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LIST JERZEGO SZANIAWSKIEGO 
DO BARBARY ZGORZALEWICZOWEJ 

W. Szanowna i Droga Kuzynko! 
Zawsze przykro mi jest komuś 

odmawiać, ale w tym przypadku tj. udzie
lenie odpowiedzi na ankietę jest dla mnie 
zupełnie niemożliwe, gdyż czytuję to 
i owo tylko dorywczo i o większości dru
kowanych utworów polskich czy przekła
dów zdania swego wygłaszać nie mogę. 

Podobne zapytania otrzymuję 

również z innych czasopism i również nie 
odpowiadam. Byłoby mi bardzo miło po
znać bliżej Sz. Kuzynki, ale sprawa jest 
trudna, gdyż w Warszawie prawie nie by
wam. Jeżeli kiedy w lecie chciałyby Panie 
odwiedzić mnie w Zegrzynku - proszę 

bardzo. 

Tymczasem ręce całuję i lączę 

najserdeczniejsze pozdrowienia. 
Jerzy Szaniawski 

Zegrzynek, 27 października 1961 r. 

-
WARSZAWA, ul. MARSZAŁKOWSKA 8 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
ANDRZEJ MARIA MARCZEWSKI 

Zastępca dyrektora 
MAREK KĘPIŃSKI 

Kierownik literacki 
MIROSŁAWA BANASZYŃSKA 

Kierownik muzyczny 
WOJCIECH GŁUCH 



I n scen izacja 
ANDRZEJ MARIA MARCZEWSKI 
Reżyseria 

.JÓZEF FRYŻLEWICZ 
Współpraca inscenizacyjna 
i plastyka ruchu scenicznego 
.JERZY STĘPNIAK 
Scenografia 
.JERZY MICHALAK 
Muzyka 
TADEUSZ WOŻNIAK 
Asystent reżysera 
WŁODZIMIERZ WITT 

PREMIERA 6 MAJA 1983 





KRYSTYNA 
NASTU LANKA 

JERZY 
SZANIAWSKI 

Długie życie Jerzego Szaniaw
skiego dałoby się zamknąć właściwie w 
bardzo krótkiej nocie biograficznej: nie pia
stował żadnych urzędów, nie był związany 

z żadną grupą literacką, nie udzielał się pu
blicznie, mało podróżował, nie miał wielu 
przyjaciół, a więc i los jego nie zazębiał się 
tak ściśle o losy innych. Wiódł na pozór 
spokojne i niezależne życie pisarza ziemia
nina. Przypadł mu z urodzenia ten rodzaj 
luksusowej egzystencji, o jakim marzy wielu 
ludzi pióro: izolacja i byt niezawisły od do
chodów literackich. O zegrzynieckim dwor
ku, w którym dożyły późnych lot dwa poko
lenia Szaniawskich, autor „Dwóch teatrów" 
pisał: „Dom mój był domem patriotów. Dom 
nasz był w ciągu wielu lat stacją, do któ
rej przychodziły tajne druki z Krokowo i szły 
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dolej no Polskę". Choć wiele było takich 
dworków szlacheckich w Polsce, o odręb

ności tego domu stanowiły: kult dla literatu
ry, fascynacja teatrem i zainteresowania 
społecznikowskie. W Zegrzynku bywali Ko
nopnicka, Deotymo, Konrad Prószyński -
Promyk, Bolesław i Morio Wysłouchowie. 

Mówiło się ·o literaturze, mówiło się o te
atrze. Jerzy Szaniawski już jako dziecko 
zaczął chodzić do teatru i jako mały chło
piec w Zegrzynku zetknął się po raz pierw
szy z teatrem wędrownym. Ze wzruszeniem 
wspominał ten ubogi teatrzyk, którego „ca
ły majątek składał się z paru tobołków na 
jednokonnym wózku". 

Urodził się 1 O lutego 1886 roku. 
Jak wyglądało sprawa jego edukacji - nie 
sposób rozstrzygnąć. Ż·ródła oficjalne poda
ją, że skończył jedno z warszawskich gim
nazjów, że studiował w Szwajcarii w Ins
tytucie Rolniczym chemię, że przywiózł z 
zagranicy dyplom, niekiedy mówi się o tytu
le naulrowym. Natomiast legenda ·rodzinna I 
plotka głoszą uparcie coś zupełnie innego, 
że syn państwa Szaniawskich nie bardzo 
chciał się uczyć, nad czym po cichu ubole
wano. Wydaje się prawdopodobne, że edu
kacja Jerzego Szaniawskiego była typowo 

7 



dla ziemiańskiej młodzieży tamtych czasów, 
kiedy to słuchało się wykładów z wielu róż
nych dziedzin, co znakomicie rozszerzało 

kulturę ogólną i inteligencję. Jego literatura 
wyrosła ze szczęśliwego mariażu niekon
wencjonalnej inteligencji z oryginalną wy
obraźnią. A jeśli nawet Szaniawski ów Ins
tytut Rolniczy ukończył, wielkiego użytku 

ze swojego przygotowania rolniczego nie 
robił. 

Spędzał czas w tak zwanym 
własnym skrzydle domu, składającym się 

bodaj z dwóch pokoików na górze. Podob
no nawet służba nie miała tam dostępu. 

Sama pani Szaniawska porządkowała po
koje syna. 

Jerzy Szaniawski zadebiutował 

jako dramatopisarz mając lat trzydzieści je
den. Pierwszą jego sztuką był „Murzyn", 
wystawiony w 1917 r. W trzy lata później 

ukazał się „Papierowy kochanek", w rok 
po nim „Ewa", w dwa lata po „Ewie", w 
1923 r. „Lekkoduch" i „Ptak", wkrótce po
tem wyszła powieść „Miłość i rzeczy po
ważne", w rok później odbyła się pra
premiera „Żeglarza", jednej z najwybitniej
szych sztuk tego autora. Po trzyletniej przer
wie opublikował tom opowiadań „Łgarze 

8 

pod Złotą Kotwicą", w roku 1930 wy
stąpił z nową sztuką, zatytułowaną „Adwo
kat i róże". Przyniosła mu ona Państwową 
Nagrodę Literacką, a w trzy lata potem zo
stał powołany do Polskiej Akademii Litera
tury. 

Od lat już w pofolwarcznych bu
dynkach na terenie majątku istniał pensjo
nat słynny z malowniczego położenia i do
brej kuchni. $ciągał on z Warszawy dość 

"licznych gości ze sfer urzędniczo-inteligenc-
kich. Jerzy Szaniawski znany pisarz skupiał 

na sobie zrozumiałe zainteresowanie sto
łecznych gości obojga płci. 

Mówiło się o nim „czarujący 

sfinks", milczące usposobienie stwarzało 

wokół jego postaci aurę tajemniczości, po
budzało ciekawość i wyobraźnię. Rozmowy 
z nim nie były łatwe. Słynął z tego, że od
powiadał monosylabami, albo po prostu uś
miechał s ię, pykając fajkę i popatrując spod 
przymkniętych powiek. Kiedy wykrztusił z 
siebie „tak", mówiło się: „Jerzy się dzisiaj 
rozgadał". 

Te sielskie i cieplarniane zara
zem warunki sprzyjały wenie pisarskiej Sza
niawskiego. Dorobek pisarski wzbogacał się 
z roku na rok: w 1932 odbyła się prapre-
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miera „Fortepianu", w 1933 „Mostu", zali
czanego do szczytowych osiągnięć tego 
ok'fesu, w 1935 wystawiona została „Kry
sia". Rezultatem zaś współpracy z radiem 
było kilka znak'Omitych słuchowisk, które 
należą do klasyki tego gatunku: „Zegarek", 
„Służbista", zaginione „Srebrne lichtarze" 
oraz jednoaktówka „W lesie", która pod 
zmienionym tytułem „Matka" weszła po 
wojnie do „Dwóch teatrów". Ostatnim dzie
łem Szaniawskiego z okresu przedwojenne
go była „Dziewczyna z lasu". 

Data wybuchu wojny zamyka je
den duży, piękny i płodny literacko rozdział 
w życiu pisarza. Wypadki wojenne zachwia
ły podstawami jego egzystencji material
nej, niszcząc zarazem cały dotychczasowy 
status życia. Zegrzynek został włączony do 
Rzeszy, majątek zarekwirowany, Szaniawski 
przeniósł się do Warszawy i zamieszkiwał u 
przyjaciół, państwa Natolskich. Pisał. Ale 
żaden rękopis nie ocalał. W roku 1944 
właściciel mieszkania p. Józef Natalski zo
stał aresztowany, a wraz z nim Szaniawski. 
Zwolniono go na kilka dni przed powsta
niem, które przeżył w Warszawie. Ewaku
owany wraz z ludnością stolicy, przeszedł 

przez Pruszków po czym przedostał się do 
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Krakowa, z Krakowa do małego majątecz
ku pod Kłajem. Działania wojenne i zbliża
jący się front zostały go w Bochni, a na
stępnym etapem pisarza był Kraków. Jego 
<!omem stał się Dom Literatów na Krupni
czej. Był skrajnie wyczerpany, mdlał z gło
du. Do Zegrzynka nie było po co wracać. 
Dworek był zdewastowany i ograbiony, 
cenna biblioteka przestała istnieć. 

W tym okresie krakowski od
dział ZLP zorganizował w majątku Ludwika 
Hieronima MOł'stina w Płowowicach dom 
wypoczynkowy dla pisarzy. I tam właśnie 

napisał Szaniawski utwór, uważany przez 
wielu krytyków za największe jego dzieło -
„Dwa teatry". W tych latach krakowskich, 
za namową Wojciecha Natansona, zaczął 

Szaniawski publikować w „Listach z teatru" 
swoje szkice o teatrze i aktorach, z których 
powstał później tom „W pobliżu teatru". 
Bibliografia utworów scenicznych powięk

szyła się o dalsze dwie pozycje: „Kowala, 
pieniądze i gwiazdy" i „Chłopca latające

go". Równocześnie w wielu czasopismach 
zaczęły pojawiać się krótkie opowiadania 
profesora Tutki. Powodzenie „Dwóch tea
trów", które tylko w sezonie 1946/47 grano 
na siedmiu scenach, zmieniły sytuację Sza-
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niawskiego tak dalece, że część dochodów 
z tantiem autorskich mógł przeznaczyć no 
remont rodzinnego domu. 

Przeniósł się do Zegrzynka w 
1951 r. Ludzie życzliwi orientujący się w kie
runku zachodzących zmian bardzo to Sza
niawskiemu odradzali. Walka o nowe obli
cze sztuki, o sztukę realizmu socjalistyczne
go toczyła się na wielu frontach. A „Dwa te
atry" i prapremiera „Kowala" stały się oka
zją do ostrych ataków na autora. Obwoła
no go wrogiem politycznym, a jego sztuki 
zniknęły z repertuaru •na sześć lat. Położe
nie Szaniawskiego, pisarza na indeksie, a 
zarazem „obszarnika" czy „kułaka" było nie 
do pozazdroszczenia. Dochody literackie 
kurczyły się gwałtownie, a zaniedbane 
gospodarstwo obciążone dużymi podatkami 
nie przynosiło zysków. Te ciężkie lata po
mogli mu przetrwać przyjaciele. Pisał wtedy 
niewiele, dalsze opowiadania profesora 
Tutki. Troski bytowe kładły się cieniem na 
twórczość. Dopiero na falach „odwilży" wró
cił na scenę. 

Nadszedł znowu okres prosperi
ty dla tego bez mała siedemdziesięciolet

niego pisarza. Pojawiły się nowe insceniza
cje „Żeglarza", „Dwóch teatrów", „Mostu". 
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A 4 stycznia 1958 r. w Teatrze Polskim od~ 
była się prapremiera nowej sztuki, „Chłopca 
latającego", wystawiona z okazji czterdzies
tolecia pracy dramaturgicznej. Obecnego na 
sali pisarza owacyjnie oklaskiwała publicz
ność i aktorzy. W następnym roku przyzna
no Szaniawskiemu nagrodę Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, a w ~oku 1962 - nagrodę 

literacką im. Wł. Pietrzaka. Ponadto ukazały 
się kolejne wydania „Opowiadań profesora 
Tutki" (pierwsze wyszło w 1954 r.) tom szki
·ców „W pobliżu teatru" (1956) oraz szkic 
„Juliusz Osterwa" (1956, współautorka -
Józefa Hennelowa), a w roku 1958 - trzy
tomowe „Dramaty zebrane". Powodzenie 
podziałało ożywczo na pisarza. W 1959 
roku opublikował w „Dialogu" nową sztukę 
pt .• „Łuczniczka", a w 1960 ciekawą jedno
aktówkę, która jest jego ostatnim drukowa
nym utworem teatralnym „Dziewięć lat". W 
1962 roku zaszły ważne zmiany w życiu 

osobistym Szaniawskiego. Wkrótce po 
śmierci p. Natolskiej, która opiekowała się 

nim przez długie lata, siedemdziesięcioletni 

pisarz wstąpił w związki małżeńskie z Wan
dą Anitą Szatkowską, z którą przeżył resztę 
życia. 
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Odsunął się · jeszcze bardziej od 
świata. Nie bywał nawet w Warszawie na 
premierach swoich sztuk. Pozrywał znajo
mości. Do przyjaciół przychodziły zaskaku
jące listy, by go nie odwiedzać. Nieoczeki
wane u człowieka tak wielkiej delikatności 

i nienagannych manier. Wejścia do dworku 
strzegła wiecznie zamknięta brama i sfora 
złych psów. Listy adresowane na ręce Sza
niawskiego pozostawały bez odpowiedzi. 
Zmarł 16 ni ar ca 1970 roku w Warszawie w , 
sublokatorskim pokoiku na ul. Salezego, w 
którym zamieszkał po powrocie ze szpitala 
w oczekiwaniu - jak twierdziła pani Sza
niawska - na przydział mieszkania. 

W okresie długotrwałej choroby 
pisarza splądrowano dom w Zegrzynku. 
Wiele przedmiotów poginęło, przestała ist
nieć biblioteka, podłogi zaścielała gruba 
warstwa papierów, gazet, listów, strzępów 

książek. Pozostało zaledwie kilka obrazów 
zżeranych przez wilgoć i trochę starych me
bli, których nie dało się wynieść. Ale mimo 
wysiłków rozmaitych ludzi i instytucji i tego 
:nie udało się zabezpieczyć. Proces spadko
wy ciągnął się i komplikował bez końca. W 
rezultacie w 1977 roku wybuchł w dworku 
oożar, który uwieńczył dzieło zniszczenia. 
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Donosiła o tym szeroko prasa w tonie kry
minalnej sensacji. W zgliszczach znaleziono 
zwłoki ludzkie. 

Takim oto brutalnym dysonan
sem zamyka się opowieść o Jerzym Sza
niawskim, estecie i pełnym dystansu ironiś

cie. Wydarzeń, które nastąpiły po jego 
śmierci nie sposób było przewidzieć, choć w 
ostatnich latach jego życia dostrzec można 
znamiona zbliżającej się katastrofy. 

Gabinet Jerzego Szan iawskiego. Zdjęc ie wykonano 
19.1. 1966 r. 

DWA TEATRY 

Pierwsza konfrontacja „Dwóch 
teatrów" z odbiorcami odbyła się w kra
kowskiej sali ZLP na Krupniczej, gdzie Sza
niawski odczytał kolegom-pisarzom swoją 

najnowszą sztukę. Już wtedy wzbudziła 

wzruszenie i zainteresowanie, które miało 

jej towarzyszyć przez lała. Na scenę wpro
wadził ją Karol Adwentowicz, a Dyrektor 
„Małego Zwierciadła" słał się ,jedną ze 
znaczących ról w jego aktorskiej biografii. 
Prapremiera odbyła się 24 lutego 1946 roku 
na scenie Teatru Powszechnego w Krako
wie. Reżyserem przedstawienia była Irena 
Grywiilska, scenografię projektował Tade
usz Kantor. Adwentowicz zresztą nieraz je
szcze wystąpił w tej roli, powtarzając swój 
sukces aktorski na gościnnych występach w 
innych miastach Polski. A „Dwa teatry" w 
samym sezonie 1946/47 doczekały się 

siedmiu różnych inscenizacji, z wyróżniającą 
s ię inscenizacją Edmunda Wiercińskiego w 
Katowicach. Długie i burzliwe życie scenicz
ne tej sztuki, uważanej za najwybitniejsze 

19 



dzieło pisarza, nazwanej - nie bez powo
du - sumą jego dramaturgii, rozpoczęło 

się w Krakowie. 
Dzieje teatralne „Dwóch teatrów" to nie 

tylko oddzielny rozdział w życiu autora, ale 
również w historii naszego powojennego te
atru. Dramat ten przyczynił chwały Sza
niawskiemu, a zarazem w kilka lat po pre
mierze stał się przyczyną jego ekstradycji 
ze scen polskich na długie lata, dostarcza
jąc sekciarskim szermierzom realizmu socja
listycznego „nieodpartych argumentów". I 
tak pisarz, gromiony zazwyczaj za swą 

„księżycowość" i ucieczkę od rzeczywistoś
ci, raz jeden włąc~wszy się w nurt bieżą
cych spraw, w rozgorzały właśnie spór o 
realizm, za to właśnie odebrał najdotkliwsze 
cięgi, choć udział Szaniawskiego w ówczes
nej kampanii był udziałem poety, który In
tuicyjnie przeczuł zagrożenie sztuki i jej pre
rogatyw. 

Po premierze rozgorzała dysku
sja. Zabrał głos m. in. Wojciech Natanson, 
krytyk najwierniejszy Szaniawskiemu, nieza
leżnie od zmiennych notowań na giełdzie 

literackiej. Popadł on w spór w Tadeuszem 
Peiperem, który w artykule pt. „Omyłka", 

zaatakował główną tezę Natansona, rozu-
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m1e1ącego sztukę nie jako przeciwstawienie 
dwóch typów teatru, ale raczej jako próbę 
„wyciągnięcia wszelkich konsekwencji z idei 
integralnego realizmu". Peiper zaś stwier
dzał kategorycznie: „tematem utworu Sza
niawskiego są dwa teatry sztuki ( ... ) Przypi
suję Szaniawskiemu pogląd, że podniety 
wyobraźni, jako czynniki prawdy, twórczoś
ci, moralności i bohaterstwa, mają moc 
przemieniania życia realnego". Natanson 
odpowiedział artykułem „Dwa teatry czy je
den?". Jeden - twierdzi Natanson, podbu
dowując swój sąd wypowiedzią autora sztu
ki: „Ja tam (mowa o „Dwóch teatrach") nie 
przeciwstawiam tych dwóch koncepcji - re
alistycznej i wizyjnej - jako dwóch gatun
ków odrębnych i wzajem sobie przeczących. 
Chodzi mczej o jedną koncepcję teatru, 
gdzie dwa te czynniki są tylko dialektycz
nymi przedstawieniami tego samego zjawis
ka. Ani dyrektor realistycznego teatru „Ma
łe Zwierciadło", ani jego przeciwnik w dys
kusji - dyrektor „Teatru Snów", nie są 

przedstawicielami dwóch odrębnych i bez
względnie uzasadniających się światów. 

Każdy z nich reprezentuje połowę racji, 
które ze sobą połączone dają dopiero pełną 
i bogatą całość. Mój realizm nie kończy się 
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tam, gdzie kończą się konkrety dosięgalne 
zmysłami. Jedno z drugiego wynika, jedno 
o drugie się zazębia, obaj dyskutanci ma
ją swoje racje, o bezwzględnym zwycięst
wie któregoś z nich nie ma mowy". 

Komentarz odautorski stał się w 
wielu wypadkach decydującym argumen
tem w dyskusji i - jak się zdaje - roz
strzygnął definitywnie o późniejszych inter
pretacjach utworu. Gwałtowność kontrofen
sywy Natansona, kładącego nacisk na pier
wiastki rzeczywistości i związki Szaniaw
skiego z życiem, wynikała chyba w zna
cznej mierze z chęci wzięcia w obronę pi
sarza wobec symptomów nadcią,gającej bu
rzy. Etykietka pisarza realisty zaczynała być 
tarczą ochronną, stwarzała pewien azyl. 
Stąd i przybierające na sile przetargi wokół 
tego pojęcia. Jednakże dopiero w rok póź
niej w „Kuźnicy" ukazał się ów słynny. i wie
lokrotnie cytowany artykuł Melanii Kier
czyńskiej „Spór o realizm". Autorka przyj
muje tezę o wyższości teatru wyobraźni nad 
teatrem realistycznym i kończy rzecz ostro 
sformułowanymi wnioskami politycznymi: „Na 
propagandę czystego irracjonalizmu nie ma 
już u nas miejsca. Zjawia się zatem propa
ganda „uzupełnienia" realizmu przez irracjo~ 
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nalizm, kończąca się apologią „krzesania is
kier ze słońca szablami z tektury" i akcen
·tem pogardy dla „prawdy większości" 
propaganda, która ma wysoce reakcyjny 
społeczno-polityczny wydźwięk i niedwuzna
czne reakcyjna-polityczne filiacje". 

Wyrok skazujący autora „Dwóch 
teatrów" na banicję ze sceny nie został 
sformułowany przez żaden trybunał, przy
pieczę~ował go jednak - jak się zdaje -
cytowany artykuł Melanii Kierczyńskiej . Je
szcze raz wprawdzie w 1949 roku spróbo
wano pokazać tę sztukę w Teairze Pow
szechnym w Łodzi, ale potem już i „Dwa 
1eatry" i ~szystkie inne jego sztuki zeszły 
ze sceny na długie lata. Renesans Szaniaw
skiego nastąpił dopiero pod koniec 1955 r. 
wśród sprzyjających fluktów odwilżowych 
i zaczął się wspomnianymi już składankami, 
do których weszły „Matka" i „Powódź". 
.„Dwa teatry" w swoim pełnym kształcie 
wróciły dopiero w 1957 roku, w reżyserii 

Bronisława Dąbrowskiego i oprawie plas
tycznej Andrzeja Pronaszki. Grano już wów
czas także „.Żeglarza", odczytywano na no
wo Szaniawskiego, a o „Dwu teatrach" mó
wiło się jako o wybitnym dziele dramatycz
nym. „Dwa teatry" w świetle dramaturgii 
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dnia dzisiejszego, nie tracąc nic ze swych
uroków, nie wydają się już utworem tale 
skomplikowanym formalnie ani trudnym in
terpretacyjnie. Akt pierwszy cytuje niejako 
pewną formułę teatru w lekko parodystycz
nym ujęciu, akt drugi jest egzemplifikacją 

tego programu, w akcie trzecim sformułowa
na została odrębna teoria teatralna, za-· 
prezentowana również „w dzianiu się" tea
tralnym. Jednakże przeciwstawienie to jest 
pozorne. „Teatr Snów" jest przedłużeniem 

„Małego Zwierciadła" . W „Teatrze Snów'" 
spotykają się postacie jednoaktówek grywa
nych w „Małym Zwierciadle" z żywymi nie
gdyś ludźmi, którzy bywali gośćmi Dyrek
tora. Rzeczywistość „Teatru Snów" jest 
projekcją teatralną psychiki bohatera. Dy
rektor Drugi zaś jest jego alterego. D:·amat 
Szaniawskiego ma więc precyzyjną struktu-· 
rę i potwierdza raz jeszcze mistrzostwo for
malne autora. 

W ciągu tych bez mała czter-· 
dziestu lat, jakie dzielą nas od premiery,. 
„Dwa teatry" raz po raz ukazują się w re
pertuarze, wytrzymały więc próbę czasu .. 
A przy każdej nowej inscenizacji odżywają 
spory i budzą się ostre namiętności, choć 

przecież utwór ten nie przynosi manifestów 



Jdeowo-artystycznych, nie proponuje nowej 
.koncepcji teatru. Szaniawski nie był doktry
nerem, reformatorem, rewolucjonistą. W 
.swojej sztuce przypomniał zaledwie kilka 
·elementarnych prawd, truizmów jak 
twierdzą złośliwi, ale to także niemało wo
bec wybuchających raz po raz sporów i 
ekstremistycznych teorii, zapędzających ży

cie teatralne w różne zaułki bez wyjścia. 
Henryk Vogler pisał w 1957 ro

'ku, że ta porywająca - mimo pewnych 
swoich słabości - sztuka, ma „coś w ro
·dzaju szeregu rezonatorów", które w zależ
nośc i od sytuacji, wydarzeń i historii rezo
nują inaczej, i „każda nowa widownia po
trafi w niej odczytać odrębną, dla siebie 
tylko stosowną treść". Od nowa więc i po 
:swojemu odczyta ją zapewne i widownia 
·~983 roku. 

KRYSTYNA NASTULANKA 

DWA 
WYWIADY 

Jerzy Szaniawski bardzo rzad
ko wypowiadał się publicznie. Wywiady 
które pozostały są tym cenniejsze. Pierw
szą z prezentowanych Państwu rozmów 
przeprowadził Stefan Flukowski, a jej 
fragmenty opublikował w szkicu „Dwa 
teatry jednej rzeczywistości" („Odrodze
nie" 1946, nr 20). Był to jeden z głosów 
w dyskusji po prapremierze „Dwóch te
atrów". Pretekstem drugiej rozmowy była 
wizyta pisarza w Częstochowie na kolej
nej premierze tej sztuki. Przeprowadziła 
ją Stefania Podhorska-Okołów (Jerzy Sza
niawski o „Dwóch teatrach", „Głos Naro
du" 11.Vl.1947). Warto dodać, iż wówczas 
w roli Andrzeja w „Powodzi" występował 
Janusz Paluszkiewicz, zbierając entuzjas
tyczne pochwały krytyki. W obecnej ins
cenizacji gra Ojca. Fakt ten jest pięknym 
przejawem ciągłości teatralnej tradycji. 

(red). 
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I. 

e Kiedy rodzi się we mnie 
nowy dramat, widzę najpierw człowieka, 
jakieś linie, sylwety ludzkie. Bez tekstu, 
bez słów. (.„). 

Założenia moich sztuk są w za
sadzie realistyczne. Przed oczy widzów 
wyprowadzam świat konkretny, ludzi 
przeciętnych, oddanych zwykłym spra
wom dnia codziennego. Adwokat, prze
woźnik, architekt, gajowy - nic tam nie 
ma poza konkretną rzeczywistością. („.). 

e Podczas wojny i przed nią 
r..apisałem około 30 nowel, które szły w 
kierunku bardziej realistycznym, aniżeli 

poprzednie. Zaginęły one w czasie powsta
nia, jak i szkice powieści pomyślanej w 
trzech częściach, której bohaterem jest 
młody malarz. Rzecz dzieje się przed woj
ną i w okresie okupacji w jakimś prowin
cjonalnym mieście. Sztuk teatralnych w 
tym okresie nie pisałem. „Dwa teatry" 
zostały niemal w całości napisane w Na
głowicach zeszłego roku. Jest to dwunasta 
moja sztuka. Wszystkie doczekały się wy
stawienia w teatrze, nierzadko wiele razy. 
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e Jeszcze na parę lat przed 
wojną napisałem dla Teatru Wyobraźni 
Polskiego Radia w Warszawie parę słu
chowisk jak: „Zegarek" i „W lesie". Ten 
drugi utwór pt. „Matka" został włączony 
do Dwóch teatrów" i tworzy wraz z 
„Po~odzią" drugi akt. Nawet już przed 
wojną utwór „W lesie" wydał mi się częś
cią jakiejś większej całości, czymś jeszcze 
niezupełnym. 

e Zagadnienie realizmu jest w 
twórczości pana sprawą szczególnie cieka
wą, jeśli chodzi o „Dwa teatry". Wszak 
tam teatrowi realistycznemu został prze
ciwstawiony Teatr Snów.„ 

e Nie należy tego brać tak 
dosłownie. Ja tam nie przeciwstawiam 
tych dwóch koncepcji - realistycznej i 
wizyjnej - jako dwóch gatunków odręb
nych i wzajem sobie przeczących. Ch~
dzi raczej o jedną koncepcję teatru, gdzie 
te dwa czynniki są tylko dialektycznymi 
przedstawieniami tego samego zjawiska. 
Ani dyrektor realistycznego teatru „Małe 
Zwierciadło", ani jego przeciwnik w dys
kusji, dyrektor „Teatru Snów", nie są 

przedstawicielami dwóch odrębnych i bez
względnie uzasadniających się światów. 
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Każdy z nich reprezentuje połowę racji, 
które ze sobą połączone dają dopiero peł
ną i bogatą całość. Mój realizm nie koń
czy się tam, gdzie kończą się konkrety do
sięgalne zmysłami. Jedno z drugiego wy
nika, jedno o drugie się zazębia, obaj dy
rektorzy mają swe głębokie racje, o bez
względnym zwycięstwie któregoś z nich 
nie ma mowy. 

(S. Flulkowski Dwa teatry jednej rzeczywis
tości, „Odrodzenie" 1946 nr 20) 

II. 

Jerzy Szaniawski jest jak jego 
sztuki: dyskretny, zamknięty w sobie, ma
łomówny, wstrzemięźliwy w słowach, ra
czej mglisty w wypowiedziach, ale całko
wicie zdecydowany w przekonaniach i po
glądach. Rozmowa z nim wymaga niesły
c:hane j czujności, gdyż wiele rzeczy trzeba 
wywnioskować z niedomówień z półsłó

wek, z uśmiechu aprobaty, z błysku oczu 
lub z lekkiego gestu zakłopotania. 
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e Jak i kiedy powstały „Dwa: 
teatry"? 

e Najwcześniej, bo jeszcze· 
przed wojną powstała „Matka", jako sa
modzielna jednostka, którą nadało Radio 
Polskie z wielką tragiczką Wysocką, do
tychczas niedoścignioną odtwórczynią roli:. 
tytułowej. Całkowita koncepcja „Dwóch 
teatrów" powstała dopiero po wojnie. Po 
ukończeniu sztuki przeczytałem akt I i 
„Powódź" kolegom w Klubie Literackim. 
w Krakowie. Wzbudziły takie zaintereso
wanie, że żądano ode mnie odczytania ak-· 
tu III. Wkrótce potem wystawiono „Dwa. 
teatry" w Krakowie. 

e A czyja koncepcja reżyser
ska najwięcej panu odpowiada? 

e Trudno rozstrzygnąć to py-· 
tanie. Każde przedstawienie miało swoje 
plusy i minusy, zależnie od rodzaju reży
serii, interpretacji aktorskiej, a czasem 
poprostu od fizycznego typu wykonawcy, 
mniej lub więcej zbliżonego do postaci ja
ką miałem na myśli. 

e Jak pan rozumiał postać au-
tora? 

e Uważam, że to jest milczek, . 
ale człowiek poważny, który doskonale 
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wie czego chce i nie namyśla się nad od
powiedzią, tylko mówi niechętnie i lako
nicznie. Uważam wszelką groteskę .w in
terpretacji tej roli za niewłaściwą. 

{ ... ) e Uważam, że nie jest ważne 
to, czy dyrektor „Małego Zwierciadła" 

umarł, czy nie umarł śmiercią fizyczną. 

Natomiast jest faktem, że przestał istnieć 
jako dyrektor „Małego Zwierciadła". Snił 
sen o własnej śmierci, ten sen, o którym 
wspomina w rozmowie z woźnym i obu
dził się do nowego życia artystycznego. 

"{S.P.O., Jerzy Szaniawski o „Dwóch teatrach", 
„Głos Narodu" 11.VI. 1947") 
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Teatr Rozmaitości pragnie zaprezentować Państwu najwybitniej
szy dramat Jerzego Szaniawskiego w inscenizacji Andrzeja Marii Marczew· 
skiego i reiyserii Józefa Fryźlewicza. 

Dramat dzieli się na trzy części, które łączy problematyka -
teatr wobec ludzkich doświadczeń. W pierwszym akcie Szaniawski przedsta
wia nieco jui staroświecki, ale wciąż żywy teatr „Małe Zwierciadło". Dwie 
sztuki w konwencji tego teatru, „Matkę" i „Powódź", ujrzymy w drugim 
akcie na scenie. 

Trzeci akt opowiada o „Teatrze Snów", w którym o rzeczywistości 
mow1 się przy pomocy symboli i failłastycznych wizji. O wielkich, drama
tycznych wydarzeniach w życiu narodu moina w ten sposób powiedzieć 

więcej i prawdziwiej niż poprzez ich wierne odtworzenie. 

Spektakl „Dwóch teatrów" w Rozmaitościach opiera się na rze
telnej sztuce alctorskiej. W czołowych rolach ujrzą Państwo m.in. Barbarę 

Rachwalską, Jolantę Wołłejko, Józefa Fryźlewicza, Janusza Paluszkiewicza, 
Bronisława Surmiaka„. 

Inscenizator, Andrzej Maria Marczewski, proponuje nowe spoj
rzenie na sztukę Szaniawskiego. Odwołuje się do wciąż żywej pamięci o tra· 
gicznych wydarzaniach z historii naszego narcdu. Nie zdziwmy się zatem, 
gdy w Ili akcie zaludnią scenę bohaterowie dramatów Mickiewicza, Sło

wackiego, Wyspiańskiego, Micińskiego. Oni bowiem są uniwersalnym Y'cie
leniem polskiego losu. 
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