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MATKA 
~--. -- -

DWA TEATRY - Teatr Śląski Katowice rok 1947 

Bronisław Dąbrowski - Dyrektor I 

Tadeusz Łomnicki - Chłopiec z deszczu 

(„ .) Grałem wtedy Chłopca 
z deszczu w Dwóch teatrach. 
I nieraz, wchodząc w tej sztuce 
na scenę i prowadząc dialog 
z dyrektorem Dąbrowskim, któ
ry grał Dyrektora Teatru Małe 
Zwierciadło, nie mogłem uwie
rzyć w jego kwestię, którą wy
powiadał z jakimś dziwnym 
akcentem: 

Pańskie sztuki nie będą 

grane w żadnym teatrze świata. 

Odpowiadałem pytaniem: 

W żadnym teatrze świata? 

I akcentowałem to również, 

zdziwiony - mniej może jako 
Chłopiec z deszczu, a bardziej 
jako ja sam, pragnący zobaczyć 
swoją sztukę na scenie. 

Popołudniami bowiem uczy
łem się ról, które grałem, 

w nocy zaś pisałem długie, nie
strawne dramaty .. . 

TADEUSZ ŁOMNICKI 

fragment książki pt.: 

SPOTKANIA TEATRALNE 
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Janusz Margański 

KLASÓWKA 

Skrzywi się z niesmakiem wyznawca Witkacego, kapłan Geneta 
wzruszy ramionami a uczeń liceum dostanie mdłości, gdy usłyszy 
o Szaniawskim. Dwa teatry? Toż to przecież klasówka zmora 
I przedmiot nudnych domowych wypracowań. Piła, ramota, 
makulaturowy śmieć. Adept teatrologii popatrzy w sufit I zażeno
wany wydusi z siebie kilka banałów na temat twórczego realizmu 
a wsparty podpowiedzią bardziej kształconego kolegi przypomni 
sobie coś o dyskusjach na temat estetyki teatru sprzed lat kilku
dziesięciu . Krytyk, skrzywi się znudzony. powie szaniawszczy 
zna, wydmie usta i obwieści repertuarową klęskę. 

Pierwszy będzie miał rację , tak samo jak drugi, o tyle o ile 
Szaniawskiego rzeczy Iście trudno do artystycznej awangardy za
liczyć . Licealiście można wybaczyć, skoro w szkole jest on świad
kiem codziennych tortur, jakim poddawana jest literatura i co 
najwyżej można go zachęcić, by machnął ręką na belfrów, a lite
raturę , żeby czytał po swojemu. 

Cóż więc po Szaniawskim? 
Oczywiście, trudno udawać, że pisze się o Szaniawskim po raz 

pierwszy, że dopiero co został odkryty, tym bardziej, że teatralne 
premiery jego sztuk prowokują, zwłaszcza po 1956 roku, po 
triumfalnym powrocie sztuk pisarza na scenę, do ponawiania 
wciąż tych samych pytań: czy Szaniawski aby nie zestarzał się? 
Czy jest dzisiaj czytelny? Jak dzisiaj czytać Dwa teatry? Jak je 
grać? Trudno dzisiaj bowiem przyjąć perspektywę roku 1946, gdy 
dramat miał prapremierę i twierdzić, że estetyczna dyskusja nad 
modelem teatru, w jaką Szaniawski włączył się pisząc swój dra
mat, nadal trwa. Nawet jeżeli zważyć, że utwór spotkał się z ostrą 
krytyką ze strony ówczesnych dyżurnych Ideologów sztuki, a co 
z perspektywy czasu - bez względu na dramatyzm ówczesnej sy
tuacji i bez względu na to, że Szaniawskiego skazano na parolet
nie zapomnienie - może wydawać się dzisiaj dziwne czy wręcz 
komiczne . Kłopot jednak w tym, że dramat Szaniawskiego sam 
poniekąd zaprasza do takich właśnie, historyzujących odczytań, 
skoro - z jednej strony - podejmuje dyskusję o sensie sztuki tu 
i po wojennym katakliźmie i tuż przed ideologicznym zamroże
niem, skoro - z drugiej strony - wyraźnie odsyła do historii teatru 
I przywołuj e jej estetyczny repertuar. 

Próbować przekroczyć granicę czasu to znaczy twierdzić, że za 
dyskusjami za estetyką i poetyką sprzed lat parudziesięciu kryje 
się uniwersalny sens wyrażony w niemodnej co prawda poetyce. 
Można więc darować sobie dywagacje na temat szaniawszczyzny 
przyjmujac, że samo słowo niewiele dzisiaj mówi, a w przeszłości 
stanowiło rodzaj etykiety ułatwiającej dyskusję. Można też zgo
dzić się - przynajmniej częściowo - z tymi krytykami, którzy 
twlerdzlli, że Szaniawski poetyzował nie zawsze w najlepszym 
stylu. Można też przyznać rację tym, którzy utrzymywali, że Sza
niawski jako jeden z nielicznych polskich dramaturgów patrzył 
z sympatią na kreowane w dramatach postaci. Lepiej bowiem 
spróbować odczytać dramat poza tymi odniesieniami: z koniecz
ności trzeba je odsunąć, skoro czytanie, skoro uczestnictwo 
w spektaklu zawsze dzieje się "tu i teraz". Jak to zrobić, skoro 
autor sam odsyła do historii teatru i estetyki? 

Dramat Szaniawskiego uznano pierwotnie za utwór trudny -
zarówno pod względem formalnym jak inscenizacyjnym. Z cza
sem jednak odczytano jego precyzyjną konstrukcję dostrzegając 
wyraźny związek między estetycznymi poszukiwaniami Dyrektora 
Malego Zwierciadla a kompozycją sztuki. Pierwszy akt - dowodzo
no słusznie - stanowi ironiczny projekt teatru realistycznego 
w jego usankcjonowanej przez tradycję formie. To teatr bliski 
zjadaczowi chleba, teatr którego poetykę najlepiej charakteryzuje 
Woźny: U nas wierszem się nie mówi, ale ka2dy, co do nas przy
chodzi. jakby patrzył na prawdziwe życie. U nas człowiek się 
i zająknie, i zakaszle, i kichnie podczas dialogu, a u nich jakby 
czytal laurkę. Jak u nas podadzą kawę, to kawa pachnie, a jak 
przy wytwornym śniadaniu zadzwoni kieliszek, to słychać, .ie to 
"bacarat". Oni mają wielki repertuar i w ogóle, a u nas jest "re
alizm i autentyzm". 

Akt drugi to egzemplifikacja tego projektu: dwie jednoaktówki 
prezentowane w czasie próby generalnej. Szaniawski włączył do 
Dwóch teatrów sztuki napisane wcześniej, z których pierwsza 
Matka prezentowana była uprzednio jako słuchowisko radiowe 
pt. W lesie. 

Okazuje się jednak, że teatr, jaki robi Dyrektor, bez względu na 
zalety, nie satysfakcjonuje ani aktorów, ani Dyrektora. Jest nie
pełny. Mówi o tym Llzelotta, aktorka i kochanka Dyrektora: 
.. i mnie czasami ten teatr nie wystarcza. Że chciałabym nieraz 
przekroczyć poza tę linię, którą wkolo teatru zakreśliłeś. Zresztą 
i ty czasem ten krąg zakreślony przekraczasz, bo trudno powie
dzieć w teatrze "stąd dotąd". Brak w tym teatrze poezji oraz 
snów, którymi prywatnie, bo nie jako reżyser, Interesuje się Dy
rektor. I oto w akcie trzecim pojawia się to, czego brakowało 
teatrowi Male zwierciadło: są sny, są zaświaty, jest poezja. To 
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teatr spełnionych możliwości W trzecim akcie mamy zatem pole
miczne nawiązanie do treści prezentowanych w aktach poprze
dzających. Co więcej, owa - pardonnez moi un mot - dialektyka 
obejmuje nie tylko prezentowane zdarzenia i poglądy postaci, ale 
także konwencje teatralne do których Szaniawski odsyła: jedno
aktówka Powódź to tematyczne nawiązanie do dramatu naturali
stycznego; Matka przywodzi na myśl dramat Przybyszewskiego 
Śnieg. Nietrudno więc spostrzec, że tak ułożona sztuka to w 
pewnym sensie udramatyzowana historia teatru i zarazem ste
atrałizowana art poetiquź. Oczywiście można by jeszcze dorzucić 
kilka słów o konwencji "teatru w teatrze", powiedzieć coś o Piran
dellu, Freudzie, do którego autor polemicznie odsyła .. . Ale czy 
rzeczywiście warto dzisiaj tworzyć tak subtelne aluzje, jeżeli hi
storia teatru to nauka wyspecjalizowana, jeżeli Freud wszedł do 
potocznej świadomości w wersji mocno zbanalizowanej, a stand
ardowe wersje praktycznej psychoanalizy ośmiesza w swych fil
mach Woody Allen ; jeżeli Przybyszewskiego prawie nikt nie czy
ta? 

Szaniawski opowiada się oczywiście w Dwóch teatrach za pewną 
koncepcją teatru, którą ktoś nazwał integralnym realizmem. Ja 
tam - powiada pisarz - nie przeciwstawiam tych dwóch koncepcji -
realistycznej i wizyjnej - jako dwóch gatunków odrębnych i wza
jem sobie przeczących. Chodzi raczej o jedną koncepcję teatru, 
gdzie le dwa czynniki są tylko dialektycznymi przedstawieniami 
tego samego zjawiska. Toczy więc ukryte polemiki, szkicuje pro
gram, ale równocześnie mówi o czymś bardziej podstawowym, 
dotykalnym. cielesnym. Mówi mianowicie nie o teatralnych esen
cjach, ale o egzystencji teatru. a więc także o teatrze jako insty
tucji, w różnych jego. estetycznych, finansowych, i historycznych 
uwikłaniach. Mówi zatem o teatralnej codzienności, która - na 
pierwszy rzut oka banalna - bliższa jest jednak aktorowi i widzo
wi niż programowe koncepty. Czy nie w tej sferze właśnie nabie
rają sensu działania wszystkich postaci? Laura I Woźny to prze
cież uosobienia codzienności; romans dyrektora z aktorką - to 
chleb powszedni. Na dobrą sprawę codzienne są także wizyty 
autorów i rozmowy w teatrze. jakie podejmuje się przed general
ną próbą, przed otwarciem sezonu. Tak, Szaniawski był poetą 
codzienności, w której odnajdywał małe ludzkie dramaty i małe 
marzenia, w której odkrył także mały teatr. 
Czyżby rację mieli ci krytycy, którzy zarzucali Szaniawskiemu 

minimalizm i gloryfikację banału? Chyba nie, wielkość bowiem 
nie jest u Szaniawskiego kwestią znaczenia, ale kwestią odległo
ści I skali. Odległości. bo patrzy na świat z Ironicznym dystan
sem; skali, bo życie jego bohaterów zawsze jest pasmem drob
nych zdarzeń. Okazuje się zatem, że dramat Szaniawskiego -

uznawany przecie za najwybitniejsze osiągnięcie pisarza - widzia
ny w Ironicznie naiwnej perspektywie może ponownie zalśnić 
świeżym blaskiem. Oczywiście, jeżeli przyjąć, że teoretyczne uo
gólnienia, dyskusje nad estetykę i poetyką, odniesienia do histo
rii teatru są zaledwie przejawem tego co bodaj głębsze, bardziej 
pierwotne i bezpośrednio przeżywane: autentyzm, realizm, sym
bolizm, wszelkie poetyki i konwencje to jedynie hasła i koncepty. 
które w dyskursywnej formie rozwijają to, co chciałbym tu na
zwać możliwością teatru. A bezpośrednio przeżywana jest obe
cność na scenie i konfrontacja z literackim tekstem: w relacjach 
między aktorem i tekstem, widownią i sceną zawiera się możli 
wość teatru . Ta możliwość to po pierwsze potencja literackiego 
tekstu: utwór przedstawia rzeczywistość, ale jest czymś całkowi
cie od niej różnym. Nieuchronnie więc otwiera się pole możliwych 
realizacji I możliwych niespełnień. Dzieje się tak bez względu na 
koncepcję teatru i gry: aktor gra postać, ale nigdy nie będzie 
z nią tożsamy; reżyser opowiada się za pewną wizją dzieła na 
scenie, ale nieuchronnie odsuwa na margines to czego pokazać 
się nie da, czego pokazać nie potrafi. Szaniawski rozwija w swym 
dramacie sytuację dla teatru poniekąd modelową: sceniczna re
alizacja nigdy nie urzeczywistnia w pełni świata wyobraźni i pa
radoksalnie, otwiera przestrzeń niespełnienia, a więc nie zreali
zowanych możliwości. W państwie niespełnienia, mowa o trzecim 
.akcie, mieszkają zarówno ambicje zawiedzionych aktorów jak 
niemożliwe do zrealizowania koncepcje reżysera; tutaj przebywa
ją także - omalże jak u Pirandella - fikcyjne postaci, którym nie 
było dane w pełni zaistnieć na scenie. Tekst literacki u Szania
wskiego domaga się idealnej realizacji, pragnie więc ucieleśnie
nia, równocześnie jednak obawia się cielesności aktora i desek 
trzeszczących na scenie. Aktor pragnie wyzbyć się swej cielesno
ści i żyć wyobrażonym Istnieniem literackiej postaci, ale wie Iż 
zawsze będzie żył w krainie niespełnienia. Można by sądzić, że 
Szaniawski mówiąc w trzecim akcie o niespełnieniach równocześ
nie przedstawia świat spełnionych możliwości. Ale nie tylko. 
Trzeci akt bowiem to także prawdziwy zaświat, w którym postać 
literacka rozmawia z duchem rzeczywistej postaci: Llzelotty, któ
ra zginęła w czasie bombardowania I Dyrektora, który umarł we 
śnie. Nie idzie tu jednak o eschatologię I o mistykę. Albowiem 
jest to zaświat teatralny. który można opuścić wychodząc za ku
lisy, do garderoby, na filiżankę krzepiącej kawy. Szaniawski 
oczywiście ironizuje. Równocześnie jednak pochyla się jak do
bry Pan Bóg nad swoimi postaciami i udziela Im teatralnego 
rozgrzeszenia. Zresztą. trudno powiedzieć, skoro sam autor był 
milczek i długie wywody swych egzegetów kwitował pyknięcia
mi z fajeczki, zupełnie jak pisarz, który odwiedza Dyrektora 
Malego Zwiercladla. 
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Z DZIEJÓW SCENICZNYCH 
DWÓCH TEATRÓW 

Dwa teatry, otwierające powojenny okres twórczości Szaniawskiego, 
uznane zostały z miejsca za summę dramaturgii tego pisarza. Obiegły 
niemal wszystkie sceny teatralne. Prapremiera odbyła się 24 lutego 
1946 r. w Teatrze Powszechnym im. Żołnierza Polskiego w Krakowie, 
w reżyserii Ireny Grywińskiej, w oprawie scenicznej Tadeusza Kantora 
i z muzyką Alojzego Klucznioka. W Poznaniu przygotował sztukę Karol 
Borowski, we Wrocławiu Leonia Jabłonkówna, Edmund Wierciński opra
cował przy współudziale Andrzeja Pronaszki dwie inscenizacje w Katowi
cach i Częstochowie. W przedstawieniu katowickim wystąplll m.in.: Bro
nisław Dąbrowski i Tadeusz Łomnicki. W Szczecinie reżyserował sztukę 
Zdzisław Karczewski, w Lubltnie Czesław Strzelecki, wszystkie te pre
miery w r. 1947. Ostatnia z nich jeszcze raz z Adwentowiczem, odbyła 
się w r. 1949 w łódzkim Teatrze Powszechnym. Potem przyszedł dla 
Szaniawskiego czas milczenia i nieobecności. Dopiero w r. 1955 dwa 
teatrzyki estradowe, "Miniatury" w Warszawie i przy Teatrze Starym 
w Krakowie odważyły się przypomnieć obie jednoaktówki, w Warszawie 
z dodatkiem Zegarka. Inscenizację pełną dał w r. 1957 jeszcze raz Broni
sław Dąbrowski w Teatrze im. J.Słowackiego w Krakowie. 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE DWÓCH TEATRÓW PO ROKU 1957: 
- Teatr Polski w Warszawie 

reżyserta Kazimierz Braun - 20 grudnia 1962 
- Teatr im. Wyspiańskiego w Katowicach 

reżyserta Roman Zawistowski - 12 maja 1965 
- Teatr im. Horzycy w Toruniu 

reżyserta Kazimierz Braun - 18 marca 1967 
- Teatr Wybrzeże w Gdańsku 

reżyserta Marek Okoplńskl - 15 czerwca 1968 
- Teatr Współczesny w Warszawie 

reżyserta Erwin Axer - 14 lipca 1968 
- Teatr Ludowy w Nowej Hucie 

reżyserta Waldemar Krygier - 27 lutego 1971 
- Teatr im . Słowackiego w Krakowie 

reżyserta Krystyna Skuszanka - 20 kwietnia 1974 
- Teatr Narodowy w Warszawie na scenie Teatru Małego 

reżyserta Andrzej Laplckl - 29 kwietnia 1978 
- Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego w Wałbrzychu 

reżyserta Andrzej Marta Marczewski - 23 listopada 1979 
- Teatr Rozmaitości w Warszawie 

reżyserta Andrzej Marta Marczewski I Józef Fryz1ewicz - 6 maja 1983 
- Teatr Polski w Bydgoszczy 

reżyseria Andrzej Marła Marczewski i Józef Fryłlewłcz 
- 19 wrzdnia 1992 · 

Pierwsza realizacja tej sztuki w Bydgoszczy 
Projekt okładki: 

MARIUSZ NAPIERAŁA 
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