
- wa oa rJ 



Teatr Polski 
Bielsko-Biała, 
ul. 1Maja1 
tel. 284-51 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Jan Syez 

Jerzy Szaniawski 

wa ca rJ 



2 

..... - ' „ .. 
" ' .. 

~' )~ 
.~, ~ 

'T \ .· 
' 

JAN SYCZ 
proponuje 

Rok temu obchodzutśmy stu~ecte urodztn Wttka
cego wystawieniem „ Wariata i Zakonnicy", w tym 
roku „Dwoma teatrami" chcemy uczcić taki sam 
jubileusz Jerzego Szaniawskiego. 
W kulturze polskiej obok tych nazwisk bardzo zna
nych nie sposób nie wymienić przy tej okazjt jesz
cze jednego nazwtska wielkiego rówteśntka naszych 
dramaturgów - Wladyslawa Tatarkiewicza„ huma
nisty światowego formatu, który na pytante „w ja
kim okresie dziejów żytem?" odpowiada: „Otóż tu 
nadzwyczajne by!o to, że żylem nie w jednym, lecz 
w wielu, przynajmntej trzech, jeśli nawet nie Uczyć 
wojen, jako oddzielnych, a tak bardzo odmiennych 
okresów. Pierwszy: to dnt ntewott i niedott . Drugt: 
jako trzydziesto:etni mężczyzna sta!em stę obywa
telem wolnej Rzeczypospotttej i bylem nim przez 
dwa dziestęciotecia aż po wojnę z Htt!erem. Trzeci: 
od ukończenia tej wojny jestem obywatelem Pol
ski Ludowej". 
Ta wypowiedź jest zwięzłym życiorysem pokolenia, 
które dato ogromną sUę XX-wiecznej kutturze pot
skiej. 
Zestawienie repertuarowe: Witkacy - Szaniawski 
nie jest przypadkowe i prowokuje do wielu prze
myśteń. Witktewtcz mantfestacyjnie glost „antybe
bechowatą" teorię czystej formy walcząc z ma!ym 
rea:izmem, kiedy Szaniawski tworzy teatr g!ęboktej 
psychologii, dodajmy - teatr reattstyczny. 
Szaniawskt to kontynuacja tradycji płynącej z Rit
tnera, Zapotsktej. Ktsielewsktego, autorów w świe
cie powszechnie znanych. Witkiewicz d!użej musia! 
czekać na zrozumienie jego sztuk przez świat. Obu 
artystów wyróżnia konsekwencja w tworzeniu wła
snego stylu. 
W „Dwu teatrach" J. Szaniawski sprosta! zadaniu 
jakie postawna przed nim historia tworząc sztukę 
teatralną, na której ca!ość w znaczeniu ideowym 
t artystycznym sk!adają się w!aśnte dwa widzenia 
sztukt scenicznej , połączenie dwu zadań sceny: po 
pierwsze stawianie pytań egzystencjalnych a po 
drugie rozpoznawanie mtejsca jednostki w historii 
czy szerzej mówiąc w kosmosie . Stąd to przemie
szanie rea!tzmu z poetyką wizji . 
Z pewnością „Dwa teatry" są wyjątkowym dzie
!em w dorobku Szaniawskiego wartym pokazania 
na scenie, nie tytko z rocznicowych powodów ale 
ze względu na rangę Jego sztuki. 

Jan Sycz 

KALENDARIUM ŻYCIA i TWÓRCZOŚCI 
JERZEGO SZINI!WSKI EGO 
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1886 Jerzy Sza1r1iawski urodził się w Zegrzynku 
koło Pułtuska jako syn Zygmunta i Wandy 
z Wysłouchów. 

1910-1912 Studia w Szwajcarii. 

1912 Debiut -nowelistyczny na łamach „Kuriera 
Warszawskiego. 

1914-1917 Współpracuje z tygodnikiem satyrycznym 
„Sow izdrzał" . 

1917 Debiut sceniczmy Szaniawskiego: prapre
miera Murzyna w Warszawie. 

1920 Prapremiera Papierowego kochanka w Kra
kowie. 

1921 Prapremiera Ewy we Lwowie. 

1923 Prapremiera Lekkoducha i Ptaka w War
szawie. 

1924 W serii „Książki Ciekawe" ukazuje się po
wieść Mi!ość i rzeczy poważne. 

1925 Prapremiera Zegiarza w Warszawie. 

1928 Ukazuje się tom opowiadań Łgarze pod 
Ztotą Kotwicą. 

1930 Ukazuje się tom dramatów (Ptak, Zegiarz, 
Adwokat i róże). Pu:apremiera Adwokata 
i róż w Warszawie. Szaniawski otrzymuje 
za tę sztukę Państwową Nagrodę Literac
ką; przyzmano mu także Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 

1932 Prapremiera Fortepianu w Warszawie. 

1933 Prapiremiera Mostu w Warszawie. Sza
niawski z;ostaje powołany do Polskiej Aka
demii Literatury. 

1935 Szaniawski 111awiązuje współpracę z ra
diem; prapremiera Zegarka. 



1937 Prapremiera słuchowisk W lesie i Slużbi
sta. 

1938 Prapremiera słuchowiska Srebrne lichtarze. 

1939 Prapremiera Dziewczyny z lasu w Warsza
wie. 

1939-1944 Szaniawski mieszka w Warszawie. 

1944 Szaniawski zostaje aresztowany i przez kil
ka miesięcy jest więziony na Pawiaku. Po 
powstaniu warszawskim przedostaje się 

w okolice Kłaja, spędza tam ostatnią wo
jenną zimę . 

1945-1950 Szaniawski mieszka w Krakowie. 
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1946 Prapremiera Dwóch teatrów w Łodzi. Sza
niawski otrzymuje nagrodę literacką m. 
Krakowa 1oraz Złoty Krzyż Zasługi za 
twórczość dramatyczną. 

1947 Ukazuje się tom dramatów (Most, Dwa 
teatry). 

1948 Prapremiera Kowala, pieniędzy i gwiazd 
w Toruniu. 

1951 Szaniawski wraca do odrestaurowanego po 
wojeminej dewastacji Zegrzynka. 

1954 Ukazuje się tom Profesor Tutka i inne opo
wiadania. 

1955 Premiera dwóch składa.nek: Niecodzienne 
zdarzenia w Warszawie i Profesor Tutka 
opowiada w Krakowie. 

1958 Ukazuje się napisana wespół z J. Henne
lową monografia Juliusza Osterwy oraz 
tom W pobliżu teatru. 

1958 Ukazują się Dramaty zebrane (trzy tomy). 
Prapremiera Chlopca latającego w War
szawie. Szaniawski otrzymuje nagrodę li
teracką m. Warszawy. 

1959 W „Dialogu" (nr 12) ukazuje się Łucznicz
ka. Szaniawski otrzymuje 111agrodę literacką 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warsza
wie. 

1960 Ukazuje się tom Łgarze pod Zlotą kotwicą. 
W „Dialogu" (nr 6) ukazuje się jednoak
tówka Dziewięć lat. 

1962 Szaniawski wstępuje w związki małżeński!! 
z Wandą Anitą Szatkowską. Ukazują się: 
tom Profesor Tutka. Nowe opowiadania 
oraz powieść Milość i rzeczy poważne . 

Szaniawski otrzymuje nagrodę literacką 

im. Włodzimierza Pietrzaka za całokształt 

twórczości. 

1966 Projekcja filmowego serialu telewizyjnego 
Klub Profesora Tutki (pięć odcinków). 

1970 16 mrurca Szaniawski umiera w Warszawie. 
(wg K. Nastulanka - Jerzy Szaniawski, 
Warszawa 1973) 
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SZANIAWSKI o „DWÓCH TEATRACH'' 

Ja tam nie przeciwstawiam tych twóch koncepcji -
realistyczmej i wizyjrnej - jako dwóch gatunków od
rębnych i wzajem sobie przeczących. Chodzi raczej 
o jedną koncepcję teatru, gdzie te dwa czynniki są 

tylko dia lektycznymi przedstawieniami tego samego 
zjawiska. Ani dyrektor realistycznego teatru „Małe 

Zwierciadło", a'lli jeg.o przeciwnik w dyskusji, dyrektor 
„Teatru Snów" nie są przedstawicielami dwóch odręb
nych i bezwzględnie uzasadniających się światów. Każ

dy z nich reprezentuje połowę racji, które ze sobą po
łączone dają dopiero pełną i bogatą całość. Mój rea
lizm nie kończy się tam, gdzie kor.czą siG konkrety 
dosięga lne zmysłami. J edno z drugiego wynika, jedno 
o drugie się zazębia, obaj dyrektorzy mają swe głębo

kie racje, o bezwzględnym zwycięstwie któregoś z nich 
nie ma mowy. 

(cytat wg: S . Flukowski, Dwa teatry jednej 
rzecz11wistości, "Odrodzenie" 1946, nr 20) 
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GŁOSY KRYTYKI o „DWÓCH TEATRACH" 

WILAM HORZYCA: 

Właściwie trudno mówić o dwóch teatrach, o tym, 
który jest snem czy marzeniem, i o tym, który jest 
konkretmością i dotykalrnością. Nie byłoby tego, który 
jest dotykalnością, gdyby nie było tego, który jest nie
wymiernością . Konkretność to tylko zgrubienie, węzeł 
na księżycowej ni tce snów, to tylko chwila jasnowidze
nia, uświadomienie sobie, że wszystlw, co jest nami, 
człowiekiem i światem człowieczym, ze snów powstało 
i w sny się obraca. 

(Jedyny teatr : Prospera, Program Teatru 
Ziemi Pomorskiej w Toruniu, przedr. wg: 
W. Horzycy, O dramacie, Warszawa 1969) 

WOJCIECH NATANSON : 

Zdaje s ię, że tytuł sprowadził krytyków ina manowce. 
Dwa teatry wbrew tytułowi, n.ie są sztuką o dwóch 
typach teatru - ale raczej próbą wyciągnięcia wszel
kich konsekwencji z idei integralnego realizmu. W tym 
sens ie jes t to próba całkiowicie uda1rn. Konfrontując 
teatr realistyczny z tym ,czemu s ię ten teatr przeciw
stawia (nieszczery teatr patosu), z własnymi os iągnię

ciami praktycZ1J1ymi (jednoaktówki aktu drugiego); 
wreszcie z tym, co poza realizm z k·onieczności wybie
gać musi. Ale wybiega w sposób zgodny z realis tycz
nym punktem wyjścia (. .. ). Jeden tylko teatr, ale do 
głębi przemyślany, jest tematem sztuki Szaniawskie
go (. .. ). 

(Dwa teatry, „Twórczość" 1946, nr 3) 

TADEUSZ PEIPER: 

Czy dwa światy, jakie ujrzał w Polsce i Polakach, 
widzi jako istniejące obok siebie bez aktywnego wpły-
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wu świata marzeń, czy też według niego świat ma
rzeń wpływa zasadniczo na świat realnej rzeczywistoś
ci? Z poprzedniej cienkości kresek wynika ich cienkość 
i dla tej sprawy. Moilna przyjąć jedno, można przyjąć 
drugie. Ja drugie wybieram. Przypisuję Szaniawskie
mu pogląd, że podniety wyobrafuii, jako czynniki praw
dy, twórczości, moralności i bohatersbwa mają moc 
przemieniania życia realnego. Aktem tej mocy miała
by być śmierć realisty takiego typu, jakim jest dyrek
tor Małego Zwierciadła. Przyjmuję, że umiera 0111 nie 
we Ś!nie o włas.nej śmierci, lecz że rzeczywiście umie
ra. („.) 

Dyrektor - realista uznający tylko to, co 2l!la z d o
t y c h cz as owego doświadczenia powrmen swą 

śmiercią umQŻliwić zwycięskie wejście na scenę sło

woności innego świata (. .. ). 

(Omyłka?, „Odrodzenie" 1946, nr 22) 

MELANIA KIERCZYNSKA: 

Dwa teatry nie usił.ują bynajmniej sugerować wi
dzowi zbędności realizmu, lecz jedY111ie jego ,,,nlewy
starczaJ.rność". „My przez was, w 111aszym teatrze, jesteś
my wiotcy, mgliści, bez wagi, wynuTzeni z dziwac2l!lej 
perspektywy ... " kontynuuje sk11omnie Dyrektor 
„Teatru Snów". Ale nie dajmy się zwieść tej skrom
ności, posłuchajmy dalej: „ ... tacy, co mogą się zjawić 

nieproszeni, chociaż drzwi są zamkl!1ięte na zatrzask, 
na klucz i :na łańcuch". Taka jest magiczna moc „Tea
tru Snów" Drżyjcie, materialiści-realiści! Nie ochroni 
was wasz materialny zatrzask, klucz i łańcuch! 

Ale w jaki sposób uzasadl!1i Dyrektor „Teatru Snów" 
owo „my" i „wy"? Odkąd to sprawy, które mogą 

przejść przez sieć pajęczą równie dobrze jak przez 
drzwi zamk1nięte na zatrzask, klucz i łańcuch, a więc 
po prostu sprawy psychiczneg-0 życia człowieka - jego 
uczucia, tęsknoty i wszelkiego rodzaju przeżycia - są 

wyłączone z dziedzi1ny realizmu i oddane w arendę 

irracjonalizmowi? 

Zwykłą w tej sztuce metodą zamaskrowanego iden
tyfikowania rzeczy bynajmniej nie identycznych, Sza
niawski umieszcza to wszystko, co daje się podciągnąć 
pod kategorię ,,snów", jedl!1ocześnie •W płaszczyźnie rea-
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listycmej (sprawa snów w akcie pierwszym) i w pła

szczyźnie irrealizmu (ainalogiczne sprawy w akcie 
trzecim) . Jednakże cala ta budowla uzupełniającego re
alizm irracjonalizmu, wzniesiona w sztuce Szainiawskie
go, jest przysłowiowym domkiem z kart, rozpadającym 
się przy dotknięciu analitycmej myśli. 

Na zakrończenie stwierdzić trzeba jedino: 
Na propagandę czystego irracjonalizmu inie ma już 

u nas dz.isiaj miejsca. Zjawia się zatem propaganda 
„uzupełnienia" realizmu przez irracjonalizm, kończąca 
się apologią „krzesania iskier ze sł-0ńca szablami z tek
tury" i akcentem pogardy dla „prawdy większości" -
propagainda, która ma wysoce reakcyjny społeczno-po
lityczny wydźwięk i niedwuznaczne reakcy jno-po!i
tyczne filiacje. 

(Spór o realizm, „Kuźnica" 1947, nr 18) 

MICHAŁ SPRUSINSKI: 

świat Jerzego Szaniawskiego jest światem tolerancji. 
Na ma w n.im ceny wyższej i nic nie przynosi wyższej 
wartości niż prawdziwe ludzkie rozumienie najbardziej 
naiwet obcych 111am intencji życiowych i zamiarów ar
tystycznych. Pisarz traktuje o prozie życia i o poezji 
marzenia w przekonainiu o ich pokTewieństwie, o ko
niec2lności wzajemnego dopełniania. W Dwóch teatrach 
owemu przekonaniu służy kompozycja. Akt pierwszy 
otwiera nam - jak w większości sztuk Szaniawskie
go - świat zwykły; akt drugi - kręgi wyobraźini; 

trzeci - to spotkanie obu porządków które rozgrodziła 
wojna. Między aktem drugim i trzecim był czas Apo
kalipsy spełnionej. 

I akt trzeci nie Tozstrzyga ostatecznie racji 111a ko
rzyść jednego z partnerów rozmowy. Zresztą czy jest 
ich aż dwóch? Sporr0 racji przymajemy sugestiom kry
tyki o swoistym, sobowtórowym charakterze obu po
staci dyrektorów. Dialog między nimi to właściwie fi
gU>ra pisarskiego monologu, pytania o program arty
styczny, o głębie teatralnej perspektywy, wreszcie -
o cenę wierności samemu sobie. Dwa teatry dowodzą 
potrzeby takiej wierności, wienności w działaniu spraw
dzonej stałym ryzykowaniem już sprawdzonej i utwier
dzonej looncepcji sztuki. Dowodzą koniec2lności i nie-
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zbędnej obecności w życiu naszym, po ez J 1. Nie tyl
ko dlatego, że poetyckie wizje niszczą czasem mrok, 
jaki zakrywa twarz przyszłości, lecz i z drugiej przy
czyny: liryka, marzenie roma~1tyczne służą odmianie 
codzienności, stwarzają nową scenę dla myśli, tworzą 
nowe proscenium dla działania. 

(Szaniawskiego teatr tolerancji, 
„Literatura" 1973, rnr 9) 

Cytaty z wypowiedzi krytyków za: J. Jakubowska, 
Jerzy Szaniawski, Warszawa 1980. 
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JERZY JARZĘBSKI 

„DWA TEATRY" DZIŚ 

„Przy każdej inowej ilnscenizacji Dwóch teatrów od
żywają stare spory. Zwiększająca się perspektywa zmie
nia jednak proporcje, odkrywa coraz nowe aspekty 
sztuki, zmienia akcenty i sufluje 111owe problemy". Tak 
pisze Krystyna Nastulanka w swej książce o Sza.niaw
skim. Nie- wierząc autorce na słowo, spróbujmy przy
mierzyć sztukę do realiów współczesnych: czy zabrzmi 
inaczej, czy dzień dzisiejszy dosta<rczy jej nowego, od
miennego rezonansu? Jestże Szaniawski tylko czcigod
nym i obłaskawionym autorem lektur szkoln ych, czy 
dramaturgiem zdolnym wyrażać prawdy niebanalne? 
Pytanie to :nie jest, sądzę, całkiem pozbawione seinsu: 
te spośród krytycznych rozbiorów sztuki które nie zro
dziły się z widocznych nieporozumień czy idrnlogicz
nych uprzedzeń, ciążyły w istocie ku jedno~,n~cznej 

i dość oczywistej wykładni: otóż teatr-zwierci<Jdło rze
czywistości odbija tylko część prawdy o świecie , „praw 
da" bowiem nie wyczerpuje się w materialnych zaj 
ściach, a teatr rzeczywistych zdarzeń ma swój dalszy 
ciąg w teatrze emocji i wyobrafoi. Ten drugi powstaje 
w nas drogą rezonainsu, grają w nim niejasine prze
czucia , wyobrażenia, obsesje. „Male Zwi0rciadlo" 
i „Teatr Snów" w jedl!1ym stoją domu, bo \1:szak to 
wszystko, co jest teatralnwm efektem, żyje 10 tyle tylko, 
o ile odbija się w czyjejś świadomości i dopełnia.ne jest 
stale przez wzruszenie i imaginację, przez t ~ wiedzę 

o świecie jako całości, którą widz dopisuje do drama
tycznej fabuły. 

Czy zatem - zrozumiawszy dobrze intencje auto
ra - zgodzimy się z nim :wszyscy jak jedein mąż? Nie
bezpiecZil1y jest taki consensus, spycha bowiem prze
słanie dramatu w piekło truizmów, o które nikt dziś 
już nie będzie kruszył kopii. Pojemna formuła teatru 
Szaniawskiego pomieści w sobie zarówno werystycmą 
odbitkę rzeczywistości jak senną wizję, zarówno symbol 
jak alegorię zarówno portret dzisiejszych czasów jak 
niejas110 przeczuwany obraz przyszłości. Któż rozsąd1ny 

chciałby dziś zadekretować zubożenie dramatu o który
kolwiek z tych elementów? 
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A jednak sztuka Sza.niawskiego niesie w sobie inne 
jeszcze t>reści, zdaje s ię być wieloznaczina i wielowar
stwowa. Na początek więc: o czym to w ogóle jest? 
O teatrze? O historii? O literaturze? A może o odpo
wiedzialiności twórcy Jeśli o teatrze, to istotnie zdaje 
się, że autor konfrontuje tu różne typy dramatu i róż
ne modele sceny funkcjonujące w przedwojennej tra
dycji: realistyczny tea tr Perzyńskiego czy Rittnera, wi
zyj111e, symbolistyczne próby spod zna ku Leś.niana bądź 
Czechowicza, może też groteskowe obrazy katastrofy 
Witkacego itd. Każda z n ich z osobna wydaje się nie
pełl!1a czy nawet obciążona złą wiarą - autor zaś pro
ponuje nam syntezę. Czy jednak ma nią być zlepie'!1ie 
jednoaktówek z aktu drugiego z ich „zakończeniami" 

z trzeciego? Należy wątpić. „Zakończenia" Szaniaw
skiego niczego w gruncie rzeczy nie kończą - raczej 
inicjują 111ieskończany łańcuch rozwinięć i uzupełnień, 
odbierający jednoznaczność scenom z Matki czy Po
wodzi. Wydaje się, że w Dwóch teatrach autor zapro
ponował pewien model teatru syntetycznego, którego 
sam do końca nie chciał czy 111ie umiał zrealizować. Ist
nieje an tam raczej jako marzenie - tym jest bowiem 
na poły tylko wcielony sceniczny poemat Chłopca z de
szczu, tym jest wizja zagłady, która spebniła się poza 
sceną - w rzeczywis tości historycznej . 

W akcie pierwszym Dyrektor trzyma się twardo 
swych założeń: „ja, »fotograf rzeczywistości« , jak mnie 
pogardliwie •nazywają, nie zmienię niczego w swoim 
teat>rze". W akcie trzecim, po tragedii wojennej, Dy
rektor skłanrny byłby zapewne spytać skromnie: „Cóź 
jest rzeczywistość?" W międzyczas ie bowiem to, co zda
wało się trwałe i niewzruszone, uległo zagładzie, speł
niły się zaś sny i marzenia uz.nawane uprzednio za 
najdzikszą fantazję. Sztuka Szaniawskiego jest oczy
wiście prezentacją dramatu realisty, któremu rzeczy
wistość spłatała figla: miast słuchać racjonalnych praw 
i założeń, stanęła dęba i uł ożyła się podług wzorca 
dyktowanego przez najba•rdziej wyuzdane marzenia. 

Ale Dyrektor-realista jest od początku kimś więcej 
niż „fotografem"; poczuwa się do odpowiedzialności za 
stworzony świat scenicZ1ny, ba, może za świat w ogóle. 
Niby to tkwi bez reszty pośród dotykalnych, niewąt
pliwych zdarzeń, ale pasjonują go w istocie sny; niby 
to dobrze się czuje pod kuratelą dogadzającej mu Lau
ry, ale naprawdę wyrywa się całym sercem do udu
chowionej, żyjącej nastrojem Lizelotty Rzecz w tym 
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jednak, że sny Laury czy Woźnego w pierwszym akcie 
są podejrzane (zmyślone?) - i podejrzanie łatwo dają 
się tłumaczyć we Freudowskim duchu. Dyrektor, ze 
swą pasją porządkowania i wyjaśniania rzeczywistości, 
umie poradzić sobie z tymi snami, podczas gdy „sny 
sceniczne") obydwu zgłaszających się doń autorów obra
żają jego poczucie sensu i nie poddają się racjonalnej 
wykładni - dlatego Dyrektor wzdraga się przed ich 
wystawieniem, czując podświadomie, że zagrażają jego 
wizji uładzanego, rncjonalnego świata. To muza Dy
rektora, Lizelotta, rl()zpo21Ila trafniej, co w tych fan
tasmagoriach wartościowe, co zaś stanowi rzeczywiste 
wyzwanie dla moralnego porządku rzeczy. 

Przyjrzawszy się bliżej Dwu teatrom, dostrzeżemy 

zatem, że właściwy spór toczy się w nich nie tyle po
między „teatrem rzeczywistości" i „teabrem fantazji" . 
ile między koncepcją literatury jako odwzorowania ra
c}onalnego porządku świata a kancepcją literatruy ja
ko domeny pytań i wątpliwości. Krytykująca Szaniaw
skiego z pozycji socreali stycznych, Melania Kierczyń
ska całkiem słusmie dostrzegła w tnich znamię herezji, 
nie umiała jednak wskazać go precyzyjnie. Jednoak
tówki z Szaniawskiego „teatru w teatrze" uznała za 
„dobrze zrobione, pełne dramatycznego napięcia", o do
kończeniach skłonrna była mniemać, iż „n iei są niczym 
irunym, jak postawie.niem kropki nad i, kr.opki najzu
pełniej niepotrzebnej". Kierczyńska występowała 

w imię „prawdziwego realizmu", który „ma zrozumie
nie zaróW1110 dla czynów, jak i dla ich najsubtelniej
szych psychicznych przyczyn czy kem.sekwencji'', nie 
zdawała się jednak ani przez chwilę wątpić, że istnieje 
jakiś jednoznaczny, niejako matematyczny wzór, opi
sujący prawidłowość zdarzeń razem z psychologią, a do 
tego odróimiający słuszne od niesłusznego, postępowe 
od wstecznego itd. Sfera maTzeń, fantazji dla Kierczyń
skiej - rzecz jasna - istnieje, nie może jednak wpły
wać na ocenę obiektywnych procesów społecznych czy 
historycznych. 

Badaczka ma więc zrozumienie dla tragicznego kon
fliktu w obydwu jednoaktówkach i podobnie wie, co 
sądzić o klasowym czy politycznym wymiarze tragedii 
wojerunej. Uzupełniania, jakie do nich Szaniawski do
daje w ramach Teatru Snów, są więc dla niej bądź 
zbędne, bądź fałszywe z ideologicznego punktu widze
nia (jak owa wizyjna apoteo.za dzieci-powstańców). 
Szaniawski jest ostrożniejszy: marzenia dlań nie tyle 
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zaciemniają obiektywizm dziejowych proces6w, ile wy
przedzają je, ·Obniżają irracjonalrny pierwiastek w hi
storii, stanowią też niekiedy siłę sprawczą. 

Dlatego, wbrew pewnym pozorom, stosunek Sza
niawskiego do społecznej misji teatru jest nieporówna
nie bardziej niż u Kierczyńskiej poważny. Tamta 
mniemała, iż sztuce przystoi jedyrn.ie odziewać rw fabułę 
procesy i zjawiska społeczne, które już uprzednio przez 
ideologów zostały zracjonalizowa!Ile. Przykładem takiej 
twórczości uczynił Szaniawski obydwie jednoaktówki 
z repertuaru „Małego Zwierciadła", którym przypisać 
moiina podobną, prostą w istocie rzecz~ "."Ykładnię (bio
logiczny instynkt obrony rodzi.ny i potomstwa zwycię
ża inne sentymenty). Szaniawski dodał tym scenkom 
zacierające jednozinacziność dalsze ciągi, ale w gruncie 
rzeczy prawdziwy !Ilacisk położył na inny, mniej poli
tyczinie bezpiecziny temat: próbował mianowicie roz
ważyć stosunek sztuki do rzeczywistej tragedii - wo
jennej, w irracjonalnych wizjach obydwu swych „au
torów" śledził zapowiedzi ziszczonego później kirwawe
go absurdu, a w Teatrze Snów kazał ożyć mitom, któ
re - jak mniemał - na równi z racjami polityki czy 
ekonomii kształtują dziejowe zdarze:nia. 

Na Dyrektorze Szal!'liawskiego ciąży więc istotna od
powiedzialmość : wystawiając taką lub inną sztukę, 

przebija odbiorcom drogę do wizji zdarzeń, których 
uprzednio !Ilie umieliby przewidzieć ani cracj0111alnie 
uzasadnić, optuje za wartościami, które następnie 

utwierdzić się mogą w umysłach widzów spektaklu 
i w postaci mitologicznych obrazów zaciążyć na ich 
rzeczywistym postępowaniu. I vice versa: wzdragając 
się przed scenicznym ucieleśnieniem irracjonalizmu 
marzeń, ryzykuje kłamstwo, spłaszczenie i ujednoznacz
nienie wizji świata, a tym samym czyni swą widownię 
bezbrOll1!Ilą wobec wciel0'!1ej w historię mitologii. 

W rzeczywistości Polski lat czterdziestych Dwa tea
try wplątane zostały z szeroką „dyskusję o realizmie". 
co wpłynęło na zubożenie odbioru sztuki. Stała się ona 
jednym z argumentów przeciw socrealizmowi, co za
węziło z pewnością jej artystyczne przesłanie. A prze
cież jeśli zestawimy utwór Szaniawskiego z ~1apisanym 
dokładnie w tym samym czasie Ślubem Gombrowicza, 
dostrzeżemy pewne wspólne wątki, prekursorskie wo
bec formy i tematyki teatru następnych dziesięcioleci. 
Obaj dramaturdzy napisali sztuki o rzeczywistości hi
storycznej swoich czasów i obaj, każdy na własną rę-
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kę, uznali, że historia rozgrywa się nie tylko na zew
nątrz, w zdarzeniach, lecz także weWTiątrz jednostek 
ludzkich - w postaci ciągłego, dramatyc2l!1ego starcia 
róŻ'nych rwizji i modeli świata, racji rozumowych i obra
zów mitologicznych wcielających w siebie wartości. 

Gombrowicz napisał sztukę, której akcja toczy się 

cała we śnie głównego bohatera, Szaniawski - mniej 
skłon•ny do awangardowych eksperymentów - możli

wość takiego teatru jedynie zaprojektował i przedy
skutował. Po nim przyszła dopiero dramaturgia Róże 

wicza, proza Konwickiego czy Kijowskiego a zatem au
torów, dla których rzeczywistość istnieje prawdziwie 
wtedy tylko, gdy przesyoona jest pamięcią i marzeniem. 

Dwa teatry pojawiły się w niesprzyjającym literac
kim dyskusjom okresie i autor zapłacił za to wysoką 
cenę : w latach panowania socrealistycznej doktryny 
sztuki jego nie były wystawiane, ich autor zaś biedo
wał w zapomnien~u. Dopiero w połowie lat pięćdzie
siątych odkryto g•o na nowo. Dziś widać, że Dwa tea
try są ogniwem łączącym postroma1I1tyczną tradycję 

teatru wizyjnego, odżywającą w latach trzydziestych 
i w okresie wojny, ze współczesnym teatrem ekspery
mentalnym. Zawsze, także współcześnie, aktuahna jest 
w '!'lich idea literatury na serio, a zatem - nie ograrn.i
czonej przez jednoznaczne doktryny i schematy, otwar
tej na każdą nową treść, która - choć dla rozumu nie 
do przyjęcia - niekiedy przeczuć się daje w marzeniu. 

.... „ ................... . 
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