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Alejandro Casona o sobie 

Jestem zwykłym człowiekiem zwyczajnego życia, życia bez krzvk
liwych barw i rpozorów. Urodzilem się w malej wiosce na pólnocy 
Hiszpanii, zawieszonej między górami i morzem. Mój kraj r odzinny 
nazywa się Asturia. Dziadek mój był kowalem i ja sam gdybym me 
zostal pisarzem, chętnie przemieni!bym się w silnego spok oj nego 
kawaia, takiego jakim byl cale źyó.e dziadek. 

Moja matka miala zielone oczy i śpiewala starodawne pieśui. 

Ona to nauczyla mnie kochać poe::ję. Pierwszą ksiqżkq , którą dala 
mi do ręki, był rozpadajqcy się ze starości egzem,plarz szuki Caldero
na „Zycie snem". Nie moglem zrozumieć wtedy jeszcze jej t r~ści, 

ale czytałem ją setki razy, aż nauc::ylem się na pamięć. T ak więc 
o wiele iocześniej nastąpiło moje pierw sze spotkanie z poezJq niż pro
zq. K i edy teraz powiadają, że język moich sztuk n i e jest pozbawiony 
muzykalności, wiem, że zawdzięczam to Calderonow i. Z klasykmv 
hiszpańskiej literatury zawdzięczam najwięcej Ser wantesowi, Cevedu 

Lope de Vega. Z ktasyków rosyjskich - Puszkinowi, Tol.s toiowi 
i Czechowowi. 

ALEJANDRO CASONA 



Jaka nauczyciel wiejski zacząłem pisywa~ szuki teatralne dla 
swych dzieci szkolnych. Wkrótce wpadlem na pomysl, że mogę 

równie dobrze pisać dla całej wioski. Przy pomocy zespołu sklada
jącego się z ,pięćdziesięciu studentów wystawiłem pierv,szą sztukę 

dla dorosłych. Z tych też pierwocin powstał pierwszy zespól wę
drowny. Przez cztery lata jeździliśmy po najuboższych WioS'kach na 
maipie Hiszpanii, dawaliśmy wiejs'~im ludziom za darmo sztuki 
teatralne, tradycyjne tańce i pieśni zespołowe. Byly to lata petne 
wiary w hiszpańską Republikę. Wojna domowa rychlo obaliła tę 

w-iarę. Od tego czasu żyję na dobrowolnym wygnaniu w Ameryce 

Łacińskiej. 

Teatrowi poświęciłem cale swe życie. Napisalem około dwudziestu 

dramatów granych w dwudziestu krajach. 

W ciągu swego życ-ia widziałem bohaterstwo i poświęcenie, wzmac
maJqce we mnie wiarę w człowieka. Oglądałem też czyny okrutne, 
zbrodnie gorzkie i krwawe. W bohaterstwie i poświęceniu odnaj
dywałem zawsze miłość, pod zbrodnią i okrucieństwem kryl się 

zawsze strach. Ten strach jest chyba naszym •iajwiększym grzechem. 
Wtedy dopiero, gdy zwyciężymy go, narody '?yskają pokój. I w6w
czas dopiero ludzie 7Joznają prawdziwe piękno i prawdziwy smuk 

chleba. 

MARIA STEN 

Twórczość Ale.fan dra Cason~ 

Jeden z wybitnych krytyków hiszpańskich, Juan R. Castellanos 
zapytany, czy istnieje kryzys teatru w Hinpanii , tak sformułCV\val 

swoją odp:nviedź: „Trudno mów'.ć o kryzysie lub o ja kiejkolwiek 
możliwości cdnowy w teatrz:e , j eśli dwaj najwięksi dramaturdzy 
hisz:pań...-ey Federiro Garcia Lorca i Alejandro Carona, których 
o.ztuk 1 z.abr ooniono grać w Hiszpanii, są prawie niezn.ani w swoim 

własnym kraju. 

W iadomo, jaką rnlę odegrał we współczesnym teatrze Federico 
Garcia Lor ca i j aki wplyw po dzień dzisiejsz.y wywiera na młode 
pokolenie poetów i dramaturgów. Nieznaną natomiast u nas jest 
postać jego przyjaciela i towarzysza, Alejand~a Casony, dziś jednego 
z. najwybi tniej~Eych dramaturgów hiszpańskich. 

Pełny rozk w:t twórczości Casony przypada na okres jego pobytu 
poza gran.!ca.nti ojczyste·go kraju, aczkolwiek pierwsza sztuka, którą 
napisał w H is zpanii Syrena na mieliźnie (La Sirena varada) w 1934 r. 
przyna:·i. mu natychmi a~t cgromny rozg'os. W tym samym okresie 
r lrzymuje on za zb'.ór op:iwi adań Państwową Nagrodę Literacką. 

Pięćdzlesię::iopięcioleb:ii ddś Casr.;n miesz1'.rn staic w Buenos Aires. 
Droga <Io sławy nauczyciela z M<:drytu byłaby prawdopcdobni~ 

o wiele k rótsza, gdyby nie Wo.;na Domowa (r. 1936). Za.palony mi
ł ośnik teatru, d"nacrnny najz3.szczy!nieis-;:ym wyróżnien iem t eatral
.i) m w H i:i'l:i;:.anil „Premio Lope de Vega" które oi.rzymal za swoją 

p:erwszą komedię, poświęcił Ca:>:l()na ~wój cza~ i ze>pał n::> tworz~me 

te.atru lu dowego, z którym objeżdżał całą H1..c-zp.anię. Były t.o +7.w. 
, misje p edagog '.czne'', orga•nizvwane przez re-publikańskie minister
stwo szkolnictwa . .Jedny m z to.kich teatrów kierował Garcia Lorca (La 
D<-.rraca), n a czele dru giego (El T eatru del Puebl'Cl) stal Alejandro 

Cusona. 

Podczas Wojny Domowej zos ta j~ zamordo-.'rnny p rz.ez faszyst0w 
Garcia Lorca . Ca.sona prow.adzi d ale j dzieło ~wego zmarłego prz.v~a

ciela. Bierze udział w wal.kach po -;tronie republikańskiej, obi eż

dżając :ze swoim małym teatrem linie frontu. Lo5y sił r epublik.an-



skich zostały jednak przesądzone. W 1937 Alejandro Casona zrou
sumy jest do wyjazdu do Francji, a stamtąd emigruje do Ame1 yk i 
Południowej. Po król.kim pobycie w Porto-Rico, Il3 Kubie i w Mek
syku osiada na stałe w Argentynie, gdz.ie jego t!ilent rozwija ~ię 

w J)€~ni. 

Mimo, że odcięty od Hiszp·anii i że wi€dzie życie Emigranta, ma tę 

wielką szansę, że w dalszym ciągu może twarzyć w języku hi.s~pal1-

o.kim dla stupięćdziesięciomilionowej ludno.:ic~ Ameryki Łacińs.k ie:j. 

Casona napisał przesz.Io 20 dramatów, granych na całym świecie. 

Vliele z nich osiągnęło wielkie powodzenie i rczglos międzynJro
dowy. Biala Dama (La. Dama. del Alba) i Za.brania się papehdać 

samobójstwa wiosną (Prohibido sui-eida.rse en prima vera) grane 
były w Paryżu, Florencji , Bruks21i, Liz.bonie, Monachium, Johanes
burgu oraz całej Ameryce Łacil'l~kiej. Z najbardziej r eprezenta tyw
nych dla jego twórczości sztuk wymien ić należy: Maria Curie, Trzy 

doskonale mężatki (Las tres perfectns casanas), Łódź bez rybaka 

(La ba.rea sin ,pescador), Klucz net poddaszu (L:1 llave en el desvan), 

Siedem krzyków na morzu (Siete gritos en el mar) i Drzewa umie
rają stojq,c (Los arboles nweren de pie.), którą grało kilkanaście 

teatrów w Zw. Rad;.ieckim, teatzy w Brazylii, Chile, Portugalii 
~ ie:mc:rnch, kr.ej ach Skandynawskich, Szwajcarii, Aus•rii, HoLmd :i. 
Fn•ncj! i Czechosłowacji. 

Teatr Casony to połączenie f ikcji poetyckiej z rE:alistyc:zną n.kcJ<i. 
to zaskakujący, skrzący się dowcip{"m dialo~. którym mówią ludne 
zWYkli, ccdzienni, pelni przy tym jakiegoo wewnętrznego ciepła 

i głębi. Casona, jak sam pisz2, wierzy przede wszystkim w ludzi, 
w to, że w życiu musi zwyciężyć dobroć i sprawiediiwość. 

Czy będz.ie to Siedem krzyków na mor:1i, gdzi'! bogaty fabrykant 
nie rozumie, że r.ie ws·zy tkich ludz i można kupić z.a pieniądze, c1y 
będzie to Syrena na mieliźnie, gdzie: bohaterka musi wybrać mięC..zy 

światem irrealnym, a życiem pelnym klęsk i porażek, ale za to 
prawd:". iwym, czy będzie to Biala Dnma - Sm1erć, która zabiera :ile
wie1:ną żonę, nie dlatego żeby ją ukarać, al~ żeby poz.wolić dwoig'.I 
skrzywdzonym ludziom zaznać szczęścia, czy będzie to wreszcie 
s?:tuka Drzewa umierają stojąc, gdzie motyw:::m przewodnim jest to. 
że każda prawda jest lepsza od szczęści.a budow<mego na klamstwi~ -
wszędzie przebija u Casony gł ęboki hu man'.zm. Człowiek jest do
bry - tneba tylko umieć znaleźć klucz do jego serca„. 

Maria Sten 

ALEJANDRO CASONA 

Hiszpariski teatr ludow~1 

W roku 1931 nauczyciel nauczycieli Manuel B. Cossi.o otworzył 

piękną kartę ludowej oświaty w H~zpani.i tzw. ,.misjami wychowaw
czymi". Nie będę tu przypominał rnsad i celó·J: soc.iulnych tej h1~ty

tucji, ogrankzę się tylko do omówienia tej s.trony jej dzialalno~ci, 

która stała się pierwszą przyczyną i źródłem mych fraszek sc.:nicz
nych. Chodzi tu o „Teatro del Puehlo". Ludowy teatr, ruchoma scena, 
wspólnie z Lorci „Barr.a ca'' objeżdżała W'Sl"! półwyspu, r..r zynoGz;ic 
r~.dość i sztukę do najbardziej zapad'.ych w1csek. 

Teatr s.tudenoki ,,misj.i WYChowawczych" spełniał ze swymi pro
stymi kostiumami i dekoracją, ze S\vym prymitywnym i radosr1yn1 
programem, wys.tawianym pod gołym niebem, misji.: w?.iną i trudną 
Trupa składała isię ze studentów, grnjących bez. prób przed wiPj
skf; widownią. Dramaty i komedie rzadko tu były wyst.awianc. Za
stępowały je fraszki, rozbudowane w całe dr.:im o: ciki, przysłowia 

i bajki, dostępne mentalności surowych m' eszlrnńców z.a.pad!ych 
i.rowincji. Przywożone przez nas programy s~a'y się niebawem dla 
tych ludzi tym, czym byly od w ieków ich śpiewane romance i lu
dowe piosen:.1<i · con tigaJS i serranillas. 

Juan del Encina, Lop2 de Rueda, Cervante.s ze s\-vymi mist •.·ian11. 
Calderon z frasz.kami jacaras i mojigangas, Ramon de la Cruz, 
wieeznJe żywy Mclier, stanowili ulubiony repeJ·tuar. Niech nikt nie 
myśli, patri:ąc na ten doboroWY zesi;ól nazwisk, że kierował stu
d entanii-m'.sjonarzarni jakiś intelek tualny zc:mysł przy ukladaniu 
repertuairu. Dalecy od ksi ążkowej pedanierii i ud lrc_ki o hi.,tc
ryczną rekons.trukcję dorobku wymienionych twórców, czerpali z ich 
dzieł to, co było w nich najświeższe i pros te. „Gramy to tylko, co 
zrozumie i czego po~rz e:buje lud" - mów:! eo_ io. Sewillski Lope 
de Rueda, Cervantes i Molier byli tutaj tylko artystyczną pozloti) 
monety, przyjmowanej ws.zęd:zie i zawsze. 

W ciągu pięciu lat prowad<:enia przeze mn:e owego zastęp1.1 stu
denckiego, oglądano nas od Sanabrie do La Manche, od Ara gon ii do 
Extremadury. Trasa naszych wędrówek układula _ ię w wielki krzy ż. 



którego śrcdek znajdował się wśród równin kastylijskich. Objecha
liśmy trzysta wio.sek , stawiając estrady pod gołym niebem, gra;ąc 

swój program p rzed uszczęśliwioną i oniemiałą wsią. Jeśli mogę b'.'·c 

dumny z jakiejś pięknej pracy, jest nią ta właś.me, jeśli n :iuczy!Fm 
„ię czegoś o ludziach i teatrze, nauczyłem się tego właśnie w' .. r.'<ly . 

Tam uwierzyłem, że wielcy autorzy dramatyc:-mi świata mogą 

bawić i cieszyć wiejską publicz.'10ŚĆ, na pewno głębiej niż oświecone 

i,ipołeczeństwo. Tych ootatnich poci4ga przede wszy!'tkim czar p1ęl< 
nego słowa płynącego ze sceny. Inaczej rea::iu:ią wi2jscy odbiorcy· 
którzy chłoną gesty i ruchy, nie oddzielają l>0hatcrów świat.a autor
skiego od aktorów, z prostą mądrością odkryw<•jąc centralne proble
my moralne. W ,przeciwie1'lstwie do miast, na v;si żyje silniej i trw alej 
samo dzieło, a nie jego autor. Bard7.Al wielu his1.pańs1kich chł oµóv: 

nie słyszało nigdy nazwi~ka Cervantesa , ale nie ma ani jedne~o. 

który by nie znał nazwi.<>ka, ruchów i wYglądu San<!ho F anzy. 

Pewnego razu mój nauczyciel Cossio powiedział: „Czemu nie :nie
libyśmy udramatyzować niektórych rozdziałów z Don Kicho ta. Poeta 
Antonio Machado, patron misji, zauważył z :z;ap<?łem: „Przygl.'dY 
Sancha mają nie tylko lekkość i powab, ale czyny jego tchną tym 
przyrod.zcm.ym poczuciem sprawiedliwości, tak nierozłącznie 7.. lą

zanym z ludową świadomością". Nikt nie rcnumic.ł tak dookcnale 
całego bogactwa doz.nań płynących ku artyście z ludowYch m as .1ak 
właśnie Macha<lo. Doz.nań mających dość siły, by później wrócić: do 
tego ludu w artysty=iym kształcie. Ustami swego l\'Iaireny wyrlz.ił 

to Machado doskonale: „W naSiZej literaturze wszystko jest pedan
terią, co nie wiąże się z folklorem". 

Uwagę poety potraktowałem jak rozk az i \yd.zień nie minął gdy 
czytaliśmy razem „Sancho Panza w zatoce", włączyliśmy później 

tę jednoaktówkę do naszego programu. Grana była prawie r ówno
cześnie z ,,Przykładem" wziętym z Hrabiego Lucana, osnuteg0 na 
motywach szekspirowskiego Poskromienia zlośnicy, 

Takie były fragmenty mojej działalności teatralnej wśród luau, 
dowcipnego i mądrego ludu Hiszpanii. 

EDWARD BONUSIAK 

Mlh'lZYSŁA W A ĆWIKLI.lVSKA 

Portret aktorki z lat powojenn~ch 

Pisały o Cwiklińs.kiej pióra najlepsze. Makuszyński, Rabski, Boy. 
Trzciński, Słonimski, Lorem.1towicz, Grz.yma!a-G;ledlecki. Napisali 
oni tyle pochwał, tyle zachwytów, że piszący o niej dzisiaj jes'. po 
prostu bez.radny. Bo czy o Ćwiklińskiej można jeszcze coś now ':!go 
Powiedzieć , coś, co nie byłoby jeszcze jednym powtórzeniem? .Jr·sz
cze jedna .superlatywa więcej, jedna mniej ocena J ej geniuszu sce
nicznego nie m.a znaczen :3. A pisać o Ćwiklińskiej, wbrew pozorom, 
jest bardzo trudno. Trafnie to wyraziła Leonia Jablonkówna w re
cenzji z D omu Kobiet („Teatr" Nr 14, 1955 r.). Pisała ona: „.„jak tu 
analizować coś, co jest samym urokiem, samym wdziękiem i radoś
cią i. lnienia '? Istnieją takie wartośc~. których nie da się rozłożyć na 
„czynniri:i pierwsze" - zapach kwic:tów, promi-eń światła ... Możn"ł je 
tylko wchłc:niać, śmiać się z radości i dziQkow:::i('. za nie Pa.nu Bogu'•. 
Miłość, jaką darzy ćw1kliń>ką sr-o!eczeństwo, popularność, J'lką 

posiada, są zaiste zdumiewające. Nie mogę powstrzymać się od 
wspomnienia pewnego zdarzenia. 

W 1945 roku Kraków obchodził urcczyście, jak i cała Polska, pierw
sze w wolnej Ojczyźnie święto pierwszomajowe. Na trasie pochodu 
były niezlicz.one tłumy. Maszerowali też i aktorzy, z najlepszymi na 
czele - mi~zy nimi ćw'.klińska, którą los rzucił po wojnie do Krn
kowa i złączył na kilka lat z tamtejszymi scenami. ćwi ·lińską pro
wadzi pod rękę ówczesny prezes ZASP w Krakowie Wiktor Bie
gański. Aktorów .serdecznie witano oklaskami, a z piersi tysięcy l ... llzi 
wydobywał się radoony okrzyk: ,.Cwik-liń-ska„. ćwiJ.;; -liń-skn .. .'· 
i skandowany bez końca unosił sit~ nad trasą całego pochodu. Tak 
witalo miasto ukochaną aktorkę, ktora za kilka dni znów mia~a ··tn
nąć na scenie w roli Lulu w Skizie G. Zapolskiej w reżyserii E. Cha
berskiego. Tego dnia po południu cały Kraków żartował, że ołx.ho

dzono . ,Swięto Pracy ... Cwiklińskiej". 

W p:erwszych latach po wojnie g c ała C:wiklińska na scenach :Kra
kowa i Poz:n ainia. Warszawskim widzom nie znana jest niestety, J ej 
twórczość .aktorska z tego okresu. Stworzyła wtedy Cwiklińska kilka 
niezapomnianych kreacji. Grała m. ln . K;i tarzynę Pi>tkow w Zoirtifl-

o 



MIECZYSŁAW A CWIKLINSKA. 

Fot. B. J. DOT'llS, Warszawa, listopad 1958 r. 

rzu i bohaterze Shawa, i ekscentryczne arystokratki - Lady Kata
rzym: w sztuce S omerse Maughama Zycie kręci się w kolko, Lo
lotte w Archipelagu Lenoir Salacrou i SybillG Birling w głośnej 

i:;ztuce Priestleya Pan inspektor pr;;yszed!. „Jaszcz" - charakLery
zując i porównując w szystkie panie Birling 19"11 roku na pol5l<1ch 
sceirnch - twierdzi, że tylko jedna Ćw i klińska była napr.awdę plu
tok ratką. W Jej wykonaniu Sybilla by~a tylko odrobinę śmi.~,;zna, 

tyle ile potrz.eba... Nie pom:nęła żadnego crwrak!erys.tycznego mo
mentu roli. Ale bardzo k on sekwentnie kładłri silne dramatycz.
ne akcenty. DramatyCL-ne było w Jej wykonaniu starcie słowne z In
spektorem, który d emaskuje Sybillq. Przejmujący był też m om ent, 
gdy na Sybillę spada wiadomośC:~ o postęi;ku sy:~a . W tych momen
tach wyjawiała Cwik!:ńska „całą prawdę o tej oschłej zaś!epi~nej 

egoistce, god nie wraz z mężem reprezentu.iąc~j żel<.!zną logikę m ! s ~

czańsk:ego myślenia i mieszczaii.sk ie j koncepc:jr .i'.ycia" (.Taszcz). Była 
wcieleniem pruderii i zakłamania, podkreślała stale wyrachowanie 
i bezwzględność Sybilli. J e j Sybilla to w s\voim r dzaju gro?.n'.l 
mie;z czanka, współwinowaj zyni z ł a społecznego. 

Lat.a pow0jc•nne mają kolosalne znacze;n ;~ w pracy Cwiklit'1<ldej. 
Jej dorobEk aktors:ki wzbogacił się nie tylko o nowe role. W n23·~e 

wyobrażenia o Jej aktorstwie ten nowy kres vmiósi wiele istotnych 
zmian - wyk.::zał olbrzymią ~kalę Je.i t:łlen tu. 

Od Ćwiklińskiej bowiem żądano zawsze pogod~·. we olooci, kobie
cego wdzięku i śmiechu, niczego więcej. Wy rz;idz.an o tym Jej talen
towi i scenie polskiej niepowe .owaną krzywdę , bo n.a os bLi~ym 
wdzięku i słonecznym humorze n.ie kortezy siQ i;; zecież magia ,J ~.i 

oddziaływania na widzów. 
Czę · clową rek m:pensatę , nie taką co prawd a j. '-a Jej się nalc:la1a. 

otrzymał.a Cwikli1i.ska po wojnie. Wydaje siq nieprawdopodobnym 
fakt, że największa polska aktorka komediowa zagrała pierwszą ro
lę w sztuce największego komediopisarza dopiero w 52 roku bWe.i 
kariery aktorskiej. Było to w 19j2 reku w Teatrze Nowym w War
szawie w Uczonych bialoglowach, w których zagrała ćwikL1; ~ka 

głupią i nadętą snobkę - Filamintę - przywódczynię sawan tek. 
Dwa lata później gra już drugą molierowslq poGLać - Arsenę w !'.1i

zantropic (Teatr Pol~ki, Scena Kamt>ralna w Waf.;oLawie}, przy czym 
w tych dwóch kreacjach aktorskich operowanie" wierszem było wn:cz 
znakomite. 

Nam z w:downi, kiedy Ją obs1:rwujemy, wydaje się, że bez trndu 
powstają w Jej głosie należyty ton, trafny akcen t, bezbłędne p;;uzy 
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PRZEKŁAD : MARIA STEN 
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MIROSŁAW WOJTULANIS 

inscenizacja i reżyseria 

NATALIA SZYDŁOWSKA 

a..i'ystcnt 6Cenografa 
EDWARD GROCHULSKI 

asystent reżysera 

MIROSŁAW WOJTULANIS 

Kierownict literackie: 

ZDZISŁAW SKOWRO.iil'SK~. W ANDA ŻÓŁKIEWSKA 

Kierownik muzyczny: 

ZOFIA ŁO.:iAKIEWICZ 



1 właściwa fluktuacja tempa wiersza. Wierszowany d ialog w u..>t;ich 
Cwiklió.skiej lśni, błyszczy s.ię i pieni. Porywa uim Ona widza. Po
trafi dosłc·\'rn:e każdemu o;Jcwu nadać swoistą w8rtość, z każdego 
wyrazu wydobyć czar. 

Aleksander Zelwerow:cz wypowiedziane prz.ez Cwiklińską słllwa 
nazwał „gl.adko toczonymi pere:kami". Ćwiklińska sama o sobie m ó
wi: „Kocham mówić wiers z.em". 

Najpierw w K rakow'.2 w 1949 roku, a po trzech latach w Warsza
wie zagrała Cw! ·tils.ka rolę sw::itki F:c'."' 'Y w gogolowskim Ożenku . 
.Jedyna to po wo;n:e i jedna z ni e-l ic:rnych w c.ałej Jej drorlz.e ak t.or 
skiej p-ostać k obiety z ludu. Prz2obra.z.i~a :o·ię absolutnie w r;i.;:l< ą 
babę, ro;z;,gadaną, chciwą na gros.z, zamas.iyslą w geście, nieutempe
rowaną, a Lchórzliwą. Od ziana w nics.'.rnńczoną :!ość spódnic zrob~ła 

się przys::i-d z.is tą, tęgą i jakby mniejszą. świetnie też ucharaktery„ 
z,o-wana Jej okrągła „buzi.3" stała się puculowatą, czerwoną i spoconą 

twarzą wiecz.n:e zala tanej baby, a zacz.erwieniony „n cxsek" wyk;i:;.y 
wał z::uniłowani e do kielii::1zka. Oczy bystre, ruchliwe, cwan23cko 
przemądrz.a'e. Przez caq sztukę twarz. Je.i rozprom1en:ał niby to 
beztroski uśmiech, p ::i d którym cz:til a się obawa kopniaków, jal;: '.ch 
Jej nie szczędzono. Aktork3 końr.zyła sz tukę w:vbuchem śmiechu. Ale 
ten śmiech był inny a d dotychczasuwego śmiechu Ćwiklińskiej. To 
nie śmiech dystyngowcnej damy, która operuje nim świadomie. To 
był śmiech mimowolny, niepohamowany, żyw:oJowy, właśnie „zdro
wy - ludowy". 

Znakorn'.•ty dramatopisarz i teatrolog Adam Grzymała-Siedlerki 

napisał do Cwiklii ~k i2j: „„. bylem \\ Kralrnwie na Ożenku i <liię

kuję Pani za ma.i s ler"z tyk swa·~hy. Delek towalem się artyzmem Pani 
gry - i za<lawałem s.::Jbie py t.anie, jakimi czarnoksięstwami do tego 
się <locho-dz.i". 

Cwiklió.:::ka grała najcz ęściE~.i role wielkich dam , pelnych dy sfy;1k
cji i dcbrych maniet. F o '{'a byla z r. s trzyk icm .Jwi cżej krwi, k tórd 
ż:ywiołcwością, surową prostotą i humorem wyzwoLla z tej genial11ej 
arty~tki zupełnie n owe i zask~kuj4ce środ'..;:i aktorskie. Czy rz ecz~·

wiśc:e zaskakujące? 

Pcdobnie jędrną i dowcipną, ale jakże inną od dotychczasow:•ch 
była Jej kreacja w znakomitym przeds '.awicn~u sztuki L. H. lUC'r 
stina Polacy nie gęsi. Rolę ka~telanowej Gnojeńskiej w tej 3l.luce 
zagrała Cw:klii1skc w Teatrze Pc. ls kim za dyrekcji Bronisława Dą

browskiego. CwikLńska wnosiła z wbą na scenę autenty czny k awa
łek renesansowej Polski. Krystyna Berwińska tak pisała o t e j roli 
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w „Teatrze": „Mieczysiława Cwiklińska - trzeba wziąć głęboki od
dech, żeby o tym mówić. To są szczyty aktorstwa. Trafność i celo
wość każdego ruchu, gestu, spojrzenia. I to, co mają tylko najwi<~ksi: 
nieomylna pewność bycia na scenie, orga!1iczne zrośnięcie się z po
stacią, która tak, a nie inaczej musi chod:dć, patrze!:, mówić. Gdy 
wchodzi („.) na s'cenę, wiadomo od razu, że to szlachc:anka z XVi 

·sku, n:~ z XV ani z XVII, ale właśnie z XVI i tylko z XVI. .Już 
wyzwalana ze średniowiecmej pruderii a jeszcze nie pogrążona w bc
rokowej obludz.ie . Rubaszna, pyszna, desi;Dtyczna, używająca życia 
całą gębą, szczera w swoim egoizmie i sobiepaństwie. Był to praw

dziwy okaz warchoła w s·pódnicy. 
Zupe'.nie c-dmienną postać stworzyła ćw1klió s.ka w roli Bab~i 

w Jalowym Ogrod:::ie granym w ubiegłym sezonie -..v Teatrze Ku 
meralnym w Warnzawie. Było to jeszcze jedno nvyci~stwo te.lentu, 
jesLc.ze jedna urzekająca prawdą i;-sychologic:zn"1 żyw.'.l pe.s tać, tym 
razem despotycznej babci, sprawując.ej rząd:; nad m: ;;z.kailcami 
sz'.<ockiego dv. or rn. Postać - nie~s\ychanie t<udna do od tworzenia. 
De:potyzm, wdzięk, k ok ieteria, humor - i t.rngizm, ki y opusz
czają ją najbliżsi Ta ciągła fh1ktuacja uczu.: i nastrojów wyrażcn'l 
w na ;d OE·!rnnalszym kEc>:tałci.e jeszcze raz prąwodziła na myśl owo 
„Czarnoks' ęstwo", 0 które ćwiklii ·ą posądzał Grzymała-Siedlecki. 

Ale Cw::klióska grała nie ty lko vvielki" ro\2. W 1951 r. w sztuce 
Gribojedowa Mądremu biada gra epizodyczną po;;tać Chliostowcj. 
a w 1955 r. malet'lką rolę matki w Miesiącu na wsi Turgieniewa . 
Miała Ona w tej oztuce z.aledwic trzy wejsc.ia. Wypowiadała tylko pa
rę zdań, ale w króciu L1':'.ej rczmowie z synem nl«•z a~a serce matki ro
zedrganej trocką o dziecko. Skrótowy zarys tych postaci obdarzył' 
pełnią życia. Objqcie tych dwóch ról przez ćwiklii1"'ką miało wielo„ 
lnaczną \Vymowę. W pierws:zym rzędzie p 2'.iagogicmą. ~wiadczyło 
o wielkiej sk romności aktorki tak zas~użonej dla pulokiej sceny. Udo
wodniła Ona, że nie chce być w teatrze tylko „gwi azdą", że c\:ce 
grać nie tylko czo'owe rcle, ale i pozornie nic nie z.nacz ące ep'zciGy. 
Po drugie przekonał.a nas, że w dobrych sztukach nie ma malyc::t róL 
w których nie możnaby pck azać prawdziwego, żywego cz.łowieka. 
Ćwikli ńsk a w swej pracy aktor,:dej zaw:;z e walczyła z szablonem. 

Przejawiał dę cm w nowym ujmowan:u ról n'.·ej a'.w uświęconych 

tradycyjną interpretacją. Dość wymienić przedwojenną Hel nę w Lek
komyślnej siostrze i Organową w Damach i huzarach w r. 1949. Ta 
osta:!.nia dotychczas była rozkrzyczaną herod-babą. Cwiklińska obła
skawiła ją. Była to d~ przymiln ie fałszywa, dokuczliwa. Husarzy 
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bali się jej złośliwości i ironii (a nie krzyku). Dystynkcja, spokÓJ 
i ogłada towarzy~·ka jednocześn ie ·u sposób bardzo wymowny d .min
s.kowały chciwość Orgonowej . Podobnie by:o z Moralnością Pani D ul
skiej, do grani.a której nakłoni! i za:ingażował wielką aktorkę ów c-t.e
sny dyrektor Teat!"u Nowego Jerzy Macierakowski. 
Była to Dulska rewelacyjna. „Rewelacyjna dlatego, że zachowała 

wiele wlaśeiwej swemu talentowi powściągiiwości i dystynk ]i -

pisał w „Nowej Kulturze" Pm:yna. - Mało tu dostrzegamy w ulgar
ności i krzykliwości d otychczaw wych Dulskich polskiej s ny, ;ra 
jest spokojna i OI07CZędna w geście , charakterek i stancw i.sko domo
wego tyrana zaznacza Ćwiklińska tonem głosu bardziej n'.ż natęże

niem, maską twarzy bardziej niż mimiką. Du.Is.ka ćwiklifukiej prze
staje być ordyr c.rną drobnnmicsz.cz a:n.ką, gnwituje ku s!eri.e wiel
komiej ski ego salonu ... " pew.na elegancja i pozory kultury towanvs
kiej znacznie wyraźniej demaskowały zaklamanie, .amoralność i chci
wość Dulsl( iej. 

Po premierze •. Moralności" do garderoby wielkiej aktorki przyszedł 
ówczesny kierown:k literacki Teatiu Nowego - Julian Tuwim. 
Klęknął prze.d Nią i powiedział : ,.Dzięku.iemy Pani s lokrot.nie. Upięk 

ni!a ją Pani zewnętrznie, a obrzydz iła wewnętrznie' · . 

Ale nie zR Dulską kochają ludz ie Ć\'::1kl ińs.k ą . Lubiq, kiedy j e;.t 

piękna, elegancka , urocza. Ot taką j >:k Lulu w Skizie. To był w pa
niały, pedantycz.ny w szczegółach rysunek psychologiczny zranionej 
w dumie i uczuciach kobiety. Lulu ·:1.arysow.ana była p rzez :-l' ią cza
rowną pastelową barwą. Prz e?]:iękne tło dla Jej Lulu wyczarcwał 

wielki artysta Karol F rycz - ówczesr.y dyrektor Teatru im. s :ow<.c
kiego w Krakowie : pałacyk rococo, za oknami ogród pel n .iaśmmóv. 
i rozkwitających róż. Była ćwikliń~k<: jedną z róż tego ogrodu. A g1a

ła aktorka tę rolę w 1945 roku, u progu swego pólwiecznego jubile•i
szu aktorskiego. Trudno w to uwierz.yc, bo i po:; tacią, psychiką i tc:m
peramentem przeczy ćwikliń k a temu jubileuszow: . T , co n as wpro
wadza zawsze w zdumienie - to Jej wieczna, z.i<L:iwiająca młodość. 
Ma duszę ~wsze cudownie młodą, \\ oczach wiosnę, na ustach i;.ro
mienny uśmiech, sieje blask i radość i „wszystka ·c:st piękna" 
Taką była Jej Julia z Domu kobiet Nałkowskiej. To jedyna w ~wo

irn rodzaju kreacja. Może to zabrzmieć paradok_alnie, ale v.rielk:i~ć 

jej polega na tym, czego w tej roli nie było. Cwi'.difo:ka grała tu sa
mą siebie. Zastanawiam się nieraz, r::z.y Julia C7.crwieńska to właśnie 
n.ie On.a. Rola motylkowej Pani Julii przylegala do JeJ temperJml'n
tu, usposobienia, wyglądu. Wydawałoby się więc, że nic p1-oo~s;;ego 
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Jak zagrać „amą eb:e. To jednak tylko pozór. J e ·t rzeczą ni · !y~ 
chan!e trudną. prav,,ie niemożliwą powtórzyć siebie ze ws:z.y llt!m1 
słabostkami i zaletami w sposób artystycznie prawdziwy, w św 1 e tle 
reflektorów, na oczach setek ludzi, w wymyślonych kostiumach i r.y
tuacjach. Rz.ecz jest prawie niemożliwa , przede wszystkim psycholo
gicznie, gdyż w tak ich jak na scenie warunkach człowi k . jest . nie.~ 
5"..J::Le'rY w obec siebie, jest w~aśnie najbardr..iej 3kory do 1dealizac.i1 
i.'l.vej osoby. Połączone to jest z wysilaniem się, -'•?.tucznością, chłod
nym komb inowaniem, .a w rezultacie prowadz:J do ·prędkiego znu l!e
nia. N~ebezpieczeństw tych Cwikl'.ń~ka uniknęła. Postać Julii wype!
n11a własną krwią, nerwami, ut.'Zuciem i myślami . Każdy jej gest, 
każdy .akcent, każdy wyraz stawał 3i ę dla wi·d~ jedyny i niezb.:~ny . 
Al jednocześnie potrafiła po :id.ać: swoje „ia· surowej dyscyr:lm!e 
aktorskiej, podporządkować jej swój czar, lekkość, uśmiech, ta.k żeby 
nie wybijać się ani rai-m na pierwsz.y plan, j eśli nie dyktował tego 
interes ca1ooci. I w tym t ::ic że tkwi wiel·kość jej talentu. Była to 
piękna l ekcj a bardw trudnej sztuki umiaI"u i powściągliwości, prc:w-

dziwej sztuki Teatru. . 
w roli tej wYstąpiła Ćwiklińska w ubieg!ym roku w Londyn11: n~ 

gościnnych występach Teatru Pe:lskiego: Kry:y~ ,,News c:on!~le . 
Alan Dent na.pisał 0 Niej: „Wynurzała s1ę sposrod chmur teJ sz.uk1 

iak słońce w dz'eń kwietniowy". 
· Julia Mieczysławy Cw:kl.i ńskiej była czym.5 bardzo jasnym, ema-
nowała wewnętrzną p cgodą, a gdy wchodriła na scenę , nim. się jc!'Z
cze odezwa!a, spoirzala, już samym zjawieniem się sprawiała wra
żenie jakby \vzmocniono światło w rr.mpie. 

I to wr.ażenie ą:>rawia zawsw. Sprawdźcie to dziś na sobie, gdy 

wejdzie na scenę. 
Edward Bonusia.k 
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IRENA STRZEMINSKA 

Gd~ Ćwżhlir'islw grała w Lond~nże ... 
Było to w sobotę, 15 czenvca 1957 roku, w Londynie. 
Panią Mieczysławę Cwiklil'IBką zastalam w małej, ciemnej, nie

zbyt czystej garderobie teatru Scala, gdzie już drugi tydzień 

odbywa'y się gościnne występy zespołu Teatru Polskiego. 
Prze<l chwilą ~koilczyło s.ię popoludniowe ;przedstawienie Domu 

kobiet. 

Pani ćwi.klil'ls·ka była trochę zmęczona upałem, lecz jak zawsze 
uśmiechnięta i pogodna. Tego dnia grała w J ,ondynie po raz szósty 
.Julię CzerwieMką. 

-- Czy można? - zapytałam. 

- To paini! Bardzo pro:szę. Co panią sprow'.ldza o tej i:orze do 
teatru? Dzieil taki piękny, czy nie lepiej było wyjechać za miasto? 
Wyjaśniłam, że przed paroma godzinami otrzymałam telefon 

z Warszawy. Dzwonili z „Trybuny Ludu'· i proszą o przeprowadze
nie dla nich r o11:mów z aktorami na temat wraże:il z pobytu w Anglii. 

- Z3raz .się rozcharakteryzuję, porozmawiam z tymi, którzy przy
szli po autografy, a i: tern f•POko.inie pomówimy. 

Gdy na prośbę Pan.i Cwtklil'1s1kie.i wyszłam na korytarz, by za
pewnić czekających, że za chwilę I.Jędz.ie gotowa, po<leszła do mnie 
młoda, bardzo piękna dz.iewc:zyna . Pamiętam dok1adnie jej blysz
oz.ące oczy. Prawie szeptem - sądzę, że ze wzruszP.nia nie mogła 
mówić normalnym głosem - zapytała, czy ja JUŻ „dosfałam'' i czy 
wszyscy na pewn o otrzymają „podpis pani Cwi diils1dej". Zapewni
łam, że tak Wtencza• nie pytana , w jakichś dziwnych ~.króta-ch opo
wiedziała mi, dlaczego ta.k bardzo je.i na tym zależy. Przyjechala 
dziś z Brighton. Ojciec wysłał ją tutaj, żeby mogła zobaczyć i za
pamiętać na ;z.awsze wielką aktorkę µil8ką, którą sam widz.i<tł na 
sce!ll ie po ra:z. ostatni przed trzydziestoma laty. I on pragnął przy
jechać, ale n!e mógł, bo pracuje - sewn w hotelach nad morzem 
już w pełni. Dla ojca chce zdo yć ten po dpis. 

.Jaok zrozumiałam z opowiadania, uro<lziła się w Anglii. Mówiła 

prawie dobrze po polsku. 
.Jestem głęboko przeświadczona, że po rozmowie z Panią Cwikliń

&ką, zawiozła do sfon2cznego Brighton nie tylko autograf, ale i obraz 
nieznanej ojczyzny, której czarującym i dobrym uosobieniem zos t.a
nie chyba dla niej na zawsze znakomita Aktorka. 

Potem, w opustoszałym teutrze, Pani Ć•N1klińsk.n przekazywała 

mi następujące słowa dla Wars:i:awy: „Wiedziałam, i z będą patrzeć 

na mnie ludzie, których nie widzial:am osiemnaście lat, aLbo i dłu-

żej. Premiera była urocza. Lud::ie płakali i ja płakałam. Tyle ser
deczności, tyle ciepła - niezapomniane wrażen·ia! Jestem s:::częś:iwa, 

gdyż u schyłku życia dano mi przeżyć taką racluść. Niemniej jestem 
s:częśLiwa, że już niedługo wracam do krnj,1. " („Trybwrn Ludu'· 
Nr 165, 17.6.1957). 

A ci, którzy Ją widzieli w Londynie, pisali: 
„. ze starszego sekstetu postaci,, dzięki wykonc1niu i dzięki zary

sowi postaci, jakkolwiek jest ona w sz.t11.ce ?<awskroś epi::odycznu , 
nie należąca do wlaściwego nurtu dramatycznego, wybiła się 

Mieczy s ław a C w i k l i ń ska, jako 01,;dowiala po Wlodzi
mierzu Julia (Julcia) Czerwieńska, jeduna postać o pozy tyw ny m 

stosunku do żyda. Jej pierwsze wej.ście i riiejeclno zejście ze sce'•i'lJ 

na ,premierowym przedstciwieniu widzowie przyjmowali f renetycz
nymi oklaskami. Czas nic nie ujął z jej kunsztu czarcrwan ia ludzi, 

poszer::ając nawet jej skalę drama.tycznej odtwórczo.ki. (.,Orze/ 
Biały, 15 •. 6.1957 ). 

„. jest łatwizną pisać o Cwiklifiskiej, pn pierwsze d latego, ze 
postać Julii odbija kontrastową jnsnością w jednostajn i e mrocz

nym pejzażu ludzkim s::tuki, po drngie dlatego, że jak .s kóra do 
ciała przysta;ie do tempera m entu, wygląd1i osobistuch skłonności 

tej fenomenalnej artys t ki. Osobiście jestce bardz ie.i od tego, czego 
dokonała, podziwiałem w niej to, ud czego potrafila się powstrzy

mać, podziwiałem jej doskonalą d·yscvp!.:nę, titi'zvman ie się w gra

nicach sztuki i w granicach koncepcji reżyserskiej. Znamy dz i e
siątki ról „Cwikły". Julia Czerwieńska musi dla nas narazie po
zostać jej ostatnim słowem, - mistr:ou.:skim u1 doj rzałości i urze
kającym we wd::ięku. (Tymon Terlecki, „Wiadomo.k i", Lonciyn). 

„. potem gorqco mi się robi z rndości, na ~ce n-ie r6:i:owa, bard:iej 
disneyowska niż kiedykolwiek, s łoneczna Ć:111ik!ińska, że też ja jn 
jeszcze oglądam, Boże mój, Boże! Mówi tym rnm ym glosem, nis

kim, zuchwałym, kpiącym, tą samą n i esl:azitelną dykcją, które.i 
humor rzeźbi zdania, prze.~wiet l a slourn, na poUczknch ma te sami' 

dołeczki! Jak nikt inny, jak fodna inna akturkn, ona, pani Miecia, 
Cw i lcla, zawsze była uosobieniem ·W·arszci wy, wars~awsk iej Sta

rów k i. Widzę w niej jakiś głęboki symirnl. Po ws?ystkich bom
bach i ogn tach, burzach i ·urwrach, ona wta.foie .. żywa, try111tif11-
jąco mloda, rozżarzona uśmiechem, bly~/<:a d o nas oc::ynw 

;; londyńskiej sceny, sam jnż nie wiem -- Ćwikli ńska, ez-y nasza, 
prawdziwa, Warszawa? (Marian Hemar, „Dziennik Polski", Lon
dyn, 13.6.1957). 
No, to ja panu -powiem: na londyński-:?.i o.cenie była n.as.za 

Cwiklińska z naszej zawsze prawdziwej Warszav.;y . 



WYKAZ RÓL GRANYCH PRZEZ MIECZYSŁAWĘ CWIKLTiiiSKĄ 
W LATACH 1945 - 1958 

1. Skiz Gabrieli Zapolskiej - LULU 

1945 r. Teatr im. S!owackiego - Knków 
Reż. K Chaberski 

Dek. K. Frycz 

2. Zemsta Alek...<:ia.n.dra Fredry - PODSTOLINA 

1945 r. Tea tr im. Słowackiego - Kraków 
Opr. scen. T. Trzciński 

:i. Zycie kręci się w kólko W. Somer!'et Maugh am. -
LADY KATARZYNA 

1946 r. Teatr St.nry --- Kraków 
Reż. K. Rudzki 

D ek. A. Pronaszko 
1947 r. Te:nr Nowy w Poz.naniu - Powtórzenie roli 

4. Pan Dama?Y Józefa Blizińskiego - ŻEGOCINA 

1947 r. Teatr Nowy - Poznań 

Reż. S. Płońska-Fiszer 
Dek. S. Jarocki 

:; Pan inspektor przyszedł J. Priestleya - SYBILLA BIRLING 

1947 r. Teatr Polski - Poznań 

Reż. E. Chaberski 
Dek. S. Tenarowicz 

1948 r. Teatry Miejskie - Kraków - Powtórzenie roli 

6. Archipelag 1:-enoir Armanda Salacrou - LOLOTTE 

1948 r. Teatr Stary - Kraków 
Reż. K. Zelwerowicz 

Dek. M. Ellle 

20 

7. Pan Jowialski Aleksandra Fr edry - SZAMBELAN O W A 

1948 r. Teatr Kameralny TUR Kraków, 
Reż. E. Chaberski 

1948 r. Teatr Polski - Warszawa 
Reż. A. Zelwerowicz 

Dek. K. Frycz 
1956 r. Teatr im. Jaracza - Łódź 

Reż. E. Chaberski 
Dek. E. Scboltowa 

8. Zolnierz bohater G. B. Shawa - KAT1\.RZYNA PEŁK•.)\'.' 

1949 r. Teatr Stai-y - Kraków 
Reż. W. KrLemiński 

Dek. A. Stopka 

!l. Damy i huzary Aleksandra Fredry - ORGONOWA 

1949 r. Teatr im. Sło'N::tckiego -- Kraków 
Reż. W. K:·zemiński 

Dek. A. Stopka 
1951 r. 'i'ca cr· Now y - Warszawa 

Reż. J. Warnecki 
Dek. T. Błażejowski 

10. Ożenek Mikołaja Gogola - FIOKł,A 

1949 r. Teatr im. Słowackiego - Kraków 
Reż. B. Dąbrowski 

Dek. A. Stopka 
1952 r. Teatr Pol~hi - Warsz awa 

Reż. B. Dąbrcwski 
Dek. A. Stopka 

Il. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskie j - DULSK:\ 

1950 r. Teatr Nowy - Wars1awa 
Reż. I. Babel 

Dek. M. Sigmund 
1950 r. Teatr im. Jaracza -- Olsztyn 

Reż. I. Babel 
Dek. J. Zboromirski 



REPERTUAR 

TEATR ROZMAITOSC1 

ul. Marszałkowska 8 

A. Grzymała.-Siedlecki „POPAS KROLA JEGOMOSCI'' 

(komediofarsa) 

w przygotowaniu; 

P. Kohout „TAKA MilOSC• · 

TEATR KLASYCZNY 

w Pałacu Kultury i Nauki 

St. Wy;:p;ański. BOLESŁAW ŚMIAŁY i SKAr,KA (dramaty> 

K. Capek; ROZBÓJNIK (komedia) 

G. Zapolska: MORALNOSC PANI DULSKIEJ (tragikomedia> 

w przygotowaniu : 

M. (}{)rki: MIESZCZANIE 

SCENA DZIECIĘCA 

FRANTIK, SKARB I PIRACI - baśń korrnrska Ta<l. Żeromskiego 

wg pe.wieści F. Pilarza „Fajeczka Stryja Bm ifacego" 

w przygotowaniu: 

W. Żółkiewska St. Bugajski: UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA 

(baśń fantastyc=a) 

wg M. Konopnickiej: O KRASl'WLUDKACH I O S'IEROTCE 
MARYSI 

Ce ta 2.50 

Sp. Poligr. „Gryf". Zam. 1291 - 4.200. - A-50. 



... 

PRAPREMIERA LISTOPAD 1JJ8 


