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Jerzy Szaniawski - twórca, pisarz, 
dramaturg, o którym mówiono różnie: 
dziwak, romantyk, sentymentalista ... Dla 
mnie osobiście twórca niezwykle wrażli
wy, uczulony na sprawy ludzkie, proble
my, które człowiek napotyka w codzien
nym działaniu, w codziennym życiu. 

Myślę, a raczej jestem przekonany, 
że głównym tematem Jego twórczości 
był „Człowiek" - ze wszystkimi swymi 
pasjami, ambicjami, ułomnościami, wa
dami. Że cała Jego twórczość dotyczyła 
tych właśnie problemów. 

Jeżeli zapoznamy się bliżej z twór
czością J"erzego Szaniawskiego, nie będzie 
chyba trudno stwierdzić, że we wszyst
kich utworach, które nam pozostawił, 
ten właśnie temat dominuje.· 

Należę do tego pokolenia, które miało 
szczęsc1e znać osobiście pana Jerzego. 
Uczestniczyłem w próbach sztuk: „Kowal, 
pieniądze i gwiazdy" :i „Latający chło
piec" w Teatrze Polskim w Warszawie. 
Pamiętam Jego obecność na próbach 

i rozmowy jakie prowadziliśmy. Był 
bardzo wstrzemięźliwy w swoich sądach. 
N a nasze pytania odpowiadał przeważnie 
monosylabami w rodzaju : hm.. . no .to .. . 
ja myślę. .. właściwie... no tak... no, to 
chyba tak ... itp. 

N a pytania: co pan chciał przez to 
powiedzieć? - znowu - no, ja tak to 
napisałem, a wy róbcie jak u".W'ażacie. 

„Żeglarz" jest jednym z tych utwo
rów, w których jak gdyby koncentruje 
się wiele problemów i przemyśleń auto
ra. Jest utworem o tęsknotach osobis
tych ludzi, o potrzebie tworzenia mitów 
i konieczności wiary w swoich bohate
rów. O konieczności tworzenia tych 
bohaterów dla społecznego dobra i roz
wijania społecznych i patriotycznych 
postaw. Jest jednocześnie utworem poka
zującym mechanizm działania władzy. 
To utwór wielopłaszczyznowy, dający 
dużo do myślenia. W oparciu o dosyć 
prostą fabułę pokazuje wiele społecznych 
zagadnień i ludzkich postaw. 

Myślę, że między innymi na tym pole
ga genialność twórczości Szaniawskiego, 
że w prosty, zwykły sposób potrafił tyle 
powiedzieć o problemach życia. Cała Jego 
twórczość to sprawy człowieka. Wielkie 
uwielbienie, szacunek dla wzniosłych 
celów z jednej strony, a z drugiej umie
jętność pokazywania ludzkich słabości, 
ułomności, przy wielkiej właściwie po
błażliwości sprawia, że dramaty Sza
niawskiego ciągle nie tracą na aktual
ności i cieszą się uznaniem publiczności. 

Mariusz Dmochowski 



Irena Kellner 

„NALEŻAŁ DO TYCH, CO KAPTUREM 
ZASŁANIAJĄ TWARZ SWOJĄ ... " 

Jest w sztuce Jerze go Szaniawskiego 
,,Dwa teatry" taka scena, kiedy do Dy
rektora Teatru przychodzi Autor, by do
wiedzieć się o losy swej sztuki. Scena 
jest krótka: Dyrektor daje Autorowi, 
który przez cały czas niemal nie wypusz
cza z ust fajki, delikatną odprawę: „Pań
ska sztuka to niewątpliwie fantazja. Ale 
przedstawia to pan r alistycznie. (.„) Kto 
wie, może byśmy ujęli to tak, że byłaby 
w tym groza. Te walące się domy, ta 
śmierć dziewczyny pod cegłami... ale to 
mogłoby być brutalne. ( ... ) Tak, chciałem 
grać. Bo sztuka mnie nęci, wprost kusi, 
ale z drugiej strony ... Tak. To może być 
w rezultacie niesmaczne". 

Dyrektor mówi wiele i potoczyście. 
Widać, że szuka usprawiedliwienia swej 
d cyzji nie tylko przed Autorem; także 
i sam siebie stara się przekonać, że po
stąpił słusznie odrzucając sztukę o woj
nie, ponieważ - w jego przekonaniu -
może ona okazać się dla widza „nie
smaczna". Przez cały czas Autor milczy 
i słucha, a zapytany wprost - odpowia
da jednym słowem. Wytrącony z równo
wagi Dyrektor pyta: „Czy pan nigdy nie 
powie więcej niż jedno słowo?" A Autor 
odpowiada: ,,Nigdy''. 

Tak to - z wielkim poczuciem humo
ru i dystansem - znakomity autor 
„Dwóch teatrów" sportretował w postaci 

Autora samego siebie. Dyskrecja i mało
mówność Jerzego Szaniawskiego były 
zjawiskiem niezwykłym nie tylko w śro
dowisku literackim i teatralnym. I choć 
z pewnością nie ułatwiały mu życia -
takim właśnie dyskretnym, małomów
nym, chciałoby się rzec: nieśmiałym, po
został do końca swych dni. 

Pamiętam, jak zdarzyło mi się - je
den jedyny raz - zetknąć z nim bezpo
średnio . W roku 1957 doczekała się po
nown j realizacji napisana 9 lat wcześ
niej sztuka „Kowal, pieniądze i gwiazdy". 
Wystawiły ją niemal równocześnie Teatr 
Polski w Warszawie (na scenie Kameral
nej, w znakomitej, niezapomnianej obsa
dzie!) i skromny Teatr Ziemi Łódzkiej, 
graj ący w objeździe - w obsadzie może 
nie tak świetnej, ale przecież nie przyno
szącej ujmy sztuce teatr u. Tak się złoży
ło, że na to ostatnie przedstawienie wy
brał się sędziwy autor, który właśnie 
przed niespełna r okiem obchodził 70-le
cie urodzin, a mnie przypadł w udziale 
zaszczyt towarzyszenia mu w tej po
dróży. 

Byłam ogromnie onieśmielona obec
nością znakomitego pisarza, który si -
dział obok mnie na tylnym siedzeniu sa
mochodu i - nie wypuszczając z ust faj-

ki - milczał, odpowiadając najwyżej jed-
nym-dwoma słowami na skierowane 

bezpośrednio do ni~go zapytan ia. Milczał 
tak całą drogę, milczał w czasie przed
stawi nia, które oglądał z widocznym za
ciekawieniem i chyba z przyjemnością, 
nie przemówił nawet wtedy, gdy po 
spektaklu przybiegli doń aktorzy, pragną-
cy usłyszeć od autora słowa aprobaty, 
czy choćby nawet krytykę. 
Pełen zażenowania szeptał niewyraźne 

i skąpe słowa podziękowania, a potem 
szybko podpisywał podsuwane mu przez 
aktorów programy. Następnie wsiedliśmy 
do samochodu, by w milczeniu powrócić 
do domu. Więcej go nie spotkałam, gdyż 
w miarę upływu lat coraz rzadziej zda
rzało mu się opuszczać rodzinny Z€grzy
n k, który opuścił dopiero przed śmier
cią - kilkanaście lat później. Ale ile
kroć jestem na Cmentarzu Komunalnym 
w Warszawie i odwiedzam grób Jerzego 
Szaniawskiego, położony w pobliżu mogi
ły moich bliskich, widzę oczami wy
obraźni jego pochyloną już wiekiem po
stać, mądre, przenikliwe oczy, błyąkające 
spod krzaczastych brwi i - oczywiście -
fajkę. 

J erzy Szaniawski nie był więc posta
c ią, o których się mówi, że są barwne, 
i o których krążą anegdoty mniej lub 
bardziej prawdopodobn e. Nie był nigdy 
bywalcem literackich kawiarni, a jak wy
glądały jego spotkania z dyrektorami 
t eatrów, którzy wystawiali (lub odrzu-

cali) jego sztuki - sam opisał najdokład
niej Niemniej ten nielubiący mówić, 

unikaj ący towarzystwa i niemal przysło
wiowo nieśmiały człowiek jest pisarzem, 
którego zasługi dla naszego teatru 
wprost trudno przecenić. N ie ulega bo
wiem żadnej wątpliwości, że bez jego 
sztuk polski teatr byłby uboższy o wiele 
szlachetnych i subt lnych barw, że za
brakło by w n im wielu postaci, których 
w żaden sposób zastąpić się nie da. 
Tę niezwykłość i głębię postaci - bo

haterów sztuk Szaniawskiego pierwsi 
instynktownie odczuli aktorzy, i to nasi 
najwięksi z Aleksandrem Zelwerowi
czem, Juliuszem Osterwą, Stefanem Ja
raczem, Mieczysławem Frenklem, Karo
lem Adwentowiczem, W ojciec hem Bry
dzińskim, Gustawem Holoubkiem na cze
le. Dzięki ich inicjatywie a następnie 
dzięki ich kreacjom weszły na polskie 
sceny „Murzyn", „Papierowy kochanek" , 
„Ewa", „Lekkoduch", „Ptak", „Adwo
l,{at i róże'\ „Żeglarz", „Fortepian", 
„Most", „Krysia", „Dziewczyna z lasu". 
I już po wojnie - „Dwa teatry", „Ko
wal, pieniądze i gwiazdy", „Latający 
chłopiec" . Wiele z nich trwale pozosta
ło w krwioobiegu naszego teatru, stało 
się jednym z elementów jego wielkości 
i piękna. 

Błędem jednakże byłoby sądzić, że 
dzieło Jerzego Szaniawskiego swój byt 
sceniczny zawdzięcza tylko dobrze napi
sanym rolom. Dramaturgia autora „Że
glarza" okazała się i od st rony treścio
wej, i formalnej zjawiskiem w naszej 



literaturze niepowtarzalnym, całkowicie 
oryginalnym, i to zarówno w okresie 
międzywojennym, jak i po wyzwoleniu. 
I mimo że pierwsze komedie Szaniaw
skiego to groteski sceniczne, „ukazują
ce - jak przypomina Krystyna Starczew
ska w posłowiu do „Dwóch teatrów" -
w sposób konkretny dwa światy: świat 
szarej mieszczaf1skiej codzienności i świat 
fantazji, barwy i poezji", a sztuki póź
niejsze to już dramaty psychologiczne, 
przecież wszystkie one nacechowane są 
tak charakterystycznym dla utworów 
Szaniawskiego liryzmem i poezją, a tak
że subtelnym i jednocześnie głębokim 
rysunkiem postaci. 
Upływający czas wydaje się ujawmac 

jeszcze inną cechę tej dramaturgii: za 
mało do tej pory dostrzegany relaty
wizm postaci i wydarzeń, jej wieloznacz
ność, pozwalając realizatorom kolejnych 
inscenizacji sztuk Szaniawskiego odkry
wać w nich coraz to nowe barwy i tony. 
Zapowiedzią nieomal programową tych 
wartości są zresztą niewątpliwie „Dwa 
teatry" - utwór żądający od teatru 
ukazywania prawdy z różnych punktów 
widzenia i w różnych formach: od rea
lizmu scenicznego począwszy, poprzez 
niepokoje „Teatru snów" po odkrywczą 
mętaforę poetyckiego teatru Chłopca 
z deszczu, bo, jak powiada Lizelotta, 
„trudno powiedzieć w teatrze: tylko 
stąd - dotąd". Mówi o tym także Dy
rektor Drugi w finale sztuki, kierując 

słowo wprost do publiczności: „Dyrek
tor »Małego Zwierciadła«, wielki arty
sta ( ... ) wielu rzeczy się wstydził. Nale
żał do tych, co kapturem zasłaniają 
twarz swoją, aby nie zobaczono łez, 
wzruszenia, tęsknoty. ( ... ) Zakreślił on 
wokół swej sztuki wyraźne granice. Wie
dział jednak, że tej granicy nie ustrzeże 
żaden drut kolczasty, żaden strażnik 
świata. Wiedział, bo sam te granice prze
kraczał". 

• 



Wojciech Natanson 

LEGENDA I PRAWDA O KAPITANIE NUCIE 

( ... ) Jaka jest najbliższa faktom, naj
mniej podległa pozorom prawda o kapi
tanie Nucie? Próbowałem się tymi za
gadnieniami zajmować (czynili to i inni 
krytycy) w latach ostatnich. Niejako 
przygotowaniem gruntu był artykuł ana
lityczny, który napisał do „Odrodzenia" 
(1946, nr 49), po krakowskim spektaklu , 
Tadeusz Peiper. Najważniejszą częścią 
tego eseju jest zwrócenie uwagi · na 
cztery momenty, wnos74ce nowe światło 
w „proces" Nuta. 

1. W akcie pierwszym młody historyk, 
Jan, przybywszy z dalekiej wyprawy 
i krytycznie zbadawszy fakty, dochodzi 
do w niosku, że należy obalić legendę 
fałszywą. M.in. kwestionuje on wygląd 
kapitana (Nut, według poetów, miał być 
bardzo piękny). Natomiast prawdziwy 
Nut, nawet za młodych swych lat, . był 
„krępy, z wydatnym brzuszkiem, nieco 
krzywymi nogami". Mimo to Jan, przy
szedłszy do pracowni rzeźbiarza (który 
robi pomnik Nuta wysnuty z artystycz
nej wizji), przez nikogo nie poinformo
wany natychmiast poznaje, że chodzi 
o kapitana - czyli że faktem niezbitym 
jest „sprz czność między ustalonym przez 
Jana wyglądem Nuta, a spojrzeniem 
syntetycznym Rzeźbiarza, z którym Jan 
instynktownie się godzi". 

2. Sąd kobiety, z którą Nut kiedyś 
żył, a potem ją porzucił. Sąd ten, prze
kazany córce i wnukowi, krył w sobie 

pewną dwoistość. Raz dotyczył jakby 
zwykłego marynarza, kiedy indziej peł
nego poezji żeglarza-wędrowca. 

3. Słowa samego Nuta wyjaśniają, że 
„nie piękne listy mówią o pięknej miło
ści". Szaniawski zdaje się tu twierdzić> 
że „nie wolno płytko rozstrzygać, jakie 
listy i jakie postępki świadczą o pięknie". 
Słowem, zdaniem Tadeusza Peipera, ist
nieje sytuacja, „w której składnik brzy
doty nie wyklucza piękna, lecz jest jego 
warunkiem". 

4. Stosunek do śmierci. Wedle świa
dectwa Starego Marynarza Fali, Nut 
uciekł przed śmiercią z płonącego ~:·krętu. 
powodowany instynktem samozachowaw
czym. To prawda. Ale równocześnie po
wiedzieć trzeba, że Nut zgodził się na 
swą śmierć cywilną - gdy tego wyma
gała wielka sprawa. „Wyrzekł się naz
wiska, obrastającego sławą, wyrzekł się 
bogactwa, w jakie mógł opływać. Nie 
chce być legendarnym bohaterem -
żywym". 

Można by tu zauważyć, że powrót Nuta 
jako człowieka żywego - automatycznie 
zniszczyłby jego własną legendę, a nawet 
naraził go na pośmiewisko. Heroizm 
Nuta jest więc nieco przymusowy. Tu 
trudno całkowicie zgodzić się z kryty
kiem. Niemniej, choć narzucona przez 
los - postawa Nuta nie jest pozbawiona 
wielkości. Zbliża się tu Szaniawski do 
bardzo aktualnego zagadnienia literatury 

wspó.łczesne j. Pojęcie heroizmu zmienia 
swój zakres, swe znaczenie. Miejsce 
dawnego bohatera militar nego, szafują
cego sw oim i cudzym życiem, nieraz 
szukającego śmierci, zaj muje człowiek, 
który potraf i wspan iale i heroicznie -
żyć. Zgadza się na istnienie pełne ofiar 
i wyrzeczeń, trudu i bólu. Kapitan Nut, 
który po pięćdziesięciu latach wrócił do 
swego rodzinnego miasta, pod nazwis
kiem Pawła Schmidta , posiada znamiona 
niezwykłości. To rzutuj e na całą jego 
postać, całe życie. Słusznie więc mówi 
Tadeusz Peiper, że „jako starzec jest Nut 
- dalszym ciągiem kapitana Nuta. Kto 
tak myśli, mówi i działa, ma w sobie 
wielkość i miał w sobie wielkość" . 
Możemy teraz spojrzeć na całość za

gadnienia. Jak pisałem w 1946 roku 
na łamach „Twórczości" (1 946, z. 11, 
s. 168-169), „Nut jest zdumiewającą 
konstrukcją; t a postać ma sens podwój
ny: konkretny i przenośny, metaforycz
ny. Jest żywą, biograficznie, rzeczowo 
określoną postacią. W rozmowie ze swym 
wnukiem, Janem, przyznaje się do prze
mycania jedwabiu i alkoholów. Już sam 
fakt, że takie wyznanie czyni dobrowol
nie, i to w rozmowie z człowiekiem, na 
którym mu zależy - świadczy o cywil
nej odwadze. Ładniej byłoby dać do zro
zumienia, że aktywność żeglarska kapi
tana nie była obciążona żadną kontro
wersją czy kodeksowym konfliktem. Ale 
i sam czyn, choć karalny, świadczył 
o pewnej odwadze. Ostatecznie, prze
mytnik naraża się na ryzyko i nie może 

być zwykłym tchórzem. 
Ponadto kapitan musiał budzić respekt 

i uznanie podkomendnych. N a wet po 

latach niewidzenia poznaje go członek 
jego załogi, star y i zapit y marynarz Fala. 
Staje przed Nutem na baczność , nawet 
w momencie alkoholicznej euforii; 
w akcie t r zecim bezzwłocznie wykonywa 
jego rozkaz, niemal trzeźwieje . Ten na 
pozór drobny szczegół akcji jest zna
mienny. 

Po trzecie , Nut przypadkiem odkrył 
nieznaną wysepkę i otrzymał za nią od
szkodowanie. Sam to zdarzenie bagateli
zuje, co nawet zwraca uwagę jego wnu
ka, historyka Jana. Jednak odkrycie nie
znanej wysepki, choćby przypadkowe, 
i wyciągnięcie z tego konsekwencji 
o znaczeniu ogólniejszym - nie jest 
identyczne z losem wygranym na loterii. 
Tym mniej - wyrzeczenie się bogactw, 
które .się stały następstwem owego 
faktu. 

Po czwarte, Nut był i jest człowie
kiem gorącego serca. Kiedyś - mimo 
przeciwnych pozorów - gorąco kochał 
kobietę, może w swym· życiu jedyną. Był 
o nią zazdrosny, zazdrości tej dawał 
wyraz trochę zbyt dosadny, tym więcej 
szczery. ( ... ) To przywiązanie przenosi 
w, starości ( ... ) na wnuka ukochanej, go
rącego i uczciwego chłopca, historyka 
Jana. Nie ulega dla mnie wątpliwości , 
że Nut działa z miłości do t ego wnuka, 
ale i do rodzinnego miasta, do kraju, do 
jego sztuki. 

Sprawa kapitana Nuta jest więc bardzo 
złożona . Legenda, jaką o nim w tej ko
medii głoszą „naukowe" podręczniki i po
pularne broszurki, jest niewątpliwie 
niezgodna z faktami. Nie umarł, życie 
swe cenił i nie chciał go narażać, zwła
szcza gdy to nie było potrzebne. Umiał 



jednak „działać otwarci , my I ć kon
sekwentnie i jasno, pozostać wierny 
swemu uczuciu, zdobyć się na heroizm 
w r zecz ń, na smutek n iezrozumienia". 

Od pierwszej chwili pewn postacie 
w utworze bronią instynktownie odgad
niętej prawdy o Nucie przeciw tej , która 
wynika z pozorów, rzekomo oczywistych. 
Tak ~zyni Rzeźbiarz, narzeczona J ana, 
panna Med, a częściowo i sam historyk, 
Jan. ( ... ) 

Dlaczego, jeszcze przed powzięciem 
definitywnego rozstrzygnięcia, z góry 
zrz ka się wszelkich praw do spadku 
po kapitanie Nucie? Niewątpliwi z tego 
p~wodu, że nie chce być przez kogokol
w1ęk (.„ ) posądzony . o interesowność . . 
Nie dał się skusić namowom bogacza, 
może go n ie zdemaskować, a mimo to 
~padk_u po n im nie otrzymać . To znaczy, 
ze działa t u pewna racja głębsza . 

Jaka? Zapewne nie pr zekonani o wyż
szości legendy nad historyczną prawdą. 
Gdyby Jan tak myślał, musiałby się wy
rzec swego zawodu, swej historycznej 
~isji, . k~óra jest szukaniem trudnej 
I zaw1łeJ, z pozorów wyłu kiwanej 
prawdy. Myślę zresztą, że bezkompromi
sowość Jana jest tym właśnie czynni
kiem, który najbardzie j prz ciąga i znie
wala zarówno jego narzeczoną ( ... ), jak 
i przyjaciela - rz źbiarza, a prz de 
wszystkim Pawła Schmidta, czyli Nuta. 
Jan powstrzymuje się od aktu demaska
torskiego, gdyż w osobowości uta od
krywa ową wi lkość i piękno, któr 
już w dzieciństwie w nim przeczuwał , 

choć fałszywie je tłumaczył i rozumiał. 
Słowem, prawda o kapitanie Nucie jest 
trojaka, czy naw t - wieloraka. Pierw
sza to - zwulgaryzowana przez pseudo
badaczy i pseudopoetów tandetna glory
fi~cja. Druga - „turpizm" naukowy, 
.memal masochistycznie pojmowana anty-
1dealizacja , zawierzenie pozorom, które 
rzekomem,u bohatęrowi odbierają cechy 
j uż Rie tylko niezwykłości, ale i przyzwo
itości. Wreszcie: ta prawda, której 7.aTYSY 
zdają si wyłaniać z głębszego przemy
ślenia sprawy, ściślejszej obserwacj i, 
bystrz jsz j intuicji, bogatszej wyob
raźni, naprawdę krytycznej anaiizy. 

Można się w „Żeglarzu" dopatrzeć 
także i uogóln ienia szerszej natury. 
Chodzi o wartość ludzkiego poznania, 
o sens rozwoju nasz j wi dzy. Gdy pew
na hip~teza naukowa obala poprzednią , 
czy to znaczy, że ją całkowicie „ unie
ważnia"? Nie - po prostu odsłania 
nowe perspektyw , wprowadza popraw
ki, wznosi „nowe piętra". Bowi m r ze
czywistość nie będzie nigdy do końca 
poznana, do samej ostatecznej i defini
tywnej „głębi". Niemniej jest poznawal
na, czego dowodzi już sam proce stop
niowego, coraz ściśl jszego i lep zego 
badania. 

Fragmenty książki Wojciecha Na
tansona: „Swiat Jerzego Szaniaw
skiego". Wydawnictwo Łódzkie 
Łódź 1971, s. 147-152 ' 
(tytuł artykułu pochodzi od redak
tora programu) 



Barbara Konarska-Pabiniak ·-

DRAMAT. JERZEGO SZANIA WSKIEG~ 
W PRZEDWOJENNYM ,TEATRZE PŁOCKIM 

Teatr płocki w dwudziestoleciu mię
dzywojennym, mimo okazałego budyn
ku, nie miał stałego zespołu aktorskiego. 
Repertuar tego teatru był raczej przy
padkowy, uzależniony od aktualnego 
dzierżawcy, upodobań aktorów, gustu pu
bliczności czy panującej mody. Wysta
wiane sztuki wiodły żywot efemeryczny 
i szybko znikały ze sceny. W tym kalej
doskopi repertuarowym, zarejestrowa
nym przez miejscową prasę, odnajduje
my takż trzy sztuki J rzego Szaniaw
skiego. 

Pierwsz zetknięcie publiczności płoc
ki j z dramat m Jerzego Szaniawskiego 
na tąpiło 6 maja 1924 r. Goszczący 
wówczas w Płocku z spół kielecki pod 
dyrekcją J rz go Si kierzyńskiego wy
stawił kom dię Szaniawskiego „Ptak", 
która zyskała sobi wcześniej „ogólne 
uznani krytyki warszawski j" (prapr -
miera odbyła się w Warszawi w teatrze 
„Rozmaitości" - 22 XII 1923 r.). 

Po spektaklu w P cku prasa mi jsco-
va podkr śliła, ż „wśród powodzi ba
nalności i szablonu, tak zwykłych w tea
trz \ współcz snym, sztuka p. Szaniaw
skiego - wyróżnia się zarówno świe
żością pomysłu, jak i zrealizowaniem go. 
Odwieczną tęsknotę do szczęścia zdołał 

autor opromienić czarem poezji, zużyt
kować- w tym celu materiał, na pozór 
bardzo niewdzięczny, mianowicie zaśnie
działe, schodzące z życia typy małego, 
zapadłego kącika małomiejskiego. Te po
staci muz alne prześwietlił autor do
brotliwym humorem, robiąc z nich gro
teskowe podłoż dla odwiecznych wzlo
tów młodości ucieleśnione w „Ptaku". 

utor miał na myśli głównie wytworze
nie nastroju, ironizując na temat „głęb
sz go znaczenia" i haseł. To mu się uda
ło w zupełności. Sztuka jest kunsztow
nym utwor m o nastrojach zbyt może 
lit rackich, stanowi jednak krynicę 
orzeźwiających wzruszeń dla ludzi zrażo
nych do szablonowości współczesnych ży
ciowych problemów d monstrowanych 
\ t at z ". 

Dalszy ciąg recenzji poświęcony jest 
r alizacji sc nicznej, o której pisano, że: 
„w »Ptaku« należy do najlepszych, 
świadczy o sumi nności i pietyźmie wy
konawców dla autora. Prawdziwą nie
spodzianką okazał się p. Dąbrowski jako 
przedstawiciel odwiecznych tęsknot mło
dości. Jest to artysta o poważnych moż
liwościach rozwojowych, pełen umiaru 
artystycznegó, posiadający wyborne wa
runki z wnętrzn . Do wytworzenia od-

powiedniego r nastroju przyczyniła się 
również niemało p. Szymańska, jako bur
mistrzan ka, subtelnym pojmowaniem r oli 
i grą wykwintną. Wdzięczną również po
stać dała nam p. Ojdanowska oraz p. Sa
dowski w roli młodego entuzjasty. P o
zostali artyści , z p. Siekierzyń.ski.m na cze
le jako burmistrzem, zdob~h . się i:ia .s~~ 
rię figur groteskowych o swietneJ h~_u 
charakterystycznej i stylowym komiz
mie". („Dziennik Płocki" 1924, nr 106). 

Sześć lat później 24 stycznia 1931 r. 
zespół K ar ola Wojciechowskiego wysta
wił w Płocku , graną z dużym powodze
niem na scem stołecznej, sztukę „Adwo
kat i roze (prapremier a odbyła się 
się w War szawie w teatrze „N owym" 
18 I 1929 r.). Sztukę tę powtórzono prz~z 
t rzy kole jne wieczory, gdyż spotkała się 
z dużym zaint resowaniem ze strony 
publiczności. O Szaniawskim i je~o dr~
macie miejscowy r ecenzent napisał , ze 
„wśród licznego zastępu naszych k?m~
diopisarzy autor szt uki »Adwokat i ~o~ 
że« należy do przedstawicieli t ej rzadkieJ 
i c nnej odmiany, którą określamy mia
nem: po ta. P oeta, który obrał sobie sce
niczną formę wypowiadania się, bez sto
sowania pr~eżytych rekwizytów pseudo
poezj i w postaci sztucznego pat.osu, o~ar
tego na reminiscencjach , hterackic?· 
Przeciwnie, jest to autor, ktorego P?ezJ,a 
nab iera sił w zetknięciu z rzeczywistos
cią , jest rzeczywistości tej syntezą o ~a
łożeniach swoistych i kształtach me
zwy kle oryginalnych. Taką próbę podejś
cia do rzeczywistości mieliśmy już w jed
nym z poprzednich utworów autor~ 
»P taka« (wystawionym kiedyś na naszeJ 

scenie). Podczas jednak kiedy w »Ptaku « 
synteza poetycka raziła pewną sztucz
nością , w sztuce obecnej łączy się ona 
harmonijnie z całością, jest niejako ogra
niczonym wykwitem rzeczywistości. 

Wysoce sugestywny char akter twór
czości autora sprawia, że marzenie poe
tyckie wysuwa się na plan pierwszy. 
Takie zaś sprawy, jak przebieg akcji, 
intryga, stoj ące w przeciętnych sztukach 
na pierwszym planie, odgrywają tu rolę 
rzeczy zupełnie podrzędnych , potrzeb
nych jedynie jako r usztowan ie do po
wiązania całości i wyznaczania drama
towi odpowiedniego kier unku" . Nato
miast o st ronie wykonawczej sztuki na 
scen ie płockiej pisano, że „wyróżnia się 
starannym opracowaniem i zrozumie
niem utworu. Zwracał uwagę przede 
wszystkim p. Mieczyński w roli mece
nasa - trafnym uj ęciem ogólnym i siłą 
sugestii wywołuj ącej nastrój. P . Opol
ska, pomimo roli nie odpowiadaj ące j jej 
t emperamentowi odtwórczemu, zdołała 
utrzymać się w gr anicach poprawnośc i. 
W roli epizodycznej »damy« p . Szczęsna 
wykazała wiele siły dramatyczne j i eks
pr esji. Niezwykle sympatyczną i szczerą 
postać stworzyła p. Helmińska w roli 
siostr zenicy. P. Wojciechowski z zacię
ciem dramatycznym odtworzył postać 
Marka. P . J aniszewsk i, jako Łukasz , zna
komicie odtworzył rolę powyższą , odpo
wiadającą dobrze jego uzdolnieniom. 
W rolach epizodycznych wyróżnił się 
p. Borkowski, jako agent, p . J aglarz 
(przyjaciel), p. Stokowski w roli J akuba 
dał sylwetkę wysoce obmyślaną, pełną 
spokoju i charakterystyki. P . Bujakow-



ski odegrał z siłą epizodyczną rolę mło
cizieńca. Dekoracja niewykle pomysłowa, 
przyjęta została z uznaniem przez pu
bliczność" . („Dziennik Płocki", 1931, 
nr 22). 

W tym samym roku 10 grudnia przy
był do Płocka zespół „Reduty" z Karo
lem Adwentowiczem i wystawił znaną 
już w Płocku sztukę „Adwokat i róże", 
która dzięki „wysokim wartościom lite
rackim i sumiennej i opracowanej in
terpretacji zespołu „Reduty" nabrała no
wego blasku". Szczególnie wyróżniono 
grę Karola Adwentowicza: 

„W skupionej grze znakomitego arty
sty uwydatnione zostały w sposób wyso
ce artystyczny najważniejsze rysy po
staci adwokata, składające się na wysoce 
ciekawy zarys psychologiczny. Grę tę ce
chował umiar i umiejętne, dyskretne 
podkreślanie przeżyć wewnętrznych". 
(„Dziennik Płocki" , 1931, nr 289). 

Trzecie spotkani z Szaniawskim na
stąpiło w 1932 roku. Zespół pod dyrek
cją Mieczysława Mieczyń.skiego-Pota
rzyckiego i Jana Otrembskiego otwo
rzył 15 października sezon teatralny 
w Płocku sztuką „Papierowy kochanek". 
(prapremiera odbyła się w Krakowie 
w teatrze „Bagatela" 28 IV 1920). 

Po premierze „Dziennik Płocki" pi
sał: 

„Wybór sztuki na przedstawienie 
inauguracyjne uznać należy za bardzo 
szczęśli\.vy. Au tor »Papierowego kochan
ka« należy do rzędu tych nielicznych 
u nas dramaturgów, którzy w obserwo
waniu zjawisk życia nie opierają się na 

sensacji i podkreślaniu jedynie faktów 
ujemnych lecz dążą do syntezy, znajdu
jącej swój wyraz w koncepcji poety. K on
cepcja taka stanowi właściwą podstawę 
konstrukcyjną we wszystkich utworach 
autora. Kto wie, czy nie najbardziej ja
skrawy wyraz znalazła ta konc pcja 
w »P apierowym kochanku«. Koncepcja 
ta polega na wiecznej przeciwstawności 
pomiędzy poezją, a prozą życia ( ... ). Wiel
ką zaletą utworu jest niezwykle przej
rzysta i harmonijna konstrukcja, co przy 
pięknym języku - składa się na całość 
o wysokiej wartości artystycznej. Cha
rakterystyka poszczególnych postaci, oso
bliwie p. Hipolita, p. Nelly i pierrota 
niezwykle oryginalna bez cienia banal
ności. Przedstawienie dało możność za
poznania się z zespołem zorganizowa
nym przez pp. dyrektorów Mieczyńskie
go i Otrembskiego. Jest to niewątpliwie 
zespół pierwszorzędny. Każda rola opra
cowana była starannie, z uwzględnie
niem wymogów całości. Prawdopodob
nie niemała to zasługa reżyserii p . Mie
czyńskiego. 

Z artystek zwraca uwagę przede 
wszystkim p. Zbierzewska, artystka o sze
rokim geście , wyróżniająca się dużą swo
bodą i swadą w przeprowadzeniu dia
logu oraz umiejętnośc ią w podkreślaniu 
ważniejszych momentów psychologicz
nych (p. Nelly). P . Szymańska (Izabella) 
uwydatniała należycie scenę liryczną 
w prologu. Rola gospodyni w prologu 

(p. Mieczyńska) przystosowana była na
leżycie do całości. P. Mieczyński w roli 
dorobkiewicza nie zawiódł pokładanych 
w nim nadziei. Zdołał zachować odpo
wiedni umiar, dystans pomiędzy stana-

mi sentymentalnymi a naturą dorobkie
wicza. N a wyróżnienie zasługuje gra p. 
Krasińskiego w roli pierrota, osobliwie 
pod względem utrzymania się we właś
ciwym stylu i w nastroju lirycznym. 
Spokojem i równowagą artystyczną za
znaczyła się gra p. Helleńskiego w roli 
poety. Z figur dalszoplanowych wyróż
nili się p. Lewicki (ag nt) - spora 
wrażliwość artystyczna, p. Golczewski 
(człowiek bez zajęcia) , p. Szymański (ka
merdyner) dobra charakterystyka. 
Krawiec Łuczyńskiego trochę przeszarżo
wany. Wystawa, jak na nasze stosunki, 

• 

ni zwykle efektowna (nagrodzona okla
skami). Da się to powiedzieć zarówno 
o knajpie »Pod trzema latarniami«, 
o prologu, jak i o sali przemysłowca 
w dalszych aktach (wspaniałe efekty 
świetlne, wodotrysk na scenie itp.). 
(„Dziennik Płocki", 1932, nr 232). 

„Papierowy kochanek" grany był 
trzykrotnie w ciągu kilku kolejnych dni. 

W następnych latach prasa płocka nie 
zanotowała już żadnego przedstawienia 
dramatów Szaniawskiego na miejscowej 
scenie. 



H enryk Bardijewski 

„DWA TEATRY" 
JERZEGO SZANIA. WSKIEGO 

Teatrem radiowym, zwanym dawniej 
Teatrem Wyobraźni, zainteresował się 
Szaniawski już jako pisarz ceniony 
i uznany, o ugruntowanej pozycji w t ea
trze i w literaturze. Miał wtedy za sobą 
sukcesy „Żeglarza", „Adwokata i róż", 
„Mostu", a od debiutu scenicznego upły
nęło osiemnaście lat. Zainteresowanie 
r adiem u dojrzałego dramatopisarza 
świadczyło zarówno o docenieniu arty
stycznych walorów i możliwości radio
wych środków wyr azu, jak też - i to 
może jest najważniejsze - o przysta
walności tych środków do własnych pre
dyspozycji pisar kich. Sukc s, jakim by
ła antenowa prapr emiera „Zegarka" 
(7 list opada 1935 r., w reżyserii Stani
sławy Perzanowskiej), zachęcił autora do 
bliższej współpracy z teatrem radiowym, 
dzięki czemu powstały następne słucho
wiska: „W lesie" (prapremiera 4 lutego 
1937 r., w reżyserii Edmunda Wierciń
skiego), „Służbista" (16 grudn ia 1937 r., 
w reżyserii Janusza Strachockiego) oraz 
„Srebrne lichtarze" (8 listopada 1938 r., 
w reżyserii Aleksandra Węgierki; tekst 
zaginiony). W obsadzie słuchowisk figu
rują nazwiska aktorów tej miary co Ja
racz, Osterwa, Ćwiklińska, Wysocka, 
Leszczyński. Wcześniej jeszcze, bo przed 

„Zegarkiem", Polskie Radio nadało frag
menty „Żeglarza" (28 maja 1935 r.) 
i „Papierowego kochanka" (6 październi
ka 1935 r.). 
Towarzysząca wczesnym poczynaniom 

radia myśl teoretyczna dos ć rygory
stycznie rozróżniała słowo od dźwięku, 
dzieląc zwolenników słuchowiska na dwa 
obozy, zależnie od tego czy w przewadze 
słowa, czy w efektach akustycznych 
upatrywali główną cechę szt uki r adio
wej . Szaniawski pominął eksp ry menty, 
zdecydowanie postawił na słowo, two
rząc słuchowiska typu literackiego, z wy
raźną konstrukcj ą i anegdotą. Typ ten 
miał potem, po wojnie, zapanować w pol
skim słuchowisku, przybierając formy 
różnorodne - od precyzyjnie skonstruo
wanych i spointowanych, poprzez epic
kie z obfitą narracją, aż do wielowątko
wych, pozbawionych akcji kompozycj i 
otwartych. Z bogatych akustycznych 
możliwości radia autor „Zegarka" korzy
stał w skromnym zakresie, za to bardzo 
umiejętnie, nie traktując muzyki i dźwię
ków jako tła czy prz rywników, lecz 
każąc im pełnić ważne fun kcje drama
turgiczne i znaczeniowe. W „Zegarku" 
biją zegary w pracowni Szefa i słyszy
my jadące po bruku wozy, przy czym 



autor w didaskaliach jest bardzo precy
zyjny: „słychać silny turkot, jaki dają 
puste wozy do przewożenia węgla". Nota 
bene jest to bodaj jedyne zdanie, które 
się naprawdę zestarzało. W słuchowisku 
„W lesie" mamy dzwonki jadących sań, 
telefon, bicie zegara, lecz nade wszystko 
pełniący ważną :rolę motyw muzyczny, 
który Pani wygrywa na pianinie firmy 
Erarda. W „Służbiście" stosuje Szaniaw
ski zmianę planów akustycznych, prze
nosząc akcję z wnętrza w plener, by po
tem znów przenieść ją do wnętrza. 
W każdym z tych utworów uderza ce
lowość i precyzja stosowanych środków, 
jakże odpowiednia do „kryształowej la
koniczności", jaką odznacza się słowo 
autora „żeglarza". 

Pod względem ideowym i tematycz
nym radiowy teatr Szaniawskiego trud
no byłoby wyodrębnić i przeciwstawić 
jego teatrowi scenicznemu. Jest z nim 
intelektualnie i emocjonalnie spokrew-
niony, wyrasta z niego, podejmuje w no
wy sposób ważne dla całej twórczości 
Szaniawskiego problemy. Wartości po
zorne i prawdziwe, prawość, wierność 
zasadom, krzywda moralna, cierpienie 
i wyrzeczenie, niespełnienie uczuć skrę
powanych przyjętymi obowiązkami -
oto niektóre pozycje tej listy myśli 
i emocji, z których stworzeni są jego bo
haterowie. 

Pisząc „Dwa teatry" Szaniawski włą
czył w tekst sztuki wcześniej napisane 
słuchowisko „W lesie", zatytułowane 
tym razem „Matka" - jako przedsta
wienie teatru „Małe zwierciadło". Po-
dobnie drugie przedstawienie tegoż tea-

tru - „Powódź" - nosi wszelkie zna
miona świetnie napisanej miniatury ra
diowej. Obydwa teksty. zachowują swoją 
odrębność i stanowią wobec całości sztu
~i ~zęść tak wydzieloną i autonomiczną, 
ze Jest do pomyślenia zastąpienie ich in
nymi słuchowiskami, na przykład „Ze
garkiem", czy. „Srebrnymi lichtarzami" 
(które znamy tylko ze streszczeń; sze
rzej omawia to słuchowisko W oj ci ech 
Natanson w swej ciekawej książce o Sza
niawskim). Zapewne i ich postacie, jak
kolwiek mniej tragiczne, mogłyby po
wracać jako bohaterowie „Teatru Snów", 
aby grać dalsze ciągi, przekraczając gra
nicę między obydwoma teatrami, tak 
u Szaniawskiego szczęśliwie niewyraźną 
i pełną poetyckiej potencji. Pierwszy to, 
przynajmniej pierwszy w pełni udany 
przykład symbiozy teatru i radia, prze
nikania się dwóch planów i dwóch wy
obraźni. Późniejszy, powojenny rozwój 
dramatu radiowego przyniesie dalsze 
przykłady owej bliskości, ale zarazem 
ukaże odrębność obu gatunków, która 
będzie źródłem wielu niepowodzeń w zbyt 
forsownym przenoszeniu radia na scenę. 

Sukces autora „Zegarka" zasadza się, 
jak się zdaje, nie tyle na stworzeniu włas
nego języka radiowego, czy wprowadze
niu nowych form do teatru wyobraźni, 
lecz na pokrewieństwie całego pisarstwa 
Szaniawskiego, zarówno dramatu, jak 
prozy, ze sztuką radia, z jej wymogami 
i możliwościami. W jego komediach jest 
wiele postaci, które ze względu na swój 
poetycki i fantastyczny charakter znacz
nie lepiej czułyby się w teatrze radicr 
wym, niż na deskach sceny, ciągnących 

zawsze ku. dosłowności, gdzie postacie 
reaii:ie nab1e:ają realności , lecz postacie 
ma~1czn;, ~1ele tracą ze swej magii. 
Zw1ęzł~sc i kondensacja dialogów, in
tymno~c wypowiedzi, mistrzowskie ope
rowame nastrojem, kameralność akcji _ 
?to _cechy tego pisarstwa, które sprawia
Ją, _ze tak_ dobrze czuje się ono w prze
ka~1e rad10wym. 
. Zal_, ~e. ten drugi ;eatr Szaniawskiego 
Jest 1~~10wo tak skromny. Szkoda, że 
po, WOJm~, po _okresie socrealistycznej 
zacmy, kiedy pisar z stał się prze~mio-

• 

tern a~aków a . je~o sztuki zeszły ze sce
ny , ~ne nam~w10no Szaniawskiego do 
powtorn~go zamteresowania się warszta
tem r~d10wym, . którym władał w sposób 
tak. m1str~ows~~· Twórczość jego, zach~ 
wu~ąc w1e~no c scenie, rozwinęła się 
w mnym kierunku. W zakończeniu Ze-
g k " J . „ a~ a an pow1a.da: . „~ pan... gdy pój-
dzie t r az do cuk1erm i zasiądzie wśród 
starych panów - tak zacznie mówić: »Ja 
w. tę rzec~y nie wierzę, ale raz w życiu 
m1ałe:m mesamo':"ity wypadek« ... ". Dal
szy ciąg mówił już J?rofesor Tutka. 



Wojciech Nata~on 

DRAMATY JERZEGO SZANIAWSKIEGO 
ZA GRANICĄ 

Dramaty Jerzego Szaniawskiego były 
tłumaczone na wiele języków obcych, 
głównie europejskich. Kilka z nich do
czekało się także wystawień zagranicz
nych. Z utworów przedwojennych naj
u;iększq popularnością cieszyla się, prze
lożona aż na sze.~ć języków komedia 
„Adwokat i rqże". 

„( ... ) W 1934 roku zagrał ten utwór 
klubowy teatr brytyjski The Charta 
Theatre, stawiający sobie jako jedno 
z głównych zadań wprowadzenie na: sce
nę nowych, oryginalnych utworów. 
Przedstawienie odbyło się w gmachu na
leżącym do innego, starszego zrzeszenia: 
The Arts Theatre Club. Tłumaczyła 
p. Ruth Allen. ( ... ) 

Mamy kilka recenzji, przytoczonych 
w niezbyt zresztą dla Szaniawskiego 
życzliwej korespondencji podpisanej 
„Titwillow" w „Wiadomościach Literac
kich" (1934, nr 22). Recenzent „Daily Te
legraph" (7 V 1934), W. A. Darlington, 
rozpoczynał od krytyki przekładu : „Być 
na sztuce cudzoziemskiej , która została 
niestosownie przełożona , to t ak jakby się 
pr zez grubą i brudną szybę patrzyło na 
rzeczy dziejące się w ciemnym pokoju". 
Otóż : „Wedle opinii kontynentu jest , to 
w oryginale sztuka uderzająca, dzieło 

poetyckie pełne subtelnych półtonów 
i wymownych milczeń". Zapewne, powo
łując się na „opinię kontynentu", bry
tyjski recenzent miał na myśli głosy 
niemieckie, czeskie, łotewskie i włoskie, 
może także francuskie. Wolno przypusz
czać, że nie tylko polskie. 

Sprawozdawca „Morning P ost" (7 V 
1934) krytykował zarówno przekład, jak 
i londyńską realizację sceniczną: „Sztyw
ne tłumaczenie i gr a n ie potrafiły wy
razić głębi, wdzięku i subtelności posta
ci. („.) Można sobie wyobrazić , jak to 
wszystko mogłoby być przejmujące przy 
idealnym zespole i doskonale frazowa
ny m dialogu. Niestety, większość wyko
nawców umiała wyrażać głębię - tylko 
długimi pauzami między jedny m a dr u
gim, kurczowo wyrzucanym, zdaniem". 

Najobszerniejsza recenzja ukazała się 
7 maja 1934 roku w ,,Timesie": „Sztyw
ność przekładu i reżyserii („ .) oraz dąże
nie do odrzucenia filozof ii i położenia 
nacisku na dramacie anegdotycznym" 
uznał recenzent za przyczyny niepowo
dzeń. „Może oskarżony jest synem Ad
wokata ? Może Adwokat wie, że podej-
muje się bronić kochanka swej żony? 
Może sztuka jest dyskusj ą na temat po
'więcenia? („.) Zdaje się, że jest to stu-



dium różnych aspektów życia samotne
go, filozofii opancerzenia i siły myśli, 
wynikającej z kontemplacyjnego spoko
ju. Adwokat osiągnął stan uzbrojenia du
chowego, którego symbolem są jego róże 
i ogród klasztorny; oddać swój talent na 
rzecz obrony kochanka żony - to dla 
niego najwyższa próba, którą zwycięsko 
wytrzymuje". Łukasz jest „uczniem jego 
ducha", Marek zaś - „uczniem jego 
intelektu". ( .. ) Ci dwaj młodzi ludzie re
prezentują dwie tendencje świata współ
czesnego, które Adwokat jednoczy i godzi. 

W rok później łotewski Teatr Narodo
wy w Rydze zaprezentował „Most". Za
interesowano się także ut worem „Dwa 
teatry". Już w 1947 roku, a więc bezpo
średnio po napisaniu dramatu, wystawi
ły go teatry czeskie. 

„( ... ) Dało premierę tej sztuki Svobod
ne Divadlo w Brnie, w reży:serii Rudol
fa Waltera i ze scenografią Milana Ze-
zuli. Recenzje zamieszczone w tamtej

szych dziennikach: Bohdana Macaka 
w „S vobodnich Nowinach" (9 IX 1947), 
Iwana .Kriza w „Rovnosti" (z tego samego 
dnia) były przychylne. Kriz podkreślał 
przewagę wartości literackich sztuki nad 
jej walorami ściśle scenicznymi; uważał 
ją przy tym za cenną pozycję w dorobku 
nie tylko polskiej, ale i całej dramaturgii 
słowiańskiej. Macak donosił, że Szaniaw
ski zbyt rzadko jest grywany na cze
skich scenach. „Tylko »Papierowy kocha
nek« mignął kiedyś na jednej ze scen 
praskiej awangardy". Zdaniem tego re
cenzenta, w inscenizacji Rudolfa Walte
ra najbardziej sugestywna była scena 
ostatnia. 

Dzięki zapałowi i energii tłumaczki 
utworu na język francuski, J adwigi Ku
kułczanki , oraz życzliwej i gorącej po
mocy szwajcarskiego pisarza, zwolenni
ka naszego teatru i literatury, Waltera 
W eidelego, doszło do adaptacji radiowej 
i nadania „Dwóch teatrów" jako słucho
wiska w 1962 roku w rozgłośni genew
skiej. Aktorzy tamtejsi, podczas prób, 
nie chcieli wierzyć, że autor nie należy 
do młodej generacji. Tak bardzo aktual
ny i świeży wydał im się ten utwór. 
Podkreślił to również W eideli w słowie 
wstępnym, które następnie opublikował 
„Le Journal Geneve". 
„Choć liczy ponad siedemdziesiąt lat, 

Szaniawski pozostaje prekursorem. Mło-
dzież polska na nowo odkrywa jego twór
czość, odnajdując w niej ( ... ) odblask 
swych niepokojów. Są one także i naszy
mi troskami. Widzieliśmy jak się podczas 
ostatniej wojny załamywały systemy, 
w których pokładaliśmy największą 
ufność („.). 

Człowiek, którego uważaliśmy za isto
tę prostą, logiczną i wytłumaczalną, go
tuje nam codziennie niespodzianki. Pod 
powierzchnią kryją się przepaście, w któ
re właśnie sięga Szaniawski. „Bo my --
mówi jedna z postaci »Dwóch teatrów« -
podnosimy maski". ( ... ) Cały teatr Sza
niawskiego tu właśnie się mieści ( ... ) 
Ukazuje wydarzenia bieżące, codzienne. 
Na pierwszy rzut oka wydaje nam się 
niewinny. Lecz nagle - tajemnica gęst
nieje. Zaczynamy wątpić o prawdach, 
któreśmy znali ( ... ). Nasze teorie moralne 
już nie są nam pomocne. Gdyż poza 
wszelkim faktem rysują się ślady za-

pomniane, zasypane; jednak pozostały 
one w duszach ludzi, którzy zdarzenia 
te przeżyli. Oto druga strona rzeczywi
stości zapomniana przez teatr r ealistycz
ny. I dlatego tęsknimy za innym tea
tr em ( ... ), bliższym naszym · wątpliwoś
ciom i niepewności. ów teatr, który za
wiera tak~e i wymiary snu czy prawdo
podobieństwa Szaniawski przeczuł 
przed Di.irenmattem. ( ... ) Sztuka, którą 
obejrzycie z uczuciem równie wielkiego 
zaskoczenia, jak widzowie polscy - po
chodzi z roku 1946. ( ... ) Wiele rzeczy wy
da wam się niejasnymi i dziwnymi. Ale 
jak mówi jedna z postaci: „nie wszystko 
musi się zakończyć z chwilą spuszcz nia 
kurtyny". 

W roku 1968, 11 listopada, radio fran
cuskie nadało w tym samym przekładzie 
„Dwa teatry", ze znakomitą obsadą ak
torską, w reżyserii Bronisława Horowi
cza. 

Rok później, 4 grudnia 1969, w Akade
mickim Wielkim Teatrze Dramatycznym 
im. Gorkiego (dyrektor: Georgij Towsto
nogow) wystawiono „Dwa teatry" w re
żyserii Erwina Axera, ze scenografią Ewy 
Starowieyskiej, z muzyką Zbigniewa Tur
skiego. Roię Dyrektora teatru „Małe 
Zwierciadło" zagrał znakomity aktor S. J. 
Jurski. Bilety zostały - już w grudniu 
1969 roku - wykupione do końca sezo-

nu. Spektakl wyr ozmono nagrodą Festi
walu, wykonawca roli Dyrektora, S. J. 
Jurski otrzymał nagrodę za grę aktor
ską. W obszernej recenzji, zamieszczo
nej przez · dziennik „Leningradskaja 
Prawda", z 17 lutego 1970 roku, J. Go
łowaszenko pisał, że w „Dwóch teatrach" 
rozważany jest problem współzależności, 
wzajemnego stosunku pomiędzy sztuką 
i rzeczywistością, życiem i sceną. ( ... ) 

Problem zostaje rozstrzygnięty na ko
rzyść teatru o wielkich możliwościach, 
teatru, który nie ograniczałby się do bez
pośredniego pouczania, lecz który potra
fi budzić w świadomości widzów naj
głębsze i najsubtelniejsze uczucia". 

Na tym Festiwalu Sztuk Polskich 
w Zwiqzku Radzieckim byl także, z du
żym powodzeniem, prezentowany „ że
glarz". 

„Wszystko to razem nie tworzy jeszcze 
owego międzynarodowego rozgłosu, na 
który dzieło Szaniawskiego na pewno za
sługuje. Jest to już j dnak „okno na 
świat". 

Z książki Wojciecha Natanso
na - „Swiat Jerzego Sza
niawskiego". Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź, 1971. 
(tytuł artykułu pochodzi od re
daktora programu). 



Juliusz Kydryński 

FILM O SZANIAWSKIM 

Kiedy łódzka Wytwórnia Filmów 
Oświatowych zwróciła się do mnie z pro
pozycją opracowania scenariusza do krót
kometrażowego filmu o życiu i twórczości 
Jerzego Szaniawskiego, ogarnęło mnie, 
wyznaję, osobliwe wzruszenie. Z twór
czością Szaniawskiego zetknąłem się po 
raz pierwszy w latach wczesnej młodoś
ci i od tamtych odległych czasów pozo
stawałem niezmiennie pod jej urokiem. 
Jednym z moich niezapomnianych prze
żyć teatralnych była krakowska premie
ra „Ptaka" z kreacją Juliusza Osterwy 
jako Studenta. Późniejsze, dokładniejsze 
studiowanie utworów największego ze 
współczesnych dramatopisarzy, a także 
osoł;liste zetknięcie się z nim tuż po za
kończeniu woj ny, kiedy wygnany przez 
okupantów z rodzinnego Zegrzynka za
mieszkał okresowo w Domu Literatów 
przy ulicy Krupniczej w Krakowie, spra
wiło, że zbliżyłem się bardziej jeszcze 
do zrozumienia istoty tego dramatopisar
stwa, stanowiącego w dzie jach naszej 
literatury scenicznej pozycję bardzo ory
ginalną, wyjątkową i odrębną , że coraz le
piej zacząłem pojmować jego złożoną -
przy pozorach prostoty - problematykę, 
że wreszcie całkowicie wczułem się w je
go pełną swoistego ur oku atmosferę. 
Jerzy Szaniawski stał mi się bliski na
prawdę, i to nie tylko jako pisarz, lecz 

także jako człowiek pełen szlachetnej 
mądrości, powagi i dobroci, a przy tym 
niezwykłej skromności. 

Potem Szaniawski wyjechał z Krako
wa, wrócił do starego. pamiętającego 
czasy napoleońskie dworku nad Narwią, 
wówczas, we wczesnych latach powojen
nych, kompletnie zdewastowanego, znaj
dującego się w ruinie. P isarz postanowił 
podnieść z upadku to gniazdo rodzinne, 
do którego tęsknił na swym krakowskim 
„wygnani.u" i w którym spędził niemal 
całe życie. A przecież już wtedy nie był 
człowiekiem młodym. Co więcej, wkrótce 
nastały czasy, w których jego twórczość 
przestała przynosić mu choćby najskrom-
niejsze dochody. Sztuki Szaniawskiego 
zniknęły z afiszów naszych teatrów i ten 
stan rzeczy utrzymywał się przez do
brych kilka lat. 

Pisarz przetrwał te lata w podziwu 
godnym spokoju i pogodzie ducha. 
A ~ied~ zły okres minął, i kiedy sztuki 
takie, Jak „Adwokat i roże", „żeglarz'', 
„Ptak", „Most" czy powojenne już „Dwa 
teatry", triumfalnie wróciły na deski sce
niczne, okazało się, że w tece autorskiej 
Szaniawskiego przybyło sporo utworów 
nowych, że warszawski Teatr P olski 
mógł zagrać nie znanego dotychczas ni
komu „Chłopca latającego", a publicz
ność czytająca mogła zapoznać się od 

r~z~ z całą ser · ą, kontynuowanych póź
meJ systematyczn i , uroczych i mądrych 
„Opowiadań profesora Tutki". 

J erzy Szaniawski miał już wówczas 
lat siedemdziesiąt. To było czternaście 
lat temu. A kiedy przed dziesięciu laty 
po r az p ierwszy odwiedziłem go w jego 
zegrzynkowej samotni, przekonałem si , 
że. nie z?ać było po nim tego dostojnego 
wieku, ze wygląda i zachowuje się tak 
samo, jak wtedy, w latach krakowskich, 
~ nie zmienił też swego trybu życia 
i nawyku pracy do późnych godzin noc
nych, w których cisza starego dworku 
bywa szczególnie nastrojowa, a rozlega
jące się w niej niekiedy szmery, trzaska
nie polan płonących na kominku, lekkie 
skrzypienie desek na strychu - dodają 
jej szczególnej, intymnej tajemniczości. 

Znalazłem się w Zegrzynku powtór
nie - właśnie wskutek owej propozycji 
filmowej - cztery lata temu. Tymcza
sem jednak w życiu pisarza zaszły duże 
zmiany. Umarła mu żona, towarzyszka 
c~łego niemal jego życia, a sędziwy, do
biegający osiemdziesiątki pisarz, nie mo
gąc znieść zupełnej samotności, ożenił 
się powtórnie z daleką swoją kuzynką. 
Zawsze skłonny do życia w odosobnie
niu, zaw ze milczący i przy całej okazy
wanej ludziom serdeczności raczej zam
knięty w sobie, oddalił się jeszcze bar
dziej od otaczającego go świata, nie ru
szał się już zupełnie z Zegrzynka, nie 
przyjmował zaproszeń na premiery swych 
sztuk i - chociaż niezmiennie gościn-

ny - coraz rzadziej już także przyjmo
wał wszelkie wizyty. Srodowiskowa 
plotka wyolbrzymiała je zcze te fakty; 
do tego stopnia, że kiedy opowiadałem 
w Warszawie o filmowych projektach, 
sl?ot~kałem się z uśmiechami pełnymi 
mew1ary w ich zrealizowanie i z otwar
cie wyrażanymi wątpliwościami, czv 
w ogóle uda się dostać do odciętego rz;
komo od świata dworku w Zegrzynku. 

O~azało się, że - jak to czasem z plot
kami bywa - w oceanie przesady zna
lazła się mała kropla prawdy. Kied po 
wymianie, dość zresztą chaotycznej, ko
respondencji zjechaliśmy wreszcie razem 
z reżyserem Stanisławem Kokeszem do 
Zegrzynka, żeby osobiście ustalić z Sza
ni~~,skim termin rozpoczęcia zdjęć, zna
lezhsmy dworek zamknięty na cztery 
spusty i pomimo długiego stukania do 
~ir~wi. nikt nam nie otwierał. Byliśmy 
J U Z n.1emal gotowi do odej ścia, kiedy na
reszcie skrzypnęły drewniane wrota od 
znajdującej się tuż przy zabudowaniach 

mieszkalnych komórki i spoza nich z wol
na wynurzył się Szaniawski, widocznie 
zajęty prz d chwilą jakąś gospodarską 
pracą, lecz mimo to nienagannie, jak 
zwykle, ubrany i, jak zwykle, z nieod
stępną fajką w ręce. 

. Przywitaliśmy się serdecznie i aniśmy 
się spostrzegli, jak wprowadzeni przez 
g?spo.darza siedzieliśmy już w jego ga
bme~1e, na tej samej starej sofie, którą 
pamiętałem z czasów poprzedniej wizy
ty, przed tym samym okrągłym stoli-



kiem na spiralnie rzeźbionych nogach. 
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pani 
Szaniawska zajmuje się osobiście i z wiel
kim zamiłowaniem filmem amatorskim 
i że wobec tego „prawdziwi" filmowcy 
będą tym milej widzianymi gośćmi. 

Istotnie, w ciągu późniejszych dni 
zdjęciowych, podczas których nieor~al 
przewróciliśmy cały Zegrzynek do go~y 
nogami, byliśmy gośćmi naprawdę mile 
widzianymi. 

Obydwoje państwo Szaniawscy z wy
jątkową cierpliwością i wyrozumiałością 
znosili cały bałagan, jaki - z koniecz
nosci wprowadziliśmy do cichego 
i spokojnego domu. Reflektory, kamery, 
walające się po podłodze kable, przesta
wianie mebli, próby ujęć i długie, naj
bardziej nużące godziny czekania, aż 
wszystko będzie gotowe i będzie wresz
cie można zrobić ujęcie trwające na ekra
nie zaledwie parę sekund. Pisarz uśmie-
chał się pobłażliwie i pozwalał na wszyst
ko. Wychodził przed ganek dworku. ~ 
a były wtedy ost.atnie dni prawdZiw1e 
pięknej polskiej „złotej jesien~" .. - i s~a
cerował tak, jak go o to pros1hsmy. Sia
dał przy biurku, zapalał fajkę i z uwa~ą 
przeglądał kartki rękopisów. U dostępmał 
nam programy, afisze i wydania swych 
dzieł. 

Scenariusz filmu przewidywał także 
rozmowę z pisarzem. Tymczasem ogól
nie wiadomo, że Szaniawski słynął z. ma
łomówności, a nawet jeśli już mówił, to 
niemal zawsze monosylabami, zdaniami 
krótkimi, urywanymi. Nieliczni chyba 

tylko mogą się pochwalić, że udało im 
się uzyskać od pisarza jakąś szerszą wy
powiedź, nie mówiąc już o jakin:1ś wy
znaniu czy zwierzeniu. Miałem więc zro
zumiałą tremę przed tą rozmową. J e.d
nak Szaniawski okazał się nad podziw 
łatwym partnerem. Okazał się po pros~u 
świetnym aktorem, w dodatku chętnie 
słuchających wskazówek i uwag reżyse
ra i ściśle się do nich stosującym. 

Chciałbym wspommec przynajmmeJ 
o fragmentach tej naszej filmowej roz
mowy. Jedno z pytań dotyczyło opty
mistycznej filozofii, jaką przeniknięte są 
utwory Szaniawskiego, mówiło o ty~, 
że zwłaszcza dla ludzi mo ·ego pokolema, 
rozpoczynających swoje „dorosłe" życie 
podczas wojny, ów optymizm autora 
Ptaka" Żeglarza" i „Dwóch teatrów" 

był czy:nś' szczególnie uderzającym. ~y
tałem, czy jest to filozofia nabyta w c~ą
gu długiej drogi pisarskiej Szania~sk~e
go, czy wynika ona z jego natury i z Je
go postawy życiowej. 

- Optymizm, pesymizm - odpowie
dział Szaniawski - to są słowa, które 
mogą znaczyć albo bardzo wiele, albo ... 
nic. Ale jeśli chcemy już przy nich po
zostać, to chyba z natury, z usposobienia, 
jestem pesymistą. Ta filozofia, o której 
mówimy, została nabyta, i to nabyta 
z trudem, ale umocniłem się w niej 
i umacniam się stale, mimo życiowych 
doświadczeń, które powinny byłyby jej 
przeczyć. Można to nazwać wiarą w czło
wieka. 

- Przypominam sobie - powiedzia
łem na to - że kiedyś przy okazji wrę
czania panu jednej z nagród literackich, 
powiedział pan bardzo piękne zdanie 
o swojej twórczości. ~aczął pan wtedy 
mówić o tej lalce, którą pan, będąc ma
łym chłopcem, pociął nożyczkamI. Pa-
mięta Pan? 

- Pamiętam - uśmiechnął się Sza
niawski (uśmiech pisarza towarzyszył 
zresztą nie tylko całej . naszej rozmowie, 
lecz także wszystkim innym naszym 
spotkaniom podczas pracy nad filmem). 
- Pamiętam. Powiedziałem wtedy, że 
pociąłem tę lalkę, żeby zobaczyć, co 
w niej jest w środku, a t.am były tylko .. . 
pakuły. Cała późniejsza praca mojego ży
cia była takim przeszukiwaniem, takim 
badaniem wnętrza człowieka. I odkry
waniem, że w tym wnętrzu obok, czy 
oprócz pakuł, kryją się także rzeczy in
ne. Często wartościowe i piękn . 

Mówiliśmy jeszcze o bieżących pra
cach Szaniawskiego. Chociaż teatry wciąż 
grają jego sztuki, są to jednak sztuki 
dawne; od kilku lat pisarz nie oddał sce
nie nowego dramatu, nie ukazują się tak
że jego nowe opowiadania. Ale, powie
dział Szaniawski, nie znaczy to, że prze
stał pracować. Pracuje wciąż, i to pracu
je intensywnie. Na razie tylko nie ogła
sza nowych dzieł. Są to zresztą rzeczy 
krótkie , pisze teraz przeważnie jednoak
tówki. Ponadto - co wynika już z jego 
metody pisarskiej - często przerywa 
pracę nad jakimś utworem, żeby pod 

wpływem nowej myśli, nowego impulsu 
rozpocząć rzecz zupełnią inną. 

A ile ma rzeczy rozpoczętych? O tym 
dowiedziałem się już później, sam Sza
niawski nie chciał się zwierzać. Powie
działa mi o tym jednak i upoważniła 
do opublikowania pani Szaniawska. Otóż 
ma ich wiele. Razem ze wszystkimi pra
cami już ogłoszonymi jest tych utworów 
siedemdziesiąt siedem (mowa tu oczy
wiście także o rzeczach całkiem drob
nych). Pisarz pragnąłby jednak, żeby ich 
było osiemdziesiąt. Ponieważ ambicją 
jego jest napisanie tylu dzieł, ile liczy 
sobie lat życia. 

Ta rozmowa ośmieliła nas .do zapropo
nowania Szaniawskiemu, aby zechciał 
wziąć udział w jednej jeszcze, przewi
dzianej w scenariuszu sytuacji. Wiedząc 
o tym, że od kilku już lat nie opuszcza 
Zegrzynka, mieliśmy małe nadzieje na 
uzyskanie jego zgody. Tym większa była 
nasza radość i wdzięczność, gdy Szaniaw
ski zgodził się bez chwili wahania. 
A chodziło o to, żeby pozwolił zawieść 
się do warszawskiego teatru Ateneum, 
w . którym właśnie grano jego „Ptaka", 
i żeby pozwolił sfilmować się na widowni, 
podczas trwania przedstawienia, wśród 
publiczności. Warto przypomnieć, że 
mimo uprzednich zaproszeń ze strony 
teatru pisarz nie przyjechał na premierę 
„Ptaka" i w ogóle już od bardzo dawna 
nie był w Warszawie. 

Dzień, w którym mieliśmy przyjechać 
do teatru, stał się dla dyrekcji i dla ze-



społu Ateneu m prawdziwym świętem. 

Dyrektor Warmiński przyj ął państwa 

Szaniawskich w swoim gabinecie, poka
zywał programy, fotosy , r ecenzje. Sza
niawski żywo interesował się zresztą 

tym przedstawieni m „Ptaka", pytał 

o nie jeszcze wtedy , k iedy zj awiliśmy się 

u niego, żeby ustalić terminy zdj ęć . Toteż 

i teraz chętnie oglądał prezentowane 
p rzez Warmińskiego materiały , a potem 
ten człowiek słynący z małomówności 

zagłębil się we ws~ienia, w o.powieści 
o dawnych wielkich aktor ach, reżyse

r ach, spektaklach. Tymczasem aktorzy 
w kost iumach czekali n a scenie. Czekała 
także zebrana na widowni „publiczność" 

składaj ąca się w tym dn iu oczywiście 

z kilkudziesięciu specjalnie zaangażowa

nych statystów. 
Ujęcie z udziałem państwa Szaniaw

skich na widowni powtarzaliśmy - dla 
pewności - dwukrotnie i Szaniawski 
aż trzy r azy unosił się z fotela, dziękując 
za oklaski widzów. Podczas późniejszego 

przeglądu taśm okazało się , że powtórki 
właściwie n ie były potrzebne, bo już za 
pierwszym razem scena wypadła bez za
r zutu i najzupełniej zgodnie z życzeniem 

reżysera. 

Odjeżdżających do Zegrzynka państwa 
Szaniawskich żegntliłśmy z żalem, świa-

domi, że wspomnienie tych dni spędzo

nych w starym dworku nad Narwią 

będzie jednym z najpiękniej szych w całe j 

naszej dotychczasowej pracy nad filmami 
popularyzującymi sprawy ludzi i teat ru. 
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N JBLIŻSZA PREMIERA TEATRU 
PŁOCKIEGO 

Zostaną zaprezentowane dwa utwory pisarzy rumuńskich 
w reżyserii Floriana Calina z Rumunii: 

zabawna, dziewiętnastowieczna komedia J. L. Cragiale 
„Buu li wa noc" oraz sztuka współczesna P. E1veraca 
„Pod fałszywym adresem". 

Zamieszczone w programie zdjęcia pochodzą z filmu „Jerzy 
Szaniawski" w reż. Stanisława Kokesza, nakręconego 
w roku 1966 przez Wytwórnię Filmów Oświatowych 
w ł.Ddzi. Na kolejnych zdjęciach: 

1. Dworek Jerzego Szaniawskiego w Zegrzynku, 
2. i 3. Jerzy Szaniawski w swoim mieszkaniu, 
4. i 5. Jerzy Szaniawski na spektaklu .,Ptaka'' w Te

atrze Ateneum. 
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