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JERZY SZAN I A WSKI 

N estor vvspółczesnych dramatopisarzy polskich 
urodzi! się 10 lutego 1886 w Zegrzynku nad 
Narwią (powiat Pułtusk), w środowisku inte

ligen cji. Szkołę średnią ukończył w Warszawie. Stu
cllował w Szwajcarii literaturę, sztukę, rolnictwo. 
Debiutował jako nowelista na łamach „Kuriera 
'• arszawskiego" w r. 1912. WspółpracO\vał także 
w początkach swojej kariery pisarskiej z tygod
nikiem satyrycznym „Sowizdrzał". Ja ·o dramaturg 
debiutował w roku 1917 sztuką pt. „Murzyn". 

Od roku 1919 datuje się bliska współpraca Sza
niawskiego z kierowanym przez Juliusza Osterwę 
świetnym teatrem „Reduta". 'Wprawdzie jeszcze pra
premiera „Papierowego kochanka" (1920) odbyła sh; 
w Krakowie, a prapremiera „Ewy" (1921) we Lwo
\vie, :ile zarówno „Papierowy kochanek" jak i „Lek
koduch" (1923), jak i „Ptak" (1923) wchodzą do że 
laznego repertuaru „Reduty" i na jej scenie przed'? 
wszys.tkim odnoszą znaczne sukcesy. W roku 1924 
\Vydaje Szaniawski swoją pierwszą powieść pt. „Mi
łc~ć i rzeczy poważne". 



Wymienionych pięć sztuk - od „Murzyna" do 
„Ftaka" - z1Nykło się zaliczać do „pierwszego okre
su" twórczości dramatycznej Szaniawskiego. Okres 
następny datują krytycy od „Żeglarza" (1925), uwa
żanego - obok „Dwóch t eatrów" - za najwy bit
niejszy utwór sceniczny Szaniawskiego: „Łgarze pod 
>'Z łotą kotvv icą«". vV roku 1930 otrzymuje Szaniaw
ski Państwową Nagrodę Literacką za sztuk ę „Adwo
kat i róże ", tłumaczoną już w następnych latach na 
kilka języków. W 1933 Szaniawski zostaje wy br any 

działa.iącej w okresie międzywojennym P olskiej 
Akad mii L iterat ury. 

olejne u twor se niczne Sz niawski go to „For
t epian" (1932) „,Most" (1933) i „Krysia" (1 93 ; tekst 
te .i sztuki zaginął v la tach w oj ny). W roh 1 1935 
Szania 1ski nawiązuj t r vałą wspólpr a ę z P olskim 
Radiem jako autor s1 ucho\ isl . Powstaj ą w t . m 
okresie ł uchowisk a: „Zf'ga r I " (19"5). „W lesi 0 " 

(1 9 7) , „ łu żbi s ta " (1 937), „Srebrne lich tarze" (1 938). 
Osta tni ą przedwoj enną sztuk ą Sz n iawsl· icgo jest 
„Dzil'wczyna z lasu" (1 939 . 

Ok res o! upacji hitl rawski .i spędził Szaniawski 
w, Warszawie. W r ok u 1944 by ł przez parę mi si ęcy 
więzion . na Pm: ia k u, a po powstaniu przedostał 
się do Krakowa, gdzie przebywał do roku 1950. 

pierwszych miesiącach powojennych, w Krakowie 
pisze Szania,vski „Dwa t eatry" (do drugiego aktu 
„Dwu teatrów" włączone zostało przedwojenne słu
chowisko „\V lesie", przeksz leone w międzyczasie 
na je noaktową sztukG „Matka" oraz napisane.-. 
w czasie wojny jednoal tó \.vka „Powódź".) „Dwa te
?try" grane w kilkunastu polskich teatrach w latach 
1946/1 947, stały się zarzewiem jedne j z najciekaw-· 

2 

szych dyskusji literackich i teatralnych tamtego 
czasu . Przez krytyków uważane są powszechnie za 
sumę twórczości dramatopisarskiej Szaniawskiego. 

Od roku 1951 Jerzy Szaniawski mieszka sta c 
w Zegrzynku pod Warszawą. Po „D\vóch t eatrach " 
riapisał jeszcze cztery utwory sceniczne: „Kow al , 
pienią ze i gwiazdy" (1948, druk w „Dialogu" nc· 
1/19"7), „Chłopiec latający" ( 1949, druk w „Dialogu' 
nr 10/1957), „Łuczniczka" („Dialog" nr 12/195l1 ) 
i „Dziev ięć lat " („Dialog" nr 6/1960) . a jbardzie .i 
cenioną z książek prozatorskich Szaniawski go jest 
słynny „Prof sor Tutka i in ne opowiada nia" (1954). 
Szaniawski je st ponadto a utorem dwóch ccnn. eh 
orn6\ · p r ozy w spomn · en· ov„·cj : „J liusz Oster v:-i" 

(195 ) i „W pobliżu t eatru" (1956). 

O SZ ANIAWSKIM, „SZANIA WSZCZYŹ IE" 
I „DWU TEATRACH" 

N a temat „Dwóch teatrów" można b. r napisać 
rozprav ę teoretyczną pt. „O n iewystar cza l
ności te o, co r e lne". Tym razem problem 

dotyczy wszystkich dzieł autora „L~kkoduch ·• 
i „Żeglarza'', „Kowala" i „Fortepianu", tych, v.; k tó
r ych bohaterzy uciekają od rzeczywistości i tych , 
w których pró bu.i<ł tę rzeczywistość upiększyć: z po
mocą ptaków i mitów, nadprzyrodzonych zja \visk 
i romantycznych wyczynów. 
Można by w „Dwóch teatrach" odczytać artystycz

ne credo autora, można w nich widzieć dzieło pole
miczne - rozprawę z ową gromadą krytyków przed-
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i powojennych, którzy zarzucali teatrowi Szaniaw
skiego, że taki mgławicowy oderwany od rzeczv
wistości: Dyskusja na temat granic realizmu, jalrn 
~oczy się w „Dwóch teatrach", mogła i dawnycb, 
i now~zych doświadczeń dotyczyć„ być głosem dra
matopisarza we wciąż aktualnym sporze o stosunel;: 
teatru do rzeczywistości. 

(MARIA CZANERLE - „Vv kręgu szaniaw
szczyzny", „Dialog" nr 10/1963) 

N ie omylę się chyba, gdy powiem, że powojen
ne „D_w~ teatry" skupiają, jak dotąd, najwy
mowmeJ charakterystyczne motywy drama

!urgii Sz~niawskiego - i w sensie treściowym, 
i w sensie artystycznym. ( ... ) Teatr w teatrze -
wyraźna dwustopniowość, dwudzielność wyznacza 
samo zamierzenie dramaturgiczne. Teatr dyskursyw
ny p~zeprowadzony środkami na wskroś dramatycz
n_:,:mL Te~tr poety i teatr, jeśli się tak można wyra
~1c, prozaiczn:r. Symbolizm i surowy rygor materii 
a.ramatycznej. Konkret i mgła. 

Pewne elementy „Dwóch teatrów" powstały dużo 
dawn~ej. Prze?e wszystkim motyw rycerzyków po
rywa.Jących s1ę z motyką na słońce, odczytywany 
przez recenzentów jako reminiscencja powstania 
warsza~wkiego (i słusznie tak odczytywany - R e
d a k c .1 a), został powtórzony z „Niiłości i rzeczy 
poważnych". O, te rycerzyki - bracia mleczni Mu
rzynó~, l~k~oduc~ów i_ ptaków - grasowały już 
w tworczosci Szamawsklego od dawien dawna. Dru
gi - z innej parafii - element: jednoaktowa sztuka 
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pt. „Matka" ( ... ) to przedwojenne słuchmvisko radio
we pt. „vV lesie", zresztą traktowane od razu -
weciług słów autora - jako coś nie zakończonego, 
jako fragment większej całości. .Jak więc widzimy, 
ci.wa całkiem odmienne elementy i to z dwu odmien
nych teatrów (jeden z „Małego Zwierciadła", drugi 
z „Teatru Snóvv" nie musiały powstawać obecnie ad 
usum scenicznego dyskursu. (Dyskursu dwu dyrek
torów tych dwu różnych teatrów w finale sztuki 
- Red.). Podobnie v.1 tok tego dyskursu dałoby się 
ułożyć: całą twórczość Szaniawskiego. ( ... ) 

(TADEUSZ DREWNOWSKI - „Motywy dr2-
maturgii Szania-\vskiego", "Dialog" nr 7 /193 ~~) 

O S\voim teatrze mówi (Dyrektor „Teatru Snów" 
w finale „Dwu teatrów" - Red.) że ,w-r
krywa uczucie"_ Gra ciąg dalszy' ta~ty~h 

sztuk z „Małego Zwierciadła". Pokazuje, jak płacn: 
żona leśniczego z jednoaktówki „Matka", bo tamta 
kobieta ze świata wciąż „przychodzi", wciąż je;:;t 
obecna. Pokazuje ciąg dalszy dręczonego wyrzuta
mi Andrzeja z „Powodzi", który wciąż słyszy woła
nie ojca „Synu, synu". Wywleka na powierzchnię 
uczucia, które Dyrektor „Małego Zwierciadła" sto.
rał się ukryć („kapturem nakrywa twarz swoją, by 
nie zobaczono łez, wzruszenia, tęsknoty"). Deklaruje 
prowokacyjinie, że ubokim byłby artystą, gdyby nie 
wióział uroków niedorzeczności i nie wierzył, że 
„wąteł szable mogą i w słońce uderzyć i iskry z-.c 
słońca posypać". 

Owe dwie jednoaktówki, na które powołuje sic 
Dyrektor „Teatru Snów", są w utworze „rzeczow<1 
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ilustracją" właśnie jego teorii, poparciem udzielo
r.ym przez autora temu teatrowi. Na d\vóch naj
zwyklejszych, z życia wziętych przykładach, poka
zano w nich, jak bardzo niedoskonałe i niewystar 
t'zające nawet dla „przygód" tak powszednich są 
środki teatru realistycznego; sprawy ludzkie - wy
nika z owych przykładów - są przecież znacznie 
bardziej zawiłe. Nawet przeżycia i moralne proble
my ludzi prostych mają tyle powikłań i tajemnic, że 
nie podoła im „szkiełko i oko" wpatrzone w nag;-i 
rzeczywistość. Przykłady „Matki" i „Powodzi" są 
nie tylko odpowiedzią na teoretyczne argumen':y 
Dyrektora „Małego Zwierciadła" - to zarazem de
ldaracja artystyczna złożona przez pisarza, który od 
początku, niezależnie od czasów i nastro.i ów , pozo
::,tał wierny swojemu „teatrowi snów"'. 

(iVI. CZANERLE. jak wyże i) 

N ie, wszelkie przeciwstawianie j ednego teatru 
drugiemu ( ... ) nic znajduje pokrycia ani w te j 

sztuce, ani w całej t\vórczości autora „Dwóch 
teatrów". \V Szaniawskim siec zą obydwaj dyrek to
r zy. Możemy w pełni zaufać słowom pisarza, ż e nie 
przeciwstawia tam „dwóch racji, realistyczn e j i wi
zyjnej jako dwóch gatunków odrębnych i wzajem 
sobie przeczących", możemy zaufać Flukowskiemu 
określającemu dramat jak „dwa teatry jedne j rz~
czywistości", gdyż twórczość Szaniawskiego od po
czątku do końca jest konglomeratem tych dwóch 
b:> atró\v. 

(T. DREWNOWSKI, .i:.ik wy~'.ej) 
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Dyrektor Teatru 

Dyrektor Drngi 

Lizebtta 

Laura 

Woźny 

Chłopiec 

tu1t c:; r 

Mont ck 

Matka 

Leśniczy 

Żona 

Andrzej 

Anna 

Ojciec 

Kapitan 

OSOBY: 
TADETJ Z KOZŁGvVSKI 

·r PL ;vEŁ BALDY 
.._ TERE~A CZARNECKA 

ZOFIA FRIEDRICH 

JERZY SMOLINSKI 

RAJMUND WOLFF 

STEFAN MIENICKI 

FELIKS SZAJNERT 

HALINA BIELA WSKA 

LIDIA ;.\.IIAKSYMOWICZ 

.JANUSZ MIRCZEWSKI 

BARBARA MAJEWSKA 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI 

t DANUTA SZUMOWICZ 

r ZBIGNIEW STOKOWSKI 

ZENON KACZANOWSKI 

Kobiety i Chłopcy 

Przedstawienie prowadzi: Krystyna ŚwiP,tochowska Kontrola tekstu: Krystyna Kozak 



Kierownik techniczny 
MIECZYSŁAW KULCZYK 

Kierownik sceny 
TADEUSZ TEKIELA 

Brygadier scen y 
JAKUB TEKIELA 

R ekwizytor 
RYSZARD WOJNAROWSKI 

światło 

WALERIAN STOLAR CZYK 

Ki erownicy pracow n i: 

kr awieckiej 
JANINA NICEK 

stolarskiej 
W CŁA W SMERECZYŃSKI 

perukarskiej 
J ÓZEFA GRABOWSKA 

szew skiej 
ALEKSANDER DRAL 

malarskiej 
HELIODOR JANKOWSKI 

ta picersk ie.i 
WIKTOR GODYŃ 

modelarskiej 
GRZEGORZ RACKIEWICZ 

elektrotechnicznej 
BENEDYKT ZIENTALAK 

S zaniawski, mówiąc obrazowo, dąży do tego, ż e 
by poprzez „ t eatr Małego Zwierciadła" stwa
rzać w odbiorcach nie dający się ująć bezpo

średnio w formy realizacji scenicznej - „Teatr 
Snów". Cała tzw. petyckość, nastrojowość jego dra
matów - to jeden ze środków mających pobudzić 
czytelnika czy widza do twórczej pracy realizacji 
v.r wnętrznego „Teatru Snów " . Poprzez tę wyśmi~
waną często poetyckość i nastrój chciał Szaniawski, 
w miarę możliwości, wprowadzić na scenę coś z t ego 
drugiego, nieuchwytnego teatru. 

Czy mu się to udało, to już sprawa indywidualnej 
oceny i osobistego gustu". 

(KRYSTYNA BOGUSŁAWSKA - „Te chni '< :1 
dram a tów S zani awskiego", .,Di alo.;'" nr 3/19 Jl ) 

W jednoaktówkach „Małego Zwierciadł " lapi
darna męska zwięzłość realisty, nieodpar ta 
logika obrazu, wyraźne zakot'J.czcnia - pun!~· 

honoru t ego t eatru. Obyczajowa charakte ystyc~ 
ność , nawet komediowość. Akcja . ·wszystko wyj, ś
nione do końca koniecznościami życia . 

Szaniawskiego t en t eatr, który uprawia mistrzo
wsko, nie zadowala. Nie darmo ukształtował s~ i::· 
w kręgu innych pojęć o dramacie. ( ... ) Końcówk i 
„Teatru Snów" (czyli te jakby epilogi i dopełnienia 
„.lVIatki" i „Powodzi" prezentowane w finale przez 
Dyrektora „Teatru Snów" - Red. - to transpo·
zycj e tamtych zdarzeń w głąb dusz, gdzie rzeczy 
taj emniczeją, gdzie nie ma wyraźnych zakończei1, 
gdzie rzeczyv.1istość nabiera pożądanej niewym ic r·· 
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ności. Bądźmy szczerzy, na tej gran.icy często. d~
chodzi do mistvfikacji. Jest to gram ca szczegolme 
niebezpieczna .:.___ i „szaniawszczyzna" albo _na~ie~a 
tu blasku, albo rozpływa się w uro]emaci1. 
vV „Dwóch teatrach" pokonuje ją pisarz z progra
mową, aż nietypową ostrożnością. Dopiero ó:v :vy
rr1iar psychologiczny, ogarniający swyn: zas1ęg1ern 

immanentny los" człowieka , zgodny Jest z Sza
~iawskiego ideałem sztuki. Nie ma t u winy (w ści
słym sensie słowa), jest kara, jest męka, jest prome
tejstwo człowieka. Jego los - W_Ydany na łup 
instynktów, mąk sumienia i ontologiczne] tęsknoty 
za „wyższym". (.„) 

(T. DREWNOWSKI, jak wyże.i) 

D wa Teatry" \vystawione w 1946 r. w Krako
wie i grane w kolejnych lata~h .na wielu sce 

" nach, wywołały żywe dyskus.ie i spory. Poru
szono tu przecie, i to w sposób dość prowokacyjny, 
problem estetyki, która właśnie stavvała się. obowi~: 
zująca, i \vytoczono przeciw tej estetyce działa dosc 
ciężkiego kalibru. Lecz autor, jak Dyrektor „Teatru 
Snów": pozostał wierny swej „metafizycznej'' te?rii: 
(Takiego epitetu - z intencją pejoratywną, kto~e I 
autorka tych słów oczywiście nie podziela - uzy
wano nierzadko wobec twórczości Szaniawskiego -
Red.). Na jej poparcie napisał następne utwo.ry 

Kowala, pieniądze i gwiazdy", „Chłopca lata3ą
~ego", będące manifestacją wierności jego najdaw
niejszym ideom. ( ... ) 

(M. CZANERLE, jak wyżej) 

12 

D ramaturgia Szaniawskiego - to oryginalny, 
wł~sny stop i. destylacj~ dwu t~adycji: na~u
rallstyczneJ i modermstyczneJ. \Vspomma 

kompromisowość, połowiczność, tkwiące u samych 
założeń, dają o sobie znać szwami. Jesteśmy na po
graniczu teatru iluzjonistycznego i t eatru nieskr q
po\vanego wymogami iluzji. Jeśli jednak postęp wie
d 2.y i teatru zdystansował jego zdobycze psycholo
giczne, jeśli ujawnił pewną nieśmiałość jego inno
w acji, jeśli czas rozwiał sporo białe.i magii - t o 
dwie właściwości sztuki Szaniawskiego podkreślamy 
z pełnym uznaniem: m i s t r z o s t w o t e a t r a 1-
n e i o r y g i n a 1 n ą, w ł a s n ą w r a ż 1 i w o ś ć 
(podkreślenie Redakcji). Obecny jej lcztałt mało 
przypomina pierwo wzory i własne początk i. Zwł2-
szcza z poetycznej stylizacji \vyzwol iły si ę i najlep
sze cirarnaty, i świetne dykteryjki „P r ofesora Tutki" . 
.Jak we wszystkim, co wyszło spod pióra Szaniaw
skiego, teatralność jest również cechą organiczn .1 
facecji o Tutce - toteż z dużym powodzen iem adop
towano je dla sceny. Może świetnie· niż gdzie 
indzie.i doszły w nich do głosu i ronia i groteska. 
Mądre, ludzkie i zabawne. (.„) 

Podczas s\.voich peregrynacji po świ e cie profeso r 
Tutka spotkał pewnego r azu swego sobowtóra i bo-
lał nad podobieństwami w w ·glądzie i przekona
niach. Kiedy tamkn otworzył u sta, prowincj n alny 
rnedrzec odetchnął z ulgą i wykrzyknął na swo.ią 
cz~ść:: „Styl to człowiek! Panowie ! Na świecie jest 
tylko jeden profesor Tutka!" 

(T. DREW;\'OWSKI, jak wyżej) 
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DWA CZASY „DWÓCH TEATRÓW" 

O d czasów swej krakowskiej prapremiery 
24 lutego 1946 - „Dwa teatry" obiegły sceny 
wszystkich większych miast Polski i wznawia

ne są O.o dziś , będąc najczęście.i graną i najżywiej 
chyba oddziały\\·uj ącą sztuką J erzego Szaniawskiego. 
Czym wytłumaczyć jej popularność, szczególnie \ V 

ostatnim dzie ię ioleciu, kiedy nowy styl i gust 
teatr aln. r odbiegł de 1 ko o ' założeń , jaki . reprezen
t uj e dramatopisarstwo Szania'-'v kiego? Wt edy, w 
niecaly r k p wojnie, sztuka z kiwała bezpo 'redni 
kontakt z widzem poprzez żywe, obecne w ow
szcc:hn "j śv.riadornośc i doświn dczcni ok upac ji; \ rojaa 
przekreśliła wygod ne p rzekonania o tym, co moż
liwe, ukazała k r chość moralnych podstaw nasze j 

gzysten ... ji . „Dwa t atr· " zaś nic o czym inny1 1 
mówiły , jak N"łaśnie ze czy\vistości, która prze 
rosła w ·zelkie ludzki wyobrażenia, rzeczyv istoś ·i , 
którą obj ~ć i zrozumie ·. może t lim sztuka k ulty
wowana w tym „drugim " t eat rze , t eat rze nów ; 
jego emisariusze, u tor i Chłopiec, zjawia,i ąc si 
\>\" pierwszym akcie u dyr ktora ałcgo Zwiercia la, 
C:opier poprzez doświadczenie wojenne staną siq 
zrczumial i. 

S ym bolika ich utw r ów zagłada miasta u 
Autor a, „I r ucjata" dzie i w papierowych hełmach 
t; Chłopca - bliska była w roku premiery obiego
wej symbolice, ·eprezentowanej najpełniej przez 
piosenkę okupac,vjną i poez,i ę patriotyczną, a talóe 
symbolice romantycznej, tak vvyraźnic obecnej w 
tamtej t órczości; owym figurom ofiary, odrodze
nia, „kamieni, rzucanych na szaniec". Toteż sztuka 
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była czytelna, jasna, poprzez powszechnie zrozumia
łe· i akceptowane układy symboliczne przyjmowana 
.i cdnoznacznie. 

Dz iś , jak można sądzić, akcenty uległy krańcowe
mu przesunięciu. To, co jest punktem dojścia sztuki, 
j ej systemem znaczeń, schodzi na plan dalszy . Akt 
pierwszy i drugi - przede wszystkim zaś drua i -
decydują o życiu scenicznym „Dwóch t a trów". 
Nie należy tego, ocz wiście rozumieć zbyt prosto. 
To nie „teatr snów" tylko wydaje się dzi " l on
strukcją poj ęciową zbyt werbalną, a nawet, gdy si(; 
ją odłączy od powszechnych kiedyś -mocji - pustą. 
To cała opozycja nat ra list rczn ego „ !Iałeao Zv ier -
iadła" i jego metafizycznego partnera, ałc dvsku 

~ .i zawarta w założeniu k ompozycyjnym sztuki, \\' 
owy i1 przenikan·u się planów realny h i imagina.
c_•,iny h , przed użonym życiu postaci realnych i sce-

icznych - zawodzi w zetknięciu z naszą ob cn:i 
wiedzą o świecie i t a trzc, a także o św ieci w te
atrze ; sym bolika t rzeciego aktu straciła świtżoś('. , 
możl iwą w czasle swego powstania ty lko po rzez ó"·.
ch-.; ilowy, jedn orazowy kontakt ze stanem powszeci·.
nc.i Ś\.viaciomości, i nie może już t go k ontak tu 
\\ skrzesić:. 

i rie odbieramy więc „Dwóch teatrów" jako st. r ·· 
da dwu aktualnych teatralnych idei ani jako nośne· ~ 
mdafory naszego narodowego losu . !limo to szt uka 
wraca na sceny teatrów i wraca· pewnie będz 'r! . 

.J edną z przyczyn tego faktu jest na pewno teatra!na 
uroda utworu, role, dające wielką szansę aktor om . 
role, z których każda niemal przyciąga uwagę. le 
to nie wszystko. Ogląda,iąc „Dwa teatry" czekam~; 
przede wszystkim na akt drugi. Składające się nań 
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aw1e „sztuki w jednej odsłonie", napisana w r. 1937 
jako słuchowisko radiowe „Matka" (pierwotny tytul: 
„W lesie) oraz „Powódź"; to obrazy dramatyczne 
komponowane bezbłędnie, ze znakomitymi rolami, 

atrakcyjne dla teatru i dla publiczności. Ale i to nic 
wszystko. Postać dyrektora !viałego Zwierciadła, bez 
względu na to, jaka jest aktualność, czy raczej nie
aktualność idei teatralnej, którą reprezentuje, postać 
człowieka bez reszty oddanego swemu artystyczne
mu pmvolaniu, wystarczająco jest wielowymiarowa, 
aby zarówno w pierwszym, jak i w trzecim ak c; 
s1Jrowadzić niezbyt dziś przekonywającą warst'.V'~ 
p rogramową i symboliczną do roli tła, wysuwaj ąc 
na plan pierwszy ludzki dramat. którego aktualnoś ci 
nie mierzy się już po ług realiów czasu, w któryP.:1 
::-ztuk a powstała i po raz pierwszy spotkała się z pu
blicznością. 

ZBIG. ·mw KUBIKOWSK I 
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