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Bo teatr to wielka sztuka. Jeżeli ktoś w tej 
chwili uśmiechnie się złośliwie i figlarnie 

· przymruży oko- to ten, co zna zły teatr, 
ten, którego wychował zły klimat wokoło 
teatru. Ja wierzę, że teatr to wielka sztuka. 

JERZY SZANIAWSKI 
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Ja tam (mowa o DWÓCH TEATRACH) nie przeciwstawiam 

tych dwóch koncepcji - realistycznej i wizyjnej - jako dwóch 

g..itunków odrębnych i wzajem sobie przeczących. Chodzi ra

czej o jedną koncepcję teatru, gdzie dwa te czynniki są tylko 

dialektycznymi przedstawieniami tego samego zjawiska. Ani dy

rektor realistycznego teatru „Małe Zwierciadło", ani jego prze

ciwnik w dyskusji, dyrektor „Teatru Snów", nie są przedstawi

cielami dwóch odrębnych i bezwzględnie uzasadniających się 

światów. Każdy z nich reprezentuje połowę racji, które ze sobą 

połączone dają dopiero pełną i bogatą całość. Mój realizm nie 

kończy się tam, gdzie kończą się konkrety dosięgalne zmysła

mi. Jedno z drugiego wynika, jedno o drugie się zazębia, obaj 

dyskutanci mają swoje głębokie racje, o bezwzględnym zwy

cięstwie któregoś z nich nie ma mowy. 

JERZY SZANIAWSKI 

Odrodzenie 1946 nr 20 

+----

Jerzy Szaniawski przed dworkiem w Zegrzynku - fot. CAF 
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Gmach teatru Corazziego uważano za piękny i to - bez 
zastrzeżeń . Owe „ zwierciadło życia ", jak nazywają teatr, zo
stało umieszczone w Warszawie na miejscu skupiającym różno

rodne sprawy ludzkie, na które patrzyły liczne okna wielkiego 
gmachu. 

Ten warszawski gmach teatralny różnił się od teatrów repre
zentacyjnych , które oglądano w wielkich miastach : właściwie 

widziało się tylko fasadę; trzy inne strony to po prostu naj
różnorodniejsze k3mienice czynszowe. Cudzoziemiec, albo 
człowiek nie znający Warszawy, idąc ulicą Trębacką, Nowo
senatorską lub Wierzbową , nie domyślał się nawet, że poza 
domami od ulicy kryją się dwie sceny, pracownie, magazyny, 
podwórka, zakc:imarki, a tysiące ludzi związanych z teatrem 
krąży tam teraz, pracuje. 

Ludzie ci, wymienieni przeze mnie i nie wymienieni, zaludniali 
Plac Teatralny, plac bardzo „ warszawski" , na którym skupiały 

+---
Plac Teatralny po roku 1891 



się sprawy różnorodne, handel , zabawa i sztuka. Dla przyjezd
nego cudzoziemca był to jeden z licznych placów teatralnych , 
znanych mu i w innych miastach ; dla nas, zwłaszcza po latach 
pełnych wstrząsów i przemian , warszawski Plac Teatralny ma 
w sobie wiele wartości , uroku i piękna . 

Plac Teatralny znałem dobrze . W dzieciństwie , idąc do szko
ły , szedłem po stronie , gdzie stał Ratusz, wracając , zawsze 
przechodziłem koło teatru . Ta pierwsza strona placu może była 
bardziej interesująca dla moich kolegów, bo i strażak w lśnią

cym hełmie , stojący na warcie, i wyjazd z bramy oberpolic
majstra w wolanciku zaprzężonym we wspaniałego kłusaka, 

i sklep Bruna, ciekawy zwłaszcza w zimie , gdy w licznych ok
nach wystawiano łyżwy o rozmaitych nazwach , a także można 
było obejrzeć najrozmaitsze dzwonki i dzwoneczki, umieszcza
ne na szyjach i grzbietach końskich , a zdobne często w farbo
wane ogony. Mnie jednak interesowała więcej druga strona 
placu , ta pod filaram i. Interesował mnie bowiem od dziec i ństwa 

teatr. 

JERZY SZANIAWSKI 

__ __,. 

Gmach Teatru I ulica Senatorska, 1947 r. - fot. CAF 



Istn ieje przekonanie, że sztuka aktorska jest krótkotrwała 
i ginie wraz ze śmiercią człowieka. Powodem tego ma być nie
możność utrwalenia tej sztuki , pomimo że w wieku dwudzie
stym płyty czy ekran mogłyby wiele utrwalić . Wiele , ale na 
pewno nie wszystko. 

Aktorzy pozostają w pamięci tych, co ich widzieli, bardzo 
długo . Chociaż pożegnani na Placu Teatralnym dźwiękami szo
penowskiego „ Marsza żałobnego ' ', żyją w teatrze nadal. Wiele 
ich zdobyczy, pomysłów rozwijają , powtarzają świadomie czy 
nieświadomie uczniowie, następcy . 

Aktorzy pozostają w pamięci długo , dłużej niż ludzie inni . 
Oglądani w ramach scenicznych , w małym polu widzenia, sta
ją się wyraźniejsi, potrafią ukazać rzeczy często nie zauważa
ne, jak charakterystyczne gesty i odruchy; ubrani czaęem i w 
kostiumy z wieków ubiegłych, ukazują niespodzianie sprawy 
ludzkie i dziś nam bliskie ; nieraz umieją wzruszyć, podniecić , 
wywołać gniew i skłonić do dyskusji czy zadumy. 

Jakie są przyczyny, że nowi aktorzy odczuwają tak często 
pewną niechęć czy rezerwę w stosunku do siebie, gdy obej
mują słynne role po zmarłych poprzednikach? Zwykle duże zna
czenie ma tu postać ukazywana w ciągu lat wielu przez aktora 
znakomitego: ludzie niechętnie widzą zmiany, jakie wprowadza 
aktor nowy, który nie chce wyglądać i grać jak poprzednik. 
Przyczyn innych doszukać się można i w sentymencie, przy
jaźni, a nawet czasem w miłości do aktora: zmarłego przyja
ciela niełatwo zastąpi przyjaciel drugi. 

JERZY SZANIAWSKI 

( ... ) czasem przeważa teatr „czysty" czy „ istotny", to jest barw
ny, żywy, emocjonujący, a czasem są na scenie i rozważania , 
zagadnienia, jest cała filozofia . A więc i znaczenie tekstu autor
skiego bywa tam rozmaite: w sztukach pełnych ruchu, okrzy
ków, a „ ilustrowanych" w dodatku muzyką , to, czy aktor parę 
słów opuści , czy doda, nie ma tego znaczenia , co w utwo
rach, w których działanie kryje się czasem w spokojnej rozmo
wie; tu słowo pisarza jest ważne . 
( ... ) teatr wzbogaca, nadaje barw, ożywia ; wielu pisarzy cze
ka na to ożywienie. 

JERZY SZAN I A WSKI 

Oczywiście , znając poglądy reżyserów , nie będę się starał 
niczego narzucać. ( ... ) Pisarstwo moje polega głównie na tym , 
że usuwam wszystkie słowa, które wydają mi się , że nie są po
trzebne . Podaję do publikacji nie „scenariusz", ale tekst prze
myślany i wielokrotnie sprawdzony. 

z listu do St. Marczaka-Oborskiego 
cyt. za: Krystyna Nastulanka „Jerzy Szaniawski" 

PIW 1973 



Marian Gawalewicz założył Teatr Mały, mały nie tylko z na
zwy, bo mieszczący się w niewielkiej salce w gmachu Fi/har
monii. Gawalewicz wybrał sobie aktorów młodych, a widocznie 
znał się na ich zdolnościach, bo później stali się znakomitymi. 
Maria Dulęba , Mila Kamińska , Adwentowicz, Weychert. Grali 
i nieco starsi, doskonali , jak Neubelt i Staszkowski. 

W teatrze tym wystawiono po raz pierwszy w Warszawie 
„Panią Dulską ", a wystawiono znakomicie . „Aszantkę" Perzyń

skiego również tam poznano. Niektórzy młodzi autorzy w tea
trze tym debiutowali . 

Teatr , chociaż mały, odegrał w życiu kulturalnym Warszawy 
rolę dużą . 

JERZY SZANIAWSKI 

-<---

Zespół „ Dwóch teatrów"'. Na pierwszym p lani e· Mal~orza ta Loren tow icz, Irena Eichl e
róN na, Jan Ciecierski ; od lewej : Katarzyna Hanuszkiewicz , Ewa Z ię tek. Justyna Kulczycka , 
M iros ł aw Konarowski, Tadeusz Janczar, Henryk Machal ica , Ewa żukowska , Krzysztof Wa
kuli ński, Jan Kulczycki, Andrzej Łapicki , Janusz Bylczyński , Kazi mi erz Wichniarz 

Fot . M . Langda 



DWA TEATRY 
DYREKTOR (wciąż z uśmiechem) 

Przyniósł mi pan swoją nową „sztukę". 

CHŁOPIEC . Przyniosłem. „Sztukę" mówi pan w cudzysłowie 
i jeszcze podkreśla pan to uśmiechem . Ale ja się wcale nie 
obrażam . Ja swoje utwory do pana przynoszę, pan mi je od
daje i„. nie gniewamy się o to na siebie . 

DYREKTOR Tak, nie gniewamy się. 

(po chwili zamyślenia) 

A jednak chciałbym wiedzieć „. chciałbym wiedzieć, czy pan 
rzeczywiście nie rozumie, że te utwory nie mogą być w teatrze 
grane. Ani ta „Dziewczynka z piłką ", ani to, co pan ostatnio 
przyniósł, ta „Krucjata dziecięca ". Cóż „ . idą tam, idą dzieci , 
jak przed wiekami, tylko na papierowych hełmach mają polskie 
znaki, w oczach niosą jakąś tęsknotę , jakąś chęć czynu, a nie 
wiedzą, że idą na zagładę . Ten obraz widzi się jeszcze po prze
czytaniu - Ależ cóż? sam pan rozumie, że to nie jest teatr. 

+---
Krzysztof Baczyńsk i 

JERZY SZANIAWSKI 



Jerzy Szaniawski urodził się 10 lutego 18.86 roku w Zegrzynku nad Narwią , 
w pobLiżu Warszawy. Ojciec pisarza, Zygmunt, pochodził ze starego, ale 
zubożałego w XIX wieku rodu Junosza-Szaniawskich i był guwernerem 
w domu Wysłouchów . Ożenił się z najmłodszą córką swoich chlebodawców, 
Wandą . Młodzi państwo Szaniawscy zamieszkali w Zegrzynku , gdzie ojciec 
pisarza został zarządcą młyna należącego do jego szwagra, Stanisława Kropiw
nickiego. Jeszcze prz(3.d I wojną młyn spłonął, a Zegrzynek wykupiony od Ra

dziwiłłów przeszedł w ręce rodziny Szaniawskich . Zygmunt Szaniawski zaj
mował się literaturą publicystyką, współpracował m. innymi z Prze

glądem Tygodniowym . Stryjeczny brat Zygmunta, Klemens Junosza, był po
pularnym nowelistą w drugiej połowie zeszłego stulecia , a jego syn Włady

sław znanym humorystą, wydawcą satyrycznego Krokodyla . Atmosfera w ja

kiej wyrastał Jerzy Szaniawski sprzyjała zainteresowaniom literackim i tea
tralnym. W Zegrzynku bywali pisarze : Konopnicka , Deotyma, Konrad Pró
szyński. Zygmunt Szaniawski znał Orzeszkową I Kraszewskiego , wuj Klemens 
przyjaźni/ się z Sienkiewiczem. Dom mój - powie pisarz w 1946 r. - by/ 
domem patriotów ( ... ) by/ w ciągu wielu lat stacją, do której przychodziły 

tJjne druki z Krakowa i s.:ły dalej w Polskę . 

Po złożeniu matury w warszawskim gimnazjum, jak wielu jego rówieśników 
Jerzy Szaniawski udaje się na studia do Szwajcarii . Studiuje w Lozannie 

nauki ścisłe i chemię rolniczą. Po powrocie do kraju mieszka w Zegrzynku , 

dojeżdżając od czasu do czasu do Warszawy. 

Jako nowelista debiutuje w 1912 r. na łamach Kuriera Warszawskiego . 
W latach 1914-1918 współpracuje z tygodnikiem satyrycznym Sowizdrzał. Jako 
dramaturg występuje w 1917 roku . Ma trzydzieści jeden lat, kiedy Teatr Pol

ski prezentuje Murzyna. W trzy lata później pisze Papierowego kochanka (za
grano go w Bagateli krakowskiej) , w rok później w teatrze lwowskim poka

zano Ewę. Rok 1913 przynosi Lekkoducha i Ptaka, wkrótce wychodzi powieść 

------Jerzy Szani awski - fot. Fr. Myszkowski 



Mi/ość 1 rzeczy poważne . W 1925 roku na scenie Teatru Narodowego odbyła 

się premiera szóstej jego komedii - żeglarza . Tom opowiadań Łgarze pod 
„Złotą Kotwicą" został opublikowany w trzy lata później . W roku 1930 za sztu

kę Adwokat i róże otrzymuje Szaniawski Państwową Nagrodę Literacką. Po

dobno - tak pisze w książce Jerzy Szaniawski K. Nastulanka - pieniądze 

czy część pieniędzy stanowiących nagrodę przeznaczył na założenie w Z e

grzynku ogrodu francuskiego . W 1933 r. zostaje wybrany do Polskiej Akadem ii 

Literatury . Wi elkie znaczenie dla dzi ałalności dramaturgicznej Szaniawskiego 

mi a ła współpraca z Redutą Juliusza Osterwy. Z Instytutem związane były słyn

ne premiery jego sztuk - Ewy, Papierowego kochanka, Lekkoducha. Szaniaw

ski przyjaźnił się z wieloma aktorami , przede wszystkim z Osterwą i Jaraczem, 
którzy bywali w Zegrzynku . Po latach miał o !'}ich pięknie napisać w książce 

W pobliżu teatru. W eseju Materiały do portretu Zelwerowicza pisze : Zelwe

rowicz grai w pięciu moich sztukach. żałuję , że nie we wszystkich ; rozumiał 

on bowiem, jak mało kto, cechy mego pisarstwa : nie ściszał mnie, nie rozwle

kał, nie „przesubtelnia/". A chodzi/o to za mną w ciągu wielu lat, jak nie

szczęście. Prapremiera Fortepianu t.o rok 1932, Mostu 1933, zaginionej Krysi 

1935. Od roku 1935 Szaniaw ski współpracuje z radiem . Jest autorem Zegarka 

i Służbisty, słuchowisk, które należą do klasyki tego gatunku. Otrzymuje Krzyż 

Orderu Odrodzenia Polski. Wybuch wojny zmienia całkowicie życie pisarza. 

Zarekwirowany Zegrzynek zostaje włączony do Rzeszy. Szaniawski przenosi 

się do Warszawy, tu spędza wojnę . Jest więźniem Pawiaka, u"<olniony, po 

upadku powstania doc iera do Krakowa . W latach 1945--50 mieszka w Domu 

Literatów na ul. Krupniczej. Tu powstają Dwa teatry, Kowal, pieniądze i gwiaz

dy, Chłopiec latający, pierwsze opowiadania z cyklu Profesor Tutka. Otrzymuje 

nagrodę literacką miasta Krakowa i Zloty Krzyż Zasługi za twórczość drama

turgiczną (1946) . 

Jak wynika z rozmowy opublikowanej przez Stefana Flukowskiego (Dwa 

<-----

Zegrzynek. Gabi net Jerzego Szaniawskiego , 1966 - lot. D. l omaczewska 



teatry jednej rzeczywistości, Odrodzenie 194'.J) - w czasie powst3nia spłonęło 

w Warszawie około trzydziestu nowel , a także szkice do powieści w trzech 
częściach, które Szaniawski napis ał w czasie i tuż przed wojną. 

W 1946 roku Szaniawski zaczyna odbudowywać zniszczony i obrabowany 

przez Niemców Zegrzynek. W pokojach trzymali konie - powie J. Kydryn

skiemu (U Szaniawskich w Zegrzynku, Przekrój 1958) - Biblioteką, którą gro

madzi/ jeszcze mój ojciec, palili w piecach. Przenosi się do dworku w 1951 

roku, żeby go opuścić niedługo ,przed śmiercią. Osiemdziesięciocztcrol etni 

pisarz umiera w Warszawie 16 marca 1970 roku. 

Po roku 1955 teatr Szaniawskiego przeżywa wielki renesans, od tego czasu 

jego sztuki obecne są stale w naszym życiu teatralnym. Formuje się też legen

da tajemniczego samotnika z nad Narwi, pisarza, który nie mówi nic lub pra
wie nic , pyka fajkę odpowiadając monosylabami na pytania, bacznie śledzi 

otaczające go życie, ale uczestniczy w nim tylko swoimi utworami. Ostatnie 

sztuki Szaniawskiego to Łuczniczka i Po latach dziewięciu. 

W wyda nej w rok po śmierci pisarza książce Świat J. Szaniawskiego Woj

ciech Natanson pisze: Mamy trochę nadziei, te n'<1znane rękopisy dziel nie 

publikowanych znajdą się jeszcze w Zegr:cynku lub gdzie indziej. Spodzie

wamy się, że stary dworek zostanie zamieniony na muzeum, poświęcone pa

mięci autora żeglarza i Dwóch teatrów·. 

We wrześniu 1977 roku dworek w Zegrzynku spłonął. 

E.R. 

Zcgrzynek. Pokój Jerzego Szaniawskie!Jo, 1966 - fot . D. Łomaczewska 



Przez dwa dni przekopywano pogorzelisko. Pracownice Mu
zeum skończyły pracę po południu w sobotę , zabierając z sobą 
trzy skrzynki wypełnione nie zidentyfikowanymi papierami . 
Wśród nich znajduje się około trzydziestu rękopisów i maszy
nopisów Jerzego Szaniawskiego. Przeważnie korespondencja , 
urywki Tutki. Podobno nic z utworów nie publikowanych. Pra
cownicy Urzędu Konserwatorskiego kierowali zabezpieczeniem 
ocalałych czterech drewnianych kolumn ganku, wypalonego 
z glazury pieca , niewielkiej ilości starych wyrobów kowalskich. 
Fotografowano zachowane fragmenty dla dokumentacji. („.) 
Wszędzie grube warstwy zetlałych ks i ążek, zapisanych papie
rów. Na froncie - „ Dialog " z finałem „ Powodzi" z „ Dwóch 
Teatrów" . („ .) żadnego śladu biurka Szaniawskiego, pianina . 
Tylko grzęzawisko szmat, zetlałych papierów i. .. oryginalny list 
Szaniawskiego : ( „ .) na moim terenie zostało wszystko doszczęt
nie , całkowicie zniszczone. 

Spalony Zewzvnek , wrzesień 1977 r. - fot . Zb . Furman 

B. Ka rłowski To nie zie psy 

Polityka 1977 nr 41 



Czy był pisarzem wielkim? Nie wiem. Usunął się 

od wielkich, stał na uboczu. Więc nie należy go z in
nymi przymierzać. Nie podwyższał się na ukrytych 
szczudłach. Nie stał między „nauczycielami narodu"; 
może dlatego, iż nie sądził, że jak już pisarz, to po
siadł wszystkie rozumy i wie na pewno, jak powinno 
być na świecie. Nie był gościem w gospodzie „pod 
wielkim Kabotynem", w której lubią przebywać - jak 
twierdzą złośliwi - i najwięksi w narodzie, a więc 
i pisarze. Był zawsze sam. 

JERZY SZANIAWSKI 
o Włodzimierzu Perzyńskim 

W programie fragmenty książki J. Szaniawskiego 
„W pobliżu teatru". Wydawnictwo Literackie, Kroków 1956 
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