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D u ż A s c E N A 

JERZY SZANIAWSKI 
Urodził si~ w 1886 r. w :l:egrzynku n. Narwią, gdzie

do dziś miC'szka . Dramatopisarz i .prozaik, laureat kil
ku nagród literackich. Dorobek pisarski Szaniawskie
go ob<'jmuje blisko 20 utworó·N scenicznych, 3 słucho
wiska , krótką powieś „Miłość i rzeczy poważne" 
(1934 ), dwa zbiory opo wiadar"1 „Łgarze pod Zl"tą Kot· 
wicą " 1928) i „Opowieści profesora Tutki" (19Jl) ora:i: 
tom wspomnien teatralnych „w pob iżu teatru" (19 ). 
Autor finezyjnych opowiadań, najbardziel adekwatną 
torm~ wypowied7-i arty~tycznej znalazł jednak w dra
macie. Sztuki jcg•l przez długie lat a stanowił~• że' aznc> 
pozycie repertunrowe t eo trów p o lskich a nierzadk 
trafialy również: n a c eny zag ran:czne . 

O pi t.)rws:lych kontaktacł I 7ainteresn\~·aniac.h tea -

Dyrektor Teatru: Jerzy Zegalskl 
Zastępca Dyrektora: Witold Różycki 
Kierownik Literacki: Lech Plołrowsk.I 



tralnych, o nwej młodzieńczej dzlałalnos I- rct.ysera- ,,,. 
teatrze amatorskim pisze Szaniawski z właściwym so
bie dystansem d umującą dyskrecją w tom le „ w pn
l>llżu teatru". 
:Początki twórczości literackiej Szaniawskiego przy

padają na okres jego pobytu w Szwajcarii, i.-;dzle stu
diował rolnictwo, Utieraturę I sztukę. Pierwsze Jego 
nowele ukazują się w 1912 r. w „Kurierze Warszaw
&klm". 

W teatrze zadebiutował Szaniawski sztuką „Mu
rzyn" (1917) . Szybko aadomowi1 się na scenie, osiąga
jąc zadziwiającą na we czasy liczbę przedstawień. 
W 1920 r. związał się & Redutą, która podcbnle Jak 
...- wypadku utworów dramatycznych Żeromskiego 
pat.ronowała jego twórczości scenicznej. . .fosplerowy 
kochanek" (1920). „Ewa" (1921), „Lekkoduch" (1923) na
leżały do czatowych osiągnięć Reduty w na.1śwletniei
szym okresie jej Istnienia. W twórcy Reduty, .Tullu

JlZU OSterwie, k tóremu poświęcił piękny sz}:lc (1956), 
nialaz.ł Szaniawski bratnią duszę „urzeczona teatrem". 

„Ptak" (1923) zamyka okre~ wczesnych, w wlększo
kl llryczno-iroteskowych komedii Szanlaw~klego, w 
których motna Już. dostrzec pewne wątki tematyczne 
oraz cechy char a kterys tyczne dla caleJ Je!(•> twórczo
fici I poetyki. A więc: względność prawdy ocen postę
powania ludzkiego, rola marzenia. zależność ~zlowieka 
od zewnętrznych form życia. programoW.'" estetyzm. 
A więc: k a m eralna tonacja, al•1zJa. metarm a, zastn
plenJe spięć sytuacyjnych efektem kontra,tu, ironia , 
niedomówienia. 

ro preml rze ,,Lekkoducha" wpływowy l<rytyk t " >t 
<•kresu, Wł. Rabski, pisał o Szaniawskim : „Ma taki 
d :z.iwn11, swoiste spojrzenie na rzeczy, taki zagadkow y 
uim:tiech w bliczu wiecznej tragikomedii życia. .\ I• 
jest w nim Chlód urodzonego mozgowca, j ·~ s: mecząca 
"11.lonnosć ćlo alegoryzowania swych myśli . Więc bar
dziej intryguje n iż wzrusza". Istotnie, Szanii1wski nie 
zabiega o wzr uszenie Wid7.a I czytelnika. Apeluje do 
1.1telek tu odbiorcy, zwłaszcza w dojrzałe.1 ;;wej rtra
n1aturgii , którą otwiera •. żeglarz'' (1925). poc~e.lmuja .:- .v 
jeden z klasycznych tematów XX w .: c, bnażanie mitów 
i mechanizmu ich działania . Celność i aktuainość tej 
aztuki docenił już Boy, pisząc m. in.: ,Cala nasza 
p1 zeszlość, cala teraź11 iejszość. cala Polska sa potro
~ze jednym wielkim „kapitanem Nutem". K;:;pitanem, 
który okazuje s!ę antytezą swe1 legendy! Szaniawski 
nie występuje jednak przeciw mitom. uważ::t. że utra„ 
t.a zlucłzei1 może zniszczyć człow:eka. że kłamstwo mo
:i.'-' sprowokować dociekanie prawdy. W prozie Sza
i1iawskiego motyw ten występuje szczególnil' wyraź
nie w „Łgarzach pod Zlotą Kotwica"'. 

· Następne szt.ikl Szaniawskiego: „Adwo:rnt i róz„· • 
(1929), „Most" (1933) i „Dziewczyna z lasu"' .<939) kon
fynuują linię komedii psychologicznej, któr ;1 wpocząt
kowala „Ewa". Kompozycja tych sztuk jes t podpo
rządkowana prawom vsychotogiczuym, a uwi1ga auto
ra skupiła się na wewnętrznym konflikcie postaci. 

W czasie wojny zaginęły dwa utwory Sza11iawskic
go, sztuka „Krysia" (1935) - ocalał tyJk,1 fragment, 
drukowany niegdyś w prasie - oraz s iuchowisko 
„Srebrne lichtarze" (1928). Po wojnie wy~l<1p i ł Sza
niawski z nową sztuką „Dwa teatry" (194~o. Zawiera 
o.na artystyczne credo pisarza. stanowi nleiak11 pods u
mowanie j ego dramaturgii i pozwala prze::kdzić Jej 
ewolucję. W okresie pov;ojenne.1 rewizji po,g!ądow 
i ocen sztuka ta sprowokowała burzliwe dyskusJc. 
Następne sztuki Szaniawskiego to „K w a l. p i eniąc!"' 

i gwiazdy" (19H), „Chłopiec l<>ta .1ący" (l9•l1. „Łuc<
niczka" (1959) . „Dziewięć lat" (1960). W dwóch pierw
szych zwłaszcza zabl ; •nąl Jako mis trz t <·chniki tea 
tralnej. 

Trudno znaleźć jednolita fo rr:iule dla dr~maturl{ i i 
Szaniawskiego. Modernis tyczna problemat ' k<> i sym
bolika oraz wplywy kome dii naturallstyczn <. 1 przef ll · 
lrowane są w niej przez przekorną indy.,. idualność 
i wrażliwoSć „marzyciela i rac1onalisty". tiPl'Cyticzn c 
cechy jego twórczości mial:.• - I mają - zart.wno go
r;!cych zwolenników, Jak i przeciwników. Powstał na
wet termin : „szaniawszczyzna" często u/.ywany w 
zi,aczeniu pejoratywnym. W cześc i zawinił tu teatr. 

Szaniawski pogodny sceptyk, s ubtelny ironista, poe 
ta teatru, rzecz.1ik tych, których „dal wola ' ', pozosta
wia swemu odbiorcy szeroki margines do myślenia 
i - walczy o prawo ludzi do marzenia. Temu za
pewne przypisać należy jego sukces i pop11J~rność. 

D. Z. 
(Nowe Książki. 1961 nr 2-ł) 

OSTERWA O SZANIAWSKIM 

Uwagę świata teatralnego, a ściśle mówiąc „Reduty", skierował na Jerzego Sza
niawskiego p. Jan Lorentowicz. Pierwszą sztuką, do której zabraliśmy się z wielkim 
nakładem pracy i zapału był „Papierowy kochanek". Początkowo jak się to często 
zdarza w świecie teatralnym, mieliśmy wrażenie, że utwór nowego autora będzie nie
jako kanwą, wymagającą szeregu uzupełnień od reżysera i wykonawców. Po do
kładniejszym zapoznaniu się z tekstem, okazało się, że tak nie jest. Sztuka Szaniaw

.skiego była całością, określoną precyzyjnie w każdym szczegóie. Obecny podczas 
prób autor dawał informacje nie tylko niezmiernie cenne, ale też bardzo ścisłe. Po
stanowiliśmy grać „Papierowego kochanka" w dwóch obsadach, które wymagały 
dwóch różnych ujęć reżyserskich. Jedną obsadę stanowili: Zelwf:rowicz, Majdrowi-· 
czówna i Daszyński, drugą - Osterwina, Staszkowski i ja. 

Podczas dalszej pracy nad utworami Szaniawskiego, które wstępnym bojem zdo
były sobie publiczność, doszedłem do przekonania, że jedną z głównych ich zalet ze 
1>tanowiska aktora jest cudowna rytmika. Gdyśmy kuli na pami~ć poszczególne sztu
ki Szaniawskiego, każde słowo wydawało się nam bardzo celową, bardzo skoordyno
waną frazą muzyczną, a równocześnie nikt nie miał poczucia czegoś sztucznego, wy
koncypowanego lub narzuconego. Poza tym uderzał nas zawsze w utworach Szaniaw
skiego, odznaczających się niezwykłą subtelnością artystyczną, rndzaj jego humoru, 
od nikogo niezależny. na niczym nie wzor0wany, nieoczekiwan . . nierozgryziony je·
szcze dostatecznie przez publiczność. 

\Vy w·iadu udzie ~onc~ przez Juliusza o~terv.·ę cz sop1s rn u ,.Scena p,„f,,<8 " w r~ I . u 

Dworek Jerzego Szaniawskiego w Zegrzynku 
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„Dwa teatry"', a właściwie dwa światy, dwie rzeczywistości. które biegną 
obok siebie, stykają się ze sobą, przeciwstawiają się sobie, by wreszcie llZU
pełnić się i żyć w harmonii w świecie ładu i porządku. Oto treść najnow-
11zej sztuki. Kto ją chce zrozumieć, musi podążyć za tą myślą poety. musi 
uwierzyć w rzeczywistość snu i marzenia i powagę realistycznego ujęcia 
w_ypadków, musi dojść do przekonania, że dopiero zlani<" się tych dwóch 
elementów poznania, może dać konkretny i niefałszowany obraz ludzkości 
na ziemi. Na to, by filozoficzne to założenie nie dało w rezultacie sztuki 
nudnej do wysłuchania, trzeba było tak wielkiego mistrza sceny, jakim jest 
Szaniawski, takiego opanowania środków artystycznych. jakie posiada ten 
autor. U Szaniawskiego nie ma nigdy ani jednego słowa zbędnego. Posiadł 
on natomiast w wysokim stopniu sztukę wymownego przemilczenia. Były 
w jego twórczości czasem niedopowiedzenia i niejasnoś ci. w „Dwóch Tea
trach" takich fragmentów jest najmniej. Dwie srodkowe jednoaktówki zbu
dowane są z przejrzystośdą i logiką greckich tragedii. Są wspaniałą styli
zacją realistycznych wypadków życiowych. Wprowadzając postacie tych 
j~dnoaktówek , jeszcze raz w trzecim akcie w Teatr Snów dał autor w;,Taz 
i,wojemu wewnętrznemu pr;i:ekon::miu, że st •lizacja wypadków ż~rciowych 

potrzebuje, tak jak tragedia grecka. momentu oc:zyszczenia i ekspiacji. Bo 
:;amo zdarzenie tragiczne pokazane na sce:1ie nie wystarczy, by spu.irzeć 

''" ślepia sfinksowi przeznaczenia. A samo marzenie? Iluzja, sen, symbol, to 
fakże nie wystarcza, by zaspokok żądzę poznania. Bo życie ma swoJe pra
wa. swoją nieubłaganą logikę. By to życie pokazać na scenie, trzeba włoży· 
w duSZG postaci serce artysty prężące się jakąś wielką miłością . A więc dy -
rektor Małego Zwierciadła ze Ez tuki Szaniawskiego, i dyrektor Teatru 
Snów, razem złączeni, mogliby dopiero stworz~·ć teatr, dający duchowi wie · 
ków, oblicze i piętno. „Dwa Teatry" są bezsprzecznie najlep.>zą sztuką .Je
rzego Szaniawskiego, są najdoskonalszym wyrazem tego niepospolitego ta
lentu , a oprócz tego są tak bardzo aktualne. Mówią przecież o najtragicz
niejszym wypadku naszych dziejów, o zburzei;1. i11 Warszawy, i mówią w spo
sób wyciskający nam z oczu łzy wzruszenia a w serc:u budzący nadziej f' 
lepszej przyszłości. 

„Gdy z nowego naszego już brzegu będziemy patrzeć, jak ·.v~·rasta ku gó-
1 ze miasto najdroższe, miasto ukochane, a ponad dachami jeszcze wyżeJ 

wyrastają wieże coraz smuklejsze, coraz doskonalsze . .-iż zatrzymane w aaj
wyższej ekstazie, patrzeć będą zn:Jw długie lata v„ niebo. chwytaj ac w iecz 
ny niepokój piorunów i wielki spokój cic:h~· ch. mlecznych dróg'". 

Nie jest to tylko sztuka, która obejdzie wszv.stkie scenv 'Jolskie bv na
cieszyć się światłem kinkietów i pójść w zapom.nienie . Jest. t~ utwó~ o .wiel
kiej wartości artystycznej, który zostanie w literaturze poiskiej , by ją 

wzbogacić poetyckim słowem i głębią myśli filozoficznej. Gd~· jest.eśmy 

"wiadkami narodzin takiego utworu, zawsze serca nasze przepełnione są 

adością i uczuciem wdzięczności dla jego twórcy. Jest podziwu godnym, 
jak na chwilę nie słabnie zainteresowanie widza i słuchacza, który Jest 
świadkiem walki o tak trudny problem ideowy: Rzeczywistość czy marze
nie. Obcujemy z osobami żywymi z duszy, krwi i ciała, w żadnej" ;;cenie nie 
szeleści papier -- ta literatura jest zarazem doskonałym teatrem. [ ... ] 

!Przedruk program u Te;:it r u 
Ludwik Hieronim Morslin 

Jąskiego Im. St. Wysp!ańskJeg.:i w Katowic"e 1. r .) 

.,Adwokat i róże" Jerzego Sianiawskiego, Bi.iłystok 1258 r. Halina Słojewska (Doro
ta\ Barbara Fijew~k:• (Sio•tr1.enica). Reż»serin: Bronisław Orlicz. Scenografia: Leon 
K1h•zew,kl . 



* * * 
t ... J „Dwa teatry" są na pewno jednym z najwybitniejszych utworów 

82aniawskiego. Sztuka napisana w roku 1946 miała może wtedy, bezpo
srednio po wojnie, inny sens, ale nie przestała po dziś dzień być utworem 
interesującym. Po 10 latach (sztuka grana była w Krakowie w roku 1946 
i w Katowicach w roku 1947) warto zastanowić się nad tym, co nas w niej 
dziś najbardziej frapuje. Wtedy problem powstania warszawskiego, ofiary 
potrzebnej, czy zbytecznej, swoi.>ta apologia jego bohaterów (podjęta przez 
inst:enizatora sztuki chyba wbrew intencji autora i po części wbrew teksto
wi) przesł~niala wszystkie inne. Dziś widzimy wyraźniej, że osią temFityczną 
tztuki jest spór o przyszły kształt tca~.ru. Ta estetyczna polemika w formie 
obrazów scenicznych jest czymś oryginalnym i nowym w literaturze dra
matycznej. Teatrowi · naturalistycznemu zwanemu symbolicznie „Małe 
Zwierciadło", przeciwstawia Szaniawski w „Dwóch teatrach" teatr poe
tycki, „Teatr Snów". Uys.Kusja między dyrekturami obu teatrów ilustrowa
r1a jest lronkretrtymi inscenizacja:ni, któfe ilustrują styl tai< odmiennych 
i ścierających siE; z sobą na przestrzeni wielu dziesięcioleci koncepcji ar·· 
tystycznych. Sztuka daje wię<: wiele materiału dla przemy51enia sprawy 
kształtu i sensu teatru, która tak pasjonuje obecnie nie tył.Ko specjalistów 
i fachowców, lecz również wielu miłośników sceny. Dziś po dziesięciu la· 
tach pewne obawy i przewidywania Szaniawskiego brzmią jakby proroczo. 
Wykazał ąn niewątpliwie w „Dwóch teatrach" wielką przenikliwość, do
r.trzegając Już wtedy (kiedy nam się o tym nawet nic śniło) mebezpieczeń
~two naturalistycznej dosłowności i opisywactwa, które zagrażało polskiej 
scenie. Przy tym, wbrew ogólnie utartym mniemaniom, Szaniawski nie jest 

cale wrogiem teatru realistycznego. Występuje on tylko kategorycznie 
' r :i:eciw małemu realizmowi, przeciw naturalizmowi, domagając się wpro-

adzenia do sztuki realistycznej - poezji. W rozmowie na temat „Dwóch 
l:eatrów", jaką prowadził kiedyś ze Stefanem Flukowskim, powiedział Sza
liiawski m. innymi: „Ja tam nie przeciwstawiam tych dwóch koncepcji: re
lmstycznej i Wizyjnej - jako gatunków odrębnych i wzajem sobie przeczą· 
t'ych. Chodzi raczej o jedną kon(epcję teatru, gdzie te dwa cz}nniki są tył-

o dialektycznymi przeciwstawieuiami tego samego zjawiska". Trudno nie 
!r;_godzić się z tym teoretycznym sformułowaniem zwłaszcza po naszych 
6inutnych doświadczeniach minionego 10-lecia, kiedy odpoetycznienie tea
h n odbierało mu przewainie uro!{ i podcinało skrzydła. Ale Jak wygląda 

nfrontacja tezy teoretycznej Szaniawskiego z praktyką inscenizacyjną 
;,Dwóch teatrów"? 

Tu zaczynają się kłopoty. By..: może, iż wynikają one z tego, że nasz teatr, 
t asi reżyserzy i aktorzy odwykli od poezji. Ale kiedy przypominam sobie 
przedstawienie „Dwóch teatrów" sprzed 10 lat, wydaje mi się, że i wt.:dy 
odniosłem podobne wrażenie; otó:.": część realistyczna (a raczej nawet natu
ralistyczna) sztuki, dwie jednoal'.tówki „Matka" i „Powódź", grane w rea
t r ze „Małe Zwierciadło", robią znacznie większe wrażenie, niż inscenizacje 
„Teatru Snów'', demonstrowane w ostatnim akcie. Tę sprawę wyjaśni cny
ba ostatecznie dopiero przyszła praktyka teatralna. Być może, iż sztuka 
1lrafi kiedyś na reżysera, który potrafi wydobyć całe piękno jej poetyckiej 
części udowodniając, że wina nie leży po stronie autora, lecz inscenizatora. 
Na razie jednak trzeba ·powiedzieć, że choć w teorii zgadzamy się z tezą 
Szaniawskiego, to jednak w praktyce musimy przyznać w „Dwóch tea
trach" przewa5ę soczystym ' wietnie skonstruowanym podpatrzonym p3y
chologicznie, bardzo . prawdziwym jednoaktówkom - nad poetyckimi wi
zjami. [ ... ] 

Roman Szydłowski 
(„Try):lu na Ludu'") 
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