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PAŃSTWOWY TEATR NOWY 'W WARSZAWIE 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

MARIUSZ DMOCHOWSKI 



Dopiero po ośmiu obfitych pisarsko latach czterdzi estokit
kuletni autor dal dojrzały artystycznie dramat psychoLogicz
ny. Sztuka „Adwokat i róże" stala się jego największym suk
cesem teatralnym . w_ okresie międzywojennym . W jednym 
roku 1929 miala az siedem premier we wszystkich większych 
miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowi
cach i ~ublinie. A rolę glówną, Mecenasa, kreow1!y znako
mitości owczesnego gwiazdozbioru aktorskiego, między innymi 
Aleksander Zelwerowicz, Stefan Jaracz, Wojciech Brydziński, 
Karol Adwentowicz. Sukces teatralny utwierdziCa przyznana 
w 1930 roku Państwowa Nagroda Literacka. W ślad za tym 
po~zly przekłady na. język lotewski, czeski, niemiecki , angiel
ski, szwedzki, wioski. Grano „Adwokata i róże" w Lo nd ynie 
Rydze, Trieście... ' 

Krystyna Nastulanka -
Jerzy Szanawski 

... „Wydarzenia zewnętrzne i przeżycia wewnętrzne bohaterów 
w „Adwokacie" rozgrywają s ię na tle n i euchwytnego nastro
ju. Jest to nastrój pracy, wznioslości, jakiejś nieos iągalnej 
mądrości ludzkiej. Nastrój ten wywal.uje ciągle powracający 
motyw róż. Róże - teren pracy Mecenasa, róże - symbol 
P?etycki, który można okreś lić jako najwyższą mqdrość, osiąg
niętą przez adwokata, ale który jednocześnie spod tej określo
ności się wymyka, oddzialują bezpośrednio po prostu jako 
róże." ... 

MECENAS 

Krystyna Starczewska -
Technika dramatów 

Szaniawskiego 

... Określenie stary-mcody, zamienmy lepiej na - silny-slaby. 
Przecież celem mego wysilku może być jedynie róża. Tylko 
piękna róża. A potem już jako koronę możemy dać jej imię 
kobiety. Koronę można odrzucić - róża pozostanie. To coś 
jak dedykacja na dziele artysty, złożona damie w hocdzie. 
Ten, co dedykował, może być przez damę nawet odrzucony 
jako slaby ... A jednak dzielo jego nie mówi, że jest slaby. 

W gruncie rzeczy „Adwokat i róże" to sztuka o mądrym 
przebac_zeniu. Jeśli tu byly jakieś wzajemne winy, można się 
przeciez wznieść ponad nie, a cierpienie nie musi dyktować 
słów nienawiści i gniewu. 

Wojciech Natanson 
świat Jerzego Szaniawskiego 

MECENAS 

Oczywiście, z naszego punktu widzenia, Ludzie, co zajmują 
wobec nas stanowisko nieprzychylne - nie mają racji. Jest to 
stanowisko niesprawiedliwe, krzywdzące nas, maloduszne. Ale 
nie można tego glosu lekceważyć ... Powiadają do nas - „bro
n'jle.ś tego, co bil, ale ciebie nie bolal.o". W ogóle - „moje 
podwórko" - „twoje podwórko" - to ważne zagadnienie, co 
każe się nieraz zamyśleć. Tak się zdarzylo, że nigdy nie bro
nitem takich, co mi krzywdę wyrządzili na moim podwórku. 
I mam wrażenie, jakbym nie zdal jakiegoś ostatecznego egza
minu .... A teraz zjawia się sprawa na .. . moim podwórku. Nie 
tylko biorąc rzecz doslownie .... Syn pani wyrządzit mi krzyw
dę... Tak... może to dziwactwo, ale jestem bardzo przywiąza
ny do swoich róż... kocham swoje róże ... 
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DOROTA 
DAMA 
SIOSTRZENICA 
MAREK 
ŁUKASZ 

PRZYJACIEL 
AGENT 
JAKUB 
MŁODZIENIEC 
SPRZEDAWCA GAZET 

- Emil Karewicz 
- Ewa Berger-Jankowska 
- Teresa Lipowska 
- Ewa Kania-Kudelska 
- Gabriel Nehrebecki 
- Józef Osławski 
- Ryszard Bacciarelli 
- Tomasz Zaliwski 
- Janusz Kilarski 
- Marek Frąckowiak 
- Rafał Maria Kowalski 

SCENOGRAFIA REŻYSERIA 

LILIANA JANKOWSKA MARIUSZ DMOCHOWSKI 

ASYSTENT REŻYSERA: RAFAŁ MARIA KOWALSKI 
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.„O Paganinim, wielkim wirtuozie, mó:viono, że mi?-l on ja
kieś konszachty z diabłem. W ten sposob starano .się wyt~u
maczyć rzeczy wychodzące poza granice zro::umie".1ia. Mow~ąc 
o wielkich artystach, można powiedzieć duzo o. ich te.chni~e 
czy rzemiośle; powiedziawszy dużo, czi;j.emy nieraz,. ,ze ni.e 
zdolaliśmy jednak calej prawdy o artyscie. prz.edstaw~ .. Na;
-latwiej wówczas dodać slowo - talent .. Niekt?rzy ~o·~mą -:--

talent i basta!" Tym przecinają dyskus1e, dociekania i ma;ą 
błogie uczucie, że trudność rozwiązali ... 

LUKASZ 

Jerzy Szaniawski 
W pobliżu Teatru 

Odchodzę stąd... Po co, dlaczego, nie mogę się tiuma~zyć ... 
Zresztą... powody ważne tylko dla mnie... Dziękuję panstwu 
za wszystko ... Zostawiam tu różę przeze mnie 1YY~odowa~.ą. 
Pani będzie łaskawa powiedzieć . panu . mecenasowi, .ze .t.a raza 
jest dla niego. On sam hoduje pięk".1ie1s.ze,. ale. w te1 razy mo
::..1e zobaczy to, czego nie doszukują się mm. Jest to praca 
uc,zniowska. Chciałbym, żeby ją ocenił. 

MECENAS 

Znam wartość swoich raz... nie są one doskonale, o wiem 
d tym, ale mają w sobie tę s k n o tę do dosko~alo_fri. Tę 
właśnie tęsknotę z mojego ogrodu widzę w te; razy. 

.„Sceptycyzm Szaniawskiego, rodem ze szkoły racjonalistycz
nego myślenia, manifestował się w rozumieniu wielopl1szczyz
nowości, wieloznaczności spraw ludzkich, w jego antydoktryner
stwie i tolerancyjności. To prawda, nie wszystkie utwory Sz2 -
niawskiego można rozpatrywać w tych kategoriach i per spek 
tywach. Niektóre podteksty sprowadzają się do inteligen tnej 
refleksji, a czasem po prostu - przekornego żartu. Nie by! 
więc zapewne, ale bywał filozofem, jak bywał poetą. Jego 
s.ztuka nie na !ei:y do zjawisk cfemcrucznych. Sprawdzon a w 
czasie bądź co bądź kilkudziesięciu lat, okazo.la swą nośność . 
Większości nie tylko prapremier, ale i wznowień teatralnych 
towarzyszy/ ruch intelektualny, a liczba i jakość zaangażowa 
nych w nim piór wyznxcza rangę jego twórczości, stawi:J.jąc 
ją w rzędzie wybitnych zjawisk !iterackich„. 

Krystyna Nastulanka -
Jerzy Szaniawski 

„. Czy by1 pisarzem wielkim? Nie wiem. Usunął się od w iel
kich, stał na uboczu. Więc nic należy go z innymi przymi e
rzać. Nie podwyższa! się na ukrytych szczudłach. Nie s tał 
między „nauczycielami nadodu ", może dlatego, iż nie sądzil, 
że jak już pisarz, to posiadł wszystkie razu.my i wie na pew 
no, 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. 

Nie oglądając się na innych, schylam nisko głowę przed Pe 
rzyńskim - pisarzem zn2komitym. 

Jerzy Szaniawski 
W pobliżu Teatru 



ZESPÓŁ TEATRU 
NOWEGO: 

aktorzy 

Leonard Andrzejewski 
Ryszard Bacciarelli 
Arkadiusz Ba zak 
Wlodzim icrz B ednarski 
Juliusz Berger 
Ewa Berger-Jankowska 
Zenon Dąclajewski 
Marek Frąckowiak 
Teresa Gniewkowska 
.Jerzy Dukay 
Piotr Grabowski 
Andrzej Grzybowski 
Irena .Jaglarzowa 
Elżbieta .Jeżewska 

Ewa Kania Kudelska 
Emi/. Karew icz 
Dorota Kawecka 
Janusz K Harski 
Hafał Mari'J Kowalski 
Roman Klosowski 
Irena Kwiatkows ka 
Artur Kwiatkowski 
Ewa Lemańska 
Siawomir Lindner 
Teresa L ipowska 
Zygmimt Listkiewicz 
Ludmiła Łączyńska 
Barbara M1rszelówna 
.Jerzy Molga 
Czesław Mroczek 
Danuta Nagórna 
Gabriel Nehrebecki 
Jó2ef Oslawski 
Włodzimierz Panasiewicz 
Michal Pawlicki 
Zofia Petri 
.Janina Seredyńska 
Zbigniew Skowroński 
Irena Stelmachówna 
Gerard Sutarzewicz 
Barbara Wyszkowska 
Alicja Wvszyńska 
.Janusz Zakrzeński 
Tomasz Zaliw.~ki 
Wokiech 7eidler 
Barbara Zgorzalewfcz 
Jo!anta Zykun 

reżyserzy 

Stanislaw Brejdygant 
Lech Wojciechowski 
konsultant programowy 
Lucyna Tychowa 
kierownik muzyczny 

Halina Prejzner-Karkocha 
przedstawienie prowadzi 

Alina Mrozowicz-Skowrońska 

sufler 
Walentyna Michajlow 
zastępca dyrektora 
Boleslaw Szlosek 

kierownicy pracowni 

krawieckiej męskiej 
Tadeusz Bolczak 
krawieckiej damskiej 
Helena Orlicka 
malarskiej 
Eugeniusz Palarczyk 
stolarskiej 
Czesław Slepowroński 

perukarskiej 
Leopold Michalski 
modelatorskiej 
Czeslaw Zagajewski 
tapicerskiej 
Kazimierz Dzwonkowski 
operator dźwięku 
Barbara Kamocka 
kierownik oświetlenia 
Romuald Kamocki 
kierownik techniczny 
inż. Zbigniew Malita 

program opracowała 

Lucyna Tychowa 

opracowanie graficzne 
programu 

Wald emar Kiełczewski 

Wydawca 
Państwowy Teatr Nowy 
w Warszawie 
cena zł 



... Co to jest atmosfera teatralna, do jakich granic się
ga jej działanie, trudno odpowiedzieć. Istnieje ona 
w budynku teatralnym, na scenie, na sali , wychodzi 
poza teatr, przebywa w kawiarni, w k tórej zbierają 
się aktorzy, wyczuwa się ją w sprawozdaniach pre
mierowych, w komunikatach nadsyłanych przez teatry 
pismom, zjawia się nawet w prywatnych mieszka
niach, gdzie mówi się o teatrze ... 

... Z napisu „Teatr" powinno coś promieniować, prze
nikać wkoło atmosferę jak ze słowa „Sztuka". 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 wo
koło teatru. Ja wierzę, że teatr to wielka sztuka ... 

Jerzy Szaniawski 
W pobliżu teatru 
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