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Sławomir :\lrni:d, 

UŚMIECH USTNY 

Dowl'ip był i jest nadal najwyżej cenioną konwrnrją w polskim salonie. Czy 
lrrszl•\ nir jest zasadą salonu w ogóle? Polski salon pozostał najwierniejszy francus
kic·mu prawzorowi z jrgo zasadą „d'rsprit". Wojny 1 n•wolucjr niczego pod tym 
względt·m w Pols<'r nir zmil'niły. Tylko w Polsl'C i wr Franl'ji spotyka się aż w t:i
kirj lit·zbic· ludzi dow!'ipnyd1 za wszrlką c·c·nę. Strarb, żeby nir wyda(' się nir du· 
wdpnym, nie „lrkkim", nir ironizu,jąc·ym, nie lotnym. 

Z,iawisko przykrr jak kaida maniakalnośi-. Ponadto uri01żliwc ponieważ utrudnia 
albo - · w skrajnych wypadkac·b - uniemożliwia komunikację. Każde· zdanie, każde 
słowo trak towane jest Jak trampolina, z której odbiwszy się wesołek chce wykonać 
popisowl' ~alto. Co oc·zywiścir paraliżuje język i prowadzi do niemoty tym bardziej 
rażąC'rj, .ie przy akompaniamrnl'ir nirustannyc·h di.więków ustnyrh. :\lożna być do
wc•ip11y111, ale jak <'zęsto, ile razy na minutę? Abrrrarja polega na przyjęciu zasady, 
ie trz1•ba, musi się być dowcipnym nieustannie. Rygor, tyrania, przymus i obowią
zek. Bądź dowcipny, albo gii1 (towarzysko). 

:\fożn:i być dowcipnym, o ile nim się jest. lir osób na sto posiada wrodzoną 
łatwość· w tym wz,dędzie? Tymczasrm obowiązek jest powszN•hny Jak służba woj
skowa, albo szt·zrpicnic· ospy. Za wodzirejami dowl'ipu wlecze się zadyszany i za'i.l· 
pany ogon biedaków, którzy tl'Ż muszą c•hoi· nie mogą. Na kh przykładzie, na sta
tyst}Tznrj prz('('iętncj najjaskrawiej widai- patologię zjawislrn. Dowcip jest akro
h H'Ją inl<'lektu, l'igurą tam•C'zną gratis i pr7rstaj<' być· sobą, kiedy aż po<'i się z wy
siłku i c~knl'ir, ale za to rolpaezliwi<', orzC'kllJ<' umania. Zbyt l'Zęsto rozmówc•a, 
l'ZłowiPk -.kądinąd zarny, s::nnpalyl'Zny i który miałby wiek do powiedzenia Call' 
nie tak, na miłość boską, nic tak), z mask:l c·hil'hotu na ust.1C'h, air z riężką pra<'ą 
na c·:i.ok i paniką w OC'Zac·h częstuje• mnir mozolnie, namolnie, z desperaC'ką upor
rz) wo~•·ią ~woim dążrniNn do dow<'ipu jak ku Graalowi świętemu, zamiast zacho
wać się Wl' wła. l'iwy snbil', Jrdyny przyrodzony i odpowiedni sposób. Gdyby zdjał 

z si«bic tC'u mundur dowl'ipu, o ik łatwiej mógłbym go lltbii· i szanowat', jak na to 
z.asłu~ujl·. 

Szc·zególnic to smutne, kit·dy ma się do c•zynienia ze starą szkołą, a więe z ludi
mi ,i.ii. ni<'młodymi, którzy w sprawie dow1·ipnego stylu bycia z:u·howali wzór przrd
wojc·nncj warszawskiej kawiarni i kabaretu. Szkoła nakzęśl'icj zac·howana jeszC'zc 
na emigracji. Smutne, bo nic żyją jui przrl'irż pod eiśnicnicm !.rodowiska, którC' by 
laki „t, 1 soc·jologi<·znie usprawiedliwiał n. Więc· ~zlm·zność, niC'indywidualność stylu 
od<>łania sie w pełni, jak niegdyś wykonany i do dziś noszony gor„rt. Smutne, bo 
styl o któr:ym mowa, ta odmiana stylu, jcszezC' prcll'ndował do rlegam·ji (mistrzami 
byli Tu•.vim i Słonimski), a więc był mniej agres ywny, niż współezcsna szkoła, ha
łaśliwa i brutalna, przypran·iona brutalnym i akeentowanym - tci rzecz konwen
cji, tyk, ze birżąecj, trudno, teraz tak wypada - 1 ham<;lwcm. Kil'dy i.ię ma do 
l'ZYnic·nia z wcsołkiC'm-chamC'm, mniej ma się swobody i ochoty do refleksji nad 
smutkiem wcsołkostwa, niż kiedy się przt•staje z wr5olkicm praC'ują1·ym na pew
nych wrnrach kulturowych, a więc mniej al(rcsywnym. 

D!a<'zcgo wcsolkostwo w ogóle? :\lam wrażenie, że po~.~l prapr:i.yC'zyną, czyli kla
snzm\ 1-.onwenrj'ł salonu, pojawiły się inn<', z których jc·dną wymienię. Dowcipke>
wanie .1ah.o system jest doskonałym sposobem nicpowicdlenia ni<'zrgo przy jcdno
czrsnym mówirniu bez przerwy. :\lówić C'okolwick n:wrawdę, to zna<'ZY dawać bli
zn~l'fntl swojemu informal'ję o sobie. Lrpicj go zagadywai· i cLc·kni·: a nuż to bliźni 
mnie si,• odsłoni, a nir ja jemu. Wtt•dy będlic moi.na udruyi'. L1•1·z bliźni wie to 
s~imo c·o ja, też ma się na bal·znośl'i i w n·zultaC'it• trn a między nami dowi:ipkowanil' 
bez nadziri, ie kiedykolwiC'k ustanie choi· na 1·hwilę. 
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JULIAN JARCZYŃSKI 

\V pierwszym Sl'zonil• teatralnym 19 ri-16, zara7 po WOJDll' rozpo<'zął pral·ę 
w zr,polc teatru im. J. Słowa<'kirgo w Krakowi<', n'li.tępnir w lataC'h 1916-17 prze· 
niósł się do Tratru Zirmi Opolskirj, by po roku znowu znalrir się w Krakowie 
w Tf'atr:tC' Powszechnym TUR, skąd wyjechał na srzon 1918--19 do Tratru Wybrzrżr 
w Gdausku. l'otrm został zaam:ażo\\'aDY w r. 191!'.I do Tratru :'.\luzycznego Towa
rzystwa Przyjaciół Żołnirrza w Krakowir, a po krótkim 1·zasir powrócił do zespołu 
fcatru im . .J. Słowa1·kil•go w r. 1!!19-:;6. Późnirj w latath lfl36-6t występował na 

!><'l'nir titango Teatru, a w lata<'h 1961--66 w Tratrzr Ludowym w :'\!owej lluril'. 
Od lf:GG d1, r. 1979 grał w Tratrzr im . .J. Słowal·kirgo. Obecnie jest członkiem ze
społu 'fratru „Bagatrla". Od najmłodszyl·h lat spcl'jalizował się w rolarh charak
trryst)Tzn~·l·h, odnoszą1· znat·zm• sukc·r'iy jak np. w roli Kapitana w „Indyku" :\lroika 
w Starym Tcatrzr, sirrianta Bluma w „Skandalu w lleilh<•rgu", Grnerała w „Smier
d pornl znika" )lroika, Papkina w „Zrmśl'ic" Fredry. Za rolę dr Szus tka w „Za
kładnikath" Buko,·1·ana otrzymał pirrwszi\ nagrodę na Fc!>tiw:i.lu Sztuk Krajów Dc
mokra<'.li Ludowrj . l'rat•ował pod ldrrunkirm wirlu wyhitnyrh rciysrrów, by wy
mienić tylko Bronisława Dąbrow~kirgo, Krystynę Skuszankę i Jerzego Krasowskie
go, WLluyshwa Krzrmińskirgo, Jcrzrgo KreC'zmara. Od blisko dwudziestu lat wy
stępuj,• rowniri w kabarrcic „.Jam:i. :\li<'halika". 
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MARIAN ROPA 

Od 1935 r. praktykował u krawra Ząb1·ońskiri:11 w Krakowir, unęszl'zają1· jrd
noc·zc~nic do wieczorowej szkoły zawodowrj. W 1·zasil' nkupa!'ji zmuszony okolirznn
!>riami przeniósł się poza Kraków i żył z dorażny1·h pra1· krawiN·kirh na prowinl'ji. 
l'o wojnil pral'ował w rzcmirślnirzrj spółdzirlni krawc·ów i pokn·wn~Th zawodów. 
Uu pracy w teatrze „Rozmaitośl'i" przystąpił w 1960 r. gdzie (nbr1·nic w tratrzr „Ba
gatela") pozostaje do dziś dnia, awansują1· w lfl70 r. 111 stanowisko ki!'Townika mi;s
kirj prac·owni krawicl'kirj. 

W tym rzasic realizował projrkty kostiumów wiciu wybit11yc·h s1·rnugrafów pol
skic'h j:ik .\. Kiliana, A. !\lajrwskicgo, Z. St.rzrlcckirgo, L. i f . Skarżyński1·h. Naleiy 
do wyróżniająC'yrh się rzlonków zespołu trrhnic•znt•go, a Jei:n postawa społeczna 

i osiągnięcia zawodowe kwalifikują g-o do rzędu zasluionyc·b prarowników Teatru. 



Jeny ~01wl·ko 

SZANO\VNY PANIE DYREKTORZE! 

W li<.cie adresowanym do Juliana Jabtzyńskiego, Sławomir Mrożek napisał: „Gra
łeś już w moich sztukal·h, Kapitana i Generała wkrÓkt' napiszę dla eiebi<' rolę 
l'eldmarszałka". '.\lrożek wysoko oc('nia grę .Jahczyńskicgo. Dlatt•go omawiając przy
szłe prz1•<lstawienie „Indyka" l'i1cę napisal- o Jabl'zyńskiin .. Jest paradoksalnie roz
dart)·. Często mówi, że Teatru nienawidzi a najchętniej zająłby się piełęgnal'j"\ 
k\\i:t!Ó\'11 i uprawą jarzyn. Tak wkrótC'e już hędzh• - ohy jak najprędz<•J. Są to wy
:w:rnia sr.l'zerc w chwili, gdy o tym mówi. To nic jest kabotyńska kokieteria, doś(• 
<'z1;sto spotykana wśród aktori1w. Wszelka hriow:i poza i sztut·znośr nic mają do 
niego r.rzystępu. O sprawach sztuki aktorskirj i szerszych problemaeh artysty<·z
nych nigd) nic rozmawiamy i tak jest bardzo dobr:i:e, bo 1·zęste rozmowy i dywa
gacjr staJ•1 się działaniem zastępującym rzcnywistą pran: i realny wysiłek. Właśnie 
pracę na próbach traktuje bardzo poważni<', namiętnie. nawd zadziornie. Jest wdąi 
niepewny <'ZY to co robi 1rnt sens. Pyta c.:zy nir popada w szmirę i ma duli' prr
tensjc, że ua próbach za mało go maltretuję. 

Znam .Tabczyńskicgo grającego świetnil' i okro1111ie, niedopu~zl'Zalnic. Pirrwszy 
raz zobarzyłcm go w Sopocie, grai tam rotę Wladyslnwa w „Klubie kawalerów'• na 
scenie wygoko ocenianego wów<':tas Tcatn1 „\\'ybrzci:r" prowadzonego przez lwu 
Gal!a. Był::>. to jesień 1918. Jest t·1łowiekicm skromnym. To •1kreślrnie byłoby ni1•
takt(Jwnym powtórzeniem banalnego komp:cm<'ntu, gdybym nic uważał tej c.:N·hy 
za rze<'z lJardzo negatywną. Wydaje mi się. że skromność właśnie jest przyczyną 
złego lub nijakiego zagrania kilku ról. Porzucic nii~zośl'i wobec autora dramatycz
nl'go, nil·kiedy grafomana jest powodt•m niewolniczego trzymania się tekstu. Obo
\'l-iązuj1· wdąż dogmat, że aktor j<'St tyłku wykonawrą <·udzy<·h pomysłów (pisarza 
łub reżysera). Wszyscy zgadzają się, że jest to teoria idiot)'l'!.lla. Nikt nic przyzna 
się oh,anic do jej uznawania, bo to prz<'zdei takil· wstct·zne, IN"l prymat tekstu 
w teatrze nadal obowiązuje. 
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Sic piHę życiorysu, lecz o tym co pamiętam, widziałem lub grałem ra:i:cm z nim. 
Pi 2ę o tym l'O je t najistotniejszym nurtem j('gO aktorstwa - komizm. Tu spN'Y
ficznc JlOl';GUci(' humoru, które tak dobrz(' wykorzystał w rolach pisanych przez Wit
ka('cgo (Książę w „Bczimi('nnym Dziele") i :\lroika (Rozbitek w „Na pełnym morzu'', 
Gcnrrał w „Smicrci porucznika"). Bardzo dowcipnie a równocześnie po ludzku grał 
l':ipkina i I>on Kichota. Tak grał tei w przedstawieniach o charakterze czysto roz
rywkowym „Romans z Wodewilu". Rec('nzji nic zbiera, uda.IQ mi się znaleźć tylko 
dwi1>, z lcturyl·h fragmenty przepisałem. Wspomnę o kilku rolach bez dat ich grania. 
Jest tu mo?liwc dlatego, że nic ulegał on nigdy modnym, przelotnym stylom grania. 
\\' !'Cl'enzji z „Romansu z wodewilu" Krz('mińskicgo, Jerzy Bober pisze: ,,Jabczyński 
wywiazał się znal·znie zabawniej ze SW('j roli. Był nic tylko pajarcm - marionetką, 
ak zlląż.YI przrmycii: jeszcze sporo naturalnego wdzięku do upro zl·zonego obrazu 
arystokratycznego amanta „handlowego", kandydata do kamienic i„. ręki Karniki 
Kł:iczel:". 

Jabl·z.v1iski grający :\lrożka. :\loina by napisać o tym poważna, pracę magisterską 
albo naw I doktorską. Takie działanie wzbudziłoby szczery smi('ch :\lrożka i Jab
czyński1·go. Jabczyński grał Kapitana niemal 20 lat temu. O roli tej pisał wtedy Ta
dc11~z Kudliński: „!liie wiem, l'ZY Kapitana uczynił bohaterem sztuki - :\lrożek, czy 
te.i: graj,u·y tę rolę J. Jabczyński, bo postać ta - trochę na wariackich papierach -
don•inuwała w całym przedstawieniu. Jabczyńskl stworzył areykomiczny a esencjo
nalny typ integralnego prostaka, zarazem żałosnego w swej tępocie „ostatniego ni
hilisty", który rozpaczliwie nie chce nim być. Czysty żywioł aktorski objawił sic: 
w świetnej masre i do tosowanym do niej wzięciu oraz sposobie mówienia, w nie
sbbi.ąrcj dynamice roli i pcwnym wyczuciu sytuacji. \Vzorowa ta rola, na pozio
mic kn·arji, Jc'it chyba najpełniejszym wcieleniem komiki i humoru :\lroika". 

l\hm nadzieję, że dzisiejsza interpretach roli Kapitana nie będzie gorsza. Będzh· 
zupdnir inna. Nie unikniemy Jednak tandelnych uwaa, :ie kiedyś to było świetne 
a teraz tylko powtórka i to zła. To zupełnie normalne ie przeszłoać najczęściej pod-

retuszo,,.,·ana jest razowym kolorkiem. ~ie będzicmy robir powtórki i naśladowa1; 
wzorÓ\ nawl•t najlepszych. Jest to po prostu niemożliwi·, gdy:i. „Indyk" jest tci:-n 
rodi:aju utwon•m scenicznym, który zawsze jest aktualny. Za każdym razem w inny 
sposób. Zależy to od panujących prądów artystyeznyl'h i sytna('ji społecznej. Przed· 
stawienie które realizowp:1em przed pięeiu laty w Ki<:lcarh. było ironil·znym i c;zy
dl·r1·1ym ~Jor.em w dyskusji o romantyzmie. Był to wówczas, dzięki pracom 
prof. :\larii Janion, temat dnia. Wydaje mi się, ie dzisiaj „Indyk" jest farsą idri. 
Htu.rcir się pojęć o świN•ir, kompromitacja zwakzająrych się idei i w końcu pełna ich 
klęska to powinien by(: zasadnil'ZY temat przedstawienia. Kai.da oderwana od rzl'
!'Z~·wisto~ri ideologia przegrywa w starciu z życiem. 

:\lroirk posługuje się różnymi konwenl'Jami literaekimi i Sl'enicznymi, ~ie db:i 
o jrdnolitośi· stylistyczną. Realia pochodzą z różnyrh c·pok. Rt·alizal'ja scl•ni!'Zna moi:e 
a nawet powinna być podobna, nic możemy przl'l'iei działa{· dowolni(', )lroil'k pisze: 
„Rzerz dzieje się w romantyzmie, na obszarze księstwa". Żyl'ic w księstwie toczy 
s11; normalnie. Jl'St ono w stani(' zupełnej rozsypki. (Poeta: „Bo my tutaj wszy~~Y 
wątpimy ( „). We wszystko. Jesteśmy zniechęceni do wszystkiego. Jl'st l'OŚ takiego 
w tutejszym klimal'ie, krajobrazie, w powietrzu"). Ale Książę dbający o dalszy rozwój 
- włarlra bierny nie jest, ma program uratowania pań!>tcwka. :'\la to by(· miłoś(•. 
(Ksią•~i:: „Powstała wc mnil' idea stworzenia nowego resortu o t;i.·ml·zasowej nazwie 
Pary l\.od1anków Państwowych. Taka miło§ć·, Zll)Jl'łnil' prawdziwa, a jednak godna 
zall'1·enia i upowszechnienia, mogłaby spełni(· dużą roli;, w dobil', kic•dy chl·emy 
powołać toś w rodzaju ministerstwa S('ntymentu. (.„) . .Jestem pierwszym wład1·ą, 
który to zrozumiał i który również i tę sprawę ujmil' w formy ogólne. Dzięki temu 
bt:ll.: n;1jb.irdziej postępowym rząd1·ą". Wł.idl't: trz<'ba s1l·zerz1• i głęboko pokol'h:u\ 
a \l'tl'dy wszystko nag-le się odmieni. Cel już Jl'St. 

I 1yin optymisty(·znym akecntem koń1·2ę. SzrzC'r1r oddany Panu Dyrl'ktoro\\i 
i Jl'g•l p:-oi:ramowi 

,Jf'rl}' Sopot-ko 






