
~ I 
U) ; 

~ · I• 

~1 
Z I 
<( i 
N 
V) 

>-
N 
~ 
UJ 
--""\ 

\ ·-

J , i I 
{ 



DYREKTOR - KRYSTYNA TYSZ AR SK A 

K IER O WNI C TWO ARTYSTYCZNE

KRYSTYNA TYSZARSKA, 
CELESTYN SKOŁUDA 

KIEROWNIK LITERACKI - BOGD AN BAK 



S T ANISLJ\ W HEBA NOWSKI 

TEATR MAGII POETYCKIEJ 
Skarżyli s i ę obywatele poczciwego mia 

steczka w .,P taku" J erze go Szaniawskiego 
na niezaradność geometry: że okropnie 
marudzi przy wytyczaniu granicy między 
rzeczywistości ą i bajką. Groteskowi raj
cowie chcieli raz na zawsze uregulować 
tę niei.::okojącą sprawę, ale szybki rozwój 
wypadków dowiódł im, że nie sposób za
toczyć gręinice tak 1-0itnej i nieuchwytnej 
materii. Swiat bajki rządzi s.i ę inn ymi , 
n iepisanymi prawami wymykającymi się 
wszelkim s tatecznym przewidywaniom 
i ka.!kulacjom i może spłatać nie mciło 
f igli. 

Na nic tu zresztą „mędrco szkiełko 
i oko" - jedynie czuciem i wiarą może
m y sięgnąć po prawdę d zieweczki z mic
kiewiczowskiej „Romantyczności". Jan 
w „Zeglarzu" k apituluje przec1ez pod 
\\<pływem wzr uszen ia, jakie b udzi w nim 
własne czucie i wiara prostaczków w bo
h aterstwo kapitan a Nuta. Chociaż zna 
obiektywną (?) prawdę i krętactwa ha n
dlarzy sławy , w oli poddać się urokowi 
chwili i zbiorowe.i tęs knocie do piękna 
i doskonałości. I Anna z „Dziewczyny 
z Lasu ·· pójdzie w przełomowej chwili za 
, .jakimś widmem romant ycznym", które 
dopomina się o swoje prawa". Pod po
wierzchnią wieloznacznych słów i niepeł
nych gestów Szaniawski stara si ę odczy
tać trudną do sformułowania rom antycz
ną „prawdę żywą' ', ukrytą w zakamar
kach ludzkiego serca. 

W sztuce „Kowal, pieniądze i gwiazdy" 
ża li s i ę kupiec: „E, panie! Coś podrywa ... 
Coś µodrywa ... Co znaczi1 „co.i;" ? To lci.e 
słowa jok „d01n" - „los" - „1nlot" -
to rozumiem, to 1no swoje znaczenie, ale 
, .coś" ? A kowal odpowiada : .,Jlle ponie 
Kruk, to mi się wydaje, że bez tego 
„coś" t·eż się w naszej mowie obejść 
nie 1nożna: „dom" - „koń" - „/\Hot".„ 
to jakoś nie wszystko... Bywa.ją tokie 
rzeczy, o tu, w nas w środku. Nie w ia
domo co. Coś leży komieniem, jakieś 
umiłowanie, jakieś stracenie tego, co sie 
nmilowalo, strach przed czymś, co na
dejdzie... W szy stkiego ju:mo nazww: n ie 
można , tak i tak. To właśnie „coś". Nie-
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wiele to mówi, to prowclo, ale jakby 
przybliża do jakiego:§ rozumienia". 

Tłem akcji sztuk Szaniawskiego jest 
n~.iczęściej bliżej nieokreślone „jakieś" 
rmasteczko „jakaś" wioska. Autor nie 
osad za swoich post aci w konkretnej 
przestrzeni i określonym czasie ale 
wprowad za je w mglistą krainę 'baśni, 
w które j nieom al każde wypovvied zia ne 
słowo może nabierać większej, niż poto
cznie, wagi - lub odrywać się od ziemi, 
lekkie i uskrzydlone, s tając się symbo
lem i poetycką przenośnią. Tech nika 
bajkowa pozwala Szaniawskiemu snuć 
swobodne szer egi uogólnień. Służy mu 
do wyrażenia nieuchwytnych, niewyra 
żalnych stanów duszy. Przytem te in
tymne i delika tne uczucia przepuszcza się 
nieraz przez filtr ironii, wyciągnięty ze 
starej rekwizytorni teatralne j. Czasem 
ogr ana, pos1polita maska wyst arczy d o 
scharakteryzow<:>.nia postaci: j akiś Pierrot 
będzie uosobieniem poetyckiej tęsknoty 
i przekory, odwieczny burmistrz 
przedstawicielem suchej rutyny i myślo
wych sche matów. 
Dzięki takiej mask aradzie Szaniaw

skiemu udaje się zasugerować nam a uto
matyzm działania występujących osób 
i nagle zaskoczyć n as nieoczekiwaną r e
akc.ią.. Bo p otrafi również, zachowując 
stale pobłażliwy dystans do swoich bo
h aterów, wyposażyć ich ułamkową argu
mentac.ią w różne i przeciwstawne 
r acje. 

A gdyby u.party racjonalista zżym<J ! 
się, że ci „papierowi kochankowie" są 
b ardzo wymyślnymi, a le pozbawionymi 
ludzkiej krwi marionetkarnie - Szaniaw
ski odrazu nałoży bajkową czapkę -
niewidkę i z uśmiechem odpowie znani) 
kwestię studenta z „Ptaka": Przecież to 
wszystko tylko po to „żeby było wesoło, 
zeby było ładnie!" Znów zakpi sobie 
z uczonych krótkow idzów. I jakby na
wiązując do powiedzenia Woltera o tea
tne Marivaux, w którym błahostki waży 
się na wadze z 1pajęczyny - Szaniawski 
każe je:foemu z grajków we wspomnia
nej już sztuce „Kowal , pi.eniąd.ze i gwiaz 
dy" - stwierdzić, że „istnieją zapewne 
gdzieś na świecie majstry, co potrafią 
zważyć pewne sprawy na ta.kich waż-



kach czulych, czulszych, niż aptekarskie 
wagi, co mogliby powiedzieć calą prawdę 
o kowalu" - sam jednak podaje rękę 
braciom Dedejko i woli ograniczyć się 
do napomknień, aluzji, które prawdę 
przybliżają, maskują ją, jak toczącą się 
kulę, ale jej nie utrwalają, w obawie, że 
zahamowanie ruchu musiałoby zmienić 
jej twarz. 

Ta niechęć do racjonalistycznej precy
zji, brak zaufania do statyczności naszych 
formuł wobec wciąż zmieniające.i, płynnej 
rzeczywistości nie prowadzi jednak do 
całkowitego relatywizmu. Każdy może 
od'.1aleźć w sobie prawo m oralne, wska 
zuJące właściwą drogę pod gwiaździstym 
niebem. Te n imperatyw demonstrują n am 
w teatrze Szaniawskiego najczęściej tro
ch ę pocieszne, trochę smutne ludziki 
dziwne i urzekające kreaturki, nie wy~ 
powiadające się do końca i jak ślimaki, 
w zetknięciu z nieprzyjazną r zeczywi
stością, zamykające się szczelnie w swo
ich muszelka ch ... 

Sza.niawski nie utożs;m1ia zreszta toku 
myśleni a swoich postaci z własnym wi
dzeniem świata. J est ponad nimi. Nie 
jest to jednak dystans satyryka. R acze.i 
magika, który nie zdradzi nam swoje.i 
t ajemnicy... Jeżeli zaśmieje się trochę 
głośniej z pewnych siebie i zadowolo
nych z świ ata filistrów - to tylko po to, 
żeby mieć wi ęcej współczucia dla zbłą
kanych. Bo jest „coś" czego ośmieszyć 
się nie d a. Mówi o tym Przyjaciel 
z „Adwokata i róż". Ołówek karykatu
rzysty zbutował się i nie pozwolił mu 
ośmieszyć sceny w sąd zie , kiedy „jeden 
czlowiek rotow al drugiego c.złowieka". 

I to proste odczucie daje mu właściwą 
busolę działaniia . Podobnie zresztą jak 
przełomowym momentem życia jes t może 
zbyt emfatyczny zachwyt Heleny nad 
muzyką w „Fortepianie" („I w końcu na 
twarzach waszych było szczęście jakiegoś 
lotu najwyższego plynęLiścfe pod 
gwiazdami") i wzruszająca, uroczysta 
kapitulacja Jana wobec Nuta „Żeglarza". 

Stanisław Hebonowsld 
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Z GŁOSÓW O SZANIAWSKIM I ,,ŻEGLARZU" 

Tadeusz B oy - Żeleński 

Problem prawdy i kłamstwa w ży1ciu! 
Pro1blem kuzynowstwa między kłamstwem 
a ideałem! Mogłoby s.ię zdawać, że po 
„W.rogu ludu", po „Dzikiej kaczce" b o
daj po . , Głupim Jakubie" są to z~gad
nienia cokolwiek zużyte, przebrzmiałe. 
Otóż nie. Jeżeli gdzie, to nie u nas. J e 
steśmy krajem najb ardziej załganym na 
śrwiecie. Cała nasza przeszłość, cała te
raźniejszość , mo:i:na rzec, cała Polska są 
po tro·sze jednym w ielkim .,kapitanem 
N utem". Roi się u n as od wieJikich i ma
łych kapitanów Nutów. Termin: ,;kapi
tan Nut" powinien wejść w nasz sł'Ownik, 
powinien się sitać przysłowiem, Swego 
czasu prześla.dowała mnie myśl, aby r-oz
winąć a,gitację dla zało1żenia wie1'kiej Li
gi Odełgania Polski. A Le obejrzałem się 
nago w lusk ze, zmierzyłem wzrokiem 
moje wątłe ramio n a i opuściłem je smut
no z west chnieniem: ,.Nie dasz raidy ... ". 
D1a.tego i problem kapitana Nuta· i jego 
nieprzedawnioną aktualność r ozumiem. ( ... ) 

Sztuka Szaniawskiego jest tedy przede 
wszysitkim inteligentną dyskusją, pobud
ką d o za.stainowienia się nad wiekuiście 
ży;wotną kwestią - i to jej w ielka za
leta ... 

(1925) 

Karol Irzyk ow ski 

S zaniawski ma piękną linię rozwoju. 
.Z daleka od zgiełku literackiego tworzy 
swoj,e subtelne k omedie ( ... ), każda z nich 
budzi jakby na nowo zainteresowanie dla 
jego gatunku, któr y t alk bardw odbija 
od chiaotycznego repertuaru współczesne
go. Słucha.jąc jego sztuk, widz zapomina 
niejako o autorze, nie ro•ztrząsa po pre 
mierach zwykłego warszawistowskiego 
pytanici: czy autor m a talent, czy n ie? 
zmuszon y jest zajm,ować się sztuiką samą 
i jej problemami. To jest aut.or, który 
umie sam usuwać się w ciel'!, nie błysz
czy rozmyślnie, nie p rowokuje - kon
trast na przykład do Słonimskiego. Gatu
n ek jego wywodzi się z Ibsena, Rittne
r a, Schnitzlera1, jednak w „żeglarzu" do-



sz.ed ł do samodzielnoś ci , w „Adwokacie 
i różach" pozbył s i ę prawie zupełnie ma-
11icry symholiczne j i objawił j akb y włas
ną form ę. Jest nią : rc zm y ślne przycisze
n ie , dy skre cja , za syp ywanie przepaści 
różami. 

(1929) 

Władysław Rabski 

N:a1reszcie ! 

Nareszde ze sceny przemówiła mło
dość, k tóra nie kr z. czy po kawi ar ni ach 
i pr e tensjonailly ch tygodnik ach , że sztu
kę nowem nasieniEm zapł o dni i świat 
S!\\,')'m geniuszem zadz:wi, lecz k tó:- a na~ 

i:; ,rawdę szare, spłowi.ale kulisy tea t ru 
rr..ai zielen;ą twórczo1ś c i w iosennej . Nie 
rn z t:"ząs3. zav•i łych dylematów, czy trans 
ponować mo·żna zasaJdy m uzyk i n.a eks 
pre< jonizm w malar8twie i czy ten e ks
presjonizm wyrazić si ę uda w d.r am acie 
przez „uduchowienie", „w yTwan ie jed
n ostlk i ze środowiska" i .,po·dniesienie in
dywiduów do wyżyn ide ow.01ś c i i typo
wości". lecz siada przy bi 11r k u i pisze 
ślicznie uśmiechniętą kome dię o pa,piero
wych i prawdziwych różach, o s Łońcach 
elEktrycmych i t akich, które młodość i 
miłość w duszach ludzkich zapala. 

Ach! Te kontrnsty płaka ły i chycho ta
ły już nieraz w teatrze, ale p. J erzy 
Szaniawsk i ma swoj ą własną Larn1pkę du
cha i własny reflekbm·. Mo·że w te j lamp
ce jest n ;e<:o rit tne,rowskiej 01liwy. ale 
szkł a, abażury, soczewki są jego niepo·
dz.i elną własJwścią . 

(1920) 

,z wszystkich młodych auto1r ów S za
niawski jest indywidualnością na.i.głębszą. 
Ma t akie dziwne, swoiste spoj rzenie na 
1rzeczy, taki zagadl'ó:owy uśm;ech w ob
liczu wiecznej t ragiko medti.i życia. A le 
jest w n im chłó d urodzonego mózgowca, 
jest męcząca skł.01nność do alegoryzowa
ni a svvych myśli. Wię c bardziej intrygu
je ni·ż wzrnsza . Więc ej liternt ury daje niż 
poezji. Bądź co bądź t a lent niepowszed-
ni.. . 

(1923) 
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Bohdan Korzeniewski 

Słabowite, blade, o r uchach omdlewa
jących i pretensjonaln ych osoby ze sztu
ki Szaniawskiego wymagają od widza 
szczególnej pieczołowitości. T rzeba ob
ohodzić się z nimi jak z damą ba.r d zo de
l1ikatnego zdrow ia pisującą wiersze w cza
s ie .rekonwalescencji po zawodzie miłos
nym. Nie sposób tu dogadać się po ludz
ku bez dost<rojenia się do podniosłych 
toników, pr.zysłonięty•ch okien i więdną
cych kwiatów. Zaraz od pro,ga należy 
przybrać pos.taiwę współczującego przyja
ciela zwierzenia chwytać w pół słowa 
i odpowiadać uś·miechami rozrzewnienia, 
zadumą . zasmuceniem , z palcem na us
t ach: proszę nie kończyć - tajemni
ca jest t ak delikatn.a, proszę n ie otwie 
rać okien - poezja jest tak u lotna. Jeśli 
rzeczywistość bezpieczna i pewna, nie n a 
s tr ęcza większych zmartwień . takie bu
duaTowe „nastroje" jeszcze jakoś od bie 
dy uchodzą. Ale kie dy chwieje się i wali 
stawiając nawet wyjątkowo zatwardzia
łych pięknoduchów twarzą w twarz z 
powagą i wielkością czasów przemiany 
międ zy publicznością i t akim teatrem od 
r azu powstaje d yst an s, ironiczny, jeśli 
nie wzgardliwy. 

(1936) 

Tadeusz Kudlhiski 

Szaniawski nie wykłada jasno pro ble
mu w swvch sztukach. Każe w idzowi do
myślać s i.ę. Chowa skrzętnie ideę sztuki 
pod stale napięty. na-s tr~j drar:iatyc.zny. 
odrwodzi uwa,gę widza 111eco taJem111czą , 
a nawet sensa·cyjną intry gą , ba.rdzo umie
jętnie opóźnianą epizodami. Rozkłada cię
:iar na dramatyczne i odrębne sprawy 
pojedynczych p ostaci , wyjawnian.e w .mi
sternych dia·Iogach. Ta duża i skompliko
wana gra ś.rodków dramatycznych , skom
ponowana jest z przed z iwną równowagą , 
przypominającą układ muzy czny. 

Ta konspiracja prob lemu zmusza wi
dza do samodzielnego wysiłku - odbu
dowania istoty pro blemu z przeżytych 
elementów arrtys~ycznych. A problem za
wsze jest i to nie błahy. Dopie_ro w re
flek sji 9gólne j po przedstaw1eruu za.czy-



na się coś rysować. I w tym leży wiel
ka. wychowawcza rola teatJ·u Szaniaw
skiego. 

(1 955) 

Wojciech Natanson 

In tele ktualistę, jak im jes,t Szania ws 1- ; 

przede wszystkim in teres uj e człowiek. 
Człow;ek i jego - konflikty, jego sprawy. 
P rawa drzemiącej w ni ch tęsknoty, żą
dzy ulepszeń i wynaLa,zków, rehabilito
wania s-ię w oczach cudzych. genezy mi
tów, które są po,słuszne prawom życia, 
ale muszą być dem ask owane i pogłębia 
n e w imię ulepsza,nia tego ży cia („Ze 
glarz '', „Kowal. p:ien ;ąd ze i gwiazdy"), 
konfront.a,cja fak tu i zmyślenia, praw 
określających działanie fantazji. P a,ra
dok s, któr ym Szaniawski operuje, jest 
środk i em do zdzierani.a fałszu i k orn1u
nału, które rod zą zastó j, b ezwład , nudę 
i k-rzywdę. Choć twórczość tego pisarza 
n ;e jest buntowniczą , ch o ć b r ak je j ak
centów walki - pom aga lepiej zrazu- · 
mieć cz1owieka, a więc i działać zgodnie 

: z celami jakie sobie lud zkość wytknęła. 
W opowiadaniu „Kubek" stary kamerdy
ner idąc do swego ciężko chorego towa
r zysza kupuje m u kwiaty i uczy s i ę ce 
nić ich nnaczenie. 

.,Wybrał kwiaty ·czerwone i żółte" . \Vy
bierał barwy czyste zdecydowane. Po raz 
pierwszy w życiu ba.rwa miała dla nie
g.o swój sens". ( ... ) 

Zdanie Szaniawsk iego ma smak pros
toty. J es t przez to właśnie i b m-Wille i 
śmiał e, i dź,więczne , i przede wszystk im 
- cel111e. Dow cip często bywa os,tJry, ni
gdy brutalny. Jeśli jest melancholi jny i 
smutny nie pozosta wia nam goryczy -
ale właśnie potrzebę da1'szej pracy myśli , 
dalszego obserwowania zjawisk, szukania 
rozwiązań dla problemów, jakie nasuwa 
życie. 

(1957) 
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Jerzy Szaniawski 

PROFESOR TUTKA O PRZYWIĄZANIU 
DO PRZESZŁOŚCI 

Nie było śród rozmawiających panów 
człowieka, który b y czegoś piękneg.o nie 
stracił .podczas wo·jny. Rejent stracił bi
bli.otekę, która była istnym stadem bia 
łych kruków. Sędziem,u wst.rząs b omby 
pmoz.rzucał numizmaty, które zbierali 
skwapliwie nie-num;zmatycy. Mecenas 
lokował przezornie swoje kapitały w m1;;; 
trza.ch malarstwa polskiego z osiemna ,_ 
tego i dziewi ętnastego wieku i - pozo
s tał be.z mistr,zów i bez .pieniędzy . 

Zaczął opowiadać profesor Tutka: 

- Oczywiście wszyscyśmy potracili 
rzeczy go.rl iwie przez nas zbierane, tros
khwie p1r·zechowyw;m.e. Jednakże wojna, 
jako· taka , była dla nas przeżydem i 
wstrząsem tak silnym, że st.raty jakle po
nieśliśmy, jak by zmalały. Ta sama stra
ta podczas pokoj u wy.darwałaby się wię

ksza. 

Znałem przed wojną człowieka, który 
miał w swym starokawalerskim mdesz
kaniu sporo ładnych rze ozy. ale najwię
cej cenił s zablę turecką, zdobytą przez 
jednego z przodków podczas wyprawy 
wiedeńskiej. Szabla ta z zatartym nieco 
nap;sem tureckim, mieszczącym w sobie 
dewizę: „Półksiężyc i honn r"! , czy coś 

w tym rodzaju, wysadzana dro.gimi ka
mieniami przy rękojeści , należała zapew
ne do jakiegoś tureckiego dostojnika . Wy
glą dała rrzeczywiście imponująco. I oto 
dnia .pewneg.o podczas nieo becności go
spoda.rza zak.radli się zł.odzieje. Skradli 
tę cenną szablę. Widoczn ie złodzieje byli 
nawet znawcami, gdyż sądząc po nie
wielkich naogół szkodach, jakie zrobili 



- poiowąli giównie na ten kle jnot. żna
jomy mój był niepocieszony. Rozpaczał, 

jakby po stn:acie najbliższej istoty. Oc
knąwszy się nieco z bólu, rozpoczął nie
zwykle s,j]ną akcję w celu odzyskania 
szabli: obiecał wielką nagrodę, kazał ro
zesłać depesze do wszystkich stacji po
g1ranicznych. wysłał ost;-zeżenie do- an 
tykwariuszów w kraj u i za granicą. Nie
stety, upływały tygodnie, a na ślad bez
cennej szabli nie natrafio no. Doprawdy 
żal mi było człowieka, który po stracie 
tak bardzo rozpaczaŁ Zacząłem się nawet 
nad tym zastanawiać i obalałem w my
śli .poglądy tych. którzy tw;erdzą, że n aj 
silniejsze ucziucia przejawiają 'Się w spra
wach nieobcych i światu zwierzęcemu: 

jak walka o byt, żądze płci odmiennych, 
chęć zachlowanfa gat unku; otóż tutaj 
wchodziły w girę uczucia nieznane lwicy 
czy zającowi: bo już czysto ludzkim, 
związanym z intelektem, należy nazwać 

tak wielkie uczucie do cza.sów przesz
łych i dzieł sztuki, w tym wypadku -
sztuki tureckiej. 

Miałem - mówił dalej profesor Tutka 
- ja:kieś srebrne cacko staQ"Oweneckiej 
roboty, ale bardzo uszkodzone. Ktoś ze 
znajomych dał mi adres majstra, który 
takie rzeczy nie tylko n.aprawia, a le na
wet rekonstruuje części, a .robi to wprost 
po mistrzowsku. Odnalazłem z trudem 
tego- majs.bra, co mieszkał w staromiej
skiej dzielnicy, gdzieś poza ciemnym k.o
rytarzem, od którego prl()wadziły kręte 

schodki. Zobaczyłem w warsztacie po
stać jakby· powieściową , która stała wśród 
części antyków, dziwnych nar.zędzi , ty
glów, butli z kwasami. Powiało na mnie 
sta.rożytno•ścią, alchemią. W pewnej ch.wi 
li gdy rozmawiałem, ze starym mistrzem, 
zobaczyłem na ścianie dobrze mi znaną 

szablę turecką. Odkrycie to z,robiło na 

mnie duże wr.ażenie: .odna.lazłem szablę 

człowieka, który w niią wkładał uczucie 
wyższe, ludzkie. nieznane świa·tu zwie
rzęcemu. Nałożyłem maskę dyiploma1ty i 
Z3. cząłem mówić nie mal obojętnie. 

- Hm, ma pan , w.idzę, jakiś ciekawy 
okaz. Wygląda to na starą broń pocho
dzenia wschodniego. 

- Tak - odpowiedział - szablia tu
recka. 

- Musi liczyć sobie szabelka sporo la
tek„. nawet ten napis turecki, \Vidzę. jest 
111'eco starty„. 

- Nic. To jest kopi.a oryginalnej sza
bli tuTeck;ej zdobytej pod Wiedniem, 
którą wykończyłem dwa d n i temu. Wy
konałem tę kopię na żądanie pewnego 
klienta, któremu pa;rę m.iesięcy temu 
skradziono oryginał. 

- Him... Ale jak pan mógł wykonać 

tak wie,rną k,oiptię? Czyżby na podstawie 
najba•rdziej szczegółowego opisu możn,3 

z1robić rzecz identyczn;e taką samą? 

- Oryginał zdobyty pod Wiedniem 
znałem dobrze, gdyż sam go ki~kanaś-cie 

lat itemu na zamówienie tegoż klienta 
wykonałem. 

J erzy Szaniawski 



Prapremiery dramatów 
.Jerzeg·o Szaniawskiego 

MURZYN - Teat r p ,olski w Wra~·sza

wie 17 maja 1917 mku, reż. W. Kunce 
" nicz, dek. S. Śliwiński. 

EWA - Teat r Miejski we L wow ie 5 
kwietnia 1921 roku, reż . K. Okornicki . 

PAIF IIEROWY KO CHAN EK Teal1· 
„Baga tela" w K,rak orwie 28 kwietnia 192(1 
a·oku, reż . L. Frrits che. 

LEKKODUCH - T ea.tr „Reduta" w 
Warsza;wie 12 stycznia 1923 r ok u pod kie
runkiem J . Osterwy i M. Limano.wskiego, 
wystrarwa B. Birykner. 

PTAK .- Teatr „ Thozma·i t o ści" w War
szawie 22 grudn ia 1923 roku, r eż. J . Os
te.rwa, scen.. W. Drabik , muz. L . Ma r 
czewsk i. 

ŻEGLARZ - Teatr Narodowy w ·w a.r
szawie 6 Estoparda 1925 rok u, re ż. S. J a
rac~. scen . W. Drarbik. 

Obsada: Mieczysław F renkiel (Paweł 

Szmidt), Tade usz Frenkiel (Ja n) , Zofia 
Lindorfó\vna (Med ), Amelia Rotter Ja:r
mińska (Dakt oL1:owa) . Władysł,aw Skarzyń

ski (Rzeźbia rz), Władys ła,w S taszkowski 
(Rrzewrodniczący) , Józef Chmielińsk i 

(Rektor) , Józef Zieliński (Admirnł) , An
toni Bednarczyk (Starry Marynarz), Paweł 

Owerłło (Wydaw ca), Mieczysław Mysz
kiewicz (Kapelmirstrz), L. K r a s,zewski (Pan 
z Komitetu), Janina Pr0.b ofanrka (Felcia) , 
EW!at Dziewo ńska (Iza). 

A DWOKAT I RÓŻE - TeaM Nowy w 
Warrszawie 18 stycznia 1929 roku. reż. A. 
Zelwerowicz, scen. W. Drabik. 

FORTEPIAN Teatr Narodrowy w 
Warszawie 9 stycznia 1932 r oku. reż . E. 
Chaberski, scen. K . Frycz. 

MOST - Teatr Naro d1owy w Warsza 
szawie 28 stycznia 1933 L1:·ok u, reż. K. Bo 
rowski, scen. K. Frr"ycz. 

KRYSIA - Teat·r Narodowy w War
szawie 14 marca 1935 rroku , reż. A. Zel
wer ow;czi, s·cen. S. J arocki. 

DZIEWCZYNA Z LASU - Teatr Ate
n e um w Vvarszawie 19 stycznia 1939 r:o
k u, reż. S. P ernanowska, scen. W. Da 
szewski . 

DWA T'EA TRY - T e atr Po·wszechn y 
im. żolniena P.o·lskiego w K.rakowie 24 
lutego 1946 r oku. reż . I. G1rywiń ska , scen . 
T. K antor, muz. A. K lucznioka. 

KOWAL , PIENIĄDZE I G WI A.ZDY -
Teatr Miejs'·d w T orrun iu 28 września 

1948 rork u , reż. T. Muisk a t, scen. A . Mu
szyń ski. 

CHŁOPIIEC LATAJĄCY - T eat r Pol
ski w Warszawie 4 styczn~a 1958 roku , 
re ż . J . Kreczma·r, scen . J. M. Sza1n ce1', 
muz. T . S zeJ.igorwski. 

J erzy Szaniawsk i napisał poza ty m m .. 
in . słuchowiska: „Służbista". ,.W lesie", 
,,Zegarrek " , „Srebirne lich tarr ze", widowi·s
kro telewizy jrne „Łu czn.icz1ka", dwa tomy 
opow·;ada l'l „Łgarze pod złotą Kotwicą" 

i „Opowiadan ia p rofosma T utk i", wydal 
t ar'.de tom esse jów ,.W pobliżu te a t ru". 



W REPERTUARZE TEATRU : 

DYMITR FURMANOW 

CZAPAJEW 

PEDRO CALDERON 

DWOJE BRAM - TRU DNA STRAŻ 

URSZULA RADZIWlŁŁOW A 

NIECNOTA W SIDŁACH 

WILIAM SZEKSPIR 

HAMLET 

.J. BARC-IVA N 

DWAJ 
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