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ST ANISLAW HEBAN OWSKI

POETYCKI TEATR JERZEGO SZANIA\VSKIEGO
Skarżyli się obywatele poczciwego miasteczka w „Ptaku" Jerzego Szaniawskiego na niezaradność geometry, który okropnie marudził przy
wytyczaniu granicy między rzeczywistością i bajką. Groteskowi rajc owie chcieli ostatecznie uregulować tę niepokojącą sprawę, ale szybki
rozwój wypadków dowiódł im, że nie sposób zatoczyć granice tak lotnej
i nieuchwytnej materii. świat bajki rządzi się innymi, niepisanymi prawami, wymykającymi się przewidywaniom i kalkulacjom statecznych
mieszczuchów i może spłatać im nie mało figli.
Na nic tu zresztą „mędrca szkiełko i oko" jedynie „czuciem i wiarą"
możemy sięgnąć po prawdę dzieweczki z „Romantyczności". Jan w „że
glarzu" kapituluje przecież pod wpływem wzruszenia, jakie budzi w nim
własne czucie i wiara prostaczków w bohat2rstwo kapitana Nuta. Nie
zburzy mitu, chociaż zna obiektywną (?) prawdę i krętactwa „handlarzy
sławy", woli poddać się urokowi chwili i zbiorowej tę s knocie do piękna
i doskonałości. I Anna z „Dziewczyny z lasu" pójdzie w przełomowej
chwili za „jakimś widmem romantycznym, które dopomina się o swoje
prawa". A klarowność małego zwierciadła zmąci Teatr snów w sztuce
„Dwa Teatry". Pod powierzchnią wielozn acznych słów i niepełnych gestów Szaniawski stara się odczytać trudną do wyrażenia romantyczn4
„prawdę żywą", ukrytą gdzieś na dnie ludzkiego serca.
W sztuce „Kowal, pieniądze i gwiazdy" zrzędzi kupiec: E, panie! Coś
podrywa ... „Coś" podrywa ... Co to znaczy „coś'"? Takie siowa jak „dom"
- „las" - „koń" - „młot" - to rozumiem, to ma swoje znaczenie, ale
„coś"? A kowal odpowiada : Ale, panie Kruk, tu mi się wydaje, że bez
I.ego „coś" też się w naszej mowie obejść nie można: „dom" - „koń" „młot" ... to jakoś nie wszystko ... Bywają takie rzeczy, o tu, u nas w środ
ku. Nie wiadomo , co. Coś leży kamieniem, jakieś umiłowanie, jakieś
stracenie tego, co się umiłowało, strach przed czymś , co nadejdzie ...
Wszystkiego jasno nazwać nie można, tak i tak. To właśnie „coś". N·ie
wiele to mówi, to prawda , a.le jakby przybliża rlo jakiegoś rozumienia.
Tłem akcji sztuk Szaniawskiego jest zawsze bliżej nieokreślone „jakieś
miasteczko" - „jakaś wioska", autor nie osadza swoich postaci w konkretnej przestrzeni i określonym czasie, ale wprowadza je w mglistą
krainę baśni, w której każde ni eomal wypowiedziane słowo może nabierać większej, niż potocznie, wagi lub odrywać się od ziemi, stając się
symbolem i poetycką przenośnią. Technika bajkowa pozwala Szaniawskiemu snuć swobodnie szeregi uogólnień . Symbolika służy mu do wyrażania nieuchwytnych, nienazwanych stanów duszy, a intymne, delikatne uczucia przepuszcza się często przez filtr, wyciągnięty ze stare j
r ekwizytorni teatralnej. Czasem ograna, pospolita maska wystarczy do
scharakteryzowania postaci : jakiś Pierrot będzie uosobieniem poetycl<iej

JERZY KOLLER
tęsknoty

i przekory odwieczny burmistrz przedstawicielem suchej
rutyny i myślowych schematów.

Z TEATRU

Dzięki takiej maskaradzie autorowi udaje się zasugerować nam niejako automatyzm działania występujących osób i nagle zaskoczyć nas
nieoczekiwaną reakcją. Bo Szaniawski utrzymując stale pobłażliwy dystans do swoich bohaterów - umie jednocześnie wyposażyć ich ułam
kową argumentację w swoje własne różne i przeciwstawne racje.

W tym bardzo „literackim" teatrze często „papierowi kochankowie"
są bardzo wymyślnymi, ale pozbawionymi ludzkiej krwi marionetkami,
a przy ostatecznym rachunku Szaniawski nakłada bajkową czapkę niewidkę, odpierając wszelkie zarzuty niekonsekwencji czy zbytniego
uproszczenia - znaną kwestią studenta z „Ptaka": Przecież to wszystko
tylko po to „żeby było wesoło, żeby było ładnie!" I jakby nawiązując do
powiedzenia Woltera o teatrze Marivaux, w którym błahostki waży się
na wadze z pajęczyny - Szaniawski każe jednemu z grajków we wspomnianej już sztuce „Kowal, pieniądze i gwiazdy" - stwierdzić, że „istnieją zapewne gdzieś na świecie majstrzy co potrafią zważyć pewne
sprawy na takich ważkach czułych, czulszych, niż aptekarskie wagi, co
mogliby powiedzieć całą prawdę o kowalu" - sam jednak podaje rękę
braciom Dedejko i woli ograniczyć się do napomknień, aluzji, które
prawdę przybliżają, muskają ją, jak toczącą się kulę, ale jej nie utrwalają, niby w obawie, że zahamowanie ruchu mogłoby zmienić jej prawdziwy obraz.
Ten lęk przed racjonalistyczną precyzją, brak zaufania do statycznonaszych formuł wobec wciąż zmieniającej się, płynnej rzeczywistości
nie prowadzi jednak autora „Adwokata i róż" do całkowitego relatywizmu.
Każdy może w sobie odnaleźć prawo moralne, wskazujące właściwą
drogę. Tę „kantowską" myśl demonstrują nam trochę pocieszne, trochę
smutne ludziki, dziwne kreaturki, nie wypowiadające się do końca i, jak
ślimaki, chowające się we własnych muszlach. Kiedy znów staną si(')
bardziej gadatliwe łatwo możemy wykazać kruchość ich argumentacji.
ści

Szaniawski nie utożsamia zresztą toku myślenia swoich postaci z wł~
snym widżeniem świata. Jest ponad nimi. Ciągle akcentuje przy tym,
że zdaję sobie sprawę z ułomności natury ludzkiej. Z ironiczną wyrozumiałością traktuje zbłąk:anych, ludzi skłóconych ze społeczeństwem,
ostrzej prześmiewa pewnych siebie i zadowolonych z świata filistrów ale jest „coś", co ośmieszyć się nic da. Mówi o tym Przyjaciel z „Adwokata i róż". Ołówek karykaturzysty zbuntował się i nie p0zwolił mu
ośmieszyć sceny w sądzie, kiedy „jeden człowiek ratował dru.-giego czło
wieka". I to proste odczucie daje mu właściw~ busolę działania. Podobnie jak przełomowym momentem życia jest może zbyt poetytki zachwyt
Heleny nad muzyką w „Fortepianie („i w końcu na twarzach waszych
było szcz ę ście jakiegoś lotu najwyższego płynęliście pod gwiazdami")
i wzruszająca, uroczysta kapitulacja Jana wobec mitu „żeglarza".

,.Adwokat i

,

róże"

Mówiąc przed paru laty w sali wykładowej o „kulturze współczesnej
sceny polskiej", podkreślałem, że wśród młodego pokolenia pisgrzy scenicznych, oryginalnością formy i szukaniem nowego, własnego wyrazu,
wybijają się na czoło Jerzy Szaniawski i autor „Przechodnia", Bohdan
Katerwa. Jakkolwiek wszelkie proroctwa, a zwłaszcza na polu twórczości, bywają zawodne, w tym wypadku zdanie owego odczytu mógł
bym tak samo i dziś powtórzyć, nie zmieniając w nim nawet przecinka.

Jerzy Szaniawski jest nie tylko pisarzem oryginalnym, ale w żmudnym
trudzie tworzenia, wykuwającym pracowicie i coraz wyraziściej rysy
swego profi1u literackiego. Co więcej w formie dramatycznej i opanowaniu techniki rampy, autor ostatniej premiery wznosi się na coraz wyższe
szczeble udoskonalenia. Kiedy w dawniejszych utworach („Papierowy
kochanek", „Ptak") dawał się zauważyć jak gdyby zbyt krótki oddech
twórczy, starczący na dwa doskonałe akty i trzeci doczepiony i nieuzasadniony koniecznością wewnętrznej struktury, w ostatnich dwóch komediach „żeglarz" i „Adwokat i róże", zwartość budowy nie nasuwa
żadnych wątpliwości i zastrzeżei1. Pogłębił się również stosunek autora
do zajmującego go problemu: ten problem przedstawił mu się z innej,
może nawet bardziej przynajmniej z punktu widzenia sceny - zajmującej1 strony [... ]
Nawet najskrupulatniejsze streszczenie nie jest w stanie oddać cień
kiej gazy poezji, melancholii, najsubtelniejszej romantycznej ironii,
w jaką spowił swą ostatnią sztukę Szaniawski. Widzimy w niej ogromny
krok na drodze rozwojowej poety, krok, pozwalający oczekiwać po autorze jeszcze niejednej równie radosnej zdobyczy. W „Adwokacie i różach" witamy rzetelne wzbogacenie naszego repertuaru scenicznego.
Rozpisaliśmy się tak szeroko o samej komedii, że niewi c->le już miejsca
pozostało nam na omówienie jej scenicznej r ealizacji. Współpracowni
kami autora byli nasza znakomita reżyserka Stanisława Wysocka i nasz
dzielny artysta-dekorator Stanisław Jarocki. Pani Wysockiej powiedzieliśmy już na tym miejscu, tyle pełnych szczerości i serdecznego entu7jazmu komplementów, że dziś z równą serdecznośc i ą możemy wyrazić
nasze zastrzeżenia. P. Wysocka była jedyną, której można było powierzyć reżyserię „Adwokata i róż", niemniej atoli zdaniem naszym, podała
nam tę rzecz w innej, odmiennej - również zdaniem naszym - od zamit:>rzei1 autora tonacji. Reżyseria położyła nacisk na głębię filozoficzną,
wydobyła jakiś Ibsenowsko-Maeterlinck'owski tragizm, jedno i drugie
dość dalekie i obce Szaniawskiemu. W tym pogłębieniu treści, zniknęła
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i potrosze zgubiła się lekkość poezji, błękitna fantazja, zatraciła się i domieszka ironii, którą autor dał w dawce wcale obfitej. Nie uwzględniono
też dostat ~ cznie tej symboliczności formy, bardzo odmiennej od mocnego
realizmu Ibsena„. Niemniej tak pojąwszy swe zadanie Wysocka wyko:i.ała je i wypieściła z właściwym sobie mistrzostwem. P. Jarocki wy~zarował przed oczyma widza śliczną fantazję, utkaną z przepychu róż
I melancholii ruin klasztornych, szkoda tylko, że tak na pierwszy plan
\Vysunął ową szklaną budkę, mającą imitować cieplarnię.

O artystach dziś nie powiem nic; wszyscy to nasi dawni znajomi, wieco o nich myślimy, wszak dawaliśmy temu wyraz na tym samym
miejscu i tylokrotnie . Wszyscy od przedstawicieli ról pierwszoplanow y ch, aż do wykonawców epizodów, włożyli w swój trud tyle pracy
i wysiłku, że nie chcemy im dokuczać doszukiwaniem się nieporozumień,
niestety do ś ć licznych .. ."
jzą

Jerzy Kol!er

Fragmenty recenzji z „Dziennika

Poznańskiego"

Nr 276 -

29. XI. 1929

PREMIERY SZTUK JERZEGO SZANIAWSKIEGO
W POZNANIU
1. „MURZYN" - Teatr Po 1 ski - 6. IV. 1920 r.
Grali m . i. Władysław Ryszkowski, Helena Stępowska (Hela). Maksymilian Piotrowski, Bronisława Wojciechowska (Ada).

2. „PAPIEROWY KOCHANEK" - Teatr Polski - 26. XI. 1920 r.
Reżyseria: Szczurkiewicz, dekoracje : Stanisław Jarocki, obsada: Bolesław Szczurkiewicz (Hipolit), Helena Stępowska
(Ne lly), Leon
Łuszczewski (Pierrot), Edward Topolski (Poeta), Helena Czarnecka
(gospodyni), Halina Sokołowska (Izabella), Stefan Hnydziński (Czło
wiek bez zajęcia). Eugenia Zasempianka (była tancerka), Bolesław
Rosiński (Agent), Tadeusz Olderowicz (lekarz). Mieczysł a w Roman
(elektrotechnik), Stanisław Łapiński (kamerdyner), Zygmunt Winter
(muzyk), Tadeusz Kostrzeński (stróż), Stanisław Stefański (chłopiec).
3. „PTAK" -

Teatr Polski - 27. II. 1924 r.
Szczurkiewicz, dekoracje: Stanisław Jarocki.
Grali m. i. Z. Biesiadecki (student), Franciszek Ryll (Burmistrz), Bronisława Wojciechowska (Burmistrzanka), Władysław Stoma (Anzelm), Maksymilian Piotrowski (Eustachy) , Stanis ław Łapil1ski (Sylwester), Marian Bogusławski (Sebastian), Tadeusz Chmielewski (sekretarz, Bolesław Rosiński (wynalazca), Roman Gantkowski (Michał
ka), Stefan Hnydziński (woźny), we wrześniu 1924 r. w roli Studenta
wystąpił trzykrotnie Juliusz Osterwa .
4. „EW A" - Teatr N owy - IX. 1924 r.
?
Grali m. i. Janina Zielińska, Gustaw Buszyński, Helena Czarnecka,
Stanisław Gro]icki, Kazimierz Korecki, Maria Arnoldówna.
Reżyseria:

5.

„ŻEGLARZ"

Teatr Po 1 ski - 16. II. 1926 r.
Szpakiewicz, dekoracje: Stanisław Jarocki.
Obsada : Mieczysław Szpakiewicz (Jan), IVI. Grelichowska (Med), Marian Godlewski (Rzeźbiarz) , Tadeusz Chmielewski (Przewodniczący) ,
Józef Dębowicz (Rektor), Józef Opieński (Admirał), Franciszek Ryll
(Paweł Schmidt), Zbigniew Szczerbowski (stary marynarz), Maksymilian Piotrowski (Wydawca), Jadwiga Sachnowska (doktorowa),
Aleksandra Królikowska (Felcia), Halszka Liebekówna (Iza), Jerzy
Kordowski (kapelmistrz), Włodzimierz Preiss (student), Tadeusz
Kostrzeński (Pan z komitetu).
Reżyseria:

Teatr Polski w Poznaniu Rodziewicz

(Łukasz),

1929 r. „Adwokat i róże" Aleksander
Bo!eslaw Szczurkiewicz (Mecenas)

Bolesław

-

Mieczysław

6. „P APIEROWY KOCHANEK" -- T e a t r N owy - 5. I. 1928 r.
Reżyseria: Jan Kochanowicz, dekoracje: Feliks Krassowski. Grali
m. i. Roman Zawistowski (Pierrot), Maria Wiercińska (Nelly), Jan
Kochanowicz (Hipolit), Jacek Woszczerowicz (krawiec), Wincenty
Wybraniecki (Poeta), Kunkówna (Izebella), Kazimierz KnobelsdorfWilamowski (Człowiek bez zajęcia), Jan Hajduga (Tauber).

9. „MOST" -

Teatr ""owy - 7. IX. 1935 r.
Kazimierz Korecki, dekoracje: R. Krajewski. Grali m. i.
Zygmunt Noskowski (przewoźnik), Kazimierz Przystański (gość),
Zbigniew Koczanowicz, Ludwik Tatarski i i. Po wojnie teatr gnie~;n i e11ski pokazał gościnnie na scenie Teatru Nowego „l'llost" w reży
serii i dekoracjach Stanisława Cegiel skiego.
Obsada : Stanislilw Mroczkowski (Tomasz), Maria Deskur (Helen '< ),
Jan Dietrich (przewoźnik) , Edward Chełmicki (.Janek), Magdalena
Czarska (Marysia), Bole s ław Andrzejczyk (gość), Edmund Derski
(szofer).

Reżyseria:

10. „DZIEWCZYNA Z LASU" - Teatr Po 1 ski 18. IJI. 1939 r.
R eżyser i a : Kazimierz Korecki. Obsada : Kazimiera Szyszlrn-Bohusz
\Anna), Zygmunt Noskowski (gajowy), Stanisław Konarski (stary
Mendel), Mieczysław S e rwiński (Witomski), Kazimierz Przystański
(Wuj), Andrzej Szalawski (Olek).

„

Teatr Polski w Poznaniu - 1929 r. „Adwokat i róże" w reżyserii Stanisławy Wysockiej, dekoracje Stanislaw Jarocki. Na zdjęciu Boieslaw
Szczurkiewicz (Mecenas) i Zygmunt Biesiadecki (Marek)

W czerwcu 1955 r. w Teatrze Nowym występował zespół Teatru
Kaliskiego, który wystawiał „Żeglarza" w reżyserii Konrada Swinarskiego w dekoracjach - Swinarski ego i Kosiorka . Grali m. i. Michał
Pluciński (Paweł Schmidt) i Krzysztof Chamiec (.Tan).
7. „ADWOKAT I

RÓŻE"

- Teatr Po 1 ski - 26. XI. 1929 r .
Wysocka, dekoracj<:> : Stanisław Jarocki. Obsada: Bolesław Szczurkiewicz (mece nas), Eugenia Podborówna (Dorota), Katarzyna Zbikowska (Dama), Zofia Gryf-Olszewskci (siostrzenica), Zygmunt Biesiadecki (Marek), Aleksander Rodzi<:>wicz (Łu
kasz), Kazimierz Przystański (Przyjaciel), Józef Kondrat (agent),
Maksymilian Piotrowski (Jakub), Stefan Czajkowski (młodzieniec).
Reżys e ria :

Stanisława

8. „FORTEPIAN" - Teatr Po 1 s k. i - 19. X. 1932 r.
Reż yse ria: Janusz Nowacki. Obs ada: Janusz Nowacki (Balt), Nuna
Młodziejowska (pani Baltowa), S abi na Sawicka (Helena), Józef Tylczyń ski (Waldemar), Zygmunt Noskowski (Fil), Zygmunt Modzelewski (Walewiak), Kazimit> rz Przystański (Profesor), Jerzy Pichelski
(Janowiecki), T ade usz Ko s trzeński (odżwierny).

11. „DWA TEATRY " - Teatr Polski - 13. HI. 1947 r.
R e ;~ys e ri a: Karol Borowski, dekoracje : Stanisław Jarocki . muzyka .
.Jan iVlaklakiewicz. Obsa da: Władysł aw Stoma (Dyrek tor), Janina
Marisówna (Lizelotta), Eugenia Podborówn a (Laura), Tadeusz Chmie lewski (woźny), Jan Rakowiecki (chłopi ec z deszczu), Krzysztoł Mo ·rlrzeski (autor), .Janusz Warmiński (leśniczy), !-Ialina Ziółkowska
\ż ona ), Lucjan Dytrych (A ndrzej) , Hanna Skarżank a (Anna), Roman
Wojtowicz (ojciec), J e rzy Adamczak (kapitan) , Leszek Stępowski
(d yn~ ktor drugi),
Edwa rd Skarga (Monte>k), He len a Czechowska
(Ma tka), Zofia Barwil'lska (Pani).
12. „KOWAL, PIENIĄDZE I GWIAZDY" - Teatr Poznań,kiej
Te l ew i z j i - 1958 r .
Reżyseria: Henryk Drygal sk i, Scenografia: .Józef Kaliszan. Obsa da :
Ignacy Machowski (kowal), Janina Marisówna (żona) , Janusz M aza nek (kupiec) , Maria Możdżeniówna (Zosi a ), Al ek sandra Koncewicz
(Pani), Zdzi,ław Sukn arowsk i (Ja ś ), Kazimi e rz
a s tawiecki (chło
piec), Irena Osuchowska i Irena De t owska (sta ru cha ), Ryszard Sobolewsk i i Lucjan Wi e rn ek (kol ga ), Zbign iew St r ski i A ndrz<>j
Kury llo (bra cia Dedejko) .

Najbli żs z e
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J ace k Fri_ihlin8
Tade usz Byrski
Scenografia: Zbignie w
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~cenografia:

„
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ANT 01 I CZECHOW
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Art ur Sandau':'r
R żyseria: Jan P erz
S c <>nografia: Zbigniew Kaj a
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T A P I C E R N I A : STEP A N Z A N D E C K I
MODELARNIA : WŁADYSŁAW MACKIEWICZ
PRACOWNIA OBUW N ICZA: JO ZE F KL U PCZY NSK I
SLUSARNIA:
FLORIAN
GR O DZKI
KIEROWNIK SCENY: FRANC ISZ EK ANDRZEJEWSKI
ELEKTROTECHNIKA : T EOF ii. GENE TI S
LEC ll lll ELAi\
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