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NA MII;DZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 

Co roku Komitet \!Vykonawczy Mięc/zynaroc/o

wego Instytutu Teatralnego ITI zwraca się c/o 
jeclnego z wybitnych luc/zi teatrn o wypowiec/ź, 

która - jako przesianie - zostaje opublikowana 

we wszystkie/i krajach obchoclzących Mięc/zyna

rodowy Dzień Teatru. W roku bieżącym autorką 
przesiania jest Helena Weigel - znakomita ar

tystka niemiecka, dyrektor Berliner Ensemble. 
Oto jej słowa: 

Teatr, oraz spokrewnione z nim dziedziny sztu
ki, muszą sobie postawić jak najbardziej surowe 
wymagania wobec ludzkiej społeczności i poczu
wać się do najwyższej odpowiedzialności. Rezul
tat n'1szej pracy jest doniosły i sięga poza granice 
jednego kraju. Zapraszamy publiczność do teatru 
by jej pokazać - w sposób zajmujący, inteli
gentny i zręczny - wierny obraz rzeczywistości; 
chodzi nam o to, by mogła ona tę rzeczywistość 

poznać i zrozumieć. My, ludzie teatru, przyczy
niamy się, przy pomocy właściwych nam środków 
wyrazu do tego, by planetę naszą uczynić wresz
cie - - miejscem godnym przebywania. Znaczy to 
jeszcze i to - a zwłaszcza i to - że tworzymy 
teatr służący dziś pokojowi a jutro przyjaźni, 

kiedy cz łowiek stanie się pomocą dla drugiego 
człowieka. 

Taki jest sens życze1·1, które na rok 1967 kieru
jemy do wszystkich teatrów świata. vVzywamy do 
opowiedzenia się Zd tą formtLlą sztuki, którą dał 

Bertolt Brecht: 

„vV epoce. w której każdy musi dokonywać 

w yboru, obowiązuje to również sztukę. Może ona 
albo stać się narzędziem znikomej mniejszości, 

która w stosunku do olbrzymiej większości od
grywa rolę Przeznaczenia, domagając się przede 
wszystkim zaufania ślepego; albo też stanąć po 
stronie większości i powierzyć jej swe przezna
czenie. Może doprowadzić ludzi do upajania się 

iluzją i cudem. Może potęgować ich ignorancję, 

lub powiększać wiedzę. Może się odwołać do sil 
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destrukcji; i może wybrać te, które działają kon
struktywnie. 

-o- -

T ea tr im. Horzycy, łącząc się z uczuciami, jakie 
ożywiają miliony ludzi nu. całym świecie z obu 
stron rampy sce nicznej prag nie u świetnić ten 
dzień premierą sz tuki Jerzego Szaniawskiego Dwa 
teatry. 

' 

ZYGMUNT GREŃ 

OLIMP BEZ BOGÓW 

„Sprawa Szania w skiego" stała się na nowo ak
tualna z okazji w ydania trzec h tomów jego Dra
matów zebrany ch. Na ich ma rgines ie można dziś 
mówić c sztuce współczesnej, tak ja k po wojnie 
jeden z ważniejszych nurtów dyskusji o r ealiźmie 

toczył się wokół Szani aw ski ego i j ego Dwóch 
tea trów . Te n bowiem autor prowok uj e swoim spo
kojem, obiektywnością, pozorem rozs trzygnięć 

os tatecz nych i nieodwo łalnych. Prowokuje do 
s przeciwu - tych, którzy wid zą nie ustanny ruch, 
płynność, fa low a nie, jakie orga nizuj e wyda rzenia 
i kryteria współczesnoś ci. A zarazem pozwala in
nym szukać pod powierzc hnią tej klasycznej po
wś c iągliwości utajonych m yśli, waczeń jedynyc h 
i na jdojrza ls zego sensu, każe spodziewać się mą
drości więk szej i jaśniejszego spojrzenia, niż 

mógłby się na nie zdobyć a rtys ta współczesny, 
uwik łany "' konfliktach i sprzecznośc iac h świata. 

J es t więc ta postawa maską tylko i pozorem czy 
t eż istotnie z niej wyrasta twórczość tego pisa
r za , j edyna dziś w pows zechne j szt uce drama
tycznej? 

Szaniawskiego nie skusił nigdy eksperyment 
teatralny, j ego boha terowie nie opuścili nigdy 
progów karczmy czy salonu, pleba nii, izby chłop
skiej czy skl epiku. („ .] Nie posłu ży ł się ekspery
mentem tea tralnym, a przecież wielokro tnie mó
wił r zeczy, które mogłyby - na pozór - do 
tego upoważniać. vV Papierowym kochanku wpro
wadza na scenę postać Pierro ta - i nie byłoby 
nic ła twiejs zego , j ak pokazać go w fa ntastycznej 
sce nerii, z której schodzi w rzeczywistość. Tym
czasem Pierrot przy c ho dzi z karczmy, gdzie leżał 
w kącie brudny i głod ny, jest biednym miastecz
kow ym clownem, jego pre histor ia nie kryje ani 
uroku, a ni mitu. Ale t. tą swoj ą realnością z tru
dem mieści się przecie ż w salonie poetycznego 
dorobkiewicza i j ego zintelek tua lizo wanej córecz
ki. vV nastę pne j sz tuce, Lekkoduch, Szaniawski 
znow u igra sytuacjdmi. J ego bohater ryzykuje ja-
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kiś fantastyczny bunt uczniów przeciwko szkole 
w obronie drzew, które miały zostać wycięte; 

og łasza fantastyczne kr ólestwo i probuj e opano
wać tłumy. Ale o ws zystkim dowiaduj emy się 

tylko z poetycznej ro zmowy, akcja bowiem nie 
opuszcza nigdy poko ju, w k tórym najpierw był 

ka ntor firmy „H. Ga uer", n potem zaciszne mie 
szkanie młodego, mar zącego o szczęś ciu małżeit

stwa. 

Można w ten sposób zbadać wszystkie sztuk i 
Szaniawskiego do Dwóch teatrów włącznie . N wet 
wtedy, gdy do Dyrektora „Małego Zwierciu
dła" przyc hodzi Dyrektor „Teatru Snów", n we t 
wtedy, gdy pokazuj e w tym ten trze marzenia 
i tęsknoty ludzkie - pokazuj e natdrczywie i z bez
sensowną ostentacją, podczas gdy w „Mctłym 

Zwierciadle" ukryte s ą one, jak byśmy dziś po
wiedzieli, w pod tekśc ie - nawet wtedy więc Sza
niawski nie wyprowddZ< nas z piwnic y teatru. 
„Male Zwierciadło " nie 1 aże rozsuwać żadnej do
datkowej kurtyny, ni e pozwa la na żatlną symbo
liczną dekoracj ę . Jedynym symbolem s ą gesty 
niemych aktorów, jak gcl by a utor c hciał podk re
ślić spoistą jedność obrazu z „Małego Zwiercia
dła" i r efl eks ji z „Tea tru Snów". Jedność rozbitą 
tylko dla analizy i rozbitą, trzeba to przyznać , 

bardzo kuns ztownie. [ ... ] 

Dyskusja o Dwóch teatrach u tknęła wśród r oz
ważań, który z nich jest „lepszy", za którym opo
wiada się autor. Autor w rozmowie wypowiedział 

się za obydwoma równocześnie. To oczy is te . 
Vłystarczy porównać 1'-1atkę - jednoak tówkę 

z teatru „Ma ł e Zwierciadło" - z j akąkolwiek 

sz tuką Sza niawskiego , np. z Ewq lub Dziewczyną 

z lasu - żeby pozostać tylko przy nutach te j sa
mej gamy - a przeko namy się, jak wielk ie j est 
ich pokrewieństwo . Tyle, że do Jl.fotki dopisał 

Szaniawski komentarz „Tea lru Snów", komentarz 
oczy\visty, zrozu miały, tak i sam, juki zdolni b y
liśmy odczuć c:cytając ulbo oglądają c Ewę czy 
Dz iewczynę z l asu. W cichy m, s pokoj nym, jakby 
s 7częśliwym życiu dwojga ludzi zjawił się nagle 
ktoś, dawne w spomnienie, j < kiś kocha nek czy 
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kochanka, przypomniał o swym istnieniu i od
szedł. Ale nagle okazało się, jak kruche to były 
pozory szczęścia. Nie wierzymy już w nie po za
padnięciu kurtyny, tak jak nie wierzą zapewne, 
t<-.k jak nie potrafiliby go znów uchwycić bohate
rowie sztuki. Zycie j est nie jasne, niezrozumiałe, 

nagle budzi się w człowieku jakieś wspomnienie, 
ja kaś tęskno ta - i nic nie burzy na pozór, ale 
trwa, rozras ta się, toczy serce, duszę. Oczywiście, 

takic h b anałów nie trzeba mówić wprost, nie 
trzeba komentować. Powiedział i skomentował je 
raz jeden Sza niawski w Dwóch teatrach - i do
piero wtedy wywołał b urzę nieporozumień. [ ... ] 

To, co Szan iawski odkrył w Dwóch teatrach 
jako przed łużenie r ea lizmu „Małego Zwier ciadła", 

jako własny podtekst na dawany sztuce i pod
tekst odbierany przez widzów czy czytelników -

było odkryciem banalnym. Leśniczy zwierza się, 

że w m arzen iac h widzi tę kobietę, która pod jego 
nieobecność odwiedziła leśniczówkę. Może to być 
przeczucie; przecież była to jego dawna kochan
ka. le rac ze j jest to zwyczaj na tęsknota do tego 
życ ia, którego się wyrzekł zmuszony chorobą 

i brakiem pie niędzy, a które zapowiadało mu naj
świetniejs zą ka rierę. I Szaniawski rozumie tę 

tęskno t ę i bezrozumne zamyślenie przy oknie. Kto 
inny zwierza się, że słyszy wciąż osta tni krzyk 

oj ca, którego podczas powodzi nie mógł ratować 

nie narażając zbytecznie swojego życia. I to Sza
niawski rozumie, z resztą na równi z na mi. 

Jeśli od pierwszej do ostatniej sztuki, zbierze
my wszys tkie momenty, które - zdaniem auto
ra - wykraczają poza r ealistyczny, zgodny z oglą
dem świata , obraz scenicz ny, a rodzą się w duszy, 
sercu czy umyśle człowieka, otrzymamy motyw, 

w którym najczęś ci ej powtarzać się będzie: 

tęsknota. Najpie rw będzie ona jeszcze barwiona 
ironią - o ironii Sza ni<1wskiego pis ali już kry
tycy - chociaż ironią mocno papierową. Potem 

i ją, i marzenie traktować będzie autor coraz bar
dziej serio, na coraz większym materiale dowo
dowym, ale z obsesyjną konsekwencją. [ ... ] 
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Ale tych tęsknot Sza niawski nigdy nic określił 

i nie wypełnił żadną treśc ią. [„.] 

Bohaterowie Sza niawskiego nie są sceptyczni 
i nie mogą być tacy, bo sceptycyzm wyklucza łby 
ich na iwną, pierwotną tęsknotę - jakże ludzk ą 

i jakże mało wyrażającą człowieka za razem. J est 
rzeczywista, sprawdzalna w codziennym doświad
cze niu każdego , i jak nieprawdziwa, jak f a łszu j ąca 

za razem, skoro pozb11wiona smaku konkretności, 

skoro nie otoczona sytuacjami domagającymi się 

decyzj i, skoro tą deqrzj c1 nie wypróbowana. Za-
otowaliśmy, że SLa niawski jest konsekwentny . 

Ze ogranicza zakres obserwacji i problematyki. 
Ale czy to, na cąm się skupia, jes t głęb ią i bo
gac twem, czy też ubóstwem i banałem ? Obo
j ę tne - psycholog icznym, moralnym. 

Sza nia wski ws:ąstkich swoich boha terów ś c ią

ga do tej samej tęsk noty, do tej samej w gruncie 
sytuacji. Dld tego udało mu się stworzyć mil, który 
JU Ż przed wojną otrzymał od przeciwników prze
zwę „szaniawszczy zna". J\le ro!d mitu lit erackie
gc i jego wartość zależy od tego, czy dostatecznie 
głęboko i dostatecLnie trafnie sięga on w epokę, 

czy imię tej epoki można stworzyć od niego. Mit, 
aby zos ta ł prz yj ę ty i aby wykazał swą wa rtość , 

musi być współcLe sny. Szaniawski ni e troszczy 
się o współczesność swego milu. A nawe t jakby 
przeczuwctł jak iej kardynalne niedo pasowa nie do 
e poki, niec h ętnie okreś la CZdS akcji swoich dra
matów, a w Chłopcu lalujqcym - dla większej 

j as nośc i i święteg o spokoju - - cofa s ię w czasy 
odległe o la t osiemdzies i ą t, cz t erdzieści. ie o ko
loryt lokalny pr zec ież idzie, ale o to, by budL i ć 

wzruszenia i wyobraźnię. ie o k olor y t lok lny
chociaż przedmioty skł adają ce się na rzeczywi
s tość autor zachowuje i przedstawia z właś ciw ą 

sobie systematycznością. 

Ale przed mioty, które tworzą r zeczywistość, 

znaczą tyle, ile sensu naddj e im działający czło

wiek. Oddz ia łuj ą na niego z kolei, a le len kon
takt jest żywy, niewymierny, martwą formułą. Na
tomiast Sza niawski żywość tę najbardzie j bezce
remonialnie lekceważy. Lekceważy bowiem ps y-
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chologię. Jest w me] zawsze precyzyjny do osta
teczności, lecz nie odkrywczy. Nie można mu tego 
zarzucać. Nie jest bowiem psychologistą, lecz 
filozofem. Raz smutnym, raz ironicznym, ale za
wsze ludzkim, więc zawsze - banalnym. Dlatego, 
bo poza tym słowem nie dostrzega on stale zmien
nej wartości, jaką jest człowiek; rozumie nato
miast jakąś wartość stałą i niezmienną, jaką 

można wyprowadzić z sumy wszystkich ludzi, 
wszystkich czasów. Jaka nie zdoła jednak nigcly 
określić ani konkretnego człowieka, ani jego sy
tuacji, ani tego, co potrafi on stworzyć lub zni
szczyć - wśród ludzi, wśród swojej epoki. 

Olimp więc, który zdobył dl.1 swej twórczości 

Jerzy Szaniawski, jest główką szpilki i zar azem 
olbrzymią przestrzenią. Ogranicza pisarza, odcina 
go od dramatu myśli i intelektualnego kontaktu 
ze światem, od próby opanowania go i postawie
nia najważniej szych dla niego znaków zapytania. 
Zamyka pisarza w stosunku wyłącznie emocjo
nalnym, we współczuciu i współcierpieniu, każe 

hodować marze nie o jednej tęsknocie ludzkiej. 
A jednocześnie - wielka i nieokreślona - nie 
jest to tęsknota ani Fausta , ani Prometeusza, ani 
nawet Syzyfa, ta, o której mówi Szaniawski. Jest 
to tęsknota ich wszystkich, a zarazem ubożs za od 
każdej z osobna. Dlatego - akceptując j ą na
wet -- za każdym razem musimy wypełniać nową, 
własną treścią . 

(fr ag menty wi~kszcj pracy) 
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