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W roku prapremiery, 1946, dyskusję o Dwóch teat
rach Jerzego Szaniawskiego nazwano sporem o rea
lizm i stosunek krytyki do tego utworu stał się 

niemalże oficjalnym kryterium jej postępowości czy 
wste.~z11ictwa. Tak właśnie - Spór o realizm -
zatytu,.łowała swoją recenzję, a raczej artykuł pole
miczny, Melania Kierczyńska, prekursorka żdanowo
wskiej wersji realizmu socjalistycznego w Polsce. 
Pisała : „Na propagandę czystego irracjonalizmu nie 
ma już u nas dzisiaj miejsca. Zjawia się zatem pro
paganda „uzupełnienia" realizmu przez irracjonalizm 
kończąca się apologią „krzesania iskier ze słońca 

szablami z tektury" i akcentem pogardy dla 
„prawdy większości" - propaganda, która ma wy
soce reakcyjny społeczno-polityczny wydźwięk i nie
dwuznaczne reakcyjna-polityczne filiacje . („.) Sztu
ka Szaniawskiego, mącąca wprawdzie w głowach 

mniej zorientowanej publiczności, nie zdoła jednak 
przekonać kogokolwiek o konieczności wyjścia poza 
realizm" . 

Takie i tym podobne - suNwe wyroki zaważyły 
ciężko na losach tego utworu w ciągu następnych 

ośmiu lat, tak jak zaważyły zresztą na całym cha
rakterze i produkcji ówczesnej sztuki i kultury. Ale 
skierowane wobec Dwóch teatrów - w przewrotny 

sposób, jak to zaraz zobaczymy, zapewniły im rze
czywiste zwycięstwo. 

Kierczyńska zreferowała w swoim artykule ówcze-' 
sną polemikę dookoła tej sztuki - i tu, zamiast opi
sywać rzecz od nowa, z całym już zaufaniem może
my posłużyć się cy ta tern: 

„W dyskusji między Wojciechem Natansonem a 
Tadeuszem Peiperem przedmiotem sporu było to, 
czy Szaniawski przeciwstawia realistycznemu teat
rowi „Małe zwierciadło" „Teatr snów" jako teatr 
wyższy (jak utrzymywał Peiper), czy też traktuje 
„Teatr snów" jedynie jako uzupełnienie realistycz
nego teatru (jak twierdził Natanson). Ani Natanson, 
ani Peiper nie kwestionowali podstawowej sugestii 
sztuki Szaniawskiego - konieczności wyjścia poza 
realizm". 

Ten r;.. "lizm był wówczas obsesją krytyków i poli
tyków kultury. Jedni, jak Kierczyńska, postulowali 
go i widzieli w nim nie tylko ratunek dla zdruzgo
tanej wojną sztuki, lecz także najbardziej promien
ną perspektywę na przyszłość. Inni - jak Natanson 
czy Peiper - próbowali dość trzeżwo przeciwstawić 
się ortodoksji i dogmatom, a więc uchylać w tym 
realizmie trochę furtek, przez które i do literatury 
i do teatru mogła by się przecisnąć sztuka nie po
siadająca oficjalnego stempla zbawiennej prawo
myślności realistycznej. A jednak i jedni i drudzy 
znależli się w pułapce. Nie umieli wyzwolić się od 
przeciwstawiania realizmu i nie-realizmu. Znaleźli · 

się zresztą także w pułapce zastawionej przez auto
ra: „Małe zwierciadło" i „Teatr snów" - zapewne 
należy pomiędzy tymi propozycjami wybierać? 

Być może, gdyby nie istniał wówczas, i nie zagarniał 
coraz większych obszarów literatury i sztuki, oficjal
ny program realizmu, ta pułapka autorska nie była
by aż tak zgubna . Być może, ten i ów potrafiłby 
zastanowić się spokojnie nad słowami Szaniawskie
go , jakie powiedział on Stefanowi Flukowskiemu w 
wywiadzie dla Odrodzenia. Ale ówczesna atmosfera 
nie sprzyjała statecznej rozwadze. Bardzo agresy
wnie postulowano realizm. I bardzo nerwowo próbo
wano jeszcze bronić jakich takich pozycji przed je
go zaborczą ekspansją . Nie słuchano więc uważnie 
Szaniawskiego, który mówił: „Ja tam nie przeciw
stawiam tych dwóch koncepcji - realistycznej i 
wizyjnej - jako dwóch gatunków odrębnych i wza-



jem sobie przeczących. Chodzi raczej o jedną kon
cepcję teatru, gdzie dwa czynniki są tylko dialek
tycznymi przedstawieniami tego samego zjawiska" . 
Jakiego zjawiska? Tego już Szaniawski nie precy
zował. Nikt tego wówczas nie precyzował. A potem 
o całej sprawie zapomniano. Po roku 1956 grywano 
tu i ówdzie Dwa teatry, nie odnajdując w nich 
wszakże nic poza zwietrzałym już mocno ... sporem 
o realizm. Warto więc może dziś pokusić się o na
zwanie tego zjawiska pełnym imieniem. 

W trzecim akcie sztuki dyrektor „Teatru snów" roz
mawia z dyrektorem „Małego zwierciadła". Mówią 
o jednoaktówce Powódź, w której syn poświęca oj
ca, aby ratować żonę i dziecko. Ten pierwszy: „a je
dnak syn .. . słyszy po nocach wołanie . Widzi starca. 
Widzi te ręce, w które bił wiosłem, kiedy się przy
czepiły do odpływającego czółna" . Drugi: „Właśnie, 
więc dlaczego widzi?" 

I nieco dalej znów mówi µierwszy : „Panie dyrekto
rze, badaczu snów, dałem panu kilka przykładów, 
przedstawiłem trochę ludzi, związanych z pańskim 
teatrem. Niektórzy z nich podobno nie żyją, ale żyć 
będą u mnie, póki żyje pan" . Drugi: „Póki ja żyję?" 
Pierwszy: „Tak, ale potem pan żyć będzie tutaj, uj
rzą tu pana ci, co żyli z panem, co pana kochali". 
Drugi: „Są tu ci, którzy mnie kochali? Są tu ci, któ
rych kochałem?" 

W tych kilku zdaniach - „więc dlaczego widzi?", 
„są ci, których kochałem?" - zawiera się właściwy 
sens rozmowy, sens zestawienia „Teatru snów" 
i „Małego zwierciadła'', sens Dwóch teatrów. Te 
zdania wyrażają bowiem postawę doktrynerską, 

upór i ślepotę, zamasko•vane nienagannym na po
zór, logicznym rozumowaniem. Krytycy uwikłani 

w „spór o realizm" zbyt wielką, jak się zdaje, wagę 
przywiązywali do dwóch pierwszych aktów sztuki, 
do ich rozbioru, do ich sugestii, do ich stylu, akt 
trzeci natomiast traktowali po trosze jako dopust 
boży, jako konieczne w końcu rozwiązanie zaryso
wanych poprzednio kwestii. Jest przecież niemal 
regułą ganienie autorów współczesnych za to, że 

akt trzeci w ich sztukach wydaje się „puszczony", 
a okazuje się - nie zawsze, oczywiście, lecz w tym 
wypadku na pewno - po prostu niedoczytany. 
Tymczasem w Dwóch teatrach akt trzeci ma decy
dujące znaczenie . Postawy obydwu dyrektorów sta-

ją się tu zaciekłe, uparte, właśnie doktrynerskie . 
Szczególnie postawa dyrektora „Małego zwiercia
dła". Szania~ski go nie oszczędza. Przed śmiercią 
ukazuje mu jeS'Zcze zjawę ukochanej i daje strzęp 
nadziei, rozgrzeszenia, komunii. Marne są jednak 
nawrócenia w godzinę śmierci. Nawet gdy chodzi jak 
w tym wypadku o śmierć pozorną . Wyimaginowaną 

we śnie. Marnie chyba musi się czuć człowiek, któ
ry poddaje się osądowi - boskiemu, bliźnich, a cho
ciażby krytyków - z tak naprędce sporządzonych 
alibi czy świadectwem lojalności. Więc nie współ
czujemy doktrynerom, lecz wystrzegajmy się dok
trynerstwa. A prawdę i wzruszenia wynośmy swo
bodnie, zarówno z „Małego zwierciadła" jak i z „Te
atru snów", albo po prostu z teatru - proszę pa
miętać, że piszę to z małej litery! - współczesnego, 

wolnego od doktryn chociażby tylko artystycznych. 
Napisałem, że właśnie surowe wyroki rzucane kie
dyś na Dwa teatry zaświadczyły o zwycięstwie sztu
ki. Teraz już pojmujemy znaczenie tego zdania . 
Szaniawski, gdy pisał utwór w roku 1945 jak gdyby 
przewidując swoich doktrynerskich krytyków, prze
czuł, że lata najbliższe będą sprzyjały doktrynerom 
raczej niż artystom. Pokazał więc ich w artystycz
nym kostiumie, jaki zresztą później chętnie przy
wdziewali, i zakpił z nich, można by powiedzieć, 

gdyby ta kpina nie była tak po „szaniawsku" refle
ksyjna, mądra, że aż - właściwie - pogodzona 
z absurdalnym doktrynerstwem rzeczywistości. 
Na koniec raz jeszcze wywołajmy ducha Melanii 
Kierczyńskiej. Aby obronić niewolnika doktryny, 
dyrektora „Małego zwierciadła" , który nie chciał 

przed wojną wystawić melodramatu o zburzonym 
mieście, pisała: „Tragizm walących się murów War
szawy - to była straszliwa tragedia Narodu, czego 
nie zawierała i nie mogła zawierać proponowana 
przez Autora (jest to postać sceniczna - przyp. zg.) 

sztuka ... " Czy rozumiała, że wprowadzając pojęcie 

Narodu, w spór mniej czy bardziej doktrynerski , 
ale dotyczący zagadnien artystycznych, popełniała , 

delikatnie mówiąc, swoiste nadużycie dyskusyjne'' 
Oto pytanie - nie najmniej ważne w zainicjowa
nym przez Szaniaws kiego sporze o sens i rolę sztuki 
- na które nie odpowie zapew-
ne nowa inscenizacja Dwóch te
atrów w Teatrze Współczesnym. 
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OSOBY: 

Dyrektor teatru .... JAN KRECZMAR 
Dyrektor drugi . . . . ANDRZEJ ŁAPICKI 
Lizelotta . . .. MARTA LIPIŃSKA 
Laura .. .. BARBARA DRAPIŃSKA 
Woźny .. . . HENRYK BOROWSKI 
Chłopiec . . . . WOJGIECH--AbABORSJilłdeJ lqlelt 
Autor .. .. EDMUND FIDLER 
Montek . ... WOJCIECH SKIBIŃSKI 
Lekarz . . . . MARIAN FRIEDMANN 
Chłopcy 
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MATKA 
Matka . . . . STANISŁAW A PERZANOWSKA 
Pani .... HALINA MIKOŁAJSKA 
Leśniczy .... JÓZEF KONIECZNY _ 
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POWODZ 
Andrzej .... IGNACY 'GOG0hEWS~ .Nfłlberc&aj 
Anna . . . . BARBARA SOŁTYSł&.J·t,,o11r• W r~Hiń•A• 
Ojciec .... TADEUSZ FIJEWSKI 
Kapitan . .. . EUGENIUSZ POREDA 
Kohiety 

Reżyseria: ERWIN AXER 
Scenografia: EWA STAROWIEYSKA 
Opracowanie dźwiękowe: ZBIGNIEW TURSKI 
Realizacja: BOGDAN MAZUREK 

Studio Eksperymentalne PR 
Asystenci reżysera: 
DANUTA JAGŁA (PWST) JACEK GRUCA (PWST) 
Asystent scenografa : INES KUSKE 

Dgrektor Teatru: ERWIN AXER 

Opracowanie graficzne prog<ramu: 
FRANCISZEK STA,ROWIEYSKl 
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