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W POBLIŻU TEATRU Co to jest atmosfera tea
tralna, do jakich granic 
sięga jej działanie, trud '

no odpowiedzieć. Istnieje ona w budynku teatralnym, na scenie, 
na sali, wychodzi poza teatr, przebywa w kawiarni, w której zbie~ 
rają się aktorzy, wyczuwa się ją w sprawozdaniach premierowych, 
w komunikatach nadsyłanych przez teatry pismom, zjawia się na
wet w prywatnych mieszkaniach, gdzie mówi się o teatrze. W krę
gu tej atmosfery znajduje się i kasa teatralna, taka - bez żadnej 
przenośni - z okienkiem i kasjerką. A także w znaczeniu „powo
dzenie" czy niepowodzenie sztuki albo teatru. 

Dużo o tej kasie mówią i piszą. Piszą często źle o sztukach 
kasowych. Na złą opinię krytyków odpowiadają zwykle złośliwe 
uśmiechy dyrektorów teatru, aktorów mówiących wtedy swą gwa
rą: „prasa sztukę zerżnęła, a sztuka wali kompletami". Jako autor 
dramatyczny chętnie nadstawiam ucha, gdy słyszę złośliwości pod 
adresem krytyków; w tym wypadku jednak argument przeciw kry
tyce nie jest doskonały. W każdym razie są to sprawy ciekawe: 
czy dobra kasa, a więc powodzenie mówi o walorach sztuki? Czy 
daje już niejako ocenę dodatnią , czy ujemną? Różni „ludzie tea
tru" łączą powodzenie kasowe z „teatralnością" danego utworu, 
„instynktem" publiczności, która tę „teatralność" odczuwa, w prze
ciwieństwie do zawodowych znawców - „literatów", o których 
często mówią, że n ie „czują teatru". Jest w ::t: wiele prawdy. 
Ale z drugiej strony owa „teatralność" to c ari:l iettehw ~ne-
go, niejasnego, to grunt niepewny, na kt ·m budow i m żha. 
Przysiądźcie się do stolika w kawiarni, zajęteg r z tai:sz.ye 
aktorów, skierujcie rozmowę na temat. wod.zen1 czy niepowo
dzenia sztuki, a posłyszycie mnóstw.i; negdo tJf}tl 3a'R: najlepsi 
znawcy, najstarsze wygi - nie mogli p ze\yj z1 :tlp'ad u zy suk
cesu, jakie bywają w związku z ty nie lP i!'lia i, ~ad ·, niemal 
czary. Widać z tego, że samo „wyczu le\ us ez a „tea
tralność" często zawodzą. 

Kasa t eatralna jest jeszcze cieka 
wodu, że zajmuje w teatrze miejsce szc 
Bardzo dużo o niej się mówi. Teatr i kasa 
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stwem usankcjonowanym, nierozerwalnym, bywającym wszędzie ra
zem. Nasz ustrój społeczny związany jest wciąż z pieniądzem i kasa 
jest wszędzie: nie tylko w sklepie spożywczym, ale i w księgarni 
i na wystawie obrazów. Jest to naturalne, nikt nawet nie zwraca 
na to specjalnej uwagi. Ale księgarz nie nazywa w reklamie wydanej 
przez siebie powieści - powieścią kasową; mówi on często wpraw
dzie o powodzeniu, o wielkiej ilości wydań, ale unika słowa -
kasa. Nie mówi się tak samo o kasowych rzeżbach, obrazach i o ka
sowym „poemacie symfonicznym". O sztuce teatralnej wciąż się mówi 
i pisze - kasowa, nie kasowa. 

Pieniądz jest wszędzie, nawet w świątyni. Ale nikt nie słyszał, 
aby ktoś tam pytał „wiele dziś zebrano na tacę?" Te rzeczy za
łatwia się po cichu, na uboczu w kancelarii. A nie ma w tym żad
nej hipokryzji: powaga Domu nie pozwala na mówienie o pienią
dzach wobec wiernych, którzy tam przyszli dla czegoś innego. Jest 
w tym naturalna, usprawiedliwiona przyzwoitość. 

Nie nazywam przesadnie teatru świątynią, a także aktorów ka
płanami. Teatr-świętynia, teatr religijny - to jest inna sprawa. Ale 
myślę o teatrze stojącym w znacznym oddaleniu od okolic lunapar
ków i od „teatru-imprezy". Nazwę go teatrem poważnym. 

Do tego teatru poważnego (w którym oczywiście jest miejsce 
i dla najzabawniejszych wesołków) przyjdą niebawem nowi ludzie. 
Nowi widzowie, słuchacze, nowi aktorzy, pisarze. Dużo się mówi 
o wychowaniu, o kształceniu tych wielkich rzesz, które mają za
pełnić teatr. Przygotowuje się dla nich inne formy organizacji tea
tru. Na przykład już dzisiaj widać pewien zmierzch kasy teatralnej, 
kasy bez przenośni - takiej z okienkiem i kasjerką: instytucje za
kupują przedstawienie i poszczególni ludzie do kasy nie przychodzą. 
I może ktoś ten przykład połączyć ze zmierzchem owej atmosfery 
teatralnej, o której wspominałem. Więc wrócę na chwilę do tej 
atmosfery, do tego klimatu, jak kto woli. 

Ta atmosfera, ten klimat jest dla teatru potrzebny. Ale nie 
wszystko w atmosferze dawnego teatru b:yło urocze: w jej kręgu 
mieściły się rzeczy dla przyszłych ludzi z widowni niepotrzebne 
a nawet szkodliwe. O tych rzeczach szkodliwych, a licznych, nale
żałoby napisać kiedyś - nawet dużo. Te rzeczy szkodliwe bardzo 
często łączyły się z kasą. Wiemy jednak, że wielkie kataklizmy w 
przyrodzie klimat zmieniają. Ożywcze wiatry i groźne huragany 
zmieniają wiele w atmosferze teatru, chociaż i zmiotą rzeczy, do 
których dawne lata nas przyzwyczaiły. 

W roku 1919 dowiedziałem się, że postanowiono sztukę moją 
wystawić w nowym teatrze, który mieścić się będzie w Salach Re
dutowych. Teatr ten ma nosić nazwę Reduta. 

Sale Redutowe, a więc - Reduta. Nazwa wydala mi się szczęśli
wie obrana: łatwa, zwarta, związana z miejscem słynnych zabaw 
karnawałowych. Domina, maski, cylindry, długie rękawiczki ko
biet, wachlarze, wszystko to, znane mi ze starych ilustracji i opo
wiadań, przesunęło się na chwilę w mojej wyobraźni, gdy posły
szałem nazwę nowego Teatru - Reduta . 

Tymczasem, tego dnia jeszcze, Osterwa - twórca teatru Reduta -
zwrócił moją uwagę na to, że słowo „reduta" ma dwa znaczenia: 
jedno - to zabawa karnawałowa, drugie - to pozycja bojowa czy 
obronna. Oczywiście - pomyślałem - znamy wszyscy „Redutę Or
dona". Nie przypuszczałem, jednak w owej chwili, że właśnie to 
drugie znaczenie zrośnie się z nazwą teatru. 

W dawniejszych szkołach dramatycznych uczono wyraźnej wy-
mowy i wyr · cento nia słów czy całych zwrotów. Gdy 
doda~ t 110 d w pełne mowy nienaturalnej, 
„pięk~ łPl: z nej ·an alo to swoistą „teatralność". 

Jedn ~ąKlWJ>W J ~o na to widocznie już dawno 
uwagę, gdyż ~ak.t.O!Sit.i.ej powtarzano słowo „sztampa", ma-
jące o ś ·· z.ablon, -i.kał ' ;r~;mierę . Z czasem dialogi 
stawa y się mne, wypowiadanie ich flfz~ aktorów bardziej stono
wane, jednak sztampa w teatrze została . 

Reduta postanowiła z tym walczyć: chodziło jej o nadanie sło
wom, a zarazem i całej grze, prawdy, szczerości i nie mówienia „jak 
w teatrze'', ale „jak w życiu". , 

Słowem, które podczas próby czy „analizy tekstu" w pracowni 
Reduty często było powtarzane, to słowo „przeżywanie". 

Postaram się powiedzieć w skrócie o „przeżywaniu", słowie czy 
haśle naczelnym Reduty, gdyż bez tego trudno byłoby w ogóle 
o tym teatrze mówić. 

Kiedy Polacy mówią, że przeżyli, przeżywają? Poza tym, że 
mówią o przeżyciu jakiegoś dłuższego okresu, a więc lat wojny, czy 
pokoju, dobrobytu czy niedostatku, przeżyciem nazywają także okre
sy, a nawet chwile krótkie, w których ogarniał ich strach, smutek 
czy też kiedy odczuwali wielką radość. O chwilach· tych mówi się 
zwykle jako o zdarzeniach poważnych, niezwykłych, emocjonują
cych. Gdyby ktoś powiedział - „przeżyłem wczoraj miły wieczór 
u znajomych: i towarzystwo przyjemne i kolacja dobra" - słowo 
„przeżyłem" byłoby w tym wypadku przesadne, pretensjonalne. · 

Słowo to w teatrze nabrało jeszcze nie znanego do tej pory zna
czenia: przeżycia nasze są niezależne od nas, tam w teatrze ozna-. 
czają pewną czynność; gdy teoretycy mówią - „trzeba przeżywać'', 
to znaczy trzeba pracować w ten sposób, aby to nie była „gra", 
naśladowanie, ale niejako wcielanie się w postać, życie jej życiem. 

Już sam wygląd teatru Reduta był inny, niewidziany do tej po
ry. W jednej z trzech Sal Redutowych stało kilkanaście rzędów 
krzeseł umieszczonych jakby na stopniach szerokich schodów. Lu
dzie, siedzący nawet w ostatnim rzędzie, byli blisko aktorów. Nie 
widziało się sceny, czyli podwyższenia, nieodzownego we wszyst
kich teatrach; „scena" to dalszy ciąg posadzki, na której siedzieli 
w pierwszym rzędzie widzowie. Wisiała wprawdzie, jak w innych 
teatrach, kurtyna , ale nie widziano przed nią budki suflera. Sufler 
w Reducie nie tylko nie był potrzebny, ale wyklęty; gdyby podpo
wiadał, mógłby podważyć całą sprawę szczerości „przeżywania". 

Po rozsunięciu kurtyny zgromadzeni na sali zobaczyli wnętrze 
domu. Dzięki strukturze teatru widzowie, nie oddzieleni podwyż
szeniem, znaleźli się jakby we wnętrzu mieszkania, gdzie potoczyły 
się teraz wypadki. Wrażenie było wielkie. Można by powiedzieć, że 
„zdumieli się słuchacze": to naprawdę jakiś inny teatr niż ten, do 
którego się przyzwyczajono. Kilkadziesiąt prób, wielka praca, prze
myślenie najdrobniejszego szczegółu, nieomylne akcentowanie teks
tu --.., wszystko to sprawiło swoje: Redutę powitano z entuzjazmem. 

„Autonomia artystyczna" widocznie Reducie nie wystarczała, bo 
zaczęto coraz częściej mówić o pełnej niezależności. Tę niezależ
ność otrzymano bez większej walki dzięki temu, iż miasto dosyć 
łatwo zdecydowało się na piękny gest oddania redutowcom teatru, 
który przynosił straty. 

Nowe porządki, rygory, pisane i niepisane statuty wprowadzono 
teraz do Reduty. Pieniędzy za wejście nie zabierano już do kasy 
miejskiej, ale pozostawiano w teatrze, aby je sprawiedliwie roz
dzielić między członków zespołu. Oczywiście przedtem należało opła
cić tak zwany personel techniczny, wyłożyć pieniądze na dekora
cje i kostiumy oraz kupić produkty spożywcze, które spożywano 
teraz przy wspólnym stole. Resztę z pozostałych pieniędzy rozdzie
lano między aktorów, ale za tę resztę nie tylko nie mogli oni po
hulać, ale i kupić pary butów i u rania. Więc należało rzedtem 
dać ze wspólnej kasy na buty czy i le
karstwa i dopiero potem sprawiedli 

Warszawa, jak zresztą i inne 
chodzącą zza kulis, i wtedy, kiedy 
stały się tylko przenośnią. Zaczęto 

panowie 

ich do 
okotow
zjawiali 
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„pierwszych scen polskich" robili nawet pewien „teatr" w cukierni: 
zwracały się na nich oczy, zaczynały rozmowy przy stolikach; obli
czano przeważnie wiele dobrze jeszcze wyglądająca artystka ma lat, 
potem przechodzono do spraw ściśle domowych tych ludzi, czyli 
do spraw ich miłości, rozwodów, zerwań i nowych skojarzeń. A więc 
atmosfera bardzo świecka, daleka od celi klasztornej i ascezy. Nic 
dziwnego, że dla wielu wiadomości o życiu redutowców wydawały 
się czymś niepodobnym do rzeczy znanych i czymś nowym. 

Reduta, ów „klasztor" to klasztor ubogi. Obiady przy rodzin
nym stole nader skromne. Dochody coraz mniejsze. Raz po raz na
leżało coś kupić: kosztowną fisharmonię lub okazały dywan. Byłem 
kiedyś obecny przy naradach: czy kupić dywan perski, który jest 
do sprzedania, a chociaż to „okazja", jednak bardzo drogi, czy za
dowolić się imitacją? Wybrano prawdziwy, może kosztem obiadów. 
Podobne zakupy pochłaniały dużo pieniędzy, bo Osterwa nie lubił 
teatralnych imitacji i dbał o to, aby wszystko było autentyczne: 
stare meble - to naprawdę stare, jak kandelabr to nie blacha, ale 
brąz czy srebno. A nie był to w tym wypadku kaprys czy snobizm 
spotykany wówczas wśród ludzi zamożnych: Osterwa podchodził 
do tej sprawy ze stanowiska artysty i kierownika teatru. Dywan 
kosztowny został kupiony dlatego, że w pewnej sztuce Osterwa 
nazwany w roli Lekkoduchem mówi do wzbogaconego nagle kole
gi, gdy rozejrzał się po jego mieszkaniu: „O, to jest bardzo przy 
zwoity dywan". Parę tych słów, pozornie tak prostych, zawierało 
w sobie cały „ładunek" różnorodnych uczuć: należało w tym podać 
i zlekceważenie bogactwa, i zdziwienie, ironię i cień żalu, że dawny 
kolega szkolny - stał się „burżujem". Osterwa mówił mi, że nie 
mógłby tych słów tak wypowiedzieć, gdyby czuł, że ma pod stopa
mi nie cenny dywan, ale płótno pomalowane w perskie wzory. 

Dla ludzi, którzy nie są aktorami, ta wypowiedź Osterwy na te
mat dywanu i wygłoszonych słów, nie będzie zrozumiała: wiele ta
jemnic sztuki aktorskiej, jak i każdej innej, ogółowi nie mogą być 
znane. Powiem więc tylko, że wiązało się to z zagadnieniem „praw
dy na scenie". 

Tutaj wtrącę nawiasem, że pewne „fałszerstwo" w teatrze jest 
usankcjonowane: na przykład imitacja „wychodzi" często lepiej niż 
widok przedmiotu autentycznego; nikły wzór pasa słuckiego, czy 
walory malarskie obrazu, który może być nawet arcydziełem, rze
czy te z oddalenia nie będą widoczne. Oczywiście wiedział o tym 
doskonale Osterwa, bo pracował już wiele lat w teatrze i znał jego 
tajemnice. Jednak wolał rzecz autentyczną od imitacji, rezygnując 
z efektu. 
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Ja tam (mowa o „ Dwóch teatrach") nie przeciwstawiam tych 
dwóch koncepcji - realistycznej i wizyjnej - jako dwóch gatun
ków odrębnych i wzajem sobie przeczących. Chodzi raczej o jedną 
koncepcję teatru, gdzie dwa te czynniki są tylko dialektycznymi 
przedstawieniami tego samego zjawiska. Ani dyrektor realistycz
nego teatru „Male Zwierciadła", ani jego przeciwnik w dyskusji, 
dyrektor „Teatru Snów" nie są przedstawicielami dwóch odrębnych 
i bezwzględnie uzasadniających się światów. Każdy z nich prezen
tuje połowę racji, które ze sobą połączone dają dopi ; ro pełną i bo
gatą całość. Mój realizm nie kończy się tam, gdzie kończą się kon
krety dosięgalne zmysłami. Jedno z drugiego wynika, jedno o drugie 
zazębia, obaj dyskutanci mają swoje głębokie racje, o bezwzględ
nym zwycięstwie któregoś z nich nie ma mowy. 

AUTOR 

Gdy w trzecim akcie, w drugiej jego połowie, Dyrektor zasy
pia - i to snem pełnym wizji, niepokojów, nawet koszmarów -
nie przeżywa żadnej zasadniczej czy jakościowej ewolucji. Nie przy
znaje się do świadomej czy nieświadomej „winy". Nie zaprzecza 
sobie. Sni sen o samym sobie, jak poprzednio rejes trował sny cudze. 

(WOJCIECH NATANSON) 

Z logiki utworu, z precyzyjne3 i 3asne3 3ego konstrukcji wynika 
wyrażnie, że cala fantastyczność scen aktu III stanowi wielką me
taforę, obrazującą konflikt wewnętrzny bohatera. Rola Dyrektora 
„Teatru Snów" jest analogiczna do tej, którą w Weselu spełnia 
Stańczyk wobec Dziennikarza. To sobotwór bohatera, jego „sumie
nie". Autor pozostawia sprawę w zawieszeniu, wywołuje w nas nie
pokój i konieczność doszukiwania się odpowiedzi na własną rękę. 
Wraz z Laurą - kładzie palec na ustach. 

(LEONIA JABŁONKÓWNA, 
„Zeszyty Wrocławskie" 1947, nr 3) 

Choć liczy ponad siedemdziesiąt lat, Szaniawski pozostaje pre
kursorem. Młodzież polska na nowo odkrywa jego twórczość, od
najdując w niej odblask swych niepokojów. Są one także i naszy
mi troskami. Widzieliśmy jak podczas ostatniej wojny załamywały 
się systemy, w których pokładaliśmy największą ufność. Człowiek, 
którego uważaliśmy za istotę prostą, logiczną i wytłumaczalną, go
tuje 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 Szaniaw
skiego tu właśnie się mieści. Ukazuje wydarzenia bieżące, codzien
ne. 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 pomocne. Gdyż poza wszelkim 
faktem rysują się ślady zapomniane, zasypane; jednak pozostały 
one w duszach ludzi, którzy zdarzenia te przeżyli. Oto druga strona 
rzeczywistości, zapomniana przez teatr realistyczny. I dlatego tęskni
my za innym teatrem, bliższym naszym wątpliwościom i niepew
ności. ów teatr, który zawiera także i wymiary snu czy prawdo
podobieństwa - Szaniawski przeczuł przed Diirenmattem. Sztuka, 
którą obejrzycie z uczuciem równie wielkiego zaskoczenia, jak wi
dzowie polscy - pochodzi z roku 1946. Wiele rzeczy wyda się wam 
niejasnymi i dziwnymi, ale, jak mówi jedna z postaci: „nie wszyst
ko musi się zakończyć z chwilą spuszczenia kurtyny". 

(WALTER WIEDELI, 
„Le Journal de Geneve" 1962) 

g 



-

I 
1 



Uważam obu dyrektorów występujących w tej sztuce za doktry
nerów. Prawdę i wzruszenie powinno się wynosić swobodnie za
równo z „Małego Zwierciadła", jak i z „ T eatr u Snów", albo po 
prostu z teatru współczesnego, wolnego od doktryn, chociażby i ar
tystycznych. Szaniawski, gdy pisał utwór w roku 1945, jak gdyby 
przewidując swoich doktrynerskich krytyków, przeczuł, że lata naj
bliższe będą sprzyjały doktrynerom raczej niż artystom. Pokazał 
ich więc w artystycznym kostiumie, jaki zresztą póżniej chętnie 
przywdziewali i zakpił z nich, można by powiedzieć, gdyby ta kpi
na nie była tak po „szaniawsku" refleksyjna, mądra, że aż właści
wie - pogodzona z absurdalnym doktrynerstwem rzeczywistości. 
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(ZYG MUNT GREŃ, 
Program Teatru Współczesnego 
w W arszawie 1968 r.) 

O ZIEJE SCENICZNE „O W Ó C ff T EA IR ÓW" 

Prapremiera „Dwóch teatrów" odbyła się w Krakowie w Teatrze 
Powszechnym, 24 lutego roku 1946. Reżyserowała Irena Grywińska, 

która grała również rolę Pani. Dyrektora Teatru Małe Zwierciadło 
grał Karol Adwentowicz, Matkę - Aldona Jasińska, Lizelottę -
Elżbieta Osterwianka, Chłopca z deszczu - Roma n Zawistowski. 
Autorem scenografii był Tadeusz Kantor. 

Potem odbyły się inscenizacje w Toruniu (reżyseria Wilama Ho
rzycy) i Pozna niu (reżyseria Karola Borowskiego). 

K a rol Adwentow icz - Dyrektor Teatru 
J a nusz Obidow icz - Dyr ektor Teatru Snów 

Teatr Powszechny w Krakowie 1946 



W roku 1947 zagrano „Dwa teatry" _ w Warszawie w Miejskich 
Teatrach Dramatycznych. Reżyserował Jan Kochanowicz, który grał 
Dyrektora Teatru Małe Zwierciadło. Dyrektorem Teatru Snów był 
Jerzy Błock, który w zielonogórskim przedstawieniu odtwarza rolę 
Ojca. 

W tym samym roku zagrano „Dwa teatry" w Lublinie. Reżyse
rował Czesław Strzelecki, grający Dyrektora. Lizelottę grała Tama
ra Ojdanowska, Autora - Jan Piątkowski - rodzice Jacka Piąt

kowskiego, który w tutejszym przedstawieniu gra również Autora. 

Za najważniejsze przedstawienie tamtych lat krytykaa uznała in
scenizację Edmunda Wiercińskiego w Katowicach. Dyrektora grał 

wówczas Bronisław Dąbrowski, Chłopcem z deszczu był Tadeusz 
Łomnicki. 

Potem, przez 10 lat nie wolno było grać utworów Szaniawskiego. 
Wyrok skazujący autora „Dwóch teatrów" na banicję nie został sfor
mułowany przez żaden trybunał. Przypieczętował go jednak artykuł 
Melanii Kierczyńskiej (Kuźnica 1947 nr 18). Autorka z pozycji kry
tyka marksistowskiego, w w obronie ciasno pojętego realizmu naz
wala Szaniawskiego irracjonalistą i mistykiem. To wystarczyło. 

„Dwa teatry" wróciły więc na scenę dopiero po odwilży, po paź
dzierniku roku 1956, rozpoczynając pochód przez sceny polskie in
scenizacją Bronisława Dąbrowskiego w Krakowskim Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego. -

Słynnym, uznanym przez krytykę, stało się przedstawienie „Dwóch 
teatrów" w warszawskim Teatrze Współczesnym w reżyserii Erwina 
Axera. Jan Kreczmar grał wówczas Dyrektora Teatru, Stanisława 

Perzanowska Matkę, Tadeusz Fijewski Ojca, Andrzeja Ignacy Go
golewski, Lizelottą była Marta Lipińska. 

„Dwa teatry" przetłumaczono na języki: serbo-chorwacki, czeski, 
francuski i niemiecki. W roku 1962 słuchowisko wg „Dwóch teatrów" 
w języku francuskim transmitowało parokrotnie radio genewskie, 
a w roku 1968 radio paryskie. Sztukę pokazywała również Telewizja 
Polska. 

Bronisław Dąbrowski - Dyrektor Teatru 
Tadeusz Szybowski - Chłopiec z deszczu 
Teatr im. Słowackiego - Kraków 1957 



1886 

1910 - 1912 
1912 

1914 - 1917 

1917 

1920 

1921 
1923 

1924 

1925 
1928 

1930 

1932 
1933 

1935 

1937 

1938 
1939 

1939-1944 
1944 

Nota biograficzna 

Jerz y Szaniawski urodził się w Zegrzynku ko
ło Pułtuska jako syn Zygmunta i Wandy z Wy
słouchów. 
Studia w Szwajcarii. 
Debiut nowelistyczny na łamach „Kuriera War
szawskiego". 
Współpracuje z tygodnikiem satyrycznym „So
wizdrzał" . 
Debiut sceniczny Szaniawskiego: prapremiera 
„Murzyna" w Warszawie. 
Prapremiera „Papierowego kochanka" w Kra
kowie. W tym samym czasie odbywa się pre
miera „Papierowego kochanka" w teatrze Re
duta, prowadzonym przez Juliusza Osterwę. 
Od tego momentu rozpocz yna się współpraca 
Szaniawskiego z zespołem Reduty. Osterwa 
i w ogóle Reduta inspirowały późniejszą twór
czość Szaniawskiego. 
Prapremiera „Ewy" we Lwowie. 
Prapremiery „Lekkoducha" i „Ptaka" w War
szawie . 
W serii „Książki Ciekawe" ukazuje się powieść 
„Miłość i rzeczy poważne". 
Prapremiera „Zeglarza" w Warszawie. 
Ukazuje się tom opowiadań „Łgarze pod Zło
tą Kotwicą". 
Ukazuje się tom dramatów („Ptak" , „Zeglarz'', 
„Adwokat i róże"). Prapremiera „Adwokata 
i róż" w Warszawie. Szaniawski otrzymuje za 
tę sztukę Państwową Nagrodę Literacką; przy.,. 
znano mu także Krzyż Oficerski Orderu Od
rodzenia Polski. 
Prapremiera „Fortepianu" w Warszawie. 
Prapremiera „Mostu" w Warszawie. Szaniaw
ski zostaje powołany do Polskiej Akademii Li
teratury. 
Szaniawski nawiązuje współpracę z radiem; 
prapremiera „Zegarka". 
Prapremiera słuchowisk „ W lesie" i „Służbi
sta". 
Prapremiera słuchowiska „Srebrne lichtarze". 
Prapremiera „Dziewczyny z lasu" w Warsza-
wie. 
Szaniawski mieszka w Warszawie. 
Szaniawski zostaje aresztowany i przez kilka 
miesięcy jest więziony na Pawiaku. Po pow
staniu warszawskim przedostaje się w okolice 
Kłaja. Spędza tam ostatnią wojenną zimę. 

1945 - 1950 
1946 

1947 

1948 

1950 

Szaniawski mieszka w Krakowie. 
Prapremiera „Dwóch teatrów" w Krakowie. 
Szaniawski otrzymuje nagrodę literacką m . 
Krakowa oraz Zlot y Krzyż Zasługi za tw ór 
czość dramatyczną . 
Ukazuje się tom dramatów („Most", „Dwa te
atry"). 
Prapremiera „Kowala, pieniędzy i gwiazd" w 
Toruniu. 
Szaniawski wraca do odrestaurowanego po w o
jenn ej dew ast ac ji Z egrzynka. 
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1954 

1955 

1958 

1959 

1960 

1962 

1966 

1970 

Ukazuje się tom „Profesor Tu tka i inne opo
wiadania". 
Premiera dwóch składanek: „Niecodzienne zda
rzenia" w Warszawie i „Prof esor Tutka opo
wiada" w Krakowie. 
Ukazuje się napisana wespół z J. Hennelową 
monografia „Juliusz Osterwa" oraz tom „W po
bliżu teatru". 
Ukazują się „Dramaty zebrane" (trzy tomy). 
Prapremiera „Chłopca latającego" w W ar -
szawie. Szaniawski otrzymuje nagrodę literac
ką m. Warszawy. 
W „Dialogu" (nr 12) ukazuje się „Łuczniczka". 
Szaniawski otrzymuje nagrodę literacką Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. 
Ukazuje się tom „Łgarze pod Złotą Kotwicą". 
W „Dialogu" (nr 6) ukazuje się jednoaktówka 
„Dziewięć lat". 
Szaniawski wstępuje w związki małżeńskie 
z Wandą Anitą Szatkowską. Ukazują się: torn 
„Profesor Tutka. Nowe opowiadania" oraz po
wieść „Miłość i rzeczy poważne". Szaniawski 
otrzymuje nagrodę literacką im. Włodzimierza 
Pietrzaka za całokształt twórczości. 
Projekcja filmowego serialu telewizyjnego 
„Klub Profesora Tutki". 
16 marca Szaniawski umiera w Warszawie. 
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Z~cior~s art~st~czn~ reż~sera 
spektaklu - Wand~ Wróblewskiej 

Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii u Leona Schil
lera. Pierwsza samodzielna reżyseria - Katowice 1948 -
Komedia rybałtowska. Potem Wanda Wróblewska pracuje 
jako reżyser w Teatrze Narodowym, gdzie współreżyseruje 
z Schillerem „Krakowiaków i Górali" Bogusławskiego. Na 
inaugurację Teatru w Nowej Hucie wystawia tę samą sztu
kę już samodzielnie (1955). W tym samym roku zakłada 
i prowadzi przez 13 lat Teatr Ziemi Mazowieckiej w War
szawie, gdzie reżyseruje sztuki Szekspira, Słowackiego, Sha
wa, Czechowa, Dostojewskiego. Poza Warszawą reżyseruje 
w Częstochowie, Krakowie i w Teatrze Wybrzeże w Gdań
sku (m.in. własną adaptację „Chłopów" Reymonta i „Ko
bietę bez skazy'' Zapolskiej). 
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