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Spotkanie z 

Jerzym Szaniawskim 

Jedną z najtrudniejszych rze
czy w teatrze to problem doboru 
odpowiedniego repertuaru. 

Państwowy Teatr Popularny 
w Grudziądzu zna te trudności 
bardziej może niż każdy inny. 
Związdne to jest z ksztaltowanie:n 
ludowego stylu n aszego teatru, ze 
specyficznym kręgiem naszych od
biorców. Dlatego też wzbudzi za
pewne zdziwienie najbliższa na
sza premiera, na którą składa się 
sztuka Jerze go Szaniawskiego 
„Dwa Teatry". Zdajemy sobie 
sprawę z trudności scenicznego 
zrealizowania tej sztuki, nie mniej 

jednak wybor ten nie jest przypadkowy. Jest to z pewnością jedna z naj
większych i najpiękniejszych sztuk w naszej powojennej dramaturgii. 
Wystawienie tej sztuk i to przedsięwzięcie ambitne, ambicja może prze
rastająca nasze możliwości, ale czyż nie trzeba stawiać sobie wymagań 
r..ajwyższych? 

Chcemy wystawić tę sztukę, bo jest ona bliska najistotniejszym spra
wom ludzkim, temu co nigdy nie da się wykreślić w naszym życiu -
ludzkim wzruszenio:n. 

Utarło się mniemanie, chyba niesłuszne, że teatr Szaniawskiego jest 
trudny dla widza. To nie Szaniawski komplikuje z pozoru łatwe i proste 
spra,.;y, to tylko życie jest trudne w swej złożonej prawdzie i nie wolno 
tej prawdy upraszczać. . 

Sztuka Szaniawskiego każe nam myśleć i czuć. Słusznie też ktos 
określił, że „Teatr Szaniawskiego, to przede wszystkim teatr odczuwania" 
l. o tym nie należy zapominać. . . 

Nieprawdą jest również twierdzenie, że „Dwa Teatry" to sztuka JUZ 

trochę z lamusa, mówiąca o rzeczach przebrzmiałych. 
Nie starzeją się przecież uczucia i nie ma dla nich raz na zawsze usta

lonych granic. Dyskretny hołd złożony w „Dwóch Teatrach" wtedy, 
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w 1946 roku, bohat2rom powstania warszawskiego podkreśla niezbicie 
fakt, że nie da się nigdy wykreślić z naszej pamięci i tradycji tej jeszcze 
jednej tragedii narodowej. 

Dziś, z perspektywy dwunastu lat i doświadczeń naszego pażdziernika 
możemy zdać sobie w pełni sprawę jak bardzo nas okłamywano, jak 
niszczono każdy objaw rzetelnej sztuki, jak kazano nam żyć głodny:n! 
frazesami i wtłaczać skomplikowane bogactwo życia w niewzruszone 
schematy. 

Wykreślono Szaniawskiego z premedytacją z repertuaru teatrów, 
wycofano jego utwory z ksiegarskich półek. 

W powojennym podręczniku Ryszarda M atuszewskiego o literaturze 
dwudziestolecia międzywojennego jest o Szaniawskim półstronicowa 
w_zmianka i to w dodatku fałszywa. W innych powojennych podręcz
nikach - ani słowa. 

Może ktoś lubić dramaturgie Szaniawskiego. lub nie - ale nikt nie 
jest w stanie zaprzeczyć Szaniawskiemu wielkiego pisarstwa. ·wielki 
artysta Jerzy Szaniawski tworzy swó j własny te,1tr, pełen subtelne.i 
poezji, delikatności i czułości dla wszystkiego co ludzkie. Jest to jeden 
z n_ielic_znych dramaturgów, którego sztuk nie można określać przygoto
wuiac ie na scenę. Przy absolutnym wyczuciu sceny nie ma w nich 
zbędnych słów. 

Potwierdza to się zwłaszcza najpełniej na przykładzie „Dwóch 
teatrów". 

Urzekła nas ta sztuka swoją poezją, madrością i wstrzasa.iącą pra
wdą. Postanowiliśmy z kiero,vnikiem artystycznvm naszego teatru 
Tadeusze:n Kozłowskim spotkać się osobiście z Jerzym Szaniawskim, 
przedstawić mu nasze projekty, nasze nadzieje i ob awy związane z wy
stawieniem sztuki. 

Nikt z nas nie potrafił sobie wyobrazić tej wizyty. Tak już prze
ważnie bywa, że nie znaj ąc pisarza osobiści e łac zvmy jego cechy pry
watne z charakterem jego twórczości. Vlyobrażal i śmy sobie dystyngo
wanego, starszego pana, tymczasem powitał nas w biał~'m dworku 
w Zegrzynku pod Warszawą - zamyślony, zmeczon y człowiek. Wprowa
dził nas z milczacą, serdeczną gościnnością do skromnego mieszkania. 
Nie było w nim nic z nonszalanc ji artysty umiejącego cenić swą wartość. 
Ten najskromnie jszy i najbardzie j ni eśmiały z pisarzy zd ;;wał się być 
jeszcze bardzie j zażenowany od nas . P atrzac na nie <!'.o t er az dopiero zro
zumieliśmy w pełni jak nieokupioną krzywdę wvrzadziła te:nu świetnemu 
pisarzowi tyloletnia, złośliwa głupota adm inistr::i. torów naszej sztuki 
i to w momencie, kiedy wniósł do literatury swój na jpiękniejszy utwór 
„Dwa Teatry". 

„Wykreślono moje sztuki z r epertuaru wszystkich t eatrów - mówi 
z goryczą Szaniawski" - teraz dopiero zaczynaj ą mnie grać. Z zawalo
nego papierami, książkami i fajkami biurka wyszperał Sz niawski zdję
cia , nadesłane z Krakowa, z granego t am przeds tawienia „Dwóch 
Teatrów". 

Widać było wyrażnie jak bardzo go cieszy każdy. choćby najmniejszy 
objaw zainteresowania i jak bardzo brak mu było tego dotychczas. 

Rozmawialiśmy długo. Nie bvła to łatwa rozmowa. Szaniawski roz
mawia wła~ciwie manosylaba:ni, jak gdyby potakując własnym myślom. 
Z nieodstępną faj_k<), często zamyśla s ię urywaj ąc zdanie. Kojarzył nam 
się nieodparcie z przedziwnym, niepokojącym Autorem-bohater em I aktu 
„Dwóch Teatrów". 

dokońc::: enie na str. 8 
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„DWA TEATRY" 
sztuka o ludzkich wzruszeniach 

J erzy Szaniawski ma dzisi a j przeszło siedemdzie;,iąt lat. Stworzył 

swój własny, n iepow tar zalny t eatr, pełen poezji i zamyślenia. Istotę 

t ego teatru stanowi nieustan ne b '> da nie zj awisk pozornie prostych, jedno
w ymiar owych, w skazywanie na ich r~latywność, odkrywanie dalszych 
wymiarów tych zjawisk. Vlszystkim r zeczom i zjawiskom, zamkniętym 

i sko11czon ym pióro Szan iawskiego potra fi odkryć jeszcze jedno dno, 
p ot rafi przewartoś ciować ustalon e raz na zaw sze pojęcia i znaleźć ich 
nowy, jeszcze inny sens. 

Ukoronowaniem i syntezą t ych niesłychanie konsekwentnych poszuki
' ·a ń twórczych s ;:i, nap isane w 1946 roku - „Dwa Teatry". Sztuka ta 
w tym okres ie była n ie tylko j edną z największych niespodzianek , ale 
i jednym ze szczytowych os i ągnięć naszej powoj enne j dramaturgii. J est 
nim zresztą do dnia dzisie jszego. Ne należy oczywiście pojmować tej 
~z tuki dosłownie - jako wal k i dwóch programowo odrębnych teatrów 
o nowy ich ks ztałt . 

„Dwa Tea try" - to metaforycznie przeciwstawione dwie płaszczyzny 
t ych sa:nych zjawisk i spr aw ludzkich, nie przeciwstawiane, ale konse
kwentnie sprow adzane przez a utora clo jakiejś wspólnej nierozerwalnej 
syntezy. Są to więc „Dwa T eatry" jednej rzeczywistości, dialektyczne 
przeciwstawienie tego samego zj aw iska. Dyrektor „Małego Zwierciadła" 
i jego współpracowni cy to ludzie biorący życie takim, jakim ono jest. 
Na granicy przeżywania w s;:ystkich spra w stoi Liselotta . Jej myśl wybie
ga p oza ten „realny", jakby s i ' na przykładzie jednoaktówek wydawać 
mogło , jcdnozcaczny krąg doznań i doświadczeń. A przecież ten konse
kwentnie broniony w dyskusji z Autorem, Chłopcem z d e zczu i Liselottą 
program n ie y; ys tarcza w gru ncie rzeczy samemu dyrektorowi. Dyrektor 
br oni się przed na r as ającym n iepokojem, ale prześladuje tego „foto
gra fa rzeczyw isto~ri " n iesprawdz,1lna jeszcze wtedy, groźna wizja Autora 
(mias to pod gruzami). chodzi za nim rzucona w bezinteresownym geście 
poezja Chłopca z deszczu, w jego ,,n ieteatralnych" sztukach. 

Bo przecież „Nic w szystko s ię koriczy po zapadnięc iu kurtyny" -
żadna sprawa ludzka nie m a swe j ostatecznej granicy. 
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Mądra i surowa Matka nie potrafi zapewnić szczę5cia swei cor <: , 

chociaż w swym przekonaniu zerwie wszelkie wic;zy ł ącz ące jej zięcia 

z przeszłością . Zięć zawsze będzie tę3knił do pierwszej nieszczęśliwej 

miłości, chociaż pozostanie w obroniony:n pozornie p rzez ililatkę ognisku 
domowym. 

Andrzej odtrr.cający ojca z przepełnione j łódk i ·v „P owodzi" w obro
nie życia reszty, mimo najbardzie j przek onywu j ących i słusznych argu
mentów nie uspokoi do kotka życia sum ienia . „Nie wsz:,- s tk o się kończy 
po zapadnięciu kurtyny". 

Jest rzeczą charakterystyczną fakt, że jednoaktó\vka z „Dwóch 
Teatrów" - „Matka" - napisana została przed wojną, a więc w momen
cie, kiedy Szaniawski nie myślał praw dop odobnie jeszcze o „Dwóch 
Teatrach". Nie jest rzeczą przypadku, że t ę wła śnie sztukę („Matka") 
wraz z napisaną już w 46 roku „Powodzi " włączył Szaniawski do 
„Dwóch Teatrów" - dopisując w III akcie dalsze ich ciągi. 

Narzuca się przypuszczenie, że samemu a utorow i nie wystarczyło 
„wyraźne" zakończenie „Matki" i analogicznie „Pow odzi", że w kry
tycznej syntezie swej twórczości, jaką s niewątpliwie „Dwa Teatry", 
Szaniawski mu:;iał szukać ich pełni. 

Doświadcze nia wojenne rozszerzyły w ymiary spraw jednoznacznych 
i znalazły sprawdzian dla zjawisk rzekomo niesprawdzalny ch. 

Symboliczny sen Dyrektora w III akcie nadał kształt nienazwanym 
tęsknotom i niepokojem z I i II aktu. k tórymi dyrektor już w tedy 
bezwiednie przekraczał zakreślony przez siebie krąg. Sprawdziła się 

„niesmaczna" wizja Autor a, potw ierdzona tragiczną śmiercią Liselot ty 
;;:.od gruzami wojny. Nabrzmiewaj ąc przer :;.żai ącą prawdą ożyły postacie 
w papierowych hełrr.ach - „Byli lo żołnierze" -· pcw tai'1cy wa r5zawscy. 
Prysnęło wyraźnie zakończen i e jed n oaktówek z II akt szluki. 

Dyn;ktor Teatru Snów - to upostaciowa ny generainy r achunek 
sumienia Dyrektora Małego Zwierciadla. 

Nie wystarcza człowiekowi wizja odczuw anych marzeń, bo żyj e 

w „trzech mądrych, praktycznych, celowych w ym iarach". Lecz te trzy 
realne wymiary i tylko one nie są w stanie zamknąć całe j, skomplikowa
nej prawdy życia ludzkiego. 

Te dwie płaszczyzny nie mogą się wykluczać, przeciwnie - muszą s ię 
uzupełniać. Dlatego przeciw:;tawienie, usymbolizowane dwoma „róż
nymi" teatrami, jest pozorne. 

Nie ma w życiu szablonów. Nie da się nigdy z tego życia w y ·reślić 

wzruszeń. 
Szaniawski, wielki artysta i dem aska tor uczuć poucza nas swoją 

piękną sztuką o tej prawdzie. 

Andrze j Bas zkow:;ki 
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Dokończenie z str. 3 

Nie mniej z naszych wspólnych rozważań w Zegrzynku utwierdziliśmy 
się w przekonaniu, że dobrze odczytaliśmy sztukę. 

Reżyser naszego przedstawienia Tadeusz Kozłowski w poprzednich 
ze mną dyskusjach podkreślał aktualność aluzji, kierowanych w „Dwóch 
teatrach" do powstania warszawskiego. Wiązał to zagadnienie z nie
dawnymi wypadkami na Węgrzech. Ku naszemu zadowoleniu sam Sza
niawski potwierdził nam te sugestie. 

Rozmawialiśmy jeszcze ze znako:nitym autorem o innych sprawach. 
Szaniawski wspominał o mającym nastąpić na jesieni tego roku wydaniu 
jego dzieł, mówił o dokonywanym remoncie domu, prosił o utrzymanie 
z nim korespondencji. Na zakończenie powiedział nam, że odwiedzili go 
kilka dni temu przedstawiciele „Po prostu" ... i wiecie - zwrócił się do 
nas Szaniawski - „oni powiedzieli, że jestem ich ... " 

Każdy z nas rozmaicie wyobrażał sobie tę wizytę. 
Odjechaliśmy z cichego, zegrzyńskiego dworj{u pełni wzruszenia 

i zadumy. To spotkanie z wielkim poetą sceny zostanie w naszej pamięci. 

Andrzej Baszkowski 

Cena zł 1,50 
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