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KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 

PIOSENECZKA 

Basi 

Kto mi odda moje zapatrzenie 

i mój cień , co za tobą odszedł? 

Ach, te dni jak zwierzęta mrucząc. 

jak rośliny są - coraz młodsze . 

I niedługo już tacy maleńcy, 

na łupinie z orzecha sto.iąc. 

popłyniemy porom na opak 

.iak na przekór wodnym słojom. 

Czerwień krwi dziecinnie się wyśni 

jak wzdęte policzki wiśni. 

Metal burz się wywiedzie na nowo 

zapienioną dmuchawca głową. 

A łez grzmot jak la·wina kamieni 

w małe żuki zielone się zmieni 

i tak w wodę się chyląc na przemian 

popłyniemy nieostrożnie w zapomnienie, 

tylko płakać będą na ziemi 

zostawione przez nas nasze cienie. 

(16. I. 1942) 



Niebo złote ci 0tworzę, 

w którym ciszy biała nić 

jak ogromny dźwięków orzech. 

który pęknie. aby żyć 

zielonymi listeczkami, 

śpiewem jezior, zmierzchu grnniem, 

aż ukaże jądro mleczne 

ptasi świst. 

Ziemię twardą ci przemienię 

w mleczów miękki~·h płynny Int, 

wyprowadzę z rzeczy cienie, 

które prężą się jak kot, 

futrem iskrząc zwiną wszystko 

w barwy burz, w serduszka listków, 

w deszczów siwy splot. 

I powietrza drżące strugi 

jak z anielskiej strzechy dym 

zmienię ci w aleje długie, 

w brzóz przejrzystych śpiewny płyn, 

aż zagrają jak wiolonczel, 

żal - różowe światła pnącze . 

pszczelich skrzydeł hymn. 

.Jeno wyjmij mi z tych oczu 

szkł0 bolesne - ob~az dni , 

ktćre czaszki białe toczy 

przez plonące łąki krwi. 

.J0no ,".dmień czas kaleki . 

zakryj groby płaszczem rzeki, 

zetrzyj z włosów .PYl bitewny, 

tych l<:<t gniewnych 

czarny pył. ' 

(15. VI. 1943) 

TR -DNO PO\VIEDZIEĆ \V TEATRZE: 
„TYLKO STĄD-DOTJ\Il ... " 

Tc slowa, które wypowiada Lizelotta w „Dwóch teatrach", 

tkwiły w świadomości Jerzego Szaniawskiego od początku jego 

prób dramaturgicznych. „Dwa teatry", napisane w 1946 r„ są 

zresztą podsumowaniem jego przemyśleń i doświadczeń, jakie 

przyniosła mu wieloletnia współpraca ze sceną. 

Jerzy Szaniawski (ur. 1886) wkroczył w świat literatury jako 

autor nowel publikowanych w cz2sopismach (1912- 1918). W tym 

samym jednak okresie podejmuje próbę twórczości dramaturgicz

nej, pisząc w ł917 r . sztukę pt.: „Murzyn" (premiera w Teatrze 

Polskim w Warszawie), a już w 1919 r. nawiązuje współpracę 

z „Redutą" Juliusza Osterwy. Osterwa - wspaniały aktor i reży

ser - miał własną wizję teatru, którego treścią był człowiek 

z całym bogactwem wnikliwie ukazanej psychiki; był to rów

nież teatr. przywiązujący olbrzymią wagę do autentyczności re

aliów, wręcz drobiazgowo analizowanych i z ogromną troską prze

noszonych na scenę. Być może już wówczas zarysował się Sza·· 

niawskiemu ów podstawowy konflikt, jaki przeżywa w ,.Dwóch 

teatrach" Dyrek tor „Małego Zwierciadła": czy scena ma odtwa

rzać rzeczywistość na drodze t. zw. małego realizmu i jednoznacz

ności faktów, czy też powinna uświadomić ludziom wieloznacz

ność słów i zdarzeń i pozostawić w sztuce margines na niedopo

wiedziane tęsknoty, przeczucia i marzenia człowieka? 

Cała twórczość dramaturgiczna Szaniawskiego - bez względu 

na rodzaj sceniczny jego utworów - przyznaje teatrowi prawo 

do owego marginesu niedopowiedzianych słów. Zarówno w dra

matach o walorze komediowym („Papierowy kochanek" - 1920, 

„Lekkoduch'' i „Ptak" - 1923), jak i w utworach, nawiązujących 

do modernistycznego symbolizmu („Ewa" - 1921, „Adwokat i 

róże" - 1929, „Dziewczyna .z las1l'' - 1939) odnajdujemy potwier-



dzcnic późniejszych słów Lizclotty, że „w teatrze trvdno powie

dzieć: - tylko stqd - dot.ąd". Dramaty te sugerują, że pomię

dzy potocznym życiem a marzeniem i tęsknotą istnieje odwieczny 

kontrast, że moralna motywacja i ocena ludzkich czynów nic 

zawsze jest jednoznaczna, a sens zdarzeń nie zawsze ujawnia się 

bezpośrednio. W „Zeglarzu" (192.5) Szaniawski ukazuje z charak

terystyczną dla siebie łagodną inronią i sceptycyzmem mechanizm 

powstawania mitów, ich potrzebę i ich fałsz. W ,,Moście" (1933) 

okazuje się, że takie pojęcia jak prawda, wina i odpowiedzial

ność są względne i wieloznaczne. 

Sztuki Szaniawskiego zdobywają sobie w międzywojennym 

okresie teatry i widzów oraz ogromne uznanie krytyki {w 1933 r. 

Szaniawski zostaje członkiem Polskiej Akademii Literatury). Dla 

ludzi sceny stanowiły wspaniały materiał, na· którym sprawdzali 

swoje możliwości ukazywania skomplikowanej psychiki człowie

ka . a dla widzów były dojmującym przeżyciem artystycznym, 

które otwierało przed nimi niedostrzegany w codziennej gonitwie. 

świat marzeń i tęsknot. Mówiło się o „specyficznym klimacie" 

sztuk Szaniawskiego, o „poetyckiej mgiełce tajemniczości", jak;:i 

przesłaniała losy, słowa i czyny jego bohaterów i tak , jak w ro

syjskiej dramaturgii przy jęło się pojęcie „teatru Czechowa", tak 

i u nas uznano istnienie „teatru Szaniawskiego", chol' teatr ów 

żył na wielu scenach polskich. 

Klimat, specyficzna atmosfera, poetycka mgiełka tajemniczości 

- to określenia złudne i niebezpieczne, a przy tym zbyt ogól

nikowe. Wydaje się , że dominantą twórczości Szaniawskiego jest 

głęboki humanizm, niegasnąca nigdy wiara w istnienie niezmierzo

nych obszarów duszy ludzkiej, w jej bogactwo, którego nie da się 

zamknąć w jednoznaczne schematy ocen. Jest w tej twórczości 

gorące umiłowanie człowieka, łagodzące i ironię i sarkazm auto

ra, przenikające cieplym uśmiechem nawet tragiczne powikła

nia ludzkich losów. Właśnie ten uśmiech pozwala Szaniawskiemu 

nazywać komediami i te utwor~, w których zawarł głębokie dra

maty swoich bohaterów i w których nie cofa się przed tragiz

mem śmierci. 

Tragizm śmierci. Poznał go pisarz z bliska w latach okupacji 

hitlerowskiej, spędzonych w Warszawie. W 1944 r. więziony był 

na Pawiaku. Po wojnie osiadł w Krakowie, przenosząc się w 1951 

r. do Zegrzynka. 

Przeżycia wojenne nie mogły nic pozostawić śladu na twór

czości Szaniawskiego: w 1946 r. powstaje „komedia w 3-ch ak

tach" - DWA TEATRY. Wystawiona natychmiast w Krakowie 

święciła przez szereg lat tryumfy na wiciu scenach polskich i 

wraz z upływem czasu nabierała coraz głębszych znaczeń, prze

dłużających jej żywot sceniczny do dnia dzisiejszego. W „Dwóch 

teatrach" próbowali swych sił najwybitniejsi aktorzy i reżyse 

rzy (m. in. Karol Adwentowicz i ostatnio Jan Kreczmar w roli 

Dyrektora „Małego Zwierciadła" , Tadeusz Łomnicki - nieza

pomniany Chłop·iec z deszczu.). 

\V dalszych latach pisze Szaniawski jeszcze kilka utworów sce 

nicznych: w 1948 r. cieszący się ogromnym powodzeniem dramat 

„Kowal pieniąd ze i gwiazdy". w 1949 r. - „Cltlopiec latający", 

a w 1959 i 1960 r. ukazują się w mies. „Dialog" „Łuczniczka" i 

.iednoaktówka „Dziewięć I.at". Były to utwory o tematyce współ

czesnej , ale - jak zwykle u Szaniawskiego - podejmujące 

sprawy losów ludzkich w ich ponadczasowym wymiarze. 

Pisarz nie ograniczał się zresztą do twórczości scenicznej. Jesz

cze w okresie międzywojennym był autorem słuchowisk radio

wych (m. in. „Zegarek" - 1935), powieści „Miłość i rzeczy poważ

ne" (1924) oraz opowiadań pt. „Łgarze pod „Zl.otq Kotwicą"" (1928). 

W 1945 r. na łamach popularnego „Przekroju" publikowano cykl 

miniatur literackich „Profesor Tutka", a w 1965 r. ukazują się 

urzekające zwierzenia scenicznego pisarza w wydaniu książkowym 

- - „ W pobliżu teatru". 

W ostatnich · latach twórczość Szaniawskiego spopularyzowała 

telewizja. W Teatrze TV miliony ludzi obejrzały jego dramaty: 

„Murzyn", „Papierowy kochanek", „Adwokat i róże", „Zegarek", 

„Most", „Kowal, pieniądze i gwiazdy", a opowiadania „Profesora 

Tutki" doczekały się formy cyklicznego filmu z Gustawem Holo

ubkiem w roli głównej. Okazało się, że ekran telewizyjny zna

komicie odpowiada intymności i kameralności utworów świetne-



go pisarza, a skupienie uwagi widzów na zbliżonej kamerą 

twarzy aktora pozwala na wydobycie wszystkich odcieni wew

nętrznego bogactwa postaci z „teatru Szaniawskiego". W tych te·

lewizyjnych spektaklach niezapomniane kreacje stworzyli tacy 

aktorzy. jak Halina Mikołajska , Elżbieta Barszczewska, Tadeusz 

Łomnicki, Tadeusz Fijewski, Jan świderski i in. 

* 

\l\Tróćmy jednak do „Dwóch teatrów". 

Cóż to za „komedia", która przejmuje widownię prawdziwym 

wzruszeniem każe jej obcować ze światem życia i śmierci? 

- Istotnie, w „Dwóch teatrach" nic rezygnuje autor z waloru 

komediowego, ani z ironii. Równocześnie jednak pozwala 

zabrzmieć echom tragedii ludzkich - i tych osobistych, jednostko

wych._ i tych powszechnych, niosących zagładę milionom istniei1. 

W komediowej tonacji I aktu, którego akcja toczy się w lipcu 

19;39 r. dyrektor na wskroś realistycznego teatru „Małe Zwier

ciadło"' prowadzi rozmowę z autorem sztuki. Przeraża go jej 

„katastrofizm"': 

Hm .. ten pański pomysł .... Czytałem, czytałem juz 

cuf; w tym rodzaju ... Miasto leży w gruzach, zagłada 

cywilizacji europejskiej ... Ale, widzi pan. to było w 

książce. W powieści _. w druku. ( .. .) Ale u nas, w teatrze 

jest inaczej. To jest tuż. bU.sko, to wciąga, ta każe nie

kiedy żyć razem. ( .. .) Pańska sztuka to niewątpliwie 

fanta zja. Ale przedstawia to pan realist11cznie. W te

atrze b11wajq niespodzianki. Rzecz groźna może w11wo

łać ~miech . Nieraz tak bywało. I tu jest to niebezpie

czeń.stwo. bo tu brak widzowi... jakby tu powiedzieć ... 

tego doświadczenia życiowego... rozumie pan, widz 

nigdy tego nie wid.ział i nie zobaczy, brak jakiegoś 

sprawdzia1m ... · 

III akt „Dwóch teatrów" rozgrywa sic; bezpośrednio po wojnic. 

Po dokonanym spr a wdziani c. Na gruzach „Malego Zwie::--

ciadła", zburzonego wraz z całym miastem. Chory, wynędzniały i 

złamany śmiercią ukochanej kobiety dyrektor zapada w sen, w 

którym toczy walkę z swoimi własnymi wyobrażeniami o sztuce 

o życiu. 

Ow III akt przywodzi na pamięć .,teatr ogromny", o jakim 

mówił kiedyś Wyspiański, bo ogarnia bezmiar ludzkich myśli i 

przeczuć. Niewiele scen w naszym powojennym teatrze może sic; 

równać w swej przejmującej sile z chwilą, kiedy w „teatrze 

snów" ukazuje się dyrektorowi „Malego Zwierciadła" milczący 

szereg małych chłopców, małych żołnierzyków idących w niewia

dome - w śmierć. Przed kilku laty dyrektor odrzucił bez namysłu 

„Krucjatę dziecięcą" - nie widział dla niej miejsca w swoim 

realistycznym teatrze. Była n i e p r a w do pod ob n a. I teraz 

także broni się przed jej obrazem, ale dlatego, że widział ją 

JUZ w życiu. Widział małych chłopców, ściskających w dziecinnych 

rączkach butelki z benzyną i atakujących straszliwe czołgi ne1 

ulicach walącego się w gruzy miasta. 

Chłopiec z deszczu przeczul ten obraz wcześniej. Jego poetycka 

wizja „Krucjaty dziecięcej" bliższa była rzeczywistości ni7. 

„sprawdzalny" realizm Dyrektora. Tak, jak w przejmujących , 

cudownych wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, kryło się 

w niej przeczucie wielkiej tragedii, przeczucie okrutnej, prze-

. ciwnej normalnym prawom nautry śmierci. 

Chłopiec z deszczu zginął razem z walczącymi dziećmi. Może 

padł 4 sierpnia 1944 r.? Obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

młodziutkiego wielkiego poety, Żołnierza Powstania Warszawskie ·

go? 

W śnie Dyrektora pojawiają się znani mu dawniej ludzie, :1 

wśród nich żyjący nadal własnym życiem bohaterowie wystawia

nych na scenie „Małego Zwierciadła" jednoaktówek. Przesuwaj<! 

się przed nim, jak dręczący wyrzut sumienia, że wyznaczył im 

życie „stąd - dotąd", że dał się zwieść teoriom o jednoznaczno5•j 

słów i zdarzeń, że swoim małym realizmem zubożył prawcie o 

cz low icku. 
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Dyrektor obudzi ;ię z tego męczącego snu, w którym śnił nawet 

własną śmierć. Czy będzie pamiętał jego treść, jego se n s? Czy 

„Male Zwierciadło" nadal odbijać będzie na swojej scenicznej 

tafli ostro, wyraźnie narysowane, niebudzące żadnych wątp!iwoś

d obrazy życia? - Czy też zamieni się teraz w zwierciadło 

powleczone migotliwą warstwą poezji, nakazującej doszukiwać 

się w nim tego, co ukrywa się przed wzrokiem, skłonnym d') 

uproszczonych osądów? 

Niewiadoma. To już możemy sobie tylko wyobrazić, domyśleć, 

przeczuć. Bo takie prawo przyznaje nam urzekający, poetycki 

teatr Szaniawskiego. Teatr, w którym nic, co ludzkie, nie jest 

łatwe i uproszczone. 

k. k . l'. 

, 

KRZYSZTOF KAMIL BACZYNSKI 

S\VlA.T SEN 

Smutny, jak smutny człowiek uśpiony w zdarzeniach , 

w zdarzeniach prawdziwych. 

.Ja~byś kreślił kółko na piasku. a w dębów cienie 

jak w rzeczywiste zamki kolorowe po\\'prawiał szyby. 

Tak sobie nieroztropnie - niby przypominasz 

dziecięce twierdze z piasku. 

Uwierzyć łatwo: żyjesz tam , 

a teraz śnisz tylko 

oślepiający sen piorunów, krzywdy i blasku . 

.Jakże spokojnie, 

choć upłynął dwudzie3ty rok. 

nie wierzyć w rzeki ognia , przez wiatr unoszonych ludzi, 

tonąc po brzegi spojrzenia w rzeczywistość:. 

Ale ja się obudzę, ale ja się obudzę. 

(II 1941 i 



Z LASU 

Las nocą rośnie jak jezior poszum. 

Droga kołysze we mchu , we mchu. 

Ciężkie kolumny mroku się wznos zą. 

Otchłanie puste z ciemności płoszą 

krzyk zły, wysoki jak ze snu. 

A dołem potok ludzi i wozów 

i broni chrzęst we mgle, we mgle. 

Spod stóp jak morze wydęte grozą 

nieujarzmiona piętrzy się ziemia 

i glosy ciemne leżą w przestrzeniach 

jak to, co czeka obce i złe. 

Żcłnierze smukli. Twarzyczki .ias 'ic, 

a moce ciemne trą się i g•1iol<\, 

lądy sic; łamią, sypie się złoto 

i chyba pancerz 2liemi za ciasny 

pęka, rozsadza i grzmi , i grzmi. 

Twarzyczki jasne! na widokręgach 

armie jak cc;gi gną się i kruszą. 

O moi chłopcy, jakże nam światy 

odkupić jedną ro zdadą duszą'' 

Kochać, a to -sic; wydaje mało. 

ginąć - to słabość tylko wyzwolić, 

bo nie nadąża chłopięce ci a1.o. 

a ciemność stoi i grzmi, i grzmi. 

Las nocą rośnie. Otchłat1 otwiera 

usta ogromne, chłonie i ssie . 

To tak jak dziecko kiedy umie ;· a 

: tak jak ojciec, który żyć mu;i. 

Przeszli, przepadli ; dym tylko d ' l 

i krzy:.;. w ysoki we mgle, \'.' t~ mg\r 

' '.!.7 . vr. HJ44J 

Hl·~PEHTl AH Bil<Ż 1\CY 

Sceua dran1atyczna 

LEGENDA i BOLESŁAW ŚiVIIAŁY - wg St. Wyspiailskiego 

Jest to widowisko oparte o nast. dramaty Stanisława Wyspiaó
skiego: „Legenda I", „Legenda II", „Skałka" i ,.Bolesław Śmia
ły". Wystawione z okazji setnej rocznicy urodzin tego wielkiego 
reformatora teatru, jest świadectwem jego oddania sprawie na
rodowej. Zarówno w legendarnych dziejach Kraka i Wandy, jak 
i w historycznych ;.vydarzeniach z czasów panowania króla Bn·
lesława Śmiałego doszukuje się Wyspiailski źródeł patriotyzmu 
naszego narodu i ukazu.ie konflikty, związane z odpowiedzialnym 
trudem władania. Zgodnie z charakterystyczną poetyką teatralną 
tego pisarza splatają się w widowisku dwa światy: rzeczywisty 
i fantastyczny. Przedstawienie to przygotowaliśmy przede wszyst
kim z myślą o młodzieży szkolnej_ która powinna zapozna(· si'' 
bliżej z twórczo ścią jednego z najwybitniejszych twórców polskiej 
sztuki narodowej. 

BLISKI NIEZNA.JOMY - Aleksandra Scibora-Rylskiego. 

Jest to sceniczny debiut naszego znanego prozaika oraz scena
rzysty i reżysera filmowego, który w zjadliwym , satyrycznym 
rysunku ukazu.ie problemy współczesnego małżei1stwa i to wszy
stko, co jest w nim dziedzictwem mieszczat'ls'i:iego egoizmu. Autor 
przez cały czas pozwala widzom śmiać się i bawić. aby pod ko
niec skłonić ,ich do nieco poważniejszych refleksji. 

Przedstawienie dozwolone dl a widzów od lat 18-tu. 

APETYT NA CZERESNIE - Agnieszki Osieckie.i, z muzyką 
Macieja Małeckiego. 

I tutaj mamy do czynienia z problemami współczesnego mał
żeilstwa. osadzonego w konkretnych realiach naszei codzienności. 
Autorka - zana z wielu urzekających tekstów piosenek (m. in. ze 
„Śpiewających listów" vv TV} - nadała jednak swojej sztuce 
charakter pogodnej, zdecydowanie rozrywkowej komedii, utrzy
manej w konwencji „teatrzyku małych form··. która pozwolił:i 

jej na wplecenie w akcję utworu szeregu piosenek. 
Przedstawienie dla widzów od lat 16-tu. 



Scena lalkcnva 

SZARACZEK ZORRO - Sergiusza Michalkowa. 

Sensacyjna bajeczka o zajączku-samochwale, który dzięki prz:-·
padkowo uzyskane.i strzelbie myśliwskiej usiłuje zawładnąć cal<1 
leśną społecznością. Bajka trzyma dziecięcych widzów w nieusta. 
jącym napięciu, a równocześnie obfituje w szereg zabawnych mo
mentów. 

MIŚ BĄBELEK WŚRĆ)D ROZB0.JNIKÓW - R Lukaszewici: 
B. Konstanty. 

Zabawna bajeczka o przygodach Misia Bąbelka, któremu znu
dził się żywot zabawki w przedszkolu i który postanowił zakos1.
tować zawodu strasznego rozbójnika. Zabawne perypetie syrn-
patycznego misiaczka kończą się oczywiście pomyślnie, w czym 
jest duża zasługa wiernej przyjaźni pieska Apsika. 

\V PHZYC;OTC)\VANl.U 

KALIGULA -- Alberta Camusa. 

Jest to jedna z najwybitniejszych pozycji powojennej drama
turgii światowej. .Jei autor - to wybitny francuski powieściop'
sarz, dramaturg. myśliciel. Akcja „Kaliguli" osadzona jest w 
czasach starożytnego Rzymu, ale w historii o rzymskim cesarzu 
zawarł Camus zdecydowanie współczesną myśl o drogach władzy 
i jej nieludzkich wynaturzeniach. Znakomita konstrukcja dramatu, 
piękny, wyrazisty dialog i intelektualny walor tego utworu na
dają mu wysoką rangę artystyczną . .Jest to pełen pasji protest 
przeciwko kultowi przemocy i okrucieństwa. a lata powstawania 
„Kaliguli" (1938-1945) każą wiązać ów dramat z protestem prze
ciwko filozoficznym podstawom „eksperymentu hitlerowskiego". 
Wydaje się, że cstatnie słowa boh"atera - „.Jestem jeszcze żywy!" 
- brzmią dzisiaj jak c strzegawcze memE.nto. 

Przedstawienie dozwolone dla widzów od lat 16-tu. 

CZARU.JĄCA SZEWCOWA - Federico Gracia Lorca. 

Wspaniały poeta i dramaturg hiszpański (zamordowany przez 
siepaczy Gen. Franco w 1935 r.) zawarł w tym urzekającym wi
dowisku piękno i poezję sztuki swego narodu. Przedstawienie po
siada walory barwne.i komedii muzyczne.i i zostało uzupelnion;c> 
znakomitym tekstami poetyckimi tego samego autora. 

Spektakl dozwolony dla widzów od lat 14-tu. 

Scena lalkcnva 

POD OPOLEM WESELE - wg „Wesela na Górnym Śląsku" 
St. Ligonia. 

.Jest to kolorowe, rozsp1ewane i roztańczone widowisko regi0-
nalne, nasycone akcentami ludowego, śląskiego humoru. Równo
cześnie zaznajamia dzieci z całym urokiem i pieknem ludowych 
obrzędów weselnych i ukazuje polskie tradycje obyczajowe na
szego regionu. 



TERENOWE FILIE 

PAŃSTWOWEGO TEATRU ZIEMI OPOLSKIEJ 

RACIBÓRZ 

Powiatowy Dom Kultury 

ul. Szopena 31. teL 39-67 

BRZEG 

Brzeski Dom Kultury 

ul. Mleczna, teL 858 

KĘDZIERZYN 

Dom Chemika 

ul. Swierczewskiego 27 . tel. 20-77 

Opracowanie programu - Krystyna Konopacka-Csal<'-. 

• 



Cena zł 2,50 

Opol 987/69 1500 K-4/848 


