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Jerzy Szaniawski 

W pobliżu teatru 

Wiedziałem już z r ozmów o teatrze, którym się 

chciwie zawsze przysłuchiwałem, że każdy z tych 
artystów jest zaliczany do pewnej grupy : Leszczyński, 
Ladnowski to tragicy, Frenkiel, Wojdałowicz - ko
micy, Wolski to „amant", a Prażmowski także amant, 
ale „bohaterski". Są również w teatrze „charaktery
styczni" i „charakterystyczne". Ta starsza pani, która 
powiedziawszy parę słów do kolegów odchodzi - to 
„matka", pani Rakiewiczowa. Dwie młode panny, 
które przechodzą pod filarami i przystanęły, aby 
popatrzeć na brylanty, jedna z nich nazywa się Gll
ska, „subretka", a druga Czaki „pierwsza naiwna'', 
co brzmi dzisiaj dość zabawnie. 

„Czaki, Czaki" - takie głośne przywoływania sły

szało się po ukończeniu sztuki w Teatrze Rozmaito
ści: to studenci Cniwersytetu Warszawskiego, zebra
ni na galerii zwanej „jaskółką", zmuszali do ukuy
wania się jes'Lcze swojej ulubienicy. Inni Jakby na 
przekór, wołali „Trapszo, Trapszo!". To takie Ulu
bienica. Artystki te odwdzięczały się na koneer b, 
mówiąc wierszyk, zdaje się Ga.walewicza, pod tytu
łem „Błękitne kołnierze". Błękitne kolnlen:c nosiłl 
umundurowani studenci. .. 

* * * 

Otóż „wzmianki" to krótkie wiadomo ci o sztuce, 
która się ma ukazać wieczorem. A więc ~dy pisano: 
„dziś w Teatrze Rozmaitości ukaże się po raz siódm y 
sztuka Iks autora Zet" była to tylko informacja. 
Ale i:-dy napisano „ciesząca się wiclklm Powodze
niem komedia Iks autora Zet", albo co lepiej: •• wczo
raj na okienku kasowym wywieszono napis - wszy
stkie bilety sprzedane - wiele o~b mu lalo odejść, 

nic mogąc zobaczyć świetnej komedii Ik znakomi
tego autora Zet" - to taka wzmianka była już 

reklamą, zachętą, aby pó.iść do teatru. ( ... ) 

Zanotuję parę zwrotów i określeń używanych daw
niej w recenzjach i owych wzmiankach: „Sala była 
wypełniona po brzegi", „Loże świeciły pustkami". 
„Sztuka wchodzi na afisz" albo „wkrótce zejdzie 
z afisza". „Panna D. jest miłym zjawiskiem na 
scenie". „Młody artysta ma wszelkie warunki na 
amanta, winien jednak wyzbyć się sztywności ruchów 
I usilnie popracować nad poprawieniem dykcji". 

* * * 
Istnieje przekonanie, że sztuka aktorska jest krót

kotrwała i ginie wraz ze śmiercią człowieka. ( ... ) 
Aktorzy pozostają w pamięci tych co ich widzieli 
bardzo długo. Chociaż pożegnani na Placu Teatral
nym dźwiękami szopenowskiego „Marsza żałobnego'', 
żyją w teatrze i" nadal. Wiele ich zdobyczy, pomy
słów rozwijają świadomie czy nieświadomie ueznio
,„·ie, następcy. Gdy następca ten chce dać postać 

niepodobną do postaci swego poprzednika, to i wów
czas obecność zmarłego daje się odczuwać: słyszy 

się porównania i to zwykle niekorzystn e dla żywe
go. ( ... ) Na przykład za najwspanialszego Wojewodę 
z „Mazepy" uchodzi do tej pory Bolesław Leszczyń
ski; ale nie wszystkim już wiadomo, że przy postaci 
Leszczyńskiego w tej roli zjawiał się długo cień 

Królikowskiego. Tak lubiany a nawet kochany Fren
kiel, w ciągu kilkunastu lat odczuwał wobec siebie 
pewną rezerwę widowni: słowa - „tak... ale to nic 
Zółkowski ... " 

(„ Na warszawskim placu teatralnym") 

* * * 
Ciemnoczerwona kurtyna, po bokach ciężkie dra

perie przewiązane złocistym sznurem z chwastami, 
u dołu złocista j ak owe sznury frc ndzla, oświetlona 

mocnym blaskiem lamp. Na tle kurtyny wielka musz
la morska. ( ... ) 

i\luszla ta pnybyla do Polski znad mórz południo
wych, jak i listek figowy, którym posiłkowali się 

długo i polscy rzeźbiarze. Między listkiem zawsze 
figowym, a budką -- zawsze w kształc ie muszli, 
m flżna doszukać się pewnych podobieństw, analogii: 
jedno i drugie - ukrywało ... 

A więc od wczesnego dzieciństwa widziałem w tea
trze muszlę, w której siedział ukryty człowiek i nic 
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wyobrażałem sobie, abym mógł jej kiedyś nie zo
baczyć. Około 1910 roku wybrałem się do Teatru 
Małego, czyli, jak mówiono także, Teatru Gawalewi
cza, aby poznać głośną już w Polsce „Panią Dulską". 

Przyćmiono na widowni światła, co jest znakiem, 
że przedstawienie za chwilę się r ozpocznie. W takiej 
chwili nabiera większego wyrazu kurtyna, wyrazistsza 
jest budka suflera. Z bocznych drzwiczek wiodących 
na scenę, wyszedł pan w surducie, podszedł do bud
ki suflera, podniósł ją - o dziwo, n!e było tam 
człowieka - I zniknął z nią w drzwiach, z których 
wyszedł. Wszyscy nawet najmniej inteligentni zrozu
mieli: przedstawienie będzie bez suflera. 

(„Sufler") 

* * * 
„ Antrakty w dawnym teatrze trwały dlugo, gdyż 

takich inżynierów, co potrafią ustawione dekoracje 
obrócić w jednej chwili albo przesunąć na kółkach, 
wówczas w Polsce nie znano. ( ... ) Trzeba przypom
nieć, że sali teatralnej podczas antraktu nie opusz
czano tak tłumnie jak dzisiaj, gdy mnóstwo ludzi 
idzie do palarni „na papierosa". Kobiety nie paliły, 

może tylko w domu i to często w sekrecie, a żadna 
nie ośmieliła się wejść do palarni, chyba jakaś przy
jeżdżająca na wakacje studentka medycyny z Pary
ża czy z Genewy chciała sprowokować mężczyzn, 

tych „panów i władców" strasząc widmem równo
uprawnienia. Ponieważ kobiety nie opuszczały sali, 
więc mężczyznom nie wypadało pozostawiać towa
rzyszek w czasie antraktu, a jeżeli już zniknął któ
ry, to wracał wkrótce z bombonierą; w teatrze zja
dano wówczas dużo cukierków. 

(„Antrakt") 

JERZY SZANIAWSKI 

(z tomu „W pobliżu teatru" WL, Kraków-1956) 

Klemens Krzyżagórski 

Sztuka o teatrze 

1. 

Nazwisko Jerzcg·o Szaniawskiego ukazało się po 
raz pierwszy na afiszu teatralnym w maju roku 1917. 
Sztuka miała tytuł „Murzyn", padła w Warszawie, 
wystawiono ją z powodzeniem w Krakowie - w re
pertuarze teatralnym dotrwała naszych lat powojen
nych. Od tego czasu Szaniawski napisał osiemnaście 
utworów scenicznych. O nich z kolei napisano nie
spełna tysiąc stron recenzji, szkiców i studiów kry
tycznych. P isali przed wojną: Boy, Irzykowski, Lo
rentowicz i Słonimski, po wojnie: Flukowski, Peiper, 
Wyka i Natanson. W ostatnim dziesięcioleciu uka
zały się czte ry solidne studia krytyczne traktujące 
o dramaturgii Szaniawskiego. 

.Jest więc; Jerzy Szan iawski pisarzem, chciało by 
się rzec - obowiązkowym dla kulturalnego miesz
kańca ziemi nadwiślańskiej. Pisarzowi obo·wiązkowe
mu przynależy egzegeza przeprowadzona z całym 

a paratem historyczno-literackiej uczoności. bogato 
operująca cytatą z profesor:skich publikacji. Pa
miętając o tej powinno~ci - będziemy cytowali. 
Tylko jednego profesora, ale bardzo sławne~o. Pro
frs c>ra Tutkę. Nie jest bowiem wykluczone, że onże 
właśnie - sympatyczny pan w meloniku - pomoże 
nam najskuteczniej rozeznać się w naJwainleJszycb 
sprawach dramaturgii Szaniawskiego. 

Pewnego razu profesor Tutka spotkał młodzieńca. 
który skarżył się, że redakcja odrzuciła opowiadanie, 
ponieważ było nie dość pogodne. Profe or T utka po
wiedział, że gdyby współpracował z gazetami - do
starczałby wyłącznie opowiadania pogodne. Przy 
okazji opowiedzia ł słuchaczom o pe\\ nym swoim 
dniu, niedawno przeżytym. 
Obudz ił się w znakomitym na:>troju, gospodyni -

miła staruszka - podała śniadanie; było P" zne. We
soły wyszedł na miasto. Spotkał znajomego, który 
powiedział mu, że kraj nasz dzięki centralnemu po
łożeniu w Europie oczekuje wielka przyszłość. Odwie
dził bibliotek?, i z nalaz ł tam nieznany nikomu do
kument dowodzący, iż pewien i;więty klasyk wiódł 
życie rozwiązłe. Zawędrował do parku i do późnych 
godzin wieczornych przygląda ! się fontannie. Była 
wpierw szara, później puszczono reflektory i stała 
się srebrna, potem złota, wr eszcie z boków wystrze
liła czerwień, fiolety; wybuchały i gasły coraz to 
inne kolory: tęcza, kalejdoskop, cudo! 

Gdy profesor Tutka wrócił do domu - drzwi by
ły zamknięte. Mimo że staruszka - gospodyni nigdy 



nie opuszczała o tej porze mieszkania. Zaczął się 
dobijać. Wezwał dozorcę z pękiem wytrychów„. 

- No i co? - spytali słuchacze. 
- Myślę, że się zagalopowałem - powiedział pro-

fesor Tutka. - Autor cpowiadat ia pogodnego musi 
pamiętać o tym, a by się w odpowiednim miejscu 
zatrzymać. Więc wrócę do lej fontanny, Panowie! 
tryskała prześlicznie„. 

Przepisane tu opowiadanko jest oczywiście ironicz
nym żar tem. Ale może być także potraktowane jako 
1iróbka autokomentarza. Jerzy Szaniawski - po
dolmie jak kreowany przez niego profesor Tutka -
także wyznaje w pisarstwi zasadę niedopowiedzenia, 
niedookreślenia sytuacji, aluzyjności. J e 0 0 aluzyjno~ł: 
jest przy t;) m wieloznaczna, ponieważ odwołuje się 
do istnienia obszarów słabo zbadanych, eg·zystują
cych poza normalnym porządkiem rzeczy. Odwołuje 
się - z figlarną często przekorą - do inteligencji 
i wrażliwości widza teatralnego: pozwala mu kom
ponować urwane w połowie fabuły, wartościować zda
rzenia wymykające się pow szechnie obowiązującym 
systemom wartości. Można to sformuJować inaczej: 
S:i:an iaw ki przyzywa na pomoc widza teatralnego, 
che•~ go m eć za współautora opowiadanej prawy. 
Ale równocze "nie nie za w ie le sobie po tej pomocy 
obiecuje, bo wie, że każde „l'lgic:r.nc" rozwinięcie 
konstrukcji fabular ne.i, k.iżda jcdnozna1..zna interpre
tacja pos taw i zachowań l udzkich - grzeszyć będz ie 
niedoskonalości ą. Ni doskonało;cią filozoficzną przede 
wszystkim, ale także es k tycznym )lrostactwem. 

Dyrektor „Małego- Zwierciadła" z „Dwóch teatrów" 
nic d la. s tworzenia efektu rodzajowości wyposażony 
zosła l przez autora w zabawne hobby: spisywanie 
snów. I nic po to tłumaczy się naukowością tego 
przedsięwzięcia, żeby rozśmie szyć widzów w teatrze. 
lUotyw snów i ich znaczenia dla poznania ludzkich 
pragniei1 i cierpień pojawia się już w debiutanckiej 
sztuce Szaniawskiego - w „Murzynie". Tam pasjo
nuje się s1 ami )Jan Kukllń ki, który - jak wyz
naje - napisa ł w młodości na swym sztandarze: 
„POSTĘP, za tym w naw iasach: Ul\'!IARKOWANI_E. 
a niżej, w drugim wier szu : D OK Ł A D N O $ C". 
Nasłuchuje więc sennych szczebio tań s\ uj<'.i 'muczki 
i mierzy przy tym jej temperat urę cia ła . l\lartwi 
się: „Przy tempera turze ciała nor malnej - mcnor
małne sny", Później Freuda teor ia snów - i w ogó
le propozycje filozoficzne 11sycbologii głębi - zdają 
się być traktowane przez Szaniaw ·k iego znacznie 
bardziej serio. Są przesłanką filozoficzną, z kturcJ 
autor „Dwóch teatrów " wycią;fa w nioski dla swej 
techniki dramatopisarskie.i: stąd włas nic pochodzą 
owe niedookreślenia sytuacji, urwąnie fahul, nicllo
powiedzenie morału. Jeś li wolno użyć paradoksu: 
Szaniawski objaś nia świat - jego niejasnością. Mo
tywy postaw i zachowań ludzkich znajdują się 
w pod:>w iadomości - niezbadanej i wymykającej się 

posiadanej przez n as a paraturze badawczej - ludz
kie zachowania u zyskaJit w podświadomości swój 
„dalszy ciąf". Dyrektor „Teatru nów" z „Dwóch 
teatrów"·· wyłoży tę myśl na tępujiteo: 

„Rzeczy, które pan wystawiał, już bywały pnedt m 
grane w moim teatrze, może tylko w Innej formle. 
Tam w teatrze pana, to się wszystko skupiło, skry
stali~owało, nabrało siły, głosu - przem?wilo języ
kiem zrozumiałym. A potem„. potem znow zło do 
m oj go teatru, znów grano te sztuki, cza em dalsze 
Ich cilłł(I, gra no jeszcze podobnie jak u p ana, a jed
nak Inaczej". 

„Dwa teatry" to najważniejsza sztuka Jerzego Sza
niawskiego jego dramaturgiczna summa. To w zyst
ko co sta'nowilo dotychczas - w jego wcześniej
szych utworach - napomknien ie, aluzję, prze lankę 
filozorlcznit - tutaj się materializuje. L udzki P?d
zlemny świat, kłębiony i ciemny - n iebadane. piw
nice podświadomości człowieka uzyskuJą w 
„Dwóch teatrach" rangę instytucji. „Teatr Snów" 
mieści lę w piwnicy warszawskiego d omu zburzone
go w czasie powstania. Tam, przy świecach 
w mctarizycznym półmroku - wystaw ia sprawcze 
wątki I „dalsze ciągi" ludzkich zachowań. Ma ten 
teatr aktorów, reżysera, kierownika artystycznego 
I dyrektora, Jedynie takt artystyczny powstrzy~ał 
Szaniawskiego przed wyposażeniem „Teatru Snow" 
w etat głównego księgowego. Ale może właśnie dla
tego wszystkie nasze głębinowe sprawy sny 
I związana z nimi podświadomość - są tak ba_rdz~ 
mroczne i powiklane, że brak tam porządkuJąceJ 
funkcji człowieka z liczydłami? 

2. 

Przywołajmy jeszcze raz w sukur profesora Tutkę. 
Uczestniczył on kiedyś w dyskusji w cza ie k tórej 
krytykowano pewnego powieściopisarza za nadm ier
ną poetyckość. 

- Jeś li zapragnę poezji - powiedział jeden z dy
skutantó w - czytam wier sze. Od prozaika wyma
gam - prozy. 

P rofe or Tutka opowiedział zda rzenie z cza ów 
okupacji, Jak wielu P olaków bron iących ię przed 
~miercią głodową - handlował. Wędrował ~rz~z 
wieś z towarem i za koczyła go burza. Sebroml się 
przed deszczem do zmurszałej stodółki. S potkał tam 
dziewczynę. Dziewczyna bała się burzy. Każdy błysk 
pioruna powodował że przybliżała się coraz ba rdziej 
do profesora T utki: Każdy grzmot sprawlaJ, że szu
kała u kojenia w jego r amionach. 

Burza minęła i dziewczyna ochędożywszy się nieco 
wysupłała z torby kupon materiału. 
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Z E S P Ó L A R T~Y S T Y C Z NlY 

W. GalqŻka '\iV. Ostrow ski .J. Pou;ojewsk 

L . Sad zik ow ·ki J. T amski P. T cmo szewski 

T. Zapaśn ik 

- Szewiot? - zapytał profesor Tutka. 
- Kamgarn - powiedziała dziewczyna. 
- Po ile? - powiedział profesor Tutka. 
Dziewczyna podała cenę. 
- Drogo - powiedział profesor Tutka, 
- Czym pan handluje? - spytała dziewczyna. 
Wymien ili towary. Targowali się. Wilgotnymi ze 

wzruszenia palcami liczyli banknoty. 
Profesor Tutka skomentował tę opowieść na

stępująco: 

- Burza i pioruny - to była poezja. Poezją był 
lęk i bliskość dziewczyny, Ale nagle burza ucich
ła, niebo stało się puste. Handel - to proza. W cią
gu piętnastu minut: poezja i proza. A przecież 
powieściopisarz opisuje całe lata. Czasami całe ży
cie. 

W dramaturgii Jerzego Szaniawskiego jest także 
to pomieszanie: poezja i proza. Możemy ustalić ge
nealogię tego pomieszania. Szaniaws~i debiutuje 
u schyłku Młodej Polski. Właściwie już po schyłku. 
„Młoda Polska - pisze o roku 1905 Karol I rzy
kowski - posiwiała przez jedną noc." Ale Szaniaw
ski debiutował w Warszawie. Tam moderna na
stała nieco później. W Warszawie ostatni romantycz
ny kochanek jest - kupcem. Ginie z samoudręczenia 
- jak ci dawni, żyjący z eschatologią za pan brat -
ale ginie ze znajomością języka angielskiego. Języka 
marynarzy, handlowców, przemysłowców - języka 
nowej klasy. Języka interesów. Pomieszanie dwóch 
epok, dwóch stylistyk - umownie mówiąc: po
mieszanie „poezji" i „prozy" - będzie patronowało 
dramaturgii Szaniawskiego przez wszystkie jej do
tychczasowe lata. Historyk literatury powie: roz
pocznie się ta dramaturgia pokłonem przed mitem 
prometejskim. Wolałbym to sformułować inaczej: 
z dramaturgii Szania\vsklego daje się również wy
destylować archetyp całopalenia, samoudręczenia, 
ofiary, Tak, jak z poezji romantycznej, jak z oszo
łomionej własnym „smuteczkiem" - moderny. Sia
dy tego mitu znajdziemy właśnie w „Dwóch tea
trach" - będżie nim krucjata dziecięca, pochód 
dzieciaków w papierowych hełmach. Będzie nim 
także cały - manifestujący się w ostatnim akcie 
sztuki - „Teatr Snew'', obudowany realiami P ow
stania Warszawskiego, śladami martyrologii, gruza
mi nieskutecznego ofiarnictwa. Natomiast „prozę" 
odna.idujemy w obu jednoaktówkach granych pr zez 
„Małe Zwierciadło". W ciągu dwóch godzin: poezja 
i proza. Ale w tych dwóch godzinach opisane zostały 
dwa różne, przeciwstawne i pogodzone ze sobą 
teatry, dwie wers.ie losu ludzkiego, dwie kreujące 
człowieka - epoki. 

3. 
Można próbować doczytać się w „Dwóch teatrach" 

polityki. Albo historlozofl~ - jakiejś próby filozo-



ficznego objaśnienia mechanizmu dziejów i ich 
ludzkiej treści. Będzie to wtedy sztuka o Powstaniu 
Warszawskim, o martyrologii i wartościach huma
nistycznych wyniesionych z tego ludzkiego piekła. 

Pr6bowano tak właśnie odczytać „Dwa teatry" 
w pierwszych latach powojennych i to wla~nie po
grążyło je na, niewesoły, „miniony okres", w mrocz
nych szufladach. Ale bo też „Dwa teatry" jako 
komentarz do minionej woj ny grzeszą nie tyle ideo
logiczną niepoprawnością, ile po pr ostu - ubó
stwem. Największa katastrofa tego stulecia, na j
większa - w ymierna w milionach trupów - ko
lizja ludzka została tam zobaczona oczyma klerka. 
który w pierwszym dniu wolno · ci próbuje pojednać 
sprzeczne estetyczne r acje. Nie chciałbym oglądać 
na scenic tak odczyta nego Szaniawskiego. Wolę ten 
wieczór przeznaczyć na lekturę opowiadań Tadeusza 
Borowskiego. 

l\fożna odczytać „Dwa teatry" poprzez didaskalia 
zawarte w tej i we w szys\kich innych sztukach 
Szaniawskiego. Te małe poemaciki nastroju, archi
tektoniczne konstrukcje zadziwienia, niesamowitości, 
aluzji. Tak wystaw iony Szaniawski dostar czy wicie 
satysfakcji widzom rozmiłowanym w Czechowic, 
Ibsenie, l\llaeterlincku. Przyznam j ednak - a tak ie 
publiczne wyznanie lokuje mnie z m iejsca na li' cie 
barbarzyńców - że nie po to chodzę do teatru, by 
poddać się lirycznemu zaczadzeniu. 

Można wreszcie odczytać „Dwa teatry" po prostu 
- jako sztukę o d wóch t eatrach. J ako dyskusję . 
dramaturgicznie uporządkowaną, o estetyce współ
czesnego teatru. J ako egzemplifikację dwóch róż
nych - nies te ty obu grzeszących starocią - kon
cepcji sztuki. Tak będz ie chyba wobec autora -
najuczciwiej. Ale czy tak odczytana sztuka nic 
obnaży aby w Jerzym Szaniawskim „klasyka" -
pi~arza świetnego, ale nużącego nieco sporem o spra
wy już rozstrzygnięte, zwietrzałe, niezbyt nas ob
chodzące'? 

A przecież w czasie lektury „Dwóch teatrów" 
miałem cały czas wrażenie obcowania ze scenariu
szem właśnie bar dzo współczesnym, gdzies niedawno 
oglądanym na scenie. Potem to się wyjaśniło: do lek
tury zabrałem się bezpośrednio po powrocie z Fe
stiwalu Teatrów Studenckich. W „Dwóch teatrach" 
jest doprawdy coś ze studenckiego kabaretu. Pomie
szanie poezji i prozy, iron ii i sentymentalizmu, świet
nego żartu i intelektualnej bezt roski. Stary pisarz, 
demaskuje nam się oto jako twórca nicg·dysiejszego 
Bim-Bomu. Może tylko znacznie lepszego. Komple
ment to, czy jeszcze jeden k oncept podpisanego niżej 
barbarzyńcy'? 

KLEMENS KRZYŻAGÓRSKI 

Prapremiery dramatów 

Jerzego Szaniawskiego 

MURZYN -Teatr Polski w Warszawie 17 maja 1917, 
reż. W. Kuncewicz, dek. S. Śliwińsk i. 

EWA - Teatr Miej ski w e Lwowi 5 kwiecień 1921, 
reż. K. Okornicki. 

PAPIEROWY KOCHANEK - Teatr „Bagatela" w 
Krakowie 28 kwietnia 1920, reż. L. Fritsche. 

LEKKODUCH - Teatr „Reduta" w Warszawie 12 
stycznia 1923, pod kierunkiem J . Osterwy i ::vI. Li
manowskiego, wystawa B. Brykner. 

PTAK - Teatr Rozmaitości w Warszawie 22 grud
nia 1923, reż. J. Osterwa, scen. W. Drabik, muz. 
L Marczewski. 

ŻEGLARZ - Teatr Narodowy w Warszawie 6 lis
topada 1925, reż. S. Jaracz, scen. W. Drabik. 

ADWOKAT I ROŻE - Teatr No wy w War szawie 
18 stycznia 1929, reż. A. Zelwerowicz, scen. W. Dra
bik. 

FORTEPIAN - Teatr Narodowy w Warszawie 
9 stycznia 1932, reż. E. Chaberski, scen. K. Frycz. 

MOST - Teatr Narodowy w Warszawie 28 s tyczn ia 
1933, re ż. K. Borowski, scen. K. Frycz. 

KRYSIA - Teatr Narodowy w Warszawie U m rea 
1935, re ż. A. Zelwerowicz, scen. Stanisław Jarocki. 

DZIEWCZYNA Z LASU - Teatr Ateneum \\ War
szawie 19 s tycznia 1939, reż. S. Perzanowska, scen. 
W. Daszewski. 

DWA TEATRY - Teatr Powszechny im. żołnierza 
Polskiego w Krakowie 24 lutego 1946, reż. I . Grywiń

skie.i, scen. T. Kantora, muz. A. Klucznioka. Obsada: 
Karol Ad·w entowicz (Dyrektor Teatru), Józef Obido
wicz (Dyrek tor Teatru Snów), Elżbieta Oslerwianka 
(Lize lotta), J anina Morska (Laura), ::Vlieczysław Giel
nie wski (Woźny), Roman Zawistowski (Chłopiec 

z deszczu), ,J. Niwiński (Auto,r), Marian Cybulski 
(Montek), A Wierusz (Leka rz), Aldona Jasińska 

(Ma tka), Irena Grywińska (Pani), Andrzej Szczep-
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kowski (Leśniczy), Celina Niedźwiedzka (Żona) , Mie
czyslaw Jabłoński (Andrzej), J anina Jabłonowska 

(Anna), Zbigniew Filus (Ojciec), E. Stawowski (Ka
pit a n), :.VI. Radłowska, 1\1. Tylczyńska (Kobiety). 

KOWAL, PIENIĄDZE I GWIAZDY - Teatr '.Wiej
ski w Toruniu 28 września 1948, reż. T. Muskat, 
scen. A. Muszyński. 

CHŁOPIEC LATAJĄCY - Teatr Polski w Warsza
wie 4 stycznia 1958, reż. J. Kreczmar, scen .. J. M. 
Szancer, muz. T. Szeligowski. 

* * * 

AUTOR napisal poza tym m . in. słuchowiska: 

„ Slużbista", „Zegarek", „W lesie", „Srebrne lichta
rze" . Widowisko telewizyjne „Łuczniczka", tom opo
wiadań „Opowiadania profesora Tutki", tom essejów 
„W pobliżu teatru". 
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