


Premiera "'lJwócfi 'Teatrów" Jerzego Szaniaws/(jego na 

/(je{ec/(jej scenie jest a{a mnie UJyaarzeniem szczegó{nym. iJJo 

reżyserii i zagrania gościnnie głównej rofi prosiłem mojego 

Ojca - Mariana Szczers/(jego. 

Przez UJie{e Cat Jerzy Szaniawsl(j zaszczycał przyjai;nią 

mojego Ojca, a f({Jresponaencja, która pozostała, a której część 

azisiaj PaństUJU uaostępniamy jest naj{epszym tego 

śUJiacfectwem. 

Cieszę się, ie 6{isk_a znajomość autora i reżysera, Icfi 

poao6ne rozumienie teatru, może azisiaj na naszej scenie 

Zao'UJOCOUJać. 

Jest też a{a mnie miłe, ie tym a/(sentem mogę uczcić 

40-{ecie pracy artystycznej Ojca. 

JERZY SZANIAWSKI 

DWA TEATRY 

osoby: 

Dyrektor Teatru "Małe Zwierciadła" 

Dyrektor Teatru Snów 

Liselotta 

Laura 

Woiny 

Chłopiec z deszczu 

Autor 

Mon tek 

Lekarz 

MARIAN SZCZERSKI (gościnnie) 

ZDZISŁAW NOWICKI 

ANDRZEJCZAPLARSKI 

BEAT A ZWIERZCHOWSKA 

ANNASKAROS 

ZENON JAKUBIEC 

ZBIGNIEW ŁUCZYŃSKI 

ANDRZEJ CEMPURA 

JERZYKACZMAROWSKI 

REGINA REDLIŃSKA 

MATKA 

Matka 

Pani 

Leśniczy 

Żona 

MARIA WÓJCIKOWSKA 

VIOLETTA ZMARLAK 

EDWARD JANASZEK 

MARZENA STYCZEŃ 

POWÓDŹ 

Andrzej 

Anna 

Ojciec 

Kapitan 

Kobiety 

JANUSZ GŁOGOWSKI 

MARZENA STRZYCKA 

EDWARD KUSZTAL 

JERZYKACZMAROWSKI 

ANNASKAROS 

REGINA REDLIŃSKA 

Reżyseria 

MARIAN SZCZERSKI 
Scenografia 

JERZY SITARZ 
Muzyka 

WŁODZIMIERZ KINIORSKI 
Asystent reżysera 

ANDRZEJCZAPLARSKI 

Dyrekcja Teatru serdecznie dziękuje rodzicom dzieci, które biorą udział w spektaklu. 

Premiera · marzec 1993 



fot Jerzy Mąkowski 

Postęp techniczny jest odwrotnie proporcjonalny do postępu duchowego. 
Jest jak gdyby gumką, która skutecznie wymazuje człowieczeństwo. Coraz więcej 
mamy robotów, komputerów, a coraz mniej ludzi. Ginie człowiek w zalewie 
mechanizacji. Jerzy Szaniawski jest jak gdyby odtrutką na ten stan rzeczy. Schyla się 
nad człowiekiem, nad poszczególną jednostką, dostrzega Jego wartość i piękno . 

Dwa Teatry to nic innego, jak wielowarstwowe spojrzenie na człowieka, na 
jego intymność, niepowtarzalność, na tę sferę życia, którą postęp techniczny tak 
brutalnie degraduje. 

A człowiek z natury jest czymś samym w sobie, jest czymś zamkniętym, co 
ma swoją treść, ma własne piękno . Dowartościowanie człowieka jest warunkiem 
odbudowy społeczeństwa. Poprzez jednostkę do społeczeństwa, nie odwrotnie. 

"Nie wszystko się kończy po zapuszczeniu kurtyny" mówi Szaniawski. I o 
tym trzeba pamiętać. Po zapuszczeniu kurtyny Gakże ją chętnie dzisiaj zapuszczamy!) 
zaczyna się prawdziwy człowiek z jego rozterkami, zwątpieniami, wyrzutami sumienia, 
grą wyobraźni, twórczością i miłością . Takiego człowieka skomplikowanego, wra
żliwego, dążącego do doskonałości , pragnie Jerzy Szaniawski nam ukazać i pochylić 
się nad jego pięknem. 

Stąd doniosłość i wartość ponadczasowa sztuk Jerzego Szaniawskiego, 
wielkiego humanisty. 

Marian Szczerski 

fot Jerzy Mąkowski 

1926 - Ur. Marian Szczerski, aktor, dyrektor teatru, reżyser, wykładowca 

w PWST w Krakowie. Ukończył wydział filologii Polskiej U. J. (1957) i Wydział 

Reżyserii PWST w Krakowie (1967). 1949 - 53 aktor T. Rapsodycznego w Krakowie, 

1953 - 54 T. Poezji w Krakowie, 1954 - 70 T. Słowackiego w Krakowie, 1970 -

74 dyrektor Teatru T. Siemaszkowej w Rzeszowie, 1974 - 75 - aktor T. Jaracza w 

Olsztynie, 1975 - 78 T. Bałtyckiego w Koszalinie, 1978 - 79 T. Solskiego w Tarnowie, 

1979 - 84 T. Polskiego w Bielsku - Białej , 1984 - 86 T. Osterwy w Lublinie, od 1986 

T. Polskiego w Bielsku - Białej. 



Jerzy Szaniawski Zegrzynek 196 1 

Jerzy Szaniawski - mówi: 
Istnieje przekonanie, że sztuka aktorska jest krótkotrwała i ginie wraz ze 

śmiercią człowieka. Powodem tego ma być niemożność utrwalenia tej sztuki, pomimo, 

że w XX wieku płyty czy ekran mogły wiele utrwalić. Wiele, ale nie wszystko. 

Aktorzy pozostają w pamięci długo, dłużej niż ludzie inni. Oglądani w 

ramach scenicznych, w małym polu widzenia, stają się wyraźniejsi, potrafią ukazać 

rzeczy często niezauważane, jak charakterystyczne gesty i odruchy; ubrani czasem i 

w kostiumy z wieków ubiegłych, ukazują niespodzianie rzeczy ludzkie i dziś nam 

bliskie; nieraz umieją wzruszyć, podniecić, wywołać gniew i skłonie do dyskusji czy 

zadumy. 

Z napisu 
TEATR 

jak ze słowa -

powinno coś promieniować 

przenikać wkoło atmosferę 

SZTUKA 
Bo teatr to wielka sztuka. Jeżeli ktoś w tej chwili uśmiechnie się złośliwie 
i figlarnie przymruży oko - to ten, co ma zły teatr, 

Ja wierzę, że -

teatr to wielka sztuka 

Wiadomości przyrodnicze, które posiadam oraz własne obserwacje i prze

myślenia, każą mi widzieć w całej przyrodzie, a więc i w człowieku, dążenie ku 

wyższej formie, czyli w rezultacie do doskonałości. Każdy człowiek nosi w sobie to 

ziarno, czy już kiełek wyższej formy. Nosi w sobie coś piękniejszego. Pod wpływem 

bodźców - muzyka, niezwykły widok, niezwykła postać - i w człowieku szarym, 

jakich zwykle maluję, występują na jaw te możliwości, te zdolności, które on posiada 

w stopniu nierozwiniętym, bowiem do walki o chleb powszedni, są mu one nie

potrzebne. Otóż w sztukach swoich przedstawiam zwykle ten jakiś bodziec, który na 

chwilę ożywi, czy rozżarzy to, co pozornie nie istnieje, albo było przykryte popiołem. 



Nie przeciwstawiam dwóch koncepcji; realistycznej i wizyjnej - jako gatunków 

odrębnych i wzajem sobie przeczących. Chodzi raczej o jedną koncepcję teatru, gdzie 

te dwa czynniki są tylko dialektycznymi przeciwstawieniami tego samego zjawiska. 

Ani dyrektor realistycznego teatru "Małe zwierciadło", ani jego przeciwnik w dyskusji, 

dyrektor "Teatru snów" nie są przedstawicielami 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 na tym, 

gdzie kończą się konkrety dosięgalne zmysłami. Jedno z drugiego wynika, jedno i 

drugie się zazębia, obaj dyrektorzy mają swe głębokie racje, o bezwzględnym 

zwycięstwie któregoś z nich nie ma mowy. 

Juliusz Osterwa 
Podczas dalszej pracy nad utworami Szaniawskiego, które wstępnym bojem 

zdobywały sobie publiczność, doszedłem do przekonania, że jedną z głównych ich 

zalet ze stanowiska aktora, jest cudowna rytmika. Gdyśmy kuli na pamięć poszczególne 

sztuki Szaniawskiego, każde słowo wydało się nam bardzo celową, bardzo sko

ordynowaną frazą muzyczną, a równocześnie nikt nie miał poczucia czegoś sztucznego, 

wykoncypowanego, lub narzuconego. Poza tym uderzał nas zawsze w utworach 

Szaniawskiego, odznaczający się niezwykłą subtelnością artystyczną, rodzaj jego 

humoru od nikogo niezależny, na niczym nie wzorowany, nieoczekiwany, nie 

rozgryziony jeszcze dostatecznie przez publiczność". 

LISTY JERZEGO SZANIAWSKEIGO 

DO MARIANA SZCZERSKIEGO 
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Zegrzynek 24 styczeń 1956 

Kochany Panie Marianie 

Otrzymuję od Pana listy, które przynoszą mi zawsze dobre czy 
mile wiadomości, dotyczące spraw moich. Nie zawsze mogę od razu 
odpisać, za co bardzo przepraszam, ale w ogóle z pisaniem - j est 
trudno. Może to okres przejściowy. - "Dwa Teatry" doczekały się 
więc wyswobodzenia. Myślę, że na scenie teatru Słowackiego wyjdą 
dobrze. Z zaciekawieniem będę czytał wieści z Krakowa, gdy już będą 
próby. Może mi ich Pan nie poskąpi. - We wtorek zamówiono mnie 
do teatru gdańskiego w Warszawie, w którym po wielu latach zo
baczyłem "Ptaka". W teatrze spotkałem p. Woycickiego, który prosił 
mnie o egzemplarz "Chłopca latającego". Jeżeli egzemplarz odnajdę 
to poślę go Panu. „„ myślę, że jest dosyć ryzykowne. „ „ Szyfman, 
zdaje się, że nie ma odwagi jej wystawić. Ja sam, gdybym był 
dyrektorem teatru, nie wiem czy chciałbym to ludziom pokazać. 
Właściwie zakończyłem swoją działalność w teatrze na "Kowalu". 
"Chłopiec" należy już do innego okresu w którym może uda mi się 
pisać sztuki i małe sztuczki w formie niespotykanej. Ale o tym kiedyś 
pomówimy. Tymczasem przyjemnie mi, że aktorzy cenią jednak moje 
rzeczy na co raz po raz mam dowody. 

Jerzy Szaniawski 

'Zegrzynek (data nieczytelna) 

Kochany Panie Marianie. 

Serdecznie dziękuję za list i wiadomości bardzo dla mnie 
ciekawe. Większości wymienionych przez pana osób, a mających 
występować w "Dwóch Teatrach" rzeczywiście nie znam i nie orientuję 
się w ich możliwościach. Przypuszczam, że dyr. Dąbrowski będzie 
korzystał z moich doświadczeń w Katowicach. ówczesna reżyseria 
Wiercińskiego była bardzo efektowna, niektóre partie z chłopcami 
nawet piękne. Parę rzeczy nie podobało mi się jak np. pewne gierki 
Lizelotty z gałązką jabłoni, według mnie niepotrzebne, albo jakaś 
sztuczka z czapką "Chłopca" w trzecim akcie. Ale niewątpliwie 
Wierciński był tęgim i ciekawym reżyserem. Jako aktor najciekawszy 
był dla mnie T. Kondrat - Dyrektor drugi - bezwzględnie lepszy od 
wszystkich których później i wcześniej w tej roli widziałem. Wspomina 
Pan o moim rzekomym spotkaniu z dyr. Dąbrowskim i obietnicy 
nowej sztuki. Dyr. Dąbrowskiego od czasów krakowskich nie widziałem. 
"Żadnego innego chłopca" u siebie nie znalazłem. Zaproponowałem 
p. Woycickiemu ażeby zwrócił się w tej sprawie do Wydawnictwa 
Literackiego. Oczywiście i ja nie przypuszczam żeby to była sprawa 
aktualna. Kończę dzisia pisanie, gdyż jestem inwalidą, zwłaszcza 
trudno mi pisać. Ostatnio miałem jeszcze jakąś historię z okiem. 
Bardzo się ucieszę, gdy znów Pan do mnie napisze. Będę wdzięczny 
za wiadomości jak idą próby w dalszym ciągu. Proszę serdecznie 
pozdrowić swą młodą Panią. 

Jerzy Szaniawski 

'Zegrzynek 21. 1. 57 

Kochany Panie Marianie. 
Przepraszam bardzo, że dopiero teraz odpisuję na tak ciekawy 

list Pana, ale ręka moja tak mocno zaczęła mi dokuczać, że w ciągu 
kilkunastu dni nie moglem wziąć pióra do ręki a maszyny nie mam i 
nie potrafię zresztą na niej pisać. Teraz staram się choć hurtowo parę 
slow nakreślić. 

Cieszę się sukcesem kochanego Pana i wiadomością że bierze 
Pan czynny udział w montowaniu "Dwóch teatrów" uważam, że słusznie 
obronił pan parę słów kończących z pierwszego aktu, które jak echo 
powtarzają się i w akcie ostatnim. Co do intencji dyrektora Dąbrow
skiego aby "Chłopiec" o tym geście powiedział trochę in_aczej - nie 
będę się sprzeciwiał. Chciałem zapytać jeszcze o "lekarzu". Albo to 
już może sprawa spóźniona. Niektórzy reżyserzy postać tę opuszczają. 
Nie wydaje mi się to słuszne: lepiej żeby skontrolował śmierć lekarz, 
niż dyrektor. Po tym "skonał" wyrażonym w geście przez lekarza -
słowa dyrektora będą miały pewną uroczystą powagę jak początek 
mowy żałobnej. W wypadku, gdy lekarza nie ma w ogóle, te pierwsze 
słowa będą zrozumiale dla słuchacza inaczej - jako informacja że -
nie żyje. A przytem słowa "wezwijcie teatralnego lekarza'~ według 

mnie powinny być dobitne. Muszę kończyć. Ubolewam nad trudnym 
czytaniem mojego pisma. Żałuję, że nie będę mógł sztuki tej zobaczyć. 
Proszę serdecznie pozdrowić dyrektora Dąbrowskiego, cały zespól -
kochanemu Panu zwłaszcza uściski. 

Jerzy Szaniawski 

'Zegrzynek 29 marca 1957 

Szanowny Panie Marianie 
Oczekiwałem listu Pana i Pańskich relacji. Nawet dyrektor 

Dąbrowski pisał mi, że dowiem się od Pana szczegółów przedstawienia 
"Dwóch Teatrów". Po sprawozdaniu, które otrzymałem orientuję się 
mniej więcej, jak to wyglądało, zwłaszcza że widziałem sztukę w 
Katowicach, Dyrektora, Lizelottę i dekoracje Pronaszki. Wspomnę tu 
jeszcze, że dyr. Dąbrowski nazwał Pana w swym liście, bardzo miłym 
kolegą i asystentem. Cieszę się że się kochanym Panem teraz więcej 
zainteresował. Nie wiem jednak czy dopuści Pana do zagrania roli 
dyrektora. Jeżeli tak, dalby tym dowód szerszych pojmowań teatru. 
Wspomina Pan o Białkowskim w roli Ojca. Bardzo się cieszę z tej 
opinii o nim. Proszę mu przy sposobności załączyć serdeczne poz
drowienia i powiedzieć, że pamiętam o Nim i często wspominam. 

Wybierałem się nawet do Krakowa, żeby zobaczyć przed
stawienie i spotkać paru życzliwych mi osób, ale różne dolegliwości 
zatrzymały mnie od podróży, w Bratislawie o której Pan wspomina, 
zdaje się, że grali "Dwa teatry" po czesku. Był to podobno teatr 
studencki czy jakiś na wpół amatorski. Ciekawe, jak Czesi zareagują 
teraz. W Jugosławii również mają wystawiać "Dwa teatry". Nawet 
zdziwiła mnie trochę wiadomość o tym, ale widocznie, że i tam widzą 
w tej sztuce coś ciekawego. Szkoła i tłumacz i jakiś teatr chcą to 
pokazać. Tymczasem nadesłano mi z Jugosławii parę tłumaczeń 
Profesora Tutki. Byłem raz w Warszawie na "Kowalu". Reżyser, stary 
rutynista (Borowski) zrozumiał sztukę inaczej, niż ja ją rozumiem („). 



Zegrzynek 27 Jl 1958 

Szanowny Panie Marianie 
Przepraszam bardzo, że tak długo na listy Pana nie od

pisywałem, ale zebrało się tyle aktualnych spraw, że wszystkim 
obowiązkom nie mogę już podołać. Wciąż czekałem na spokojniejszą 
chwilę. Książki nareszcie zostały już wydane. Podobno już dosyć 
trudno je dostać. Nadesłano mi niewielką ilość egzemplarzy, proszę 
znajomych, aby szukali jeszcze po księgarniach. Nie przeczytałem 
jeszcze wszystkiego dokładnie, ale zdaje się przeoczeń nie wiele 
zwłaszcza że były trudności, często stara pisownia, niedokładności w 
maszynopisach itd. Obecnie po dość długim okresie, często mnie 
grają. W Warszawie szedł "Chłopiec latający" na dużej scenie, o 
której Pan zresztą wspominał. Było to duże ryzyko. Pomimo tego 
sztuka była uważnie słuchana, co wielu ludzi w sprawozdaniach 
dawanych mi po wysłuchaniu - podkreślała. Niczego więcej nie 
wymagam. Pomówimy zresztą o tej sztuce w Zegrzynku. Obecnie staje 
się bardzo popularny mój "Kowal". Grają go nawet teraz w teatrze 
polskim w Londynie. Z dotychczasowych relacji otrzymanych przez 
radio i listy jednego z kolegów - sztuka wywarła duże wrażenie. Ale 
o tych sprawach szerzej w Zegrzynku. Tymczasem jestem bardzo 
zaabsorbowany chorobą Pani Wandy cierpiącej na bardzo silny 
reumatyzm. Pomimo wielkich cierpień interesuje się wszystkimi spra
wami, a Pana wspomina zawsze z największą sympatią i serdecznością. 
Najserdeczniejsze pozdrowienia przesyłam Kochanemu Panu i Mał
żonce i Synkowi. 

Jerzy Szaniawski 

Otrzymałem 19. 11. 1959 
Szanowny Panie Marianie 

Serdecznie dziękuję za pamięć o mnie i przesłane mi słowa, -
Dzisiaj dopiero mogę odpisać, gdyż różne dolegliwości i sprawy nie 
pozwalały mi odpowiadać na miłe na ogół liczne listy. Nie wiem co 
słychać u Pana. Czy nadal pracuje Pan w teatrze Słowackiego? Ja 
prawie nie wyjeżdżam z domu, nie wiem czy już kiedyś mógłbym 
Kraków odwiedzić. Napisałem jedną niewielką, choć trzyaktową sztuk{, 
może sztuczk{, nazwaną "Ławeczka". Poza tym mam zamiar napiusać 
trochę drobnych dramacików, które nazwałbym "etiudami" - bez 
wyraźnej myśli wystawiania tego w teatrze. Trochę te rzeczy do 
czytania, trochę może do radia, gdyż teatry lubią sztuki 
"całospektaklowe". Mpże pomysłów mam więcej niż życia - zobaczymy. 
Podawano kiedyś, że w Krakowie ma być wystawiony "Fortepian"z p. 
Jaroszewską, ale nie wiem czy do tego dojdzie. Sztuk{ tę cenię nawet 
wysoko, ale posiada ona może dla publiczności pewną wadę jest bez 
zakończenia. Tymczasem nadszedł okres "Adwokata i róż" gdyż grają 
sztukę ostatnio w Poznaniu (zdaje się bez powodzenia) i Białymstoku 
- z powodzeniem. W roku zeszłym grano ją jeszcze w Bydgoszczy. 
Dużą przyjemność zrobiły mi relacje z granej w Londynie sztuki 
"Kowal" itd. Ciekawe że tam łączą mnie z najnowszymi nazwiskami 
teatru europejskiego, gdy tutaj mówią (dosyć zresztą grzecznie) głównie 
o mojej przeszłości. Chociaż czytałem niedawno głos i w Polsce 
podobny do głosów londyńskich. Zresztą patrzę na swe dzieje ze 
spokojem. Kochany Panie, proszę mi kiedy napisać o sobie i o 
Krakowie. Może kiedyś będę mógł zobaczyć Pana w Zegrzynku -
bardzo się ucieszę. Pani moja jest od roku chora - ale denerwuje się 
wszystkim i Pana najmilej wspomina. Serdeczne pozdrowienia! 

Jerzy Szaniawski 

Zegrzynek 3 czerwca 1961 

Kochany Panie Marianie 

Przede wszystkim chciałem Panu podziękować za pamięć w 
postaci listu około N. Roku i przeprosić, że wówczas nie odpisa:em, 
ale był to okres bardzo ciężkich przejść domowych i korespondencję 
chciałem odłożyć na później i tak się zwlekało. 

Przystępuję teraz do listu kochanego Pana z przed dni paru. 
Bardzo się ucieszyłem wiadomością, przypomnienia mnie Krakowowi: 
dowiedziałem się że w grę wchodzi najpoważniej "Fortepian". Praw
dopodobnie i Dyr. Dąbrowski jak i Pan zapoznali się przed decyzją na 
nowo z tą sztuką. Nie wiem do jakiego wniosku doszli Panowie po 
przeczytaniu. Powiem parę słów jak tę sztukę widzę po latach. Znając 
tak dobrze jak Pan moje utwory, przyzna Pan chyba, że określenie, 
wzięte od mego nazwiska, a mające charakteryzować całą moją tzw. 
twórczość jest dość uproszczone a nawet głupkowate: żaden może z 
polskich a nawet i niepolskich autorów nie napisał sztuk tak różniących 
się od siebie podejściem do spraw w sztuce poruszonych, stylem a 
nawet wprost techniką pisarską. Ostatnio dopiero zaczęto zwracać na 
to uwagę. "Fortepian" zajmuje w szeregu moich sztuk miejsce osobliwe. 
Jest sztuką dla człowieka z widowni dość "zimną". Nie ma w niej 
bowiem konfliktów takich jak mi/ość dwojga ludzi, nie ma tam zabójstwa 
ani zbrodni, nie ma wreszcie oczekiwanego fina/u. Fina/ efektowny to 
zwykłe śmierć albo marsz weselny. Tu jest otwarcie drzwi ku przyszłości. 
Czyli nie zamknięcie - ale otwarcie. Jeden z krytyków powiedział że 
czeka się na akt czwarty. Niestety na próżno. Pomimo, że przeze mnie 
wszystko tam jest przemyślane i uważam, że konsekwentne - sam sztukę 
tę uważam jak wspomniałem za "chłodną". Pomimo tego by/a w 
Warszawie i w Poznaniu słuchana uważnie a nawet miała ''powodzenie". 
Może dzięki temu że miała role. W Warszawie Panią Baltową grała 
Dulęba (wspaniale). Filia - rolę najbardziej w sztuce skomplikowaną 
- grał Józef Węgrzyn i zdaje się tam ją zaliczał do swoich ról 
najlepszych. Walewiak - Brydziński. Profesor - Gawlikowski (aktor 
niepospolity). Tu przy obsadzie chciałbym bardzo, żeby Pan znalazł 
kogoś z młodych do roli małej~ ale bardzo ważnej - Janowieckiego. 
Ten młodzieniec to musi być "ktoś''. Oczywiście Helena - postać ważna 
- szlachetna entuzjastka. Przypuszczam, że na tym korespondencja 
nasza się nie skończy i jeszcze o niejednym dało by się pomówić. Ale 
może zechciałby kochany Pan porozmawiać ze mną w Zegrzynku! 
Tymczasem najserdeczniej pozdrawiam a Dyrektorowi Dąbrowskiemu 
- kłaniam się pięknie. 

Jerzy Szaniawski 



Zegrzynek 9 wrzesień 1961 

Kochany Panie Marianie 

Przepraszam bardzo, że tak długo nie odpisywałem na list 
Pański, ale rozmaite dość zawikłane sprawy domowe, związane z 
nerwami nie pozwoliły mi pisać. Dowiedziałem się z listu Drogiego 
Pana że jest projekt zamiast "Fortepianu" wystawić na krakowskiej 
scenie ''Adwokata i Róże". Osobiście żałuję że nie "Fortepian", który 
jest mi bliższy jako autorowi: a ogółowi chodzącemu do teatru zupełnie 
nieznany. Ale oczywiście, że Dyrekcja może popatrzyć na to inaczej. 
Myślę, że kochany Pan napisze mi kiedy coś więcej i o ''Adwokacie". 
Może odłożony jest on na plan dalszy? Czekam więc listu kochanego 
Pana i wtedy postaram się więcej napisać. Tymczasem najserdeczniej 
pozdrawiam 

Jerzy Szaniawski 

Kochany Panie Marianie 

Ze wzruszeniem przeczytałem list, który mi przyniósł tak wiele 
dobrego. Główne dobro to uznanie dla sztuki mojej kolegów Pańskich. 
Zawsze najcenniejsze zdanie o każdym moim utworze teatralnym 
pochodziło od aktorów, co zresztąś jest zrozumiałe, gdyż tylko oni 
podczas swej pracy mogą wiele rzeczy odczuć i zrozumieć, a co za 
tym - ocenić. Inne oceny, są przeważnie powierzchowne -jeśli dobre 
- to miło, jeżeli złe, to mniej miło, ale i te rzeczy niemiłe można 
przeżyć i żyć z nimi dość długo, jak, ja na ten przykład. Piszę dziś 
do Kochanego Pana tylko parę słów, później napiszę więcej. Proszę 
dziś powiedzieć, kolegom, że są bardzo kochani - czy będę mógł im 
to powiedzieć kiedy osobiście, dziś jeszcze nie wiem - no w każdym 
razie proszę wszystkich w teatrze gorąco, najserdeczniej pozdrowić. 

Jerzy Szaniawski 

Zegrzynek I O grudnia 1961 

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwum Mariana Szczerskiego 
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