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O ,,Dwóch Teatrach'' 
Jerze go Szaniawskiego 

\V roku bieżącym mija 30 lat od chwili, w której na scenach polskich 
zaczęły pojawiać się sztuki Jerzego Szaniawskiego. Już bowiem w roku 
1917 w Warszawie, wystawił Szaniawski swój pierwszy utwór sceniczny 
pt.: „Murzyn", po którym pisał kolejno ·dalsze, jak: „Papierowy kocha
nek", „Ewa", „Adwokat i róże", „Ptak", „Żeglarz'', „Most", „Lekko
duch", „Krysia", „For·tcpian". \V/ roku 1946, w Krakowie odbyło się 
pierwsze przedstawienie „Dwóch teatrów". 

O ile przedwojenna twórczość autora „Mostu", czy „Adwokata i róż", 
wywołała całkowicie nieraz sprzeczne oceny, wahające się od najgoręt
szych potęp ień do żarliwych zachwytów, o tyle „Dwa teatry" przyjęte 

zostały zarówno przez krytykę, jak i ·przez publiczno~ć ze zgodnym 
uznaniem, jako istotne dzieło sztuki dramatycznej, przepojone prawdziwą 
poezją. 

Szaniawski nigdy nie był autorem łatwym. Dokonał bowiem w dzie-
dzinie <lramatopisa·rstwa tego same:;o odkrycia, które przed n im stało 

się udziałem Norwi<ia przy rozważaniu części mowy. „Dziesiątą częścią 

mowy" nazwał Norwid:. przemilczenie, mówiące ''\\'szak często bez słów 
więcej, niż najobfitsza wymowa. Szaniawski świadomie przemilcza w swych 
sztub.eh najważniejsze wnioski i konkluzje, jakby pragnął, aby je sobie 
sam widz dopowiedział. Bohaterowie jego sztuk nie -dopowiadają nie
jednokrotnie rzeczy najistotniejszych, przemilczają - tzn. opowiadają je 
milczeniem. 

Słusznie też pisał Bogdan Ilutryńczuk o „Dwóch teatrach", iż jest to 
„1ztuka wymagająca najtrdciwszego skupienia". Skupienie nie ·tylko ze 
strony reżysera i aktora, ale przede wszystkim ze strony widza. Magia 
twórczości Szaniawskiego daje pełnię zrozumienia i zadowolenia jedynie 
takiemu wid zowi, który z napiętą uwagą i z całym odczuciem będzie 

współtworzył niejako z autorem i dopowiadał sobie samemu te rzeczy, 
które autor przemilcza łub zostawia do rozwiązania dowolnego widzowi. 

„Dwa ·teatry" są sztuką podwójnie ciekawą - przede wszystkim 
autor odkrywa wraz z widzem, istniejące w życiu realnym, ale przeważ
nie przemilczane światy przeżyć wewnętrznych„. „Twój teatr jest dobry" 

I - mówi Lizełotta <Io dyrektora „Małego Zwiercia:dla", teatru ultra reali! stycznego, którego chlubą jest fotograficznie wierne u jmowanie .rzeczy-
l wistości, w których „kawa pachnic kawą" i w którym widzi się „prlV.'-

! dziwc życic", - twój teatr jest dobry„. Rzecz inna, że i mnie czasami 
ten teatr nic wy,; t:ucza że chciałabym nieraz ·przekroczyć poza tę linię, 

ł którą wkoło swego teatru zakrdłiłeś... bo trudno powiedzieć w teatrze : I tylko „stąd dotąd ·. - Real ne bowiem, namacalne i widziane przci.y-
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c1a nigdy nic zdołają og.1rnąć całokształtu ludzkiej wewnętrznej rzeczy
,wistośc i. C6ż z rego, że t roskliwa matka z rea listycznej jednoakt6wki nie 
dopuści do widzenia się z ięcia z dawną ukochaną? Nic zdoła przec ież 
ogarnąć procesu przeżyć psychicznych zięcia, tęskniącego do odmiennego 
życ ia, ani myś l i i wspomnień własnych. C6ż z tego, że ludzie, do których 
na ziemi na l eży wyrokowanie, st;dzia i kapłan, rozgrzeszą postępek syna, 
kr6ry porzucił ojca w tonącym domu - skoro w duszy tego syna odzy
wa się wciąż głos, nic dozwalający na zapomnienie czynu? 

Skoro nie wystarcza dobry, real istyczny teatr - musi być kędyś in
ny teatr, leżący poza linią realizmu - ,;Teatr sn6w", który nie kończy 
akcji po zapuszczeniu kurtyny. Teatr, kt6ry wykrywa uczucie ludzkie 
„ukryte pod korcem, zamknięte na siedem zamknięć", który demaskuje 
tych, co „ka:pturcm nakrywają twarz swoją, aby nic zobaczono łez, 

'\\'Zruszenia, tęsknoty ". Teatr przeżyć wewnętrznych i marzeń : samo 
życic przepojone uczuciem wybiegającym poza ramy widzialnego auten
tyzmu. 

Nadto, i s tn iejące wartości przemilczanej rzeczywis tośc i odkrywa Sza
niawski na tle subtelnej a niezm iernie prostej kompozycji artystycznej, 
wplata je w tok dziejov:ych wydarzeń lat ostatnich. Chociaż nic dopo
wiada: czy miasto w ru inach jest Warszawą czy nie jest - widz łatwo 
może zestawić p ewne el ementy sztuk i, pevmt- słowa, z których sam sobie 
odpowie na ro pytanie. So;voim zwyczajem autor nie stawia kropki nad i. 
I po rej, wytyczonej p rzez autora drodze, sr:irala się p6jść reżyseri.1 

„Dw6ch tcarr6w", we Wrocławiu. 
J ako założenie przyjęto, aby przedstawienie działało j,1k najbardziej 

sugerowan iem atmosfery, a jak najmn iej stawianiem kropek nad i. W prze
ciwieństwie do ujęć reżyserskich na innych scenach, nie dopełniano celowo 
njedopowiedzeń autora, lecz starano się wywołać w widzu samodzielne 
odczucie i dopowiedzenie sobie myśli przewodnich Szaniawskiego. Nie 
r ozwiązywano zagadnień, rylko je stawiano. Reżyseria Teatrów Dolno
śl ąsk ich świadomie przeciwstawiła się Maeterlinckowskicmu ujęc i u, sym
bolistom, oraz ich nierealnej abstrakcyjności, ich „symbolov.'i - jako 
t~kicmu", a nawiązała raczej do Wyspiańskiego „Wesela", gdzie symbole 
mają realne oparcie (np. podkowa Wernyhory). Szaniawski ma zresz tą, 

własne, bardziej realne od Maeterlincka, a jednocześnie bardziej subtelne 
od Wyspiańskiego podejście do symboliki. 

Usiłowania reżyserii poszły w kierunku otrzymania możliwie najczy
stszej linii zam ierzeń autora, aby „widz z teatralnej sali" szedł myślą 
i odczuciem poza linię, kr6rą mu 'zakreśla oglądany obraz przedstawie
nia, w świat wewnętrznego życia i sn6w pamiętając przy tym, że i sny · 
są częścią jego rzeczywis tości. Przec ie ż słuszną jest uwaga Ka rtezjusza, iż 

„gdyby sny nasze miałr ciągl ość i konsekwencje, n ikt nic m6głby od-
różnić snu od jawy". Smk 

Drukarnie „WTEDZA" Wrodaw, ul. Wi!rthowa 30. F 1R7i 6 
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