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Z KRONIKI ŻYCIA I TWóRCZOSCI ). SZANIAWSKIEGO 

10 N 1886 - PN Zeg.r.zyil"l!kiu 1110'd No11Wiq ~pQW. iPubtusk) 

u1raidiz:ił się J.erzy S:roniiow.skii, .syin Zy9muniba 
1i Wandy ,z W}IS'łe1uchów. 

17 V 1917 - debi1ut dtnaJma~uingiOZ1ny Sz0Jnk1Nv.slldeglo: ipna

preITTi era M 1u r .z y ·n a (•kom elcJi.a w 3 IQlkrt;a dh) 

Woms."l!awo, Toomr P.Olls:k>i. G.rano '6 l'Olzy. Ghl·o

dtne przyijęcie .pn~e:z ik!ryitylkę i ,pU'bl1 i'dZn!ość. 
12 V 1920 - raZ)pocręcie wsipólpracy Smn<icrMS'kiiego z Te

clrem „;Reduta" 1p.nemierą !Po p li e 1rio we go 

1koch •o 1n 1ko. Sz:tuk'O odn.i;dslo duży .s~kces 

w ilotach 1920J1t9'22, igrano łqc;mie 135 ra-zy. 

22 Xll 1923 - 1prapremiena Pto lk a (komedia w 3 o.kitach) 

Wtoins21aiwo, T eabr .„1RloZlma ilt!ości". · l1nscen i z:a cjo 

Ju lli1us.zo Ostemwy, dekonaoje: W i•ncen.ty Dro

b ~k. Uibwór uzin.a1ny rwówczo.s 1pr.z:ez 1 k.1)1tyikę za 
naj1ba11id21iiej reiprezer.ta•ty.11..my 1dla dramaturgi'i 
Sro1n:i01WS1kiego. Gnano 48 1razy. 

1924 - •u'ka.ziOlta iSiię powieść S:z,a,ni'al'M9l~ieg•o Mi I ość 
rzeczy ,p .oiwożne. 

18 I 1929 - prC11prem iera Adwokota i róż ~komedio 

w 3 eik.tach) Wons"I!awa, Teatr NQ1WY. Reż. 

Alekisa1nder Ze~werowiaz. Delkorcroje: 1Wincen
ty Drabik. 

1930 - SZIQlniawski otrzymlal 1 PońsltwQWą Ncrgirodę Li-
11erocką za s.Zltulkę Ad .wio 1kot róże. 

1933' - Jenzy SzalntiaJWSki IW}'lbl1Qlny icflo Pol.sik.ielj Aka~ 

dem'i'i lJiltera1bury. 

1935 - Jerzy Sroin io.wsiki iOISlta.I adizin·acmny 1Kirzyżem 

Ofiiceinslkim Or\denu Odrtodzenii:o 1Pol.sk:i. 

4 li 1931 - rolcHOIWa 1pnojpremiero stuchowisko W I es .i e 
l~21na1neg-0 późiej .pt. Mo <t iko li włącZ!onego 

do Dwóch it e at rów.) Reż. IEidimund 

Wi erd ńslkli. 
19 1939 - 1prajpremiena D:z 1iewc.zyny z lasu. S.z.tu-

ko w 3 01kitaoh. Teolt!r , JA1!eneum". 

1939JW44 - dk!res iokulpao}i Szoniow&ki .spęd.z.o iw Wo•r

.sz,owie. 

1944 - lk"1kiumiesięCZlne rMięZ'i•enlie n'O .Powiolku, paź

d.z:ienn uk 1944 - po p0Mlis!1Ja n:i1U MIC l1SZIO/WS kim 

5-z!crnii:ar.Mskii 1pr.zedostoje ·się d:o Kro1kowo, gd.zfre 
pazostaje dio '1950. 



24 li 1946 - tproJprem'iera ~Diw ó c h te alt rów ~komedia 
w 3 oktaoh) Kirotków, Teatr Pa.wszechny. Reż. 
lren·a Gry,w,iństloo. Scenagirafia: TIOdeu,sa: K101n

tor. Muzyllro: Alojzy Klucziniok. 5ztulka ;zy.s
kala duży 1ro.zig/os, WY's1lawia111a była w pier

wszych !altach 1p011Wojeronych na w.iel1u sce

nach, luma1n•a Współcześnie Z!a 1najwy.f:)i1tniej

'S.Ze losliągnlięoie drama1Jurgi1i 1p0Wojenej. Sta

la is.ię też 1prredm1i1atem 1ożyrN.ionych dyskusji 
pro SOiWY'dh . 

6 IV 1946 - l\Mraz a: utworzeniem Rady Teatralnej przy 

Deparbomendie Teatrów Min1istenstwa Kultu

ry i Sztuki Jenzy Szoni<Jwsk1i izosbal ipowołany 

w poczet jej c.zlonlków honor011Wych. 

18 VI 1946 - pawstało czasopism'o 1krakowskie. U s ,t y z 

Teatr u, w 1kitórego komiitecie re:lakcy1jnym 
,zasiadał Smniawskii. 

1946 - Jenzy . Szan1i1aiwski .adZ1n1a.czony <został Złotym 

Krzyżem Za1slugli ,z:a bwÓirczość drama1tyaznq, 

13 li 1947 - przy1Z1na1no Jerzemu Sza1niiaws.kiemu Nagrodę 
Literacką m:iiasta l<ralk.owa, za całokszJtałt 
twórcrości dramatyc21nej. 

1947 - najbogatszy w realnza.aje sceniczine sZltuk 

Sz:a•niawstkiego roik .teatralny (1 ,2 i1nsceniwaoji) 
22 VIII 1948 - Jenzy Sza1n<iaiwsiki o~rzy.mał wyróżnien•ie w dzie 

dtinie literatury pnzyma1ne w ramach Nag

ród Ziemi Krakowskiej. ufundowany·ch przez 
Prezesa Rady Miniistrów. 

28 IX 1948 - iprapremiera iK a w 1a ł pie n i q dz e 

i g w i 10 z dy {s21tuka w 3 aktach) Toruń, 
Teatr Miejski. 

1950-1954 Olk:res nieotbeaności sztuk Sza,niaw:;kiego no 
scenach pol1S'ki,ch. 

1951 - pD<Wrót pisorza na stale do rodzinnego Zeg
rzy<nka. 

1953 - Z ir1iojatyrwy Edwarda Csa1to Szaniawski roz

poczY'na rw Teatrze .publtilXlcję szkiców 
wspomn.i1erl'iowych o Reducie. 

3 . Ili 1955 - w Domu Literatury w Warszawie uroczystość 
70-lecia urodz;i1n 1i 40-lecia pracy twórczej 

Sza1n.iawskiego. Odczyt o 1bwó.rcZ1ośoi jubilata 

wyglosi/ Wojciech NaJta,n1son. SZ1a1niawSJki zos

tał odZ1n'aaZ101ny .Kirzyżem Komandorskim Orde

ru Odnodzenia Piol ·~k.i. 

4 1·958 - 1pra1premiera l(w 40"1eoie debiutu scenkzinego) 

sztuki C h I o p ·i e c 11 a taj q cy (lromed ia 

w 3 a1ktach) 111'0 plisa1nej rw roku 1949. Wyst. 

W1arsizawa, Teartr Polski. 

1958 - w roku uznanym za jubileusz (40-lee'ie de

biutu na sceniie) uka21aly isię liCZlne wyd'O:wn•i

ctwa ksiqilkowe Szoniiawsikiego oraz IOJrl:'J'ku/y 

i studia o nim 1w praslie. Wyd1ane iz:~tały: 

Drom a ty ze b .ra n e T. 1-3 (Kraków), 

,zawienajqce pełny mch:>wany dorobek dra

maturg'icmy pi5aua. 

22 VII 11959 - w z wiqziku z urocz)1Sto;ci'ami XV-lecia Pol

ski Ludowej Szaniawskii otrzymał nagro::lę 

Prezydium 1Wo:jewódz1k1iej .Ra.dy NarodD1wej rw 
Warszaiwie za całokształt 1twórorości li~enac-

1kiiej. 

10 XI 1962 - lenzy Szan.i•awslk!i otrzymał Nagrodę Literac-
1kq im. W/oiooimiera:a Pietrra!ca .za cal:>kS1Ztalt 

twórctości. 25 XI w iKlubie Stowonzyszen i10 

„Pax" odbyła się u1roczy1sość wręczenia. 

27 VI 1956 - warszawski Tea;tr Telewi1zji przedstawi/ Że

g I IO T z a w reżyser.ii Józefa S/otwi ń:;kiego. 

1966 - nodana z:ositała ,pięcioczęści:J.wo filmow:i se
rio telewizyjna: Klub p ·rofesora Tut

k i . 
1966 - ukazał.o się oddzielne iwy:fonie Dwóch te

e. t ir ó rw, ze wstępem Krys.tyny Starczew.sli:iej 

(Kmków). 

14 VII 1968 - premiena: D iwa te 1atry, Warszawa, Teatr 

WsipólczeS'ny. Reż. Erwi•n Axer. Scen'<>g rafia: 

.5wa Starowiejska. Muzy<ka: Zbligniew Tursiki. 

16 Ili 1970 - zrnarł rw Warszawie Jerzy Szaniawski w wie-

1kiu lat 84. 



Krystyna Sznerr 

OD REŻYSERA.„ 

„Dwa te'abry" isą z1jawi.stk0iem wyjątkowyim w dramia1hurg·ii 

5.zaniiaw~kiiegio: jed}1na to bodaj si.tuka, w lkitórej jaw.n.ie 

doohodJZą do głosu pa.triatyczine odoz.uci'a autora. „Dwa 

teabry" .ZNV1iqz01ne •są z 1konikre!tinym m01mentem hLstoryc.rnyrm 

111CllSZYch d21iejów, ·a1CZ11qoilwiek inie 1jeS1t to z całą iprecyziją po

wiedziane, •lecz jedyin·ie zro21umi1ałe poprze.z iprzeljrzysite alu

.zije. 

Alkt pier,wszy ro.zgryiwa ~ię w 39,tyim roiku, prawie przed 

samym rozipoozęoiem wQjny. Mon<teik proponu~e Dyrek!toro

w.i T1eaitnu, aby wystawić sZltulkę IO l!burzen iu m'ia&ta we wr.ze-

9ni.u. D)'lrekitor Teatru pyta Autora, c.zy inie •należy do grupy 

lroit!oobr,oifii&tÓIW, k!tórycih dz·ila~lp·aść .ziwiąmna joot przecież 

z o!k•rtelseim 1przedwQjennym. 
.llikit drugi, skł-a1dajqcy IS'ię z dwódh uednoa•kitówek, na

p i.sanych JPnzed iw.o~ną przez Sronliowslkiiego, jest prezenta

cją 1S1tyl1u .teabral1neg·o i a,tmosfery ch'Olra1kiterystyc21nej dla 

dziJOłialhnośoi T€'0'bru „1Reduta", pr.zymależnaj S>tylistycZJnie ido 

01kiresu międz)'IW01jen1nego. 

Akit trzeci 1rozg1rywa się w •raz 1po wOijn.ie, gdy w oczac.h 

i selnoadh ludzi prze'suwały siię wiz,je 1niedawne<j 1z:agtady, 

a ,w 1m~gach 1rodiz.ita się 1pc1bnzeba jak n:a,jszybszej odbudo

wy. Od tych cza:sów mi1nęło ·25 IJOJt. WyrOrSło 1nQWe pOikole

n>~e. dl•a !kttóregio tamte dni .to legenda, opowiada1nie rodzi

ców, ,prreik•ozy hi.s.toryaz,ne, czy literack10-filmowe. Na.wet ci, 

co •b)'lli świadtkami owych „c.z.orSÓIW pogardy" oderwali się 

od wspomnień, od .beZ!poŚlredniego przeżyiwCJ'nia osobistych, 

ozy ooirodowych tragedi1i. Z.01Stały 01ne jednalk w ich pod

~wi1a1domo.ści i w SJnaoh. 
Sny obok umiłcwani•a 1koraJju .51t.cmowią tkan•kę, z której 

z:budowana jeSit s1.1tuka 5.zaniawsikiego. Sny występują !Za

równo beztpo1Ś!redini·o w trze!dm akicie, jalk 1i 15ta1nQ\Mią Situ

di1um .ba•dań i •ro.zmyśl'Oń Dy.rel<Jtora Teatru. Szani1CJiws.k.i z 

włafoi:wą sob'ie del•'k·alliną ironią maluje zair1'tere-sowania 

Dyrektora ainalizą snó.w. F.reud - itwónca psycho01naliz:y 

i psy.cholog.ioZJnego studi1um S>nów, cytowany jest jeden je

dyny raz ,pr.z.ez Dyrelktora Teatru, j.aiko ~ego „21nakomity, 

wiedeńsk'i 1kolega". 
SZ1tU1k<1 1111ie joot oba.razona balostem wiedzy oiaulrowaj. 

Pir.z,eoiwnie - jeis.t tyi~ko dysk•retną alunjq do tych siprow, 

którym w naszym stuleciu ty.le ipo§więc'ono badań 111ouko

wych, ·a w ,osta~n.ieij dob'ie dzięki Jungowi i jego uczniom, 

wszystikkh pra.wie ludZJi poddo1no nie;:iokojącym bada•n,iom 

ich podświadomości .poprzez i •nterpretację S1nó.w. 
W akcie tr.zecim można się do·;:iatrzyć megoś rw ro::lm

ju sea•nsiu psychoa1naHtycznego, gdy pacjent - w 1tym wy

padku Dyrektor Teatru, leży aa.tkowioie zrelaks0twa•ny i od

daje S1ię mor.zenio'1 sennym, a psychoanaJ.ityk - w tym wy

padku Dyrektor Tea~nu Snó1w je :intenpretuje ·i wyjaśnia. 

Wyrnucenie z siebie swych wizji sennych, ich analiza 

i wytłumaczenoie utajonego sensu, przyn•osi 1pacjentow.i ulgę, 

daje możiność p:iidjęcia 1n01W)lch zod:iń żydowych bez od

CZIUl'ł.mnia no.;.talgii za pr.zeszłością. 

Dyrektor osiągnął 1wie'k, w którym należy spojnz:ęć w 

oczy prawdzie, że 11bliżia się starość. Jes.t to moment prze

łomorwy w życiu człowielka, , w którym trzeba wyrzec 5ię złu

dzeń młodości · , trzeba przejść do nowych zadań i obowiq.z

kóiw życia ;wewnętrz,nego, oż do 1przygot-:iwa•nia się do mo

mentu ·o!>tateOZ1nego ,w egzystencji ludzkiej - do ś.miierci. 

Sen 'o śmierci własnej ijest 1proje'kają myśli. dręczących każ
dego cztOIWieka, myśli o własin)lm pożegnaniu .ze świ:item. 

Dyrektor w sin.ach swoich, u'kazanych na sceni~ roz:pa

truje los w~a.sny, •los blisikich i losy nar::>du. Irracjonalne si

ły, które Łtamsił w sobie .przez całe żyoie te-mz dochodzą 

do głosu. Człowiek nie może zdusić w sobie myśli i ucrnć, 

wybiega1jących poza 1konkrety życia. W tej, czy •innej formie 

wy,ZJWalają się 'One z 1jego podświiadomośoi. Na scenie Teat

ru Snóiw rozgrywa się dramat narodowy, .tdk 1niediawno 

pnzeżyw01ny przez .Dy.rek.tora Teatru, ipnzez Wohn.ego i Pa

nią Laurę. W okresie, gdy w 1każdym więks.zym teatrze w 
p,otsce graino po .ro.z •pierwszy tę sZ!tu,kę i dl•a widzów treść 
senny.eh wi,zji Dyrelkitora ,byt.a bliską rzec:zyWistością, którą 
trudno było wymazać z pamięci - dzieło Srooiawskiego 

poprzez poetydkie tych spraw LI<kazanie p•zenosiło widzom 

o.we oczyszczenie, ,;kathariis" 'gre:iką, .na której temat tak 

wiele wypi\sa1no aMamentu. 

Ak.t •ostcrtn,i ,dla 1nas widzów z 1roku '1970 nieS>ie mane 

1z hiS1tori•i naszego kraju archet)'lpy, które tkwią w n·aszej 

podświadomości 21biomwe1j. 

W.idziimy ttyoh, co idą 1z m0ityką na stońce", widzimy 

kobietę w białej szacie pers:onifakoję oblubienicy - „Po

l·onri", która zgi1nękr, a jednak ,ZJll'OWIU do życio 1powstaje. 

Chłopiec z des.zcz;u - poeta jeiSlt •jeszcze jednym z tych, któ-



rzy gtnqc przed:woześn'ie 1pru1ost01Wili 'PO sobie spuśdirię 

poet'łdką i !legendę o w.iele fWlięk·sizq niż 1ilość przeżytych lat. 

SZituko Sza1nio1WS1k.iego, wyiraŻidjqca ipaltriiotyczme uc11uci.a 

ou.~Olro, 1Sta.n·owiqca 1Cllndli1zę isn6w i irracjonalnych sił, dnze

miqcyoh w człowieku, jes.t ~akże •rioz;prawq na temat teatru. 

Alk.aja S<Zitulk.i rozg•rywa iSię w 1teabnze •W, itra1kcie 1przedS>taiwie

nia i ,w faiie je ipnzygotOjWuijqcej. Akt drugi ito prezentacja 

st:yl;u Tec.tnu „!Małe Zw.ierciadło". W a•iie itr.zecim „Teatr 

Snów" 1prezen<tuje swój spelktalkll. JeSit to ipolkoz c odmie111m~j 

stylistyce 1i inter.pretaori wydOlrzeń - ·lecz jest to .także .teatr. 

,f 

KRYSTYNA SZNERR 
rełyser sztuki 

Kazimierz Brandys 

„DWA TEATRY" JERZEGO SZANIAWSKIEGO 

Tytuł nClljnowszej szituki ,Jer.zego ISmniaws.kiego ira.po

'Miado 1na1m •j 1uż z afisz.a dyskursy1w.ny charatk!ter utworu . 

Rzecz dzlieje •się w •teotr.re, poS1ta·cie - to ~udzie sceny, 

a iwqtek dramatycz:ny ;stanowi spór 'O dwa isposoby ekspre

sj.i: 1rea1lliiz1m „Małego .ZWiErciadla" i - 1ja1k 1z:apew.ne chciał 

auto·r - poetycki idealizm „Teatnu Snów". Oto więc nowa 

anty•teza w dziedzinie dyskutowanej niedawno t01k .szerok.o. 

Ale 1p:om:iń 1my n·a razie jej .stusnn•ość .czy niesłus.ziność - jeist 

ja1kia ś wz.rusmjąca, młodinieńc.za ambicja w ityim geście sta

rego mi·strza dramatu, który nie za.wahał się dź1Wiginąć rw 
swej ·naj.ś.wieższej sztuoe 1nowych 1pro1Ylemów, wys~.miętych 

przez ·bieżący czas. 

Jerzy Sza•niawski bez 1wątpienia głęboko przeżył losy 

wojny, odcz.ut wrażl liw;e, ile rburryta nie ty.lko mia.>t, ole 

konwenoj.i, 1poglądćw, . pzekonań. Wydaje sti ę go::lne sza

cun.ku, że au•tor L. e g I a r z a ujnzo ł dtiś wraz z m~odym 

pc;kolen'iem .po•trz.ebę rewiz:.ji wie~u spra:w, i godne oµodzi

wu, że w tej rew i1tji nlie zechciał pom inąć własinego teatru. 

Dlatego za1pewne, mimo że ul'Wór nie n.ajściślej łączy się 

z wypadkami wojny, cziujemy jej obecność IW szituce Sza

niawslkiego, .jej obewość duchową, juk w ża::lnym być mo

że 1z dotychc.z:as gronych dramatów •polskieij sceny. 

Srtu1ka, skomponowa1na dość luźno, rozipa.czy•na się nie

jako wprowadzeniem, pełnym n'ieuświadomiomy::-h jeszcz.e 

przecZ'uĆ ·nadchodzącej w.olj•ny, oby w środ1k01Welj azęści ukc

Zlać 1wid~01Wi .reai'istycmą pos.bawę .teatru „Ma'łe Zwiercia

dło" w dwóch jednoaktówkach (M a tka i Po wódź), 

1i z:01mkinqć się poetycką wi1zją „Teaitru Snów": „Mate Ziwier

cia.dto" :z.n ' isz.czyła wojna; .na pustej .zimnej scenie zasyp.io 

st01ry dyrelktor i we in•ie pnzychod.zą doń 1p:>stacie au.~orów 

i osÓib z ich drom101t6w, a 1ta1kże b'ohaterzy drama~u. iktóry 

dolk!onata wajna. Ujmują się jdkby .z<c .własnymli k,rzy,wdcmi, 

iktóre wyr.ządziiło .im „Małe Zwierciadło" i jego realizm, og

r(Jlnicroljący 1pra!Wldy do rzeczy .widlz.iafoyich. Gd2iież t~S'k1no

ta, gdzież ni~pokÓij sum1ierria, igdtież udręk'i duszy? Gdzież 

wreszcie w~ysbk:ie wartości pan:adro2iumowe? - p~o ten 

te>aitr snów. 

W 1pytaniu •tym mieści się credo autora. Ore'd'o nie 

tyillro artysty>CZlne, ole wykraozojqCE daleko ropewne poza 



dooki sceny. Gzy realizm Powodzi - wą~pi Szrnniaws.ki 

- jes.t rw mocy pnzekazać is.tobny dra1m:a.t duszy .syna, który 

musi'Oł odepchnąć S1tarego ojca od łodZJi, rniosącej ratunek? 

Czy rw Matce 1iostało powiedziane wszystb o dus;zy czło

w.ieka, 1który cienpi ip~zy dwóch kobietach i tęskni ,mpewne 

z;a trzecią? Czy realistycZ!ne środkii rwymzu mogą rw ogóle 

oddać świat dusizy l1udzll~iej, a ramy rozsądku ozy !Zdołają 

pomieścić sferę czucia nieuchwytną dla oka 1i umysłu? Oto 

dwa tea.try. Oto dwa .kręgi poglądu 11a świOJt, ·które Sza

nia.wS1kiemu wyda<ją się s.przec21ne. 

Ale mimowoli •i 1nieświa,domie autor Że g I a r 1z a daje 

sam w itrzecim akcie odpowiedź ina dręczące go pytanie. 

A właści1Wie ten '1:rzec.i akt daje odpow iedź rwe włas.nym 

imieni•u, nieZ!alei!nie 'i poza Jer.z~m Sz:ania,ws.ki1m. Bo tym 

tr.zecim aktem, gd,zie tłuką się jes.mze echo Maeterl1incka 

i Młodej Polski, rządzą sz:czegól•ne ,prawo: 1prowa dzieta 

sz;tu'ki. „Teatr Snów" inie os.bał się 1i tiległ antysty::zmie lapi

darnej sugestii jednoakitó,wek. W Ma t ce, a zwłas.rcza rw 

P•o w od z i, Szaniawski porwoł nas zwięzłą mę9kością 

swego 1p1ora, w porów.na1n.iu z nimi a•kit trze::i roz.sącza się 

w sentymentalnej mgle i nie pomaga mu :źiarli,wa dialek

tylka autora. Sz:aniaws.ki , pchnął rwid<Z'O w odwrotnym kie

ru~ku niż pragną!: w ,po w od .z i mimo odległości tema 

tycznej, odcziulliśmy więcej •pra,wdy o wojnie, niż w wi1Z!ji 1kiru

cjoty dziecięcej w te01trze snów. Dziwne by;wają czasem 

losy z;amiarów autora. 

Nie ma dwóch teatrów - myślimy 'PD opuszczeniu sali 

- jest tylko jeden teatr, w 1którym rói.ne a 111awe'1: skrajne 

elementy znajdują wspólny jednorodny wyoraz:, lity ~ok kru

szec; jest to dzieło sz:~uki. 
Teatr s.nów? Okazat się niepwitrzebny, nie .zdołat się 

przechwstawić żadną antytezą 1prawd2ie Po w od z i, bo 

jest jej częicią, jej najszlachetniejszym ud.ziałem. Jeden 

ruch S1tarych ojc0iwskich rąk, które syn uderzył wi osłem, ten 

jeden gest mówi inom wszystko: wiemy, że odtąd s~n •nie 

znajdziie s;polke;ju, mimo że sędzia i ks.iądiz 1powie:hą mu, 

iż n•ie jest wi.nien. Prawo aluzji, pmwo niiedopowiedzenia 

. jes.t jednym z na<jglębs.zyoh sensów dzieła sztuki, które nie 

może .pr.zemawioć bez reszty i zby.t doslowf\Jie. Prócz ma

sywu kons.trulkoji fo1któw •i słów utwór artystyczny, czy to 

dramat czy powieść, musi nzucać cień; prócz dialektyki -

- musi w nim być 'milczenie. 
Autor że g I ar z a niepotrzebnie iwięc v.1prowad.rił na 

scenę S1We ,niepokoje i wątpliwości, .nie, mistrrowska siła 

Po w •o d .z i sprawia, iż widz rw.olny jest od nieipokajórw 

a1uhona, a suma jpraWdy w nietj rowanl.'a - .wytsitarcza. To sa

mo •pra;wo d'ziiała <W innyim zes.l;o.M.lieni1u, 1które .ZJnów wskrze

sza Sza1ni0iwski w ostabniim okde s.ztvk'i. ulkiaziując chłopców 

pol·s.kioh, <lO to z motyką szli na s~ońce. Czy r.oMądelk tutaj 

wySltla1rc.za? - wqbpi autor - cz:y moi!na tę 15,pra.wę przec1qc 
jednym wmuszeniem •ramion nad m101ty1ką i 1Słońcem, albo 

butelką w dłoni •i .p01ncerną dyiwiZiją? Ale my wiemy pr.ze

oież, mógłby pomyśleć widz:, że ,telj sprawy inie da się roz

strzygnąć talk prosto. Pi•szeimy o ityoh chłopooch talk wiele . 
i ich śmierć wydoje .się nam pięk:na; opłakujemy d:iremni·e 

strac.01ne życia, nie ty: ko mury, l<t&re sipalił wróg; dramait 

zawarty w powstOJniu 'był drama.tern nie <tyilko materii, lecz 

duszy. Nie wzbogacił więc naszej wiedzy o ich walce 

i ~mierci ów trzeci akit D w ó c h te a t rów, w ~<tórym po

leg!i przesuwoją •Slię w niemym iprOlteście przeciw krz}'Wd.zie, 

jOJkiej 'im nie wyrządzamy chcqc diotnzeć przycz~n i ~h 

śmierci. 

Tyle ref:e:,sji - dość 'M::JJi:kich, aby poru :;izy..; wi:Jz::i naj

gtqbiej - dostarcza nowo sz:tuk:i Jerze;p S.z:i1n:ow.tkie90.(.„) 
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Wilam Horzyca 

JEDYNY TEATR: PROSPERA 

Czy pamiętacie ów końcOIWY m01nolog Pn0>S1pero z s.zekspi

row»kiej B u r z y, gd.zie ła1będź znad Avonu żegna się z ży

ciem 1i rziuca mu 0S1ta·tn•ie, .dtugie sipoj nzenie rozstania? Pły

ną słowa najcichszeij ja•k<by rezygnacji: ws.zyscyśmy z tego 

samego co ny materiału. Śnimy świat i i:to~ nas śni, 

a ws,z:ysbko oo oz1ujerny, co k·ochamy, czym jesteśmy, ma 

w.i1otką 1konsystervcję snu. Tylko .tyle. Uczeni rw piśmie goto

wi są w tych srowach dopatrywać się jakiegoś mdłego mi

stycyzmu, s;powodowanego zamroczeniem umyslu w przed

śmiertnej g:i.dz,iin<ie. Ale m:>ima by się p: ·~;:irze:::.zać, czy 

tak jest •istotnie. Gzy stowa te, wypowie::ltz,bne w chwili, 

gdy 1już widine były ocz:om oiemne br.zegi isbnienia, inie są 

raozej wypowiedzią irie tyle rezygnacji, ile 1najglębszego 

- rea1'iz:mu? Ocz:ywiśaie, jest realiZJm Kali1ba•na i j~st real1iz.m 

Prosper::i, a m:iędzy tymi knańcarni są m1;:,•.:iny i miliardy 

1irlnyoh ijes.zaze reoliz:mÓlw. 1R.zeoz tylk<0 w łym, że K.o!.iban 

mieści s<ię w RroSipetnz:e, ole Rr.os:pero nie m'ieści się w Ko

libonie. Nie jes>t dla Prospero 1mgodlką owo fr110.zofio, którn 

paslugując się słowami Śiwirszc.zyńsk'iej, mówi no pieczeń 

- piec.zeń, na kość - kość. Zna on dobnze uro~~i d·otykol

ności, ale włośnie d!Oltego, że je z.no, mó.wi, że jeste~my 

z tego isamego co sny moteriołu. Bo noiwet pieczeń rodzi 

siię ze - S<rl'u •o ip'ieazeni. K•to o niej nie śni, nigdy jej jeść 

nie będ.Ziie. Tyl1ko Kolibonowi wydawać soię może, że potrafi 

być syty nie foiąc o sytości. Ale Rro:;;peno wie, iŻe jeśli 

jemy, d iieje S<ię to iro siprową sinów, o pr.zynajmnie~ tak 

jo1kby .za s.pmwą snów. Jeśli iwięc 1n•awet i żołądek śni, gdzież 

jest ten świat, 1któremu sny byłyby niepotnzetl:>ne, który bez 

snów obejść się inie może, ,z •kitórym poroZJumieć się moż.na 

nie używając ·nie,wym'ienności snów? W lgmnioaoh lud1z,kie

go - nie ma go. Wszys~ko, co iS1tnieje w ogromnym kręgu 

człowiec.zy.m, .iS>bnieje 'P'rzez ~my, isbn'ieje dla snów, jeS<t sa

mą tyl•ko postooią snu. A jeśli talk, to .sny są ens reolissi

mum .naszego 1isbnienia i n ie masz n'ic realniejszego nad 

sny. Z ogromnega snu zrodził się kiedyś świa•t i odtąd raz 

po raz rodzi s;ę nieu.sit01nin.ie ze S>nów, malych i wiel!kic.h. 

I .n•ieah .n.ikt ,n!ie mówi o „realźmie", •k1tóiremu niezina1ne są 

wymia-ry sniu. Takii „realiz:m", .to włośn•ie fa.nit:01Styko, to sen

tymentoli.zm, to .nieświodomy swej no~u·ry - .sen o śnie. 

z tej głębolkiej wi01ry, iż w'S.zyscy KaJ,iban01wie ś.wiaito, 
to faintaści, o rws.zyscy Prosperowie, to - realiści, powstata 

idea - w artystycmyrn tego słowa znaczeniu - Dwóch 

te a 1t r ó rw. Słowo Bur z y ·moi11-io by też 1umiebić jako 

motbo 1ego ubworu. Określają one :ootkowiaie i bez reszlty 

stanowislko myślowe Szaniawskiego i jego wi'a1rę. Właściwie 
tnudino mówić o dwóch teatrach, o tym, któ.ry j es.t snem 

czy manz.en'iem, •i o tym, k<tóry jest kon'krehn.aśc.ią i dołykal
nośaią . .Nie był0>by teg·o, który jeS1t doty.kalnością, gdyby 

nie było tego, kitóry ij est niewymiennością. K.onhebność, to 

tylko zgrnbienie, węzeł na bię±ycoiwej n·itce snów, to tylko 

ch.wi•la jas>nOMlidzenia, uś-wiodomienia. sobie, że ws.zysh~, 
co jes>t .nami, azłowielkiem 1i świ,atem cztowi e::zym, ze snow 

powstał.o ·i w sny S1ię obraca. To jest ten teabr, „w który~ 
się je", jak mówi „chłopiec z de;zcZJu", ole teotr lten nie 

byłby możliwy, nie istniałby, nigdy inie rwył·onitby siię z c_ie~ 
mnościi niebytu, gdyby nie owi „maleń.cy", o których mo:i.v1 

R. L. Stevenson rw swa.im „Roz:dz.iole o snach", owe tajem

nicze •isto.bk,i, lkitóre pnzę::lą codizieninie i we w.szystkim co 

czynimy obecne sny nosie, które sprawioją, że 6ny stają 
się jedy•nym niemal „oddyoh•a•lnym pawi ~tr.zem" nas.zych 

płuc. Gnież.dżą .się on'i, ci „maleńcy", rw jakichś niedo

str.zegalnych ,zak01markach na·s.zych ci'ał i dus:z, sami n-i~
dostrzegalni, ole „jakże 1rzec.zy;Wiśoi", gdyby bowiem me 

byli ,rzeczywistymi, n•igdy by nle zoipłonęta żadna nampa 

sceniCZlno, 1nigdy by nie •podiniosla się żadna kurtyna teatru, 

,,w iktórym 1S>ię je". Bo czymżeż w os.tatecZiności jest tea~r 
„jako <tokii"? Przylbybk.iem snów, niepojętą ~n5tytucją , w kt_o 

rej co wieczór 'Schodzą się ludLie, ukqpa,ni aż po, S'Z'i'.l~· 
i wyżej. w cołod.z:ieninej - ,-noże 1poz.ornej tylko - t~zezwosc1: 
by przez chwilę, czy 1prz.ez parę godzin, bez reszty oddac 

się snom. Ja.k mało ma to i nsityhucjo wspól1nego z naszym I .. „, 
r01Zumem, z inas.zą trzeiiwoso1ą, z naszą „rea n0'$C1ą .. 

A jednak i.stnieje, i ca wieczór odwiedza •ją tłum s'ZOlen

ców s;pragnfonydh snów. Je.śl• i jednak to jeS1t możliwe'.. to 
tylko dlatego, ż.e sny są najpowszed·n.iejszym ze .w;zys~,:1.::h 
chlebów porwsrednich, że są czymś n'ieus-ta;-1n1e w n.as 

obecnym, ż.e •nie ma chwili, by owi „maleńcy" Stevenson.~ 
n•ie zopaloi'i w nas ramp i 1ki1nk.iert:ów ~ego „drugi~ga tea•tru. 

z którym si·odamy d.o ist.olu i jedziemy rw <tina1mwa1ach, :ea•tru 

wiec.z.nie obecnych w nos S1nów, teatru sipmw •i uczuc mby 

błahych, n1iby n'ic ,n'ie ,z,nac.zących, a przecież wa~kiic~ jo.k 
somo _ życie. I jeśli is.linieje ów teOJtr z kosą, z lwlisam.1, 

z dyrektoromi teatrów, to tylko dlotego, ż.e node wszystko 



iważkiie \Są rzeczy niewaŻ!kie, dZ1ięki .k;tórym W'ylpebn'ia się on 

nami, 1bo ii w tym ma rację „•chłopiec IZ deszczu", że to 

r.vidiz ożywia cienie błądzące ,po scenie, i że ICllutar, a·k.t01r, 

reżyser, eletk!t!rotechnilk są tylk-0 „propozyoja1mi", ja.klby .po

wiedział lnzyiklowski, kych, •kitónzy 1ro1padl1i w imr.ok widown.i. 

P.is,ząc swe Dwa 1t e at r y, Sva1niawski n1ie miiał n•ie

.wątpliwie ani celów pedagogiczinych, a1ni niie myś.Jał o „so
cjologkZin'y'm" znaczenhu teatru, ani nie chdał się bawić 

w ~alkiegoś ,,rt:eatrolo,go". A jednak, moiino by powi:e::lz,ieć 

bez m.iinięoi·a się IZ prOLWdą, że jest to sztuka i „pedago

gi<JZJnia" i „socjologiczna", a 1nawet ·Zgoła „teatrologioZJna". 
Bo osią · tych trzech a.któw jest .tea~r „joko taki" i rola, 

ja.ką >Spe~niia on Ml rotZ1klad11ie czfowieczych prac. A to, oo 

od tej strony patrząc, prag1nątby Sraniaws.k1i wyrnZiiĆ, da 

s•ie streścić w trzech slowaoh, 1Wy1powiedzianycli dar.Mno już, 

al~ wciąż świeżych ,i nowych: teatr „Orga1niizuje wyobraź
nię na·~odową", jak azyini to a:re.s.ntą ka.żda s;z;tulka. Właiśnie 

cllatego, że ze .snów p01W.st01je to, co scena jego ulkazuje, 

i w inowe sny się obraca to, co >Widz Go iwieczór OL ~eatru 

wy.nosi, wraś.nie dlatego, że makeriałem jego prac jest Goś 

tak niewcrilkliego, jak ludzkie sny, właśinie dlait:ego ta1k waż

ną i dotn1iosłą jeSlt jego rola, gdyż organ1i1Z1uje on CO'Ś wię

cej .n•iż poglądy 1i mniemani1a, organizuje bo.wiem samą 

ucZiuciowość ZJbiorową i nodoje prawa czemuś tok loit:nemu 

i 1niewyimierne1mu, jok zbiorowa wyobraźn•ia. Będąc sam 

zibiorowym snem, może •i musi kszitałtować sny tych wszyst

kich, .któirzy mu na jeden wieczór m 1wii er.z:yH i nieopotrz.nie 

wstąpili w jego progi Tylko ani ino chwilę zapomnieć nie 

woin:o, że to siny są med1ium jego działania. Dlatego też 

j01ko d~ug.ie motto, p.o stowo•oh , •CJ może i przed isłoiwam: i 

Prospera, należałoby umieścić na pierwsrz:ej korcie D 'w ó c h 

teatrów owo r.NiieJ.kie słowo No~ida o sz.tuce, k!tórej za

da1niem jest „orgCllnizowan.ie wyob~źni nairod01Wej". 

Z książki: Wilam Horzyca - O dramacie 
Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe Warszawa 1969 

Jerzy Szaniawski 

ANTRAKT 

Adam Kryński , na1zwis•ko i d.z,iś dohrze .zinane, to śmia

ły reformator 1piso,w,,.i, a~tor gramatyik.i, Jeden z nojpowoż-

1niejsz:ych współpraoowni1ków „SłolMnika języikla polskiego". 

P~sywał on i ido gaH~<1:. pouczając, jClk należy mówić po

piraiwnie. Gdy GZ)'talem niiegdyś, może oz,terdz:ieści lot temu, 

ortY'kulik jego, dow:ied11iałem się, że nie 1na1leży mówić „wi

do,wn.ia" a - „widzo1Mnia". !Mowa była o teatrze. P,nofesor 

iKryńsikfi dOIWO<l.ził: „W Kurierze" - czy,tamy - ,1wozora~ ul1i

oa Złota była widownią nie.ZiWykłego wypa·dku"; a więc 

miejsce, ina którym ro.zgrywają slię wypadki, jeS1t iwido.wnią. 

W te<Clltnze miejscem takim, gd7Jie n0<'Zgrywają się wypa.dki, 

jest scena, .którą morna by nruwać wido,wn~ą. a nie sala, 

gdzie g•nomadzii się publiozn.o.ść". Argumenty te ulZillano za 

s!uszne i w iprasie a nawet na a~iszach za::izę'to pisać - „wi

dz011Mniia". Jednalk po 1paru latach zinów mówi:ino po.wszech

n·ie - „wido1wnk1 11
• 

Niie chcę ibyinClljmniiej żart01WoĆ z mę:ź!a u::.zonego, ale 

pomyślałem niegdyś, że gdyby profes.or Kryńsli.i by.wo! w te

atrze, mógłby się dosziukać na „wi::lz:owni" „widowni", to 

jes-t miejsca, n·o którym duż.o się dz,ieje i w;:J,z:i dużo rzeczy 

interesujących, niiemal j a1k na scenie, Myślę rzwlaszcza o 

a n traik.ta eh, 
W ciągu kil 1k·udziesięciu lot wygląd soli teiabra!<nej nie

wiele się zmieniiał, Na pa1rterre fotele, na 1pie~szym i dru

gim piętrze dużo lóż, wyżej galerio, jeszcze wyżej p.aradyz 

zwa ny „jaskólkq", 
No 1panterze i •w lożaoh m1e1sca byty dr gie, Mrięc zaj

mo.wane tyl.ko przez zamożinych, Im wyżej w teatrze tym ła

niej. Nie ze wszystkich "miejsc dO'brze widzia•nio, więc czło

wiek z innego miasta czy ze wsii, •nie Zinaljący ~eotru, w któ

rym chc;ał spędzić wieczór, py~al ·nieroz •kasjerki - „aile czy 

dobrze będzie widać"? N.ie wszy:;~k.ich jeidnak to intereso

wało: wiemy o tym, bośmy w &taryim roaZJniku „Tygodn1i•ka 

Ilustrowanego" widzieli rys.u1ne'k Kos.trzewsikiego, przedsta

wiający nader eleganokiego mlodzieńca, „gogusia" ja1k 

tak.ich nazyiwano, !który stOljąc przy kasie teabnalnej mówi!: 

- „PrOIS.zę o bilet w pierwszY'm nzędze". - W pierwszym już 

n'ie ma - odpowiada gło.s z <Okienka - tlest jeszcze w pią

tym, d~ko:na<le widoć" - Ale mn1ie oie chod:z:i o to, żebym ja 



widz;i1ał, tyltko żeby .mnie 1Widizieli". Choci1aż to kol)1ka1ura, 

był.o w tym wiele ,fl'iesipcrozonej :pmwdy: rzeazywiście nieje

den chodził do tea•bnu, oby g.o widz.ian'o: ów ~raint 1«ostr:z€\W
s.kiego chciał pok,azać, że nie joot ubogi •i st>ać go na bi

let w pierwszym rzędrZiie, iie należy do „tOl\Namzysitwa", może 

też chci'ał ui<'a.zać piękine ubranie i wymyślną ~ryz:urę. Mo

że też my~lał o tym, oby inie tylko nań patnzyl,i, ale t01kże 
aby o nim mówiono. 

t F\rzyjrzeć się temu panu moilna rbyło podczas 01ntmi<'tów. 

Arubrokty w da:.1.mym teabr.ze t11Wały 1dtugo, gdyż tokich 1Mn

żynieró.w, co ~rafią ustawione 1deikoraaje obrócić w jed

nej chwili, clbo <na kóHkach prz:esunąć, wó.wc:z.as w Polsce 

nie 111lian.o. Alnitrakt długi imógbby s;ę wydawać nudny, ale 

nie na to id z.ie 6lię clio teait!nu, by s.ię nudZ!ić: przygrywafo 

o.ni<'ies·tna, melodlie łatwe, jok mówią w Wars'llaw.ie - „do 

słuchu", może ite same, które wykonywała orkiestra Tea,tru 

Rozmaitości w pijal,ni wód mineralnych 121najdującej s.ię 

w Oarodzie Sa·Slkim. Trrzeba przypomnieć, że salti łea~ralrnej 

pod~as 10n~na.kbu nie opuszciarno tak tłumn.ie jak dZJisfoj, 

gdy mnóstwo ludZ!i idzie do palanni „ •na <papierosa". Ko

biety nie paliły, może tylko w domu i to cz:ęsto .w se!lorecie, 

a żadna nie ośmiel'ilaby siię wejść do 1pal1anni, chy:ba ja

kieś prz:y<jeżdżająoa n"a warkaoje S>budenmka medycyny ;z Pa

ryża ozy z , Genewy chciała prowokOl\NaĆ mężczy21n, tych 

„pOJnów i w~adcÓ(w" strasiząc widmem równouprawnienia. 

Pon'ieiważ kobiety nie opusizczały s.ali, IWięc mężczy.z;nom 

nie W'/lpadało pO!Z:O!S'~Ol'Mi 'aĆ <boowar.z:yszełk w cza.siie arntrakltu, 

a jeżeli <2lni, kinął który, bo w.raca! '!Mkró.tce z bombonierą; w 

teatrze ZJjadano wówcoos dużo cukiertków. Podcz:as antrak

tu męiiczyź.ni siedzący w krzesłach, .:z;wlaszcza w pierwszych 

rzed1ach ws.taiwa.li, obracając się do widowni. Toki był zwy

az~j. a w~ród wojskowych nawet takii 'nalka.z, laby po opusz

az:eniu 1kunty:ny 1ws.t01Wa1l1i .oni i w całej olca.z:o.łości trkazywal,i 

się z:ebmnym. A więc to odwracanie się pode.tas a<ntr.aktu 

prz:odem do publiczmo~oi, siedzącej w kr.zesłach, lożach 

i na galeri1i, miało w sobie coś ze sceny: aktonzy ró.wnież 

pamiętają o tym, a1by nie stawać do pu!Jl1icmości tyłem. 

Wiem, bo będąc niegdy<ś ja.ko lki~kunrast:oletni chłopiec re

żyserem w teatrze amatorskim, z:ostałem skamcony przez zca

wodową aktorkę, za ~o. iż mogłem dopuścić, aby ak,torzy 

na scen.ie s.tawal<i tytem do publicZJności. Dopiero po kiil

lwnastu latach 1z:o.stałem zirehiabili1towa1ny, ;k,to wie - może 

byłem jakimś relżylserskim 1prekurs01rem, bo wi<Jywalem 

o:JQtoró.w odwróconych tyłem da pait~zących z iwidowni. 

' 

Ale wracam do sali teatralnej, do mężcryZJn ts;toJqcych 
na tle 1kulfyny. Oi !Z piefiWS1Zego nzędu S>tqją oparci o ,pr,ze

grodę dla orkiestry. Pa·trzą na ,niich <ludziie ~roimtadzeni da

lej; jest na co pa~rzeć, bo to iistne 1po.rtrety; mają tło kur. 
tyny 1i .wyraźinre pozu,:iq. Przypomn,jmy, że w tym okresie, 

·!Gtóry Olpisuję, mężozyźini byli więcej charalkiterystyc21ni, bar

dziej 1róiln1iący się między sobą, gdyż nosili zaroS<t. Jedni nu

sili bwdy sipi,czaS>te, dinudzy szero1kiie .na ksZltałt wachlanro, 

inni raz.ciestane .na dwre stony; 1jedni mieli brody r,zadki.e, 

ohwi,ejące się pnzy lada powiewie, drudz:y gęste, <sz.ty.wne, 

jak .wyklute IZ ibrązu. W dmvnych fryijerniaoh wars.z:awskiich 

w.isi<alo w ramkach na ścian.ie 33 ·p.odobi.ZJny mężcz:y.zin-mo
deli, IO pociob~11ny te mówiły o możl1i<Wośdach ,kuns:2ll:u ~ry
zjersk·ieg·o: Nie tyl,ko brody 1i wąsy ·różnego rodz:a1ju, ole i 

ucziesa1n8a bardzo ro11maMte. Firy:zjenzy ll'pięks.z:al 1 i mężozyZ!n, 
U!ka21ując tpnzy tym ta1kże indyw.idual1ne upod01ba1nio swych 

klien1tów. Akitonzy 1paświadazą na .pewno, że to oo mówię 
o męsikich brodach, byinajmniej niie ·jest 1bla1he: wiedzą Oln•i, 

jak zaros.t 11miienia twarz ludzikq, i do charo1kiteryZJaaji 'Przy
wiqZJują wiel<ką wagę. A wiięc mężczyźni byli w owym cza

S>ie d•a ·oko 1b01nd.ZJiej zcajmujący , wyglqdoli ba1rd210 mal,ow
n.iaro. 

Ludzie, 1n'a których pa1tnzą, ozlasem beZJWieidrnie o cza
sem $wiadom1ie Zlachowu,ją się inaczej n.iż 11Mtedy, gdy inie 

podej'llZewoją iż są obserwowani. Gi lud.Z!ie, st01jqcy w krze

słac.h, wiedzie!~. że są o.gląd01ni . Sl!arali się prz:ybrać i:n~e
resującą !pozę: niejeden lkirzyżiowcrl ręce ina 1p.iersi•ach 1jak 

NQPoleon i stal n.ienuchowo; 'Nnny oo chwila kłaniał się 
ZJnajomym, n1iektórym •niSJko, z powagą, nieiktórym zdawko

wo, rrnnym poufale, nudhem rękii„ ICmsem jaki'Ś młodz.ieniec, 
smutny j1ak Werter, Vl.lpno.st mówił sali: „Choć 5.Z!tiuka po

dobn-.o weso~a. jla jes.tem smutny; ohoć tu jesit tysiąc ludzi, 

jesitem sam śród tłumu". Zagadn.ienie - „co lllrobić z rę
kami?" tak interesujące poczq~l<!Ujących ok.boró.w, roxwią
zyiwały mężczyiznom lometiki, 1któ.re często przy:no.sil,i do te-

01tru 1w futerałach z nzemieniem raw.iesz01nym na ramieniu. 

Te sZikila 1p.rzyinosaone były n<ie tylko po ,to„ aby obsenwować 
aktorów, ale głównie - aby się pnzyglądać zebralnym na 

sali. Niajedina 1kobieta, s.iedząca w loży, za1uważyta s.kie

rowa1ną w jej rstronę lonnełkę. Nie było bo uważane z:a 1nie

przyZ1Woitość. WprOJWdzie 1pięk.n,a 1k01bieta clą.sala :się póź
niej opowiadając, że · k·toś n.ie odrywał od n.iej lornetki, ale 

w chwil.i, gdy to owa pani zauważyła, no pewno stornia 



się uko.roć !SiWÓj p.rofM, '}eżeli był ł.adny, 1lub ułożyć na pa

mpecie foży odp.owie!din.io rękę, ,jeżel1 i i nią mogla się po-
1pi ,sać. 

Koil>iellom <siedzącym w ilofoch składali 1częs.to mężczyź

ni 1wi1zy.ty. Wspomnieć n'ależy, iż sala teCllbrolna była i 1p.o

kazem mody, poipi·sem lk1rawców dam:.kich la :nawet mę

sikich, iwyst<aiwą 1kfojnotów. Te sukrrl'ie, futra, klej1naty .zwra

cały u.wagę 1Ze<bmnych, """'ftW\ołyiwały komen,tairze, rn'Z!m.owy, 

plotlk.i dalekie od sprOIW S<Zltulki. 

Ciekawe były ·również premiery. 'Wielu chddziło tego 

dnia do 1teabr.u, żeby zobaczyć pddczas 1antra.kił:u <ludzi ze 

'Ś>wio~a a1rtty.sityCZJnego, któr,zy IZ'apelniali wówczas par.ter sa

li. Nigdzie inie można było zobaczyć ina rnz tylu zgroma

dzonych większych i mniejS1zych sław, co 11110 prem;ier.ze. 

Rrawd.z!iw.a olcazja, aby ujrzeć tylu 1l1udzi, oo zeszli z Pama

SIU ina par.ter. A do.dać 1należy, iż w owym czasie, który opi

siu j ę, pewien 1s ł 01\Mn y [pis a nz z.a grai n i1azn y, o d wi edZ'~WSJZy ,Pol -

sikę, dowodził, że nigd'Zie na ś.wiecie <artyści 1nie ma1ją ta

kiego 1zinacne1:iia, co w 1PCJ1lsce. Przyipisywal to tl:emu, że brak 

wielkich dosbojni1ków pańs.twowych, głośnych po.!itykćw, 

stawnych generałów 1każe silwipiać więtkszą uwagę na arty

stach, „ambasa·dorach ducha''. Skupia.no więc na nkh 

uwagę i rN teatrze p:>::łCiZ!Os ontra'k>tu. 

~11<teresowano się bardzo tego wieczoru i kryity.kami. 

Co jutro powiedzą? Bo ,nam się wydaje, że s11tuka dobra: 

śmiejemy się ,[ub płaczemy. Akitomzy ftią ś.wiebn1i, szcz,erze na

g,na,dzamy 1ioh O'kilasikiem, Ale ja1kiego zdania IO tym wszyist

k.im będą 'Ci, którzy bam ,teraz stoją? Co napi,sizą? Ale „ci" 

są ja1k ,sfin'ksy, Z wyirm1u ich 1tNvarzy nie da siię wycz_'ftt_ać te

go, co dopiero jutro moŻlna będzie wyGy;tać w gazecie. 

Jedno 1jes.t pewne: gdy 1p.o z:a 1padnięc i u kurtyiny publicZ!ność 

jeszcze ma 'UŚmieoh na twanzy, bo sZ1tuka wesoła - twarze 

kirytyków będą 1pon'Ure; gdy publicm.ość ooiera Łzy ;z OCZIU, 

bo jest po tym, co widz:iała przed orrwilą ina scenie, szcze

rze wzruszona, 1krytycy będą uś.miechinięci, 1i bo erosem iro

nicmie. Nawet 1jeżeli jest ito sttuka z „wielikiego repertu

aru", 1którego ludizie ,z gazeit .za.ws.ze się iu dyrektor.a teaitru 

upomiJ11ają, to i wówczas, ipodc.zOIS a1nbra1ktu, inie widać ina 

ich twoinzach ipodniosły,ch wmuszeń; 1niek.tórzy, obserwujący 

~ryty,ków .z galenii, mogli1by się nawet ,zgorszyć, gdyby wie

dzieli, że lto co się 1naZ'{Mla w dniiklu s2itu'ką z „wielkiego rn

petuamu", w 'PO.Zimowach 'krytyków między sobą tna1zywa się 

- ,/kdbyłą". 

Ze premiery w .teaitr,ze ,były 1intereS1ujqce i dl'O oka, m~
gą ,poś.wiadozyć mailarze, 1~tónzy dawali nie~az obra.zy, 

przeid:sroarwiojąoe ®lę teaibralrną ipod~a;s preniJery, a na 
olbrazach itych urtlrwalloll1i różne 21nalkomidiośd, zla1pelniojąoe 
wnętr.ze Opery P01ryslk'ie1j, IKomeldlii lironouskiej, czy na1szych 
, , R'oZ!moitt!dści". 

I powieści<J1pi'S1anze rz epOlkii Pinu.sic, Onzeszlkowej, Hajo

ty cz.ęSibo 'N!p.rowadziali oz~eilnikia Ido salli ,tealbral1nej ~odOZIO's 

anbrOJklbu; .;z,wyikle bo.ha,ter 1p0i'Mieśoi zo1u ,ważył w loży kobie

tę „1111iepo51pol i1tej 1U1rody''. Naweit ,często od tego powresc 

się zaczyinata. To, co się dZJiało w teabr,ze •na soen,ie -z;wy,k

le miało i1nteresowało powieściopisarza. 

A oto jeszcze dowcip 1Z końca dz;iewiębnastego wieku: 

Siedzący na jm1kółce mówi do towarzysza: „Paltrz, Jak ci 

z dołu z góry 1na nas ipa<bnzą". Bo 1 rzeczywi,ście s<tdjący w 

pier;wszyoh · rzędach pa1nowie, słynni ad:wokad, głośini leko

rre, .z.noni kupcy c.zy ba111klienzy, 1S>p01j1nzel:i oZJalsem, ogląda

jąc mpehnhoną salę, i na jaslkółkę, I 1niie1koon1iecZ1nie „ 'Z gó

ry'', czyli z lekceiważen1iem czy poga·rdą; może z sen,tymen

tem, a może i •z łeziką. ŁeZlka nawet usiprawiedliwi.ona: 

niegdyś, za swych ucz;ni1owsli~ioh ozy studenckich czasów 

on1i tom zasiedlali, odc.zuwając czary i urok1i teatru silniej 

i głębiej niż diziS'i'clj. 

A111trdkity w da1Wnym teobr,i;e prz)'lpominały zeibrania to

wmzyskie, 1nazywane rautami. Bo 1i muzyka, cukry, stroje, 

gwar 'POZJmów, fli<rty, spotlkani'a. Nie był ito jednak „mut", 

ale „01ntralkt w teatrze", ma1jący l!lWÓj włosiny kliimat, włas

ny W'flrm.. 

Rnofesor Kryńs,ki w r02:1Waż.ar11iaoh iSwoich 1pe>dziel'ił s·alę 

tea1bral1ną nla scenę ·i widown1ię, którą nm)'lwał ,/Widzownią". 

Podział zwykły~ 1pnOi5ty. Jedina1k:ż,e dla ludzi .zwiąmnyoh z te

atrem nie je:.t to s.prawa ~a1k pr01Sta, Na wi·downi mażn{I 

doswkać się „dzkiłarnia" czy jakiegoś „telaibru", W1idcwni·a 

i dla aktorów na scenie nie je,;t tyki:o m1iejscem, w którym 

zgmmadzili się ludzie, aby biemie patnzeć. Poza tym zno

ne są od dawna po dZliŚ dzień pomysły reży><?:rów, którzy 

próbują, czy 1'o przez usuniięcie tkourtyiny, skasow.Jnie pod

wyżiszen1ia dLa aktc1ró.w, .w~usz.crcmie ich między publk:z

naiść 121atrocać pewne ustalone g'ranice w teatnze. Sł::wem 

„scena a widown1ia" rpociągala i pociąga do ro;z,waiż:ań, do 

zo•stanowienia się 1n1ad n1iejednym. 

Nie chcę jec:Lm11k ro:zluźntiać 'nom, w jakkh posba,now.i

łem umi.eśeiić i0braizek rod.Z1CJ1jowy, slużący do porÓi\Mnoń .z 



obrazkiem, jaki mógłby ktoś na ten temat namalować dzi
si1?j· Daję więc już tyU(lo pełny tytuł: „All<trollct iw teatrach 
wa·rs.rowskiich w końcu dziewiętnastego i w początkach 
dwudz:iesteg-0 wie-ku". 

Jerzy Szaniawski 

KRONIKA 

4 VI - 1 IX 1970 

A VI 1970 - Premiero „Słomkowego kapelusza" w Gnieźnie. 

13 VI 1970 - Premiera prasowa „Słomkowego kapelusza". Zespól 
otrzymał gratulacje i kosze kwiatów m.in. od Komitetu 
Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 

Prezydium Wojewówdzkiej Rady Narodowej oraz od Pre
zydium Miejskiej Powiatowej Rady Narodowej w 
Gnieźnie . 

29 30 VI - Gościnne występy w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu 

wystawienie w ramach wymiany teatralnej komedii 

E. Labiche'a „Słomkowy kapelusz". 

4 - 24 VII - Na zaproszenie „Estrady Łódzkiej" Teatr im. Al. Fredry 
wystąpił ze „Słomkowym kapeluszem" no terenie wo~ 

jewództwa kieleckiego i łódzkiego . 4 lipca wystawiono 

komedię „Słomkowy kapelusz" w Kielcach jako część 

artystyczną akademii z okazji Międzynarodowego Dnia 
Spółdzielczości. Na przedstawieniu obecny był sekre
tarz KW PZPR i wiceprzewodniczący Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej oraz przedstawiciele władz 

wojewódzkich. 

20 VII 1970 - „Słomkowy kapelusz" w Ostrowcu jako część artystycz· 

na akademii miejskiej z okazji Swięta Odrodzenia. 

21 VII 1970 - Wystawienie „Słomkowego kapelusza" w amfiteatrze 
w Kozienicach. Plener w ramach obchodów Swięta 

22 Lipca. 

22 VII 1970 - Przedstawienie plenerowe „Słomkowego kapelusza" w 
Parku Kieleckim w Kielcach w ramach obchodów Swię

ta Odrodzenia . 



· Przedstawieriie prowodZ'i 

SMNISŁAW ·RAOZKllEMICZ 

Kon·tro~a tekstu 

LEOKADIA SZAJDA 

Kierown ik techniczny 

JÓZEF POLEROWICZ 

Kierownicy procown.i technicznych: 

Stolarnio - Witalis Strzelecki; Malarnio - Tadeusz Biołkie 

wicz, Proccwnie krawieckie: męiiko - Stan isław Parulski, 
domS1ka - Melanio Plucińska, F• r'ylzjers.bo „perukors~·a - p.o. 
Mor·i'a Midr-0hko, 1topi·cemS1ka - Józef Hiołczy.k, śluiSa•rs.l<a -
Franoi'.SIZek Osiński, Rekiwizyty - Leon Wolny, Główny ele'k
łryk - Edward Zole.wski, of.Wleblen•ie - foa•ni ·sław Budzyńsld, 

Alms~k - Andrzej Kienzenlk!owski, •Brygadier sceny - Stefon 
W.ic'1niew'icz, !Brygadier ltererro:wy - Fe~ik!s Nawrocki 

~·ier. dlllołu organlzocJI 

MARIA CHMURZANKA 

Oziol Organizacji 

przyjmuje zamówienia z,biorowe na bilety ws1ępu 

w godi;inach od a~14 

Koso Teatru czynna 

w CZ1Wortki, piątki i soboty od 10-13 i odU-19 

w niedzielę od 16-19 

l•nformoaje telef. 22-91 i 22-92 

Cdonkowle Towo•rzystwa Milofoi1k6w Teatru 

kol'Z)'sta•jq H znlilki lndYWidual·n-.1 

W ramach ~Olnkursu 

„BI iżej T eotru" 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry 

w Gn-ieź.nie 

prowadzi wypożyczo11n•ię ·i s:pr.zedoż tekistów scen1icmych 
oro·z kosUiumów dla omatorski&1 zespołów teotmalnych 



Wydawco 
Teotr ·im. A1. Fredry 

w GnieŹ!nie 

Cena 3,- zł 

G.Z.G. Gniezno - 2500 zam. 1979 9 70 8-15/505 
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