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JAN MACI -JOWSKI urodził . ię 26 czerwca 1930 r. w Płocku. 
Ukończył studia na PWST w Warsza wie. Pracował w teatrach 
Warszawy, Krakowa, Łodz.i, Poznania, Wrocławia, Szczecina, 
kierował Teatrem Bałtyckim w Koszalinie, Teatrami Drama
tycznymi w Szczecinie, Teatrem im. St. Jaracza w Łodzi. W la
tach 197 1-72 był pracow ikiem naukowo-dydaktycznym 
PWSTViT w Łodzi , a od 198 1 d o 1985 dziekanem Wydziału Re
ży eri i PWST w Krakowie. 

Jest autorem ponad 150 przedstawień w teatrach dramatycz
nych, operowych i tv krajowych i zagranicznych (m. in. w ZSRR, 
Jugosławi i , Bułgarii, Czechosłowacj i, USA). Realizuje głównie 
poi kie utwory romantyczne i neoromantyczne: Kordian 1963, 
Dziady 1"966, Wyzwolenie 1969, W sele 197 1, Tango 1975, Nie
-Boska komedia 197 , Popiół i dia men t 1976, Sprawa Dantona 
1977 , zewcy 1982 oraz cyk l zekspirowski: Otello 1966, Ry
szard III 1967, Henryk IV 1969, H amlet 1970, Koriolan 1977. 
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FORMY TOWARZYSKIE 

Kultura towarzyska ma swe źródło w tradycyjnych, ogólnie 
przyjętych obyczajach i zwyczajach cywilizowanego świata 

i stanowi część składową kultury ogólnoludzkiej. Jest ona 
zewnętrznym odbiciem cech charakteru, zasad moralnych, ety
cznych , obyczajowych, stylu życia, słowem - osobistej kultury 
człowieka . Formy towarzyskie ulegają pewnym przeobrażeniom 
pod wpływem zmian zachodzących w świecie, nowych upodo
bań , zainteresowań , mody , zwyczajów, postępu w różnych dzie
dzinach życia. Nie powinny więc być sztywne. Nie mogą one 
jednak odrzucać podłoża, na którym wyrosły. Można je unowo
cześniać, przystosowywać, ale zasady kultury towarzyskiej 
pozostają niezmienne. 

Styl życia młodzieży i jej upodobania były i są przedmiotem 
troski rodziców, dociekań i rozważań publicystów oraz socjolo
gów. Wychowawcy, stosownie do nowo powstałych warunków, 
zalecają nowe metody , które w konfrontacji teraźniejszości 

z przeszłością łagodziłyby powstające kontrowersje . Młodzież 
często przyjmuje bezkrytycznie wszystko, co nowe, i odrzuca 
z uporem, co dawne. Wywołuje to sprzeciwy starszych, którzy 
bogatsi w doświadczenie i wiedzę o życiu, starają się wpoić 

młodzieży tradycyjne poglądy i dawne zwyczaje. 

Wykształceniem młodzieży zajmuje się szkoła, wychowa
·niem - dom. Tak jest najczęściej, ale nie zawsze. Nie każdy dom 
może dać młodemu człowiekowi w zakresie dobrego wychowa
nia to wszystko, co mu się w życiu może przydać . 

Jedną z wielu dróg prowadzących do podniesienia kultury 
życia codziennego jest nauka tańca i form towarzyskich . Z tań
cem spotykamy się niemal codziennie i uprawiamy go masowo, 
stał się on teraz niejako obowiązkiem towarzyskim. Młody czło
wiek, który nic umie tańczyć, czuje się często upośledzony . 

Nauka tańca nie rozwiązuje, rzecz jasna, spraw wycho
wawczych i nie jest receptą na ich pomyślne rozwiązanie. Połą
czona jednak z nauką dobrych obyczajów, poznawaniem opar
tych na tradycji zwyczajów towarzyskich - może oddziaływać 

korzystnie na młodych ludzi . 

Nauka współczesnych form towarzyskich i prowadzenie 
poradnictwa w zakresie kultury życia codziennego przez nauczy
cieli tańca są potrzebne i społecznie uzasadnione. Nie chodzi tu 
o dawne konwenanse wyrosłe na gruncie dawnych stosunków 
społecznych i dawnej obyczajowości, lecz o nowoczesne formy 
towarzyskiego współżycia społecznego, opartego na wzaje
mnym szacunku i równości społecznej. 

MARIAN WIECZYSTY 

(M. Wieczysty, Tańczyć może każdy, Kraków 198 1, ~ . 292-293.) 

Taniec i wszelkie okoliczności z zabawą taneczną związane były 
i pozostaną niezmiernie ważną częścią życia towarzyskiego 
i uczuciowego wszystkich ludzi, szczególnie zaś tych, którzy 
dopiero w krąg obyczajów społecznych wstępują . 

Redakcja progra mu - Wiesław Paszkowski 
Opracowanie grafi czne - I wona Pastcrak 
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POLAK JAKI JEST KAŻDY WIDZI 

Kiedy p Polsce, g mia mnie często wraż nie, ż 
od ludzi i rze · la mnie z ·ba. Oni są gdzie indziej, ja 
gdzie indziej; m ze si rozumieć , ale głosem matow m, 
zniekształconym. Zapewn d zuwają ludz ie starzy. 
J a jednak, nie będą c młodym, m em ta · · · eli tak 
odczuwam własne społeczeństwo, musia iliza-
cyjną cezurę. Nie tylko , że - w p r 'wnaniu z moją młodością-~...--,,.... ... 
zm ieni ły się krajobrazy i warunki życia. Mam najwyraźniej do 
czynienia z innym społeczeń s twem , w którym - przyznaj - czuję 

s i ę niekiedy obco i ni przyjemnie. Posiada ono zupełnie inne 
potrzeby materialne, niż przed dwudziestu laty, niep równanie 
wyż ze. Ma równiez inne obyczaje, np. w dziedzinie eksualnej 
i rodzinnej, w stosunku do dzieci, którym przyznaje pierw zeń-
stwo przed dorosłymi. Posiłkuje się innymi ocenami moralnymi, 
np. potęp ia bogactwo choćby legalnie zdobyte, rozgrzesz na to-
miast zupełnie oszustwo i nadużycie, byle me ast ronomiczne. 
Używa sł 'w, których niemalże nie było : wiodący, e p nent, 
garmażeria; albo t ż były, a le w innym znaczeniu: przepr szam, 
skomplikowany, po ta wić, załatwi · , zabezpieczyć , zdjąć. 

Posiada wr szci swoje t bu, o kt · eh się niegdyś nie śniło, 
podobnie jak wartości, któr zrodziły się ... nie wiadomo kiedy. 

Zarazem jednak, iedy o tej Polsce słucham, r zpoznaję 

starą, zdartą płytę. noty i przywary współczesny h zdają się 
cnotam i i przywarami praojców. Słyszę o bezskutecrności oby
wat lskiej krytyki czyli o bezkarności grzechów jawnych; o za
patrzeniu w z granic , czyli o rozdzieraniu czerwonego sukna, 
którym, jak wiad mo jest Rzeczpospolitą. Kapitan Klo . z stą
pił małego cerza, zaś natręctwo martyrologiczne mit przedmu
rza chrześcijaństwa. Dowiaduję się także stale o światowych 
sukc sach polskich muzyków, architektów i techników, co -
zważywszy na powszechne narzekania na krajową codzienność, 
umacnia mnie w przekonaniu, iż „Polacy zdolne lecz leniwe 

• bestie'' , jak mówił gombrowiczow. ki profesor. 

·e poważne. Gdyb wierzyć sło-

1 w niczym; gdyby naoczn mu 
Mlil§ióiaoe!CZeniu - wszystk1 . rawda leży nie tyle p ś rodku, 

il dzie indziej : a mian wicie 1 nie m mo d el u . Po prostu 
1e wie, kim chciałby być : dlateg nowych zjawisk rzykłada 

stare miary. Oczywiście, jeśli by oważnie na rodowych 
kaznodziejów, postanowiłby zostać o r ·jak J udym, wydajny 
jak Ford, trz źwy jak francuski buri.UJ, mienny jak rosyjski 
rewolucjoni ta i pełen f ntazj i jak Zaglob nak od teJ sameJ 
kr wy nie można żądać i ml k i mięs . D la między społe-

cznym po. tęp niem a s po łeczn ą świadon pow tało 

pękni cie: ta ostatnia jest śm i etni k iem ww r o wych, 
pozbieranych z naszej i cudzej histo rii ... wzorców, 
czają ali bi codziennemu p tępowaniu, raczej wieprz ~ e 
jak zwykle bywał o w ep k eh . poi cznego. po oju i nicwiel 
perspektyw. 

Sęk w tym, że dawniej Pol k sam :ie; widział - i Polak 
widziano - szl chcicem (albo int ligent m zyli dziedzicem szla
chcica). Wszystkie zwyczajowe cechy Polaka - nie mówi oczy
wiście o Poła u rzeczywistym, al o jego obr zie, któ ry w kraj u 
i świecie skutecznie r zgrzeszał albo zachęcał - byty po h dzenia 
feudal nego: zarówno wśród zlachty i bogaczy, jak chi pstwa 
i nędzarzy . Odwaga i lekkomyślność, godność i leni ·tw , wi r
ność i byleja ość , moralna podn io. ł ść i lek eważen i intelektu, 
zam1!0 anie do sztuki i obojęt ność dla wiedzy, kult h noru 
i pogarda pieniądza , rodzinna zgodliwość przy społecznym bez
ładzie: te stere typowe przeciwstawienia , któ rymi - częs to słu 

sznie - ocem no Pol ka , można by z równym p wodzeniem 
zastosować d hiszpań kiej czy francuskiej nawet szlachty 
sprzed dwu zy trzech wieków. C I ta formacja - żywotna nie 
t le gospodarczo, il obycz jowo - umiera dzi. iaj we wspomnie
niu i świadomości ludzkiej. Jest to dla wielu rozdzieraj4ce, 
poni waż nie tylko zm rnowała ona, ale również odzyskał a nasz 
kraj i niemalże u tozsam i ła się z polskością . Zapada w przeszłaś' 

to , co stano iło dotąd istotę polskiej oryginalności kulturalnej. 
Doskonale wyczuł to G ombrowicz, przepowiadając , że min<! 
dwa lub trzy pokolenia, zanim na gruzach „zb t arystokra ty
cznej kultury" wyrosną piękne i upaj aj ące kwiaty. Obec
nie sztuka , literatura odruchowo jakby patrzą w Polsce 
w przeszłość. 



!nacz j jednak zwykli ludzie. któ rzy z „dawną PoL ą·· nie 
mają wi le wsp ' lneg . Zapewne, gdyby po krobać, niejeden 
Pasek, Traugutt czy Wary~. ki (nic ba rdziej szlacheckiego niż 
poi ki socja lizm) wyjrzałby spod Cieślaka i Kowalskiego. Jed-
nak minęły czasy, kiedy Polak jawił się jako pan i pułkownik, 
heros w Ian. adach , męczennik w dziurawych butach.„ Zazwy-
czaj gratulujemy sobie zniknięcia tej tradycyjnej sylwetki. Kto 
zajął opróżn io n miejsce? Praktycznie - drobnomieszczanin. 
Każda grupa. połeczna n aśladuje tę , która ją bezpośrednio prze
wyższała. Awansująca masa jest w Polsce chłopska, nic dziw
nego, ż wzoruje si na niewielkim miasteczku : którego 
ob w tel podbijają tymczasem stolice - wojewódzkie i kra
jowe. Bystrzejsi obserwat orzy - Małach wski. Czerwiński, Wie-

z rek - . postrzegli zjawisko od dawna. Oczywiście, możn się 

. pierać o tre · · pojęcia „d robnomieszczanin". Statystyczny Polak 
nie je. t d robnomieszczaninem, jeżeli zastrzec termin dla posia-

.----~ daczy własnego warsztatu pra y. Jeśli jedn .:.:ż:..y.:.ć ,~z~· rd,._._~:::;; 

nomieszczanina cechują anarchiczna prlł~~~~~~!J.~ 
czaj mierzenia ludzi ilością po anych 
nim n iewątpliw ie . Może więc lepsz _ og ' nikowe pojęcie 

,.pracownika", którego „własnośc byłby etat, albowiem 
aminująca warstwa ma oczywiście c ara r urzędniczy , jak 

krajach trze iego świata, np. w Egi awet zatrudnieni 
roduk ji nabyli administracyj nej me ości, co nie przesta-

~~11'11.azić naiwnego czy obłudnego obu a - nie bardzo w,ia-
zego, bo przecie st ruk tura z z nia określa (pr~y-

znej mierze) obyczaje zających? 

z ka - don Kichota 
keje alibi. Węgrzy czy 
zych ilościach , w ro
ożnionych Sanczo 

Pansów. Nie boję się słów , n.iwet przek ych i gotów byłbym 
doszukiwać się dobrych stron w „pracowniku" i - horribile 
dictu! - „drobnomieszczaninie". Jednak dzisiejszy Polak bywa 
bardzo czę to drobnomieszczaninem rozzuchwalonym i sfru
strowanym równocześnie. Niby to wszystko może, badylarzem 
zostać albo dygnitarzem: odjęto mu ciężar przeznaczenia, za
mykającego go w zgubionej wiosce czy zaplutym miasteczku: 
uwolniono również od - zasadnych lub nie - nakazów i zakazów 
moralno-obyczajowych. Zarazem jednak nie bardzo wie, dokąd 

zdąża. Jeszcze sobie nie uprzytomnił, jak skromne - na miarę 
opłotków, z których wyszedł - stawia sobie cele; spełnia je 
z plebejską zaciekłością , chociaż z minimalnym ryzykiem (nie ma 
w Polsce surowych sankcji za niepowodzenie) . Dochowuje wier
ności starym wiarom, bez żenady świecąc diabłu ogarek; nie 
dostrzega nowych, ponieważ nie wytworzyły się elity, które by 
mu je mogły narzucić; może zresztą żadnym już elitom nie 
wierzy. Ma swój rozum, swoje wie. Zarazem jednak czuje, że coś 

w tym wszystkim nie w porządku. Ale to jest właśnie jego 
największa zaleta. 

(Jan Błoński, Kilka myśli co nie nowe, Kraków I 
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