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OPOWIESCI O KRZYWDZIE 

„Był sobie kowal... bardzo nieszczęśliwy ... 
bowiem niewinnie posądzony. O zabranie, 
o przywłaszczenie ... Mówiąc po prostu, o kra-
dzież pieniędzy ( ... ). Mijały lata ... Mijało wiele 
lat ... aż wreszcie( ... ) przyszła kobieta szlachetna, 
choć w sukniach ubogich ... Słucha.icie, słuchaj
cie dzieci: „Nie suknia zdobi człowieka!" ... a zna
lazłszy pieniądze w swym kiju żebraczym, który 
( ... ) należał przedtem do kupca boga-tego - te
go właśnie, którego, rzekomo ( ... ) o k r a d ł 
zacny kowal ( ... ). I oto po latach kobieta ( ... ) 
szlachetna, choć w sukniach ubogich, przychodzi 
do kowala i wysypuje przed nim złoto ze swej 
laski... A tytuł damy „Niewinnie posądzony". 
Albo: „Prawda, jak oliwa, wypływa zawsze na 
wierzch". Albo: „Pan Bóg nierychliwy, ale spra
wiedliwy". Czy wyobrażasz sobie, bracie Alojzy, 
tę chwilę, gdy złoto będzie się sypało z kija? 
Wyobrażam sobie, Jakubie, dzieci się ucieszą, bę
dą klaskały. I wszystko dobrze się skończy. Bę
dzie „szczęśliwe zakończenie" ... Ażeby radość 
ogólną podkreślić, na zakończenie zagram weso
łego krakowiaczka". 

Tak wygląda uproszczona wersja baśni 
o kowalu, którą ułożyli wspólnie dla swojego 
teatrzyku kukiełek dwaj bracia Dedejko, Jakub 
i Alojzy, i przedstawili rozłożoną na głosy. Jest 
to zarazem ostatnia scena sztuki - opowieści 
o nieodwracalności krzywdy, o samotności, dy
skryminacji środowiska, o prawdzie i jej pozo
rach, o zdradzie, miłości i śmierci. Kowal bowiem 
w istocie cierpi nie tylko z powodu ciążącego na 
nim podejrzenia. Po latach spadają na niego dal
sze nieszczęścia: dowiaduje się o zdradzie żony 
i o tym także, że jego ukochana córka Zosia nie 
jest jego dzieckiem. Ojciec Zosi to skrzypek Ja
sio, który był w domu kowala tej nocy, kiedy 
zmarł kupiec. Kowalowa także już nie żyje. Ko
bieta umarła przy urodzeniu córki, zadręczyła 



się, jak mówi kowal. Ale czym? Czy podejrze
niem ciążącym na ich domu, czy przypuszcze
niem, że to Jaś okradł zamożnego handlarza koni, 
czy t~sknotą za romantycznym kochankiem? Jak 
zwykle u Szaniawskiego, margines pytań i do
mysłów, nawet w tej pierwszej, fabularnej war
stwie utworu, jest bogaty. Zarówno w „Kowa
lu", jak i późniejszym „Chłopcu latającym" wie
le jest elementów potwierdzających znaną .iuż 
metodę pisarską Szan'iawskiego, jednakże oby
dwie te sztuki różnią się od wcześniejszych bu
dową - między częścią ekspozycyjną, w której 
zawiązują się wątki dramatyczne, a rozwiąza
niem jest upływ czasu, wypełniony wydarzenia
mi opowiedzianymi przez bohaterów. Składają 
więc one - jak mów'i Krystyna Starczewska -
„jak gdyby z prologu i epilogu", natomiast 
„( ... ) novum tego dramatu stanowi sentencjo
nalna forma wypowiedzi. W poprzednich drama
tach sam układ zdarzeń nasuwał sko,iarzenia 
i pomysły interpretacji. W konstrukcji „Kowala" 
odchodzi Szaniawski od powyższej metody, prze
kazując ideę sztuki zarówno poprzez celowy uk
ład kompozycyjny, jak i poprzez bezpośrednią 
treść wypowiedzi" .1 

Istotnie, w tekście gęsto jest od aforyzmów, 
złotych myśli, mądrości ludowych, przysłów, głę
bokich prawd o losie, gwiazdach, życiu, spra
wiedliwości, o tęsknotach, tęsknicach, głodzie 
sztuki. Jednakże przyczyniły się one w ogólnym 
bilansie raczej do zaciemnienia niż wyjaśnienia 
idei utworu. Wszystkie bowiem maksymy próbo
wano przypisywać autorowi, każdą niemal postać 
traktując jako jego porte-parole, z czego wyni
knął iście gordyjski węzeł sprzeczności. Pytano 
więc, czy Szaniawski jest w tej sztuce rzeczni
kiem pesymistycznej czy optymistycznej filozofii 
życia, a przedstawiciele obydwu tez znajdowali 
dostatecznie wiele argumentów dla uzasadnienia 
swoich przekonań. Ci, którzy przypisywali Sza
niawskiemu pesymistyczną koncepcję losu, 
twierdzili, że nie ma w tej sztuce wiary w czło-

wieka, jego siłę i rozum, ci drudzy natomiast by
li zdania, że optymistyczne zakończenie, mimo 
dramatycznych, a nawet tragicznych perypetii 
bohatera jest wynikiem głęboko humanistycznej 
postawy autora. Jedni uważali, · że losami boha
terów „Kowala" rządzi fatalizm, że człowiek 
szamocze się tam tylko w sidłach losu, ale nie 
jest się w stanie z nich wyrwać, inni, doszuku
jąc się jądra racjonalistycznego w tym dramacie, 
interpretowali nieszczęśliwe życie kowala jako 
zbieg okoliczności, jako pech, który daremnie 
deprymuje otoczenie uciekające cd pechowców 
itd., itp. Jednakże ta pierwsza deterministyczna 
interpretacja musiała wziąć w pewnym momen
cie górę, skoro, jak wspo;m.ina. Szczepan Gąssow
ski, ze względu· własriie na ów · epizod kupca, 
wiejski_ego filozofa, mało brakowało, ażeby nie 
zdjęto „Kowala" z afisza zaraz po prapremierze 
bydgoskiej w 1948 roku. Sprawa została załago
dzona o tyle, że obeszło się bez skandalu, po pro
stu ograniczono ilość przedstawień i cichaczem 
wycofano sztukę z repertuaru( ... ) był to moment 
bardzo nie sprzyjający tego rodzaju dramaturgii, 
a sam Szaniawski funkcjonował już wówczas na 
bardzo złych „papierach". Sztuka ta w przeci
wieństwie do innych, nawet słabszych utworów 
Szaniawskiego nie odniosła nigdy wielkiego suk
cesu teatralnego. Kiedy przywrócono znów pisa
rzowi prawo obywatelstwa na scenach, sięgnął 
po „Kowala" Teatr Ziemi Łódzkiej; wtedy też, 
dopiero w 1957 roku, zobaczyła tę sztukę War
szawa. Zagrał ją Teatr Kameralny w reżyserii 
Karola Borowskiego. W roku 1969 wystawił ją 
Teatr Ziemi Mazowieckiej w reżyserii Teresy 
Żukowskiej i scenografii Teresy Ponińskiej. By
ło to przedstawienie skromne, lecz trafiające 
w poetykę Szaniawskiego, surowo i niesprawie
dliwie niestety ocenione przez krytykę. Duże 
zainteresowanie wzbudziło przedstawienie w Te
atrze Kameralnym. Wówczas to E.B. napisał 
w „Walce Młodych", że „toczyło się w atmosfe
rze zarzynania poezji", że nikt w Warszawie nie 
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potrafi zagrać tego typu sztuki, że wciąż jeszcze 
ciąży nad naszym teatrem metoda Stanisław
skiego, „która choć zasłużona, nie przysługuje 
się dobrze każdej dramaturgii". 

„Co dobre dla Czechowa, jest zabójcze dla 
Szaniawskiego. Trzeba przecież rozumieć, że 
poezji nie można „zagrać", tak jak się gra zwy
czajny dramat. Trzeba pamiętać o cudownej me
tafizyce słowa, o tym, że słowami trzeba wycza
rować obrazy, przy których niczym są dekoracje, 
pasy magnetofonowe itp. A jeśli to dla was nie
możliwe, to jak mawiał Gombrowicz: „pupa, pu
pa", a sio do Czechowa! Nie robić gęby poezji!"2 

Zacytowałam tę wypowiedź nie ze względu 
na jej młodzieńczą krewkość, lecz dlatego, że 
autor proponuje tu pewien klucz inscenizacyjny 
jako rezultat jednoznacznego zaszeregowania 
„Kowala" do okr.eśloriego gatunku scenopisar
skiego. W tym samym czasie Stefan Treugutt 
p'isał: 

„Sztuka o kowalu i gwiazdach jest napisana 
według wszelkich reguł poetyki realistycznej 
i motywacji realistycznej. Skrupulatność autora 
jest przykładowa. Jeżeli któryś z bohaterów ma 
użyć słowa bardziej uczonego, wykraczającego 
poza zasób słownikowy jego własnej grupy spo
łecznej, to taki bohater z wyraźnym trudem 
przypomina sobie zasłyszane określenie, bąknie 
kilka razy „kon ... , kon ... ", zanim przypomni so
bie np. konstelację. Stosowanie takiej metody og
ranicza autora, stwarza jednak pozory konse
kwencji słownikowej, podnosi wrażenie natural
ności języka. Staranie o naturalność, zwykłość, 
sprawdzalność przedstawionyc4 wydarzeń ude
rza w całej sztuce". 3 

Treugutt w dalszej partii swojej recenŻji 
pisze o metaforycznym sensie utworu, choć nie 
jest o nim najlepszego zdania. Te dwa fragmenty 
wypowiedzi krytycznych, akcentujące różne wła
ściwości utworu, mają swoje źródło w dwu pła
szczyznach, dwu warstwach współistniejących 
w ogromnej większości dramatów Szaniawskie-

go, w symbiozie realizmu i poetyckiego uogólnie
nia. Kowal jest konkretnym kowalem, a zarazem 
i światem. Jest hic et nunc, semper et ubique. 
Jest życie kowala wiejskiego i ludzkość, jedna 
ludzka tragedia i tragizm losu. Każda spra
wa szczegółowa ma szersze odniesienia. A więc 
jak grać tę sztukę? Zawierzyć życiowym pery
petiom bohaterów czy nastawić ucha na ów filo-
7oficzno-poetycki pogłos? I tak oto znaleźliś"Tiy 
się ( ... ) w kręgu problematyki „Dwóch teatrów". 
Od powiedź na ten temat została już przecież 
sformułowana. Tylko co ona znaczy, przełożona 
na język współczesnego teatru? Teatr kameralnv 
czy inscenizacyjny? Poszukiwanie syntetycznych 
środków wyrazu dla metafory? Niewątpliwe 
iest tylko odejście od weryzmu. Ale to już pro
blemy realizatorów, twórców dzisiejszego teatru. 

Dla nas ważniejszy jest inny problem, bo 
0to autor sam jak gdyby wraca w „Kowalu" raz 
_i eszcze do jednej z centralnych spraw „Dwóch 
teatrów", do relacji między rzeczywistością 
a teatrem, do wielopłaszczyznowej, pełnej ukry
tych znaczeń prawdy życia w konfrontacji z pry
mitywnym, ciasnym, zwulgaryzowanym jej od
biciem w kukiełkowym teatrzyku braci Dedej
ków. Czyż jest to wyraz zwątpienia pisarza 
w omnipotencję sztuki, wyraz bezradności wo
bec żywiołu życia? Czy sześćdziesięciokilkuletni 
pisarz rozliczał się w ten sposób sam ze sobą, czy 
jest to więc, podobnie jak „Dwa teatry", sztuka 
autotematyczna? W każdym razie można by zna
leźć tu przesłanki świadczące o wkroczeniu au
tora w porę zmierzchania: owe gorzkie zamyśle
nia nad losem, kondycją ludzką, nieubłaganym 
porządkiem świata. Sztuka ta zresztą była Sza
niawskiemu szczególnie bliska. Cieszył się bar
dzo jej sukcesem w Londynie, gdzie grana była 
na scenie polskiej . 

„Ciekawe - mówił - że tam łączą mnie 
z najnowszymi nazwiskami teatru europejskiego, 
gdy tutaj mówią (dosyć zresztą grzecznie) głów
nie o mojej przeszłości" .4 



Oczywiście krytycy londyńscy odczytali 
w „Kowalu" modne egzystencjalistyczne ten
dencje, co jednak w pełnym kontekście twór
czości Szaniawskiego nie wydaje śię najsłusz
niejsze. Wróćmy jednak raz jeszcze do owego 
problemu sztuki, która we wcześniejszych utwo
rach Szaniawskiego była ucieczką przed jałowo
ścią życia, schronieniem przed klęskami osobi
stymi, „ostatnią wiarą artysty". Kto to są arty
ści w „Kowalu"? Wiejski skrzypek Jaś, który 
zakosztował nieco wielkiego świata i otarł się 
o prawdziwą muzykę, ... tancereczka i Zo
sia harfiarka - to ci, których „ciągnie 
dal". Dal dla Jasia „to miejsce, gdzie nie
bo styka się z ziemią. Idziemy do tego miejsca, 
a ono znów daleko od nas". Panią - tancerkę -
też ciągnie w świat: „Murzyn, Kitajec, papuga, 
małpa, gwarno i bezludnie - tak - aby dalej", 
a Zosia jest z tej samej rodziny. „Są włóczędzy 
- mówi tancerka - którzy siedzą na miejscu, 
a podróżują daleko. To jakby wyższa klasa włó
częgów, wyższa niż my ... " Z wyjątkiem Zosi, 
która dopiero jest na początku drogi, choć „od 
kowadła do harfy ... to jednak daleko". Tamci 
dwoje - skrzypek i tancerka - to specjalny 
gatunek wiejskiej bohemy, zbuntowanej przeciw 
środowisku i jego statusowi życia. Ze swoją eks
trawagancją obyczajową, fantazją, brakiem sta
bilizacji i potrzebą wolności przypominają tyleż 
klasyczną cyganerię co wędrownych wagantów 
i igrców. Interesujące wydaje się, że te zjawiska , 
które w młodopolskiej tradycji wiązały się z bun
tem antyfilisterskim, a więc z miastem i mie
szczaństwem, pojawiają się w tej sztuce w sce
nerii wiejskiej, uważanej w myśl ludomańskiej 
tradycji za ucieczkę, źródło zdrowia i tężyzny 
dla zwichniętych dekadenckimi nastrojami pię
knoduchów. 

Wszystkich swoich wiejskich bohaterów ob
darzył Szaniawski czułym sercem, wrażliwą du
szą, dał im owo „coś"; zarówno kowal, jak han
dlarz koni, jak i mały niemowa to ludzie, których 

potrzeby, tęsknoty wykraczają poza ich pra
ktyczny byt. 

„Dom, koń, młot ... " to jakoś nie wszystko ... 
Coś leży kamieniem, jakieś umiłowanie, jakieś 
stracenie tego, co się umiłowało, strach przed 
czymś, co nadejdzie ... wszystkiego jasno nazwać 
nie można. ( ... ) To właśnie takie „coś". Niewiele 
to mówi, to prawda, ale jakby przybliża do ja
kiegoś zrozumienia" 

- mówi kowal, który równocześnie zastanawia 
się wraz ze swoim gościem, czy „jak się kto pod 
nieszczęśliwą gwiazdą urodzi, to nic nie pomo
że", czy też przeciwnie, „można swoje szczęście 
wykuć". I tak, gdy freudowskie drążenie w głąb 
spod maski konwencji i kultury wydobywało 
pierwotne instynkty i potrzeby, skłębione 
w niebezpieczne kompleksy, u Sza-
niawskiego na odwrót - spod maski pro
stoty i prymitywu wyzierają wyrafinowane tę
sknoty, subtelnośc'i życia wewnętrznego, potrze
ba samoświadomości. Jest to więc psychoanaliza 
a rebours. A zatem wydaje się, że nie ma racji 
Ryszard Zengel pisząc: „z jednej strony tajem
nice, nurtujące człowieka życie wewnętrzne, 
z mocą uszlachetniającą, z drugiej transcenden
talna wyższa rzeczywistość ideału, szczęścia 
i spełnionego ładu moralnego". Jest to w istocie 
to samo zagadnienie. Szaniawski, wbrew pozo
rom, nigdy nie był freudystą psychoanalitykiem, 
nie rezygnował więc, jak pisze Zengel, z „dema
skatorskiej funkcji psychoanalizy". Ten klucz do 
otwarcia człowieka traktował sceptycznie i na
der chętnie z niego podrwiwał. 

Kowal osiąga „ład moralny" i wolność; cię
żko doświadczony życiem i zaszczuty przez śro
dowisko, w chwili wymagającej wyboru wybie
ra dobro, nie pozbawia córki swej ojcowskiej mi
łości, opiekuje się chłopcem niemową, godzi się 
ze św'iatem, choć pozostaje mu poczucie krzyw
dy, bo „jak usunąć kamień z miejsca po osiem
nastu latach, to po nim głęboki znak na ziemi 
zostaje. I jeszcze zawsze pod kamieniem znajdu-



je się złe, plugawe robactwo". Ale tego już Sza
niawski nie pokazuje. Złe myśli, fermentujące 
w tym człowieku przez osiemnaście lat, są nie
jako poza sztuką, dają o sobie znać tylko tym 
jednym napomknieniem, nie przejawiają się 
w działaniu. Kowal nie jest ofiarą, jest bohate
rem dramatu, zwyciężył własny los: 

„Zwaliło mnie. Może i w głowie, jak mówią, 
trochę pomyliło, z niemowami gadam, na gwiaz
dy po nocach patrzę. Może to i pomylenie, a mo
że aż tam, pod niebem, szukam zrozumienia, 
czemu mi jest źle? Ale ... pani Skowronkowa: wa
sza prawda, co jej nie pod niebem szukacie, ale 
tu na ziemi. Prawdę mówicie: jednego zwali, 
drugi się narodzi. Stary kowal odejdzie - mło
dy stanie przy kowadle i kuć będzie żelazo. I za
wsze gdzieś będzie wesele". 

Kowal więc w finałowej scenie dochodzi do 
swojej „wiedzy tragicznej", osiąga wyższy sto
pień świadomości, widzi swój jednostkowy los 
w szerszym planie porządku świata. I to zrozu
mienie jest jego kolejnym zwycięstwem, waż
nieiszym niż rehabilitacja w oczach społeczeń
stwa. Wydaje się , że tu właśnie, a nie w owych 
mgławicowych sformułowaniach, „graniczących 
z pseudofilozoficznym banałem", należy szukać 
wartości tej scenicznej baśni, mimo iż obciąża ją 
charakterystyczna dla Szaniawskiego domiesz
ka niedobrej poezji: owych dali i tęsknot, póz 
i gestów. ( ... ) 
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R yszard CWIERTNIA 
Elektrycy: Leszek PIETRUSIŃSKI 

Elżbieta JĘDRYSIAK 

Władysław SAJDA 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej - Mieczysława MACIEJEWSKA 
perukarskiej - Gertruda OLSZLEGIER 
ślusarsko-stolarskiej - Tadeusz FRONC 
tapicerska-farbiarskiej - Józef CHRZANOWS KI 
Brygadier sceny - Włodzimierz KALSKI 
Rekwizytor - Józefa DASZKIĘWICZ 
Tapicer - Tadeusz RUDNICKI 
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Cena 5 zJ 

Najbliższa premiera: 

A. Gelman 

PREMIA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Maria CZERNIATOWICZ 
Organizatorzy widowni 
Halina ANGELIDIS 
Lidia J AŻWIŃSKA 

Biuro Obsługi Widzów czynne od godz. 8.00 do 15.00 
telefon 258-50 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, instytucji i szkół. 
Kasa teatru czynna 
od godz. 10.00 do 12.00 i na dwie godziny przed 
rozpoczęciem spektaklu. 
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