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DWA TEATRY to najwybitniejszy z dramatów 
idei, jeden z największych w całym dorobku 
dramatopisarskim Szaniawskiego, uważany za 
syntezę, sumę twórczości dramatopisarskiej 
autora ŻEGLARZA. Nie spotykamy w tej wy
jątkowej sztuce dyskursywnych elementów 
właściwych dramatowi o kapitanie Nucie, nie 
ma w niej nic z psychologizmu ADWOKATA 
I Róż, nie ma wreszcie. nic z ironicznej poe
tyckości PTAKA. Jest to filozoficzne i arty
styczne credo wypowiedziane w świetnej dy
skursywnej formie. 

Konfliktem naczelnym dramatu jest konflikt 
dwu metod twórczości, dwóch sposobów widze
nia świata, dwóch sposobów widzenia zadań 
i kształtu teatru. 

Teatr Małego Zwierciadła to typowy teatr 
naturalistyczny. U nas wierszem się nie mówi 
- powiada Woźny - ale każdy, co do nas 
przychodzi, to jakby patrzył na prawdziwe 
życie. U nas człowiek się i zająknie, i zakaszle, 
i kichnie podczas dialogu, a u nich jakby 
czytał laurkę. Jak u nas podadzą kawę, to 
kawa pachnie; a jak przy wytwornym śniada
niu zadzwoni kieliszek, to słychać że to bacarat. 
Oni mają wielki repertuar i w ogóle, a u nas 
jest realizm i autentyzm. Wystawione przez 
Małe Zwierciadło jednoaktówki wykrojone zo
stały z rzeczywistości. Jak w naturalistycznym 
teatrze przystało, podane są tylko nagie fakty, 
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nie ma ocen, moralnych kwalifikacji czynów. 
Dyrektor Małego Zwierciadła konsekwentnie 
stara się wypełnić swą funkcję fotografa rze
czywistości, utrzymać swój teatr w granica.eh 
wyznaczonych przez życie. Pomiędzy trzecim 
aktem a dwoma pierwszymi leży jednak wielo
letnie, stale gromadzone doświadczenie wojen
ne. Pokazany w trzecim akcie Teatr Snów jest 
dowodem że rzeczywistość przekroczyła ramy 
nakreslon'e przez naturalistyczną konwencję 
Małego Zwierciadła. Teraz okazuje się jak ubo
ga i ciasna była to konwencja. Teatr Snów 
pokazuje nowe aspekty czynów, moralne pod
teksty, walki wewnętrzne, uczucia i nie dające 
się sprecyzować nastroje. Okazuje się, że T~atr 
Snów zawsze współpracował z Małym Zwier
ciadłem, dopełniał go i dopowiadał spraw;1 , 

które w naturalistycznej konwencji wypowie
dziane być nie mogły. . 

Trzeba przyznać, że podjęcie tej . tema t:l'.ki 
przez Szaniawskiego było dowodem Jego nie
zwykłej intuicji pisarskiej. DWA TEATR~ tr_a
fialy w sedno żywego wówczas zagadmema; 
były najwyraźniej sformułowanym poglądem 
na nową funkcję teatru, który miał oddać tra
gizm wojennych doświadczeń. Nie znaczy to 
oczywiście, by propozycję subiektywist:l'.cznego 
Teatru Snów Szaniawskiego uznać nalezało rn 
rozwiązanie. W każdym bądź razie znaczyło 
wiele przyznanie, że teatr wobec życia nie jest 
adekwatny. 

Wypowiedziany w sztuce postulat dwu tea
trów, wizyjnego i realistycznego, egzystujących 
na zasadzie nieantagonistycznej, niesprzecznych, 
będących tylko dialektycznymi sposobami przed
stawienia tego samego zjawiska - wynika 
z troistej filozofii ludzkiej rzeczywistości pro
ponowanej przez autora w sztuce. Więc n~j
pierw psychiczna podświadomość, potem nie
zgłębiona metafizyka, a między tym codzienne 
zdarzenia, czysta rzeozywistość. Nie jest t? 
w sensie ostatecznym żadna dialektyka sztuki, 
ale kompromis, zgoda na oba rodzaje teatrów. 

Na DWÓCH TEATHACH wyraźne piętno 
wywarła wojna, nie pokazana --:- c~ prawda -
wprost, ale metafizycznie. POW O DZ i MA TKA, 
o':.iie jednoaktówki podejmują najbardziej na
turalistyczne zagadnienie, najbardziej drapieżny 
temat, problem zachowania gatunku, bez
\vzględny postulat biologi.czncgo życia. Jedyne 
prawo, które ludzie w czasie wojny chcieli 
utrzymać za każdą cenę, nawet za cenę rezy
gnacji z podstawowych zasad moralnych. Kry-
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zys norm moralnych, przerazaJące dla huma
nisty doświadczenia, okrutne drążenie n ·~jbar
dziej drastycznych problematów moralnych -
przynosi w rezultacie ostatecznym otwarcie 
pers pektyw na pozaziemski porządek moralny, 
daj ący wielkiemu dramat urgowi uspokojenie, 
ale budzący sprzeciw czytelnika i widza. 

* 
* * 

Os tatnie dramaty Szaniawskiego, KOWAL, 
PIENIĄDZE I GWIAZDY oraz LATAJĄCY 
CHŁOPIEC, poruszają znowu dawne problemy, 
realizow ane jednak w niepowtarzalny i jedy
nie .iemu właściwy sposób. Więc sprawę 
I udzkiego szczęścia, krzywdy jednostki, stosun
ku do s połeczeństw2, skuteczności ;vychowa n ia. 
A wszystko opowiedziane środkami teatru, su
gestią wrażenia a nie literackimi sposobami 
wyrazu. Bowiem jest Szaniawski niezwykłym 
w naszej literaturze dramaturgicznej znawcą 
rzemiosła teatralnego, niespotykanym dotąd 
mistrzem sceny. I tak jak oryginalnym stopem 
dramatu naturalistycznego i modernistycznego 
jest. t-.vórczość tedtralna autora ŻEGLARZA. 
1.ak jedyny i niepowtarzalr.y jest nastrój i :;ty! 
.ie E~o sztuk, styl stały i odrębny 

Nastrój, ;.atarte kontury, niedopowiedzenin 
za\vic;; zc•nie pytail, poetyckie ściszenia, drążenie· 
w głąb dusz - to najba rdzie.i istotne składniki 
z.iawiska te'ltraincgo, któremu nadaje się n ;; Z\\·ę 
SL.aniawszczyzny. Jednocześnie ta dramc.tur ,; ia 
posiada głębokie humdnis tyczne Wdrtości, odi::1 , -
cza ~ię ludzkim. przenikliwym i szlach(·tnyrr. 
stosunkiem do cz!owieka. 

"WITOLD i\iAWROCKI 
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WITOLD NAWROCKI 

TEATR 
SZANIAWSKIEGO 

Trudno znaleźć dla drama topisa r s twa Jerzego 
Szaniawskiego jednolit ó; formuł~ wyj aśniaj ą cą. 
Liczn e dramaty L~go zad ziwiaj ącego pisa rza -
przez c:ałe życie zafascynow anego tea trem -
mają bardzo odrębny k5zta!t, wymaga j<\ zawsze 
inne.i , ściszonej gry. l\"ic więc dziwnego. L.e 
przypominały niektórym komedi e Musseta, in
nym Korwida, to znów Rittnera. Szukano -
nie bez uzasadnione j racji - rodo\\"Odu pi
sarstv\·a Szaniaw~<ldego \\" t:·a dyc.ii literatury 
młodopols kie.i i naturalistycznej komedii. 
W kor1c:u zgodzono si c; , że ' 'i z upełnie odrębne 
mimo niewątpliwych koligac.ii tematycznych 
i urtystycznycr. parantel. 

Ale w interpretacja c:1 dt amat'..lrgii S 7anh>\\'
skiego. dodajmy niezbyt licznych. nad a l od ;1a
lcżc można char<·<i;:te ry :o. tycznc nie porozumicnh 
i rozbieżności , pośvdadcza:iącc ja k do·,\·olne 
i nieuzasadnione ~ą opinie o .i cgo pi<arstwic. 
Posłużmy się charakterys tycznym 1)!' zykł adem: 
kilka l a t t emu w jednym z londyńskich tc atró\\' 
emigrn cyjnych \\·ysta wiono - w cztc rdzie.-;to
lecie twórczości pisarza - KOWAL\, PIENIĄ
DZE J GWIAZDY. Londy11 .;ki recenzent określił 
Sza ni:łws kicgo .i<iko prekursora c gzys tc ncia
lizmu, dram atur g~, na ws roś nowoc:ze~ nego. 

nie docenia nego \' . ' \\'ci 110\•·oc:zes ości przez 
polski spoleczet'lsl\\'O. Tymc/.asem w polskiei 
pras ie literacki '.'j pi~an o o Szaniawskim ja ko 
rieco staroświeckim pi~arzu przes złośc i. miłym 
dla widza współczes nego ze W Zt41 · du na deli
katną patynę s t aroś ci. która ok ryw o. jego t eatr. 
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W jednym tylko krytyka była na ogół zgodna, 
zawsze uznawała wybitne walory fo r malne 
dramatów Szaniawskiego, pod ziwiając zn a kom '
cie opanowaną technikę teatralną, zarzucała 
jedna k autorowi ŻEGLARZA niepełność , pl y~ 
ciznę treści. Począwszy od pierwszych r ecenzJl 
Lorentowicza, Boya i Słonimskiego stale zarzu
cano Szaniawskiemu, że problemy w jego 
sztukach są niedomyślane, że jego teatr nie 
wykorzystuje w pełni podjętych tematów. 
Słusznie jednakże zauważono kiedyś, hamu

jąc wybrzydzania krytyków, że to ni~ustanne 
oddzielanie doskonałej formy dramatow Sza 
niawskiego od ich zawartości ideowe.i jest za
biegiem niedozwolonym i niesłusznym. $wiad
czy o nieporozumieniach lub braku właściwe.i 
metody analizy. 

* 
* * 

Obserwując kształtowanie się i rozwój tea
tralnego mistrzostwa Szaniawskiego dokonano 
swego czasu ustalenia zasad podziału i klasyfi
ka cii jego sztuk teatralnych. 
N·ajwcześniejsze cztery komedie, MURZYN 

(1917) PAPIEROWY KOCHANEK (1920), LEK
KODUCH (1923), PTAK (1923), zaliczono do 
P.;rupy grotesek lirycznych. Trzy dram 8. ty , EWA 
(1921) , ADWOKAT I RÓŻE (Hl29), DZIEWCZ:Y
NA z LASU (1939), objęto dość nieprecyzyJną 
nazwą modernistycznego dramatu psycholo
gicznego. W trzeciej grupie zamies~c7ono tzw. 
dramaty i komedie idei, więc ZEGLARZA 
(1925) FORTEPIAN (1932), MOST (1933), DWA 
TEATRY (1946). Ostatnią wreszcie, czwartą 
grupę stanowią dwie powojenne sztuki: KO
WAL PIENIADZE I GWIAZDY (1948) i CHŁO
PIEC' LATAJĄCY (1949), zwane baśniami sce-
nicznymi. . 

Liryczne ę:roteski Szaniawskiego są kome~1~
mi wyróżniającymi się od innych nie własc1-
wościami gatunkowymi, groteska jest przecież 
tylko kategorią percepcji, kategorią po.imowa
nie>. i kształtowania świata, lecz swoistą postawą 
wobec życia i społeczeństwa. Szaniawski obser
wuje w nich oglądane zjawiska z dużego d_Y-: 
sbrnsu , ukazując niezależny od woli ludzk_1e1 
mech anizm uruchamiający je, nie poddaJąc 
jednak opisywanego świata ocenie, jakb y ucz;r-: 
nil ~: omediopisa!'7. Obserwacja bezradnosci 
ludzkich marione tek zaludniających \VCzesne 
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komedie budzi w autorze nie tyle pesymistycz
ną reakcję, ile żal, a raczej uczucie zbliżone 
do żalu i stąd ta trudna do sprecyzowania do
mieszka liryzmu w jego groteskowych sztukach. 
Często operowanie kontrastem, niedopowie

dzeniem, nastrojem, egzotyką i prozaicznością, 
prawdą i bajką - służy w ostatecznej kon
sekwencji ujawnieniu groteskowej izależności 
człowieka od zewnętrznej formy życia, uza
leżnieniu przeżyć od ich zewnętrznego wyrazu, 
wreszcie ujawnieniu człowieczej tęsknoty za 
pełną wolnością. 

Ideologia pierwszych komedii Szaniawskiego 
pozostaje w bezpośrednim związku z sytuacją 
społeczną i literacką ówczesnej Warszawy, któ
ra nie przeżyła rewolucji modernistycznej 
w tym stopniu co Kraków, nie znała metafi
zycznych rozdarć i dekadentyzmu krakowskiej 
moderny, ostrego szału przybyszewszczyzny. 
W okresie kiedy galicyjska młodopolszczyzna 
miała już swą karykaturę w postaci Zielonego 
Balonika, w pozytywistycznej jeszcze Warsza
wie dominował nadal kupiecki rozsądek i spo
łecznikows_kie ideały. W życiu literackim 
pierwszą rolę grali Świętochowski, Prus, i Sien
kiewicz, w teatrze grano Ibsena, Hauptmanna 
i Wedekinda. Szaniawski ze spokojem i taktem 
prowokował -vv swych groteskach filistra, obna
żał szarzyznę i prozaiczność mieszczańskiego 
życia, postulował wzbogacenie ludzkiej egzy
stencji urokami poecji, wyrażał tęsknotę za 
innym piękniejszym i bogatszym światem. 
Nazywając dramatami psychologicznymi EWE, 
ADWOKATA I RÓŻE oraz DZIEWCZYNĘ 
Z LASU miano na uwadze ich niezwykle 
rozbudowaną psycholoe'ię, a także to, że kon
flikt dramatyczny nabiera w nich cech głębo
kiego konfliktu psychologicznego. Dramat psy
chologiczny Szaniawskiego - zwróciła uwagę 
Krystyna Bogusławska - to dramr1t bohatera, 
który wybrać musi między dicoma wartościami, 
majqcymi dla niego wielkie znaczenie. Nie -
jak w grotesce lirycznej - założenia kompozy
cyjne, lee.z prawidłowość psychologiczna jest 
tutaj podstawą konstrukcji losu bohaterów. 
Kompozycja służqca uwydatnieniu wewnętrz
n?Jch przeżyć bohatera, jest podporządkowana 
prawom psychologicznym. 

Psychologiczne dramaty Szaniawskiego są bez 
wątpienia próbą pogłębienia tematyki twór
czości dramatycznej, dotarcia do najgłębszych 
pokładów intelektualnych i artystycznych tam
tego czasu. W dramacie EWA dochodzi do głosu 
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krytyka zbiorowości, społeczeństwa, która bę
dzie odtąd stale towarzyszyć autorowi PTAKA. 
Ewa jest nie tylko demaskacją mieszczańskiego 
minimalizmu etycznego i fałszywości postaw 
moralnych, ale przede wszystkim zamierzeniem 
określenia własnego stanowiska wobec proble
mu tak istotnego w literaturze dwudziestolecia, 
autentyzmu i egotyzmu. Ta tematyka zostaje 
rozs.zerzona w ADWOKACIE I RÓŻACH przez 
ukazanie zwycięstwa mądrości i idei nad odru
chem ludzkiej nienawiści, w DZIEWCZYNIE 
Z LASU przez podkreślenie w finale Z\"'Y
cięstwa wewnętrznej prawdy nad pozorną ze
wnętmną zmianą. 

„W komediach i dramatach idei - pisał jeden 
z krytyków - wszystkie środki wyrazu podpo
rzqdkowane są naczelnej tezie, którą poprzez 
wydarzenia dramatyczne chce autor przekazać 
widzom i czytelnikom. Tak jak w grotesce 
technika pisarska Szaniawskiego slużyla pla
stycznemu przedstawieniu mechaniz-mu stwor::o
nego przez niego świata, jak w dramacie psy
chologicznym celem jej bylo nastrojowe ukaza
nie wewnętrznego konfliktu bohaterów, tak 
w omawianych obecnie sztukach kompozycja, 

. rodzaj konfliktu dramatycznego, kreacja postaci 
w ostatecznej konsekwencji. są ilustracją przy
jętej przez autora idei". 

Pierwszą chronologicznie ze sztuk tej grupy 
jest ŻEGLARZ. Nie ma przesady w twierdze
niu, że s·ztuka ta stanowiła wydarzenie w ów
czesnej literaturze polskiej. Konflikt ŻEGLA
RZA nie był zupełną nowością; stosunek ideału 
do rzeczywistości, zagadnienie prawdy i kłam
stwa w życiu - to problem znany chof:by 
z dramatu Ibsenowskiego. Igraszki prawdy 
i zmyślenia to wręcz odwieczny konflikt ko
mediowy. Nie chodzi jednak o komparaty
styczne rozważania. Ważne jest to, że Szaniaw
ski uczynił to 11prawą intelektualną, problemem 
ontologioznym. Odpowiadającym zresztą kla
sycznemu tematowi literatury dwudziestolecia, 
problemowi mechaniki mitu, podejmowanemu 
z jednakowym zapałem przez pisarzy polskich 
i obcych. Jan, bohater sztuki ozyni wszystko 
by odkryć światu prawdę o domniemanym 
bohaterstwie kapitana Nuta, walczy z prze
możnymi siłami by tego dokonać, aż wreszcie 
dochodzi do wniosku, że nie ma jednej, bez
wzgl~dnej prawdy, że rzeczywistość można 
interpretować różnie, a o prawdzie interpretacji 
decyduje siła i szczerość przeżycia. Konflikt 

11 



dramatyczny rozwiązuje się właśnie tym na 
wskroś idealistycznym sformułowaniem o rela
tywnym charakterze prawdy i wezwaniem do 
tolerancji dla rozmaitych sposobów interpre
tacji świata. 

W jakimś stopniu z ŻEGLARZEM łączy się 
ideowo MOST, podejmujący podobną proble
matykę względności winy i odpowiedzialności, 
kwestię wieloznaczności czynów ludzkich i uta
jonego charakteru motywów ich działania . Po
przedzający go czasowo FORTEPIAN jest na
tomiast wyłącznie poś\vięcony klerkowskiej 
problematyce ocalenia kultury. 

Inspicjent FELICJA GABRIEL, kont.rola teks
tu MARIA KISIELEWSKA, kierownik techniczny 
BOGDAN CHOMIAK, kierownik sceny l"RANCISZEK 
KOBYLARZ, kierownik oświetlenia JAN KR•;żEL, 

kierownicy pracowni teatralnych: krawieckiej mę

skiej IIUCHAL WALCZAK, krawieckiej damskiej 
:l'IALGORZATA KUCIELOWA, perukarskiej PAWEL 
GRABOWSKI, stolarskiej nOi\IAN SZCZEPAN, ma
larskiej ANTONI UND•:HOWICZ, modelarskiej STA
~ISLAW MOŻEJKO, tapicerskiej JERZY RAJWA, 
wewsl<iej BERNARO i\IAL11'0WSKI. 
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