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• 

Z wojennej zawieruchy ocalił Szaniawski słuchowisko radio
we W lesie, napisane w 1937 roku, grane ze Stanisławą Wysocką 
i Marią Gorczyńską. Słuchowisko to jest pod niektórymi wzglę
dami bliskie ostatniej przedwojennej sztuce Szaniawskiego 
Dziewczyna z lasu. Nawet kilka zdań się tu powtarza. „Las -
to las" - mówi Matka w słuchowisku, by scharakteryzować od
rębność spojrzenia na puszczę ludzi, którzy się gdzie indziej uro
dzili. i tych, którzy w lesie przebywają od dzieciństwa. To samo 
mówił Gajowy w Dziewczynie z lasu. Rola Matki jest tak napi
sana, że czytając, przypominamy sobie ton głosu i blask słowa Wy
sockiej, nieledwie jej uśmiech. i surowe, choć pełne miłości, 

spojrzenie. Rola ta wydaje się hołdem, złożonym pamięci wielkiej 
aktorki. Zapewne pod wrażeniem gry Pani Stanisławy zmienił 

autor pierwotny tytuł sztuki na nowy: Matka. 

Ale już przed wojną - jak się Szaniawski zwierzył w wywia
dzie przeprowadzonym przez Stefana Flukowskiego („Odrodze
nie" 14.V. 1946) - utwór W lesie wydał mu się częścią jakiejś 

większej całości, „czymś jeszcze niepełnym". Można snuć różne 

przypuszczenia, jak mogłaby wyglądać owa większa całość, któ
rej pierwszą cząstką miało być słuchowisko radiowe W lesie. Co 
do mnie, myślę, że powstałaby sztuka, której głównym proble
mem. i myślą filozoficzną byłoby zjawisko teatru. 

Gdy w Dwóch teatrach Chłopiec z deszczu (syn aktorki) mówi, 
że „teatr go ciągnie" (Choć jest przecież lirykiem i indywiduali-
stą) można przypuszczać, że w słowach tych kryją się dozna-



nia samego Szaniawskiego, i to od czm:ów młodzieńczych . Przy
jaźń z wielkimi ludźmi teatru, bliska współpraca z Redutą, po
tem z Teatrem Narodowym, a tuż przed wojną z Ateneum -
pozwoliły Szaniawskiemu, humoryści e, felietoniście i prozaiko
wi, wejść w zakamarki teatru, w jego atmosferę. 

Trudno zatem nie przyznać racji Wilamowi Horzycy, który 
w eseju o Dwóch teatrach, zamieszczonym w programie Teatru 
Ziemi Pomorskiej pt. Jedyny teatr: Prospera, mówił: „Teatr" ja
ko taki" i rola, jaką spełnia, jest osią trzech aktów sztuki Szaniaw
skiego". Niesłuszna wydaje mi się hipoteza Wiktora Brumera, 
w myśl której dom Baltów w Fortepianie byłby jakimś metafo
rycznym portretem Reduty. Natomiast problem teatru wydaje 
się istotą sztuki napisanej w 1945 roku, a będącej rezultatem 
blisko trzydziestoletnich obserwacji i rozmyślań. Oczywiście, nie 
chodzi w Dwóch teatrach ani o Redutę, ani o żaden inny kon
kretny zespół. O teatr w og6le, o istotę tego zjawiska. 

Zważmy, że od pierwszej sceny - sprawy teatru tutaj powra
cają, wynikają z każde) rozmowy. Atmosfera współczesnego tea
tru przypomina się nawet w słowach Dyrektora „Małego Zwier
ciadła", kategorycznie nakazującego swej gospodyni, by o spra
wach teatralnych nie mówiła, aby się do nich nie mieszała. 

Wprawdzie wybuch, którego Dyrektor za chwilę się zawstydzi, 
wynika z jego miłości do młodej aktorki, z zazdroś::i o nią, z lę

ku, by ludzkie obmowy nie zbrukały, nie zniweczyły ich miłoś::i , 

ale i to o sprawy teatru zahacza. I ktokolwiek zna teatr, choćby 
powierzchownie, dosłucha się prawdy w słowach Dyrektora wy
powiedzianych do Laury : „Z tej racji, że pani prowadzi mi dom 
i mfoszka przy teatrze, na pewno będą dochodziły do pani jakieś 
plotki teatralne, intrygi, próby wciągania pani w te sprawy, ja-
1.deś protekcje i tak dalej. Proszę mi nigdy o tym nie mówić i być 
od tego z daleka". Przejawia się w tym troska o „higienę" tea
tralnej atmosfery. Atmosfera teatru ujawnia się coraz wyraźniej 
w rozmowach z Woźnym, maszynistą (czy szefem maszynistów) 
Montkiem, dwoma autorami dramatycznymi, z aktorką Lizelotta. 
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Woźny jest nie tylko typowym .funkcjonariuszem teatralnym. 
Myśl,ę , że jest szczery, gdy zdradza pewien „patriotyzm" i przy~ 
wiązanie do swego teatru, wiarę w jego przyszłość. Jak osÓbistą 
obrazę przyjmuje lekceważenie okazane wobec „Małego Zwier
ciadła" przez kolegę z innego teatru, o wielkich możliwośc;iach 

technicznych, operującego tłumami, pozwalającego aktorom na 
patos. Ów woźny, pan Matkowski, pierwszy się zgłosi do odradza
jącego się po wojnie (w trzecim akcie) teatru „Małe Zwierciadło'', 
chętnie się godzi na lichą pensyjkę i ciężką pracę, mimo iż tylu 
jego byłych kolegów zajęło się handlem czy pieczeniem ciast. To 
co nam mówi i o czym z Dyrektorem rozmawia, ułatwia w sztu
ce Szaniawskiego zawiązanie akcji dotyczącej teatru. 

Dwaj autorzy? Jeden to żartobliwy autorytet Szaniawskiego. 
Gdy Dyrektor mówi do Autora, że jego sztuka jest dobra, ten 
odpowiada lakonicznie (jak to leży w jego zwyczajach): „Wiem"! 
W tym stwierdzeniu nie ma ani cienia samochwalstwa czy me·
galomanii. Raczej trochę ironii oraz rozbawienia sytuacją, skoro 
Autor wie, iż zalety jego sztuki (np. dynamizm wydarzeń) nie 
rozstrzygną o jej wystawieniu. Raczej więc chodzi o podkreślenie 
tej sytuacji mądrym i wyrozumiałym uśmiechem, niż złośliwością 
czy pewnością siebie. Rozmowa ta zdradza zarazem gust arty
styczny Dyrektora, jego program i walkę wewnętrzną. Wbrew 
temu, co się nieraz pisze, Dyrektor „Małego Zwierciadła" już 

w pierwszym akcie nie jest pewny siebie, wolny od wątpliwo
ści i niepokojów. W recenzji z warszawskiej premiery Dwóch 
teatrów w Teatrze Współczesnym napisała Leonia Jabłonkówna 
(„Teatr" - 15-30.X. 1968, nr 20) , że pod koniec sztuki „dyrek
tor „Małego Zwierciadła" nosi w sobie dręczący kompleks, uta
jone poczucie winy. Tą winą był jego opór przeciw spojrzeniu 
w twarz rzeczywistości; jego lęk przed jej niebezpieczną głębią, 
przed jej skomplikowaniem. Wyznawany przez niego system 
norm estetycznych płynął w gruncie rzeczy z pewnego oportuniz
mu, z wygodnictwa życiowego. Dlatego to właśnie wolał nie wy
stawiać utworów, które w poetyckiej wizji ukazywały drugie dno 



rzeczyw1sc1e i dawały wyraz intuicyjnemu przeczuciu groźnych 

nurtów i raf, kryjących się pod gładką z pozoru, uporządkowaną 
i ustabilizowaną, zewnętrzną powłoką zjawisk. Dlatego był tak 
nieustępliwym rzecznikiem teatru „Małego Zwierciadła", repre
zentującego mały i powierzchowny realizm - czy raczej jego 
namiastkę. 

Otóż przypomnijmy, że zaraz po rozmowie z Autorem, wobec 
którego Dyrektor „Małego Zwierciadła" wypowiada krytyczny 
sąd o jego sztuce, wzywa on szefa ekipy technicznej, Montka -
i omawia z nim możliwości wystawienia fante.stycznej sztuki 
o wysadzeniu w powietrze miasta. Egzemplarza tej sztuki Auto
rowi również nie zwraca, co jest sz~zególem nie pozbawionym zna
czenia. W następnej rozmowie, z Lizelottą, czyni jej wyrzuty, że 
dotychcza~ nie przeczytała tego utworu. Aż nadto więc zawarł 
ów pierwszy akt dowodów, że Dyrektor nie chce się upierać przy 
swym programie opisowego traktowania rzeczywistości. Nęci go, 
i to coraz silniej - spojrzenie w głąb zjawisk. 

Dwa fakty nasuwać tu mogą refleksje. Pierwszy z nich pod
kreśliłEm w swoim eseju na temat tej sztuki, zamieszczonym 
w „Twórczości" (1946, z. 3, s. 196-198). Nazwa teatru, o którym 
w sztuce mowa, jest niemal szekspirowska. Zdaje się nawiązywać 
do słów Hamleta: „Teatr powinien być zwierciadłem natury". 
Otóż trudno autora Romea i Julii oraz Burzy pomawiać o ideał 
teatru opisowego, „werystycznego". Jeśli Dyrektor „Małego 

Zwierciadła" do słów Szekspira czyni aluzję w nazwie swego zE:
społu, na pewno nie wyklucza zeń poezji i metafory. Oczywiście, 
wątpliwości mogłyby nasuwać określenie „Mały". Dlaczego „Ma
łe Zwierciadło"? Sprawa ta jest jednak w tekście uzasadniona. 
Chodzi o krótkie, zwarte utwory; w małych scenkach, w błys

kach jednorazowych starają się one uchwycić najważniejsze ce
chy zjawiska. A zarazem wycieniować je, co jest antytezą prze
jaskrawień. i jEdnostronności literatury naturalistycznej . 

Drugi moment, na który należałoby zwrócić uwagę, to pro
blem snu. Dyrektora „Małego Zwierciadła" sprawa ta zaciekawia 
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niezmiernie, staje się jego manią. Zbieranie snów, ich klasyfika
cja, ich zapisywanie pod odpowiednimi literami to wcale nie 
„hobby" - · nie jest to czynność podejmowania dla odprężE!nia. 
Dyrektor zna dobrze teorie Freuda, swego „znakomitego kolegi, 
wiedeńskiego badacza snów" - jak mówi w pierwszej scenie 
pierwszego aktu, w rozmowie z Laurą. Otóż sny w jakiś sposób 
wiążą się z jawą, są jej przedłużeniem, a czasem wyprzedzeniem. 
O Laurze mówi Dyrektor: „Ale pani jest przewrażliwiona ... no, 
to się odbija nawet w snach pani". A za chwilę doda: „Te rzeczy 
utajone, nie wypowiedziane, szukają we śnie jakiejś drogi, aby 
wyjść na jaw". Sztuka, której wystawienie proponuje .Autor, jest 
utworem o wysadzeniu w powietrze miasta, jako realizacji po
mysłu szalonego inżyniera, który na gruzach starych ruder chciał
by zbudować miasto nowe, piękniejsze. Pod gruzami ginie na
rzeczona bohatera sztuki, urocza dziewczyna. z zarysu zrelacjo
nowanej nam pokrótce sztuki mogłoby wynikać, że chodzi o fi
lozoficzno-moralną parabolę poetycką. Niszczyć, by budować coś 
zupełnie nowego - można i bez ofiar w ludziach. Zapewne 
śmierć dziewczyny mogła być przypadkowa: np. wskutek zbiegu 
okoliczności nie otrzymała w porę zawiadomienia o zamierzonej 
eksplozji. Lecz nawet destrukcja niekrwawa może nasuwać wąt
pliwości. Burzy się urocze zakątki starych miast w imię fałszy
wie pojmowanej „modernizacji", kryjącej chęć zysku czy pod
wyższenia „renty" gruntowej. U nas na początku XIX wieku 
zniszczono znaczną część murów, okalających śródmieście Krako
wa. Fakt, że pod gruzami miasta, w projektowanej przez Autora 
z Dwóch teatrów sztuce ginie jego narzeczona - można uważać 
za rodzaj „kary tragicznej", moralnego zadośćuczynienia za doko
nane dzieło zniszczenia. Dlatego można by tu mówić o paraboli 
filozoficzno-moralnej. 

Można też ową sztukę fantastyczną, proponowaną teatrovvi 
„Małe Zwierciadło" uznać - jak to czyni Dyrektor - za jedno 
ze zjaiwisk literatury „katastroficznej " , znanej u nas przed 1939 
rokiem. Nie chodziło przedstawicielom tEgo kierunku o fatalizm 
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czy pesymizm. Raczej o ostrzeżenie. Program gwałtownej destruk
cji wyrażał się w latach przedwojennych nie tylko kabotyńskimi 
okrzykami Marienttiego. Także i programem Hitlera, o którym 
słusznie powiedział Tomasz Mann, że w konsekwencji powinien by 
przede wszystkim spalić, symfonie Beethovena. Wyobrażam sobie, 
że „Małe Zwierciadło" mogłoby przyjąć do swego repertuaru na
wet i tak poetycką sztukę, jak Czasu jutrzennego Józefa Czecho
wicza, którą wystawił Horzyca w 193!) roku, w warszawskim Tea
trze Nowym. Nie mówi się tam o burzeniu miasta. Ale są prze
czucia katastrofy, sny dwojga głównych bohaterów o nadciąga
jącej •wojnie, o groźbie zniszozenia świata, o śmierci małego do
bosza, dosięgniętego z nieprzyjaciel kiego bombowca. 

Sny raz po raz powracają jako problem w Dwóch teatrach. 
„Jest stwierdzone, że podczas deszczu widziadła senne występu
ją częściej" - mówi dyrektor. Otóż w pieriwszym akcie sztuki 
Szaniawskiego pada rzęsisty deszcz, a podobna ulewa daje o so
bie znać z początkiem aktu trzeciego. Deszcz, tak sprzyjający 

aurze snów, rozpoczyna i kończy Dwa teatry. Warto tu znów na
wiązać do Horzycy. Zaczynał on w swym eseju o Dwóch teatrach 
od przypomnienia myśli Prospera z szekspirowskiej Burzy: 
„wszyscyśmy z tego samego co sny materiału". Śnimy świat -
pisze Horzyca - i ktoś nas śni, a wszystko co czujemy, co ko
chamy, czym jesteśmy, ma wiotką konsystencję snu". 

Niezależnie od tak sformowanego światopoglądu Horzycy, 
warto przytoczyć, że charakteryzując „teatrologiczną" wartość 

sztuki Szaniawskiego, a u tor esej u mówił: „ Właśnie dla tego, że 

ze snów powstaje to, co scena jego ukazuje, w nowe _sny się obra
ca to, co widz co wieczór z teatru wynosi, właśnie dlatego, że 
materiałem jego prac jest coś tak nieważkiego, jak ludzkie sny, 
właśnie dlatego tak ważną i doniosłą jest jego rola, gdyż orga
nizuje on coś więcej niż poglądy i mniemania, organizuje bo
wiem sarną uczuciowość zbiorową i nadaje prawa czemuś tak lot
nemu i niewymiernemu, jak ludzka wyobraźnia". 

Wtedy gdy pada deszcz, przychodzi do Dyrektoira „Małego 
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Zwierciadła" siedemnastoletni syn aktorki przebywającej w da
lekim kraju, o którego nazwisko nikt w teatrze nie pyta. Woźny 
Matkowski chcialby wprowadzić zwyczaj wlas.noręcznego wpisy
wania nazwisk interesantów przy wpuszczaniu „przed oblicze„ 
Dyreik!tora, ale Dyrektor obraca rzecz całą w żait. Więc nie wie
my, o kogo chodzi. Niektórzy powojenni wykonawcy tej roli na 
polskich scenach w latach ostatnich (np. Henryk Boukolowski w 
warszawskim Teatrze Polskim w 1963 roku) nadali chłopcu ry
sy współczesnego egzystencjalisty. Pięć lat później Wojciech 
Alaborski w Teatrze Współczesnym w W<:.n::zavvie naszkic ował 
sposób poruszania się, zachowania i reagowania najmkdszc j ge
neracji naszych poetów, zaledwo opuszczających progi wyższej 

uczelni. Tuż po prapremierze w 1947 roku, Tadeusz Łomnicki (w 
slynnyrn spektaklu reżyserowanym w Katowicach przez Edmun
da Wiercińskiego) przypinał orzełka do beretu i upodabniał się 

do pokolenia .,straconych poetów" z rocznika 1920-1921 , o któ
rych miejsce w polskiej literatu1ze tak gorąco upomina się Les-· 
law Bartel-ski. Wiek nawet by się zgadzał. „Chlopiec z deszczu"' 
(jak w myśli nazwał Dyrektor owego autora-liryka) , ma w 1938 
czy 1939 roku (gdy rozpoczyna się akcja Dwóch teatrów), sic·
demnaście lat. Czyli że urodził się w 1921: wiek Tadeusza Gaj
cego, Krzysztofa Baczyńskiego, Tadeusza Borowskiego, Andrze
ja Trzebińskiego, Romana Bojarskiego. Jak oni, bierze udział w 

powstaniu; jak oni - w tej walce ginie. 
Chłopiec z deszczu jest w pierwszym akcie poSitacią realną, 

choć podobną do tych, które oglądamy we śnie. Ileż to razy nam 
się zdana, że spotykając jakiegoś człowieka na ulicy czy w to
war.zystwie, mówimy sobie: „Czy ja go gdzieś nie widziałem? 
Być może - w snach". Utvwry, które Dyrektorowi Chłopiec 

proponuje, są o wiele odleglejsze od poglądów estetycznych i 
smaku Dyrektora, niż te, które przedstawiał pierwszy Auto'.l'. Jc::;t 
to ar~ystycznie rewolucyjna idea „tedru chwili", jednego mo
mentu, błysku emocji: Krucjata dziecięca, Dziewczynka z pilką , 
Galąź kwitnacej jabloni. Utwory takie znal teatr Dalekiego 
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Wschodu, ale czy dziś można by je gdziekolwiek wystawić? Mło
da aktorka, Lizelotta, na pewno utalentowana i wratżliwa . (nie 
grająca w Powodzi czy Matce, czyli w obecnym repertuarze „Ma
łego Zwierciadła"), wykluczająca swój udział w dramacie o wy
sadzanym w powie.trzu moście, niespodziewanie wyraża chęć 

zagrania w Gałęzi kwitnącej jabłoni: „Między jedną jednoaktów
ką a drugą nie zapalasz na widowni świateł, dajesz zwykle jakieś 
preludium, jakąś przygrywtkę; zamiast tego, a może i przy tym, 
może przy grze skrypiec, wejdę na chwilę przed kurtynę, za
trzymam się, przesunę, zniknę .. . Tak to ·wjdzę". A nieco wcześ
niej, na zarzut Dyrektora: „Przecież to jest jedno zda.nie - kil
ka słów o dziewczynie, co weszła z gałęzią kwitnącej jabłoni", 

młoda aktor'ka odpowiada: „ To jest eh wila. Dlaczego nie mogę 
ukazać takiej chwili?". 

Nawet i Dyrektor zaczyna się już wahać. Owo wahanie to je
szcze jeden dowód na to, że zastrzeżenia i opory przeciw zamy
kaniu się w granicach czysto opisowego teatru nurtują Dyrekto
ra już w pierwszym akcie: „Hm .. . coś mi w tej chwili nasunę

łaś. Umiesz zawsze coś swego narzucić. Wejdziesz, powiadasz, 
wejdziesz na chwilę . Każde twoje wejście na scenę robi wraże
nie. Wywołuje ciszę albo szmer. Nie raz myślałem o tym, że to 
„wejście" jest czymś samym w sobie. Jest czymś zamkniętym, 

co ma swoją treść. Ma własne piękmo. „Więc i to świadczyć się 

zdaje, iż niesłuszne jest zdanie Zygmunta Grenia, który w Dy
rektorze „Małego Zwierciadła" widzi jednego z „doktrynerów". 
Jeśli ów dyrektor pomysł zainscenizowania Galęzi ostatecznie 
odrauca, czyni to z innych powodów; nie dlatego, że treść utwo
ru sprzeczna jest z jego ideałem opisowego teatru. Chodzi mu o 
nieprzekraczanie granicy między teatrem dramatycznym, a re
wią. Kwestia smaku i ambicji, nie poetyki! 

W recenzji z warszawskiego przedsta.wienia Dwóch teatrów 
(„Robotnik" 28.I.1947, nr 26) oświetla Edward Csato sprawę 

owych chwilowych nasbrojów w sposób znamienny : „Miłość to 
sprawa bardzo realna, która konkretyzuje się w formach stwo-
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rzonych przez przyrodę i życie społeczne. Człowiek, dążąc do 
zdobycia przedmiotu swego uczucia, wybiera między roznymi 
możliwościami postępowania , stwarza pewne fakty, które mają 
określone waczenie dla otoczenia„. Jednak cóż znaczy w mil oś
ci tak stały pozornie układ zewnętrzny wobec jakiegoś jednego 
gestu, spojrzenia, uśmiechu? Właśnie momenty, przelotne chwi
le, ledwo dostrzega1.ne drgnienia nerwów - decydują o długich 
szeregach czynów człowieka" . 

Ani Lizelotta nie jest wizją senną, ani młody autor Krucjaty 
dziecięcej. Ale oboje potęgują u Dyrektora kompleksy, które 
dawniej starał się zamykać w naukowych opisach cudzych snów. 
Csato dodaje, :ile „Teatir Snów" „to dziedzina znacznie przekra
czająca zjarwiska snu w ścisłym znaczeniu tego słowa. To ta.kże 

nerwowe i podświadome prag.nienia, zachwyty, troski i bóle -
jednej chwili. Ich amputacja zacieśniałaby i fałszowała obraz na
szej świadomości. (.„) Człowiek we śnie to człowiek szukający. 

Człowiek bez snów to umarły. We wszystkich dziedzinach, zwią
zanych z silniejszymi stanami uczuciowymi ( ... ), sprawdza się ta 
reguła". 

Ale Dyrektor działa zapewne i pod wpływem impulsu, jaki w 
nim wywołało skrzyżowanie spojrzeń między Chłopcem z desz
czu, a jego ukochaną. Dyrektor jest o Lizolettę zazdrosny, choć 
stara się uczucia swe opanować. Widać to już w scenie P'ierw
szej, w rozmowie z Laurą. W jakiś sposób można uznać Dwa te
atry także i za dramat miłosny. Laura kocha się w Dyrektorze 
(uczucie to na wpół świadome, kryjące się pod maską opiekuń
czych starań, troski o odżywianie i zdro'wie. Ale nawet zgromio
na przez Dyrektora, gospodyni patrzy na niego z miłośoią). My
ślę, wbrew zdaniu niektórych krytyków, że miłość Dyrektora 
i Lizelotty wcale nie jest platoniczna, że jest z krwi i ciała. Dy
rektor wraca późno do domu po wieczorach spędzonych z młodą 
aiktorką; on także nie jest jej obojętny. Przelotne oczarowanie 
Lizel.oity Chłopcem z deszczu, przez poczucie niebezpieczeństwa , 

głębiej złączyły Dyrektora z tą dziewczyną. Wo·lno sobie wyobra-
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z1c, że słowa Lizeloily: „Będę zawsze z tobą", mogłyby by:'. 
poprzedzon'2 poi::ałunkiem czy irmym jakimś gestem, pełnym mi
łości i przywiązania. Takie ujęcie uwolniłoby sprawę Lizelotty 
od sentymentalizmu, który czasem na niej o.siada. I byłoby zgodne 
z wewnętrzną logiką utworu. 

Mimo wahań, niepokojów i poszukiwań Dyrektor „Małego 

Zwierciadła" uczestniczy - i to bardzo gorąco, całą duszą - w 
próbie generalnej dwóch „werystycznych" jednoaktówek, które 
wypelniają drugi a'kt sztuk.i. Zarzucano nieraz Dwu teatrom, że 
mają budowę zbyt lużną. Pomijam już fakt, że budowa taka nie 
jest w naszym dramatopisarstwie rzadkością. Zastosował ją Leon 
Kruczkowski w Niemcach, Jerzy Broszkiewicz w Imionach wła
dzy. Ale chodzi tu także i o to, że jednoaktówki ukazują program 
„Małego Zwierciadła" w praktycznym działaniu artystycznym, nie 
w deklaracjach prog1·amowych, przemówieniach czy dyskusjach. 
Można nawet prizypuszczać, że obie sztuki, wystawione tego sa, 
mego dnia, gdy toczyła si ę akcja pierwszego aktu, stanowią j akby 
wcześnie-jszy eLap artystycznej myśli Dyrektora. Czy Dyrektor 
sam te szutki reżyseruje? Tak by się mogło wydawać; w kato
wickim przedstawieniu z 1947 roku Dyrektor (grany przez Bro
nisława Dąbrowskiego) zach01wywal s.ię bardzo aktywnie. Ale pree
cież dobrze poinformowany szef maszynistów, Montek, zadaje -n 
pierwszym akcie pytanie: „Pan dyreiktor przyjdzie?" (rozumie się, 
na próbę generalną). Na co Dyreki<Yr „Malego Zwierciadła" odpo
wiada: „No, oczywiście". Gdyby Dyrektor był reżyserem podpisa
nym na afiszu, pytanie takie brzmiałoby retoTyc.znie. Może więc 
chodzi o sztuki przez innego reżysera wystawiane, a Dyrektor 
uczestniczy w próbie, jako człowiek odpowiedzialny za calą dzia
łalność instytucji? Rozróżnienie chyba dość ważne, pozwalające 
znaleźć pewien dystans między tym, co się dzieje za drugą wew
nętrzną kurtyną „Małego Zwierciadła", a świadomością artystycz
ną Dyrektora. 

Zresztą pierwsza jednoaktówka (jak wiemy, napisana wcześ
niej) pod warsibwą faktów zarejesbrowanych kryje sporo owych 
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na wpół świadomych stanów uczuciowych, o których wspomniał 
Csató. Nie tylilco to, oo się dzieje między Tomkiem Łaniewskim, 
młodym leśniczym i kierownikiem tartaku, a jego dawną kochan
ką - Panią - należy do „teatru milczenia", jak u Obeya czy 
Denisa Amiela. Także i część gry między Matką a Panią, Matką 
i Leśniczym, Leśniczym i jego żoną, żoną i jej przeczuci2mi, 
reakcjami na to, o czym z pewnością nie wie. Wreszcie jest tu mo
tyw muzyczny, zawarty w grze Pani przed przyjściem Leśnicze
go, który w jego wyobraźni powraca jak akord w dziele Prousta 
W poszukiwaniu straconego czasu. I który może wypełnić przer
wę między Matką i Powodzią (wyobrażam go sobie jako muzycz
nie intermedium, bardzo krótkie i najściślej związane z tym, któ
re grane jest w Matce). Zapewne miał sporo racji Stefan Flukow
ski, gdy na marginesie cytowanego już wywiadu z Szaniawskim 
podkreślał, że „obie jednoaktówki napisane są na jeden temat: jak 
życie dla swego dalszego biologicznego rozwoju domaga się z ca
łą bezwzględnością ofiary od ludzi, usuwając tych, co stanęli na 
jego drodze. Przedłużenie gati'.inku jest pierwszym postulatem ży
cia". Prawo dziecka (które ma urodzić nauczycielka, żona Ardrze
ja) przekreśla wszelkie marzenia jej męża o szczęściu z dawną 
kchanką. Życie dziecka, jako mocno odczuwany imperatyw 
chłopskiego myślenia, ma rówmez w Powodzi pierwszeństwo 

przed wszelkimi innymi sprawami. 
Ostatni akt Dwóch teatrów nie jest jednak ani antytezą odsłon 

poprzednich, ani „Canossą" Dyrektora . „Teatr Snów", tutaj 
poikazany - to nie zaprzeczenie „Małego Zwier ciadła". Raczej 
dalszy ciąg, uzupełnienie, dopełnienie. Tuż po prapremierze to
czyła się na łamach „OdTodzepia", „Twórczości", „Kuźnicy" i wie
lu innych pism gorąca dyskusja na temat filozoficznego i artys
tycznego sensu utwo·ru. Dyskusja ta stanowiła równie ważny do
wód znaczenia sztuki, jak jej sukces u publiczności. Wystawiona 
w licznych teatrach, przeszła próby najrozmaitszych inscenizacji, 
zdobyla o-ddż,więk za granicą, by triumfalnie powrócić na scenę 

, po 1956 rnku. 
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O co jednak w dyskusjach ówczes.nych (i później szych) p: zede 
wszystkim chodziło? Sporo krytyków zro2umialo sens utworu 
ja!ko ostre przeciwstawienie dwóch światów i dwóch kręgów poz
nania: „realistycznego" i „antyrealistyczmego". Tadeusz Peiper 
ostro i ciekaiwie polemizował ze mną na łamach „Odrodzenia". 
Zdainiem autoa:a Tędy, Skoro go nie ma i Nowych ust, „temaitem 
utworu Szaniaiwskiego są dwa teatry, dwa. Chodzi o dwie kate
gorie i dwa teatry sztuki". I dalej: „Wyobraźnia pisarza, a ogól
niej: wyobraźnia w ogóle, występuje w utwor ze Szaniawskiego 
ja:ko organ prawdy, równowartościo·wy z innymi jej organami. Ta 
jej równowartość potwierdza się we faktach dziejowego znacze
nia. Teatr zrodzony ze źródeł wyobraźni potwierdza swą prawdzi
woM: ·w teatrze dziejów". Uzasadniał to P eiper szeregiem przykł0 

dów, a mojemu twierdzeniu o ścisłym i nierozerwalnym związku 
obu zjawisk, ukazanych w sztuce Szaniawskiego, przeciwstawiał 
takie oto porównanie: „Iks i Ypsylon przebywają w dwóch do
mach, położonych przy ulicy Jagiellońskiej, nr 5 i nr 3. Przy
chodzi ktoś i powiada ·wam, że Iks i Ypsy.Jon przebywają w jed
nym budynku, bo dom nr 5 i gmach nr 3 przylegają do siebie 
ścianami. Dla tego jednoczyciela nie znaczy nic, że do 01bu budyn-
ków wiodą dwie różne bramy, że oba zasadniczo różnią się od sie-· 
bie przeznaczeniem, architekturą, mieszkańcami, ich życiem; na
tomia.st ważne jest dla niego to, że przylegają do siebie ściana
mi. .. " 

Tak się złożyło, że już po napisaniu tego artykułu (ale jeszcze 
przed opublikowaniem go), sam Szaniawski, w rozmowie z Flu
kowskim, pośrednio uznał za słuszne moje stanowisko: „Ja tam 
nie przeciws:ta.wiam - mówił - tych dwóch lmncepcji - realis
tycznej i wizyjnej, jako dwóch gatunków odrę:bnych i wzajem so
bie przeczących. Chodzi raczej o jedną koncepcję teatru, gdzie te 
dwa czynniki są tylko dialektycznymi przeciwstawieniami tego 
samego zjawiska . Ani dyrektor realistycznego teatru „Małego 

Zwierciadła", ani jego przeciwnik w dyskusji - dyrektor 
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„Teatru Snów", nie są przedstawicielami dwóch odrębnie, bez
względnie uzarndniających się świadków. 

Mogłem więc w odpowiedzi swojej, zamieszczonej w „Odrodze
niu" (1946, nr 24) zauważyć: „Czyż .nic nie znaczy głos architekta, 
który widzow~ patrzącemu z zewnątrz i dostrzegającemu fasadę 
wyjaśnia, że sam kazał popr-zebijać przejścia umożli,wiające swo
bodnie komunikowanie się lokato·rów?" 

W eseju opublikowanym w „Twórczości" (1946, nr 3), jak .rów
nież w _rolemice z Tadeuszem Peiperem na łamach „Odrodzenia" 
broniłEm zdania, że w tej sztuce chodzi o „teatr integralnego 
realizmu". Sformułowanie to wymaga jednak bardziej precyzyj
nego vvyjaśnienia. Otóż myślę, że można nazwać realistą w szer
szym znaczeniu tego słowa każdego artystę , który: 1. wierzy 
w sprawdzalne istnienie naszego świata, 2. wierzy, iż prawdę tę 

można w taki czy inny sposób przekazać specyficznymi środka
mi, którymi dysr-onuje sztuka. Świat dla artysty to ogół zjawisk, 
które się dzieją zarówno „na powierzchni życia", w sferze fak
tów empirycznie dostępnych (np. instynkt przedłużenia gatunku), 
jak i stanów, którymi się zajmuje „psychologia głębi": freudyzm, 
adleryzm, teorie Junga, nowsze kierunki w psychoanalizie, coraz 
szerzej przeprowadzane badania nad przebiegiem i istotą snów. 
Szaniawski. w swej sztuce wszelkie te zjawiska najściślej łączy -
pokazuje ich działanie w teatrze, który jest głównym tematem 
jego utworu. Gdy w trzecim akcie, w drugiej jego połowie, Dy
rektor zasypia - i to snem pełnym wizji, niepokojów, nawet 
koszmarów -· nie przeżywa żadnej zasadniczej czy jakościowej 
ewolucji . Nie przyznaje się do świadomej czy nieświadomej „wi
ny". Nie zaprzecza sobie. Śni sen o samym sobie, jak poprzednio 
rejestrował sny cudze. 

Oczywiście, ma to dla niego zasadnicze znaczenie. W eseju Ce· 
lebration du lit pisarz francuski, Claude Aveline, opowiada o pró
bach „wdarcia się" w cudze sny, ich przeniknięcia. Okazuje się, 

że - · nawet w wypadku osób bardzo sobie bliskich fizycznie - · 
nie jest to możliwe. Naprawę w państwo snu można wejść tylko 
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samotnie. Ani jedna z osób występujących w „Teatrze Snów" 
z trzeciego aktu sztuki Szaniawskiego - nie należy do tych, któ
rych byśmy skądinąd nie znali: z życia prywatnego Dyrektora 
(Lizelotta, Chłopiec z deszczu), z jednoatkówek przezeń wystawia
nych (Leśniczy, Andrzej), czy ze sztuk proponowanych przez 
młodziutkiego autora-poetę (chłopcy z Krucjaty). Jedyny wyją
tek stanowi Dyrektor „Teatru Snów", ale jest to odstępstwo po
zorne. Przecież jest on przedłużeniem myśli Dyrektora „Małego 
Zwierciadła" , a może i jego sobowtórem. Ciekawa wydaje mi 
się myśl Krystyny Grzybowskiej, która w miesięczniku „Teatr" 
(1947, z 3), omawiając spektakl katowicki, pisała: „Szkoda mo.że, 
że nie zaznaczono pewnej identyczności obu Dyrektorów; są oni 
dla mnie jedną i tą samą osobą ( ... ), wynikiem pewnego rozdwo
jenia osobowości. Rzecz teatralnie trudna, ale do przeprowa
dzenia". 

Jeśli zatem postacie i sytuacje, widziane na jawie, powracają 
i rozwijają się w naszych snach, czy to nie dowodzi ścisłego 
związku obu, rzekomo tak różnorodnych, sposobów zgłębiania 
świata? Dyrektor „Teatru Snów" ten związek dostrzega: „Rzeczy, 
które pan wystawiał, już bywały przedtem grane w moim tea
trze, może tylko w innej formie. Tam, w teatrze pana, to się 
wszystko skupiło, skrystalizowało, nabrało siły, głosu - przemó
wiło językiem zrozumiałym. A potem ... potem znów szło do mo
jego teatru, znów grano te sztuki, czasem dalsze ich ciągi, grano 
jeszcze podobnie jak u pana, a jednak inaczej". Podobnie Chło
piec z deszczu, jawiąc się we śnie Dyrektorowi, mówi do niego: 
„Przychodzilem do pańskiego teatru, bo tam ludzie ... jedzą. ( ... ) 
To, co jest w pańskim teatrze, to jest związane z ziemią i prze
pojone jej magnesem .. . " 

Można więc zakonkludować, że Dwa teatry wciągają do wido
W:iskowego rozrachunku wszystkie czynniki poznania i wszyst
kie fakty zewnętrznego czy psychicznego życia (nawet tak trzeź
wy człowiek, zimno myślący o własnej śmierci, jak Andrzej z Po
wodzi, ulega głęboko w nim tkwiącym siłom niepokoju i żalu). 
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Tak pojęty „integralny realizm" jest oczywiście sprzeczny z za
rzutem irracjonalizmu, który wobec sztuki Szaniawskiego wysu
wała Melania Kierczyńska) („Kuźnica" 1947, nr 18). Podstawowa 
omyłka w jej rozumowaniu na tym polegała, że realizm pojęty 

czysto opisowo, „werystycznie" - identyfikowała z racjonaliz
mem, a próby wyrażenia bardziej skomplikowanego oblicza zja
wisk - z antyracjonalizmem: „Wszystkie chwyty, za pomocą 

których Szaniawski toruje w swojej sztuce drogę sugestiom irra
cjonalistycznym, dają się odsłonić i obnażyć". 

Trzeba tu dodać, że podobne, nawet ostrzejsze głosy padały 

po katowickim przedstawieniu. Przytacza je Andrzej Wydrzyń
ski w swojej książce Pamięć teatru, poświęconej powojennym 
dziejom Teatru śląskiego im. S. Wyspiańskiego. Jednakże nawet 
zwolennicy Dwóch teatrów często podstawiali słowo „irracjona
lizm" pod to, co w sztuce Szaniawskiego jest jedynie ujrzeniem 
skomplikowanego i bogatego, wielowarstwowego świata zjawisk, 
czyli „realizmu integralnego". 

Krakowska prapremiera odbyła się na małej scenie Teatru Po
wszechnego im. Żołnierza Polskiego, położonego dość daleko od 
centrum miasta .. Pamiętam na owej prapremierze przepowiednie 
jednego z dyrektorów (zresztą zasłużonego i śmiałego artysty), że 
nowa sztuka Szaniawskiego „padnie" jak długa i nie będzie już 
nigdzie grana. Przepowiednia się nie sprawdziła, a wrażenie pra
premiery tak było silne, że po latach będzie je wspominać, jako 
najciekawsze przeżycie teatralne dwudziestopięciolecia powo
jennego, Wojciech Żukrowski („Teatr" 1- 15.VII. 1969, nr 13). 
Spektakl został wyreżyserowany przez Irenę Grywińską. Dyrek
tora „Małego Zwierciadła" grał Karol Adwentowicz (nie z pa
tosem, jak mu potem niesłusznie wypominano, ale z siłą, prosto
tą, niezwykłą celnością i ekonomią środków). Lizelottą była El
żbieta Osterwianka, niezapomnianą Matką - Aldona Jasińska, 

Chłopcem z deszczu - Roman Zawistowski. Stanisław Witold 
Balicki nazwał wtedy Dwa teatry „najważniejszym wydarzeniem 
teatralnym ostatnich lat w Polsce". Ze wzruszeniem spektakl ten 
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opisze jeden z jego uczestników, Andrzej Szczepkowski, w „Tea
trze" (15- 30 lipca 1970, nr 15). 

Po prapremierze rozpoczęły Dwa teatry pochód po Polsce. Wy· 
reżyserował je najpierw (29 października 1946) Horzyca w To · 
runiu, z gościnnym występem Adwentowicza, z Ireną Maślińską 
(Lizelotta), Kazimierzem Brusikiewiczem (Montek), z obchodzącą 
jubileusz Zofią Molską (Matka). Potem (11 stycznia 1947) wysta-· 
wiły sztukę Miejskie Teatry Dramatyczne w Warszawie, prowa
dzone przez Eugenim:za Poredę (reżyser Jan Kochanowicz, sceno
graf J.an Golu· ), Edward Csató, w cytowanej już recenzji, na
zwał przedstawienie stosunkowo „najlepszym z dotychczasowych 
spektakli. TeaLrów Miejskich" . Dużo w nim było szczegółów nie
dociągniętych, „jednak utwór przemawiał do widza czysto, moż
na było uchwycić jego sens i zorientować się w nastroju i cha
rakterze poszczególnych elementów. ( .. . ) Najtrudniejsze dla ze
społu było wygranie pewnych niedomówień w sposób pełen sku
pionej prostoty". 

W Poznaniu wystawił Dwa teatry entuzjasta teatru Szaniaw
skiego, Karol Borowski. Rolę Dyrektora grał zasłużony poznań
ski aktor Wł~dysław Stamma, Panią - Zofia Berwińska, wystę
powali. i młodzi, dziś znani: Hanna Skarżanka, Jerzy Rakowiecki, 
Lucjan Dytrych. 

Wspomniałem już o głośnej katowickiej inscenizacji Wierciń
skiego. W „Tygcdniku P owszechnym· • (9.II.1947, nr 6) ocenił ją 

Tadeusz Kudliński, w „O:!cc::lzeniu'· (1917, nr 11) Artur Mar ia 
Swinarski, w „Teatrze" (1947, nr 3) i w „Listach . z Teatru" 
(1947, nr 11) Krystyna Grzybowska. 

„Teatr Śląski. w Katowicach ma wielką scenę i liczny zespół, 
ma wspaniałą atmosferę zapału i odpowiedzialności - entuzjaz
mował się Swinarski. - Prawdziwą rewelacją był III akt w kon
cepcji Wiercińskiego ... Wierciński pokazał, że jest to utwór przy
stępny dla każdego, kto chce choć trochę współpracować z twór
cą i ma ucho czułe na poezję". Kudliński: „W III akcie, opartym 
o przenikające się problemy - · moralny, narodowy i estetyczny 
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pokazał Wierciński swój pazur. Zdołał w sposób przejmujący 
przetłumaczyć ten utwór na wyraźne i fascynujące formy tea
tralne ... Tragizm narodu zyskał śmiałe akcenty i podkreśleni2 

na scenie: mundur powstańczy, krucjata dziecięca, rozwiązania 

plastyczne w zbiorowym symbolu straceńczego bohatc:rn, na tLe 
ruiny stolicy, w której dominuje żołnierski grób. Całość związa

na muzyczną melodią piosenki powsta!l.czej . Pierwszy to w pol
skim teatrze artystyczny obraz „warszawskiego powstania". Zda
niem Grzybowskiej „pokazano mistrzowskie operowanie ge
stem i mimiką". ( ... ) Naturalizm sceniczny obu jednoaktówek (ży
we kury w kojcu) i monumentalny obraz zburzonej Warszawy, 
a na jej tle koszmarne sny Dyrektora mają jednak delikatną gra
nicę i przenikają się wzajemnie. ( ... ) Warto zwrócić uwagę na 
zrobienie wejść na scenę ... Postacie w tej sztuce nie wchodzą, 

ale ukazują się i każde takie ukazanie sic; determinuj e od razu 
charakter zjawiska w oczach widza". 

Grano 56 razy. Dyrektorem był Bronisław Dąbrowski, jako Chło

piec z deszczu zyskał sławę Łomnicki. Interesujące szczegóły 

o tym przedstawieniu opowiedział dyr. Bronisław Dąbrnwski 

w „Teatrze" (15- 31.VII .1970, nr 15). 
Ciekawa rzecz! W teatrze częstochowskim powtórzono w ogól

nych zarysach inscenizację katowicką i zaproszono Wiercińskiego 
do wyreżyserowania sztuki. Dyrektora zagrał dobry aktor, przed
wojenny współpracownik Adwentowicza w teatrze przy ulicy Se
natorskiej, Artur Kwiatkowski. Ojcem był Ferdynand Sarnowski, 
Lizelottę dublował.y dwie śliczne, młodziutkie panie, Danuta Ko
rolE::wicz i Ewa Pachońska, Klemens Mielczarek był Montkiem. 
Jednak recenzentka „Teatru" (1947, z. 7- 8), Stefania Podhorska
Okołów, surowo oceniła koncepcję inscenizatora, szczególnie nad
miar gestu (skomplikowane manipulacje Lizelotty z kwiatem ja
błoni w trzecim akcie, hałaśliwe rzucenie wiosła przez Andrzeja 
w scenie z „Teatru Snów"). 

Już w Częstochowie dyskutowano, czy w sztuce Dyrektor umie
ra, czy tylko budzi się ze snu o własnej śmierci. Wierciński wy-
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raźnie rozstrzygał tę sprawę. Dyrektor budził się i w finale wracał 
do teatralnych zajęć. Ale, nieco wcześniej, we Wrocławiu· Leonia 
Jabłonkówna (reżyser spektaklu) celowo pozostawiała sprawę w 
zawieszeniu, a stanowisko swe uzasadniała w recenzji O duchach 
w teatrze i „Dwóch teatrach", zamieszczonej w „Zeszytach Wro
cławskich" (1947, nr 3): „Z logiki utworu, z precyzyjnej i jasnej 
jego konstrukcji wynika wyraźnie, że cała fantastyczność scen 
aktu III stanowi wielką metaforę , obrazującą konflikt wewnętrzny 
bohatera. Rola Dyrektor a „Teatru Snów" jest analogiczna do tej, 
którą w Weselu spełnia Stańczyk wobec Dziennikarza. To sobow
tór bohatera, jego „sumienie" . Autor pozostawia sprawę w za
wieszeniu, wywołuje w nas niepokój i konieczność doszukiwania 
się odpowiedzi na własną rękę . Wraz z Laurą - kładzie palec na 
ustach". 

Jednak większość teatrów przyj~ła, że w utworze sprawa jest 
rozstrzygnięta wyraźnie: Dyrektor nie umiera, chodzi tu o senną 
wizję własnej śmierci. Świadczy o tym choćby grot€skowa (taka, 
jaką nieraz sny tworzą nawet u ludzi o małej wyobraźni) sylwetka 
lekarza, rzekomo stw i erdzającego śmierć. W warszawskim spek
taklu reżyserowanym przez Erwina Axera w 1968 r., wprowadzo
no poprawkę. Dyrektor nie budził się, nie otwierał oczu, lecz za
ciskał mocniej powieki, przeciągał się z wyraźną ulgą na swym 
fotelu, zaczynał miarowo oddychać - i śnił dalej. 

W roku 1947 zagrano jeszcze Dwa teatry w Szczecinie i Lubli
nie, po czym nastąpiła przerwa, spowodowana atakami na sztukę 
i autora. Ośmielił się przerwać tę passę j~dynie Teatr Powszechny 
w Łodzi , który Dwa teatry wystawił 30 marca 1949, w reżyserii 
Ireny Grywińskiej, z Adwentowiczem , Jasińską i Eugeniuszem 
Stawowskim. Mimo powodzenia tego spektaklu Dwa · teatry, wraz 
z resztą twórczości Szaniawskiego, zeszły z afisza w całym kraju. 
Dopiero 17 lutego 1957, wrócił ten utwór na jpierw w Krakowie 
w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego, która - wedle recenzji 
Henryka Voglera w „Dzienniku Polskim" (6.III.1957, nr 55) -
była na ogół rekonstrukcją katowickiej inscenizacji Wiercińskiego 
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z 1947. Kilka lat później , w 1963, młody reżyser Kazimierz Braun 
wystawił Dwa teatry w Warszawie. 
Ważnym wydarzeniem wydaje się inscenizacja w warszawskim 

Teatrze Współczesnym, w 1968 roku, w reżyserii Erwina Axera, 
ze scenografią Zofii Starowieyskiej . Było w tym spektaklu wiele 
świetnych ról : Jan Kreczmar w roli Dyr ektora , peł nego trosk i za
łamań (jakże różny od uj ęcia Adwentowicza!), Henryk Borowski 
w roli Woźnego, tak napisanej, ż e dodaje skrzydeł wrażliwemu 

aktorowi, Halina Mikołaj ska jako Pani w Powodzi, Stanisława 

Perzanowska jako Matka, drapieżnie broniąca praw swego dziecka, 
Tadeusz Fijewski, wpatrzony rozszerzonymi zdumieniem i stra
chem oczyma w zakończeniu Powodzi, Barbara Drapińska - peł

na miłości Laura, Marta Lipińska jako Lizelotta - oto kilka z wy
bitnych ról tego spektaklu. 
Nowością wydało mi się podkreślenie komediowych pierwiast

ków w całym utworze, nie tylko w pierwszym akcie, ale i w Matce 
(dialogi Matki z Panią) , czy pierwszej części aktu trzeciego. Nie 
darmo utwór nosi nazwę „komedii', co dziwiło niektórych recen
zentów prapremiery. Czy można by się posunąć krok dalej i obu 
„przeciwników" (czy raczej „sobowtóry") ukazać satyrycznie? Po
mysł taki wynikać może z ciekawego artykułu, który Zygmunt 
Greń napisał do programu tego spektaklu. W niektórych słowach 
Dyrektora „Małego Zwierciadła" widział on „postawę doktry
nerską, upór i ślepJtę, zamaskowane nienagannym na <pozór, lo
gicznym rozumowaniem". W trzecim akcie „postawy obydwu dy
rektorów stają się zaciekłe, uparte, właśnie doktrynerskie. Szcze
gólnie postawa dyrektora „Małego Zwierciadła" . ( ... ) Szaniawski , 
gdy pisał utwór w roku 1945, jak gdyby przewidując swych 
doktrynerskich kry tyków, przeczuł, że lata najbliższe będą sprzy
jały doktrynerom raczej, niż artystom. Pokazał ich w artystycznym 
kostiumie, jaki zresztą później chętnie przywdziewali, i zakpił 

z nich, można by powiedzieć, gdyby ta kpina nie była tak „po sza
niawsku" refleksy jna, mądra, że aż - właściwie - pogodzona 
z absurdalnym doktrynerstwem rzeczywistości" . 
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Uwagi ciekawe i pobudzające . Ich konsekwencją powinno by być 
potraktowanie obu Dyrektorów (szczególnie pierwszego) jako ro
staci po trosze śmiesznych. Ale w spektaklu Axerowskim ani 
Kreczmar, ani grający potem tę rolę Władysław Krasnowiecki -
komediowo swych ról nie potraktowali, na doktrynerów nie wy
glądali. I chyba w żadnym z dalszych spektakli nie próbowano 
takiej interpretacji . 

Dwa teatry przełożono najpierw na język serbsko-chorwacki 
(tłumacz : Bronisław Cirlić) i czeski (Helena Teigova) . Na począ
tek sezonu, we wrześniu 1947, dało premierę tej sztuki Svobodne 
Divadlo w Brnie, w reżyserii Rudolfa Waltera i ze scenografią Mi
lana Zezuli. Recenzje zamieszczone w tamtejszych dziennikach: 
Bohdana Macaka w „Svobodnich Novinach" (9.IX.1947), Ivana 
Kriźa w „Rovno&ti" (z tego samego dnia) były przychylne. Kriź 
podkreślił przewagę wartości literackich sztuki nad jej walorami 
ściśiJ.e scenicznymi; uważał ją przy tym za cenną pozycję w do
robku nie tylko polskiej, ale i całej dramaturgii słowiańskiej. 

Macak podnosił, że Szaniawski zbyt rzadko jest grywany na cze
skich scenach. „Tylko Papierowy kochanek mignął kiedyś na jed
nej ze scen praskiej awangardy". Zdaniem tego recenzenta, w in
scenizacji Rudolfa Waltera najbardziej sugestywna była scena 
ostatnia. , 

Dzięki zapałowi i energii tłumaczki utworu na język francuski, 
Jadwigi Kukułczanki, oraz życzliwej i gorącej pomocy szwajcar
skiego pisarza, zwolennika naszego teatru i literatury, Waltera 
Weidelego, doszło do adaptacji radiowej i nadania Dwóch tea~rów 
jako słuchawiska w 1962 roku w rozgłośni genewskiej. Aktorzy 
tamtejsi , podczas prób, nie chcieli wierzyć, że autor nie nale?:y 
do młodej generacji. Tak bardzo aktualny i świeży wydał im się 
ten utwór . Podkreślił to również Weideli w słowie wstępnym , któ
re następnie opublikował „Le Journal de Geneve": „Choć li zy 
ponad siedemdziesiąt lat, Szaniawski pozostaje prekursorem. Mło
dzież polska na nowo odkrywa jego twórczość , odnajdując w niej 
( .. . ) odblask swych niepokojów. Są cne także i naszymi trosk'J mi. 
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Widzieliśmy, jak się podczas ostatniej wojny załamywały systemy, 
w których pokładaliśmy największą ufność ( ... ) Człowiek, którego 
uważaliśmy za istotę prostą, logiczną i wytłumaczalną, gotuje 
nam codzienne niespodzianki. Pod powierzchnią kryją się prze
paście, w które właśnie sięga Szaniawski. „Bo my - mówi jedna 
z postaci Dwóch teatrów - podnosimy maski". („.) Cały teatr Sza
niawskiego tu właśnie się mieści. ( ... ) ukazuje wydarzenia bieżą
ce, codzienne. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się niewinny. 
Lecz nagle - tajemnica gęstnieje. Zaczynamy wątpić o prawdach, 
któreśmy znali ( ... ). Nasze teorie moralne już nie są nam pomoc
ne. Gdyż poza wszelkim faktem rysują się ślady zapomniane, za
sypane; jednak pozostały one w duszach ludzi, którzy zdarzenia 
te przeżyli . Oto druga strona rzeczywistości, zapomniana przez 
teatr realistyczny. I dlatego tęsknimy za innym teatrem ( .. ), bliż
szym naszym wątpliwościom i - niepewności. ów teatr, który za
wiera także i wymiary snu czy prawdopodobieństwa - Szaniaw
ski przeczuł przed Di.irrenmattem. („.) Sztuka, którą obejrzycie 
z uczuciem równie wielkiego zaskoczenia, jak widzowie polscy -
pochodzi z roku 1946. („) Wiele rzeczy wyda wam się niejasnymi 
i dziwnymi. Ale, jak mówi jedna z postaci „nie wszystko musi 
się zakończyć z chwilą spuszczenia kurtyny". 

W roku 1968, 11 listopada, radio francuskie na.dało w tym sa
mym przekładzie Dwa teatry, ze znakomitą obsadą aktorską, w re
żyserii Bronisława Borowicza. Rok później 4 grudnia 1969 , 
w Akademickim Wielkim Teatrze Dramatycznym im. Gorkiego 
(dyrektor: Georgij Towstonogow) wystawiono Dwa teatry w re
żyserii Erwina Axera, ze scenografią Ewy Starowieyskiej, z mu
zyką Zbigniewa Turskiego. Rolę Dyrektora teatru „Małe Zwier
ciadło" zagrał znakomity aktor S. J. Jurski. Bilety zostały - już 

w grudniu 1969 roku - wykupione do końca sezonu. Spektakl 
wyróżniono nagrodą Festiwalu, wykonawca roli Dyrektora, J. S. 
Jurski otrzymał nagrodę za grę aktorską. W obszernej recenzji, 
zamieszczonej przez dziennik „Leningradskaja Prawda", z 17 lu
tego 1970 roku, J. Gołowaszenko pisał, że w Dwóch teatrach „roz-
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ważany jest problem współczesności, wzajemnego stosunku po
między sztuką i rzeczywistością, życiem i sceną. ( ... ) Problem zo
staje rozstrzygnięty na korzyść teatru o wielkich możliwościach, 
teatru, który nie ograniczałby się do bezpośredniego pouczania, 
lecz - który potrafi budzić w świadomości widzów najgłębsze 
i najsubtelniejsze uczucia". 

(„Swiat Jerzego Szaniawskiego" -
Wydawnictwo Łódzkie - 1971 - fragment) 

O autorze „Dwóch teatrów" 

Jerzy Szaniawski urodził się w 1886 roku w Zegrzynku nad 
Narwią. Szkołę średnią ukończył w Warszawie. Studia wyższe 

z zakresu literatury, sztuki i rolnictwa odbył w Szwajcarii. De
biutował jako nowelista w 1912 roku w „Kurierze Warszaw
skim". W latach 1914- 1918 współpracował z tygodnikiem saty
rycznym „Sowizdrzał". Jako dramaturg debiutował w 1917 roku. 
W dwa lata później nawiązał ścisłą współpracę z Juliuszem 
Osterwą i założoną przez niego „Redutą". W roku 1930 otrzymał 
Państwową Nagrodę Literacką za sztukę Adwokat i róże. W roku 
1935 został wybrany do Polskiej Akademii Literatury. Lata oku
pacji. spędził w Warszawie. Przez pewien czas był więziony na 
Pawiaku. Po Powstaniu Warszawskim przedostał się do Krakowa, 
gdzie przebywał do 1950 roku. 

Jerzy Szaniawski. był laureatem wielu nagród, a jego utwo
ry grane są na wszystkich scenach polskich. 

Zmarł 16 marca 1970 roku. 
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Prapremiery sztuk 
Jerze go Szaniawskiego 

MURZYN (komedia) - Warszawa 

PAPIEROWY KOCHANEK (komedia) -- Kraków 

EWA (komedia) - Lwów 

LEKKODUCH (komedia) - Warszawa 

PT AK (komedia) - · Warszawa 

ŻEGLARZ (komedia) - Warszawa 

ADWOKAT I RÓŻE (komedia) - Warszawa 

FORTEPIAN (komedia) - Warszawa 

MOST (sztuka) - Warszawa 

KRYSIA (komedia) - Warszawa 

radiowe) 

l!H7 

1920 

1921 

1923 

1923 

1925 

1929 

1932 

1933 

1935 

1935 

1937 

1937 

1938 

ZEGAREK (słuchowisko radiowe) -

W LESIE (słuchowisko radiowe) -

SŁUŻBISTA (słuchowisko radiowe) -

SREBRNE LICHTARZE (słuchowisko 

DZIEWCZYNA Z LASU (sztuka) - Warszawa 1939 

DWA TEATRY (komedia) - Kraków 1946 

KOWAL, PIENIĄDZE I GWIAZDY (sztuka) - Bydgoszcz 1948 

CHŁOPIEC LAT AJ ĄCY (komedia) - - Warszawa 1958 
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WYDAWCA 
PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

KIELCE - RADOM 
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PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA ZEROMSKIEGO 
KIELCE - RADOM 

JERZY SZANIAWSKI 

DWA TEATRY 

Komed ia w 3 a1kitach 

Sceno.gra.fia: Reżysertia: 

WOJCIECH KRAKOWSKI ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Prem iera w Kielca ch , dnia l•S paździer.nika 1971 r . 



OSOBY: 

Dyrektor Teatru - ST ANISLA W KAMIŃSKI Matka - LUDWIKA ŚNIADECKA 

Dyrektor Drugi TADEUSZ ERICH Pani - JANINA UTRATA 

Lizelotta - JANINA UTRATA Leśniczy - TADEUSZ KRASNOBĘBSKI 

Laura - HANNA ZIELIŃSKA Żona - ZDZISŁAW A BUREK 

Woźny - BOLESŁAW ORSKI Andrzej - EDWARD KUSZTAL 

Chłopiec - ZDZISŁAW WINIARCZYK Anna - TERESA KAMIŃSKA - NOW AKOWSKA 

Autor - JERZY PETERS Ojciec - EDMUND KARASIŃSKI 

Mon tek - ZDZISŁAW NOWICKI Kapitan - MTECZYSŁA W BIELECKI 



KIELCE 

OBSŁUGA PRZEDSTAWIENIA 

Przedistawi·en ie prcwa·dzi 

KRYSTYNA DOBROWOLSKA 

Kontrola Teks tu 

ROMUALDA KAMIŃSKA 

Brygadier S ceny 

RADOM 

BOLESŁAW POBOCHA M.rECZYSŁA W WULCZYŃSKI 

JAN KUBICKI 

RYSZARD ZAJĄC 

STEF AN DUDZIC 

Rekwizytor 

MARIA MAKOWSKA 

ŚWIATŁO 

MIECZYSŁAW STYPIŃSKI 

EDMUND POMARAŃSKI 

K osbiu my wyko·nane pod kierunkiem 

MARII SZYKSZNIA I MARIANA MAZURA 

Prace peruka r.skie 

Pra-ce stolarskie wyJrnnano 
po·d k•ierunkiem 

P·ra.ce ma.Jarsikrie 

Prace tapicersk ie 

Prace fairbiarStl{'je 

- WŁADYSŁAW A LEW ANDO WSKA 

- ZBIGNIEW A KARYSIA 

- MARIAN SZTUKA 

- JAN STANIEC 

- ZOFIA ZAPAŁA 


