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Dwa teatry - sztuka o sztL1ce dramatopisarskiej - jest uję
ciem istoty poglądll Szaniawskiego na teatr. 

Teatr „IVfalego Zwierciadła" to typowy teatr realistyczny . 
.Jego dyrektor nie wychodzi w doborze repertL1arL1 poza granice 
zakreślone prze:>: „realizm i autentyzm". Wystawiane przez „Małe 
Zwierciadło" sztuki to wycinki rzeczywistości. Podane są w nich 
nagie fakty - nie ma oceny, nie ma obrazu wewnętrznych 

przeżyć bohaterów. Akt pierwszy i drugi dramatu jest obra: ern 
założeń ideowych i praktyki scenicznej przedstawionego p:-zez 
Szaniawskiego teatru, w którym granice repertuarowe zakreślo

ne są przez życie. Między dwoma pierwszymi aktami, a aktem 
ostatnim sztuki następuje bardzo długa przerwa, przerwa trw::i
jąca całą wojnę. Okazuje się , że sama rzeczywistość przekroczy
ła ramy zakreślone przez realistyczny styl teatru „Male Zwier
ciadło". Dopiero teraz można zobaczyć, jak ubogie, jak wąskie 
były te ramy. Ukazany w trzecim akcie „Teatr Snów" - to 
teatr wszystkich pozostających poza realistyczną fakturą pro-
blemów przeżyć. To teatr idei, walk wewnętrz-

nych, nie daj;:icych się sprecyzować nastrojów, nie-
uchwytnej poezji, uczucia, jednym słowem, teatr tego wszyst
kiego, co istnieje poza realistycznym faktem, co nie da się ująć 

w trzech wymiarach realności. Dyrektor „Małego Zwierciadła" -
mimo ści~le przez autentyzm określonego stylu nigdy nie ustrzegł 
się współpracy z „Teatrem Snów". Poza przedstawionymi w jego 
teatrze faktami kryły się niedopowiedziane problemy i przeży

cia. Ukazane poprzez zewnętrzne fakty w „Małym Zwierciadle" 
stawały się istotą nieuchwytnego w \Vyrniarach realności „Te
atru Snów". Wojna - potworna rzeczywistość zburzyła ustaloną 
przez dyrektora fakturę „Małego Zwierciadła", zburzyła okre
ślone przez niego granice realności, a dokonując zniszczenia ot
worzyła mu oczy na syr;nalizowany dotychczas jedynie, spycha
ny w podświadomość „Teatr Snów". 

Przedstawiony w pierwszej powojennej sztuce Szaniawskiego 
los dyrektora „Małego Zwierciadła", który nie mogąc wyjść po
za ustalone stylem ramy teatru, nie mógł dać w pełni wyrazu 
ternu, co naprawdę według Szaniawskiego ważne i istotne -
odczytany być może jako symbol postawy twórczej i trudności 

realizacyjnych autora. Ciągła walka z opornym tworzywem, ciągłe 
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„Zjawisko" Vlitold Wo jtkiewicz 

poszukiwanie nowych środków wyrazu, lepiej oddających intencję 

techniki, jest charakterystyczną cechą pisarstwa Szaniawskiego. 
Szaniawski, mówi<';c obrazowo, dąży do tego, żeby poprzez „teatr 
Małego Zwierciadła" stwarzać w odbiorcach nie dający się ująć 

bezpośrednio w formy realizacji scenicznej - „Teatr Snów". 
Cala tzw. poetyckość, nastrojowość jego dramatów - to jeden 
ze środków mających pobudzić czytelnika czy widza do twórczej 
pracy realizacji wewnętrznego „Teatru Snów". Poprzez tę wy
śmiewaną często poetyckość i nastrój chciał Szaniawski w miarę 
możliwości wprowadzić na scenę coś z tego drugiego, nieuchwyt
nego teatru. 

(Krystyna Bogusławska - „Tech nika dramatów 
Szaniawskiego", „Dialog" 3161) 
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Nie omylę się chyba gdy powiem, że powojenne „D\va teatry" 
skupiają, jak dotąd, najwymowniej charakterysytczne motywy 
dramaturgii Szaniawskiego - i w sensie treściowym, i w sensie 
ar tystycznym . 

Tez tf '"-' teat r ze -- wyraźna dwustopniowość, dwudzielność 

wyzna za . :.im o zamier zenie d ramaturgiczne. Teatr dyskur~yv,;ny 
i:;r epro 1adzony środk ami na wsk roś dram atyc ny :n i. Te ... t r pc ety 
· teatr, je-' li _ ię ak 1;1 żna wyrazić. , prozaiczny. 'ymboli zm i sl•

r C'.'.-Y r ygo:- m a'.erii dramatyczne.i. Konkret i m rrła . 

Pewne c lemenl v .,Dwóch t(·ztrów" po\vs tn ly dużo da :vnie j . 
P z.e:l wsz~ ~t ·ich motyw rycerzyków pory\ •ających si ę z mo
ty!H1 r a słońce, odezytywa , rzez recenzentów .ia l·o r em ini
scencja powstania warszawskiego , został pow tórzony z „l\1 i l cśd 

i r;.ecz} po\Y:oiżnych ". O, te ry(;crzylr.i -- br a da mleczni 1 1~n:y 

nÓ\", L kkod uchó\'". i p a ków - grasowały już v twórczośc i S za 
n ·i:: YS k go od tl:.wien daw na. Dr ugi - z i nnC'j parafii - le·· 
me.1t: jed noaJ.: towa sztuk<J p t. „Matka", w k órej su ro·.vość ofiar y 
m atczy n j \ skazywałaby n wojenne p chcdzc nie utwc u , t o. 
przed\v oj nne s uchowisko r ad iowe pt. „W lesie", zreszt<1 t ra!; o
'·':ane od razu - wed!ug słów a u tora - jako cos niczal 0!1czo
ncgo, jako frngm ent \V ic;ksze j całości. J ak więc w idzim y dwa 
cnlkiem is tot ne leme nty i to 1~ dwu odm icnn. eh tea tr ów, (je
de n z „Małego Zwier iadla" , drugi z „Teatru Snów") nie nrn-
ial;; po ·sta va l: obecnie ad usum scenicznego d yskursu. Podob

nie \V t el ; tego dyskursu d loby się ułożyć: c q twórcz ość Sza
niawsk ie,,.o. Tyle, że jeden ze wspomnianych elementów - „1\.fat
·'a" - należy do przedwojenne j części sztul-:i, d rugi zaś - kruc
jata - zos tał włą czony d jej powojennego epilogu. :i\'Iamy więc 
tutaj próbę jakiejś hie ~· archizacji, podkreślenie pewne j ewolucji, 
choć nie odpowiada ona żc:.dnym następstwom czasowym w roz
woju dramaturgii Sza niawskiego. Po prostu doświadczenia wo
jenne tylko utwierdziły pisa rza w jego filozofii, w jego koncep
cjach c:rtystyczno-moralnych. 

Dodatkowe argumenty na rzecz organicznego związku obydwu 
teatrów znajdujemy w didaskaliach. „Małe zwierciadło" i „Teatr 
snów" dzielą wspólne podziemie ; jedność miejsca podkreśla tekst. 
P odziemie nie jest tylko scenerią typowo wojenną, to również 
symbol podziemi duchowych - snów, marzeń, tc;sknot, znanych 
nam dobrze ze sztuk Szaniawskiego. Nie, wszelkie przeciwsta
wian ie jednego teatru drugiemu - czy to u Kierczyńskiej, czy 
u Peipera - nie znajduje pokrycia ani w tej sztuce, ani w calej 
twórczości autora „Dwóch teatrów". W Szaniawskim siedzą oby
dwaj dyrektorzy. Możemy w pełni zaufać słowom pisarza, że 

nie przeciwstawia tam „dwóch racii, realistycznej i wizyjnej ja
ko dwóch gatunków odrębnych i wzajem sobie przeczących", 
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„Krucjata dziecięca" W itolcl Wojtkiewicz 

możemy zaufać Flukowskiemu określającemu dramat jako „dwa 
teatry jednej rzeczywisto śc i ' ', gdyż twórczo !;~ Szuniav skiego od 
początku do kor1ca jest k onglomeratem tych dwóch teatrów. 

W jednoaktówkach „Małego zwierciadła" lapidarna męska 

zwięzłość realisty, nieodparta logika obrazu, wyraźne zakończe
nia - punkt honoru tego teatru. Obyczajowa ch<iralderys tycz
ność, nawet komediowość. Akcja. Wszystko wyjaśnione do końca 
koniecznościami życia. 

Szaniewskiegio ten tea~l'. który u prawia mistrzow ko, nie za
dowala. Nie darmo ukształtowa ł si ę w kręgu innych poj ęć o dra
macie. Od „Handlungsdrama" przechodzi - według volkeltow
skiej antynomii-· do „Seelendrama". Koi'1cówki „Teatru snów" -
to transpozycje tamtych zdarzeń w głąb dusz, gdzie rzeczy 
tajemniczeją, gdzie nie ma wyraźnych zakończeó, gdzie rzeczy
wistość nabiera pożądanej niewymierności. Bądźmy szczerzy, na 
tej granicy często dochodzi do mistyfikacj i. Jest to granica szcze-
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gólnie niebezpieczna - i „szaniawszczyzna" albo nabiera tu 
blasku albo rozpływa się w urojeniach. W „Dwóch teatrach" po
konuje ją pisarz z programową, aż nietypową ostrożnością. Do
piero ów wymiar psychologiczny, ogarniający swym zasięgiem 

„immanentny los" człowieka, zgodny jest z Szaniaw.;Jdego ide
ałem sztuki. Nie ma tu winy (w ścisłym sensie słowa), jest kara, 
jest męka, jest prometejstwo człowieka. Jego los - wydany na 
lup instynktów, mąk sumienia i ontologicznej tęsknoty za wyż
szym („.) 

(„.) Dramaturgia Szaniawskiego - to oryginalny, własny stop 
i destylacja dwu tradycji: naturalistycznej i modernistycznej. 
Wspomniana kompromisowość, połowiczność, tkwiące u samych 
założeń, dają o sobie :mać szwami. Jesteśmy na pograniczu teatru 
iluzjonistyc:mego i teatru nieskrępowanego wymogami iluzji. 
Jeśli jednak postęp więdzy i teatru zdystansował jego zdobycze 
psychologiczne, jeśli ujawnił pewną nieśmiałość jego innowacji, 
jeśli czas rozwiał sporo białej magii - to dwie właściwości 

sztuki Szaniawskiego podkreślamy z pełnym uznaniem: mistrzo
stwo teatralne i oryginalną, ·własną wrażliwość. 

IO 

(Tadeusz Drewnowski „Motywy dramaturgii 
Szaniawskiego", „Di'.llog" 7/ 58). 
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Nie wszystko koficzy się po zapuszczeniu kurtyny . 

(„DUia teatr11'J 


