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JERZY SZANIAWSKI 



SZANIAWSKI 

Godzinę jazdy samochodem od Warszawy, w typo
wym krajobrazie mazowszańskim na ziemi równin
nęL.i. pod. szarym . n iebem Jeży: Zegrzynek. Do nie
dawna było tu cicho i odludnie, dopiero przed paru 
laty zagospodarowano rozległy zalew fundując war
szawia nom podmiejskie letnisko. Potargano ciszę , 

zg iną ł jeszc.ze jeden zakątek prO\vincji coraz 
t rudniej o nią, coraz łatwiej o m ias to. O tej porze 
roku jednak zegrzyńska okolica jest taka j przed 
pięciu i trzydziestu laty - pusta, cicha, smutnę. 

i bardzo polska , mazowiecka. Tutaj właśnie od dzie
s iątków łat, w starym szlacheckim dworku żyje jak 
to się o nim mów i - milczący mędrzec, poetyczny 
F ilon, trochę z ,.mgły i galarety". Pisarz, którego 
d ramaty t owarzy zą scenie polskie.i od kilkudziesięciu 

l< t , dramaturg poetyckiego nastroju, owej szczególnej 
atmosfer y symboli i przenośni z których uwit:i. jest 
t irnuka jego utworów, pisarz refleksj i, filozoficznego 
zamyślenia, czarodziej mgiełek nastrojowych, mędrzec 

dyskretnie uśmiechnięty. I pisarz wyrosły z gleby 
rodzimej, najśc i ślej z nią związany, z JeJ losem 
okrutnie szarpanym przez historię, z jej smutkami 
i nostalgiami, doświadczeniem i legend 2. . Od debiu
tanckiego „Murzyna" z którym w ysz dł w r ok u 1917 
poprzez „Ptaka", „Żeglarza", „Adwokata i róże", do 
„Chłopca latającego" i „Dwóch teatrów" pop rzez 
dwadzieś cia utw orów scenicznych snuje s ię owa 
atmosfera „szaniawszczyzny", o której od czasu do 
czasu mówi się nawet w znaczeniu ujemnym. 

A przecież za r ok minie półwiecze od debiutu pi
sarza. Ten felieton zaś jes t pisany w dniach , gdy 
obchodzimy osiemdzies ięciolecie u rodzin samotnika 
z Zegrzynka. Przez pięć dziesiątków lai, od pra 
premiery „Murzy na", od czasu narodzin pierwszych 
utw orów Jerzego Szaniawskiego, które powstały 

'"' literackim soąsiedztwie Ibsena i Rittnera i były 
jakby ich przedłużeniem, wiele się zmieniło wokół 

nas i uległ zmianie nasz sposób patrzenia na świat . 
.Jednym słowem inną już mamy rzeczywistość i ina
czej ją oceniamy. Powiada się o polskości pisarstwa 
Szaniawskiego. Istotnie. Czyż j ednak równie polskim 
pisarzem nie jest na przykład Mrożek lub Różewicz, 
który rzec można - jakże często sięga do podobnych, 
co Szaniawski, motywów. Różnica jednak między 

autorem „Dwóch teatrów" a pozostałą dwójką jest 

nie tylko rozmcą pokoleń i powiedziałbym - przy
pisanej tym pokoleniom istoty interpretowania rze
czy\v istości, ale i sposobu. Szaniawski pozostaje wła
ściwie poetą losu p.ojedynczego człowieka, jego kate
gorii moralnych, tamta dwójka, żeby już przy niej 
zostać, prześv.rietla układy społeczne, ustawia indy
widualnego bohatera jako mikroświat szerszych kon
tekstów społecznych i historycznych. 

Jest w twórczości Szaniawskiego, w owym przeni
kaniu rzeczywistości i iluzji, w jakiejś rzec można 
.,dziwaczności" motyw wic::lący, który Maria Wier
ci!1ska - wybitna reżyserka warszawska - nazy-,va 
motywem mistyfikacji. „Naga" rzeczywistość powiada 
Wiercińska nie wystarcza człowiekowi - zdaje się 

mówić Szaniawski. Potrzebne są jeszcze złudzenia, 

nadzieje, ideały - choćby urojone choćby niepraw
dziwe, ale przydające życiu barwy, pomagające ra
dzić sobie z codziennością. Myślę więc - kontynuuje 
Wiercińska o motywie iluzji w twórczości Szaniaw
skiego, motywie mnie osobiście bardzo bliskim; prze
cież teatr jest także iluzją, praca w teatrze jest bu
dowaniem i uprawdopdcbnianiem iluzji. To dotyczy 
także literatury, która nie chce i nie może być tylko 
„reportażem". 

Bo rodził się Szaniawski po::l naporem doświad
czeń teatru realistycznego i symbolizmu pisarzy 
skandynawskich. Z tego stopu powstała wlasna i ory
ginalna materia, nikogo r;ie naśladująca i przez ni
kogo w polskim teatrze nie powtórzona. Powiada się 

czasami, że „szaniawszczyzna" należy już do historii, 
iż tkanka jej poezji stleniała a styl dawno już prze
brzmiał. „Gdybyśmy m:eli w Polsce te;o.~r w rodzaju 
rosyjskiego Małego czy MCHAT-u - pięknie pisze 
Władysław Krasnowiecki - to znalazłby się tam rów
ni eż Szaniawski. I mielibyśmy styl Szaniawskiego". 
Pasować \vięc trzeba do dramaturgii autora „Dwóch 

teatrów" klucze współczesnego naszego doświadcze

nia, a „po to by „sprawiedliwie" zagrać Szaniawskie
go, trzeba mieć ucho szczególnie wyostrzone na ton 
komedio\vy''. 

A spośród całej spuścizny pisarza najwyżej chyba 
od1rntować trzeba „D\va teatry" sztukę przesi'<1kniętą 

wielką mądrością wysnutą z najświeższych doświad
czeń na:-odowych z okupacji i powstania. Posługując 
się wielką metaforą, której Szaniawski jest wypróbo-
wanym mistrzem, wpisał autor w tę sztukę sprawy 
kraju i teatru. „Ludzie, którzy są aktorami, mówi 



w swojej wypowiedzi dla „\Vspółczesności" Tadeusz 
Łomnicki - przekształcają się w postaci, jak u Fel
liniego, ale na sposób teatr<:tlny. Mamy tu bardzo wy
raźny moment ud a n i a, bardzo kcnkretną i bardzo 
zmysłową rzeczywistość teatralną. Zresztą sam temat 
„teatru" również zjawia się w sztuce, na prawach 
dyskusji o tym, który z teatrów - „Małe zwierciadło" 

czy „Teatr snów" - potrafi lepiej poznać i ocenić 

rzeczywistość". 

Oczywiście, są to zabieg i nie najbardziej przeko
nuj·ące, jak"o, że ludzie dysponują sprawniejszymi 
narzędziami poznania świata i życia niźli materia 
teatralna. Przecież zostaje jeszcze Szaniawski, poeta 
i czaro:iziej, mędrzec zatroskany o losy swego kraju, 
organizator szczególnej atmósfery i uśmiechu, twórca 
sztuk, które jeśli już nie są współczesne, pozostają 

nadal żywe i zajmują swoje własne miejsce w na
rodowym piśmiennictwie. 

RYSZARD KOSIŃSKI 

• 
I 

DWA T E ATRY 

Chociaż w okresie powojenn.Ym napisał Sza niawski 
kilkanaś cie minia tur now elistycznych pt. „Profesor 
Tutka" , parę opowiadań oraz trzy sztuki : „Kowal, 
pieniądze i 0 wiazdy", „La:ający chłopiec" i „Łucz

ni czka". „Dwa teatry" uchodzą jak dotych czas w oce
nie krytyków za dzieło podsumowujące cały dorobek 
ar tystyczny p isarza i za klamrę zamykającą system 
myślowy t\ ·órcy. 

„Dwa teat r y" powsta\Yały w różnych okresach cza
su: dwie jedn oakt ówki „Powódź" i „Matka" - przed 
wojną , akt p ierws zy i trzeci po \vojnie. v.,r ten spo
sób dwa, zdawałoby sie , od erwane od siebie teatry 
„r fałe Z vierciadlo" i ,.Snów", stały się ogniwami 
filozoficzr,o-a r tystycznymi • koncepcji całości , \V k tó
re j pełnej in tegr acj i d okonał czas w oj ny , czas próby, 
czas os ta ecznych przemyśle!'1. 

Jakież to przerr.y ś ! e1:ia ? 

W picr vs zym akcie młcdy autor ofer u je d yr ektoro
wi t e trn .. Małe Z\\." ierciadło" sztukę, którą końc zy 

wi zja zrujno ;vanego miasta. Dyrek tor sztuki n ie 
przy jmuje, wy::l 2je mu s i ę niepotrzebna. 

W „Pow odzi" syn poŚ\'.„ ęca top ieli star ego ojca, by 
urat ov: ać matkę z małym dziec iem . Zabezpiecza 
życie , które ma s ię d opi ero rozwinąć, unicestwieniem 
życia , k tóre już się kończy. 

\V ,.:\Iatce" m atk a z t aja przed synem wizyt ę ko
biety niegd ' Ś przez n iego k ochane.i , ażeby nie zbu
rzyć w 'rozumo·.va neg o szczęścia z ;!: oną niekochaną , 

w domu smutnym, ale zape\NTliaj ącym r ozwój w ko
m órce rodzi nej . 

:i.· obu wypadkach racie życiowe, względy społecz

nc~go utylitar yzmu przeważyły r acje etyczne i huma
nis tyczn . Czy jednak d ly wyznawcom tych r acj i 
zadO'.\·ole nie pły n ące z p oczucia spełnionego obowiązku 
i spokój sumienia? -l"ie! 

W akcie trzecim postacie z „Powodzi" i „Matki" 
wyrażaj s ·~:oje niepokoje. Co więcej! Poj awiaj-ą s i ę 

w .,Teat::'ze Snów", który przecież w przeciwieńshvie 

do te atru „ l\Iałc Zwierciadło" przedstawiał n ie obrazy 
z życia ludzi, ale Ś\•1iaciome i podświadome motywa
cje d ziala11 i o::lczuć ludzkich. Innymi słowy, boha
t erO\\"ie teatru realistycznego sami się niejako prze
kształcil i na bohaterów teatru snów. A także wizja 
zburzonego miasta ta z odrzuconego dramatu stała 

si~ głównym tragicznym akcentem powojennej 
rzeczywistości. 
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\V ten sposób gr an ice strefowe pomiędzy penetracj 
teatru .. Małe Zwierciadło" i teatru „Snów" za tarły · 

się: cały obszar wiedzy o człowieku st"! s ię terenem 
doświadczalnym . 

Nie może być inaczej . Teatr „ fale Zwierciadło" 

i teatr „Snów" to j edność, te orga11izmy n a·;.•zajcm 
i ę przrnikaj ą , nie sposób 'dzie ać tre:5ci tych pojęć : 

sny, życi e , życie, sny. Żyjąc śnimy czy snujemy j<>kąś 
fil ozofię , sprawdzamy nasze charaktery, nasze warto
ś ci duchowe, uzasadn iamy jakieś prawdy, okccślamy 
jakieś postawy. $ni·ąc , m arząc ilozofuj ąc wkr acza
my w żywioł życia, by go organ i zo\\·ać, uporządkować , 

nadać mu kierunek celowości i wyższy sens . 
Stan owisko Szania;.\-sk iego w „Dwu teatrach" jest 

nie dwuznaczne. Widząc cz.lowiek głównie w ka tego
ria ch m oralnych nie społecznvch roni on jako na
czelnej zasady dzi ałania lud zkiego wyższych bodź

CÓ\ etycznych, humani tycznych. Ukazu · ąc z nauko
wym niemal obiek y\ rizm m tragedie i dramaty ludzi 
„Powodzi", „Matki'' , i „K r cjaty dzieciecej" w _o
wstaniu Warsza\vskim '"' posłowiu rzeciego altŁu 
p oddaje decyzje sv:;oich bohater ów głębokiej analizie 
fi lozoficznej z p ozyc j i socjalistycznego humanita 
ryzm u i właściwie protestuje. 

P rotest t n zabrzmiał "'łośno w p ien\·szych la ach 
p owojennych jako głos p isar za w ogólnop ol kiej dy
sk usj i, w zasadzie dysk ~·al i fikującej epitc em „bo
h aterszczyzny" liczne brawurowe Po !t ów „por. ".\'Y 
z motyką na słoń ce ' ', w czasach woiny i ok pacji. 
Później - jak wiadom o - dyskutanci spr ecyzo\ ·al i 

J UZ pojęcia, wysublimow ali argumentację z opor t u
nistycznych narzu tów asek uranctwa . S-ą bowiem mo
m enty i w życiu narodów i po~zczególnych ludzi, 
kiedy t rzeba „mierzyć siły na zamiary ", choćby dla 
zamanife stowania p odstawo :vego pra""·a uczciwego 
człowieka do życia, wolnośc i i s z czę cia . 
Podejmuj ąc na scenie tarnowsk ie j r ealizac.· ę „D\·;óch 

teatrów" w 80-tą rocznicę urodzin znakom itego pisa 
rza staramy się pamiętać , że od tej gor _ · ącej aktual
ności ą prapremiery w rok 1946 minęło la d·,rndzic
śc i a, że wiele w sztuce słów wypar \•;a ł o i ostygło 

pod zmiennym naszym klimat em, że zam ieniła -ię 

w konkret natchniona fina łowa apostrofa Szaniaw
skiego: 

„.„będziesz patrzał, jak \vyrasta ku górze 
miasto najdroższe, miasto u!rnchane, 
a ponad dachami jeszcze wyżej wyrasta-

• 

ją wieże coraz smuklejsze, coraz dosko
nalsze". 

Nietknięta czasem została atoli warstwa filozoficz
na sztuki, tak jak nie zdezaktualizował się jeszcze 
w człowieku np. konflikt pomiędzy miłością, a obo
wiązkiem, pomiędzy wrażliwością na ponęty duchowe, 
a materialne życia, pomiędzy podmiotowym a przed
miotowym pojmowaniem przez człowieka jego funkcji 
społecznych. 

I tym jakościom „Dwóch teatrów" przede wszyst
kim chcielibyśmy dać adekwatny wyraz teatralny. 

Rzecz bedzie się rozgrywać w oprawie scenogra
ficznej ocl~owiedniej i dla teatru „Małe Zwierciadło" 
i dla teatru „Snów": między tymi teatrami stawiamy 
bowiem zgodnie z intencją autora znak równości. 
W dalszej konsekwencji leśniczówkę i strych ukaże
my w nierealistycznych światłach teatralnych tak 
jakbyśmy byli w teatrze snów, natomiast pomieszcze
nia i postacie teatru snów pojawią się w naturalnych 
i surowych światłach jak w teatrze realistycznym. 
Zachowując wyrazistość psychologiczną dialogu nie 

pokusimy się specjalnie o wymodelowanie postaci 
sztuki według wzorów sprawdzalnych w odpowied
nich środowi~kach: niech mówią głosem autora, może 
bez akcentów realistycznej charakterystyczności. Gło
sem autora, czyli intelektualisty kwitującego swoje 
obserwacje życiowe i przygody duchowe filozoficz
nym zamyśleniem, a czasem pobłażliwą ironią 

Wydaje nam się, że, jeżeli nasze zamierzenie się po
wiedzie przemówi do was we właściwy sposób Jerzy 
Szaniawski, twórca teatru urzekającego swoją specy
fiką, choć jej nie firmuje szyldzik: szaniawszczyzna. 

K. B. 



JERZY SZANIAWSKI 

Nota biograficzna 

Autor „Dwóch teatrów" urodził się 10 lutego 1886 
roku. J ego długie życie związane jest nierozerwalnie 
z miejscem urodzenia - Zegrzynkiem nad Narwią. 

Piękny, zabytkowy, liczący dziś ponad półtora wieku, 
typow o polski dworek - dom rodzinny Szaniawskie
go - gościł niegdyś cnane. postaci · via ta literackiego 
i artystycznego. Ojciec pisarza, Zygmunt Szaniawski 
nie był wpra\vdzie z zawodu literatem, współpraco
wał jednak z prasą literacką , głównie z „Przeglądem 
Tygodniowym", pisząc pod pseudonimem; znał Orzesz
kową, Krasze\vskiego. Młody . Sza ni awski zapamiętał 

z lat dziecinnych wizyty Konopnickiej, Deotymy, 
Konrada Prószyń skiego czy działaczy społecznych, 

jak Bolesława i Marii Wysłouchów (z rodziny Wysło
uchów pochodziła matka pisarza). średnie wykształ
cenie zdobył Szania\vski w Warszawie. \Vyższe studia 
rolnicze odbywał w Sn\·ajcarii. Nie zaniedbywał 

jednak zainteresowań lit erackich. Pozostawał też 

w ścisłym kontakcie ze studenckim teatrem kukieł

kowym. Jednym z bodźców dla późniejszego poświę
cenia >ię pisa rstwu, a w szczególności twórczości dra
m atycznej było m.in. przypadkowe a uwieńczone 

powo.dzeniem napisanie okolicznościo\\'ej szopki 
w okresie studiów. 

W 25 roku życia zadebiutował s- iawski na ła

mach „Kuriera 'Warszawskiego" jak o nowelista. W la
tach 1914-1918 współpraco\vał z tygcx;!nikiem saty
rycznym „Sowizdrzał". Debiut dramatopisarski, 
sztuka „Murzyn" została wystav: iona w 1917 roku 
w warszawskim Teatrze Polskim. Debiut jednak nie 
okazał się łatwy. Krytyka surowo oceniła komedię. 

Przed zniechęceniem uchronił detiu ta nta Zl"lany a k tor , 
Aleksander Zelwerowicz. Dostrzegł · młodym auto
rze talent i zachęcił go do dalszej p r acy. Wystav: ił 

raz jeszcze „Murzyna", tym razem w Krakowie, gdzie 
sztuka uzyskała powodzenie. „Papier \: 'Y kochanek", 
drugi utwó!' Szaniawskiego gr any był w Krakowie 
w r. 1920 również z ;:io·wodzeniem, zwracając uwagę 
Osterwy, który opracował w Redu cie w 1919 r. j ego 
inscenizację z dużym nakładem p acy i zapału. Od
tąd rozpoczęła się ścisła i \vieloletnre współpraca 

autora „Pa pierowego kochanka" z Red.utą. Współ

praca ta, jak \Vyznaje sam a ut or, wpłynęła w dużej 

mierze na technikę jego pisarstwa scenicznego. 

• 

W latach 1921-1930 powstały kolejno komedie : 
„Ewa'', „Lekkoduch", „Ptak", „Żeglarz", „Adwokat 
i róże". Za tę ostatnią otrzymał Szaniawski w r. 1930 
Państwową Nagrodę Literacką. W 1933 r. Szaniawski 
został wybrany do Polskiej Akademii Literatury. 
Obok twórczości dramatycznej kontynuo\vał swe po
szukiwania w dziedzinie prozy. W r. 1924 wydał po
wieść „Miłość i rzeczy poważne" a w 1928 r. tom 
opov.;iadań „Łgarze pod złotą kotwicą". Do \Vybuchu 
II wojny światowej napisał jeszcze następujące utw o
ry sceniczne: komedie „Fortepian" (1932), „Krysia" 
(1935), dramat „Most" (1933) i sztukę „Dziewczyna 
z lasu" (1939). Od 1935 r. związał się dość silnie 
z rad iem, tworząc kilka znanych s łuchowisk („Zega
rek", „Służbista", „Srebrne lichtarze"). Słuchowisko 

„W lesie" przerobił później na sztukę w 1 akcie pt . 
„Matka", wcielaj·ąc ją nas tępnie do „Dwóch teatrów", 
napisanych tuż po drug iej wojnie światowej. 

\.\'ybuch wojny zmus ił pisarza do opuszczenia ro
dzinnego gniazda (Zegrzyn2k znalazł s ię na terenach 
trz2ciej R zeszy). Podczas wojny twórczością wybitne
go dramaturga interesowały się żywo sceny oflagowe 
- latem 1940 r. w obozie w Arusw Idzie wystawiono 
„Ptaka". S zaniawski całą okupację spę r ził w War sza
w ie, w tym kilka mies ięcy na P a wia ku, skąd zos tał 
Z\volniony tuż przed wybuchem powsta nia. Potem, po
przez P ruszków dotarł w 1945 r. do Krakowa, spę

dzając tu pierwsze lata po wyzwoleniu - mieszkał 
na ulicy Krupniczej. 

W roku 1946 Szaniawskiemu przyznano nagr.odę 
literacką m. Kra!rnwa. Do zdewastowanego i zrujno
wanego przez hitlerowców Zegrzynka autor „Dwóch 
teatrów" mógł powrócić dopiero w r. 1951. W tym 
okr esie wytworzył s ię mur milczen ia i obojętności 
wokół osob i twórczości pisarza. W la tach pięćdzie
siątych Szan iawski stworzył cyk l uroczych opow ia
daf1 profesora Tutki, drulrnwanych sukcesywnie 
\V „Przekroju" z ilustracjami Daniela Mrnza (edycja 
książkowa ukazała s ię w 1954 r.) , a w 1956 r. wy:iał 
niezmierni e ciek awą k s iążki; wsp omnieniową pt. 
„W pobliżu teatru". 

Rok 1957, w którym przypadła 40-ta rocznica twór
czości dram a tycznej Szaniawskiego minął w atr.1osfe
rze ożywionego zainteresowania. dorobkiem zasłużo
nego pisarza. Rocznicę tę Teatr Polski uczcił wysta
w:eniem „Latającego chłopca" (1949), również w War
~z~wie odbyła się premiera sztuki „Kowal, pieniądze 



i gwiazdy" (1948) - Teatr Objazdowy Ziemi Łódzkiej 
odnotował setne przedstawienie „Mostu"; Kraków 
i Grudziądz przygotowały inscenizację „Dwóch tea
trów" - Szczecin „Żeglarza". 

Przełamanie milczenia wokół Szaniawskiego -
dramaturga w 1957 r. wprowadziło go znowu do re
pertuarów teatrów dramatycznych jak też do teatru 
telewizyjnego, gdzie typ pisarstwa autora „Mostu" 
sprawdza się z wyjątkową trafnością. 

M. S. 

N a ok! ad ce - :!worek w którym !"!lieszk :i j e:-zy 
Szaniawski 
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Z-ca DyTektora : 

EUGENIUSZ KAPRALSKI 

KieTou;nik pracowni scenograficznej: 

ANTONI REISING 

Koordynator pracy artystycznej : 

DANUTA NOWAK 

Inspicjent: 

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

SufleTzy: 

ZYGMUNT BAŁUT, JERZY BARAN 

Elektrycy: 

ZBIGNIEW CIOCHOJ.'r, MARIAN WALASZCZYK, 

ANTONI KAMIŃSKI, BOLESŁAW lVIICHALSKI 

RadioakU$tyk: 

JAN NOWICKI 

PTace kTawieckie: 

damskie : ADELA RICHTER, JANINA SMULSKA 

męskie: TADEUSZ KUTA, EUGENIUSZ PECKA 

Prace stolarskie: 

\VŁADYSLA W SYSLO, JÓZEF MALEK 

PTace malarskie: 

KAZIMIERZ SOBUSIAK 

PTace fryzjerskie : 

l\llARIA CIOCHOJ.'r, WŁADYSLA WA PĘK . .\ LA 

Reku;izytorzy: 

JÓZEFA NIEDZIELKO, DA.J.'l'UTA PIEPRZYCKA 

BrygadieT sceny: 

FRANCISZEK KOKOSZ 

Brygadier sceny objazdowej: 

WOJCIECH GRABOWSKI 

A d r e s T e a t r u : Tarnów, ul. Mickiewicza 

Telefony: Centrala 22-53; Organizacja widowni 24-77 




