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Na id}fełu (od i.we!): :C. JareeJleł (Szambe?11n), A. Ur?at11 (Helena) jubilatka M. Maj-
drowlcz-Zakrzeńska (Panl Jowi11Iska), I Jeny Bober 

Ta rn owskie 
• 

Pani Jowi a 

TEATR 

Swięto 

lskiej 
Jakie wdęc potraktować owe łO lat tyci• 

' czyli Pani Jowialska - ni• j11t w teatrze wobec 1!2-letniej przest.r:r.enl muu, 
C7X>łiow11 p<>9tacl11 komedłl Fredry. drzlelącej Marię Majdrowicz od pierwszych 
Jui aam tytuł Pan Jowio.llkt kroków na 1cenle? Oto w o'kresie, gdy jej u-
zdradza bez clenia wątpliwołcl roda czaruje publlcmoś4 warszawską u Szyf-
k t <> będzie grał ałówną rolę w mana w Teatrze Polskim, gdy aktorka wiąże 

sztuce. Ale wbrew pozorom, nie jest to tak- się z. początkami działania słynnej Redut11 
że utwór dramatycmy - n•a cześć, lub na Osterwy, a potem ze stołecznym Teatrem Na-
pohybel Panu Jowialskiemu. Komedia dzle- rodowym - nagle w r. 1934 „ucieka" na li 
li się na co najmniej kilka wątków fabular- lat od świateł rampy. Wówczas JłOzostaje jut 
nych - a w tym u1ytuowaniu właśclwlie ka- pantq Zakrzeńską. Ale, jak t~ wspominał 
Ma z ośmiu ~acl 1Cenicm)"Cb (nde UC'ląc PQdcus jubileuszowych uroczystości, w 
Lokaja) reprezentuje osobny nurt dTamatycz- ich ,,prywllltnej" części, mąt Aktorki - Cłe-
ny. Z nich dopiero tworz:r m• nadrzęckl• ca- cydując lię łwfadomle na życie rodzinne hes 
łołć. Różnie ją osądzano od 1831! r. A to, te teatru - nie zerwała jednak całkorwicle a 
pasLkwil na tpołeczność m:lachecką, a to - manendam1 o powrocie na s~nę. Jakoż 1 po, 
że brak wiary w Polaków po klęsce powsta- wojnie - n„tępuje powtórny debiut Maj-
nia lłstopado~10 - a to, ie łut z powodu drowdcz-Zalc:r7.eńsldej w Teatrze im. J. Sło
bezldeowoścl I 1łupoty hreczkosiejów, ni• wacldeao. Pótniej zawędruje do nowohuclde
zdolnych już do ładnego czynu ł sr:rwu - 10 Nurtu, ab:r od r. 1957 z.wiązać alę z obja"'1 
a to, te odwrócenie uwagi od nie111.CZęść na- zdowym Teamm Powszechnym, kierowa~ 
rodowych w rtronę płytkiego ż;rcla dworków nym przez Kuimierza BarnasłL Bamał, 
etc. przenOS'Ląc 1ię do Tarnowa, zabiera tam Ar• 

Ale wrMm:r do Pani Jowialskiej. Dama-ł tystkę. Nie obsadza jej w swojej sztuce, jalC 
to i matrona. przy boku wciął witalnego Rydel - ale w ciągu 10 lat Marla Majdro-
9tarca, j o w i al n e go hobbysty :mblerające- wdcz-Zakrzeńska sra niemal ~ wuy.tkicli 
(O facecje, porzekadła i bajeczki - by zastę- 1cenlcznych utworach z rómorodnego reper• 
pować nimi normalny tok ro:rmow:r ora& lro- tuaru Teatru Ziemi Krakowskiej. A łtw re.. 
nizować dobrodtMJmie na temat t;rd&. wła· pertuar, pni:r pomocy kt6re10 młoąa •cenił 
•nych dzieci (ba, di:l.ecko-szambelan llcz.:r 10- ma sobie utorować drogę do starszego I no-
ble l!O latek!) 1 dworować z bliłnich przy ltaJ- ~go widza: w młeścle 1 tzw. terenie -' 
dej okazji - beztroskiej lub powatnej? zdradza ambicje artystycme bynajmniej ni• 

Pand Jowialska mówi w ntuce bardm ma- prowincj<;>n.alne, choć 11tuacja kadrowa, ak• 
tor&ka nie jfft ne.jlePft&. Majdrowicz wyst„ 

ło. Żyje w ełeruu gadatllv.rego męt-a: Włałcl- puje w1ęe· m. ·in. w Pot.DTocia posła 1 Peer 
wie nawet tyrana, który terroryzuje otoc2:e- Gt/flcle, w Odwetach i Lalce, w Swtętoszku 
nie. ob o w I ą % kie m słuchanda swoich dyk- 1 Dwóch teatrach, w Weaelu i Niemcach.„ ża-
teryjek. Pani Jowialska uczyniła jedn8'.k z o- dne tam mar;g(nes:r ,emeryckde" - lecz role 
wego denla mętowskiego - rodz&) Pf'Z:rlta- mocne, smlendająt'e Jedynie amantkę w bar• 
nil tyct~j. Chce być w cleniłu. Rozwnie na d:z.l.ej charakteeysit:romi• em.plot. Jak to w i.. 
swój sposób, te obsesja gadulstwa staje się atne. Nic więc dziwnego, :te w Panu Jowial-! 
ja.kłmś m ur em ochronnym dla męta. Dla •ldm dawna Helena zona.nie teru: Pani11 J~ człowieka, któcy chowa :r:a o.grodze<nłem z i!la 
bajkowych 1łłtw, lub trw. mąd.ro.4cl ludowych W'ł . ką. 
- wnystkie zawody, goryCZ'fl i dawne n!e- Gdybyłm:r 111dzill po rozmla.rach 1 formie 
powodz.enła. Nie tylko własne. Być mote - tego pięknego jubileuszu w 1 er n o ł ci 1ce
w skali '"Y<>lbrzymlonej: narodowe. A kto nie <mimo chwłlowej rezygnacji na rzec.z o
wie, czy po prostu nie zasłanda humorem 1 bowłą:r:ków rodzinnych) - trzeba by przy-
uszczypliwokią - braku zaufania do podob- znać Tamawowl miano wytrawnego miasta 
nej mu wokół braci szlachty? Jako efektu teatl'alnego. Myłlę, te tak zorganizowana u~ 
„ogólnej niemotnoki" trawiącej jego kla11ę roo:r:y1tość społeClltl.ego umania dla pracy al'" 
apołieozną. tystycznej - mogłaby 1tać 1ię przykładem 

i zachętą dla wielu większych ośrodków kul1 
No więc Pani Jowialska woli się nie odzy. turalnych w kraju. A moi't to włainie mniej• 

wać. Zbyt kocha swego staruszka, łeby mącić 1ze mł.aata uml•jll postarać ilę 0 tyle ciepła; 
__ m_u~.-p_rzecl __ w_em __ 1_u~b~ty~l~ko_d_o_powit__,,_a~d._,a,_ntem_.~-.__----'n!=e=m=-=a=l_f~amll==ij=nc:ce._j __,a=-=t~m-~fer~ ~rz:r n~gr:adza„ 



swój sposób, te obsesja gadulstwa staje •I• 
jakimś m ur em ochronnym dla mę:!a. Dla 
człowieka, który chowa za oerodZt!<nlem s 
bajkowych Iłów, lub tzw. mąd.ro4cl ludowych 
- wny1t1de zawody, goryC1J1 I dawne n!e
powodzenla. Nłe tylko własne. Być mote -
w skal! '"YOlbrzymlonej: narodowe. A kto 
włe, czy po prot1tu nłe zasłanila humottm l 
U!Jzczypliwośdl\ - braku mufanla do podob
ne' mu wokół braci szlachty? Jako efektu 
„ogólnej nlemomo~c!" trawiącej jego kluę 
apott07.ll!\. 

No więc Pani Jowialska woli się nłe odz:Y· 
wać. Zbyt kocha swego staruszka, teby ml\clć 
mu Qrzecłwem lub tylko dopowiadani~ -
zasady flT'll· Bo przecld i ona wcll\ll:nęła się do 
wspólnej gry: wesołości na slłe . NleT)rzvzns
wanfa slę do poratkl, jaką JEST Ich tycie. 
Zarówno to, zamknłete w kl!l!tkach dla ptR
k~w. któr:'Q'llł to klatkami baw! lllię 50-letnł 
synek. Szambelan - jak ł to, zbudowane na 
bajkach mefa, snobizmie synowej, byłej ie
nerałnwej Tuzowej czy wreszde to - w 
którym trzeba sprzedać wnuczke. Nie wydać 
u ml\t ta pana Janusza, lecs włamie zaślu
bić z włOlkarnl I majl\tklem niezabawnego 
1ąsifada. 

Pani Jowłalaka wybrała cień. Z tero cle
nia jednak wywodzi 01obę artystki - w 

_,.prudstawlenlu Pań11twowego Teatru Ziemi 
Krakowskiej Im. J. Solskiego w Tamowi• -
jubileusz„. Bo oto aktorka, której ongiś par
tnerował obecny patron 1ceny tarnowskiej, 
Maria Majdrowtc~-Zakrzemka, obchodu 40-
leole pracy sceniC7l!lej. A tu zaraz paradoh: 
pn:ed 45-laty młoda - ale prr.ecld nie de
biutująca wtedy Majdrowiczówna grała w 
Panu Jotciabkim - Helenę. WnuCT..kę Pani 

· Jow!a~klej. W oixx:zenlu takich nazwisk, jak 
Zelwerowicz (Szambelan), Samborski (Ja
nusz), S. Stanisławski (Pan Jowiaiski), Jeny 
Leszczyński (Ludmtr)„. Był rok 1923, a dzia
ło się to na •~ie Teatru Polakl~go w War
szaue. Dodajnfy jeszcze, te llledern lat wcze
śniej nadzwyczaj p!~kna I młodziutka dzlew
crzyna wystftpdła w teatrze po raz pieTWszy, 
jako Wojewodrlanka z Zacz.arowanego kola 
Rydla. l\Uejscem debiutu była zasłutona pla
cówka Im. ~- Słowackiego w Krakowie, a dy
rektorem - który wprow dzał debiutantkę 
na deski &eeni autor sztuki, Lu
cjan Rydel. 

J nara.tttMYllltYOZIIl• imz.p,cn. J11.K io w w..c 
atne. Nic więc dziwnego, :te w Panu Jowial"'! 
1kim dawna Helena ZOttmlie teru Pan!" Jo-i. 
wlalakl\. 

GdybyAmy llldzill po romiła.rach f fol'Ulie 
tego pięknego jubileuazu w i e r n o ł ci 1ce
nle (mimo chwilowej rezygnac3f na rzec.z o
bowiązków rodzinnych) - trzeba by przy• 
znać Tamowowi miano wytrawnego miasta 
teatJ'alnego. Myłlę, te tak zorganizowana u~ 
roozy1tość społecmLego uznania dla pracy arc 
tyatycznej - mogłaby stać się przykładem 
I zachęt!\ dla wielu większych ośrodków kul-c 
turalnych w kraju. A moż.e to właśnie mniej• 
mt miasta umłejll postarać l<ię o tyle ciepła. 
niemal familijnej atmosfery przy nagradza ... 
niu ludzł za ich wysiłek w budowaniu trwa• 
łych pom0tt6w międ21 nosdołelami kultury • 
Ich odblcm:am!? Jest w tym e<>ś wz.ruszajll.J 
cego - a nade wnywtko cecha dobrego oby"'! 
czaju. Znak świadczący o zrozumieniu I po-< 
trzeble wlęm łączącej ału:!bę teatru z tywym' 
jej od:!w!ęklem coraz większej liczby przyja„ 
dół określonej sceny. 

A wi~ 91)e'ktakl Pan11 1ow111Z.kf1go, pny«Ooi 
towany z myślą o Jubilate& prZ4l'Z teatr - był 
widowdaldem odświętnym. Stąd nawet przeko
ra zawodowa ni• zdoła :zamienić pn:edstaw!enla 
w codz:lelllly, obiekt uwag krytyCZillych. Refy• 
1e.ria Ja.nm11 Orna - Łukałiewtca przyjęła tra
dycyjne katallty dla prMentacjl Fredrowskiej 
komedU, rot.grywanej w oprawie scenograficz
nej Zdany Ja1ifl.akit1j (b. funkcjonaln!'j, klatko
wo-symbolicz.nej - z lekkim pnymrużen.lem 
oka). Grano poprawnie I starannie, choć wolał
bym nieco starszego w charakteryzacji Pana Jo
wialskiego - mimo że Henryk Korbut nie kładł 
nacisku na llędz!wość wieku swojej postaci, ale 
na jowialny sceptycyzm arantera teatru w te
atrze. W trakcie roz.woju akcj1 scenicznej coraz 
bard.z.lej nableran. rumieńców rola Szambela.nR 
(Ltu!tvik Jarecki), który początkowo rysował 
się dość nlewyrdnle w koncepcji stylu gry. 
Zwycdężyła, może nie n.ajbardz.lej odkrywcza In
terpretacja nledorozwin!ęte .!!o, starego dziecka. 
Choć motna 1 tak. J6zeftna Weme-r musl{lła wli:e 
dostosować SWI\ Szambelanowi\ do założeń wy
konawC%ych partnera, co nieco osłabiło kome
diowy dystans snobki do męta. A szkoda, z u
wag! na mnlejsze wykorzystanie temperamentu 
scenicz.nego aktor'kl. Afektowana Helenę utrzy
mała w naletnych ryzach Anna Urlata, :rnś Lud
mir Aleksandra R. Forda miał. zwłaszcza w 
końcowych partiach n.tuki, wcale Interesujące 
momenty. Wiktora grał Wlodzfmierz G6my, )' 
Janusza - Jan Mączka.. / 
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