
Red. Rogowski
Życie zaczyna się po dziewięćdziesiątce

(Rozmowa  M.  Ćwiklińskiej  z  red.  Rogowskim,  o  pracy
scenicznej dawnej i dzisiejszej oraz planach na przyszłość)

URODZIŁA się  w 30 lat  po  śmierci  Chopina,  jej  najbardziej
ulubionego kompozytora.  Gdy ujrzała  światło dzienne dopiero
co zmarł syn Napoleona III i żył jeszcze wielki poeta Norwid.
Miała  16  lat,  kiedy  umarł  Matejko.  TO  MIECZYSŁAWA
ĆWIKLIŃSKA,  najstarsza  występująca  aktorka  na  świecie.
Znakomita  artystka,  którą  odwiedziłem  niedawno
w warszawskim mieszkaniu znajdowała się w świetnej  formie.
Przez cały czas rozmowy z jej ust nie schodził uśmiech.

Artystka  miała  na  sobie  modnie  uszytą  jedwabną  sukienkę
koloru lila.  Mieczysława Ćwiklińska, która zawsze była znana
z elegancji,  zachowała  tę  elegancję  do  dzisiaj.  Lubuje  się
szczególnie  w  kapeluszach,  toteż  szafy  warszawskiego
mieszkania kryją bogatą ich kolekcję.

Był  zresztą  taki  krótki  okres  w  biografii  Ćwiklińskiej,  kiedy

Jako Babka w sztuce Casony "Drzewa
umierają stojąc” ze swym “przybranym”

wnukiem A. Grzybowskim.

kapelusze miały się stać jej... przeznaczeniem życiowym. Otóż rodzice podówczas niespełna 19-letniej
Mięci, ale nie tylko rodzice, bo także ciotki i wujowie dokładali wszelkich starań, aby "wybić” z młodej
główki rojenia o teatrze. Nie chcieli, aby szła na scenę, która otwierała “drogę usłanej cierniami sławy
teatralnej”. Właśnie w tym okresie zrodził się plan, żeby otworzyć Mięci w Warszawie elegancki dom
mód z kapeluszami i sukniami. Ale dla dorastającej panny Trapszo, którą niejako dziedzicznie toczył
bakcyl  teatralny  byłaby  to  zbyt  przyziemna  profesja.  Nie  istniała  taka  siła,  która  mogłaby  Miecię
odwieść od właściwej  drogi  życiowej  — od sceny.  Już wtedy przyjęła  dewizę,  którą zachowała do
dzisiaj: "Scena i publiczność to moje życie”.

Ściany przytulnego mieszkania  Mieczysława Ćwiklińskiej  pełne  są oprawionych fotografii  słynnych
partnerów artystki. Mają wartość historycznego dokumentu. (Kilkanaście z nich zreprodukowaliśmy dla
Was i  znajdziecie  je w programie).  Na jednej  pozna-jemy Ludwika Solskiego,  Matuzalema polskiej
sceny — pod datą rymowana dedykacja mistrza z datą 1.1.1949:

Z życzeniami Noworocznymi 
oraz Imieninowymi 
Naszej chlubie, naszej sławie, 
"Ćwikle — Mieczysławie”.

Nawiązując do dedykacji Solskiego (był od niej o 25 lat starszy) Mieczysława Ćwiklińska mówi:

— Świetnie  nam  się  razem  grało.  Nadto  łączyło  mnie  z  Solskim  wielkie  umiłowanie  sceny,
szacunek  dla  publiczności,  poczucie  dyscypliny.  Należeliśmy  do  tych  aktorów,  którzy  zjawiali  się
w garderobach jako jedni z pierwszych. Przychodząc na wiele kwadransów przed spektaklem Solski
lubił asystować przy ustawianiu dekoracji, a nieraz nawet sam chętnie w tym pomagał.

— Wracając do teraźniejszości: czy wolno zapytać jak przyjmuje pani fakt, iż jest NAJSTARSZĄ
WYSTĘPUJĄCĄ AKTORKA NA ŚWIECIE?

— Cóż, mam ogromną satysfakcję, a najwięcej cieszy mnie świadomość, że chyba jeszcze niezbyt
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rychło  przyjdzie  mi  się  rozstać  się  ze  sceną.  Posiadam  na  to  dostatecznie  dużo  sił,  doskonałe
samopoczucie i — co lekarze stwierdzili także ostatnio — w pełni dopisuje mi zdrowie.

— Którą pani scenę w sztuce "Drzewa umierają stojąc” publiczność przyjmuje najżywiej?

— Chyba tę,  w której tańczę z moim scenicznym wnukiem Andrzejem Grzybowskim walca.  Po
tańcu, zgodnie z akcją sztuki, mdleję. Później świadomość wraca i lekko się słaniając opuszczam scenę.
Tym kończy się mój udział w drugim akcie. Proszę sobie wyobrazić, że publiczność najczęściej bierze
moje zemdlenie — czy nawet jeszcze coś gorszego — na serio. Początkowo salę zalega głucha cisza,
którą  przerywa  niekiedy  szloch,  a  następnie  skrzypienie  i  łomot  krzeseł.  Ludzie  wstają  z  miejsc
i podchodzą  bliżej,  by  sprawdzić  czy  aby  naprawdę  nic  mi  się  nie  stało.  Chciałabym  im  wtedy
powiedzieć: proszę państwa czuję się znakomicie. ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO DZIEWIĘĆDZIESIĄT...
Nieraz zdarzyło się, że na wspomnianą scenę dał się "nabrać” nawet lekarz, znajdujący się na sali jako
widz. Zrywał się z krzesła i biegł za kulisy... Ciekawa jestem jak będzie reagować na tę scenę widownia
polonijna w Ameryce.
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