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( ... ) Pierwsza konfrontacja „Dwóch teatrów" z odbiorcami odbyła się nie 
w teatrze, lecz w krakowskiej sali ZLP na Krupniczej . Tam Szaniawski od
czytał kolegom pisarzom swoją najnowszą sztukę. Tam przedstawił „Małe 
Zwierciadło" z hasłem „realizm i autentyzm" w herbie , wraz z jego nieco 
komediowo potraktowanymi postaciami: Dyrektorem, psychoanalitykiem 
1 kolekcjonerem snów, uwielbiając.ą go Laurą, gospodynią i dostarczycielką 
kolorowych majaków sennych, i z woźnym lubiącym zaglądać do kieliszka. 
( ... ) Kiedy Szaniawski przeczytał sztukę na Krupniczej, „wzruszył się 
Dygat, Brandys i ja - pisze Otwinowski - a pewien świetny zresztą poeta, 
który mógłby Szaniawskiemu pomóc, powiedział: «Nie ma żadnych wątpli
wości, szaniawszczyzna to najbardziej typowy falsyfikat poezji». Gdyby nie 
Adwentowicz, „Dwa teatry" nie ujrzałyby światła rampy". 

Istotnie, Adwentowicz wprowadził tę sztukę na scenę, a dyrektor „Ma
łego Zwierc.iadła" stał si.ę jedną ze znaczących ról z jego aktorskiej biogra
fii. Prapre011era odbyła się 24 lutego 1946 roku na scenie Teatru Powszecl1-
nego w Krakowie. Reżyserem przedstawienia była Irena Grywińska, sceno
grafię projektował Tadeusz Kantor. Adwentowicz zresztą nieraz jeszcze 
wystąpił w tej roli, p.owtarzając swój sukces aktorski na gościnnych 
występach w mnych 011astach Polski. A „Dwa teatry" w samym sezonie 
.1946- 47 doczekały się siedmiu różnych inscenizacji, z wyróżniającą się 
inscenizacją Edmunda Wiercińskiego w Katowicach. Długie i burzliwe życie 
scen_iczne tej sztuki, uważanej za najwybitniejsze dzieło pisarza, nazywanej 
- me bez powodu - summą jego dramaturgii, rozpoczęło się w Krakowie. 
Dzieje teatralne „Dwóch teatrów" to nie tylko oddzielny rozdział w życiu 
autora, ale również w historii naszego powojennego teatru. Dramat ten 
pr.zyczynił chwały Szania~skiemu, a zarazem w kilka lat później, po pre-
011erze stał się przyczyną Jego ekstradycji ze scen polskich na długie lata, 
dostarczając późniejszym sekciarskim szermierzom realizmu socjalistyczne
go „nieodpartych argumentów". I tak pisarz, gromiony zazwyczaj za swą 
„księżyco~ość" i ucieczkę od rzeczywistości, raz jeden włączywszy się 
w nurt b1ezących spraw, w rozgorzały właśnie spór o realizm, za to właśnie 
odebrał najdotkliwsze cięgi. 

Krystyna Nastulanka „Jerzy Szaniawski" 
PIW, Warszawa I Y 73. 

Wojnę spędził Szaniawski w Warszawie, został bowiem wygnany z rodzin
nego Zegrzynka, przyłączonego do „Reichu". Aresztowany, spędził pewien 
czas na Pawiaku w więzieniu politycznym. Nie lubił jednak o tym wspomi
nać po wyzwoleniu. ( ... ) Jednak mimo wszystko powiedział Szaniawski 
dużo o wojnie i losie narodu w swej sztuce napisanej tuż po okupacji -
w „Dwóch teatrach". Zapewne jej genezy trzeba szukać w momencie zbom
bardowania i zniszczenia Warszawy, a także Powstania 1944 roku. Nie prze
czy temu f~kt, że jedna z krótkich sztuk, stanowiąca część drugiego aktu, 
został~ napisana w 1937 roku. ( ... ) To nie przypadek, że „Matka" (czyli 
„W le_s1e,',') oraz inna j~dnoak_tówka „Powód~" stanowią drugi akt „Dwóch 
teatrow .. i: ego rodzaju zabieg kompozycyjny służy określonym celom, 
chodzi o sm1ały, niemal zuchwały plan ścisłego odtworzenia rzeczywistości 

za pomocą nienaturalnych jednoaktówek. Nie bez powodu teatr, o który tu 
chodzi, nosi nazwę „Małego Zwierciadła". Szekspir marzył o teatrze jako 
zwierciadle życia, ukazującym światu „postać jego i piętno". Szekspir 
mówił także w „Hamlecie'', że można się zamknąć w łupinie orzecha i czuć 
się panem niezmierzonych przestrzeni. Dyrektor teatru „Małe Zwierciadło" 
chce empirycznie badać rzeczywistość, a równocześnie pokazywać ją 
w skrócie uogólniającym najistotniejsze rysy zaobserwowanych zjawisk. Nie 
jest to zatem program naturalistyczny. Można go raczej porównać z „realiz
mem poetyckim" „Reduty" czy neorealizmem artystów i pisarzy lat 
trzydziestych. _ 

Kogo nazywamy realistą? Tego co wierzy w istnienie realnego świata, 
w możliwość jego poznania, i to poznania metodami, jakimi dysponuje sztu
ka. Dopiero zestrojenie tych wszystkich warunków pozwala na użycie słowa 
„realizm". 

Czy program Dyrektora Teatru „Małe Zwierciadło" jest wykonalny? 
Czy naprawdę da się w nim pomieścić wielość i skomplikowanie zjawisk? 
Dwa są sprawdziany. Pierwszy z nich subiektywny, dotyczy artystycznego 
rozrachunku sumienia twórcy. Drugie kryterium - to wymowa obu sztuk, 
znajdujących się w repertuarze „Małego Zwierciadła", a demonstrowanych 
w akcie drugim, ,jako teatr w teatrze". 



Warto zauważyć, że Dyrektor Teatru „Małe Zwierciadło" przeciwstawia 
się na początku sztuki nie tylko teatrowi przeczuć i snu, ale także i temu, 
który można nazwać deklamatorskim. Jest to więc jakby i trzeci typ teatru: 
patosu i koturnów, który jedna z postaci sztuki nazywa „czytaniem laurki". 
Ten typ teatru nie jest na pewno godny lekceważenia, ale nie odpowiada 
poglądom i upodobaniom ludzi „Małego Zwierciadła". Sztuka o „dwóch 
teatrach" mogłaby w zasadzie przyjąć istnienie także i estetyki trzeciego 
typu, której się przeciwstawia. ( ... ) 

Wojciech Natanson „Szaniawski" 
AA i Dom Książki, Warszawa 1970. 
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(. .. ) Z tej głębukiej wiary, iż wszyscy Kalibanowie świata, tq tantaści, 
a wszyscy Prosperowie, to - realiści, powstała idea - w artystycznym tego 
słowa znaczeniu . „Dwóch teatrów". Słowa „Burzy" można by też umie
ścić jako motto tego utworu. Określają one całkowicie i bez reszty stanowi
sko myślowe Szaniawskiego i jego wiarę. Właściwie trudno mówić o dwóch 
teatrach, o tym, który jest snem czy marzeniem, i o tym, który jest konkret
nością i dotykalnością. Nie byłoby tego, który jest dotykalnością, gdyby nie 
było tego, który jest niewymiernością. Konkretność, to tylko zgrubienie, 
węzeł na księżycowej nitce snów, to tylko chwila jasnowidzenia, uświado
mienia sobie, że wszystko, co jest nami, człowiekiem i światem człowie
czym, ze snów powstało i w sny się obraca. 
( ... ) Bo czymżeż w rzeczywistości jest teatr ,Jako taki"? Przybytkiem 
snów, niepojętą instytucją, w której co wieczór schodzą się ludzie, ukąpani 
aż po szyję, i wyżej, w całodziennej - może pozornej tylko rzeczywistości, 
by przez chwilę, czy przez parę godzin, bez reszty oddać się snom. 
( .. . ) I jeśli istnieje ów teatr z kasą, z kulisami, z dyrektorami teatrów, to 
tylko dlatego, że nade wszystko ważkie są rzeczy nieważkie, dzięki którym 
wypełnia się on nami, bo i w tym ma rację „chłopiec z deszczu", że to 
widz ożywia cienie błądzące po scenie, i że autor , aktor, reżyser, elektro
technik są tylko „propozycjami", jakby powiedział Irzykowski, tych, 
którzy zapadli w mrok widowni . ( ... ) 

Wiliam Horzyca „O dramacie" 
WAiF, Warszawa 1969 . 

... powojenne „Dwa teatry" skupiają, jak dotąd, najwymowniej charaktery
styczne motywy dramaturgii Szaniawskiego - i w sensie treściowym, 
i w sensie artystycznym. Dlatego ich bilans można przeprowadzić nie speku
lacyjnie, lecz na żywym dziele. 

Teatr w teatrze - wyraźna dwustopniowość, dwudzielność wyznacza 
samo zamierzenie dramaturgiczne. Teatr dyskursywny przeprowadzony 
środkami na wskroś dramatycznymi. Teatr poety i teatr , jeśli się tak można 
wyrazić, prozaiczny. Symbolizm i surowy rygor materii dramatycznej . Kon
kret i mgła. 

Pewne elementy „Dwóch teatrów" powstały dużo dawniej . Przede 
wszystkim motyw rycerzyków porywających. się z motyką na słońce, od
czytywany przez recenzentó~ jako reminiscencja powstania warszawskiego, 
został powtórzony z „Miłości i rzeczy powafoych". O, te rycerzyki - bra
cia mleczni murzynów, lekkoduchów i ptaków - grasowały już w twórczo
ści Szaniawskiego od dawien dawna. Drugi - i innej parafii - element: 
jednoaktowa sztuka pt. „Matka", w której surowość ofiary matczynej wska
zywałaby na wojenne pochodzenie utworu , to przedwojenne słuchowisko 
radiowe pt. „W lesie", zresztą traktowane od razu - według słów autora -
jako coś nie zakończonego, jako fragment większej całości. Jak więc widzi
my, dwa całkiem istotne elementy i to z dwu odmiennych teatrów, Qeden 
z „Małego zwierciadła", drugi z „Teatru snów") nie musiały powstawać 
obecnie a d u s u m scenicznego dyskursu . Podobnie w tok tego dyskursu 
dałoby się ułożyć całą twórczość Szaniawskiego. Tyle, że jeden ze wspom
nianych elementów - „Matka" - należy do przedwojennej części sztuki , 



drugi zaś - krucjata - został włączony do jej powojennego epilogu. Mamy 
więc tutaj próbę jakiejś hierarchizacji, podkreślenie pewnej ewolucji, choć 
nie odpowiada ona żadnym następstwom czasowym w rozwoju dramaturgii 
Szaniawskiego. Po prostu doświadczenia wojenne tylko utwierdziły pisarza 
w jego filozofii, w jego koncepcjach artystyczno-moralnych. 

Dodatkowe argumenty na rzecz organicznego związku obydwu teatrów 
znajdujemy w didaskaliach. „Małe zwierciadło" i „Teatr snów" dzielą 
wspólne podziemie; jedność miejsca podkreśla tekst. Podziemie nie jest 
tylko scenerią typowo wojenną, to również symbol podziemi duchowych -
snów, marzeń, tęsknot, znanych nam dobrze ze sztuk Szaniawskiego. Nie, 
wszelkie przeciwstawienia jednego teatru drugiemu - czy to u Kierczyń
skiej, czy u Peipera - nie znajduje pokrycia ani w tej sztuce, ani w całej 
twórczości autora „Dwóch teatrów". W Szaniawskim siedzą obydwaj dy-
rektorzy. . . 
... Dramaturgia Szaniawskiego - to oryginalny, własny stop i destylacja 
dwu tradycji: naturalistycznej i modernistycznej. Wspominana kompromiso
wość, połowiczność, tkwiące u samych założeń, dają o sobie znać szwami. 
Jesteśmy na pograniczu teatru iluzjonistycznego i teatru nieskrępowanego 
wymogami iluzji. Jeśli jednak postęp wiedzy i teatru zdystansował jego 
zdobycze psychologiczne, jeśli ujawnił pewną nieśmiałość jego innowacji , 
jeśli czas rozwiał sporo białej magii to dwie właściwości sztuki Szaniaw
skiego podkreślamy z pełnym uznaniem: mistrzostwo teatralne i oryginalną 
własną wrażliwość. 

Tadeusz Drewnowski „Motywy dramaturgii Szaniawskiego" 
Dialog 7, 1958 

,,Ja tam nie przeciwstawiam tych dwóch koncepcji - realistycznej i wizyjnej 
- jako dwóch gatunków odrębnych i wzajem sobie przeczących. Chodzi 
raczej o jedną koncepcję teatru, gdzie te dwa czynniki są tylko dialektycz
nymi przedstawieniami tego samego zjawiska. Ani dyrektor realistycznego 
teatru „Małe Zwierciadło", ani jego przeciwnik w dyskusji dyrektor „Tea
tru Snów", nie są przedstawicielami dwóch odrębnych i bezwzględnie uza
sadniających się światów. Każdy z nich reprezentuje połowę racji które ze 
sobą połączone dają dopiero pełną i bogatą całość. M"ój realizm nie kończy 
się tam, gdzie kończą się konkrety dosiągalne zmysłami. Jedno z drugiego 
wynika, jedno o drugie się zazębia, obaj dyrektorzy mają swe głębokie 
racje, o bezwzględnym zwycięstwie któregoś z nich nie ma mowy". 

Szaniawski, cyt. za Stefan Flukowski 
„Dwa teatry jednej rzeczywistości" 

„Odrodzenie" 1946 r. 

( ... ) „Dwa teatry" - sztuka o sztuce dramatopisarskiej - jest ujęciem moty 
poglądu Szaniawskiego na teatr. 

Teatr „Małego Zwierciadła" to typowy teatr realistyczny. Jego dyrektor 
nie wychodzi w doborze repertuaru poza granice zakreślone przez „realizm 
i autentyzm". Wystawiane przez „Małe Zwierciadło" sztuki to wycinki rze
czywistości. Podane są w nich nagie fakty - nie ma oceny, nie ma obrazu 
wewnętrznych przeżyć bohaterów. Akt pierwszy i drugi dramatu jest obra
zem założeń ideowych i praktyki scenicznej przedstawionego przez Sza
niawskiego _teatru, w którym granice repertuarowe zakreślone są przez życie. 
Między dwoma pierwszymi aktami, a aktem ostatnim sztuki następuje bar
dzo długa przerwa, przerwa trwająca całą wojnę. Okazuje się, że sama 
rzeczywistość przekroczyła ramy zakreślone przez realistyczny styl teatru 
„Małe Zwierciadło". Dopiero teraz można zobaczyć, jak ubogie, jak wąskie 
były te ramy. Ukazany w trzecim akcie „Teatr Snów" - to teatr wszystkich 
pozostających poza realistyczną fakturą problemów i przeżyć. To teatr idei, 
walk wewnętrznych, nie dających się sprecyzować nastr<?jów, ńieuchwytnej 
poezji, uczucia, jednym słowem, teatr tego wszystkiego, co istnieje poza 



realistycznym faktem, co nie da się ująć w trzech wymiarach reali:iości. 
Dyrektor „Małego Zwierciadła" - mimo ściśle przez .aute~ty~m okreslone
go stylu. nigdy nie ustrzegł się ws~ółpracy ~ „T~atrem ~no~ . Poza przed
stawionymi w jego teatrze faktanu kryły się medopow1edz1~ne _prob,1,emy 
i przeżycia. Ukazane poprzez zewnętrzne fakty w „~~łym Zw1erc1~d!~ st~
wały się istotą nieuchwytnego w wymiarach realnosc1 „Teatru Snow . Woj
na - potworna rzeczywistość zburzyła ustaloną p~ez dyre~tora fakt~r~ 
„Małego Zwierciadła", zburzyła określone przez me~o granice realnosc1, 
a dokonując zniszczenia otworzyła mu oczy na sygnalizowany dotychczas 
jedynie, spychany w podświadomość „Teatr Snów". . . 

Przedstawiony w pierwszej powojennej sztuce Szaniawskiego los dyrekto
ra „Małego Zwierciadła", który nie mogąc wyjść poza ustalone_ style_m 
ramy teatru, nie mógł dać wyrazu temu, co naprawdę według Szama~skie: 
go ważne i istotne - odczytany być może jako symbol postawy tworc~ej 
i trudności realizacyjnych autora. Ciągła walka z opornym tw<_>rzyw~m, cią
głe poszukiwanie nowych środków wyrazu, lepiej od?ając~ch mtenCJ~ tec~
niki, jest charakterystyczną cechą pisarstwa Szaniawskiego. S~am~wsk!: 
mówiąc obrazowo, dąży do tego, żeby poprzez „teatr Małego Zw1erc1a_dła __ 
stwarzać w odbiorcach nie dający się ująć bezpośrednio w formy realizacji 
scenicznej - „Teatr Snów". Cała tzw. poetyckość, nastrojowość jego dra
matów - to jeden re środków mający pobudzić ~z~~elnika czy widz~ ~o 
twórczej pracy realizacji wewnętrznego „Teatru Snow . Po~rzez tę -:vrsm!e.
waną często poetyckość i nastrój chciał Szaniawski w miarę mozhwosc1 
wprowadzić na scenę coś z tego drugiego, nieuchwytnego teatru.( ... ) 

Krystyna Bogusławska „ Technika dramatów Szaniawskiego" 
Dialog 3, 1961. 

„Dwa teatry" Jerzego Szaniawskiego t_~ nie tył.ko j.e~na z najwy?itniejsz~c_h 
pozycji naszej powojennej dramaturgu. To rowmez t~tu.ł, ktorego ~zleje 
znamienne są dla przemian ideowych i estetycznych_, jakie n~sza polityk~ 
kulturalna · w tym okresie przechodziła.( ... ) ~raprem1era „D~och teatrow 
odbyła się w Teatrze Powszechnym Domu Zołmerza Polskiego 24 lutego 
1946 roku w Krakowie, w reżyserii Ireny Grywi_ńskiej i w oprawie scenogra
ficznej Tadeusza Kantora, z Karolem Adwent<_>w1cze_m V.: roh Dyrektora T~~
tru. ( ... )Po latach za najwybitniejs~ą uznano 1~scemz~cję Edmu~da W1erc1~
skiego z oprawą plastyczną Andrzeja Pronaszki, prerruerę _katow1~ką (Broni
sław Dąbrowski w roli Dyrektora i młodziutki, początkujący wowczas, Ta
deusz Łomnicki szczególnie przejmujący w roli Chłopca z deszczu.( ... ) Po
tem, po głośnej naradzie w Oborach i ostrej kamp~ii pra_sowej~ schodzą 

Dwa teatry" na długo z afisza. Dzięki Władysławowi Bromewsk1emu wra-
~ją '17 Ił 1957 roku na krakowską scenę Teatru im. J. Słowacki~go. . 
( ... ) Bo cokolwiek by n;iówiono o późniejszy~ milc~eniu w?koł Szam~w: 
skiego czy nawet o głosnych protestach przecrwko 1d~ologn_ dr~_matu, J~Z 
w roku 194 7 w recenzjach z najwybitniejszej wówczas mscemzaCJI katowic
kiej przeczytać można: „Co ~~ dużo. gadać,_ „Dwa _teatry" są apoteozą 
czynu, który miał doprowadz1c do zmszczema nas~e_J sto.h~y. J~st to tym 
bardziej nietaktowne, że apoteoza odbywa się własme wsrod ru~ ~arsza
wy. ( ... ) Widz zapomina, że gazetowe czako chłopca z szabelką me Jest zro-

bi one z gazety ,,Polska Zbrojna", ale raczej z „Gazety Ludowej" czy „Tygo
dnika Powszechnego", a odbudowa stolicy następuje nie z powodu okrzyku 
Dyrektora Snów, nie dzięki metafizycznym postaciom a pomimo nich" 
(Niech mi dobroduszny Józef Prutkowski wybaczy, że mu po latach te 
sformułowania wypominam). A Władysław Warec.ki w artykule pt. ,,Zły 
czar" tak ...pisał: „ ... problematyka tego bezprzecznie najlepszego utworu 
Szaniawskiego musi wywołać gwałtowny sprzeciw, powiedziałbym, że jest 
społecznie szkodliwa ( ... ) Nierozumna ofiara tylko dlatego, że wzniosła 
i piękna, triumfuje w dramacie Szaniawskiego nad przemyślanym czy
nem. ( ... ) Sens utworu Szaniawskiego jest ideologicznie szkodliwy i trujący 
tym bardziej, że podany w formie artystycznie niesłychanie sugestywnej". 
( ... ) Inscenizacjom „Dwóch teatrów", obok sporów ideologicznych, towa
rzyszyły emocje wywołane świeżością wojennych ran i patosem chwili. Bli
skość klęski powstania warszawskiego wysuwała na plan pierwszy krucjatę 
dziecięcą (tak sugestywnie pokazaną na scenie przez Wiercińskiego), zaś 
cały trzeci akt dramatu pulsował wielką tragedią narodową, wzruszając już 
samym przywołaniem na scenę postaci zmarłych. Zwłaszcza, że na widow
ni - szczególnie warszawskiej niemal każdy wówczas opłakiwał swoją Lize
lottę czy Chłopca z deszczu. 
( ... ) O sile i wadze „Dwóch teatrów" świadczy to, że - w zależności od daty 
premiery - sztuka inaczej jest odbierana i odczytywana. Bo niewątpliwie 
mieszczą się w niej i echa świeżej tragedii narodowej, i wstęp do dyskusji na 
temat zadań sztuki współczesnej i wreszcie zaduma wybitnego niemłodego 
już autora nad sensem i celem życia ludzkiego.( ... ) 

Zofia Sieradzka „RzeczywistoU i uroki niedorzeczności" 
Teatr 14, 1978 
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