
. , . 
1 roze 



NAJBLIŻSZE PREMIERY 
Sławomir Mrożek 

TANGO 
Alfred Musset 
SWIECZNIK 

B O G D A N B Ą K 

Adwokat, róże i coś i es.ze.ze ... 

R
odowód pisarski S7.a fr \\:kiego 
WY\\·iedli krytycy już d;iwno. 
ponad wszelką \\<1tpli\\OŚĆ lr.1f
n!c \\'skazując na oczywiste 
rn i<!tki z literaturą młodopol

ską. Już jeden '· pic n\ :l.ych 
recenzentów JC go wcze ·nych komcd ii, 
znany kryly·k Wh dy:hw Rabski pi "'11; 
„Pan J rzy Sl.aniawski ma swoją vda ną 
hm1,k" ducha 1 '' ój re!lcktor. '.loże w lcJ 
lami.;ce j s troch riltncro\\~ki j oli\\y, 
ale szkł;i, abażury, socz "ki . ą .iego nit•
podllic lną wla. no. cią " (cytat za .Józefom 
Szc1.uble\\ :k im „Pierw. za r dl ta O. lcr 
wy"J. To mder plastyczne, choć rnożC' 

n:e dość prccyzy jne st'' ierdzenic bar
dzie i zresztą i.;rzylc:>t::a do póżn.ie j . zych 

Ul\\ rów pisarza niż Jeg dr·1rnaturgic/.-
11ych pierwocin. \lożn;i to z pełną cdpo
\\"iedzia lnością stwierdzić w!a~n ie dziś gdy 
nc:>stor na. zych dr, malurgów kouc1y ht 
1·sic:>mdzic:>~'<\l, n·i r k przed i;i~ćd .dcsiąl<J 

roc•rnirą pic:>n ·szej t nlraln .1 \-.;cryfikacji 
jc:>go dzieł. 

Bo chc)ciaż „i.\Iurzyna" dzieli od „Dwu 
icalrÓ\\ " (. zczytowei::o : hyba o:iągni~

cb pisarza) nie tylko szer g lat, do
świadczeń - LC'cz także odrnicnnośl: p c:>
tyk, łąc1.y je ,,·cwn~lrzna organi.zacia. 
·1tme;fcra, to co jest na1bardzicj jego, 
szaniaw.·kic, a co krytyka :kłonna do 
. zufladkowania okrcsla słowem ,.sza
niaw;zczyzna". I chyba truizmem ~dzi 
.· l\\ ierdz nic , że w lej ewoluqi zarazem 
w.' k1 nsckwcnt .ii drogi l\\nrczej pi. a -



n< 111crn.ił<1 rol!l degri!y .iego naj: ciślej
:ze kontakty z torując<\ nowe szlaki pol
ki mu t atrowi „Redut<1" i je~o twórcą 

.Juliu zem Osterwą. 

.Pri.ytcx:i.one "yżej Iowa Rab k iego u
gerować mogą, że od początku uznano 
lca lr Szaniaw kiego zri obje wienic. lub 
w najmniej rzecz oryginnlną . której tne
ba zapewnić możliwo"ci peln go roz\\·oj u. 
Nic b<trdziej fałszywego. :\tia ł pi:a r z 
. wvch zdeklarowanych przeci\\ n! ków, 
a wcrćd nich miej.ce honorowe zaimowal 
jed n - najbardzieJ zjadliwych r ecC'nzen 
lów„. Antoni Sł nim ki. I on jednak po 
przed t.awieniu „Adwokata i róż" jakby 
~k. pilulowal. w każdym i.aś razie nic by ł o 

w je o o iniach zwykłej dozy złośliwości. 

,\ przecież punkt wyjściowy tej sz tu
ki je:t co najmnicj banalny. :\lloda żonu, 
·t„r·zy gło\VC: w chmurach 110·1.ący mąż. 

no i oczyy,i 'cie len trt ci. NH tcJ knn
\\ i IPO'' st.a la niejedna bul\\ aro , .. 1 Ca r~a. 

niejeden k11baretowy kecz .. 

Ciągnąc dalej te; znba\\c; w st:kolne -
„opowiad'anie wła ·nymi :łowami co autor 
chciał przez to pov. ie::' · cć" ' można także 

wyobr· ~ić ·obie kilka innych wariantów 
tego lematu. 

Oto nn przykład młody 1ma:ot depcze 
''la. ne i ukcx:hanei Doroty uc:1.utia, od
chod1.i „bo takie <\ j<'i.:o obyczaje", na 
placu pozostaje mclł7.cri:two - niez.uµeł

nic może szczc;śli\\·c . ale 1.;1 to n 1 d br 
cementowane. Takt1 . zlukc; parc; lal 

przed „ d\\okalem·· napi. ano. No i tytuł 

„ cic-kla mi prz µiór rzka ··. 

,\lbo: młoda ko'liC'ta pod wpływ m 
zoku j.1kim i ·t qon lub tylko kalce -

lKO poturbowanci.:o przez kochanka <:L ł o 

wieka zaci.yna rozumieć µuslk~ i bezna 
d?.icjc; życia. czy ty!ko egzystencji, nic 
moż<' pogodzić . 1c; z tym, ?.e mąż jest 
w stanie wszystko \\ ybaczyć:, odchodzi 
\\ ic;t, może nawet pe pełnia samobójstwo. 
To oczywiście Ibsen. A n·1zwisko non,·e
skic.qo dramaturga także wpi. ano w lite
racki rodowód Szaniaw:k.lego. 

W crsja lr zecia : W .le her u lega pro.S b ie 
„,,.c i byle.i k lientki, staje przed sądem , 

po to tyl ko jednak by gncb iąc swe dobre 
imi~ . swą pi kną slawc; najwię kszego 
z obrońców, przcgnć proces, pomśc i ć 
zdradc;, zła-nać przyszlosć: temu, któr y 
wtargną! do jego ,,grodu, by zerwać 

najdro/.szą z jego r ó7, Dorotę bez cudzy 
słowu. Oto kawał polc;żnego melodramatu, 
który zresztą okrasie można takim jesz
cze happy cn::iem - kobieta , dla której 
przc;k r eślil S \ \' dobre imic; s tw ie rdza, 
iż ta:nta historia by la epizodem, że n.i 
prawdę ew.ie słaboic d o mc;.i:ow kiego 
uc1nia i " 'Ychowanka. I si elan ka tn\·a 
dale.i. tym bardziej, :i:e tym razem młody 
c.:złowick nic musi już przeskakiwać kla 
~ztornC'go muru dzielącego go od ukocha
nej . Oczywiście ta propozycja n ie należy 
do najsmacmiejszych. ale czyż - z d r ob
nym i modyfikacjami - i \\' tym wypadku 
nic mużna by w kazać na kunkretne, 
!.t<'r ckic odn;)~n:ki. 

War-i.ml czwarty: me>cEnas W ilcher sam 

lub i;rzc / swego u~z:r;ia i naslc;pcę os iąga 
wyr:..k un i ewinniający. Prt.edtem jed nak 
uzy~kuje pewność, że młodJ człO\\-iek 
zniknie z cezu pic;kncj Doroty na za\\ -
sze. I kiedy w Iinalc, tuż po obw icszcze
n:u zwycięstwa i i<- :dc.1s drobnej aluzj i, 
'i e ch ł opak je t już da leku, i..c wy jechał . 
Dorota szczęśli\\ a i z roi.paczona zarazem 



spoglądu 1.amyślona gdzieś w dal poui 
klasz~orny mur, padają sło\\·a nieco zja
dliwe, iron iczne : „A patrz sobie, patrz• ·. 
Kurtyn· . Taką nagą, ,:;rc; to z ży<'.i:1" , 

prawdziwą sztukę zagrałby zapewne n·t.i
chc;tnici dyrektor „:Vlałc~o z,, ierc1adla". 

:\lożna natura·lnie ~nuć: jesz.cze inne 
wątki i przypu zczenia . Choćby robić: alu
zje do rittnerowskiego „w małym dom
ku", może nawet do „Wilków w nocy". 
Każde jednak zroz,.,,iązań mówiłoby tylko 
o jednym - czym „ d'>vokat i róże" nic 
jest. Nawet zrcsztc1 najdoslownicjsze 
streszczenie :zluk.i nie oddałoby jej isto
tnego sensu. Prawda tkwi bowiem gdzieś 
dale.i . poza najdosłowniej odczytanym 
tekstem, w klimacie, w .ilmosferzc. 

Nie sposób zakwestionO\\·ać: opinii gło

szących, że sztuka, podobnie jak „Żeglarz" 
:ugcruje, że milów burzyć nie należy, 

więcej to bowiem złego niż dobrci::o prą

nosi. I ci, których razi wyabstrahowane 
z realićw piękno róż, pl<lków i l.uczniczck, 
mają swoje . ubiektywnc racje. Są to jed
nak - \\ydaje sic; - inkrpretacje nieja
ko naskórkowe. 

Bohaterowie Szania\\ skicgo ~•1 z rct.,u!y 
bc1rdzo konkretnie profcsjonalnlc okre
sleni - że~larz, kowal, prze ·ożnik, ad\\ o
ka!, a nawet fabrykanci fortepianów. r\a 
dobni jednak sprawę niczego to jeszcze 
n-ie priesądza: bo wpra\Ą dzie tyLko adi.,·o
kat sl<inąć może przed s<1dem w obronie 
i..oninego koclrnnka, a tylko przewoźnik 

z narażeniem życia przepra\\ iać się przez 
nekę dh uratcwania swej lud7kiej god
natci. ale w nieco zmienionych realiach 
n: S<I to \\ylącznic ~-.prawy ildwokató\\ 
i przewoźników. 

Sceneria i sytuacje wyjściowe są zwy-
kle w ramatach Szania\\ skic~o na.i-

prostsze l naJzwykl 1:zc. Z każdą jednak 
n: mal kwestią atmosfera zagę. zeza się, 

wątki zaczynają się krzyi.o\\ ać. z każdą 
chwilą \\idz .innażuje ·ie; coraz bardziej . 
Przy czvm czynnikiem organizującym 
.icst nic akcja sceniczn 1 lecz na. trój. 

:\I iże wł· ś i · dlatego .·ztuki twórcy 
profo ·or Tutki ni kończą . ię ni~dy 
w momencie „dy po raz ostatni zapada 
kurtyna .. !oż,, wla~mie dlatet;o do dyre
klori „:\I 1lcgo z,\ icrciadła · · przychodzą 
przed śmiercią c \\ szyscy, których osy 
zbyt jednoznacznie prze.-c1dzil. Happy end 
w finale „:\d \Ok:. ta„ jest tylko paz. my, 
ale dalszy cią~ hist~ rii widz s;.im sobie 
musi dnpis<1i·. 

o \\!'!śnie je:t 1njbardzieJ .,szani;n\'-
ki e". I ta wł.i:s.nie filozoficzna zaduma 
człm\ icka, który nir::dy nie mieszał się 
do mcdnych literackich :p rów (choć był 
ich pcdmiotem), ale ze S\\ ej samotni 
w Zccrrzynku patrzy! (i patrzy) na ludzi 
i rozumie ich tr ki, łącznie z poetyck<I 

wizi<1 spra\\ · zło\\ ieczych, s ·111owi o war
to.'ci sztuk Szanhrn:~kiego. 

li 

Czv'.Tii.e jest wobec lego „szan1aw:zczy
Lna'„, Jcdnoznac.z.nu odpO\\'iedź nu to p~-
l:inic .rcst:cze nie padła. JC'dni PO\\ iadaj~: 
pc:ymiz.m. Czyż. jednak moi.na mów1c 
o 'e ·ymiźmic t.1m gdzie najwyższą pra\\ -
dą je:t ;\·i.ua w człowieku. Chociaż ni~·cu 
1.ttroś\\·iecka, trochę ·cnlymenlalna . 

Inni l:ł sz · ; (J et~ cki ·entymentalizm. 
nastrojowość. .Jest " . tym :poro racji . 
Prob' m jednnk w c·zym innym. w ja
ki'Tl st !l:niu je-. t o .prawą autora \\" Ja
kim 1.aś \\ zechpotc;żnej lc·1tr· lnej trady
di. \\' l kturz :ztuki zani:1w:kic~o 
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tworzą nastrój, na 
do czynienia z 
owe dramatyczne 

scenie najczęściej mamy 
nastroikiem. Wsz.ystkif' 
pauzy i efektowne róż -

nokolorowe świateł ka, którym i aktcrz.~· 

i reżyserzy chętnie „kraszą" sceniczne 
realizacje sztuk Sz.aniaw.kiego, sprawiają . 

że to co jest w nich prawdziwą poezją 

staje s i ę poC'lyckością, że na lróJ prze
radza ~1<: w quasi - nastrojowość, ludz
kie z.aś pr.:iblemy w melodramat. I lam 
gdzie takt, wewn~trzna pisarska dy cypli
na każe się autorowi zatrzymać w pół 

kroku, rea liza tor granicę przekTac;1.a. Czy 
la sŁ<: szlt: k i te bardziej przez. pryz.mal 
wczesnych komedii autora niż poprzez. 
jego "'-")'znanie wiary jakim są .,Dwa te-
1o1lry"', ni7. poprzez przewrotnie przekorne 
„Opo\dadania profesora Tutki", będ <1cc 

także kluczem do zrozumienin postawy 
l w ór czcj pisarza. 

Twórczości S1.<1niawsk.iego nie da się 

zamkną/: w malcmatycznych formulach . 
dlatego zapev.rnc wszystko co zostało do
tychczas powied:r,iane . tanowi tylko ko
lejną półprawdę o iei::o dziele. Chcieli

byśmy jednak by ta druga j u:i. w krót
kich dziejach naszego lealru r eali7.acja 
utworu twórcy .1:\lostu" była nie jubi
leusz. wą laurką, a le głosem \\" nieust;i
jacej dyskusji o istotnych walorach jego 
drnmaturgii, ale próbą ukazania praw
dziwej, mądrej, zadumanej uśmie

chn[ęlej twarzy lego, l'O „osł-alni już tak 
poloneza wodzi '" .. 

" o 

BOGDJ\l\ BĄK 

l ł• ,i\W YCHU 
l\RO tAW ORLIC Z 

BOGDAN K 

J E R Z Y SZANIAWSKI 

Adwokat i róże 
Sztuka w trzech aktach 

Owby: 

Jlecem1s - Brunbł<i\\ Orłin 

Durnto - \\'anda Elhinsk<I 

Da 111 u Dai.;ny Rosć 

Morek .J crzy SiN.h 

Ł.ukrrs: 

Pr:zurrnel - Witold Gal;11.ka 

• \~/C r!l K<izimil•n: :\lolyll•wski 

.Juk11/J .l uz.ef Powoj \\ski 

J.Jłocl~l(.'ł1rc<· - .Jan St nu1rz 

He;i;y:;erw - Broni law Orlu•z 

. \ s11-~te11t rezyseru - .Jerzy • ic("h 

Sc·e11orirufi(I - Zhigriic" \\'i ckowi.ki 



JER Z Y SZANIAW SKI 

Profesor Tutka a hasło „s duka 
dla sztuki" 

K 
~os z. rozm:rn'.ia.i'!CYC h twierdził, 
1.c· k1crunlu 1 hHsła w sz~ucc, 
które są powrnie już pr zes ta 
rz:ate i zapomniane, zjawiają sic: 
znów, jak pcwraca.iąc<1 fa la. Ale 
ktoś inny twierdził, że takie ha

• Io, iHk „sztuka dla sztuki" j u ż n igd y 
nic wróci . · 

Uciszono się, bowic·m proic~or Tu lk a 
L.:tcząl opowiadać: 

Bylem wówczas w Brazylii i znala
złem :ię na skraju dziewiczego las u. 
W pewnej c:h\\"ili posłysza łem jak ktoś 
pov.iedz:iał : „szczenie; sz.czeka w sz:cza 
wiu". Czy mnie słuch myli? Znów s ł yszc; : 
„szc;.enię szczeka w szcwwiu" .. Nasłu 
chuje: i 1.nów - ,,:zczcnic: szczeka w 
,zczav.-iu". 

01:>0wiadanic rzerwał sc:dz;ia. 
Proszę pana, jes!i mi p<rn 1eszc:zc 

raz powtórzy - „szcz:enię szczeka \\ szcza
wiu", to - za siebie nic odpowiad am ! 
Bo rozumiem: nie wszystko, o cz.ym mó
\\imy, ma posiada(· myśl g łębszą. Ale 
mu:::i byc w tym jaki~ s<'ns. A pan nam 
tu ot->0wiada„. Dl<1czego \\ szczawiu, py
tam, dlaczego - w szcza\\·i u? r 

- . Pank sędzio. Gdyby "'-"Obce pana 
kobieta - Potka powiedziała: „szczenie: 
·zez.eka w szczawiu"' móglby pan słu sznie 
wy unąć zarzut, że w tvm nie ma mvsli 
r::łc:bszcj. Ale: gdyby to· powiedziała ~u
d 7. o ziem k ·1, to by pam1 przroc wszy
stkim zastanowiło to, że może ona wy
ni6wit: t.1k lrudne słowa. 

- Ano !o mów pan od razu, że to 
byia cudl.Oziemka. 

- Tak. PapUAa. 
Papug.a? 

- Papu(!a. Zac1:ąłcm :1c: 1.asl..ana\\-iać, 
' k~d papuga na skraju d ;. iewic1.ego la ·u mó
Wt po µol. ku? Zac-z'!łcm myśleć .iak de e k -

IO 

lyw. „\ poniewaz u„ylywalem książki k ry
minalne, \\'iedtiałcm, jak powinien myśleć 
detektyw. Naprzód musi się zas anO\\ii: 
i dopiero - wywn ioskować. igdy od
wrotn ic . Zastnnowiłem :ie: i wywniosko
\\'alem. że lu musi mieszkać j;1k i ś Pola k , 
lnóry nquczył móv. ii: papugę po polsku. 
I n ie jest Io ·Polak Z\\')'kły. Bo, że zdolny, 
a na·wct u tale.z Lowany, to - nie ma w tym 
nic nadzwycz.a.}ncgo : Polacy są zdolni 
i u a:cntov1:ani; ale lo był przy tym Po
lak eierpliwy. Zacząłe>m się zastana.wiać 
jak i cel miał ten Polak, który uczy ł pa
r:;ugę, j,1ka idc<i mu prz;yś·wiecala? Bo 
tec:o, czego dokonał, nie mol.na nawet 
nazwać „szerzeniem kultury po 'ki.ej z.a 
i:; r a.nic<1"'. l nic można przypusz.ciać aby 
to ro'cil dLt zabawki. Owszem, znalem 
rodakÓ\\ za granicą, co uc:zyli dla za
ba \\"ki. Uczyli cudzoziemkc: słó\\ nieprzy -
1.\\ 0 ityc h , a potem taki nicpoń za boki 
:ię łapał. k iedy c:udzo;demka \\ dobrej w ic
" ZC lo powt<irzała . Ale trzeba zauważyć. 
iż we \\ szys tkich językach słowa n iepr zy 
slo.ine mają to do siebie . że są łatwe do 
wymÓ\\.ieni•1. A lu coś wn;cz. innego: 
bo i p r zyz.v. ci le 1 trudne. A wic;c człowiek 
ten \\1kla:lał \\ t ę naukę trud , s ilną wo!<;. 
upór - i niewąLpli\\ie poważną prac:ę . 
Dlaczeg-o to robił? Widocznie hołdował 
on hasłu: „s.:.tukCl dla sztuki". 

Sl uchaczc Profesorci T u lki orzekli iż 
jc~t to przyktad doskonały: Ten P~lak 
zdolny , ubJentowany, u \\ d!idatku Po
lak c:ierpli \\·y - nie zrobił nic. jak to 
in tdi~cn tnie zauważono. uni dla kraju 
ani dla Bri!z:y·lii . A \\ ięc hasło „szluk<1 
dla sztuki", któremu hołdowat, jako 
bczużytec,mc - już nie powinno powróci ć. 
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„Adwokat róże" na scenie 

P
rapremier<:t „Adwokata i r óż'' 

odbyła . ię na scenic wa rszawskie
go Teatru Nowego 18 stycznia 
Hl29 roku. Reżyserowa ł Aleksan
d e r Zehverov. icz. sceno~rafię za
projektował Wincrnty Drabik . 

A oto obsada praprcm icrowego pn.ed
sta \\·icnia : leksander Zclwero\dcz (:\k 

cenas), Helena Zahor ·k 1 (Dorota), Lau ra 
Dunin-Osmólska (.Dama) , Helena Grom
nicka (Sioslrzenica), Wie<ław G;rn likow
sk i (Agent). :l.1ieczysla-.\ '.\1yszld c\\ icz 
(J akub) oraz w pozostałych r olach ów
czesna m łodtież a k torska .Józef Zielińsk i . 
. Janusz Wa r neck i, :.\1 ,1ri;m Wyrzyko\vski 
i Wiktor Biegański. 

Sztuka uznana jako jcdn;.1 z najwy 
bi tniejszych osiągnięć wspókzcme i d ra
ma turgii r odzimej . Wyrazem tet:o jej 
Lrywnfalny pochód przez wszystkie niem al 
sceny w k raju. Zaleci\\ ie \\ miesiąc po 
prapr emierze. 21 lutego, wystawiono 
sz tukę w „Reducie" na Pohulanc - w Wil
nie z:e S tefanem Jaraczem w roli tytu
łowej. 9 maja zobaczyła „Adwoka a i r ó
że" Łódź, w roli :\lkcenasa wysląµil J an 
Bonecki. W Poznaniu . z t ukę rei..ysero 
wa la (pr emiera 26 !istop:1da l!IWJ Stani
s ława Wysocka, zaś w rol ' a:lwokala 
wystąpił Bolesław S ·czurkicwicz. W tymi:C' 
roku sz:luk a weszł a Jeszcze na afisz tea
tró w \\' K a towicach (2 grud ni<t), Lwowie 
(3 ~rudnia, z Woj :: ieche:n Brydzil'lskim 
w r oli ~lecenasa), n lak;:c Lublinie. 

W okresie międzywojennym \·a r lo od
notować: jesz.cze rca!iz.1cjc sceniczne lego 
u t\\·oru w Łucku (Ul3 1- 32) . '\\'arszav.ie 

12 

(.1. <'36), a także objazdową wersję „Redu
ty" z K ar olem Adwentowiczem (Mecenas). 

P o w o;rue prezen towano ją między 

innymi n.a cena ch Lublina, Częstochowy , 

Krak ow a , K a lisza, Kielc. 

Odnotować też ,,;ypad nie, że ·ztuka 
przetłumaczona zos ta ł a na łotewski. zcski. 
nie miecki, an.c;iel sk i. szwedzki i włoski. 

Wys ta,,·iono ją za!i w Londynie , Ryd ze, 
Trieście, or a1. pra wdopodobnie Bra ty ł a 

w ic i Ber linie. 

• I 
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WY D AWC A 
l'.\N. TWOWY Tl..\Tll 
DllAl\l t\ TYCZlll Y 
W WA LB R Z VC H 

ll ED A IO'OR 

JlOGDA ' DĄK 

OP R ACQ W A , I E 

G rt J\rICZNE 

ZDIGNIJ: W l\'UiCK.(IWSKI 

~'WKR F.TA RZ RF:() KC.Jl 

JOANN \ KWl1\TKOW.' K. \ 

W REPERTUARZE TEATRU 

Oskar Wilde 

BRAT 1'1ARNOTRAWNY 

William $%eksplr 
SEN NOCY LETNIEJ 

Jerzy Si.an.i.a wsłd 

DWA TEATRY 

Gabriela Zapolska 
MORALNOSC PANI DULSKIEJ 

Beaumarchais 
CYRULIK SEWILSKI 
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