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L. H. Morstin - »Polacy nie gęsi« 
w Państwow9m Teatrze Polskim 

·e zapciinaje widza 1 środowiskiem, a 
wspólne wysiłki autora i reiyaera Ja 

w nuua Wamecklego sprl!wiły, ie oby
:u czajowe szczegóły · epoki pokazano 
m wprost znakomicie. 
:>- Ten akt plerwny przedstawia wiele 
ie niebe:i:pitczeństwa dla reżysera; to-
i czy sle w nim jak gdyby dwutoro-

wa akcja: na pltrwszym planie Ka· 
1>- sztelanowa, która, coraz to rozmawia
u, he z Inn, postacią, pochlania uwa
e- gę widza (zwłaszcza dlatego, :i.e g~a 

ją Cwiklińska), na drugim planie 
~J przy stole reszta towarzystwa, której 
' ć także nie można tracić z oczu. Reiy l. seria wybrnęła zwycięsko z ty.:h 

trudności I pod koniec aktu szczęśli 
wie połączyła te dwa nurty akcji 
przy wspólnej zabawie. 

W drugim akcie akcja przenosi się 
do domu Reja w Topoli. Tu wi'.lz 
jest świadkiem pełnej zadzierzysto· 

~ ~ci rozmowy Kasztelanowej i Pilec
t kiej z Rei em (dalszy ciąg konrnktu), 

wdziecznej sceny miłosnej między Re 
a jem a panną Rożnówną, wreszcie 

ważnej rozmowy pom iędzy Rejem, a 
e wysłann ikiem dworu Bony - Otwi-

nowskim, przedstawicielem humani
stów polskich i zwolennikiem reform 
w duchu humanistycznym. 

Wreszcie w akcie III jesteśmy na 
dworze królowej Bony, która 1jecha 
la do Prosz.owic. Tu w Morstinie ode 
zwal si~ autor „Obrony Ksantypy", 
któr• niegdyi ukazał jako łagodną 
ofiarę Sokratesa. Bona zgodnie ze 
3kostnlałą tradycj' była uważana u 
typ ujemny (trucicielka, złodziejka 
skarbów Zamku Warszawskiego Itp.). 
Ukazał ją zgodnie z nowymi bada · 
niami historycznymi jako pozytywną 
humanistkę, uwielbiającą poezję, ale 
nade wszystko sprawiedliwą, nie po
gardzającą p!ebsem, oburzoną na sa 
mowładztwo możnowładców. 

Wielkim osiągnięciem liternckim 
jest język, jakim przemawiają boha · 
terowie sztuki. Nie jest to języl.. sze· 
~nastowieczny, ale transkrypcja op 1r 
ta na gwarze ludowej pr1Jszow 1 ck i ~j. 
w której niewątpliwie, zachowaly s.~ 
1-' ierwiastki z przeszłości. Język je3t 
d.isadny, harmoniz,1je z epoką i śro · 
dt•wiskiem. a chwilami służy i praw· 
di.1wei poezii 

T EATR zrobił wiele dla tej aztukl. 
Podali IObie tu rcce 1cenograt 

Otto Axer, reżyser Januu Wameckt 
I autor muzyki utrzym.anej w 1tylu 
staropolskim Wiechowlcz. Komedia 
rozgrywa sie w wiernych epoce, z lek 
ka stylizowanych (np. dute okna w 
izbie dworu w Topoli) I bardzo pl~l< 
nych wnętrzach. 

W w!e!u szczegółach obyczajo
wych, odtworzonych z olbrzymią wier 
nością historyczną, znać staranne stu 
dia reżysera nad epoką. Zasługi: re· 
żysera obok wspomnianego rozwiąza 
nia dwuplanowej akcji w akcie pierw 
szym jest świetne operowanie tłu
mem aktorów w pierwszym I trzecim 
akcie ora:i: znakomite tempo akcji. 

Z aktorów obok wspomnianej jut 
niezawodnej Cwlkliń1kleJ-Kasztelano
wej, na pierwszy plan wysuwa •i"r 
choć występująca tylko w akcie Il 
Janina Romanówna jako Bona. Zna
komita artystka zalic1y te swojł rolę 
do najświetniejszych osti12nięć. 

Po mistrzowsku podawała ona kat 
de słowo dialogu, mimo ie rozmyśl
nie skażonego włoskim akcente111. J~j 
recytacja sonetu Petrarki, choć w nie 
zrozumiałym włoskim języku, pełna 
była uroku prawdziwej poezji. Um i11 
ta też połączyć w swych rucham me 
cii>rpliwy temperament władczej Wio 
szki z wdziękiem kobie~ym. 

Wdziękiem obdarzona też jest po· 
stać panny l~ożnówny w interpreta· 
cji Haliny Mtkolajskiej, która odtwo 
rzyła prostotę, nieśmiałość i niewin· 
ność tego zakochanego dziewczątka. 
zgdz1envste ulachcianki - pan'<1 

Plłeckt I pani• Balow, grały 1 tam• 
peramentem Marła 2abczyńska I Lu· 
dwlka Castor!. 

Trudna i odpowiedzialna rola Mlo1 
kołaja Reja spoczywała w ręku Bro
nisława Oąbrowskieio, którego war· 
sza wska sc~na. znała dotychczas prze 
de wszystkim Jako znakomitego reży 
sera. Dąbrowski odtwarzał, zgodnie z 
zamiarem autora, Reja jeszcze młode 
go, nie~pelna trzrd:i:ie_stoletniego, peł• 
ne~o ~11 do 'Yalk1, ktorą ochotnie po
deimuie. Moze za mało w nim było 
sziathcica, 11 za dużo &ensata &le 
miał i sceny bardzo trafne. ' 

Bardzo przyjemnie zagrał syrnpaty 
cznego dziwaka Rudomine, Kazimiera 
Dejunowicz, wnosząc wiele humoru 
na scenę. Przedstawicielami szlachty 
byli: Dereń, Chmurkowskl, EJmont f 
Inni. Stylową sylwetkę poety i huma 
nisty Otwinowskiego Mkreśllł Kali
nowski. Pięknie wyglądały panny a 
fraucymeru królowej, którym przewo.
dziły Kostecka I Dunajska. Dziew· 
częta wiejskie, były przyjemne I we• 
sole. Chwilami tylko może zbyt iden· 
tycznie upozowane. 

• 
Przeclslawfenle „Polacy nie gęsi• 

połączone było z uroczystością jubi· 
leuszową czterdziestolecia pracy za
slużont>go autora dramatycznego Mo:
stina, który w r. 1913 wystawił na 
scenie Ti>atru im. Słowackiego w K;a 
kawie i Teatru Polskiego w Warsza· 
wie dramat „tilie" według ballady 
MickiPwicza i odtąd dał literaturze 
polskiej wiele pięknych utworów. 

Karolina Beylln 
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