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Przoduiąca komedia epoki 

„Moralność Pani Dulskiej" I Gdy mamy się spotkać z tą świetną 
komedią, gdy znowu ma do nas przemówić z całą wyrazistością dawna 
dulszczyzna c. i k. Krakowa i potworna dulszczyzna jako zjawisko oby· 
czajowe i klasowe - musimy przede wszystkim odpowiedzieć no zapytanie 
co autorka chciała ukazać w swym utworze i zastanowić się nad kwestią 
jak osądzać tę komedię powinniśmy my, mieszkańcy innego świata, innej 
epoki społecznej. 

Jak wiadomo, ,,Moralność Pani Dulskiej" należąca do najbardziej 
klasycznych utworów okresu mieszczaństwa w Polsce, jeił jedną z naj· 
świetniejszych komedii teatru polskiego. Od początku !doceniona jako 
utwór sceniczny i święcąca teatralne triumfy - choć z początku niedo
statecznie uznana jako dzieło sztuki - ,.Moralność pani Dulskiej", rosło 
w miarę upływu lot swego życia w coraz bardziej zaszczytne oceny i opinie. 

Toteż mQwić o „Moralności pani Dulskiej" w roku 19:0, w 43 lota 
po jej powstaniu, nie jest rzeczą łatwą. Grozi to wielu pułapkami i mi· 
mowolnymi powtórze niemi; przecież na temat „Moralności pani Dulskiej" 
wypisano już całe, jeśli nie butle, to w każdym razie spore flaszki atra
mentu, a wśród krytyk ów w najbardziej pochlebnych słowach, charaktery· 
z:ujqcych ten utwór, nie zabrakło mistrzów pióra tak przenikliwych i bystro 
•bserwujqcych jak Boy-Żeleński. 

Ale - co też prawda - pisanie o „Moralności pani Dulskiej" jest 
nadal niezmiernie pocicgające: jej temat bowiem, bliski a zarazem tak 
odległy, przemiany społeczno-obyczajowe pomiędzy jej a naszą społeczną 
formacją tak wielkie jak wielka jest różnicb pomiędzy kapitalizmem 
a socjalizmem - spra wioją, że możemy już na tę „Moralność pani Dulskiej" 
patrzeć jako na doku menł historyczny nie tylko w jej obyczajowej treści, 
ole i w społecznej odbudowie a zarazem jako na zwierciadło,. w którym 
mogq się przeglądać pozostali jeszcze iywi epigoni czasów „Moralności 
pani Dulskiej", pogrobowcy mieszczaństwa i jego wynaturzeń. 

Oczywiście łatwo dziś zanalizować i zestawić losy, jakie przypadły 
w udziale postaćiom z „Moralności", a jakie przypadły by im dzisiaj. 
I' łatwo stwierdzić, że choć odwieczne są takie czysto obyczajowe zja
wiska jakie Zapolska wzięła na swój warutat, ich przebieg powiqzany~t 
mocno z ówczesnym u strojem i jego ówczesn) m etapem. 

Należy się więc zapytać: o ile „Moralność pani Dul,kiej" spełnia 
warunki, które cechują wybitny ulwór realizmu kr~lycznego, o ile natomiast 
jest tylko oałuralistycznym malowidłem obyczajow) m? Stwierdzenie, że 
„Moralność pani Dulskiej" jest jednym z najmocniejszych v.yrazów krytyki 
wewnątrzmieszczańsk iej, jakie przejowiły się w lealrze polskim - nie wy-

IRENA EICHLERÓWNA 
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cz:erpuje problemu, o w każdym rozie niedostatecznie wyczer-puje. Skoro 
bowiem nie ulego kwestii, że w analizie 1połecznej, o bodoj i w orty-
1tycznym wyrozie, ustępuje takim komediom jak np. ,,Głupi Jakub" Tade
usza Rittnera - czemu się tok dzieje, że s,ve broki pokrfwa z nowiązk(ł; 
i ma znoczenie przodującej komedii epoki? 

Znanq jest rzeczą i najwięksi wielbiciele talentu Zapol1kiej przeczyć 
temu nie mogą i nie chcą - że Zopolsko było pi1arką bardzo nierównei 
miary, że popadała często w moc szablonu i noiwności, że horyzonty jel 
widzenia były ograniczone, a środki pisarskie jednostronne. Stąd rodzi 
aię w większości jej utworów - scenicznych czy beletrystycznych - ·zwią
zek chemiczny, który bez domieszki wielkiego, żywiołowego talentu btłby 
nieużyteczny: naturolistyczno drobiazgowość, pomieszano z płytką a po· 
bieżną obserwacją, doslrzeganie każdego szczegółu, ale głównie na z:mą~ 
conej powierzchni zjowisk. Zapols~a opisuje nieraz brudny szlom na sta
wie, u1iłując wmówić - innym i sobie, - że sondą głębinową mierzy dno. 

Nieroz już dziwiło krytyków ubóstwo inłelek'ualne Zapolskiej, po
mieszanie drapieżnej satyry, z ckliwym sentymentalizmem i naiwną ołir· 
macją zastanych warunków społecznych. Sprzeczność to była pozorna 
i nie dziwi łych, którzy wiedzą, że Zopolsko nie miała żadnych ambicji 
rewolucyjnych, ie jej bunt i sprzeciw nie miał w sobie nie tylko zomierzd 
rewolucyjnych, ale nawet niewiele ambicji reformatorskich. 

_: Y Od szablonu, od niebezpiecznych mielizn rotował w łych warunkach 
Zapolską właśnie jej wielki, żywiołowy talent, zadający kłam jej teoriom 

JANINA ANUSIAKÓWNA BENIQNA SOJECKA 
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/RENA BABBL 
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I po części praktyce pisonkiej, i przełamujący wiele jej wyobrażeń i wi· 
d2imisię. Uratował noweł niejeden z tych utworów, które skożcne są jej 
naiwnością intelektualną; urotowoł 1ym bardziej te, w których solyra jest 
najczystsza, najmniej obciążona mieszczańskim łiloz:ofowoniem. Wiemy, że 
„Mo rolność pani Dulskie i" jest najlepszą komedią Zopc.lskiej włośnie wśród 
iej satyrycznych utworów, 

Zapolska była typową pisarką mieszczańską. Jej krylyka zasłanych 
warunków dotyczyło obłudy obyczoicwej, dof)c2.yła 1wyrodniołych form 
czegoś, co w swej istocie wydawało się jednak Zapolski«j słuszne i właściwe. 
Mówi się z 1acji „Moralności pani Dulskiej', o furii Zapolskiej w uder:z:a
•:l'liu taranem w mieszczaństwo. Ale w co i w kogo uderza autorka „Przed
piekla"? czy w ustrój, który zrodził fam~lię Dulskich i konflikty komedii? 
Nie I Zapolska wybiero znowu temat obyczajowy, celem uderzenia jest 
łylko kołtun miesz~zański, o ...,;ęc typ z którego i wielu mieszczon 1mioło 
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sią chętnie i którego przywary gotowe było wyszydzać. To też tylko z po-
zorów hłszyw:s jest teza Wilhelma Feldmana, że Zapolska pisała poup 
•oat•r le b:,urqeols (dla g:>rszenia mieszcz:ińilwa). Twórczość jej łechtała 
poczucie „oświeconego" mieszczanina (takie:;io, co to czytał książki i cho· 
dził do teatru) i pozwalała mu, poprzez drwinę z drobnomieszczanina, 
którego mieszczanin nigdy nie koch:il- um.:Jcniać się w poczuciw rzeko-
mej stabilizacji swego ustroju. · 

,.;.. · ,~To nie znaczy, by w twórczości Zapolskiej - zwłaszcza w jei noj
cennieiszych komedi:ich - nie znajdował się ładunek satyry mocniejszy 
i, by tak rzec, podłożony jako środek wybuchowy w większej ilości miejsc. 
niż się to wyd.Jwało Zapolskiej i niż to było zapew'le jej zamiarem. Po· 
wodzenie Zapolskiej w teatrach Polski współczesnej od Gorzowa do Rze• 
uowa wzdłuż i wszerz - i, rozumie się, nie wyłączając Warszawy - ma 
niewątpliwie jedną z przyczyn w sentymencie publiczności mieszczańskiej 
dl :i Zapolskiej, która - publiczność mieszczańska to czuje - bezlitośnie 
cłiloszcze, jok Io niegdyś mówiono, biczem satyry, ale nie bardzo sobie 
wyobraża możnosć istnienia innego świata, pozo mieszczańskim, conieco 
.,ulepszonym", 

- --=-.]To prawda. Ale te wewnqlrzmieszczańskie porachunki nie wyczer· 
pujq bilansu. Patrzqc bowiem na „Pannę M:iliczewskq", no „Ich czworo". 
na „Żabusię" - a zwłaszcza na „Moralność pani Dulskiej" - widz współ• 
cze1ny, widz z klasy robotniczej czy z inteligencji pracujqcej nowego 
socjalnego pochodzenia, dostrzega w „Moralności pani Dulskiej" również 

,.., 
JANINA WARNECKA CZESŁAWA NADWORNA . .. 
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MIECZYSŁAW WINKLER 

i próchniejące wiqzadła ustrojowe, gnijqcy coły system, no którym ci Dulscy 
opierojq swq pseudomoralność. Zapolska była zdania, że zło tkwi 
w kołtuństwie Dulskich, widz współczesny rozumie, że w ustroiu, który 
mógł dulszczyznę ·wyhodować i tolerować. Oto moment rozstrzygający, 
który decyduje o tym, że Zapolska - w swej naturalistycznej drobiazgo• 
wości i technice fotogroficznej daleka od syntetyzuj qcego reolizmu kry• 
tycznego ale świetna w rzemiośle pisarskim - pozostanie jednck w teatrze 
polskim. I on też decyduje o tym, że wznawianie jej sztuk - jakiekolwiek 
myśli uboczne hołubić będą z tej racji słabnqce elementy mieszczańskie -
w Polsce Ludowej trwać będą nadal. 

J. A. SZCZEPAŃSKI 
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JADWIQA LEMAN DANUTA U~BANOWICZ 

STANISŁAW DĄBROWSKI. 

Państwo Dulscy na polskiei scenie 
Najlepsza z dramatycznych autorek Europy Gabrielo Zopolako, 

uwieczniło ~woje nazNisb i sło.vę „M:>rolnościq Pani i Dulskiej". 

Komedio ta napisana w 1905 r. ukazuje się odtąd 1tole, co kilko 
lot wznawion:J, na ofisz:och teotroln,ch wszystkich polskich scen. 

Stworzyło jq Zapolska po dwuletniej przerwie w pisarskiej procy, po 
ciężkiej swej chorobie. Przyszedłszy do sił, z niesłychaną pasją li tempe· 
ramentem, w przeciągu ośmiu dni kreśli ostrym konturem obrysowane 
figury szacownej rodzinki Dulskich. Świetny, wartki dialog pióro I znakomi
tej znawczyni sceny, wycyzelowane scenki jakby z ukrycia z za pora Nan u 
fotografowane, celowość i niezbędność .... k°ażdego słowa, konsekwentnoś ć 
i b~zlitośnie prowad zono linia przewodnia sztuki - te wszystkie zalety zło
żyły się na unieśmiertelnienie 1alyrycznej komedii. W epoce premiery 
w~łała komedia huczek i olbrzymie zainteresowanie (a więc i powod ie· 
nie I), ze sceny zeszły i spopularyzowały się słowa: ,,dulszczyzno", ,,koł
tuneria"; gorszono się obłudnie śmiałym obdarciem zasłon z zakłamane
go mieszczaństwa, młodzież entuzjastycznie oklaskiwała c:o wieczór popu
larną już autorkę - bojo-vniczkę. 
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WŁADY.5ŁAW SHEYBAL 

Dzisiejszy widz oglądając komedię życia lego zatęchłego gniazdo 
figur w nim drepcqcych, podcinanych do ruchu biczem satyry autorki, 

widzi już z parspeklywy półwieku maże jeszcze lepiej i plastyczniej 
grząskość bagienko społecznego, niebezpiecznq siłę szk?dliwych, głęboko 
zakorzenionych zasad życiowych, promien ujących jak groźno epidemio. 

Zwykle wartościowe, o nowych tendencjach i formach sztuki sce· 
niczne podniecają aktorów do arty1tycznych wysiłków i dajq w rezultacie 
głośne, mocne kreacje. Podobnie wrósł mocno w łworzy-vo teatralne 
i len utwór. 
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Prapremiera „Moralnosci Pani Dulskiej" odbyła się w Krakowie za 
dyrekcji Ludwi~a Solskiego - 15. Xll. 1906 r. ze Stcnisławą Słubickq -
(Dulska), Marianem Jadnow1kim (Dulski), Jenym Leszczyńskim (Zbyszko), 
Janiną Jcnic2ówną lHesia), Jodv.igą' Czec~ov,ską (Mela), Faustyną Krysiń· 
ską (Juliasiew,czowa), Helenq Arkawil'lówną (lokatorka), Heleną Powłowskq 
cHanka), Józefą Modzelewską (Tadrachowa). 

Premiera lwov.1ka, Hóra się odbyła w miesiąc później, tj. 19.I. 1907 r. 
olrzymała doskoncłq cbsadę: świetna w roli Dulskiei Anna Gostyńska, 
znakomity Gustaw Fiszer - Dulski, Ludwik Wosłrowskj - Zbyszko, (dublo· 
wał z nim później również kapitalny - Jan No~acki) Amelia Rotterowa 
(Juliasiewiczowal, Anłonina Ogińska (Lokatorka), Ireno Trapszo (Hesia), 
Anno Zielińska (Melai, Władysławo Ordon-Sosnowsl o (Hanko) Paulina Ry
bicka (Tadrachowa). Reżyserowali sztukę: Tadeusz Pawlikcwski i Gabrielo 
Za polsko. 

(Podczas występów teatru lwowskiego w Wiedniu w 1910 r. w Burg· 
. !healer komedia ta zyskało tom św ,etną recenzję). 

Wystawia komedię już głośną Warszawa w teatrze Małym w Filhor· 
monii, pod dyrekcjq i w reżyserii Mariana Gawalewicza - 8. I. 1907 r. 
Był to ogromny sukces sceniczny: 50 wieczorów pod rząd, wgpełniono po 
brzegi widownia, Io na owe czasy n · eb)v.ołe powodzenie. Obsado częj
ciowo się zmieniała w tyn- czasie. Duiską grały: Zofia Stciszkowsko i He· 
leno Czarnecka, Dulski~go - Władysław Neubelt (on go grał też obecnie 
w 1949 r. w Kro~owie), Zbyuko - Edmund Weychert i Antoni Różycki, 
Hesię - Lauro Dunin i Janina Janecka, MŁ lę - Morio Dulębionko . 
Juliasiewi czową - Aleksandro Dobrzeńska. Lokoto,kę - Jonino Woroni· 
czówna, Hankę - Lauro Pytl,ńska • Zowieyika i Helena Pawłowska, ladra· 
chową - Rozalia Bortoszewsko. Dla Warszawy było też nowością, ie 
sztuko szło bez suflera I Przez trzy lato wraca to komedio w teatrze 
Małym no of,sz - 14. Ili. 1912 r. podejmuje wystawienie teatr Letni z Dul· 
ską - Wilhelminq Baumanową. z doskonałym Dt1skim - Władysławem 
Wojdatowi czem, Włodyslową Ordon· Soanowską w roli Hanki, Wandą Mi· 
ciń ;ką-Hesią, Jal'linq Szylling - helą, Ludwi~iem Wosłrowskim-Zbyszkiem, 
Ireną Horw ołh - Julics,ewic: ową, l\.otalią F om,an·Bcrodzicz - Lokatorką, 
Mirą Orczvńską - Todrochowq. 

Teatr .Mały przypcmn oł kcmedię 21 IX. 1920 r. w reżysetii J. Leszczyń-
1kiego. Obscdo: Stełcnio Gónko (Dulska', Antoni Siemaszko (Dulski), 
leonia Nałęcz (Juliasiewiczowo}, Morio Brydzińska (Melo), Aleksandro 
Lenczyńsko 1Hesio), Jerzy Les2cz)ński 1Zbyt.zko), Janina Jońecka (Hanko), 
Janino Munclingerowo ll adrochowo), Bronisławo Koyołłowiczówno (Lokatorka). 

W Teatrze Polskim w roku 1c;28 w reżyserii J. Leszczyń,&kiego wzno
wiono „Moralność Pani Dulskiej' z St. Sh,b,cką (Ddsko), grała ją więc po 
22 latach, jak i J. Leszczyński. który znów wystąp ł w roli Zbyszko, Ludwik 
:Friłsche (Dulski), Aldona Jasińska (Jul1asiew czowo), Janina Romonówno 
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(Hesio), Mario Malicka (Melo), Leokadia Poncewiczowo (Hanka), Stanisław,:> 
Kawińska (Tadrochowa), Ewa Kuncewiczówno (Lokatorka). , 

Teatr A'<toro wys'ąwił 15. IX. 1934 r. .,Moralność Pani Dulskiej" 
z Stanisławą Perzonowskq (Dulska), Stefanem Jaraczem (Duliki). Honnq 
Jaroczówną (Hesio), Moriq Zorębiłiskq (Melo), Mirą Zimińską (foliełiewi· 
czowa, Leną Żelichowską (Hanko), Szczęsną Wiesłowskq (Lokotorka 1, Sio• 
nisłowem Daniłowiczem (Zbyuko), M:Jrią 0qbroNską (Tadrochowa). Reży• 
serio St. Perzanowskiej, dekoracje Wł. Daszewskiego. 

Poznań ujrzał „Moralność Pani Dulskiej" w pierwszym sezonie dy• 
rekcji Andrzeja Lele-.viczo, dnia 17. IX. 1908 r. w reżyserii Antoniego Kli
szewskiego, w obsadzie: Henryk Czak, (Dulski\, Morio Sieniawska (Dulsko), 
Jan Kęcki (Zbyuko), Jadwiga Turowicz (Melo), Anno Zielińska (Hesio), 
Maria Sznoge (Juliosiewiczowa), Aldono Herburtowo (Lokatorka), Maria 
Czerniakowa (Tadrachowa), 

Grano 9 razy • 

W Wilnie wysłowiono 23. IV. 1907 r. otrzymało komedio bor~zo 
dobrą obsadę: Emilio Różańsko (Dolska), Jadwigo Doniłłowi:z (Melo}, 
Zofia Dobrzańska (kapitalna Hesio), Jan Pawłowski (Zbyszek), Julian Stry
charski (Dulski), Helena Szymońska (Juliosiewiczowa), Antonino Podgórs~a 
(Hanko), Słełonio Górska (Todrochowa ). 

Po sukcesie scenicznym wyjeżdża na prowincję ma/opolską ze Lwowa 
zespół aktorski z głośną nowością w 1907 r. w obsadzie: Hermino Rowińska 
(Dulika), Władysław Czajkowski (Dulski), Władysław Lenczewski (Zbyszko), 
Aniela Kalinowska (Hesia), Zofio Sławińska (Melo), Morio Sznoge (Joliasie
wiczowa), Kratochwilowo (Lokatorka), Morio Czajkowska (Hanka), Morio 
Grabowska (Todrochowo). • 

Wznowione ~ystawienie komedii w Krakowie w Teatrze Bagatela 
w sezonie 1920-21, w reżyserii J. Nawackie;io było bardzo udane: Moria 
Dąbrowska (Dulska), Józef T rzywdor (Dulski), Jon Nowacki (Zby1zko), He
lena Łącko (Hanka), Mario Modzelewska (Hesio), Morio Malicka (Melo), 
Maria Szreniawo (lokatorka), Morio Sznage (Juliasiewiczowo), Józefo Mo
dzelewska (Tadrochowa). 

Rozgłos i popularność świetnej komedii sorowadzo przedłużenie jej 
aławy w nowelach „Pani Dulska przed sądem · •, ,,Śmierć Felicjano Dulskiego''. 
W Krakowie założono w 1909 r. dwutygodnik satyryczny p.t. ,.Pani Dulika". 

Sztuka przebiega z powodzeniem wszystkie polskie prowincjonalne 
sceny, wkrótce wkracza ono no sceny obce: austriackie - Wiedeń, Rezi· 
denzbuhne, czeskie, rosyjskie i węgierskie (Mogyor Shinhuz Budopesl). 

I dziś mimo 44 lot żywota wciąż bardzo aktualna Pani Dulska ukaże 
1ię no warszawskiej scenie. 

Tę grażną matkę rodu kołtunów, gra po raz pierwszy niezrównana 
w swej artystycznej inwencji i swej ogromnej skali talentu: Mi• czy sł a · 
wa Ćwiklińska! 
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J,ANU~Z 
WARNECKI 

kierownik 
artystyczny 

Teatru 
Nowego 

Komediowy teatr Ćwiklińskiei 
Oglądając role Mieczysławy Ćwiklińkiej, podziwiamy jej talent i wspo• 

niołe środki aktorskie; do~nojemy lej radości, jaką doje pięknie spełnione 
zadanie. Co więcej, możemy wnikną~ w istotę lego zjawiska artystycznego, 
jakim jest teatr kDmedicwy. Bo Cw,klińska jest dzisiaj w Polsce jedną 
z nojświelniejnych reprezentantek stylu kcmediov.ego; autorzy rozpraw, 
analizujących to pojęcie estetyczne, powinni przemyśleć jej twórczość. 
Boy pisze w „Obrachunkach łredrov,skith'', że patrząc no grę Sol~kiego 
z:rozumioł sens pewnej sceny, dotyc~czos wyjaśnionej fałszywie. Ileż się 
można dowiedzieć oglądając rolę Ćwiklińskiej I · 
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JUl/AN 
TUWIM 

kierownik 
literacki 

Komedio jest gatunkiem dromotycznym, który nie wyrzekając się 
dowcipu sytuacyjnego, wiąże go jednak nojsciślej z dialogiem i psycholo
gią po~tcci. Inne efekty, bud:iące we1ołość, naleią już raoej - do forsy
Otóż Cv.ikl ń1ko prowadzi rozmov.y no scenie, jck mało kto w Polsce 
Z każdego powiedzenia, z ko:idego niemal zdania i wyrazu umie wydobyć 
zo6oby wesołości. Wiadomo, że pewno onei;doto opowiedziano przez 
człowieka niepowołanego może wywołać lyl.ko grzec:inokiowy uśmiech; 
podczas ody ktoś inny, :imie~iając zaledwie pewne akcenty, barwę głosu 
-ezy szyk zdania umie z fego samego matericłu wykrzesać płomień szcze·-
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JERZY MACIERAKOWSKI 
dyrtllctor t~atru 

rej wesołości. Porównywujqc le dw~ eleldy, możemy pojq: jak złożony 
jest mechanizm humoru. Cóż d:>piero mówić o komiź:mie scenicznym, dzia· 
łającym już nie no szczupłe grono :r:najo;nyeh, lecz no wielkq rzeszę 
publiczności. 

Ćwiklińska operuje jednak dowcipem w sposób nie egoistyczny . Jej 
mówienie tekstu nie jest nigdy komediowym .monologiem. Porównano 
(z: oka:r:ii „Skiza" Zapolskiej) dowcip sceniczny Ćwiklińskiej do gry znako• 
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miłego tenisisty. Serwuje cnu clowcip, podaje go partnerom, szermuje 
w taki sposób dialogiem, że porywa za sobą otocz,enie, llłatwia mu zada
nie. Oto da_lsza cecha komediowego stylu Mieczysławy Ćwiklińskiej . 

Przy tym dowcip sceniczny naszej artystki nie jest przy całej swej 
ostrości i celności prawie nigdy ponury, czy gorzki. Jaki k'ontrast z grą 
wielkiego francuskiego aktora. Jouvelta, Pokazał on niedawno Aznolfo 
inteligentnego, oschłego. prawie lodowatego. Wywołując śmiech, nie brał 
w nim oni na chwilę osobistego udziału. Ćwiklińska potrafi budzić naj
świetniejsze efekty humoru, twarzq na kłórej nie drgnie jeden muskuł_; mi· 
mo to każdy widz wyczuwa w niej rodosność, pogodę, optymizm . Oto 
różnica między smutnym komizmem Francuza, a wesołym humorem no· 
szej artystki 

Komediowy styl Ćwiklińskiej Io nie tylko umiejętność budowania 
dowcipnego dialogu. Mieści się w tym pojęciu także i talent rysunku 
psychologicznego. Ćwiklińska grała niedawno dwie role fredrowskie: 
Organową w „Damach i huzarach' i ~zambelanową w „Panu Jowiohkim". 
Obie matrony są energiczne i pewne siebie. Ćwiklińska wydobyło jednak 
różnice dzielące le postacie. Szambelanowo już samym swym fatalnym 
akcentem fronc.uskim, nie mówiqc o grymasie charoklerysłycznego lekce· 
wożenia, zaznaczało parweniuszostwo; Organowa była dobrze wychowano 
i cięta, rzucała ostre słówka znienacka jak zatrute strzały . Swe uwielbie· 
nie pieniądza łączyła logicznie z ogólna linią poslępowonia, z całym le
ciu1ko w tekście naszkicowanym świalopoglądem . 

Jako wielka artystka komediowa jest zarazem Ćwiklińska podporą 
naszego repertuaru fredrowskiego. Teatr autora „Zemsty" zawiero nieje
den element farsowy, w najlepszym znaczeniu lego słowa. Mimo Io psy
chologio postaci i dialog są lulaj tok ważnymi czynnikami oddziaływania, 
ie farsowy sposób realizowania tych komedii gubi część ich wartości 

blasku. Ćwiklińska wartość ową i urok umie nieporównanie przekazać 
widzowi. Przedstawienie krakowskie „Zemsty" z roku 1945, w którym 
Solski grał rolę Dyndalskiego, Leszczyński naprzemian Papkina i Cześnika 
a Ćwiklińska Podstolinę było dla wszystkich widzów wielkim świętem na· 
szej tradycji teatralnej . 

Na ocalałym z pożogi skrawku Polski, po tylu latach wyrzeczeń ożył 
znów nasz styl ~omediowy, zwiqzony z imieniem Fredry - i z duchem 
dawnej Warszawy. 

Warszawy? Tak, niewqtpliwie ! Bo polskie życie teolrc,lne w okresie 
wielu dziesiątków lat biegło jakby dwoma głównymi nurtami. Kraków, 
gród Wyspiańskiego, Sosnowskiego i Stanisławy Wysoc.kiej reprezentował 
dziedzictwo naszego dramatu; równocześnie Warszawa dawnych „Rozma· 
ilości" dowoła znakomite przedstowien'a komediowe. Ale Kraków umiał 
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zawsze ocenie I docenić osiągnięcia worszawskie. Dlatego w Ćwiklińskiej 
podziwiał nie tylko tajemnicę naszego stylu komediowego, które dojrze· 
wały i narostały długo, pokoleniami, jak umiejętność sadzenia szczepów 
winnych, jak styl Komedii Francuskiej, jok zdobycze Teatru Stanisławskiego . 
Krokowianie ocenili w Ćwi klińskiej zarazem - reprezentantkę Warszowy, 
miasto umęczonego, lecz żywego. Bo dla każdego, kto zna atmosferę nie· 
dawnej, a także obecnej Warszawy, Mieczysława Ćwiklińska jest znako· 
miłą jej wyrazicielką . 

Dziś gdy artystka obchodzi SO-lecie i spogląda wstecz no ów etap 
swojej pracy - specjalnego sensu nabiera foki, że Mieczysłowa Ćwiklińska 
wróciła do miasta, z którym jest tok zrośnięta i które otwiero przed nią -
perspektywy przyszłości. 

WOJCIECH NATANSON 
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