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JERZY SZANIAWSKI 

Urodził się 10 lutego 1886 roku w Zegrzynku, 
powiia:t Pułtusk. Szkołę ś·rednią ukończył w WaTsza
wie, studfa wyższe z zakresu literatury, sztuki i rol
nictwa odby1wał w Szv.'ajcarii. W 1917 roku ukazał 
się jego pierwszy dramat Murzyn. Od 1919 roku 
współpracował z zespołem „Reduta" w Warszawie, 
założonym i kierowanym przez Juliusza Osterwę. 
Okupację spędził w Warszawie, w 1944 roku został 
przez Niemców aresztowany i osadzony na Pawia
ku. Po powstaniu warszawskim dostał s•ię do Krako
wa, gdzie mieszkał do 1950 roku. Od 1951 roku za
miesz . .k.ał w Zegrzynku. Zmarł w 1970 roku. Był po
wieściopisarzem, nowelistą i dramaturgiem. Do naj
bardziej znanych jego sztuk przedwojennych należą: 
Adwokat i róże i Most. Po wojnie obok Dwóch tea
trów napisał jeszcze dramaty Kowal, pieniądze i 
gwiazdy i Latający Chlopiec. Był autorem znanych 
słuchowisk radiowych i cyklu opowiadań Profesor 
Tutka. 
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„Nareszcie! Nareszcie ze sceny przemówiła mło
dość , która nie krzyczy po kawiarnia,ch i pretensjo
nalnych tygodnikach, że sztukę nowym nasieniem 
zapłodni i świat swym geniuszem zadziwi, lec:z któ
ra naprnwdę szare, spłowiałe kulisy t eatru mai zie
lenią wórczości wiosennej. Nie rozstrząsa zawiłych 
dyl ematów, czy transponować można zasady muzyki 
na ekspresjonizm w mala·rstw·ie i czy ten ekspresjo
nizm wy.razić się uda. w dramacie przez „Uducho-

wienie'', „wyrwanie jednostki ze środowiska" i, ,pod
n:esienie indywiduów do wyżyn ideowości i typo
wośC'i", lecz siada przy hiwrku i pisze ślicznie uśmie
chniętą komedię o papie rowych i pra:wdziwych ró
żach, o słońcach elek t rycznych i takich, które mło
dość i miłość w duszach ludzkich zapala". (Włady
sław Rabski - Tea.tr po wojnie. Prremiery w,aJpszaw
.skie 1918- 1924 Bib1ioteka Dz. Wyborowych War
s zawa 1925 str. 59). Ta entuzjastyczna recenzja po
pularnego krytyka. t eatr-alnego Władysława Rabskie
go z war6zawskiego przedstawienia Papierowego ko
chanka - 12 V 1920 r„ znalazła w krótkim czasie 
p otwierdzenie w życiu teat ralnym ówczesnej Polski. 
Sztuki Szaniawskiego obiegły największe i nie tylko 
najwiękE: ze s·ceny polskie. Można powiedzieć, że Je
-rzy Sza1niawski stał się jednym z zolowych drama
turgów teatru polskiego na przestrzeni całego dwu
dziestoleci2. m:ędzywoj ennego. Dowodem te j ogrom
nej popularnośoi rodzimego dmma1turga niech będzie 
m~ejsce , jak ie zajmują jego sztuki w •repert ua•rze 
sem pofrkich. Tuż po napiisaniu utwory wchod zą na 
d esk1i scen'. cznc. Murzyn piePWsza sztuka Jerzego 
S zaniawskiego swój pierwszy kształt sceniczny 
0~1rzymuj e dnia 17 V 1917 r. w Teatrze Polsk•im w 
Warszawie w reżyseri '. W,itolda Kuncew icza . Ewa 
jest w k olejno<Ó ci powstawania drugim dz;i ełem Sza
niav;~rk:ego, a. wys'.aw: una została ju ż· p o prapremie
rze Pa,pierowego kochanka - 5 IV 1921 przez dy
rek tora lwowskiego Tea '< ru Mie j &k'.ego M:chała Ta
ra siewicza w reżyse rii Kazimierza Okornickriego. 
Najc zęściej gran y w dwudziestoleciu międzywojen

nym Papierow y kochanek w ysta\viany nie ty lko 
przez sceny kraju, ale także przez teatry amat0irskie, 
swoją pr2:cremierę święci w „Bagateli" krakowskiej 

dnia 28 IV 1920 pod reżyserską batutą Ludwika 

Fritsche. W materiałach, do których dotarłam, doli
czyłam się czternastu insceniz·acji tej komedii w la
tach 1920- 1935 , co jest chyba najlepszym dowo dem 



Jerzy Szaniawski, Adwokat i róże, T at r Pol ski, 1929 r. Od l.ewej. 
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zain teresowania Szaniawskim. i jego hvórczośc ·ą . 

Praprem iera L ekkoducha odbv b si ę w „Reducie" 
dnia 12 I 1923 r . pod k ierunki-m J uliusza Osterwy 
i M. czysława Limanowskiego i była t rzec ią sztuką 

J erzego Sza niawskiego, którą wzi ął na warsztat ten 
zespół . Ptak, sz uka która została prz tłumaczona 
na j ęzY'k n iemiecki i flamand zki i ldór a do d ziś po
jawia s ię na scenach polskich teat rów, po raz pierw
szy wysta'Wliona została w warszawskim teatrze 
„Rozmaitości" dnia 22 XII 1923 r. Była to wtedy 
uznan a za r eprezentarcyjny utwór dla stylu drama
topisarskiego autora. Pierwszym je j inscenim.torem 
był Juliusz Osterwa. Następna komedia omawianego 
twórcy - ŻegLarz doczekała si ę swojej pierwszej 
wizji scenicznej w Teaitrze Narodmvym w Warsza
wie w dniu 6 VI 1925 r. Reżysevię jej powierzono 
Stefanowi Jaraczowi przy współpracy dekorycyjne j 

Wincentego Drabika. Za najwybitniej sze osiągnięc'ie 

ówczernej dramaturgi_~ polskiej została uznana ko
media J . Szaniawskiego Adwokat i roze, której 
pierwsze przeds tawienie odbyło się 18 I 1929 r. w 
Teatrze Nowym w Warszawie. Rolę tytułową kreo
wał i sztukę reżyserował Aleksander Zelwerowicz. 

Adwokat i róże doczekały się dziewięciu insce
nizacj 'i na scenach polskich i tłumaczeń na języ.k ło
t ewski, czeski , n iemiecki, szwedzki, angielsk i i wło
ski. Grano ją w Londyn ie 6 'i 7 V 1934 r. staraniem 
towarzystw a kl ubowego „The Char ta Theatre" a 
także w Rydze w 1935 r. w reżyse rii Al. Zelwerowi
cza . 

Jubileusz 50-lecia pracy sceniczmej Józefa 
Chmielińskiego by zarazem dniem prapremiery For
tepianu. Odbyła się ona w Teatrze Narodowym w 
Warszawie dnia 9 I. 1932 r. w reżyserii Emila Cha
berskiego z Jubilatem w roli Balta. 

Most pod kierunkiem reżyserskim Karola Bo
rowsk iego święcił tr iumfy swojej prapremiery 28 I 
1933 r . w Teatrze Narodowym w stolicy. K omedia 
ta została wystawiona w siedmiu teatra ch w okresie 
przedwojennym, a i po wojnie należała do repertua
ru wielu scen polskich . Krysia, której tylko drugi 
akt został odnale ziony po wojnie, grana była z oka
zji jubileuszu 30-lecia pracy w przybytku Melpome
ny Al. Zelwerowicza dnia 14 III 1935 r. w warszaw
skim Teatrze Narodowym. ReżyseTOwał Jubilat. 
Dnia 19 I 1939 r . w Teatrze „Ateneum" w \Narsza
wie po raz pierwszy wystawiona została k omedia 
Szaniawskiego Dziewczyna z lasu. P.rzedstawienie 
uznane za wy darzenie tea t ralne stolicy swój sukces 
zawdzięczało reżyserowi Stanisławie Perzanowskiej, 
dekoratorowi Władysławowi Daszewskiemu i kreacji 
Stefana Jarncza w roli gajowego. Od roku 1935 da
tuje się współpraca J erzego Szaniawekiego z radiem. 
Prócz fragmentów sztuk (Żeglarz 28 V 1935 r: i Pa
pierowego Kochanka 6 X 1935 r.) nadana została 



7 XI 1935 r. sztuka Zegarek w reżyserii Stanisławy 
PErwnows·kiej. Słuchowisko W lesie włączone poź
niej jako Matka do Dwóch Teatrów nadał „Teatr 
Wyobraźni" 4 II 1937 r. w reżyserii Edmunda Wier
cińskiego. Pod kierunkiem reżyserskim J1anusza 
Strachaokiego Polskie Rad~o nadało dnia 16 XII 
1937 .r. Służbistę, a 4 XI 1938 r. odbyła się premiera 
Srebrnych Lichtarzy w mscenizacji i reżyser·iii Ale
ksandra Węgierki. Egzemplarz tej sztuki nie został 
nieste;ty odnalezi:ony po wojnie. Ale popularność te
go jednego z największych dramart:urgów 20-lecia 
nie wygasła i nie ·skończyła się wraz z wybuchem 
wojny. Przeciwnie, twórczość tamtego okresu rów
nocześnie z nowymi dziełam!. Jerzego Szaniawskiego 
ukazuje ,się na scenach polsk~ch tuż po odzy1Skaniu 
niepodległośoi. Pierwszy powojenny sezon teatralny 
1946/47 przynosi dziesięć wersji scen'ioznych sztuki 
utalentowanego dramaturga - Dwa Teatry. Sztuki 
takie jak Ptak, Zeglarz, Most, czy Adwokat i róże 

wracaj? na sceny po'lskie. Potwierdzeniem zainte
resowania społeczeństwa polskiego Jerzym Szaniaw
skim i jego dria:matungią mogą być wynik·i ankiety 
rozpisanej w 1959 r. prze:z dwutygodnik „Teatr". 
Pytanie ankiety dotyczące współczesnego ul.ubione
go dramaturga i sztuki, zdaniem czytelników, w ok
resie powojennym najlepszej przyniosło zwycięstwo 
Leonowi Kruczlmwiskiemu i Niemcom. Drugie miej
sce zajął Jerzy Szaniawski i jego Dwa Teatry. Z ko
lei chciałabym odpowiedzieć na pytanie czym u·za
sadnić tak duże zainteresowanie Szaniawskim do 
dziś i spróbować scharakteryzować pokrótce jego 
dramaturgię i jej główne motywy. 

Debiut sceniczny Jerzego Szaniawskiego przy
pada na rok 1917. W tym czasie Młoda Polska mi
nęła już zenit i szczyt swoich osiągnięć oraz możli
wości, a młodsza generacja jak Irzykowski, Brzo
zowski czy Nowaczyński zaczyna badać i zmieniać 
swój pogląd na mistrzów, zaczyna niszczyć i burzyć 

legendy, nie odmawiając jednocześnie epoce jej bez
spornych zdobyczy. Myślę, że i sytuacja polityczna 
ziem polskich przyczyniła się do tego, że pierwsze 
utwory młodego dramaturga „zwiastują tęsknotę 

teatru do tęczowych krain fantazji, ucieczkę z wy
deptanych gościńców rutyny, pragnienie leczenia 
dusz zmęczonych poezją bajki i stylu". (Władysław 
Ra1bski - tamże str. 62). Z trójcy dramatopisarzy 
okresu 20-lec ia (największych) Karola Huberta Roz
tworowskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i 
Jerzego Szaniawskiego chyba najtrudniej właśnie 

dla twórczości tego os ta tn ie go znaleźć jakąś formułę 
i wtłoczyć ją w zwartą definicję. 

Rodowód drama turgii Szaniawskiego •vywodzić 
trzeba z dwóch tradycji: realistycznej i modcrni
styo2mej. Wzniosła, maj orowa tonacja Ewy czy Ad
wokata i róż na pewno pochodzi z młodopolskiego 
prometeizmu. Kult, hołd marzeniu i pięknu, ja ka. 
kłada autor wszystkimi sztukami swymi od Murzy

na do Łuczniczki (Dialog 1960 r.), objawia się róż
nymi wariantami: prawda a bajka, codzienność, sza
rzyzna a egzotyka, kultura i cywilizacja a natura. 
I\'Timo zawszE: wyrazistego, konkrretnego tła, mimo 
że autor nie narusza nawet początkowo mieszczań
skiej konvv·encj i teatralnej, to jednak burzy tę kon
w ·ncję oci środka: przez posta(~ symboliczną. Ten 
typ poetyki dramatycznej zacze.rpnięty od Ibsena, 
Maeterlincka i Czechowa moim zdaniem u Szaniaw
s kiego jest płytszy, bardziej mglisty i wtórny . Banał 
młodopolski zwalczany był w owym czasie ostro 
przez młodych spod znaku Pikadora. Antoni Słonim
ski w „ Wiadomościach Literackich" zapowiada su
rowe sankcje „karne" dla t>wórców, którzy: „będą 

wtrącać do spraw normalnych symboliJcę i misty
cyzm", którzy „wprowadzą lub będą usiłowali wpro
wadzić na. scenę pierrota, ułana polskiego, takiegoż 
marynarza" (Wiadom. Liter. 1929 nr 266). U Sza
niawskiego występują kuglarze, komedianci, lekko-



duchy miast rewolucjonistów, reformatorów czy bo
haterów. Motorem twórczym pierwszych komedii (za 
pierwsze uważam sztuki należące do początkowe j fa
zy twórczośc i przypadającej na lata 1917- 1925, są 

nimi: Murzyn , Ewa, Papierow y kochanek, Lekko
duch , Ptak) jest motyw zamieszczony, a przez k,ry ty
}{ÓW wzięty z Ptaka: .. . żeby było wesoło, żeby było 

ładn ie" Ale prócz kugla1rstwa mł10dapol skiego poja
wia się także nastrojowość tak chairakterytyczna dla 
tej epoki. W Ewie uj awnia się nawet nietzschea
nizm - mo ty w osobisty dopuszcza do duchowego 
oszustwa , a autor końc zy sztukę ironi cznym akcen
tem pod adresem silnych synów ojczy zny . Z dzisiej
szego punktu widzenia problematyka tych pięciu 

komed ii Szania wskiego przedstawia s ię bardzo nie
jasno . Głównym, spotykanym na przestrzeni całej 

twórczości tego dramaturga, środkiem wyrazu jest 
tajemni czość , przemilczenie rozumiane jak u Nor
wida jako część mowy. To samo spotykamy w du żo 

późnie j s z e j Dziew czynie z lasu (1939), gdzie au tor 
wprowadza czy telnika czy widza w tajemnice, o któ
rych w ie, że są niezgh~bion , niewyrażalne. Instyn
kty ludzkie, ich n ie · p ełnione tęsknoty powodują dys
harmon ię z otoczen iem, z potoczną moralnością. 

Poeta nie rozstrzyga o miejsc u w iny i kary . Uwa
ża, jak określ i ł to Ta deusz Drewnowski (Dialog 1958 
nr 7): „kto ośmi eli się pierwszy rzucić kamień? Jak 
zdawko we są nasze sądy o życiu, o ludziach ! Los 
człowieczy jes t głęb s zy od wszystkich ocen" . Ale 
już od początku, od pierwsze j komedii, od Mu7'Zyna 
z modernistycznymi tradycjami splata si ę nurt rea
listyczny . Od początku istnie je dwoistość, proble
matyce, symbolice mod erny zdecydowanie przeciw
stawia się język, dialog i cała budowa dramatów. 
Jakże daleki jest w nich autor od młodopolskiego 
sentymentalizmu i rozwichrzenia. Już w Murzynie 
powoli zaczy na ujawniać się tak charakterystyczna 
dla Szaniawskiego przekora w.obec panujących prą-

Dorota - projeki kost i umu Elż biety Chojak 
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dów. W książce pt. „ W pobliżu teatru" (Kraków 
1956 str. 233) sam mówi o sobie: „poeta Młodej Pol
ski, a pisze tak szaro, zwyczajnie". Wszystkie wcze
sne dramaty Swniawskiego hołdują symbolice, ale 
i w nich da się przeprowadzić pewne rozgraniczenie. 
Uważam, że na-.vet w haśle „o p iękn,ie i ładności", 

że w całym Ptaku Szaniawski pomniejsza, ośmiesza 
trochę symbol. Autoironia i przekora zjawiła się 

wyraźnie, a ironia dotyka nawet n~ektórych marzy
cieli, podkreśla to dystans jaki przebył autor w sto
sunku do młodopolszczyzny . Najmocniej ukazują się 
i najżywiej obchodzą go akcenty groteski w pom
niejszaniu l,ub powiększaniu bohaterów. Tę pierw
szą fazę twórczości Szaniawskiego świetn i e charak
teryzują słowa Tadeusza Drewnowskiego (Dialog 
1960-67): „Dzięki teatralności, a może i dzięki 

mgławicowości treś ci, Szaniawski stał się od razu 
kochankiem sceny polskiej, zwłaszcza Reduty. Ewa, 
Papierowy kochanek, Lekkoduch stają się żelazny

mi pozycjami Reduty z jej najświetniejszego okre
su. Kto wie, czy jej sugestywne środowisko, jej teo
rie teatru nie wyzwoliły pewnych inklinacji drama
turga jakie dojdą do głosu w dalszej twórczości? 

Papierowy kochanek sceny polskiej coraz bar
dziej ma,terializuje się". 

Rok 1925 przynosi pierwsz)_; w pełni dojrzały 

utwór Jerzego Szaniawskiego - Żeglarza . W doj
rzałym tym dramacie gra wyobraźni, baśni i praw
dy zamienia się w problem intelektualny. Zaczyna 
ostro zarysowywać się konflikt między legendą, mi
tem a prawdą i rzeczywis tością. Właściwymi sobie 
sposobami dociera przez mgłę i tajemniczość do 
współczesności. Boy-Żeleński po prapremierze 
Żeglarza. pisał : „Problem prawdy i kłamstwa w ży
ciu! Problem kuzynostwa między kłam

stwem a ideałem' Mogłoby się zdawać, że po Wrogu 
ludu, po Dzikiej kaczce, bodaj po Głupim Jakubie, 
są to zagadnienia cokolwiek zużyte i przebrzm iałe . 

O ;óż nie. Jeżeli gdzie to nie u nas. Jestesmy krajem 
najbardziej załganym na świecie. Cała nasza prze
szłość, cała teraźniejszość, można rzec cała Polska 
są potroszce jednym wielkim „kapitanem Nutem". 
Roi się u nas od wielkich i małych „kapitanów Nu
tów". Termin „kapitan Nut" powinien wejść w na sz 
słownik powinien stać się przysłowiem" (Flirt z 
Melpomeną - Tadeusz Boy-Żeleński w. VI. War
szawa 1926 s. 194). 

Stanowisko dramatopisarza jest w tym wypad
ku dla mnie zupełnie jasne. Mimo wszystko i 
wbrew wszystkiemu Szaniawski jes t po s tronie mi
totwórstwa. Zgodnie z założeniem symbolizmu 
uznaje wyższość piękna nad prawdą . Teza ta je:st 
postawiona t ym ostrzej, że autor pokazuje prawdzi
we oblicze Pawła Schmid ta. Dramaturg nie widzi 
racji, dla której trzeba niszczyć bajkę i legendę, 

uskrzydlającą człowieka . Podobny probl em wystąpi 

w szczątkowo za chowane j Krysi, w Zegarku, a tak
że w powojen nym dramacie pt. Kowal, pieniądze 
i gwiazdy, gdzi e utra ta złudzeń załamuje i niszczy 
człow1e~a. Jednakże 2eglarz prócz pochwały mitu, 
legend y przynosi rzecz o wi ele cenniejszą. Wymowa 
jego je::; t boga tsza. Chod zi mi t u o in te l igentną dy
skus ję, o pobudkę do myślenia jaką jes t cały dra
m :1l. Szaniawski daj e pewne atuty dwu spierającym 
się stronom: prawdzie i złudzie , a sam: „wobec 
wszys tkich zachowuje jakby dystans, stąd pół

uśmiech dobrotliwego politowania, odcień wyrozu
miałej satyry, mgiełka mądrej ironii" (T. Drewnow
ski - Dialog 1960-67). Twórczość Szaniawsk'iego 
spowodowała powstanie terminu „szaniawszczyzna", 
t€rminu dającego tak dokładne jak i pejoratywne 
odczucie, terminu będącego synonimem docierania 
do głębi duszy ludzkiej. Ale twórca dociera tam nie 
drogą Witkacego, drogą pokazywania, wydobywania 
na światło dzienne wszystkich myśli, odczuć i in
stynktów ludzkich . Szaniawski przemilcza, pobudza 



do myślenia, niedopowiada. Karol Irzykowski tak 
określa klimat „szan i a wszczyzny": „J ako poeta 
musi (Szaniawski) coś powiedzieć, coś wyjawić, wy
razić, ale czyni to w taki sposób, że równocześnie 

jakby coś zamykał; wprowadza słuchacza w krąg 

swoich tajemnic i kładzie mu palec na ustach: mil
neć tu są rzeczy święte, niech mówią róże" (Karol 
Irzykowsk i - Lżejszy kaliber. Rój 1938 str. 48). 
„Szaniawszc zyzna " ma też swoje słabe punkty. Jej 
twórca w ozdobny poetycki sposób omija problemy, 
taj emniczość i niedomówienia jego, dziś nie zawsze 
są przetłumaczalne i zrozumiałe. Tadeusz Boy-Że
leński (Ludzie i bydlątka W-wa Biblioteka Boya 
s. 216) powiedział, że: „wśród róż zakwita sarma
tyzm powiedzmy pastelowy". Charakterystyczne 
moty wy dramaturgii tego płodnego dwudziestolecia 
międzywoj ennego skupia dramat napisany poza ob
rębem omawianej epoki - „Dwa teatry". Samo za
mierzenie: teatr w teatrze podkreśla dwustopnio
wcść, dwoistość i dwuzna c zność. Sztuka zawiera w 
sobie dwa teatry Szania\1',rskiego, dwa teatry repre
zentowane przez niego w całej twórczości: teatr dy
skursywny przeprowadzony środkami drama tyczny
mi i teaitr poezji, symboliki . . „Dwa teatry" Szaniaw
skiego reprezentujące konkret i mgłę, jak można 
by w skrócie określić dwa tory twórczości poety. 
Dramat ukazuje ewolucję samego twórcy, jaką prze
szedł po wojnie, ale równocześnie jest potwierdze
niem jego filozofii i koncepcji artystyczno-moral
nych. Wszelkie próby czynione przez kry ty ków w 
celu zaznaczenia krańcowej odrębności dwóch tea
trów nie znajdują pokrycia w tekście tego drama
tu, ani w całej twórczości scenicznej autora. Sam 
twórca móvvi, że nie .Przeciwstawia tu dwóch kon
cepc ji teatru: realistycznej i wizyjnej jako odręb
nych, wyłączających si ę nawzajem. Stefan Flukow
ski określa dramat jako: ,.dwa teatry jednej rzeczy
wistości, gdyż twórczość Szaniawskiego od początku 

do końca jest konglomeratem tych dwóch tea·trów". 
Teatr „Małego Zwierciadła" reprezentuje lapidarną, 
reahstyczną zwięzłość ma wyraźną problematykę i 
jasne za·kończenie. Ale autorowi to nie wystarcza. 
W Teatrze Snów przenosi te zdarzenia w krąg 

spraw duszy, gdzie z miejsca tajemniczeją, zatra
cają wyraźne sformułowania, gdzie na granicy mi
styfikacji albo zabłysną, albo rozpłyną się w uroje
niach. W ideale Szaniawskiego nie ma kary w peł

•nym znaczeniu, jest wina, są męki sumienia, los wy
dany na łup ins tynktów i prometejstwo. 

Czy wszystko wobec tego w twórczości Jerzego 

Szaniawskiego zostało do dziś aktualne, żywe, praw

dziwe i interesujące? Mówi o tym ciekawie i chyba 

tTafnie T . Drewnowski (Dialog 1960-7) „Jesteśmy 
na pograniczu teatru iluzjonistycznego i teatru nie
skrępowanego wymogami iluzji. Jeśli jednak postęp 
wiedzy i teaitru zdystansował jego zdobycze psycho
logi.czne, jeśli ujawnił pewną nieśmiałość jego ino
wacji, jeśli czas rozwiał sporo białej magii - to 
dwie właściwości sztuk Szaniawskiego podkreślamy 

z pełnym uznaniem, mistrzostw::> teatralne i orygi

nalną, własną wrażLiwość". I jeszcze jedna wartość 

sztuk Jerzego Szaniawskiego nieprzem1JaJąca, a 
właściwie dopiero niedawn-0 odkryta i w pełni ak
tualna. Kameralność jego dramatów, dialog, słowo, 
walor literacki znalazły ogromne pole do popisu i 
właściwą atmosferę w telewizji. Szaniawski okazał 

się autorem telewizyjnym, mówi on w życiu i na 
scenie przyciszonym głosem, nie lubi gromkich słów, 
przemawia do widzów tak jakby z n'imi rozma

wiał - prosto, bezpośrednio, opowiada im w teatrze 

różne dziwne historie, potT0szce tak jak prof. Tut

ka swoim czytelni·kom. Teatr Szaniawskiego wyma
ga w'.ięc intymnej atmosfery, którą zapewni mu te

lewizja. (Roman Szydłow::;ki - Na ekranie telewi-
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w zalqczeniu prz sylam odpowiedź 1rn zadane pyta
nia. Nie iem, czy mo ja odpowiedi sprawi Panu 
i Pafiski m u p ismu atysfakcję i cz i o jest wlaśnie 

to . Starałem się jednak wyrnzić w n ie· to, co jest 
naprawdę ·naszą d·l.lmq troską . 

* * * 

Przystępu j ąc do odpowi dzi na ank iet „Blaski 
i ci nie współcz 3n go teatru pol k iego" j s tem w 
nie jakim kłopoc i e . Bo po pierwsze, teatr, który pro
wadzę jest n a n asze j m apie t eatrem bardzo ni ety
powym. d lat je teśmy tea trem bez eatru (nie po
siadamy własnego b u dynku, n ie posiadamy wła ne j 
sceny , nie posiadamy żadnego zaplecza gospo ar cze
go). I z tego fak t u wypływa wiele kłopotów dla ze
społu i dla mni , kłopotów, od których wolne są in
ne polskie teatry. Dużo by na ten temat pisać, ale 
pisanie to w niczym nie zmieni naszego położenia 

i naszego stanu posiadania. Być może w końcu tego 
roku otrzymamy upragniony budy nek i tym sa
mym, przynajmniej w sensie warunków pracy, do
równamy innym teatrom w kraju. Po drugie, dzia
łamy w mieście, które od listopada roku 1960, to 
jest od momentu spalenia się teatru na Placu Grun
waldzkim, pozbawione był::i wrażeń i przeżyć, ja
kich dostarcza teatr dramatyczny. Ta pustka trwała 
lat dwanaście. Jest to okres na tyle duży, aby od
zwyczaić ludzi od teatru i emocji, jakie on przynosi. 
Może więc tyle słów wstępu i wyjaśnień. A teraz 



zabieram się do odpowiedzi na dwa konkretne py
tania. 

Największej satysfakcj·i w ostatni-eh dwóch se
zonach zespołowi i mnie dostarczyło to, że po okre
·Sie „zmagań i walki" udało nam się nawiązać praw
dziwy k:on1takt i dialog z gdyńską public.znością. 

W ostatnich dwóch sezonach teatr natSZ, śmiem 

twierdzić, stał się teatrem żywym, mającym to i 
·owo do pow.~~dzenia swoim widzom. Oczywiście, sta
do się to w dużym stopn'iu dzięk1i odpowijedniemu do
borowi repertuaru. Mam na myśli ta1kie po"Zycje, jak: 
Egzamin Jana Pa1wła Gawlika, Ludzi energicznych 
Wa·siNja Szuks;zyna, Stracone wakacje Józefa Kuś
mierka, Czworokąt Edwarda Redliińsk1iego, Ułanów 

.Jaro sława Marka Rymkiew icza, Złodzieja Wiesława 

Myśliwskiego, czy tak inne w tonie i na·s t:rnju, a tak
że oddalone epoką, jak Król EdL:p Sof·:::: k lesa lub 
Grzech Stefana Żeromskiego. To chyba najważnii.ej
sza sprawa, złapać prawdziwy kontakt z własną 

widownią. Przekonać ją, że obrana przez teatr linia 
repertuarowa jest ciekawa i godna zain teresowania, 
że warto przyjść do teatru nie tylko po to, aby się 
po~miać i zabawić, lecz także i po to, by lepiej 
zrozumieć siebie , swoje otoczenie i rzeczywistośc, 

którą ma się na co dzi eń, i wobec k tćrej trzeba za
wsze przyjmować postawę aktywną. To uważam rn 
nas·zą największą zdo'bycz ostatnich dwóch sezonów 
i życzyłbym sobie, zespołowi i gdyńskiej publ icz
ności, by ta więź nie uległa przerwan ~u ani teraz 
ani w przyszłości. 

Przedmiotem największej naszej troski, bo któż 
jest od nich wolny, są warunki ,pracy w terenie 
(jesteśmy teatrem wyjazdowym). Cóż jednak z tego, 
gdy nasze prośby a nawet groźby, kierowane do oj
ców ,miast i miasteczek oraz wszystkich tak zwa
nych czynników odpowiedzialnych za kulturę w te
renie są przysłowiowym rzucaniem grochem o ścia
nę lub głosem wołającym na puszczy. Sale i salki, 

w których prezentujemy nasze spektakle są brudne, 
ciasne, źle ogrzane, czę s to wilgotne i śmierdzące 

stęchlizną. Jest ich coraz mniej. W każdym roku 
zamyka się je i oddaje na długie lata do remontu. 
W takim Wejherowie, na przykład, rem:rnt trwa 
już ponad dzic:si ć lat i c iągle końca ni e widać. 

I znowu dużo by na ten temat pisać, ale szkoda pa
pieru i czasu. Zwłas z c za, że i my i inni nasi przy
jac iele ctnldadnie ten problem omówiliśmy , udoku
mentowal iśmy na papierze i przekazaliśmy tym, 
którzy są za ten stan rz czy odpowiedzialni. Drugą 
naszą troską są mieszkania. O mieszkanie w Trój
mieście bodaj jeszcze trudniej niż w Warszawie. 
Teatr nie należy do ins ty tucji uprzywilejowany ch 
w tym względzie. Brak mieszkań odbija się nieko
rzystnie na jakości zespołu artystyc znego. Nie chcę 

przez to powiedzieć, że ze spół Teatru Dramatycz
nego w Gdyni jest jakościowo zły. Przeciwnie , jest 
1o zespół pełen oddania i poświ~cenia. Zważywszy 

warunki, w jakich w y pada mu pracować . Jednakże , 

gdybyśmy mi eli możność uzyskania przynaj mnieJ 
dwóch mieszkań w każdym sezonie, jego jakość by
łaby o wiele lepsza. Byłby oi:;eratywn ie jszy, ulegał

by więk sze j ro tac j i, co w każdym teatralny m zespo
le uważam za rzecz dodatnią, a nawet niezbędną. 

Kazimierz Łastawiecki 
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