ocalone w jednym teatralnym egzemplarzu, udo/o. 

mi się zgromadzić . (Przekrój, 1954 r. nr 476} 

Ja nie wiem, czy ludzie dostrzegają trud, jaki wkładam w dobór 

właściwego słowa . No jedno pojęcie mam zawsze około dwudzie 

stu określeń i spośród nich wybieram jedno, moim zdaniem naj 

właściwsze. (J. Szaniawski do Mariana Szczerskiego} 

Ja tam (w Dwóch teatrach) nie przeciwstawiam tych dwóch kon

cepcji - realistycznej i wizyjnej - jako dwóch gatunków odręb

nych i wzajem sobie przeczących. Chodzi raczej o jedną koncep 

cję teatru, gdzie te dwa czynniki są tylko dialektycznymi przed

stawieniami tego samego zjawiska. Ani dyrektor realistycznego· 

teatru „Mole Zwierciadło", ani jego przeciwnik w dyskusji, dyrek

tor „Teatru Snów" nie są przedstawicielami dwóch odrębnych 

i bezwzględnie uzasadniających się światów . Każdy z nich repre

zentuje połowę racji, które ze sobą połączone doją dopiero pełną 

i bogatą całość. Mój realizm nie kończy się tam, gdzie kończą 

się konkrety dosięgalne zmysłami. Jedno z drugiego wynika, jedno 

się o drugie zazębia, obaj dyrektorzy mają swe głębokie racje, 

o bezwzględnym zwycięstwie któregoś z nich nie ma mowy. 

(Odrodzenie, 1946 r. nr 20)· 



SZANIAWSKI 
W OCZACH KRYTYKI 

Wojciech Natanson 

Zdaje się, że tytuł sprowadził krytyków no manowce. Owo teatry 

wbrew tytułowi, nie są sztuką o dwóch typach teatru - ole raczej 

próbą wyciągnięcia wszelkich konsekwencji z idei integralnego 

realizmu. W tym sensie jest to próbo całkowicie udano. Konfron

tując teatr realistyczny z tym, czemu się ten teatr przeciwstawia 

(nieszczery teatr patosu), z własnymi . osiągnięciami praktycznymi 

(jednoaktówki aktu drugiego); wreszcie z tym, co pozo realizm 

wybiegać musi. Ale wybiega w sposób zgodny z realistycznym 

punktem wyjścia. Jeden tylko teatr, ole do głębi przemyślany, jest 

tematem sztuk i Szaniawskiego. {Twórczość, 1946 r'. nr 3) 

Tadeusz Peiper 

Czy dwa światy, jakie ujrzał w Polsce i Polokach, widzi jako ist

niejące obok siebie bez aktywnego wpływu świata morzeń, czy 

też według niego świat marzeń wpływa zasadniczo no świat real

nej rzeczywistości? Można przyjąć jedno, można przyjąć drugie. 

Ja drugie wybieram. Przypisuję Szaniawskiemu pogląd, że podnie

ty wyobraźni, jaka czynnik prawdy, twórczości, moralności i bo

haterstwo moją moc przemieniania realnego życia . 

Nie rozwiewajmy tych różnic. Tematem utworu Szaniawskiego są 

d wa teatry, dwa. Chodzi o dwa teatry życia i dwa teatry sztuki . 

(Odrodzenie, 1946 r. nr 22) 

Wilam Horzyca 

Pisząc swe Owa teatry, Szaniawski nie miał niewątpliwie oni ce

lów pedagogicznych, oni nie myślał o „socjologicznym" znaczeniu 

teatru, oni nie chciał się bawić w jakiegoś „teatrologa". A jednak 

można by powiedzieć bez minięcia się z prawdą, że jest to sztuko 

i „pedagogiczna" i „socjologiczna", o nawet zgoła „teatrologicz

na". Bo osią tych trzech aktów jest teatr „jako taki" i rolo, jaką 

-s pełnia on w rozkładzie człowieczych prac. A to, co od tej strony 

patrząc, pragnąłby Szaniawski wyrazić, do się streścić w trzech 

-s łowach, wypowiedzianych dawno już, ale wciąż świeżych i no 

w ych : teatr „organizuje wyobraźnię narodową", jak czyni to zresz

tą każda sztuko. Właśnie dlatego, że ze snów powstaje to, co 

scena jego ukazuje, i w nowe sny się obraca to, co widz co wie

c zór z teatru wynosi, właśnie dlatego, że materiałem jego prac 

jest coś tak nieważkiego, jak ludzkie sny, włośnie dlatego tok 

ważną i doniosłą jest jego rola, gdyż organizuje on coś więcej 

niż poglądy i mniemania, organizuje bowiem samą uczuciowość 

zbiorową i nadaje prawa czemuś tak lotnemu i niewymiernemu, 

jak zbiorowa wyobraźnia . Będąc sam zbiorowym snem, może 

i musi kształtować sny tych wszystkich, którzy mu no jeden wie

czór zawierzyli i nieopatrznie wstąpili w jego progi. 
(Program Teatru Ziemi Pomorskiej w Toruniu, 1947 r.) 

Mel ani a K i erczyńska 

W Dwóch teotroch niezależnie od tego, jak ujmuje te sprawy 

autor jako komentator swojej sztuki - morny wyraźnie najgłębszą 

inność każdego z tych teatrów, odmienny sens głoszonych przez 

nie prawd, morny bezsprzecznie ich antagonizm. I morny „wyż.

szość" „Teatru Snów" jako ostateczną sugestię autora. 
To włośnie podstawowo sugestio sztuki Szaniawskiego - sugestia 

o niewystarczalności realizmu i konieczności wyjścia pozo rea

lizm - jest całkowicie błędna. G„.) No propagandę czystego irra

cjonalizmu nie ma już u nos dzisiaj miejsca. Zjawia się zatem 

propagando „uzupełnienia" realizmu przez irracjonalizm, kończą

ca się apologią „krzesania iskier ze słońca szablami z tektury" 

i akcentem pogardy dla „prawdy większości" - propagando, któ

ra ma wysoce reakcyjny społeczno-polityczny wydźwięk i niedwu

znaczne reokcyjno-polityczne filiacje. (Kuźnico, 1947 r. nr 18) 

Hen ryk Vogler 
Owo teatry wydać się dziś mogą no przykład, ni mniej ni więcej 

tylko czymś w rodzaju głosu w dyskusji no tok niedawno jeszcze 

aktualny temat - tzw. realizm socjalistyczny. Szaniawski kończąc 

swoją sztukę jeszcze w oporach świeżo dymiących zgliszcz war

szawskich, wyczuł już jakby instynktem autentycznie współczesnego 

twórcy problem, który w następnych powojennych lotach, miał 

stać się w naszej kultu rze dominującym . Był to konflikt pomiędzy 

realizmem o mitologią lub inaczej pomiędzy cielesnością o ab

strakcją lub inaczej pomiędzy działaniem o morzeniem. 
(Dziennik Polski, 1957 r. nr 55) 

Sławomir Mrożek 

Dwa teatry to sztuko, która spełnia dwa warunki - każe wiele 

myśleć, o jest piękna, pociągająca . (Echo Krokowa, 1957 r. nr 62) 

Walter Weideli 
Choć p rzekroczył siedemdziesiątkę i trzyma sią na uboczu od lite

rackiego zgiełku, Jerzy Szaniawski należy de. pionier6w teatralnej 

odnowy. Przed Durrenmattem przeczuwał teat.r wątpliwości i pra

wdopodobieństw . (Stolico, 1963 r. nr 3) 



Andrzej Władysław Kral 
Dwa teatry stały się swego czasu przediniole .11 dyskusji estetycz

nej, uczyniono z tej sztuki programowy niemal rirzyczynek do zna

nego i niezbyt płodnego „sporu o realizm". A p rzecież nie jest to 

utwór wartościu1ący metody czy style artystycz'le. Jest to sztuka 

o różnych, przenikających się i dopełniających pianach rzeczywi -

stości, o różnych płaszczyznach warstwach świata znajdujących 

wyraz w człowieku. ~Nowa Kultura, 1963 r. nr 2) 

August Grodzicki 
Jest to piękna sztuka - Dwa teatry! Właśni •- p i ękna - to okre

śleni e nasuwa się przede wszystkim. 'Vl o ż r. a si ę spierać , czy głę

boka, odkrywcza , nowatorska. Al e na pewne pięk na. I chyba nie 

ma w literaturze drugiej sztuki tak w ,:;e: ni i w ta k szla chetnym 

torti e: poświęconej teatrowi . Jego magii działania, cwrowi, jakim 

dotyka swych maniaków po obu stro10.:n rampy, jego znacz2 niu 

i wpływow i. Teatrowi wielkiemu, który d·liE' je si ę dalej po zapad

nięciu kurtyny - w myślach i wzruszeniacr. wid zó ..v. 

(tycie Warszawy, 1968 r. nr 152) 

Artur Maria Swinarski 
Od dawna zastanawiam się, dlaczego ,.vb $ciwie sztuki Szaniaw

skiego odnoszą większe sukcesy od moich. Przecież moje sztu ki są 

o wiele inteligentniejsze?! I w ie pan, ostatni o zrozu miałem - on 

kocha swoje postacie . 

(do Mariana Szczerskiego, Teatr, 1970 r. nr 15) 

Michał Sprusiński 

Teatr Szoniawskiego w sposób właściwy tyl ~o autorowi Matk i 
i Mostu bez natręctwa i ostentacji pożytkuje mate ri ę ~aktów rze

czywistych . Materię faktów o du żym - spo>ecznym i obyczajowym 

- rr1 ;.inowniku. Zc:rozem skłania ona do w i:i zeni '.l na scenie Sza 

nia wskiego dwoch teatrów rzeczywi5tości, gdzi 2 jak mówi po t:! ta 

„sen z jawą się pasuje niby anioł z mieczem '. 

Świat Jerzego Szania wskiego jest światem tol E: rancji . Nie ma w 

nim oceny wyższej i nie przynosi wyższej wartoś ci niż pra wdziwe, 

ludzkie rozumienie najbardziej na wet obcych nam intencji życio

wych i zamiarów artystycznych . Pisarz traktuje o prozie życia 

i o poezji marzenia, w przekonaniu o ich pokrewieństwie, o ko

nieczności wzajemnego dopełniania. W Dwóch teatrach owemu 

przekonaniu służy kompozycja. Akt pierwszy otwiera nam - jak 

w większości sztuk Szaniawskiego - świat zwykły, akt drugi -

kręgi wyobraźni, akt trzeci - to spotkanie obu porządków, które 

rozgrodziła wojna . Między aktem drugim i trzecim był czas Apo

kalipsy spełnionej. {Literatura, 1973 r. nr 9) 

AKTORZY 
O SZANIAWSKIM 

Władysław Krasnowiecki 
Przed wojną Szaniawskiego widziałem przez Osterwę, a poza tym 

nasiąkałem potocznymi wówczas opiniami i przesądami na temat 

jego pisarstwa . Patrząc na tę literaturę dzisiaj, z pewnej pers

pektywy, zaczynam rozumieć jej osobliwości, wiem także , że war

tość jej nie może być mierzona natężeniem mgiełki „szaniaw

szczyzny", która wzięła się z chęci naśladowania przez teatry 

przedstawień Osterwy, która jest w gruncie rzeczy przedrzeźnia 

niem stylu Reduty. Po to, by „sprawiedliwie" zagra ć Szaniawskie 

go, trzeba mieć ucho szczególnie mocno wyczulone na ton kome

diowy. I nie wolno dobierać się do Szaniawskiego przy pomocy 

zapożyczonego z jakiegokolwiek innego teatru klucza. Sądzę, że 

Szaniawski jest bardzo samotną postacią w polskim dramacie, nie 

ma wielu poprzedników (może Rittner?) i nie ma an i jednego 

kontynuatora („. ) 

Jerzy Kreczmar 
U Szaniawskiego nie docenia się warstwy ironicznej, nie dostrze

ga, albo przynajmniej nie wykorzystuje ironicznego sposobu wypo

wiadania się. Rodzi się wtedy „szaniawszczyzna" - u autora, 

który ma bardzo współczesny sposób wypowiadania myśli i uczuć. 

Klucz do teatru Szaniawskiego - sądzę - jest w Tutce. Także w 

Dwóch teatrach, ale przede wszystkim w Tutce. Klucz Tutki roz

wiązuje - teoretycznie przynajmniej - problem najważniejszy 

teatru tego pisarza: inteligentnej ironii. 

Sztuki Szaniawskiego były dotąd odczytywane mniej inteligentnie 

niż na to zasługują . 
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Tadeusz Łomnicki 

Najlepszym, największym Szaniawskim jest dla mnie Szaniawski 

z Dwóch teatrów. Lubię tę sztukę, grałem w niej w katowickim 

przedstawieniu w 1947 r. w reżyserii Wiercińskiego . Lubię i cenię. 

Jest w niej chyba najwięcej ważkich myśli Szaniawskiego. To prze

de wszystkim na wskroś polska, mądra w swojej polskości litera

tura. Napisał tę sztukę człowiek, który spróbował stanąć obok 

historii, tej najbardziej żywej, aktualnej, człowiek, który sumuje 

ostatni, ledwie co przeżyty dramat narodowy: okres wojny, pow

stanie. Jest też Szaniawski mistrzem, maże nawet prekursorem 

wielkiej metafory, przy pomocy której szuka, jak my wszyscy dro

gi wyjścia dla całego narodu. Metafory bardzo teatralnej. Meta

fora Szaniawskiego w Dwóch teatrach jest wpisana w Polskę 

i w teatr. 

Maria Wiercińska 

W twórczości Szaniawskiego frapuje mnie najbardziej jeden zwła

szcza motyw : motyw mistyfikacji, w obronie której Szaniawski wy

stępuje. „Naga" rzeczywistość nie wystarcza człowiekowi - zdaje 

się mówić Szaniawski. Potrzebne są jeszcze złudzenia, nadzieje, 

ideały. Choćby urojone, choćby nieprawdziwe, ale przecież przy-

- dające życiu barwy, pomagające rodzić sobie z codziennością. 

. Myślę więc o motywie iluzji w twórczości Szaniawskiego, motywie 

mnie osobiście bardzo bliskim; przecież teatr jest także iluzją, 

praca w teatrze jesi budowaniem i uprawdopodobnianiem iluzji. 

Stwarza układy fikcyjne, buduje „iluzyjną" to znaczy świadomie 

konstruowaną przy pomocy środków artystycznych - rzeczywistość . 

Szaniawski ucieka z „teatru małego zwierciadła" w świat mitu 

i fikcji . Jak się okazuje nie on jeden. 
(Współczesność, 1966 r. nr 4) 

Szanowni Państwo 

Za chwilę rozsunie się kurtyna. W świetle reflektorów zobaczycie 
Państwa teatr. Drugi teatr? Nie, wszak teatr jest ty/ka jeden„. 
ale o tym za chwilę. Niecodzienna to sytuacja w teatrze; nie 
codziennie teatr mówi o sobie. Bowiem mówić o sobie nie jest 
zbyt grzecznie, chyba że jest się pytanym lub jeśli ma się coś 

ważnego do powiedzenia. w przypadku naszej premiery oba te 
warunki zostają spe/nione. 

Zewsząd dziś slychać pytania o teatr, o jego przyszły kształt . Jaka 
ma być polska scena, jak ma wyglądać współczesny teatr polski? 
Co ma robić, by mógl na nowo zjednać sobie widza? Widza 
właśnie - jednostkę, człowieka, a nie choć zorganizowaną admi
nistracyjnie to jednak anonimową grupę ludzi zwaną powszechnie 
publicznością. Jak, w jaki sposób ma trafić do serca i umysłu wi
dza, który z własnej i nieprzymuszonej woli zakupi w kasie bilet 
i zajmie miejsce na sali. Najważniejsze wreszcie - pytanie o 
treść - co ma powiedzieć ten nowy teatr, o czym ma rozmawiać 
z tymi, którzy co wieczór czekać będą na gong? 

Wybraliśmy tę sztukę, by grać ją w tym właśnie konkretnym cza 

sie, czasie odnowy ca/ego naszego życia, by raz jeszcze wrócić 
do podstawowych pytań na temat teatru, jego istoty, którą Horzy
ca - znawca i mi/ośnik Szaniawskiego - upatrywał w kształto

waniu wyobraźni narodowej. Teatr moim zdaniem powinien być 
także sumieniem . Sumieniem zbiorowym, sumieniem poszczegól
nego ludzkiego „ja". 

Gramy tę sztukę także w konkretnym, określonym miejscu. W miej
scu naszym, własnym, w prawdziwym teatrze, dalekim od technicz
nej prowizorki i trudnych warunków objazdówki. Zespól wraz z ci
chym jubileuszem 20-lecia osiadł wreszcie na stałym gruncie. Nie 
ma/a w tym zasługa jego poprzednich gospodarzy : pierwszego 
dyrektora - Waleriana Lachnitta, który oprowadzi/ to swoje „Ma
le Zwierciadło" po całym niemal województwie i Kazimierza Ła

stowieckiego - drugiego dyrektora „ Teatru Snów", snów o potę

dze, snów niespełnionych co prawda, ale jakże ważnych w kształ

towaniu realnego życia. 



To dlotego wiośnie poprosi/em „Wala" a reżyserię, a „Łasta" o to, 
by zechciał zagrać w „Dwóch teatrach" rolę dyrektora, chcąc 

zwrócić uwagę także na ten, nasz - Państwa a również i mój 

teatr, teatr, w którym powinno znaleźć się miejsce dla wszystkich. 
Myślę, że fakt zaproszenia do współpracy byłych dyrektorów, sta 

nie się dodatkowym smakiem naszego przedstawienia, które w 
rozmowie o sztuce teatru powinno zwrócić uwagę Państwa także 
na ten konkretny teatr. Na jego scenę i widownię. Wszak między 
tymi dwoma zespołami ludzi zawiera się właściwie cale jestestwo 
teatru. Między aktorami a widzami, między codziennym, scenicz
nym trudem a reakcją Państwa - aplauzem, życzliwością czy też 

krytyką - zawiązuje się owa nić porozumienia, która jak nić Aria
dny powinna pomóc nam wszystkim w przemierzaniu labiryntu 
życia . 

Niemała w tym wszystkim zasługa także i Państwa, którzyście 

wiernie sekundowali losom tego teatru. Otwiera się on przed wami 
- pokazufe cale swoje wnętrze, swoją duszę i po raz pierwszy 
mówi o sobie: oto jestem. Ale jednocześnie pyta: po co jestem, 

jaki jestem i dla kogo? 

Pragniemy tą inscenizacją zabrać głos w toczącej się dyskusji 
o odnowie teatru . Oby został on uważnie wysłuchany. 

Zbigniew Bogdańsk i 

DWUGLOS 
O . . DWÓCH TEATRACH·· 

Krzysztof Wójc ic ki 

Zauważyć można rzecz następującą: przy każdej inscenizacj i 

Dwóch teatrów na nowo ożywają dyskusje, na nowo toczone są 

spory i na nowo wraca się do podstawowych problemów. Intere

sująca jest sprawa skąd się bierze i na czym polega ten spór, 

który wciąż na nowo odżywa i dlaczego jest tak długotrwały? 

W końcu utwór nie głosi żadnych manifestów artystycznych ani 

politycznych. Szaniawski zresztą nigdy nie był, nie jest i nie będzie 

ani doktrynerem, ani reformatorem, an i rewolucjonistą; nie stal 

się nigdy nauczycielem narodu i chyba już mu to nie grozi. 

Walerian Lachnitt 

Słuchaj, czy nie za wiele stawiasz pytań? Bo gdyby na wszystkie 

chcieć odpowiedzieć, ot zapomniałem już o pierwszym, a pierwsze 

jest nie mniej ważne niż to ostatnie. A pierwsze chyba dotyczy w 

ogóle teatru. Przecież teatr to jest taka „piekielnie" interesująca 

historia (a zarazem piekielna), że przy wprowadzaniu każdej no

wej pozycji zaczyna się całą robotę od nowa . Jak na czystej kar

cie. Doświadczenia, wiedza, umiejętności, talent to wszystko si ę 

przy tym przydaje. Ale kaida, jak powiedziałeś nowa inscenizacja 

nie byłaby nową, nawet jeśli jest najskromniej inscenizowana -

jest za wsze od jakiegoś początku . Jeżeli tak, to musi powstać dys

kusja nawet samego reżysera czy inscenizatora z tekstem po to, 

żeby rzecz była już jeśli nie nowa to własna. Dlatego więc wybu 

cha dyskusja o Szaniawskim. Powiadasz, że Szaniawski nie jest 

niczego prekursorem, ideologiem, nie jest wodzem narodu, ale 



jest KIMŚ, kogo się może w noszej kulturze, a może i w naszym 

życiu nie ceni. A przecież Szaniawski jest człowiekiem, który przy

pomina. Jeszcze raz zwraca uwagę. O niektórych rzeczach przy

pomina się po tysiąc razy i to nie wystarcza, należy więc powtó

rzyć po raz tysiąc pierwszy. Zwraca uwagę na pewne podstawowe 

sprawy, które tkwią w człowieku i dotyczą człowieka. To jeszcze 

jedno swoiste zwrócenie uwagi no człowieka, no tkwiące w nim 

możliwości, no tkwiące w nim tragiczne rozdarcia; zwrócenie uwa

gi no koncepcję człowieka, o którym marksizm mówi, że jest 

wszechstronnie rozwinięty tzn. integralny. Na każdą reakcję świa

ta potrafi zareagować. I o tej starej prawdzie Szaniawski przypo1-

mino . Dlaczego o Szaniawskim wybuchają dyskusje? Otóż z Sza

niawskim działy się różne rzeczy, tak jak działy się z innymi twór

<:omi . Można by wykreślić różne wahania, amplitudy jego popu

larności. Szaniawski zaczął od Reduty. Był tok do niej przywią
zany, jak Czechow przywiązany był do MCHAT-u. Do wojny był 

jednym z akademików literatury. Po wojnie, po Dwóch teatrach 
oskarżono Szaniawskiego, że gloryfikuje teatr metafizyki, teatr 

morzenia, teatr nierealistyczny, nie w ziemi, a gdzieś w obłokach 
tkwiący, przeciwko kurantowemu wówczas teatrowi realistycznemu. 

Szaniawski zamilkł, o właściwie zatlumiono go no scenie no lat 

jakieś 10 do października 1956 roku, ale zwróć uwagę, że przez 

50 lot jego twórczości najbardziej popularną sztuką mającą 24 

inscenizacje są Dwa teatry, a następne w popularności prawie 

o połowę mn ie,j; bo po 14 rr.:jq dwie znakomite sztuki: Most 
i Żeglarz. Jedna o problemie winy i kary, druga o potrzebie mitu, 

a także o prawdzie i udaniu. Zresztą cała twórczość Szaniaw

skiego oparta jest na antynomiach : prawdzie i zmyśleniu, real

ności i marzeniu, winie i karze. Dualizm, z którym spotykamy się 

na każdym kroku. Jest chodnik i j ~zdnio, duszo i ciało . Jedno bez 
drugiego nie istnieje. 

K. W. : Jednym z podstawowych, czy też wyjściowych problemów 

jest trudność w rozumieniu tytułu. Wydaje się, że tytuł mąci colą 
sprawę. 

W. L. : Tok, ale to jeden z uroków pracy nad tym tekstem. W sa

mym tytule są trzy pojęcia wymagające wyjaśnienia. 

K. W.: Jest jeszcze podtytuł.„ 

W. L.: O, to jest wiośnie to trzecie. Dwa teatry, a pod tym dopi

sek: komedia, choć nie ma tam nic z bufonady, nic ze Scanarela 

czy z dell'arte, żadnych koziołków, policzkowania, nie ma nic z 

Fredry, nic z Zapolskiej, a jednak napisano - komedia . 

Co do tytułu - dwa teatry czy jeden, Szaniawski dal do tego zu

pełnie jednoznaczny komentarz w wywiadzie udzielonym Stanisła

wowi Flukowskiemu wyraźnie formułując, że to nie jest sztuka 

. o dwóch teatrach, tylko jest to sztuka o dwóch stronach medalu, 

dwóch twarzach jednego teatru. Zresztą mówi to jedna z postaci 

sztuki - Lizelotta, że o teatrze nie można mówić „stąd - dotąd''. 

Zresztą każdy teatr zaczyna się zanim podniesie się kurtyna i mo

ment tego podniesienia kurtyny jest przejściem z jednej rzeczywi

stości do drugiej - teatralnej; i nie kończy się teatr z zapadnię. 

c'em kurtyny, bo się go pomięto, przeżywa, dyskutuje, bo się mó

wi: „podoba - nie ·podoba", bo się klaszcze bardzo, albo klasz

cze mniej. Jest zawsze jakiś ciąg dalszy, który się odbywa już w 

widzu. Powinien przynajmniej się odbywać, jeśli teatr chce wyko

nywać swoją prawidłową rolę, to winien trwać nadal w widzu. 

A dlaczego komedia? Ogromna większość utworów Szaniawskiego 

posiada swoisty komizm i jest w jakiś sposób komediami. Nie jest 

to śmiech. Jest to uśmiech, czasem półuśmiech. Jest to jakiś od

cień ironii, jest to jakieś lekkie, pastelowe rozjaśnienie w fabule, 

bardzo poetyckie. To tak, jak „białe komedie" Norwida . 

Wydaje mi się, że w Dwóch teatrach są takie postacie, które 

możnaby nawet ostro komediowo potraktować. Ostro charaktery

styczną mogłaby być Laura, Woźny, który nawet po „jednym głęb

szym" przychodzi na rozmowę do Dyrektora, jak to nieraz bywa 

w prawdziwym teatrze. Sam Dyrektor „Małego Zwierciadła" jest 

postacią, którą można by potraktować na pól komicznie i wydo

być jego rozdarcie. Człowiek, który uprawia estetykę małego, fo

tograficznego realizmu, a równocześnie dla zaspokojenia swoich 

wewnętrznych niepokojów jest hobbystą, badaczem snów. Dysku

sja między Dyrektorem Teatru „Małego Zwierciadła", a Dyrekto

rem „Teatru Snów" czyli między dwoma możliwościami pełnego 

widzenia teatru jest właściwie dyskusją, która mogla by być po

traktowana jako spór zakamieniałych przeciwników. I tam można 

by się doszukać możliwości przedstawienia komicznej sytuacji 

dwóch zacietrzewionych kogutów. Nie chciałbym w naszym przed

stawieniu pominąć tego specyficznego komizmu. 

Tuż po wojnie wystawiano Owa teatry głównie dla trzeciego aktu, 

przede wszystkim dla przypomnienia Powstania Warszawskiego, 

które było ekspozycją, głównym motywem 46 roku. Dla nas, dzisiaj 

nie jest to głównym motywem. Natomiast Szaniawski tych chłop

czyków wziętych z Makowskiego czy z Wojtkiewicza - w papiero

wych hełmach z gazet nazywa „krucjatą dziecięcą". I sztuka, któ

rą Autor przynosi Dyrektorowi nosi ten sam symboliczny tytuł. 

Krucjata dziecięca - 1212 r. złożona z dzieci rozpełzła się po Eu

ropie . Część z nich wymarła, część sprzedano w niewolę . 

K. W.: Bramy Raju• 

W. L.: Tak, jak każdy zryw, który się zmarnował, albo który zmar

nowano przez zły manewr. Wydaje się, że taką krucjatą dziecięcą 

było Powstanie, może i Grudzień, a może jeszcze jakieś inne, jak 

mówią marksiści „nie daj Boże" zmarnowane pochody ludzi świę

cie wierzących w posłannictwo, misję i słuszność swoich spraw . 

•) Powle!ć Jerzego Andrzejewskiego 



Na tym polega ich dramat. Chciałbym, by i o tym było nasze 

przedstawienie. To tyle o owych trzech sprawach. 

K. W.: Wróćmy jeszcze raz do spraw generalnych. W 36-letniej 

już historii interpretacji i inscenizacji tego utworu wyłoniły się 

tuż po prapremierze dwa antagonistyczne stanowiska. 

W. L.: Tak, tak chociażby Kierczyńskiej i Natansona 

K. W. : Ale także Peipera i Natansona. Peiper twierdzi/, że 
tematem utworu są dwa teatry, pisał: „chodzi o dwa teatry życia 

i dwa teatry sztuki". Nata"nson przekonywał, że Owa teatry wbrew 

tytułowi nie są sztuką o dwóch typach teatru. 

W. L.: Jestem zwolennikiem i wyznawcą w tym wypadku Natan

sona i twierdzę, że Szaniawski dał własną, autorytatywną i osta

teczną odpowiedź, że jest to sztuka o jednym teatrze, o jego 

dwóch stronach, możliwościach, dwóch biegunach, a nie o dwóch 

konfliktowych, antagonistycznych teatrach, nie o dwóch formułach 
•artystycznych. 

K. W.: Powiedział tak rzeczywiście, gdy go o to spytano, ale w 
tekście nie opowiada się za żadnym modelem teatru. 

W. L.: Dlaczego? Nie opowiada się wyraźnie za integralnym mo 

delem teatru. Jakie tam są dwa teatry? Tam nie ma żadnych 
dwóch teatrów. 

K. W.: Jest teatr „Małego Zwierciadła" i jest „Teatr Snów". 

W. L. : Nie! No dobrze„. Kto reprezentuje teatr „Małego Zwier

ciadła"? Jego Dyrektor, kierownik artystyczny reprezentujący jego 

linię artystyczną. A co to jest „Teatr Snów" . To jest inny teatr? 

To jest ten sam teatr „Małego Zwierciadła" w umyśle jego pra

wodawcy, odgrywany jako to „co się komu w duszy gra". Inaczej, 

czy Stańczyk z Wesela Wyspiańskiego jest postacią antagoni

styczną, inną, z innego świata w stosunku do Dziennikarza, czy 

jest to jego własna emanacja? W teatrze „Małego Zwierciadła" 

nie tylko Dyrektor, ale i jego prominentna aktorka każą pamię

tać, że nie można grać tylko „stąd - dotąd" , ale że istnieje je

szcze coś „przed" i istnieje coś „po". I ta sama aktorka we wspo

mnieniu Dyrektora wykonuje „niewykonalną" etiudę scen iczną 

z gałązką kwitnącej jabłoni, etiudę której Dyrektor nigdy by nie 

wystawił . Bo może być tak : może być teatr „Małego Zwierciadła" 

i może być „Teatr Snów", może być jeszcze „Teatr Chwili", tak 

samo jak jest teatr jednego wiersza, teatr jednego aktora, teatr 

poezji, Teatr Narodowy, Teatr Dramatyczny w Gdyni . A to wszyst

ko jest teatrem. Tak, że przekonfNal bym cię, że utwór jest o jed
nym teatrze. 

K. W.: Dzieje się chyba tak dlatego, że Szaniawski dobrze wie 

co to jest realna rzeczywistość, co to jest realizm i czym jest ma

rzenie. Zna granice tych pojęć, albo raczej posiada świadomość 
ich braku. 

W. L.: Tak, świadomość wzajemnego przenikan ia . 

K. W.: Przypomnieliśmy Stańczyka, podia nozwisko Wyspiańskie
go, którego dramaty łączą i mieszają sen z rzeczywistością . W 

jcki sposób u Szaniawskiego współistnieją te dwie sfery? 

W. L.: Poczynając od Freuda istnieje pogłębiona psychologia po

staci oparta na psychoanalizie. Według Szaniawskiego sny nie 

zaczynają się po wyłączeniu się z realności, człowiek istnieje re

alnie także wtedy kiedy śni. Wobec tego realne są jego sny, bo 

są związane z realnie bytującą materią. Jak ta kiedyś ładnie po

wiedział Edward Csató: „Czławiek, który śni to jest człowiek po

szukujący, a człowiek, który nie śni, to 
0

jest człowiek martwy". 

K. W.: Jest to chyba sprawą formy. Formy dramatu, w tym wy

padku poetycki ego. 

W. L. : Tak, no bo dla wprowadzenia oniryzmu najlepiej posłużyć 

się farmą dramatu poetyckiego. 

K. W.: Czyli formą otwartą„. 

W. L.: Ale zwróć uwagę na to, co mówi Chłopiec z deszczu. Po

jawia się w marzeniach sennych Dyrektora i mówi: „Przychodzi

łem do pańskiego teatru, bo tam ludzie jedzą" . 

K. V./. : Tak, to bardzo bliskie życia, trawienia. 

W. L.: Prawda? Na bo nie może być Teatru Snów bez twardego 

gruntu, z którego się te sny rodzą. Przecież w tym teatrze odgry

wa się wszystko to, co odegralo się w rzeczywistości. 

K. W. : Wynika to z przyjętego porządku świata. W wypadku Sza 

niawskiego nie jest to przecież porządek nadnaturalny. 

W. L. : Nie! Absolutnie nie! To nie są duchy, ani zjawy. 

K. W. : Choć przecież istnieje dwupłaszczyznowość znaczeń, jak w 

każdym dramacie poetyckim. 

W. L. : W życiu każdego czlowieka znajduje się sytuacja identycz

na, jak w Dwóch teatrach. Dyrektor teatru „Małego Zwierciadła" 

pamięta doskonale swoje rozmowy z Chłopcem z deszczu, choć 

wie, że zginął w powstaniu. Pamięta doskonale Lizelottę, która 

choć zginęła - ożywa w nim. Posłużę się wreszcie własnym przy

kładem. Pamiętam doskonale przedstawienie sylwestrowe spędzo

ne w towarzystwie ówczesnej mojej sympatii sprzed 50 laty, w 

Teatrze Słowackiego na programie sylwestrowym Ludwika Sempo

lińskiego. Nie ma Sempolińskiego, prawdopodobnie nie żyje już 

owa dziewczyna, z którą wtedy bylem, jestem daleko od Krakowa , 

nie jest to Sylwester, a ja pamiętam doskonale, na którym krze

śle, na „jaskółce" teatru siedziałem . Jest to klasyczny przykład 

z „dwóch teatrów". I to wykonany w tej chwili dla ciebie na ja 

wie, a nie we śnie. 

K. W.: Dziś chyba można przesunąć cały ten spór z gruntu onto

logii na grunt estetyki? 

W. L.: Powiedziałbym nawet: na grunt psychologii. Jedną z za-



sług współczesnego teatru jest uko·zywonie nie do końca zrozu 

m i ałej konstrukcji psychicznej człowieka . Człowiek człowiekowi 

może być wilkiem, bestią, może być świ ętym . I to są „odkrycia" 

nowoczesnej psychologii i nowoczesnego teatru, który ukazuje 

colą prawdę o głębi człowieka . A wartość Szaniawskiego w tym 

względzie polega nie na ukazywaniu grubych ścięgien w człowie 

ku , tylko tych delikatnycn nici„ . 

K. W. : nerwów„. 

W. L. : „.i to tych, które są najrzadziej potrącane , o jeśli już do

tkni ę te to najsłabiej. najkrócej reagu j ą. Ale i on e przec i eż należą 

do unerwienia człowieka . 

K. W. : Wartością dramatów Szaniawskiego jest również i to, że 

one jeszcze pokazują człowi eka . Współczesny dramat lubuje si ę 

raczej w personifikacji jakiejś wybranej tezy. 

W. L. : Tak, na tym polega słabość współczesnego teatru . Teatr 

istnieje XXV wieków tylko i głównie po to, by człowiekowi ukazy

wać człowieka . Ilekroć teatr odchod ził od człowieka, jako głów

nego motywu swojej twórczości, to z teatrem działy się różne rze

czy. Nie zawsze dobre. 

K. W.: Łączy s i ę więc u Szaniawskiego estetyka z psychologią . 

Jest to zatem psychologizm charakteryzujący si ę wzmożonym za

interesowaniem dla procesów życia wewnętrznego. A gdyby spy

tać o ideologię i przypomnieć dawne waśnie na temat Szaniaw

ski materialista, czy wręcz marksista„ . 

W. L. : No nie, marksistą Szaniawski nigdy nie był. W każdym 

razie nigdzie nie wyraził akcesu do pewnej taktyki czy strategii, 

jaką jest marksizm. A ma '.erializm„ . jako kierunek filozoficzny ist

n i ał przed marksizmem„. No nie, nie mci: na powiedzieć, że Sza

niawski jest idealistą , wierzącym w istnienie dwóch światów: 

świata materii i świata idei, jak u Platona . W moim rozumieniu 

i przekonaniu Szaniawski stoi twardo na gruncie materialistycz

nym. Wszystko co się dzieje, dzieje się z materii, w materii i z 

materią. 

K. W.: Dlaczego zatem w tak ostry sposób został potraktowany 

w „Kuźnicy"? 

W. L. : Nie wiem, trzeba by zapytać Kierczyńską . Ja mogę odpo

wiedzieć na zasadzie czystej imaginacji . Wydaje mi się , że siłę 

poezji Szaniawskiego uznano za metafizykę, za mistykę, ostemplo

wano ją pogardliwym i pejoratywnym pojęciem : „szan iawszczy

zna", uważano ją za niebezpiecznego przeciwnika ideologii ma 

terialistycznej. Zakładano obcą jego poetyce wyższość morzenia 

nad realną rzeczywistością. A przecież marzenie nie jest ani wyż

sze, oni niższe , tylko żeby marzyć - trzeba najpierw istnieć. Nie 

zaprzecza to w żadnym stopniu zasadzie, że byt określa świado

mość . Bo marzyć może tylko ten, co żyje i ten , który ma o czym 

marzyć . Jak pam i ętam , to Le nin pow i edz i ał , że bez marzeń nie 

można zbu dować soc ja lizmu . 

K. W. : Tru d no by jednak zamk n ąć świ a topog ląd Sza niawskiego 

w schematycznym stereotypie : „byt okreś l a świadomość" , bo czy 

nie bywa odwrotn ie? Czy marzeni a ni e p ro j ektują w rzeczywistość 

i czy nie ma ją s ił y prze mi e nia nia życia? 

W. L.: A kto to powiedzia ł , że świ adomość nie wp ływa na byt? 

Czy to jest dzi a łanie ty lko w j edną stro n ę? O d bytu do św i ado 
mości? J eże li przypomnimy współczes ne osiągnięci a, to musimy 

p rzy j ąć , że byt okreś la świa do mość i ta ok reś l ona świadomość jest 

częścią bytu określającą następ ny etap świadomośc1. 

K. W.: A więc dia lek ty ka? 

W. L. : Tak, ta jest sprzężen i e zwrotne . Byt nie jest okreś lony od 

„A" do „B", „stąd - do tąd". Byt się dzieje, wytwarza świado

mość. 

K. W.: Jednakże dok t ryna rea lizmu soc ja l is tycznego , a raczej 

jej interpretacja nie potrafiła pom ieśc i ć - w końcu lat czter

dziestych w ciasnych wówczas swo ich ramac h - twórczości Sza

niawskiego. 

W. L. : Tak, to wina in terpretatorów i dogmatycznego troktowania 

programu realizmu socjalistycznego. 

K. W. : Słowem: nie istnieją w Dwóch teatrach owe dwa światy 

oddzie lnie. 

W. L.: Z pewnością nie. 

K. W.: Byłby ta zatem dramat o niewystarcza l nośc i tego, co ma

terialne, z w iązane z bytem rea lnym? 

W. L.: Ja nie wiem czy o n iewystarczalności . Pewnie tak. Ale nie 

tylko. Także o równoczesnośc i . Bo niewy s tarczalność wska zywa la 

by na fakt , że nam w no rm a lnym życiu czegoś brakuje i musimy 

uciekać w 1akieś inne sfery. Mni e się wydaje, że jest ta sprawa 

jednoczesności obu światów, z tym, że one się kolejno, wymienn ie 

lub okazjonaln1e w za l eżności od sytuacji manifestują. 

K. W.· Tru dno by jednak zaprzeczyć, że marzenia N dramac ie 

Szaniawskiego ewokują inny świat. Ten świat, do którego się dąży, 

a nigdy do kance nie nazwan y. 

W. L.: Zgadzam sie z jednym zastrzeżeniem. Powiadasz, że ewo 

kują inny św iat. I inny świ at. O to „i" mi właśnie chodzi . 

K. W .: Nie jest to zatem alternatywo lecz koniunkcjo. 

W. L.: Oczywiście. Ciągle twi erdzę, że jest jeden świa t , jeden 

teatr. 

K. W. : To jakby zdanie z ł ożone . Złożone z dwóch zdań . Pyton ie 

czy współrzednie? 

W. L. : A ja ci mówię· to jest dia lektyczna jedność przeci wie ństw . 

Wielość w jedności - jak chcesz. Wartość Szaniawskiego polega 

także no tym, że stawia on ba rd zo wie le pyta ń i że nie doje na 



nie ostatecznych odpowiedzi. Teatr Szaniawskiego nie kończy się 

z zakończeniem przedstawienia . W tym względzie jest teatrem 

otwartym. Teatrem pytań otwartych. Jest to także teatr odpowie

dzialności i nieodpowiedzialności , prawdy i zmyślenia, kłamstwa 

i wiarygodności . W tym można by się chyba dopatrzyć jeszcze 

jednego rozdarcia, które Kierkegaard, Heidegger, czy później 

Sartre ukazali; że tragedia ludzkiego istnienia polega na koniecz

ności podejmowania nieustannego wyboru. 

K. W. : Bardzo często postacie dramatów Szaniawskiego stają 

przy oknie i patrzą. Patrzą i czekają . Chciałoby się powiedzieć , 

że czekają na Godota. 

W. L.: Chwileczkę. Czy to jest realne okno? 

K. W. : Nie, nie o to chciałem zapytać . Chciałem stwierdzić nie

wystarczalność przestrzeni pokoju i zwrócić uwagę na konieczność 

wyboru - myślę o Tomaszu, leśniczym z Matki. 

W. L. : Tu nie chodzi o niewystarczalność pokoju, lecz o to, że 

nie ma pokoju bez okien . 

K. W.: Otóż są takie pokoje. 

W. L.: Nie. 

K. W. : I są takie, które w oknie mają kratę . A czy pokojem, albo 

salą bez okien nie jest sala teatralna? Jest tam owszem jedno 

okno - sceniczne. 

W. L.: No właśnie. A co to jest okno sceniczne? 

K. W.: Jest to okno przez które widać inny świat, świat rzeczywi

stości teatralnej„. 

W. L.: Która jest prawdziwa , czy nieprawdziwa? 

K. W.: Jest to rzeczywistość„ . no„. rzeczywistość prawdziwa. Oczy

wiście, że prawdziwa. 

W. L. : Nie! Ona jest nieprawdziwa. Wszystka w teatrze jest uda

ne. Teatr jest tym lepszy im lepiej kłamie. 

K. W.: Ale po to udaje i po to kłamie, żeby mógł być prawdziwy. 

W. L.: A właśnie. To jest prawda teatru. Jeżeli to jest dobre 

kłamstwo, dobra iluzja, to jest prawdziwy teatr. Ale teatr to nie 

jest tylko sceniczne okno; to także ten, kto przez to okno patrzy. 

Okno u Szaniawskiego nie jest oknem w inną rzeczywistość , lecz 

w rzeczywistość patrzącego. 

K. W.: Gdyby spytać o literacki rodowód Szaniawskiego - jakie 

nazwiska należałoby przywołać? Najczęściej wywodzi się jego 

twórczość z kręgu modernizmu z naczelnym konfliktem - uczu

cie - rozum, marzenie, rzeczywistość. 

W. L. : Musi tu paść nazwisko Przybyszewskiego aMatkę można 

wywieść w prostej l inii ze Sniegu), musi paść nazwisko Rittnera 

jeśli chodzi o te swoiste niuanse, subtelności, delikatną ironię . 

Myślę, że przypomnieć należy Czechowa, a także Ibsena z kon

fliktem odpowiedzialności. Może i Pirandella. 

K. W. : Choć to przecież idealista. 

W . L. : Tak, to na pewno. Ale pada jeszcze jedno nazwisko, któ

rego nikt by się nie spodziewał . Mianowicie Witkacy. 

K. W.: A to chyba na zasadzie kontrastu? 

W. L.: Ba, paradoksu. Jeden katastroficzny, groteskowy, surreali

styczny. Drugi - pastelowy, rozmarzony we wzruszeniach, dobro 

tliwy, ugrzeczniony. 

K. W.: Czy w tym szeregu nazwisk nie zmieściłoby się nazwisko 

Szekspira? Ze względu na owo „zwierciadło", jakim ma być teatr 

w stosunku do natury, a także z powodu autotematycznego chwy

tu teatru w teatrze, zmierzającego zwykle do odkrycia pewnej 

prawdy. 

W. L.: Tak, tego domagał się Hamlet. Masz zupełną rację . Pro

weniencji szekspirowsk>ich dopatrzyć się można także w konstruk

cji dramatu. W jego pozornym nieporządku, rozłamaniu: I akt, 

dwie jednoaktówki, wreszcie trzeci w onirycznym wymiarze. 

K. W.: Czy nie zbyt pochopnie kojarzy się z budową dramatu 

romantycznego? 

W . L.: A romantyzm to skąd? Nie od Szekspira? Wszyscy oni sta

rali się zwrócić uwagę na tę podstawową prawdę, że teatr nie 

jest „stąd - dotąd" i nie da się zamknąć , wtłoczyć w jakieś ra

my, bo się z każdej formy wylewa. 

K. W.: Wydaje się, że współczesny reżyser przystępujący do rea 

lizacji Dwóch teatrów powinien mieć pomysł na „trzeci teatr", a 

napewno powinien mieć wlasne widzenie teatru, własną wizję 

współczesnej sceny . 

W. L.: Ja mam tę wizję, którą ma Szaniawski . I chcę przedsta

wić jego wizję . Dlaczego w ogóle w teatrze się znalazłem? To 

jest to, co nazywam magią teatru, co mnie najpierw skłoniło do 

chodzenia do teatru. Tak mocno przeżywałem teatr, że chciałem 

o nim pisać, potem chciałem w nim działać, a potem chciałem 

nim kierować, i po tylu latach pewnej, pewnej powiadam, nie

czynności teatralnej dałem się reaktywować i znów jestem w tea

trze . Mnie się wydaje, że obowiązkiem inscenizatora dramatu Sza

niawskiego jest ukazać teatr Szaniawskiego, a nie teatr swój, na 

kanwie Szaniawskiego. I tak właśnie próbuję zrobić. 

Dramaty Szaniawskiego stanowią znakomite libretto dla aktora, 

a aktor dopiero pisze do tego libretta muzykę. I w zależności od 

tego jaki to będzie kompozytor - powstanie dobry lub niedobry 

utwór. 



najbliższa premiera 

Sławomir Mrożek 

TEST ARIADA 

~-„„ Redaktor programu Krzysztof Wójcicki 
Redaktor techniczny Włodzimierz Brwiliński 

pracownicy techniczni 

Kierownik techniczny: 

Jerzy Kujawa 

Z-ca kier. techn. sceny 

Jarosław Okrój 

Kierownik pracowni stoi. 
Henryk Szramka 

Stolarze: 

Bronisław Ossowski 
Henryk Nagiel 
Andrzej Schnaider 

Kier. damskiej prac. kraw.: 

Anna Gilewska 

Krawcowe: 

Krystyna Mielewska 
Graiyna Kostrzewska 

Kler. męskiej prac. kraw. 

Stanisław Matyjaszkojć 

Krawcy: 

Wacława Bielak 
Andrzej Witkowski 

Kler. prac. malarskiej: 

Lech Wedle 

Modelatorki: 

Bożena Smurzyńska 
Maria Węsławska 
Danuta Gasluk 

Tapicer: 

Zbigniew Fuga 

Farbiarka: 

Danuta Kasprzak 

Kler. prac. fryzjerskiej: 

Jadwiga Piklewlcz 

Fryzjerka: 

Teresa Kray 

Garderobiane: 

Janina Kołtonowska 
Gabriela Dąbek 
Jadwiga Kańska 

Rekwizytor: 

Jan Budzisz 

Brygadzista sceny: 

Zbigniew Pawłowicz 

Brygadier: 

Witold Kammer 

Montaiyłcl: 

Piotr Bleleckl 
Czesław Bigot 
Eugeniusz Formella 
Tadeusz Labuhn 
Zenon Lamke 

ślusarz: 

Krzysztof Rogalski 

Kier. sekcji elektr.: 

Jerzy Konieczny 

Oświellenlowcy: 

Marek Perkowski 
Marek Pach 
Tomosz !gnaczak 

Specjalista elektronlk: 
Marek Zakrzewski 

Elektroakustyk: 

Wiesław Miecznikowski 

Cena 20 zł 

Przedsprzedaż biletów prowadzi 
Biuro Obsługi Widzów, tel. 21-02-26 
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