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Sztuka, jak wiadomo, potrzebuje wspar
cia. Jego formy mogą być różne, me

cenat państwowy często (i coraz częściej) 
zawodzi, zaś posiadacze fortun rzadko 
inwestują w sztukę i literaturę. W yjąw
szy spektakularne spektakle, błyskotliwe 
wydarzenia, często sezonowe, które mogą 
liczyć na mecenat państwowy, wszystko, 
lub prawie wszystko, co kojarzy się z ni
szową form ą sztuki, powoli obumiera. 
Wyrażam tutaj moją własną opinię i nie 
oczekuję, aby o niej dyskutować, bo był
by to zapewne czas stracony. Każda z wa
dzących się stron posiada bowiem swoje 
mocne racje.

Na afiszach teatralnych Krakowa, w re
pertuarze Narodowego Starego Teatru, od 
lat utrzymuje się przedstawienie, które 
jest realizacją scenariusza opartego na 
opowiadaniu Romana Brandstaettera ]a 
jestem Żyd z Wesela. Wyreżyserował spek
takl Tadeusz Malak i zagrał w nim wraz 
z Jerzym Nowakiem. Pomysł jest tyleż 
prosty, co -  jak się okazuje -  artystycznie 
skuteczny. Postać sceniczna i jej proto
typ, fikcja i prawda, sztuka i życie, to je
go temat, zaś jeden z naczelnych wątków 
arcydramatu, czyli historia Pepy Singer -  
Racheli, i jej ojca, bronowickiego karcz-
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marza, są pretekstem do ukazania nie
ograniczonych praw każdego artysty do 
przetwarzania i naginania życiowych wzo
rów do swojej woli oraz potrzeb warsztatu.

Nie dlatego jednak piszę o tym przed
stawieniu, aby powtarzać znane interpre
tacje, odnoszące się do źródeł Wesela, jego 

„legendy i prawdy”. W roku 2009 spektakl 
został sfilmowany i ukazał się na krążku 
d v d ,  film powstał w krakowskiej telewizji, 
zaś jego sponsorem jest Naczelna Rada 
Adwokacka. Opiekunem artystycznym 
tego przedsięwzięcia był mecenas Sta
nisław Kłys, dobrze znany w Krakowie 
jako znakomity prawnik i znawca sztuki. 
Aby zaś faktom stało się zadość: nagranie 
spektaklu poprzedziła krótka wypowiedź 
pani mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, 
prezeski naczelnej rady, która za rok miała 
zginąć w katastrofie smoleńskiej.

Pani mecenas mówi o istocie i powoła
niu swojego zawodu: adwokat to ten, który 
odpowiada na wołanie o pomoc i pomocy 
tej udziela, to pośrednik pomiędzy skłó
conymi, to posłaniec, który ma obowiązki

etyczne, nie tylko formalne. Pośród nich 
zaś obowiązek wspierania sztuki, jeśli nada
rzą się po temu sprzyjające okoliczności. 
Ta wzniosła deklaracja wydaje mi się zdu
miewająca i poruszająca, gdy wyłowić ją 
pośród innych głosów mówiących o tym 
zawodzie. Adwokaci to nie tylko rzecz
nicy interesów klientów, czyli urzędnicy. 
To również rzecznicy sztuki, posiadający 
odpowiednie narzędzia, aby ją wspierać. 
Mecenas działa pro publico bono, adwo
kat, będący drugim, obok Hersza Singera, 
bohaterem opowiadania Brandstaettera, 
wydaje się wspierać swojego klienta, któ
ry nie był artystą, ale wszedł z artystami 
w niedający się anulować związek.

Naczelna Rada Adwokacka sfinanso
wała nagranie, nie oczekuj ąc medialnej sła
wy, lecz -  j ak możemy przeczytać -  w po
czuciu związku i solidarności z artystami, 
z autorem, z teatrem. W czasach, gdy pań
stwowy mecenas bez zbytnich skrupułów 
pozbywa się swoich obowiązków, warto 
przypomnieć i docenić to zdarzenie.
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