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Mokasyny, tyrolki i inne na drewnianej podeszwie 
Sznur owce i pantofelki ranne 
Wyroby włókiennicze i trykotarskie 

z '' ar" z t a I o " w I as 11 ~ ~ h i Sp11ldzielni zrz t•szn n.\ <·h 
po c·enad1 konk11rc111·y.in~ 1·h polr<'a 

• Centrala Gospodarcza Spółdzielni Pracy Wytwórczej 
Oddział w Krakowie, ul. Potockiego 18 II p . 

JERZY SIANIA WSKI 

"Gałganek" 
pracownia sukien i okryć damskich 

Ireny Szabłowskiej 
Bracka 13 m. 2 Tel. 557-80 



Bi1ro S11edycyj11 -Transportowe 

"FE-MA" 
(FELDIAI IARIAI) 

Kr a k ów, Wielopole 8 , m . 1. 
Te Ie I o n Nr 'ael-48 

Jrus,111y smchadm 1 hle-
11 1 fi szystt1ch ti1rantac~ . 

fiąe1Jc1e. Pruuzy letalre -Jrup111adzt1 - 111azyn11111e 

Pł11kua baśń o kocie w buJach 
Od lat dawnych w 6wiacia słynie 
A dlaczego 'l - Bo kol w butach 
Czyści buty w •NOWOLINIE•. 

ZAl\.LADY CHŁ\HCZ T 
„NOWOLI N" 
llAIÓI, PUtASllElll 14. Tel. 581-H 
11011 sp111daży: luk61, la111elicta 21. Tellfu 512-24. 

'\ 

DYR. KAROL ADWENTOWICZ 

ZEGARMISTRZ , l U B I L E R 

CEZARY CHWIŁKOWSKI 
KRAKÓW. FLORIAŃSKA 3 

poleca korzystnie obrączki ślubne - zegarki - biżuteri ę 

oraz wszelkie upominki. 

>."YITAllA~< LABORATORIUM 
" ft ~ BIOCHEMICZNE 

Dr. med. P. Pruskiego 
PBLECA: - KREMY WITAMINOWE ,„ 

li n••. HODZIA 3. Tel. 535-13. 

SAMODZIAŁY 

OBICIA .MERL0\\1 1·: 

SZALE 

TRYKOTAŻE 

RĘCZNE 

I tASZY1 'OWI:. 

ARTYSTYCZIA IJTl6111A 

»W S PÓŁPRA CA« 
Krak6w, Sle11iradzkl111 25 

Tel. 531-81. 

I. SO BOL EWSKI 
lraHw, llar1włilu I. Tel 511-82 
POLEC A: 

kupony wełniane na płasz
cze i 1uknle dam1kie i na 
- - ubrania mę1kie - -
- Bieliznę - pończochy -

CUKIERNIA 
T. NOWOROLSKI • 

UL. SŁAWKOWSKA 32. 
Tel. 588-50. 

I RENA GRYWłNSKA 

SPRZEDAZ. ART. łllP. EIALIGI. 
- I PllCELAlf -

STAllSŁAW GLAIOWSll 
K R A K Ó W, ul. Słowackiego 60. 
naczynia kuchenne em a l iowane 
- - i artykuły go1podarcze - -
, ., c11acll ł111k1uurJ1rcll 
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CERATY 
CHODNIKI 

WALIZY 

JÓZEF SIWECKI 
Kraków. Slarowiślna 21. 

Tel. 570-72. 

JANINA JABt ONOWSKA 

Przyjemność i zadowo
lenie daje radio-odbior
nik 2akupiony w f-mie 

MELODIA 
Szewska 19, tel. 557-13 
Duży wybór płyt tanecz

nych. 

I 

JERZY LIBAŃSKI 

sprzedaż maszyn do szycia 

różnych typów oraz częłci. 

KR AK ÓW - Starowiślna 50. 

ALDONA JASIŃSKA 

KWIATY 

FREEGE 
KRAKÓW 

Telefoia Nr 538-04 

• al. Labie& Nr 36-38 
Teleln Nr 590-59. 
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Ant. E. Balicki 

O dwóch teatrach .. ·~ . 
Nieustanny wir i pęd fali, zużywanie energii dla tej czy innej prac} . 

zagubienie się w niej niemal zupełne, realizowanie rzec z y wist ości 
bto nasz cel i - prawo! 

Prawo życia! Ta rzeczywisto5ć istnieje, jest widoczna i dotykalna. 
A że wszyscy razem - i każdy z osobna - jest jej budowniczym i współ
twórcą, dlatego tak' nam droga i - choćby okazała się najgorszą i naj
czarniejszą - rzucić jej nie chcemy. 

Do tego teatru ziemskiej rzeczywistości - może się ona nazywai:· 
„Teatrem małego zwierciadła" - przybyć musi i przybywa każdy, choćby 
to był człowiek najbardziej oderwany od spraw rzeczywistych, zabłą
kany marzyciel, ucieleśneienie abstrakcji. 

Dlaczego? 
„Przychodziłem do tego teatru - tłumaczy tuki Abstrakt l:Złowie

czy, - bo tam ludzie jedzą„. stukają butami... bo tam jest dużo ciała 
i spraw ciała, tam zwydęża siła, tam zwycięża młodszy, tam się po
święca starca, by ratować dziecko i - zachować gatunek! To c::> jest 
w tym teatrze, to jest związane z ziemią i przepojone jej m agnesem. 
I tam w tym teatrze jest widz na sali taki, jakim pan był w tej chwili. 
Umie się wzruszyć, spojrzeć z miłością albo się gniewać, a w takim czy 
innym wzruszeniu - postacie żyją„." 

Tak. Siła magnesu ziemskiej rzeczywistości stanowi przede wszyst
kim o ciągłości i przynęcie życia. Zaszczepiony w nas został instynkt 
samozachowawczy. Chcemy żyć sami i chcemy 1.achować gatunek. Rze
czywistość o tyle tylko dla nas istnieje i nas obchodzi. o ile istnieje 
człowiek - jej twórca i jej odbiorca. 

Ale czy w tej rzeczywistości, w wirze i szumie kłębiących się i bu
rzących spraw człowiek wypowiada się cały? Czy potrafi? Czy chce 
i może to uczynić? Czy jest poznawalny do ostatnich drgniet1 swej du
szy, swych najtajniejszych uczuć i myśli? 

Zycie ludzkie na ziemi normuje się za pomoc<\ wzajemnych układów 
i umów, porozumień i postanowień, wysiłków i dążności... W tym jed
nak układzie międzyludzkim - lepiej: międzyczłowieczym - czy każdy 
człowiek czuje się w pełni zadowolonym i spokojnym? Czy na jego du 
szy nie ma głębokich, serdeczną krwią ociekających ran, jakichś nie
wytłumaczalnych zgryzot i wyrzutów, tęsknot i pragnień? Rozum, norma 
i wszechwładnie rządzące tak zwane prawo życia nie żądają w wielu 
wypadkach żadnego zadosyćuczynienia, żadnej ekspiacji, owszem. prz~·
noszą nawet całkowite rozgrzeszenie. 

Więc skąd nagle w duszy pleniące się ziarna goryczy, poczucie wsL~· 
du. osad n ieugaszonego bólu i bezbrzeżnego smutku? „ . 

Oto czworo osób zostaje skazanych na nieuchronną śmierć prtez za
.lew rozszalałych fal powodzi. Przypływa łódź ratunkowa jtiż pełna ludzi 
szukających w niej ocalenia. Mogą zabrać co najwyżej jeszcze dwie 
ornby dorosłe i małe dziecko. Mowy nie ma, by do łodzi wstąpił człowiek 
czwarty. Pociągnęłoby to niechybnie przeciażenie i zatonięcie wszyst
kich. Do łodzi może wejść tylko kobieta z dzieck iem. Biorq jeszcze jeJ 
mf:ża i tylko 'dlatego, że ten człowiek umie wiosłować i pomoże do oca
lenia wszystkich. Natomiast jego ojca - starca niedolężnego pod żad
nym warunkiem przyjąć nie chcą, bo - nie mogą. A gdy ten w roz
paczy konwul,syjnym ruchem czepia się łodzi, zostaje brutalnie ugodzony 
1 odpędzony uderzeniem wiosła przez własnego syna. 

Stało. się to w imię pobudek wyższego rzędu. Zażądało tego prawo 
życia, życia, które dla jednych jest potrzebne, dla drugich - już nie! 

• 
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A jednak? 
W naszych oczach rozgrywa się przejmujący dramat. $cierają sil. 

dwie potęgi : chciwość żyda i bunt najbardziej podstawowych czło
i~~ych uczuć. One są także prawem ! Tamte dotyczą spraw ciała, ma

teru - te ducha. 
Czy rzecżywistośc zmysłowa; widzialna i dotykalna, obejmująca 

:prawy_ wy~ącznie życia ziemskiego zapewni owemu synowi pokój i do
zywotmą ciszę duszy? Czy da mu poczucie szczęścia? 

Gdzież go zatem szukać należy? Czy w krainie ułudnych i zwiew
n;y~h marzeń sennych, czy tez może w nowym poza rzeczywistością ist
meJącym .,teatrze snów", będącym niczym innym jak tylko dalszym cią
itiem życia „Teat ru małego zwierciadła"„. 

W tym teatrze, bc:dącym teatrem rzeczywistych ludzi i ich działań -
.. me było żadnego morału ani nie morału i to świadomie. celowo . . Tu -
w tym drugim teatrze - wyłania się zagadnienie„. Jakaś wina i kara ... " 

Tu wypowiada człowiek to, czego nie mógł czy nie chciał wyjawić. 
qjąc wy łącznie tylko w otaczającej go rzeczywistości. Wypowiada sif,' 
v ·reszcie cały bez. zastrzeżeń i niedomówień! 

Szydził dyrektor „Teatru małego zwierc iadła" z krucjaty dziecięcej. 
~dz.i~ szli żo~merze Jak przed v.iekarii, tylko na hełmach mieli polskie 
znaki. Oczy ich patrzyły w jakiś purikt daleki... „Nie chcę ich! - wołał 
dyrektor z pasją. - Znam was! Już dość ! Nie chcę ich ; To z rodu tych, 
co idą /. motyką na słońce! Znowu to samo. Ciągle się t o powtarza. Je
stem trzeżwy. Jestem realistą. Idą z bronią słabą, nierówną śmieszną. 
Potępiałem ich, wykazywałem głupstwo, lekkomyślność, ~leństwo„." 

Ach tak. słusznie - po trzykroć słusznie w realnym ujmowaniu 
1 zeaywistośc i. Czy Jednak te słowa potępienia, przestrachu czy lęku 
były pełną i całkowitą wypowiedzią tego człowieka i wszystkich podob
nie myślących?.„ 

Przyszedł czas - a działo ię to wtedy, gdy z. pewnego ukochanego 
miasta pozostały tylko ruiny i zgliszcza - że ten sam człowiek - on 
dyrektor „Teatru małego zwierciadła" zaszedł - bo mus i a ł ta m 
z aj ś ć! - do drugiego teatru, „teatru snów". 

I tutaj do niego, nad nim i o nim padły słowa kierownika tej wtór
'1ej sceny: 

„Przyszedł do nas ciągnięty tęsknotą, chociaż lubił mówić, ie w na
szą stronę pociąga go tylko nauka. Bo wielu rzeczy się w sty d z i ł. Na
leżał do tych, co kapturem nakrywają twarz swoją, aby nje zobaczono 
łez. wzruszenia, tęsknoty. Ale my demaskujemy... Zakreślił koło swej 
. ztuki wyraźne granice. Widział jednak, że tej granicy nie ustrzeże ża
den drut kolczasty, żaden strażnik świata. Bał się słowa patetycznego, ale 
łowo to w piersiach utajone - nieraz mu chciało pierś jego rozerwać ... 
Chciał kłamstwem zasłonić wzruszenie, ale nędznym byłby artystą, gdy
by mnej prawdy nie widział niż prawda większości z jego teatralnej 
sali. Dyrektorze „Teatru małego zwierciadła"! Będziesz teraz wśród 
nas! Z naszego już brzegu będz.iesz patrzył jak wyrasta ku górze 
miasto najdroższe, miasto ukochane a ponad dachami jeszcze wyżej wy
rastają wieże coraz smuklejsze, aż zatrzymane w najwyższej ekstazie 
patrzeć będą znów długie lata w niebo, chwytając wieczny niepokój pio
runó\ i wielki pokój cichych mlecznych dróg ... !!! 

Z wyrozumiałością i głęboką znajomością człowieczej duszy odma
lował Twórca ,.Ptaka" obraz naszego pokolenia. Ukazał w pełni jego 
podwójne życie. Reallzm poczynania i posłuszeństwo nieubłaganym pra
wom życia. Nie mniej delikatnymi dłońmi subtelnego chirurga zdjął na
rosła i pnywa.rtą przesłonę najtajniejszych komórek ludzkiej duszy. Wy
czul utajone pulsowanie biednego. skołatanego serca, wysłuchał Uumio-

I 

ny, głuchy jęk z wysiłkiem opanowanej rozpaczy i niezrozumiałych dla 
zimnych realistów niezmiernych tęsknot za czymś, co minęło, co było. 
a było z jestestwem człowieka nierozerwalnie złączone ... 

Było ... minęło. Czy na zawsze? 
„Dwa Teatry" Szaniawskiego - to dzieło wielkiego artysty, by

strego psychologa i dogłębnego analityka. W naskroś oryginalnej formie, 
oscylująceJ między codziennym twardym realizmem a symbolem - po
kazany został nurt życia niezbadanego wnętrza duszy ludzkiej tak skwa
pliwie zakrywanej dobrze 1 zręcznie preparowną maską. Duszy ogólno
ludzkiej - a przede wszystkim naszej własnej! 

JANINA MORSK'"' CELINA NIEDŹWIECKA 

L LASSEK I SYN WYTWÓRNIA WIN 

KRAKÓW, Krnkow1k.o 29. Tel. 556-98. 

PoleC'a znanej jakości wina mio dy 

GATUNKJ: 

CZVRWONE SŁODł\.rn 
CZERWONE PÓŁ SŁ. 

CZERWONE WYTW. 
RENETA SŁODKA 

R J·, NET A P () L S LO D h. A 
Spe<'jalność : M A L A C A 

Do nabycia we wszystkich hurtowniach i sklepach. 

„ 
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ALEKSANDER FISCHHAI ·)) s u c h a r .d (( 

Gdyby dzi~ żył Pe-

S. A. troniusz napewno uży-
Wy twórnia piecz l,' t· i, watby politury do luk-

'i7~ Idów i praeo" nia 

K R AK ó w susowego obuwia - rytowni cza -

Kraków, Grodzka 46, telef. 565-17 C ZEK OL A D A - P RALI NY - CU KIERK I „THE BEST" 
-

I A. PIASEC KI S. A. DWA TEATRY ~TU KUPISZ WSZYSTKO!" 
- GDZIE? we Firmie 

FA.BH\ 1'.A <.ZEK OL.AD "\ komedia w 111-cb aktach Jerzego Szaniawskiego. 

Kraków . \Yrorławska 1 i OBSADA: ADAM TO M:ASZ EWS KI 
O•ob:r se •z.laki „Matka" 

lel. )1 1-M Dr11 t101 Teatrg- Karol Adwentowic'.:z \ł a tka - Aldona Jasińska i ZOFIA lOIASIEllCZ 
Dyrektor •ru1i - Janun Obidowicz Pani - Irena Grywińska 

pol ec:a l.i ~ell' lta - Elżbieta Osterwianka 
Leśniczy - Andn;ej Szczepkowski 

IRAIÓI, IL LUBICZ 3a Zona - Celina Niedźwiecka 

czekoladki karmelki Laura - Janina Morska Oaob:r se azlakł „Pow6dź" - '1Zlil llnrct• ktle)•"flll --

po mad k i k l' k s ,. 
Woźny - Mleceysław Gielniew.ski Andrzej - Mieczysław Jabłoński 

- Chłopiec - Roman Zawistowski Anna - Janina Jabłonowska Poleca•r : szkła, porcel11ę, 
Autor - Jan Ni wiński , , Ojciec - Zbigniew Filus platery, emalif: i galanterif:. Kapitan - Eugeniusz Stawowski 

sk l epy : Mon tek - Marian Cebulski j l{obieta I - Magdalena. Radłowska Dla P. P. Restauratorów specjalny 
Hvn e k G ł ó w nv 3:1 Lekarz - Andnej ·Wierusz \ Kobieta II - Maria Tylczyńska rabat. Wypożyczamy zastawy na 

~i 
Ch i p cy przyjęcia, za ba w y i wesela. 

.. .. Telefony: 517-35 i 517-12 • Reżyseria: IRENA GRYWIŃSKA Dekoracje: TADEUSZ KANTOR 

' 
Muzyka: ALOJZY KLUCZNIOK Sol n skrzypcowe Nina Stokowska. 

Futro p. [reny Grywińskiej z F-111~· W. r.regoraszczuk - Grodzka ;;o. 
Zakład Przetwórczo-Be odlowy 

, 

• K R y s z T A L• 
»B A I. T Y K" . 

ARTYKUI. Y DLA MIAST A I WSI 
Sp. z o. o. 

I r a k 6 w, Floriańska 36, PAROWA FABRY K A 
tel. 562-49, 567-11 M. WO ROSZKIEWICZ CU K R Ó W 

poleca po cenac·h fa br,\ t'zn.r ch 
KRAKÓW. UL. MIODOWA 7 

CZEKOLADY 

' - Telefoa Nr 51&-41 POMADEK 
Marmoladę owocową, W ina owo-

Poaiada atale 11a alcładzle: lcarbid, palniki i lampy PlERMIKÓW 
cowe i gronowe, Korzenie, Kawę, MARMOLADY 
Herhat13 Esencję octową, Tutki karbidowe wszelkich typów, lampy naftowe, 5fajenne, 

- i ihułki, Karbid, Sodę baterie, latarki, żarówki, naczynia emal., kuchenlci, Kraków, ul. Lwowska 30 
amoniakalną i t. p. żelazka 1 mueriały elektr. oraz części rowerowe. Teleloa7: Nr 5ee-84 - 560-05 

L: -
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»MAGNA« 
Fabryka wyr. gumowych 

So. z o. o. 

KRAKÓW XXII 
ul. Romanowicza /9a 
Te Ie fon ·Nr 555 - 70 

p o I e c a s w o i e w y r o b y. 

Koszule męskie i pyjamy oraz 
bieliznę damską i modnf' 

sweterki 

pole c a 

W A .. R DA 
Floriańska 31. 

f UTIA 

'i' 
GREGGBASZCZUK WŁADYSŁAW 
Tel. S-'7-71 Kraków, Grodzka 50 Tel. 6·i?-71 

wrll111j1 z wlasaych 
i •nlerznycll • 111ri1I6w. 
wig ll)llWSZJCll f I S I I 6 W. 

CUKIERNIA EUROPEJSKA 
Rynek L. 35. - Telef. 560-82. 

P. T. Gościom Poleca 
. 

si ę 
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Julian Woloszynowski 

Dwie kurtyny 
Na wyższym, prawym brzegu Bugo - Narwi stal stary, już dosyć 

zgrzybiały dwór, otoc.-zony romantycznym parkiem, romantycznym głów
nie dlatego, że przypominał rezerwat jakiej ś pierwotnej mazowieckiej 
przyrody. Gdy z tego wy:l.szego br.tegu patrzyło się przez małą , ale bar
dzo niebezpiecznq, pełna wu·ów i omamów rzeczkę, na brz~g drugi, wi
działo się prawie zawsze bl<;kitne od mgły moczary, a dalej, za szczeciną 
~-iklin; mokre łąki. Z tego brzegu pochodzi Jerzy Szaniawski. auto1· 
enigmatycznej „Ewy", nieprawdziwego „Kochanka", . :-tmozwańca ,.I>ta
ka", odbronzowionego „Żeglarza", ,.Adwokata" i złodzieja „róż", zaklę
tego w sidła interesu „Fortepianu", „Mostu", który przez tę rzekę był 
porwany, i . .Dziewczyny z lasu" tamtego. nadnarwiańskiego. - sztuk 
l':tóre dały mu przed wojną sław<;. 

O autorze utarło się mniemanie. ie nie dowier:u.i niczemu, ale mówi 
u tym w sposób cichy, żeby posłyszeli tylko bardzo muzykalni; że umie 
zarysować postacie tak ostro, że <•Ż wychodzą ze sceny i mieszają sie 
z widownią; że wreszcie Pozwala na sielan·kę sentymentalną. jakby czasy 
.. berżerek" brał poważnie . 

O tern, jak Krasiński radził Słowackiemu - przymieszać żółci do 
lazurów i tak kościstą dlonią uderzyć, żeby poczuli, myślałem nieraz, 
słuchając komedii Szaniawskiego. Jeżeli naprawdę uniwersalną receptą 
jest cukier i bat, to bat Szaniawskiego ci;:ił zawsze celnie. choć elegancko. 
n cukier niekiedy zniechęcał. 

Teatr Szaniawskiego, jaki znaliśmy przed wojną, należał i należy 
do żelaznego repertuaru każdej sceny polskiej: Szaniawski, po paru pró
bach, stał się klasykiem., stworzył styl własny, który jednych poprostu 
brał, innych nastrajał do rewidowania pojęć o t. zw. „poetyczności". Ale 
jednych i drugich, a zwłaszcza tych drugich, osaczał fragmentami, jakby 
rzucanymi od niechcenia, realizmu komediowego tak ostrego. na jaki 
niewielu, nie tylko polskich, ale także zagranicznych pisarzy sceny zdo
być się umiało. I byli ludzie, którzy w duchu czy w piśmie skłonni zda
wali się życzyć Szaniawskiemu przerzucenia całego ciężaru jego wielkie
go talentu dramatycznego na wątek komedii realistycznej. 

W wyborze pomiędzy miłością „ziemską" a „niebiańską" (jak na 
owym obrazie symbolicznym, na którym pierwsza jest w pociągających 
fatałaszkach, a druga beznamiętnie naga) doradzano rnu zająć się pierw
iszą, a o drugiej, jako trudno wypowiadalnej, przestać marzyć, w każdym 
razie przestać mówić. 

I nie wątpię, osobiście, że gdyby Szaniawski tej rady posłuchał, sta
nąłby od Zapolskiej (w jej zakresie) wyiej. Czernże jest bowiem teatr 
Zapolskiej? - doskonałą galerią epizodów. Ale myślę, że tylko kobieta 
(; to nie zawsze) może być wolna od kompleksu Don Kiszota. Wydaje
!lłi się czasami, że to najbardziej mę~ki bohater literacki. Pisarz na
prawdę męski, świadomie czy nieświadomie, nie potrafi zrezygnować 
z bohatera, chociażby go najperwersyjniej ukrył , czy rozproszył jegt, 
siły jednostkowe na przestrzeni utworu. S:z.aniawski więc nie zrezygno
wal z „wiatraków", chociaż w pny:tiernnym Sz.anszo-Panszy i w gro
tesce „r umaka" Rosynanta mógł znależć dosyć powodzenia; trzymał 
swego „smutnego rycerza" wciąż na planie. dając mu rótne stroje i de
koracje towarzyszące, aby w końcu uzbroić go ew „Dwóch teatrach") 
w prawdziwą zbroję. 



Jaka jest ~~nia rozwo~u tego złe>żonego artysty? Szukając łatwizn 
„szufladkowych , prz>:"po1n1nano mu teatr Rittnera; ale to było bardzo 
d~~o ,.temu~ przy pierwszych komediach: „Ewie", „Papierowym Ko
c an m .' częsciow? „ptaku". Potem się okazywało, że te nie wystarcza; 
ramy. n_ttnerow.skie rozsa~ała wizja szczególna, budząca niejedno za
strzezenii;; ale_ Jednocześnie wyczuwało się, że „mikrokosmos" komedio
wy Szaniawskiego szuka własnych „promieni kosmicznych". 

Teraz, ~dy przechodzę w myśli sztuki autora „Lekkoducha", zwłaszcza 
~ wstr~ą~aJą~ym re~renem aktu III-go „Dwóch teatrów", zdaje mi się. 
ze WOJtk1ew1czowsk1e lalki, pajace i żołnierzyki były dla pe>ety tym. 
<'Zym dla Jacka Malczewskiego jego fauniczna mitolo«ia. Bez nich świat 
realny musiałby być mniej realny; kontrast z nimi z:ostrzył komediowe 
widzenie ludzkich, codziennych treści. 

. , Szt~ka ~z:ani.iwskiego. „Dwa teatry·· składa się z aktu pierwszego. 
kl~ry się dzieJe przed w_o~ną, z aktu drugiego, który wypełnia - jakby 
dw 1em.a e1?okam1 ~udzkosc1 -. czas przejściowy, i z aktu trzeciego, którJ 
?dsłam~ się w. rumach powoJennych. Mamy więc dwa czasy: p rzed.vo-
1enny 1 powoJenny. a w środku - skondensowane skróty chwil co 
charak.teryzowało s_am czas . wojny w przeżyciach każdego człowi~ka. 
W akcie dru~pm, któ~y ukazuJe „teatr w teatrze", istnieje jakaś delikatn<: 
gran!ca po1n1~zy pierwszą jednoaktówk<t „Matka" a drugą Powódż' ' · 
;:;ramca ta~ meuchwyt':1a, a przecież istniej~1ca, jaka dzieli n~~ze myśli. 
z któryc~ Jed!'le odnosimy do okresu przedwojennego, gdy inne z ca!q 
pewnością ~hczamy _do naszych przemienionych, zrewidowanych pojęć. 
W t~n .sposob ~kt. pierwszy sztuki i jednoaktówka „Matka". to jakb) 
częśc p1~rwsz~ zyc1a, _a „.Powódź" i cały trzeci akt - to już nasze życi . 
nowe. Nie up1er::im się, ze lak właśnie jest, ale tak mi się wydaje. 

ZaczynaJ.ą się. „Dwa teatry" zupełnie zwyczajnie, tak jak to lub;t 
dawny Szaruawsk1: szarzyzna, a w nią wetkane jak nici przeważnie 
7ło~e lub sre~rne w kolor~ -:-- ~~kieś cacko banalnego m~rzenia, jakis 
t khwy napo~or sentymenc1k, Jakis kontrast, bardzo delikatny, pomiędzv 
1 zw. „pe>ezJą" a t. zw ... prozą". · 

. _ '!Dwa teatr;y" Szar.iiawskiego. mają ~wie k~rtyny, dosłownie i w prze
nosm. Dosłownie, gdyz w II akcie będzie, oprocz zwyczajnej, druga kur
~yna, podczas „te~tru w teatrze"; przenośnie, gdyż w III akcie przeczu
.1emy. kurtyn.ę, d.z1elącą ten świat od innego. Gdybyśmy nie mieli za sobą 
~oś:-v1adczema, ~e taka kurtyna daje się przeczuć w pewnych chwilach 
~yc1a, łatwo bysm.y ~wes~ionow~li jej. pra':"dziwość. Niestety, nie dane 
J~st nam to ułatWle':11e- Nie lękaJmy-się poJęcia „au dela", które na po
czqtku. naszego_ tragicznego, a r azem wysokiego stulecia tak często nas 
1'Zantazowa~o Jako . m~ły._ o pozorach głębi, nastrój nieuchwytności. 
Uch~ytnoś~ .teg.o poJ~1a, Jak '"'?'nalazek nowej energii, jest chyba jedną 
z naJbardzt~J ruepokoJących i ciekawych ·zdobyczy tej wojny. Myślę nie 
o mal?~amu ta~tego świata, nie o jakiejś dantejskiej konkretności tej 
.. Bosk1eJ Komedn": tylko o świecie idei, który, wbrew t ragikomicznym 
pozorom, okazał .1ę trwalszy od świata materii. 

. Słyszałem w cza~ie w~jny takie zdanie: ta wojna pokazała, że nic 
ru~ ma •. . w co. czło~1ek wierzył, do czego miał zaufanie. I to prawda. 
większosc. ~hw1 l ~OJennych była tego rodzaju, że usposabiała do podob
!1Ych my~łl: Ali: Jak ~a~sze i we wszystkim mniejszość rozstrzyga, tak 
1 tu: mmeJszośc chwil mnych zdecydowała, że „czwarty 'Wymiar" ów 
os~wiony, chociaż inaczej dziś pojmowany, stał się niejako cz~arta 
.sc1aną sceny świata . 

Oto właśnie jest ta kurtyna, która, dla oka niewidzialna, przypomni 
nam o sobie w ciągu trwania życia w „Dwóch teatrach". 

O co chodzi w nowej sztuce Szaniawskiego? Opowiadać treść sztuki. 
to łętwiejsze niż wykładać wiersz, ale prawie równie niewdzięczne za
danie. 

Rzecz się zaczyna przed wojną, jakby w jej praeddzień, mówi się 
o wrześniu 1939, w którym sztuka jakaś ma być wystawiona; technicznie 
zdaje się być trudna , ze względu na pomysł wysadzenia w powietrze 
miasta; aktorka nie ma ochoty grać roli dziewczyny, ginącej pod gru
zami (potem sztuka z.mieni się w życie - i rola· będzie w życiu ode
grana); technkzne trudności wystawy t eż dadzą się pokonać przy po
mocy niezawodnych środków, doskonalszych od maszynerii scenicznej 
Montka, a ztuka inna, jakiegoś nieznanego młodego autora, „której ża
uen teatr . wiata nie mógłby wystawie·', znajdzie nieprześcignioną reali
/ację. 

Swietne epizody, jak 1:awsze u Szaniawskiego: ten woźny. który 
Jsprawiedliwia poranny .,głębszy·· filozofią wieśniaków, wcześniej za
czynających dzień: ci dwa j autorZ)' dramatyczni, z których jeden jest 
/.. fajką a drugi mizerny; ten pierwszy nie mówiący nigdy więcej nad 
jedno słowo, a ten drugi piszący si.t uki w jednym zdaniu, w jednym 
obrazie, przychodzący do teatru zawsze w porze deszczu, „chłopiec 
7. deszczu". nierozkwitły autor „Gałęzi kwitnącej jabłoni". Ironia przy
·em o aktualnościach każdego teatru i dzisiej szego także. 

W akcie drugim dwa małe arcydziełn , pozornie same w sobie, oder
wane od reszty treśc i, potem wpojone w akt III przedziwnym deseniem 
Więc pierwsza - „Matka": obrazek sceniczny, niby nic. odwieczny ży
ciowy wątek, ekstrakt .. śniegów", trójkątów - sublimowana materia 
uczuć miłości, własności i tęsknoty; ani jednego zbędnego słowa, deli
katne klamry dramatyczne - jak w lirykach krótkich Norwida, nawią
zanie do jakiegoś szczegółu, powiedzenia, sytuacji. I drug·1 jednoaktów
ka . ,Powódź" - o tym, jak się redukuje coraz bardziej to, co z sobą 
człowiek bierze w drogę , niemal „na tamten świat" (o pierzynach, o ku
rach człowiek pamięta - a o czym zapomina? i co zostaje w człowieku, 
gdy wszystko zagro:t.cne nicością? kożuch już mu nie bc:dz1e potrzebny): 
te racje starego ojca: że już to wszystko widział, wie wszystko, u jedneg 

. nie wie, że to już koniec . 
Obcowanie z czymś genialnym - tylko tak to można określić, gd~· 

stary na chwilę przed końcem o tych kurkach mówi i ziarnie dla nich 
(o kurkach, które kocha, bo chciałby je zjeść), nie wiedząc, że za chwile; 
sam utonie. Jak niektóre stronice Flaubert'a, co dech zapierają w pro
zaiku, tak tu (zwłaszcza w „Powodzi") ogarnia słuchacza szczery, bez
interesowny zachwyt. jaki daje prawdziwa sztuka - a może podług kla
sycznej recepty - oczyszczający jej wpływ. 

I teraz najważniejszy, bo j uż naszych czasów, akt III. W suterenach, 
w podziemiach. „Deszcz, szaruga, słota". Dyrektor „postarzał, zbiedniał". 
W tych czasach „głodu, chłodu i ruin". Mniej się interesuje nawet snami 
teraz. „Kto był przy teatrze, ten wróci. Teatr ciągnie". O okresie wo
jennej przerwy mówi dyrektor: „Nawet gdy teatr był nieczynny, żyłem 
teatrem, widziałem przedstawienia". Woźny wie, że każdy człowiek ma 
swego fijoła: dyrektor - s ny, a on, wożny, gołębie. „Gdzie są moje
gołębie? Gdzie jest ten plac nasz gołębiany? Spojrzę czasami na niebo. 
Nie ma ich. Tylko to niebo zostało". Dyrektor zastanawia się: „ludzie 
szukają, szukają, to co jest przy nich, widocznie im nie wystarcza". 
Wożny przyznaje: „I ja szukałem zakopanych swoich rzeczy, i tyłem 
i znalazł". Ten z fajką (ten pierwszy % I aktu małomówny autor) przed 
rozwalonym domem stal (domyślamy się w jakim mieście), „niesmaczne" 
powiedział. A o tym drugim, „chłopcu z deszczu": „Jedni go widzielL 
jak się mocno bił i zginął". Wożny wiąże t e „Dwa teatry" w jeden: 

,, 
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.trz.ebaby oczy ' ·ypłakac, pk 1nó\l.il 11 nas tt stara („Matka"), a oczy 
.Jeszcze potrzebne". 

Sen dyrektora ogarnał. I przyszedł „chłopiec z deszczu". Dyrektor: 
.,Tutaj dopiero będzie teatr'. Chłopiec : .. Teatr już jest tutaj od dawna". 
Dyrektor: .„ .. przynosił mi pan swoje dz.iwne sztuki, które właściwie nie 
były sztu ami teatralnymi, jakieś fragmenty, teksty w kilku słowach. 
wrażenia. W żadnym teatrze świata nie mogłyby być grane". - „Pan 
·ię myli. Rzeczy moje były grane". - „Gdzie?" - „Tutaj". - - I oto 

przypomina s ię, w zywym obrazie, jego sztuk a „Krucjata dziecięca". 
Znamy dobrze czas i miejsce akcj i. 

Nie mam lepszego słowa od - w cudzysłowie podanego: „chwila 
osobliwa". jak w „Weselu" - ten w trzecim akcie „Dwóch teatrów" 
sen dyrektora. „Nie wszystko się kończy po zapuszczeniu kurtyny". Te 
postacie sceniczne - mają swe dalsze ciągi. 

A aktualność tego „wewnętrznego" teatru, którą odsłania Szaniaw
ski w "wej przedziwnej komedii, da się opisać słowami z „Hamleta": 
Pokazuje ,.światu i duchowi wieku postać ich i piętno". 
- Sztuka mogłaby się też nazywać : „Warszawa 1939-44-45". „Dwa 
teatry" - to rewelacyjny teatr. 

P.S. W przeddzień ostatniej wojny, w czasie jej trwania (i to po obu 
stronach frontu), wreszcie nazajutrz po niej - słowo drukowane zdobyło 
sobie inteligentnego czytelnika, bo sceptycznego. Nie było to zamierzo
nym osiągnięciem tego „słowa" , wprost przeciwnie; ludzie przestali wie
rzyć wszystkiemu, co czytali. Niewiarę w propagandę stopniowo prze
.rzucili na literaturę. Nagle olśnilo ich spostrzeżenie, że język ludzki 
jest dostatecznie giętki, aby każdą treść podać w zamierzonej tendencji. 
Jakże t rudno teraz pisać. 

Nie jest rzeczą· łatwą przywrócić kredyt słowu pisanemu. I druga 
sprawa: nad przerwą wojenną w k.ulturte narodów nie łatwo również 
przerzucić mosty. A o te nowe mosty powinno chodzić każdemu, kto nie 
uważa, że życie zaczyna oi~ od dziś. 

(Pisałem pod wrażeniem przeczytania sztuki .,Dwa teatry" w ręko
pisie). 

·~· 

ZllŁAll CJllGlll CZ E 

•POLCYlll« 
Iran, R1m111Jicza t5 tel. 555-72 

Ocynkownia i wvłw6rnia 
wyrobów bla1~anych pro· 
dulccji ma1owej, jak wio· 
dra, baniaki, pralki i I. p. 

·-
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE 

•GL O I m 'o 1~ 
A. G A Z DA i Ska KRĄKÓW STAROWIŚLNA 62 

Przewozy Konne 

Telefon 557-081597-28 

wykonuje 

Transporty Samochodami Ciężarowymi 
Transporty Kolejowe. 

M!f,1SIC.A K;l.EJ Elef.IDgltA 
\/ lUl.llKOfllł. 

'· 
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ELŻBIET A OSTERWIANK.A M. GIELN/EWSKI 

CENTRALA HANDLOWA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 
Biuro Sprzedaży Art. Chemii Stosowanej 

KRAKÓW, Pijarska 9. 
Tel. 558-18. - - Tel. 558-19. 

PIUCA lllllY: 

)IMIRACULUM« Krem sportowy Ultrosol. - Krem molowy Kw1ol Podijalońsk1 . 
Krem lłualy Lanolinowy. - Pudry, zasypki dlo dzieci, ktedki do 
warg. - Pro12ki do zębów. - Wody kolońskie. 

»NIVEAc (Pebeco) Krem sportowy. 
Krem matowy 

Krem dlo dzieci Jl 
Wody kolońskie •• 

Pasto do z~bów 
Prouek do zębów 

Woda do ual 
Puder dla dzieci i I p. 

PASTY DO OB U W I A: Erdal, Erdtn, Zorza, Złoty Dzwon, Lodix. 

ARTYKUL Y GOSPODARCZE: Proszki do czyszczenia »Sir o x« itT o 1 o n• 
Płyny do czyuczenia »Si da I« i I. p. I 

JANUSZ 08/DOWICZ ROMAN ZAWISTOWSKI 

P A li S T I O W A F AB R Y K A, 
MUN.DURÓW WOJSKOWYCH 

Kraków, ul. Sławkowska' 12 
Telefon Nr 565-96 

wy le o'n u ie 

wszelkie z am ów ie n i a konfekcyjne· 

w wielkich ilościach oraz prace 

wchodzące w zakres krawiectwa 
. 

miarowego. 
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POLSKA 

BAT·A S.A. 

SKLEPY \V KRAKO\VE 

przy ul. Floriańskiej 28, Telefon Nr 504-04 

1>rzy ul. Krakowskiej 21.· Telefon Nr 556-12 

przy ul. Kalwaryjskiej 5. Telefon Nr 561-14 

po I t' ca bez ograni(·zell kartkowyc-h 

obuwie płócienne na spodach 

dre'" n innych i gumo w yeb, po n to f Ie domowe. 

kalosz«> śniegowce. 

Ponadto czynne są o ziały : 

PEDICURE 

(piełęgnaeja nóg. usuwan.if" odcisków. musuże). 

REPASACJA 

(podnoszenie ouek w pończochachl. 

MASZYNOWE CEROWANIE 

(skarpetek męskich i pończoch). 

FACHOWA NAPRAWA 

wsz e I kiego r od z a ju OBUWIA skórzanego i l(omo\\ ego. 

l>1'11'wn1ir1 .. l'ow.~r·in.qliwu.fr i Jira1·11" w Krulrowi1 •. 

M-10130 

----------~--#.g „6vr~ tl,J ,1.J JUcc 


