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Rozmowy o teatrze 
• ycie teatralne w Polsce zgodnie z tendencjami Ministerstwa Z Kultury i Sztuki stabilizuje się coraz wyraźniej z sezonu na se-

zon. Przesunięcia personalne na stanowiskach dyrektorów i wę
drówki aktorskie trwają wprawdzie nadal, ale nie są już zjawiskiem 
tak powszechnym i inne nieco przybrały formy. Inicjuje je bowiem 
przede wszystkim i reguluje Ministerstwo, które znając całość obra
zu stosunków teatralnych w kraju, dba o wyrównanie różnic między 
poszczególnymi ośrodkami, o właściwe rozmieszczenie sił wartościo
wych i twórczych. Możemy powiedzieć, że stopniowo znika z naszego 
życia teatralnego partyzantka, kierowana osobistymi ambicjami jed
nostek, a coraz silniej przejawia się w nim działanie zorganizowane 
i planowanie zmierzające do równomiernego rozwoju kultury te
atralnej w całym kraju. 

Takie myśli nasunęły mi się, gdy gromadziłem pytania i po
rządkowałem kwestie przed pierwszą rozmową z nowym dyrekto
rem Państwowego Teatru w Katowicach, Władysławem Woźnikiem. 
Nie chcę ukrywać przed czytelnikiem, ciekawym teatralnych nowi
nek, że do rozmowy tej przygotowałem się ze sporą dozą zaufania 
do mego interlokutora. Kraków, główny teren dotychczasowej pracy 
teatralnej Władysława Woźnika, leży zbyt blisko Sląska a po wojnie 
jest zbyt żywotnym ogniskiem kultury teatralnej, by przeszłość tego 
człowieka teatru, kierownika dwóch scen Starego Teatru, który zna
ny jest ze swej dbałości o polski repertuar współczesny, doskonałego 
aktora i reżysera, świetnego interpretatora utworów największych 
poetów polskich, mogła nam być obca. Zasiedzieli miłośnicy teatru 
zawsze zresztą lubią na swoim terenie nowych ludzi, z którymi 
przychodzą nowe twarze, nowe plany i koncepcje artystyczne. Są 
ich zawsze ciekawi. A ciekawość to pierwszy stopień do - zaufania. 

Po punkt wyjścia do tej rozmowy sięgnąłem w sezony ubiegłe. 
Uświadomiłem sobie zwycięską artystycznie przejściowość pierwsze
go po wojnie seżonu katowickiego pod dyrekcją Adwentowicza i Ho
rzycy, pracę Bronisława Dąbrowskiego nad stworzeniem teatru 
prawdziwie artystycznego i jej rezultaty udokumentowane sporą 
liczbą przedstawień, które dziś jeszcze wspominamy jako doskonale, 
dążenie Władysława Krasnowieckiego do wyraźnego zarysowania 
oblicza ideowego tego teatru, poprowadzone po linii, którą może 



tr.ze?a bę~zie w cz~rnś skorygować, ale od której odstąpić trudno -
uswia~omiłem sobie to wszystko i od tych mniej więcej spraw za
częła się rozmowa. 

C~od.ziło po pro~t~ o sprawę, jaki ma być czwarty etap teatru 
katowick~ego P? ~oJme. Etap to organizacyjnie nie łatwy. Ale te 
rze.czy widza me mteresują, chociaż krytyczny obserwator na ich 
Z\~iązek z ty?1, co przynosi sama scena, oczu zamykać nie może. Tu
ta]. zaznaczyc tylko trzeba, że z zespołu scen wchodzących w skład 
P~n~~wow~go Teatr~ ~ Katowicach ubywa teatr w Opolu, który 
wiesc będzie znowu zycie samodzielne, podczas gdy pozostaje w nim 
nadal ~eatr w Sosnow~u, co łączy się ze skomplikowanym zadaniem 
o?sług.i całego Zagłębia Dąbrowskiego i terenów przyległych. Po
mew.az ~aka sama pró?a połączenia kilku teatrów w jeden wielki 
zespoł me zdał? ~g.zammu także na Sląsku Dolnym, dochodzimy ra
zem z dyr. Wozm~ier:i do przekonania, że celowe również będzie po
nowne wyodrębmi;me teatru s.osnowieckiego. Nie jest to jednak 
~prawa s~.zonu, ktory nadchodzi, a pozatem rzecz zależy od wielu 
Jeszcze ~oznorodnych. ~zynnikó~. Tymczasem teatr katowicki będzie 
starał się o lepsze mz w sezome poprzednim zaspokojenie potrzeb 
teatralnych Zagłębia. 

Informacje dyr. Woźnik.a, pozbawione obliczonych na krótką 
metę, e~e~to~nych z~skoczen, nacechowane rzetelnością i wszech
str~°:nos~i~ UJ~ow?°:Ia zagadnień pracy teatru i realną oceną jej 
mo~hwosci w ~stmeJ~c~ch. wa:unkach1 _nie zapowiadają żadnych 
zmian rewolu~y]nych i me silą się na olsmewające obie"1ice. W toku 
rozmo".l'y stwierdzam to z zadowoleniem, które utrwala poprzednie 
za_ufa?1e. Teatr w Pol~ce znajduje się w fazie rozwojowej, której 
obca Jest wszelka pogon za wyłącznie artystycznym efektem, za czy
sto formalnym eksperymentem, za zdobywaniem widza niezwykło
ścią i jaskrawą oryginalnością swoich poczynań. Przeszedłszy 
w okresie międzrwojennym wśród licznych oznak kryzysu zwycię
sko fazę poetyckiego „teatru monumentalnego" stoi przed zadaniem 
wypracowania sobie nowego stylu - stylu realistycznego opartego 
na zasadach e~tety~i mar~sistowskiej. Teatr katowicki ze swymi 
t~z~ma sce?am1. posiada me. tylko ambicję utrzymania się na tej 
lmn rozWOJOWeJ, lecz pragme w całości tego procesu odegrać rolę 
twó;c~ą, ~ragnie przyśpi~szać i udoskonalać jego rezultaty. Dyr. 
Wo~mk me wygłaszał tu zadnego creda, ale uporządkowanie treści 
d~och . obszernych, obfitujących w dygresje rozmów doskonal? 
onentuJe w tym, co należałoby nazwać jego planem i zamiarem 
artystycznym. .stawia on teatrowi socjalistyczno-realistycznemu 
przede wszystkim wysokie wymagania formalne. Nacisk, z jakim 
pow:aca do ~ag_adnie~ formy w teatrze, na pierwszy rzut oka móg!
b_y; _się wydac mepokoJący. Ale to tylko pierwsze wrażenie, gdyż c·i
łosc pr_obl.emu w pełn~m d~gresji i przykładów wywodzie rysuje siG 
zupełi;iic Jasno. ~hodz~ o m~upraszczanie realizmu socjalistycznego, 
c~od~1 o to, ~.Y me reahzowac go drogą najmniejszego oporu, by sztu
ka ~Ie czymc w. te~t~ze skomentowaną ideologicznie fotograficzną 
odbitką rzeczyw1stosc1. Forma w tym rozumieniu to możliwie naj-
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większa doskonałość artystyczna wszystkich elementów wid1Jwi
ska - twórczej inscenizacji nacechowanej nowym, wartościującym 
podejściem, reżyserii, gry aktorskiej, oprawy scenograficznej i nasy
<'enie tych elementów prawdziwie twórczym wysiłkiem decydują
cego o ich wartości człowieka. I tak pojęta forma nie ma służyć 
czysto estetycznemu efektowi. Jej doskonałość wciągnięta jest prze
de wszystkim w służbę idei, ma przyczyniać się do najpełniej szego 
wydobycia i najjaśniejszego ukazania treści i myśli dzieła scenicz
nego. Takie ujęcie problemu nie tylko dalekie jest od manowców 
formalizmu, ale przede wszystkim daje teatrowi szansę uniknięcia 
pułapek, które kryje realizm socjalistyczny dla tych ludzi teatru, 
którzy go naprawdę nie rozumieją lub rozumieją powierzchownie. 
Dziś jeszcze w Polsce na palcach można policzyć w teatrze ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę z tego, że realizm socjalistyczny to coś 
więcej niż granie współczesnych sztuk o aktualnej tematyce poli
tyczno-społecznej, że to nie tylko sprawa tematu i treści, komentarza 
ideologicznego i „propagandy", lecz także w równej mierze sprawa 
nowej formy. A potem spotykamy się ze zdziwieniem, że jakaś nowa 
sztuka wtłoczona w stary szablon realistyczny lub w na prędce przy
krojone nowe szablony - „nie wyszła". Nie zdawanie sobie sprawy 
z doniosłości zagadnień formalnych realizmu socjalistycznego, z ich 
równorzędności w stosunku do zagadnień treści i postawy ideowej. 
jest w praktyce wielu teatrów w Polsce nagminne i dziwnie uparte. 
Zjawisko to jest między innymi i przyczyną tego, źe teatry nasze 
nie umieją dać sobie rady z polityką repertuarową, że narzekają na 
ograniczone możliwości repertuarowe. Rzeczywiście bowiem balast 
starej tradycji teatralnej, który ciąży na wielkim repertuarze, ogra
nicza korzystanie z niego i zamyka mu drogę do nowego teatru. 
Między innymi dlatego chyba tak rzadko pojawiają się u nas po woj
nie na afiszach nazwiska wielkich dramaturgów światowych i pol
skich, między innymi dlatego chyba publiczność powojenna poznaje 
Szekspira niemal wyłącznie od strony jego twórczości komediowej, 
dlatego chyba coraz trudniej przychodzi nam korzystać z repertuaru 
naszej świetnej komedii mieszczańskiej (Zapolska, Bałucki, Perzyń
ski). 

Zrozumienie istoty zagadnienia formy pozwoli teatrowi kato
wickiemu na szerszy wachlarz repertuarowy. Plany repertuarowe 
nie obejmują jeszcze całego roku pracy, gdyż uzupełnione zostaną 
jeszcze i sztukami współczesnymi i niektórymi pozycjami wielkiego 
repertuaru klasycznego. Z grupy drugiej dziś jednak wymienić już 
można „Balladynę" Słowackiego w inscenizacji Władysława Woźni
ka, „Hamleta" Szekspira w inscenizacji Osterwy, „Mieszczan" Gor
giego, „Pigmaliona" Shawa i rzadko na scenach polskich widywa
nego „Fircyka w zalotach" Zabłockiego. A sezon rozpoczyna „Lekko
myślna siostra" Perzyńskiego. Równowagę elementów ściśle współ
czesnych reprezentować będą sztuki następujące: „Przełom" Lawre
niewa, „Odwety" Kruczkowskiego, „Cement" Wirskiego, „Zapora" 
Janusza T. Dybowskiego no i chyba jakaś jedna lub dwie prapre-
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miery. Pozycja wyłącznie rozrywkowa to „Romans z wodewilu" 
w opracowaniu Krzemińskiego. 

Zresztą w tego rodzaju zapowiedziach należy unikać zbyt wiel
kiej liczby tytułów. Teatr katowicki z roku na rok rozszerza krąg 
swych widzów, co zapewnia dobrym spektaklom stałe zwiększanie 
się liczby przedstawień i z korzyścią dla artystycznej strony pracy 
teatru zmniejsza ilość koniecznych premier w rok u. Uwzględniając 
ten moment przypuścić należy, że repertuar trzech scen tego teatru 
zamknie się w minimalnej liczbie 12 premier. A zatem i niektór e 
z zapowiedzianych sztuk mogą jeszcze zostać zastąpione innymi po
zycjami. 

Zespół aktorski angażowany wprawdzie jeszcze dosyć doryw
czo, bez koordynowania doboru sił z planowanym repertua rem, jest 
liczny. Obejmuje 45 mężczyzn i 31 kobiet. Ogólnie rzecz biorąc zwra
ca uwagę stosunkowo korzystny stosunek sił męskich do sił kobie
cych. W składzie tego zespołu znajdziemy sporo wybitnych indywi
dualności aktorskich starszego i młodego pokolenia. Z zespołem,. tym 
pracować będzie czterech reżyserów: Władysław Woźnik, następnie 
znany już publiczności katowickiej z sezonu 1945/46 Roman Zawi
stowski, który zaraz.em pełni funkcję zastępcy kierownika artystycz
nego teatru, Edward Zytecki i pozyskany z Częstochowy Artur 
Kwiatkowski, który m. in. reżyserować będzie „Pigmaliona" Shawa 
z występującym w tej sztuce gościnnie Kurnakowic?.em. 

Tyle zapowiedzi i planów. Wystarczą one chyba, by coraz licz
niejsza i bogatsza w swym składzie społecznym publiczność teatral
na Sląska mogła czekać na nowy sezon pracy sweg~ teatru z za
ufaniem i spokojem. 

Zdzisław Hierowski 

Z zespołu „Lekkomyąlnej siostry" 

Dyr. WIC1d. Woźnik 

(Henryk Topolski) 

' •... ·', (@/"' ' ;. ,.... ,··'6,/ 
.:.. 

Hali na Cies : kowska 
(Helena) 

Roman Zawistowski 
(Janek Topolski) 

WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 

Jak napisałem 

,,~eli~omy6lną 

Włodzimierz Perzyński 

urodził się w Opocznie w r. 
1872, zmarł 21. X . 1930. Do 
~imnazjum uczęszczał w 
Wa rszrnvic i Petersburgu, 
studia wyższe odbywał w 
Krakowie. W lataeh 1899 -1901 
przebywał w e Włoszech. 

&łównic we ł'lorencji, póź

niej wyjechał do Paryża. 

Od 1898 ogłasza poezje w 
krakowskim „życiu". W 
latach 1901 - 4 Jest współ
redaktorem i felietonistą 

„Głosu Narodu". Pierwszą 

swoją komedię „Lekko
myślną siostrę" wystawił 

na scenie lwowskiej w roku 
1904, „Aszantkę" zobaczyli 
widzowie teatralni w roku 
1906, „Szczęście Frania" w 
w r. 1909. Prócz tych ko
medii napisał kilka innych, 
wydał w dwóch wydaniach 
tom poezji oraz kilkanaście 
innych dziel (nowele, po
wieści, komedie, fełletony) 

W kilka dni po powrocie Ostrowskiego do Lwow.a - Perzyński 
otrzymał od Pawlikowskiego 400 koron na sztukę. Tego samego wie
czoru postanowił zabrać się do pracy. W tym celu, aby móc do późna 
w noc pisać - kupił po południu dwie świece. Jednakże nie zawsze 
czyny ludzkie idą po linii zamierzeń. Gdy Perzyński wrócił do domu, 
był już jasny, słoneczny dzień. I co gorsza, ani śladu pomysłu do 
sztuki w głowie. Drażniło go to i niepokoiło. Obiecywał sobie, że 
w ciągu nocy plan całej komedii będzie gotowy. Jednakże, gdy usi
łował skupić myśli - ogarniało go dziwne wrażenie, jak gdyby mo-
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mentalnie wszystkie myśli, aż do najbłahszej, ulatniały mu się z gło
wy, pozostawiając zupełną pustkę pod czaszką. Przespał obiad, zjadł 
coś na mieście i dopiero wieczorem zjawił się· na kolacji w pensjo
nacie, w którym się stołował. Jakoś tak się złożyło, że pensjonat tego 
dnia był zupełnie pusty. Perzyński stracił nagle wiarę w możliwości 
napisania sztuki i ogarnęła go zupełna a.Patia. Był duszny, skwarny 
wieczór i obraz krakowskich ulic, których każdy szczegół znał na 
pamięć, napełniał go takim obrzydzeniem, że nie chciało mu się wy
chodzić. Siedział przy stole i trząsł plotki z właścicielką pensjonatu. 
Mieszkało tam kilka panien z Królestwa i Litwy, i jedna wśród nich 
z Suwalszczyzny, słuchaczka agronomii,' odznaczała się bardzo ży
wym i wesołym usposobieniem. Otóż panna ta, na kilka dni przed 
tym wybrała się z kolegami na jakąś eskapadę i wróciła bardzo póż
no w nocy. Poczciwą właścicielkę pensjonatu napełniło to obawami 
o jej cnotę i, wpadając w coraz większy zapał, w miarę jak mówi
ła - zaczęła się rozwodzić przed Perzyńskim na temat, coby było, 
gdyby... Perzyński słuchał i nagle się roześmiał. Zarysował mu się 
w myśli typ panny, nad której cnotą otoczenie tak czuwa, że aż ją 
zmusza do tego, żeby się puściła. I w tej samej chwili wszystkie ner
wy się w nim sprężyły, jakby w radosnym oczekiwaniu. Przecież 
to był temat do sztuki... Taka panna ... 

- Lekkomyślna panna - nasunął mu się tytuł. Nie - lekko
myślna kuzynka... także nie. Wychowanica. Nie. Lekkomyślna sio
stra. Jest! 

Zerwał się uradowany i w minutę potem obllłtywał dookoła 
planty. Nie miał już najmniejszej wątpliwości, że napisze sztukę. 
Czuł jednak, że skoro była siostrą, to musiał być i brat. A skąd 
wziąć tego brata, co on miał robić? Zawziął się, żeby myśleć o tym 
metodycznie. Niestety te usiłowania rozbił mu zaraz obraz jakiejś 
pani, wysokiej, tęgiej, blondynki, która kiedyś przed laty, kiedy był 
jeszcze małym dzieckiem, bywała u nich w domu. Nigdy w życiu 
o niej nie !flYślał, nie pamiętał, kto to był, ani jak się nazywała. 
Zaklął wściekły na te głupie figle pamięci, które rozbijały mu już 
metodyczne myślenie. Bał się, żeby znów się nie skończyło wszystko 
w rozproszonym, chaotycznym majaczeniu, jak bywało setki razy, 
kiedy zabierał się do obmyślenia literackich tematów. Ale przez dzi
waczną przekorę mózgu, im zawzięciej starał się ześrodkować uwagę 
na tym, co jedynie dla niego było ważne, tym bardziej pochłaniała 
mu ją wizja przeklętej baby z dzieciństwa . Przypomniał sobie kolor 
jej sukni, wszystkie ruchy, intonację głosu. Powiedziała kiedyś: 
„Zaczynam być niespokojna". I nagle do tych słów, takim właśnie 
wypowiedzianych tonem - zaczął mu się dorabiać w głowie cudacz
ny dialog : 

Wiesz od kogo ten list? 
- Nie, skądżeż. 
- Nie poznałaś po piśmie? 
- Pismo wydawało mi się znajome, ale poznać nie mogłam. 

Mów, bo zaczynam być niespokojna. 
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I ten początek dialogu tak go porwał, że zapominając o meto
dycznym myśleniu - układał dalej w głowie rozmowę. W pięć mi
nut potem już wiedział, kim miała być „Lekkomyślna siostra". 

Znowu wrócił do domu o świcie. Kupione do pisania świecie 
stały na stole nietknięte. Perzyński usiadł i jednym tchem napisał 
kilka pierwszych scen. To, co miało być dalej, bardzo mglisto zary
sowywało mu się w głowie. Ale już nie tracił czasu na metodyczne 
myślenie. Ludzie rodzili mu się z wyrazów. Z przypadkowo, dla 
dźwiękowego zaokrąglenia zdania, napisanych słów: „Mama by się 
martwiła" - cała postać Ady, z uwagi o jednym ze znajomych, wy
powiedzianej w rozmowie w kawiarni: „Można być kanalią, ale trze
ba mieć takt", - Janek. I jakoś kleiła się całość. Rozkoszne czerw
cowe noce były tak krótkie, że gdy Perzyński wracał do domu -
już nie potrzebował do pracy zapalać światła. Po dwóch tygodniach 
komedia była gotowa, a kupione na jej intencję świece pozostały na 
stole nietknięte. 

Demaskowanie zakłamanej obyczajowości mieszczańskiej nie 
miało u Perzyńskiego bynajmniej charakteru zabawy kosztem 
bliźniego, lecz wynikło z etycznego poglądu na świat, z którym 
autor najbliżej współczuł, aczkolwiek odgradzał się od niego po
zornie szyderczym stosunkiem. 

Kazimierz Czachowski. 

Z zespołu „Lekkomyślnej siostry" 

Lidia Korwin 
((Maria) 

Irena Tomaszewska 
(Ada) 

Liliana Cza.rska 
(Maria) 
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JERZl" SZANIAWSKI 

o . 
moim Perzyńskim 

1)). 
ier~sze utwory Włodzimierza Perzyńskiego poznałem, gdy miałem 

około ~iedem.nast1;1 lat. Były to felietony zamieszczane w pismach war
szawskich. Nie zamteresowalem się zbytnio nowym wówczas nazwiskiem 
„Perzl'.ńs~i", gdyż pochłaniały mnie utwory piszących „poe aty prozą". 
Perzynsk1 przy tych pisarzach wydawał się zabłąkanym szarym wróblem 
co wszedł między bażanty i pawie. ' 

Dowiedziałem się wkrótce, że Perzyński wydal już dawniej tom wier!.. 
szy i „należał" do Młodej Polski. To podniosło w moich oczach pisarza 
a zarazem zd~i~ilo i zainteresowało: poeta z Młodej Polski a pisze tak 
szaro, Z\~y.cza.1me. Berent, Reymont czy Żeromski, zmieniali pośpiesznie 
styl swoJeJ pro~y na coraz to ~ardziej ozdobny, a młody poeta jakby tych 
rzeczy: tych ruemal przewrotow w literaturze, nie widział. Interesowa
łem . s1_ę . tym coraz więcej: czytywałem jego nowele i felietony coraz 
u~azn1eJ. Zastanawiała mnie ta jakby przekora wobec panujących prą. 
dow. 

Nawet przek~ra zewnętrzna: był to okres bród literackich, włosów · 
rozc:i:ochranych 1 słynnych !>el~ryn. Perzyński miał twarz wygoloną, ubie1-
ra1. się ~a.rdzo sta.rannie. Nie Jest to zbyt ważne, jak ten i ów pisarz się 
ubier~I 1. czy nosił brodę, - ale tu w tym czasie lnteresułąca sylwetka 
Perzynsk1ego - „europejczyka" kojarzyła się z jego sztuką pisarską nie 
rozczochraną, skromną a wytworną. 

<:zy_telnicy gaz~t, tygodników witali chętnie felietony i nowele Pe
rzy~kiego; ~tal się on szybko po11ularny a nawet lubiany. Popularność 
swo!ą zawdzięczał temu, że czytało się go łatwo; w tym 0 czym pisał nie 
znaJdywan? _ani filozofii, ani niezrozumiałych wyrazów, ani nagiej du
szy i - op1so~· przyrod~. Zachwycano się wówczas głośno opisami przy.;. 
rod~, ale P? ~:ach~ - me gniewano się, gdy ich nie było. Poza tym Pe
rzy11;5~. tu 1 owdzi~, r_zucał łatwo zrozumiały dowcip, z którego można się 
uśnuac. Ale Perzynski łatwy był i zrozumiały tylko do pewnej granicy. 

_Pisa~z ~en był ~rochę... mistyfik!'t?rem. Mistyfikatorem osobliwym, 
kt.ory się rue podwyZsza. al~:- p~mrueJsza. Mó~ląc inaczej, umiał „wejść 
między wrony, aby krakac Jak 1 one". Perzynski opanował znakomicie 
!Dow_ę wyższego mie_s_zczaństwa polskiego, obejmującego i znaczną część 
mtehgencJi. Znal rozne utarte powiedzenia czy powiedzonka gotowe 
zwroty, komunały; tu i ówdzie wprowadził prowincjonalizm a n~wet roz
pows~echniane. blę~y ję~ykowe; znal różne inteligenckie rozmowy, w któL 
rych ~~go ludz_ie .u~;1wal~ takich powiedzeń, jak - „po linii najmniejszego 
oporu }ub mow1li o „pierwszych skrzypcach w koncercie europejskim". 
Czytelrucy gazet - kupcy, przemysłowcy, adwokaci lekarze chwycili od 
czasu do czasu, wyraźniej~zy koncept Perzyńskieg~, ale tego, że z 'ich 
m~w?', z i<:h gwary ~odrwiwał - tego nie rozumieli. - Gdy pisarz ten 
mo~~!. swoim ~zyte~mk~m, że ~a p~zykla~ „świat jest piękny, tylko ludzie 
są zl~. albo „1m w1ęceJ poznaJe się ludzi, tym bardziej kocha się zwie
rzęta - brano to za dobrą monetę. Perzyński tak to umiał podać, że czy-
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telnicy byli gotowi uznać go za inteligentnego. Nawet tak inteligentnego, 
jak oni. · 

I stąd pochodziła pewna poufałość, poklepywanie pisarza po ramieniu. 
„Swój_ człowiek". Kto pamięta te czasy, trudno mu sobie wyobrazić, aby 
Sienkiewicza, nawet w młodym wieku, ośmielił się kto poklepać po ra~ 
mieniu, pociągnąć za bródltę i nazwać go - Heniem. W stosunku do Pe
rzyńskiego, coś w tym rodzaju było zupełnie możliwe; to każdy mógł 
sobie łatwo wyobrazić. Po prostu - nie odczuwano dystansu. A jednak 
dystans był i to - duży. 

Pisma Perzyńskiego mogą służyć w przyszłości, jako dokument nie 
tyle obyczajów, co mowy mieszczańsko-intellgenckiej; a nawet, co waż
niejsze, jako dokument myślenia tych ludzi; jeżeli się tak można wyra
zić - myślenia. potocmego. Łatwego. Myślenia. gromadzkiego. 

Jedni określali Perzyńskiego jako satyryka. inni jako humorystę. Ale 
uważano, że satyra tego pisarza Jest zanadto nikła, niewyraźna. W czasie 
tym, prawie każdy satyryk uważał za stosowne oznajmiać za poetą, że 
„gryzie ale sercem gryzie", po czym chłostał „biczem satyry" rodaków. 
Perzyński ani nie gryzł sercem ani chłostał biczem, tylko - podrwiwał. 
Jako humorysta też za mało pobudzał do głośnego śmiechu. A poza tym 
unikał pokazywania ,,śmiechu przez Izy", co w owych czasach uchodziło 
za dobre i podn-osilo do rangi „humorysty głębszego". Jedno jest pewne, 
że Perzyński był ironistą. Ale już dawno zauważono, że delikatna. ironia 
jest dla ogółu mało dostępna. Nie chwytają jej. Nawet, podobno, i umysły 
duże. 

Perzyński czul się najlepiej w utworach krótkich, jak felietony, nol
wele. Zdaje się, że nieco fOrzej - w 1>owieści. Pewien redaktor - wy
dawca chwalił się nie dawno, że to on wła.5nie namówił Perzyńskiego do 
pisania powieści, rzekomo dlatego, aby się pisarz „nie rozpraszał". Nie 
wiem czy jest się czym chwalić, wla.5nie w powieści jest więcej miejsca 
do rozpraszania. 

Perzyńskiego próbowano z tym i owym porównać, bo bez tego obejść 
się nie może: ktoś wspomniał o Prusie, inny o Zapolskiej. Rychło jednak 
zrozumiano, że Perzyński w Polsce krewnych nie ma; zaczęto szukać za 
granicą. Najczęściej padało nazwisko Maupassanta. Ale l tu zbyt celnie 
nie trafiono. Perzyński był jeden jedyny. 

1\... tmosfera jest obecnie dla Perzyńskiego - nieprzychylna. Na zebra
niu, gdzie byli sami ludzie z teatru, slynałem, jak człowiek młody, krf
tykując repertuar, wymienił i Perzyńskiego, jako „pozycję ujemną". Na 
szczęście zza prezydialnego stołu wstał autorytet, bo sam Leon Schiller, 
i stanął w obronie pisarza. Ładna obrona Schillera nie wyszła jednak poza 
niewielką salę. Już w parę dni po tym przeczytałem o „praniu brudów 
mieszczańskich", którymi rzekomo zajmują się „różni Perzyńscy". „Pe
rzyńscy"; w liczbie mnogiej. Czyli lekceważenie. Pogarda. 

Jesteśmy aż nadto przyzwyczajeni do tego, że za pomocą przekręcania 
nazwiska pisarza ocenia się jego działalność. Ale tutaj, w stosunku do 
Perzyńskiego, ta liczba mnoga - trzeba uznać ją - za nieprzyzwoitość. 
Ale ważniejsze Jest to, że się wprowadza w błąd n!euświadomionych CZY
telnlików: bo wla.5nie Perzyński jest rzadką, zdecydowaną, jedyną w swoi-
im rodzaju indywidualnością. Więc nie można tu stosować liczby mnogiej. 

. Może znajdzie się w przyszłości człowiek, co napisze głębsze studium 
o Perzyńskim. Może tam zwróci uwagę i na późniejszy okres działalności 
tego pisarza: na parę lat przed śmiercią zaszły w Perzyńskim wyraźne 
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zmiany; porzucał on dotychczasową postawę, spoglądał na świat inaczej. 
Są to rzeczy ciekawe, ale - to wszystko dla tych - co może w przy
szłości „odkryją" pisarza, do którego tylko pierwsze drzwi są gościnnie, 
czy zdradliwie otwarte. 

Kończę wyznaniem osobistym: podczas wojny przeczytałem na nowo 
wielu pisarzy, którymi się zachwyl'alem, których nawet kochałem w mło
dości. Oni to wówczas gasili swą wspaniałą wielomównością i barwami 
Perzyńskiego; ze smutkiem podczas ponown-ego czytania stwierdziłem, że 
miłość moja dla wielu tych pisarzy „ochłodła"; Perzyński, którego od 
młodości zacząłem cenić jednak wysoko, wcale się nie zmienił. 

Czy był pisarzem wielkim? Nie wiem. Usunął się od wielkich, stal na 
uboczu. Więc nie należy go z innymi przymierzać. Nie podwyższał się na 
ukrytych szczudłach. Nie stal między „nauczycielami narodu"; może dla
tego, iż po iadl wszystkie rozumy i wie na pewno, jak powinno być na 
świecie. I nie był gościem w gospodzie „pod wielkim Kabotynem", w któ
rej lubią przebywać - jak twierdzą złośliwi - i najwięksi w narodzie, 
a więc i pisarze. Był zawsze sam. 

Nie oglądając się na innych, schylam nisko głowę, przed Perzyńskim -
pisarzem znakomitym. 

Perzyński to najdobrotliwszy z satyryków, niby 
św. Franciszek ludzkiej głupoty. 

Boy ŻeleYiski 

Z zespołu „Lekkomyślnej siostry" 

Stanislaw Winc::ewski 
(Olszewski) 

Jadwiga Pytiasińska 
(Helena) 

Zbigniew Filus 
(Henryk Topolski) 
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1VOJO ECJ-l 'NA'.J A'NSO'N 

Bunt poety 
W 1odzimier= Perzy1iski rozpoczynał dzialai11ość pisarską jako 

t:oeta , liryk. '1Vedlug wlas11ych swych wy:wmi był zdziwiony, gdy 
mu (w rok11 1904) ::::a proponowano napisa11ie komedii. Przyjaciele, 
którzy znali go dolJrze i czytelnicy subtel11yc1J jego wierszy byli 
::::dziwieni jeszcze bardziej, kiedy po::nali ową komedię. '1V „Lekko
myślHe j siostrze" niewiele hylo poez ji, przynajmniej Ha pozór, na 
pierwszy rzut oka. Była tu za to ostrn, przenikliwa, drapieżna, 
surowa i vieublagana obserwacja środowiska mieszczańskiego. 
Zdawało się, że obserwator i mialityk wyeliminował w Perzy(1ski111 
poetę. ' 

Ale, jak wspomHialem, tego rodzaju zjawisko może dziwić po
wierzclwwnego tylko badacza. 1-Vedluq oklepanych sądów, poeta 
winien być człowiekiem oderwanym od codzienHości, zapatrzonym 
w przeżycia własne, czy abstrakcje. 

Otóż sąd ten jest zupełnie fałs:cywy. Rozrost fantazji nie osłabia, 
ale - Ił prawdziwego poety - potęguje umiejętność dostrzegania 
zjawisk. Czymże jest ostatecznie wyobraźnia, fantazja? 'Umiejęt
nością widzenia rzeczy, których nikt jeszcze (lub prawie nikt_) nie 
widzi. Artysta ocenia wiele spraw z wyższej, czy szerszej perspek
tywy, intensywność myśli i wrażeń potę~/uje intensywność obser
wacji. 1 y1i1 się tłumaczy ów świetny realizm, przekonywający 
akcent prawdy, jakim nas zaskakuje Szekspir w swoich dramatach 
i komediach, Jt1ickiewicz u1 „Panu 1adeus::u", „Dziadach" i „Xon
federatach barskich", Byro11 w „Don Juanie", P11szki11 w „011ie-
1Jinie", Słowacki w „1antazym", w „Balladynie" czy „Beniowskim", 
1'redro w „Jowialskim" czy „Dożywoci11". 1ym się tlwnaczy, że 
'./Waupassallt, wielki liryk, zapisal się w pamięci czytelników przede 
wszystkim jako analityk mies::::czańskiego świata, jego małości 
i ś111iesz11otek. 

Jest rzeczą prawdopodobną, że Perzy1iski znal nowele '.iHaupas
santa, że się w nich ro::czytywal. Pozorny chlód i niemal matema
tyczna ścisłość obserwacji zbliżają do siebie tych pisarzy. Srodo 
wisko „Lekkomyślne; siostry" zostało poka::mie w taki sposób, że 
trudno o 11im zapomnieć. Xażda z osób tej komedii pornsza się 
w sposób sobie tylko właściwy; każda mówi iHnym językiem, ma 
wlasny sposób rec1gowa11ia na zjawiska. Ale nie tylko bezpośrednią 
obserwacją oraz zdolnością przekonywającego, subtel11ef10, plastycz -
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nego odtworze11ia tych obserwacji działa na nas komediopisarstwo 
Perzyilskiego. Autor „f.ekkomyślnej siostry" używa skutecznie me
tody przeciwstawie11ia, antytezy, kontrastu. Przypomnijflly sobie 
1nzystkie rozmowy i ~potkania głównej bohaterki komedii , '.Mani 
z rodziną . Jest to pasmo ustawicznych nieporozumie1i. '.iHania po
rusza się jakby w i11ny111 świecie, myśli innymi kryteriami, prze
mawia innym ję::ykiem. 'Nikt z calej jej, bliższe; i dalszej rodziny 
1i_ie w11i~ .cl?oć w przy.bli::~niu przew~dzieć reakcji tej lekkomyślnej 
s1ost~y 1 W! zacbowama się, postępkow. 'Wydana przemocą zamqż 
:-a nrekochanego, lecz dol1rego i wyrozmnialego człowieka - czemu 
nie postqpila jak in11e, czemu się jakoś nie „urządziła", nie wyszu
kala kochanka czy flirtu na l1oku, zachowując - oczywiście -
pozory'? Czemu od takiej życiowej wygody wolala jawny skandal'? 
~zemu, wróciwszy skrnszona, nie clJCiala się jednak pogodzić z mę
zem '? Czemu potem odrzuca spadek bez chwili wachania, bez na
myslu :> 11e postępków, tyle tajemnic. Ale nie tylko .'.il1ania dla 
n•dziny , tak samo i rodzina jest jedną t.oielką niewiadomą dla ..lek
komyślnej siostry". gdy wraca stęskniona, zdruzgotana, pelna 
wyrzutów sumienia, spodziewa się pomocy najbliższych. Czemuż 
to jej wyciągnięte ramiona zostają w próżni? Perzyński napewno 
11ie d;ic~ idealizow,1_ć '.iHarii, ani nawet brać jej w obronę. 1friekla 
przec1ez z domu me tylko od męża, ale i od dziecka . 'Uciekła 11ie 
do bliskiego sobie czlou1ieka, ale do starca, zapewniaj~ego jej życie 
hez trndów. Jednak ten gest bezradnie wyciągniętych ramion, ta 
1iaiwność kobiety, wierzącej jeszcze w dobroć rodziny i prawo do 
uczciwości, do poprawy, ta dziecinna tłf11ość i latwość, z jaką .Jlt1ania 
ucieka od spadku, choć już w życiu poznala jak krwawo się płaci 
za nędzę w świecie uznającym tylko pieniądze - wszystko to daje 
tej komedii glębszy, bardziej wzruszający i mocniejszy ton, który 
11ie pozwala zapomnieć, że autor byl przede wszystkim poetą. 

'.Kontrast między lekkomyślną bezradnością bohaterki a wyra
chowaniem calej tej rodziny sluży zarazem do wykrycia sprężyn 
pokazanego tu światka . Dlaczego '.iWanill jest tak od111ie11na od oto
c::enia '? Bo przeoralo ią 11ieszczęście. 1V in11Jcb okolicznościach kto 
wie ~zy nie u~c:~obnilaby ~ię do braci, k11zy11ki i bratowej. Dlaczego 
t odz111a 71tam 1esl tak meczult1 na cudze cierpienia i tak latwo 
1ezy~11uje ze swych idealów etycznych 7 gdyż ustrój, który tych 
ludzi wychowal, zmusza ich do oceny wszystkich spraw kryteriami 
f>ie11iqdza . Przyjazd sko111promitowa11ej siostry może zachwiać pó
wikl~ne interesy" starszego brata, może udaremnić plany m~try
rnonralne młodszego, zakochanego nie w narzeczonej, lecz w posaqu. 
'Naodwrót: majątek, niespodzianie oddziedzic::ony przez 711m1ię, 
wóglby u:s::ystlw zalatwić, naprawić, rozwiązać pomyślnie. ·· Jak 
w „S::częsciu ':Frania" i w ,,'Uśmiechu los11" pokazuje Perzyński 
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splątanie obyczajowości mieszczańskiej z kryteriami finansowymi. 
'Niesmak, gorycz, obrzydzenie, bunt (nawpól uświadomiony ) prze
ciw klamstwu i brzydocie, nieludzkości takiej organizacj( życi11, 
narastają w twórczości Perzyńskieqo coraz wyra:3:.niej, jak u Rittnera 
w „ylupim Jakubie" czy w ,,'"Wilkach w nocy", jak u Z11polskiej 
w „.'.il1oralności pani Dulskiej" i „Pannie '.Maliczewskiej" . 

ZDZISŁAW OBRZUD 

Złośliwy kronikarz mieszczaństwa 

P 
rzed rokiem 1918 Włodzimierz Perzyński nie należał do pisarzy 
o wielkim imieniu. W okresie Młodej Polski wielcy współcześni 
usunęli go w cień. Jego liryki, subtelne i wycezylowane, nie po

siadały potężnej dynamiki liryki Kasprowicza, głębi oraz rozległości 
horyzontów myślowych Staffa, wielostronności i zmysłowego żaru 
Tetmajera. Jego komedie, bardzo dobrze komponowane, choć cie
szyły się niewątpliwym uznaniem publiczności teatralnej, nie były 
zaliczane do pierwszej klasy teatru narodowego w epoce, która na 
piedestale stawiała patos koturnowy, rozlewność uczuciową i mi
styczną tajemniczość. Jego opowiadań i powieści nie uważano za 
utwory literackie poważniejszego gatunku w czasie, w którym Tet
majer stylizował postacie swojej „Legendy Tatr" na bohaterow 
antycznego eposu i Żeromski prowadził tragiczną i... bezowocną 
„walkę z Szatanem", poruszając ciągle wielkie sprawy społeczne 
i narodowe. Dla oficjalnej krytyki literackiej był Perzyński pisarzem 
tylko drugiej klasy i jako taki przeszedł do oficjalnej historii litera
tury. Co innego jednak publiczność uczęszczająca do teatru i czyta
jąca powieści. Ta ceniła i lubiła autora „Lekkomyślnej siostry", 
„Szcz~ścia Frania", „Dziejów Józefa", „Sławnego człowieka", „Zło
tego interesu". 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1938) do
skonałe komedie Perzyńskiego cieszyły się dużym uznaniem, zarów
no publiczności teatralnej jak i krytyki, a publiczność zasmakowała 
w jego powieściach, satyrach i opowiadaniach. Stanisław Piasecki 
w swoim tomie szkiców literackich podkreślił słusznie wartość tęgiej 
prozy Perzyńskiego i jego uczciwość pisarską oraz znawstwo środo
wi~k.' ~tóre przed~tayviał; przecenił jednak trochę zalety tej prozy. 
Dz1s1e1szy krytyk 1 historyk literatury oddaje sprawiedliwość niedo
cenianemu na ogół pisarzowi, stwierdzając trzy istotne zalety jego 
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dzieła: bystrą epicką obserwację życia, dużej klasy umiejętność kom
pozycji utworu literackiego i realistyczny charakter całej twórczości 
Perzyńskiego, z którym bardzo dobrze harmonizuje realistyczny 
i naturalnie, zupełnie „niemłodopolski" styl jego utworów scenicz
nych i powieściowych. 

Komedie Perzyńskiego, z których może najlepsze są: „Lekko
myślna siostra", „Szczęście Frania", „Aszantka" i „Dzieje Józe
fa", mają dialog żywy, niewymuszony, naturalny i język zbliżony do 
potocznego. Kompozycja tych sztuk przejrzysta i logiczna, w naj
lepszych z nich nawet mistrzowska, chociaż zwykle bez skompliko
wanej intrygi. Nie w sztuczkach intrygi ich siła. Perzyński dał kilka 
b. żywych i prawdziwych postaci i kilka świetnych typów, jak konsul 
Putyfarowski i jego pragnąca się wyżyć żona, rodzina „lekkomyślnej 
siostry", czy rodzina Lipowskich w „Szczęściu Frani_a". Zdemasko
wał małostkowe wyrachowanie mieszczan oraz ich śmieszne niby -
zasady, z prawdziwą moralnością nic wspólnego nie mające. Po
clobnie jak Zapolska, pokazał podwójną buchalterię moralną bur
żuazji z przełomu XIX i XX wieku, ale z większym spok.oje.m - sp0-
kojem humorysty, epika i... sceptyką. Bo sceptyczną i bierną Jest 
postawa Perzyńskiego wobec brutalnych faktów życia. Komedie .jego 
to nie sztuki z tezą, jak sztuki Dumasa-syna, Sardou, Zalewski~go, 
choć niejedna z nich mogłaby ilustrować tezę. Brak tym komediom 
pasji, bez której nie ma wielkiej sztuki, tej najV.:ięk~zej. : pasj.~ Ar~
stofanesa, Moliere'a, Shawa. Autor „LekkomyslneJ siostry daJe 
pyszne epizody, świetne figurki małych ludzi, znakomicie podpatrzo
ne sytuacje. Na ogół jednak panują u niego barwy m~owe. Czasem 
ujawnia się w jego sztuce spłycenie problemu, jak np. w „Polityce", 
gdzie on postanawia porzucić endecję a ona partię socjalistyczną, 
aby ... „stworzyć nowe stronnictwo we dwoje". Wsz.ystkie jedi;iak 
utwory komediowe Perzyńskiego to dzieła rasoweg~ pisarza scem:z
nego, wyczuwającego znakomicie potrzeby i granic~ scei:~· .umie
jącego zawsze wyeliminować z akcji wszystko, co teJ akcJi mi:; po
maga, i zarazem dzieła realisty, który odrzuca rom.antyczny pior?.
pusz i modernistyczną pozę . Akcje, sytuacje i postacie tych komedn, 
to elementy doskonałej satyry obyczajowej i społecznej swojego cza
:'U chociaż autor tworząc te sztuki, wychowywać społeczeństwa 
pr~wdopodobnie ~cale n~e ~amierzał. Rea~i~m w malo;-vaniu ~ro?o.
wisk społecznych i obnazamu procesu gnicia klasy mieszczanskieJ, 
język pełen umiaru i mądrej: artystycznej prostoty, ?r~z bardzo d?
bra technika scenotwórcza - to zalety teatru Włodzimierza Perzyn
skiego, które dzisiaj cenimy wysoko, wyżej niż współcześni autora 
„Aszantki". 

Realizmowi zaś jego komedii sekunduje dobrze realizm jego 
powieści , nowel, opowiadań ~ kapi~alnych nier~z obr~zków ,saty
rycznych. Zawierają one kromkę dma powszedniego m1eszczanstwa 
WarsŻawv i Krakowa, mówią o troskach, głupocie i podłostkach lu
dzi inter~su, urzędników, zubożałych ziemian, członków P. P. S. Dają 
satyrę obyczajową z pewnymi akcentami społecznymi, bez wyraźne
go ·opowiadania się autora po którejkolwiek ze stron. Obnażają je-

14 

dyną siłę i jedyne bóstwo kapita~istyczn~go świ~;a: siłę pieniądza. 
Opowiadania autora „Legend wspołczes?eJ Polski ogłoszone po ~o
ku 1918 często dają wyraz rozczarowanm z _Powodu. ko~trast~ rmę
dzy tą Polską, którą sobie Polacy w~marz~h ~ czasie m~woh, a tą, 
która tak przykro obnażyła wszystkie swoJe medomagama, .skoszl3:~ 
wienia i braki po odzyskaniu niepodległości. Ale .nie ma w n~ch .P~SJl 
i serdecznego bólu patrioty-moralisty: Żeromskiego. Perzynsk1 Je~t 
naturą chłodną i nie ma w sobie nic z walczącego reforma~ora. N~e 
wierzy chyba w skuteczność reform, bo nie wi~rzy w człow1e~a. Wi
dzi w nim istotę o małej wartości, egoistę niezdolnego do bezmtere
sownych działań. Złośliwemu autoro;-vi „~ichalika z P'. P. S." brak 
wizji lepszego świata . To jego brak i tu ~ię nasze drogi roz~hodzą. 
My idziemy napr~ód, z wi.ar~, ~e wol~ ś~iadol!la roz:imn~go i uspo
łecznionego człowieka moze swiat zmiemc, a biedny mtehgentny ale 
słaby człowiek epoki schyłkowej stoi w miejsc~, .be~silny ':'obec w~
padków. Ale historia literatury i kultury polskie] ~1~ będzi~ Perzyi;i
skiemu robiła zarzutu z tego, że nie był tytanem i Jasnowidzem, ze 
pozostawał pod klątwą swojego czasu. W dobie upadku .dob:ze wy
raził życie ludzi upadku. W dziejach kultury narodu w.azą fl:ie tylko 
takie genialne jednostki jak Mickiewicz, ale ta~że takie. pozyte~zz:e 
talenty jak Perzyński. Nam, którzy s~aramy się o ~eahzm soc1ah
styczny, realizm epiki autora „Złotego mteresu", r.eahzm tylko obra
zu środowiska, wystarczyć już nie moż~. Na t~e J.ednak dob! prze
łomu XIX i XX stulecia i kryzysu ustro3u kapitalistycznego i n.a tle 
całokształtu naszej produkcji literackiej okresów: modernizmu 
i dwudziestolecia międzywajennego, teatr i epika :Włod~i~erza ~f'.
rzyńskiego należą do czynników ~ostępu. Ich reahz_m, sc~słe. un:ieJ
scowienie w terenie i czasie, przeJrzysta kompozycJa, epicki obiek
tywizm oraz sprawny i oszczędny język - t~ wartośc,i b~iskie nam, 
współczesnym. Niektóre zaś złośliwe komedie Perzynsk1.ego chyba 
.długo będą należały do żelaznego repertuaru teatru polskiego. 
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STANISŁAW KALISZEWSKI 

Wlodzimierz Perzyński większość swego życia spędzil w Waszawie, 
a w tematyce swoich utworów rzadko kiedy poza to miasto wy
biegał. Słusznie. też ktoś powiedział, że w twórczości jego bije 

!erce Warszawy.· 
Rozpocząwszy twórczość swą wydaniem tomu wierszy pod bezpreten

sjonalnym tytu lem „Poezje", kontynuował ją potem Perzyński w ·trzech 
rodzajach literackich: sztuce scenicznej, powieści i noweli. Tylko do 
poezji, od których zaczął, już do końca życia nie powrócił. I o ile 
w pierwszym okresie twórczości, okresie „Lekkomyślnej siostry", 
„Aszantki" i „Szczęścia Frania" lepiej wypowiadały Perzyńskiego utwory 
sceni.c:::ne, na których niejako marginesie powstawały dopiero powieści 
i nowele, o tyle w okresie drugim, przypadającym na czasy międzywo
jenne, po kilkuletniej przerwie, którą zajęły pisarzowi dostarczane pis
mom felietony, stwarza Perzyński powieści, objawiające pełnię jego 
powieściopisarskiego talentu. 

Te powieści to: „Raz w życiu", ,Nie blJ{O nas był las", „Dwoje ludzi", 
„Mechanizm życia" i wreszcie, wydane w książce na kilka dni przed 
.śmiercią autora „Klejnoty". 

Te pięć powieści, to cykliczny obraz życia obyczajowego stolicy od 
lat powojennych do ostatnich niemal chwil pisarza (1930) .. Znajdują tu 
odbicie pierwsze lata po odzyskaniu pierwszej niepodległości, pełne go
rączkowego wiru interesów, spekulacji i ni.anii bogacenia '!>ię o lata póź
niejsze, spokojniejsze już w swej powadze rozrastania się życia stolicy, 
życia opartego na mniej może olśniewających rozmachach, ale trwal
szych podstawach. Na przestrzeni czasu objętego tymi powieściami ma
luje Perzyński podpatrywane na gorącym uczynku przemiany spoleczno
obyczajowe życia stolicy, zaludnia karty swoich utworów rzadko spoty
kanym u kogo innego bogactwem postaci. 

„Bogactwo postaci", ta konwencjonalna. pochwala, którą się zwykło 

wypowiadać bez głębszej racji pod adresem wielu pisarzów, tu w odnie
sieniu do powieści Perzyńskiego nabiera właściwego ciężaru. Oddaje bez 
cienia przesady jedną z cech jego twórczości, dla której, mam wrażenie, 
książki jego brane są do ręki z zawsze żywym zainteresowaniem 1drze
nia ludzi, których w życiu stołecznym spotykaliśmy wokół siebie na 
każdym kroku. Srodowiska bowiem, z których wywodzą się postaci Pe
rzyńskiego, to niemal wszystkie warstwy społeczne Warszawy, ;:: prze
wagą wa.rstwy najlepiej autorowi znanej - zamożnej inteligencji. Zró
dło życia postaci - to doskona le zaobserwowane stosunki życia rodzin
nego i społecznego stolicy. 

Wra z z liczną gromadą powieściowych ludzi Perzyńskiego możemy 
wejść na 1vszystkie niemal tereny życia przedwojennej stolicy, zajrzeć 
do wszystkich niemal jego d;:;iedzin. 

Więc dzięki pasji do interesów Wielhowskiego i niezapomnianej Dlu
::ewskiej z „Ra:: w życiu" możemy być świadkrimi ajery Banku Polsko
Albańskiego, sprawy tak charakterystycznej dla czasu wielkich intere
sów Warszmvy. D;:;ięki biuru Lipeckiego w ,,Nie było nas był las" mo-
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żemy spojrzeć na kulisy dostaw państwowych z początku pierwszej nie
podleglości. Zobaczyć życie zubożałej tzw. pracującej inteligencji. Może
my otrzeć się w innych powieściach o życie dzieci ulicy, fordanserów, 
studentów, aktorów, malarzy, przemysłowców, bankierów, działaczy spo
lecznych. Ujrzeć życie kobiet pracujących i kobiet salonowych, które 
spotykamy codziennie w teatrze, na ulicy, w kawiarni, czy w salonie 
w masce obojętnego uśmiechu, a które w powieściach Perzyńskiego -
widzimy takimi, jakimi są „na co dzień" w swych najtajniejszych i naj
poufniejszych sprawach. Możemy zajrzeć do mieszczańskich mieszkań, 
do sklepów, sklepików, banków, stowarzyszeń społecznych, wytwórni fil
mowych. Przyjrzeć się galerii nieszkodliwych dziwaków-wynalazców, 
których znały dobrze poczekalnie wszelkich instytucji finansowych 
stolicy. 

Niektóre muśnięte w pobieżnym przelocie sytuacji fragmenty opi
sowe to male arcydzielka charakterystyki. Myślę tu np. o obrazie po
czekalni sejmowej z okresu „sejmowladztwa", w „Nie bylo nas byl las", 
do której wchodzimy wraz ;: Lipeckim. 

Perzyński umie przy pokazywaniu swych postaci i ich środowisk 
uchwycić tętno dnia, aktualność chwili. Jego postacie, chociaż by 

tylko z pięciu omawianych przez nas powieści, to doskonały w znajomo
ści opisywanych spraw przekrój spoleczeństwa Warszawy. 

Można jednak powiedzieć przy tym wszystkim, .że artystyczny rysu
nek niektórych postaci grzeszy u autora „Klejnotów" dosyć często zbyt 
silnym skupieniem w charakterach cech - jak to się potocznie mówi -
złych lub dobrych, zbyt silnie podkreślonymi pasjami malostkowości, czy 
wspaniałomyślności. Ze niektóre postacie są też karykaturalnie za ostre. 
C:hwilami wydaje się, jakby autor w swych ludzi chciał wcielić całą 
kwintesencję śmiesznostek i małostek ludzkich. Zapewne, że prawdzi
wości życia postaci nie wychodzi to na dobre, tym niemniej talent au
tora, oparty o niezawodne zdolności obserwacyjne, sprawia, że jego po
wieściowi ludzie niemal zawsze to jednak nie marionetki autorskich 
zalożeń, ale ludzie żywi. 

Perzyński umie ich bowiem ożywić dialogiem giętkim, lekkim w slo
wie a ważkim gdy tego trzeba w treści i posuwającym perypetie ~wie
ściowe naprzód rozmyślnie i pewnie. Umie ich ożywić zanotowaniem 
gestu wewnętrznego, ruch11, lub postąpienia tak trafnie wynikającego 
z sytuacji, że od ra...-u widzimy tu wyraz lub reakcję żywego czlowieka. 

A rysy typowe postaci to też doskonała manifestacja znajomości au
torskiej ludzkiego rodzaju i jego spraw i stosunków. I to nie tych spraw 
dostępnych dla spojrzenia każdego, ale właśnie tlkrytych w kulisach ży
cia oraz zakątkach ludzkiej duszy. 

Mnogość postaci, w której jakby wyraża się cala autorska pasja pod
patrywania ludzi jest często jednak - mimo wszystko - szkodliwa dla 
kompozycji powieści. Drugoplanowe osoby przez zbytnie ;:;ajęcie się nimi 
autora zabierają nam zbyt często i zbyt na dlugo sprzed oczu postacie 
pierwszoplanowe. Często jednak ten brak okupuje Perzyński pokaza
niem tak doskonale narysowanej sylwetki, że gotowi jesteśmy mu to 
uchybienie rwania wiązadeł powieściowuch wybaczyć. 

Jest np. w „Raz w życiu" dalekoplanowa postać sprzedawcy sklepo
wego Przybosia, którego dzieje kreśli Perzyń.sk.i aż od lat dziecięctwa, 
by potem w kilku świetnie zaobserwowanych scenach pokazać nam ten 
typ dziecka suteren i nęd;:y, któremu przemiany obyczajowe i wojna po
zwal.ają wypłynąć ponad sferę swego urodzenia. Perz11ński widać del.ek-
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tuje się wprost rysowaniem tej postaci i dzięki temu, mimo racji kom
pozycji powieściowej, otrzymujemy sylwetkę, żywcem wziętą z ulicy 
Warszawy. 

Stosunek Perzyńskiego do samej Warszawy , jako miasta, jest typo
wym stosunkiem warszawiaka. Zna ją tak dobrze, że zdaje się jej nie 
dostrzegać, jako przedmiotu opisu. Jeśli jednak jakiś fragment miasta, 
mimo to, zjawia się w opisie, to jest on traktowany dosyć pobieżnie, 
jako tylko niezbędne tło dla ro:grywających się na tym wlaśnie terenie 
wypadków. Caly więc ciężar powieściopisarskiego stosunku Perzyńskiego 
do Wars::awy le=y w zatopieniu się w obserwacjach świata ludzkiego 
stolicy, przemian obyczajowych jej życia. 

r 1 żadną z postaci Perzyński nie utożsamia swojego stanowiska. Dy
.I~ .; tans, jaki dzieli go od wlas11ych powieściowych ludzi, wypelnia naj
częściej ironia, c~asem póluśmiech pogody. Z taką pogodą półuśmiechu. 
trakto1„ana jest np . w „Nie było nas byl las" kol.onia powojennej ubo
giej inteligencji. 

O ile w omawianych prze;:; nas powieściach nie widzimy rac zej mał
żeństw szc;:ęśliwych, a w tej właśnie dziedzinie rod::.innego życia widzi 
Perzyński rozkład i i1padek, o tyle właśnie w tych u schylku życia pisa
nych powieściach, objawia się wiara w czlowieka, znajdująca wyraz 
w obrazie dwojga ludzi, łączących się, bez żadnych zewnętrznych związ
ków, w głębokim i szlachetnym odczuwaniu życia . Ten zatrącający nie
mal o mistyczną wiarę w przeznaczenie dwojga dusz motyw, dający 
nawet tytul jednej z powieści „Dwoje ludzi", przewija się i w „Nie było 
nas byl las" i w „Mechaniimie życia" i w „Klejnotach". 

Sprawy wielkie o szerokim społecznym zakresie, jak i najmniejsze 
zdarzenia dnia codziennego zostają u Perzyńskiego ujQte w rysunku 
słowa prostego i wnikliwego, będącego wyrazem wrażliwego na rzecz 
każdą i jej odcienie autorskiego spojrzenia. 

Spojrzenie to ukazuje nam subtelne zrozumienie istoty zarówno naj
błahszych. jak i najbardziej ważkich. zjawisk życiowych oraz praw ludz
kiej duszy. 

Perzuński naleźal do najwięcej u nas czytanych autorów. Był latwo 
zroz111niaf.y i przystępny, byl pisarzem o tematach zawsze pulsujących 
życiem. Na niewiele miesięcy przed jego śmiercią problemat Kasi, wysu
nięty przez ostatnią powieść „Klejnoty", był szeroko w Warszawie dy
skutownay. Ktoś ::: krytyków utwierdził tu sugestię, że Perzyński stwa
rzając postać Kasi, był propagatorem idei nowej, samodzielnej, niezależ
nej i wyzwolonej z więzów tradycji kobiety, byl jej szermierzem. 

Tak jednak nie bylo. Perzyński, który, jak byla już o tym mowa, 
zachowyuia.l zawsze w stosunku do swych postaci dystans i żadna z nich 
nie wyra::.ala jego przekonań, i tu nie zszedł z tej linii artystycznej. 

Kasia to tylko upostaciowanie i odbicie tych wszystkich przemian, 
które zawsze otwarte na otac:::ajqce życie oc:::y pisarza widzialy w świe
cie kobiety i jej poglądach i dążeniach. 

Ta postać to dowód żywego kontaktu twórczości Perzyńskiego z ply
nqcym życiem, kontaktu zachowanego doslownie do ostatniej chwili 
pisar::a. 
Smierć bowiem wyrwała. niemal Perzyńskiemu pióro z ręki. Była nie

spodziewana i przedwczesna. Zgasila życie pisarza. w pełni talentu 
i twórczych sil. 

Od tej chwili zgonu d zieli nas d : isiaj ju.ż dz iewiętnaście lat. Per::yń.ski 
.::ako1iczyl bowiem :i. yci e w ·warszawie 21 pa±d:oiernika 1930 rok11. 
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Z zespołu „Lekkomyślnej siostry" 

Roman Hierowski 
(W ladyslatv) 

Mieczu law Jasiecki 
(Janek Topolski) 

Eustachy Gawlik 
(Lokaj) 

Z NOTATNIKA TEATRALNEGO 

Z.S.R.R. 

Ostatnie miesiące minionego sezonu teatralnego w teatrach Moskwy i Le
ni-gradu przyniosły kilka nowych premier, św iadczących raz j eszcze o nowym 
zrywie dramaturgii radzieckiej oraz o calkowitym już zwycięstwie -real:zmu 
.socjal tycznego w teatrze radzieckim. Najaktualniejsze problemy życia 

radziecki-ego znajdują tuta j pełne odbicie w teatrze. Równocześnie zacieśnia 
si ę krąg widzów wokół teatru, n iknie rozdział mi dzy sceną a widownią , pro
.bierny żyją nie tylko na scenie, ale wywołują dyskusje i spory. Liczne publicz
ne dyskusje widzów z aktorami i inscenizatorami na temat -oglądanych sztuk 
wciągają teatr w orbitę praktycznego życia, czynią zeń narzędzie w codzien
nym społecznym bytowaniu i działaniu . 

Z odwiedzin w tea tr ach Moskwy i Len:.Ogradu zapamiętaliśmy przede 
wszystkim „Zielony sygnał" Anatola Surowa i „Charakter moskiewski" Ana
tola Sofronowa. „Zielony sygn ;.i ł" to rzecz o maszyniście Sybiriakowie, który 
ma plan ulepszenia rozkładu jazdy, pozwalający na zwiększenie transp ortu na 
dr.nej linii i równocześnie na poważne oszczędnośc:1. Sztuka pokazuje, jak robo
tnik, autor nowego pomysłu racjonalizatorskiego, walczyć musi ze źle pojętą 
służb~stością , z konserwatyzmem, z ideowym skostnieniem. Recenzenci na
zwali rzecz Surowa także sztuką o nowej komun!styczncj etyce. W przedsta
w !eniu wzięli udział najlepsi aktorzy MCHATU (Liwanow, Tarasowa, Blini
kow, BogoEubow). 

Sztuka Sofronowa mówi o podobnych problemach. Dyrektor pewnej w iel
k'.ej moskiewsk'. ej fabryki maszyn, P otepow, do ter,o stopnia podn ió sł 
produkcję w swej fabryce , że jest przekonany, iż plan p ę C:oletni wykona 
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W Roku Pus;;kirta teatry radzieckie korzystają z bogatego ctorobku tego 
największego poety Slowiańszczyzny. Na zdjęciu scena z baletu „Euge

n iusz Oni egin" w jednym. z teatrów moskiewskich. 

w ciągu trzech i pół lat. Tymczasem sąsiednia fabryka włókiennicza zwraca się 
do Potapowa z prośbą o wyprodukowan.'.e specjalnej maszyny według d ostar
cz-0nych planów, która umożliwi jej wydatne zwiększenie produkcji. Potapow, 
nie chcąc przerywać bieżącej produkcji, odmawia przyjęcia zamówienia, będą
cego dod a tkowym zobow :ązan iem, nieuwzględnionym w planie. Przeciwko 
ciasnocie Potapowa występuje ~zereg osób, m. in., jego żona oraz inżynier 

z jego fabryki. Celem sztuki jest po.kazanie, jak konieczne jest szersze spoj
rzenie na ogólnopaństwowe i -0gólnonarodowe znaczenie pracy i jak w tym 
celu trzeba walczyć z biurokratyczną sztywnością. 

W Wiclk'.m Teatrze Dramatycznym Lenin grad u odbyła się prapremiera 
„Sukcesu" p'.óra dwóch leningradzkich pisarzy Mina i Mirtczkowskiego. „Suk
ces" ukazuje konfl:kt, j<:ki zaistniał między starym zasłużonym malarzem 
a jego uczniem, który świeżo powrócił z wojska. Stary namalował po wojnie 
obraz „Po burzy". Młody, krytykując ostro idylliczny spokój malowidła, stwo
rzył obraz pełen namiętności, dając mu nazwę „Nie zapomnimy tego nigdy"; 
przedst ::iwia on śmierć porucznika lotnika i aktu alna jego wymowa, podkre
ślona um'. ej ętn:e za p omocą formy, czyni obraz ten użytecznym w walce o p0c. 
kój. W sztuce występuje nadto krytyk, nie mający w tasnego zdania i posłu
gujący s'.f; w swych recenzj;: ch s darni starego malarza; krytyk był zresztą 

przekcmmy, re st a remu obra z młodego nie spodoba się. Tymczasem jednak 
malo w'dło młodego m alar za zyskuj e wspan.Cały sukces na wystawie, co -
zdaniem autorów - mówi także wiele -0 społecznej dojrzałości przeciętnego 
odb'. orcy k ultury. 
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R6wnież w Leningradz.!e, a r ównoczesme i w k iiku innych teat r a ch Związ
ku Radzieckiego szła szt uka WiTty „ W pew nym kraju", mówiąca o walce 
postąpowych sił, zrzeszonych w p a rtii komun.'.stycznej, -0 prawdziwą demokra
cję i przeciwko r eakcji. Akcja rozgryw a s it;: w jednym z kra j ów demokracji 
ludowej. 

Tematycznie interesujące są także nowe s ztuki. 'k tóre oglądaliśmy w Tea
trze Miodego Widza w Leningra dzi e.. Niedawno w ystaw ion o tam Gera.skin y 
„Swiadectwo dojrzalości", r-;;ecz o uczniach dziesi ątej kl asy, przygotowują
cych się do samodzielnego życia, rzecz o przyjaźn i , o rr>li pewnego zespóll.1 
społecznego w wychowaniu młod.Z.: eży. Innym głośnym przedstawieniem t ego 
t eat r u jest przeznaczona dla dzieci ,sztuka „ W kraini e cud ów ". W gztuce tej 
materiał baśniowy splaia się ś c. śle z aktualną rzeczywistością sowiecką. Dzi e
sięcioletni uczeń przypadkiem skosztował napoju z dzbanka dobrego ducha 
Dżina Pokrasza. Pokrasz staje się odtąd jego sługą i pomocnikiem, a le ca!a 
j ego magla n ie sp rost a t ak zwykłej rzeczy jnk w yn a lezienie ś rodka n a 
pewną chorobę bawełnianą. Srodek ten znajduje w koń~u uczony radz.:.:!<:k i 
i dobry duch musi skapitulować przed wiedzą współczesnego człowieka. 

Prócz tych nowych sztuk spotykamy się z Ostrowskim i Gorkim, Szekspi
rem, Goldonim i Scribem. Szczególne powodzenie ma wśród leningradzkiej 
publiczn-0ści teatralnej rzecz Dwnanois „Don Cesare de Basan". 

A. KOTOW 

Szwecja 

"'r eatry szwedzkie przez cały prawie miniony sezon st ały pod zna'kiem 
Strindberga, którego rocznica obchodzona była uroczyście w całym kraju. Re
prezentacyjna scena sztokholmska, Kung!. Dramatiska Teater, wystawiła 
ostatnie dzieło Strindberga „ Wielki Trakt". Rzecz ta o charakterze raczej dra
matycznym niż epickim długo była zapomniana i ukazana w nowej inscenizacji 
przyczyniła się w znacznym stopniu do lepszeg-0 ,poznania Strindberga, 
a zwłaszcza do -0dnalezienia w nim nowych rysów. Obok tej premiery drugim 
wielkim wydarzeniem Sztokh-0lmu było 50-lecie istnienia Opery Królewskiej. 
Dyrekcja Opery wystąpiła z praremierą Kurta Atterberga ,co było pomy
słem dość śmiałym, bo opinia publiczna wciąż jeszcze nie może wybaczyć 
Atterbergowi jego k-0laboracjonistycznych zapędów w okresie wojny, jeg-0 
gorącej sympatii do Hitlera. Nic też dziwnego, że rozległy się protesty, tym 
gorętsze, że jego muzyka do szek.spirnwskiej „Burzy" ogólnie się nie ,podoba, 
znamionując wydatne -0bniżenie lotów. Natomi:ast nie może narzekać Henryk 
Sutermeister, którego „Raskolnikow" zyskał ogólne uznanie 'krytyki i publicz
nośd. Tym razem dyrekcja Opery, na której czele stoi Dobrowen, włożyła 
największy swój wysiłek w przedstawienie, które było zarówno sukcesem nie.: 
śmiertelnego dzieła Dostojewskiego jak i Suterme:stera. 

Ale odwiedziny w operze szwedzkiej to zabawa dosyć kosztowna. Miejsce 
przy orkiestrze kosztuje tu od jedenastu do dwunastu koron, czy!:' około 
trzech tysięcy złotych. 

Toteż widownia rzadko kiedy jest zapełniona i teatr operowy w porówna
niu z dramatycznym znajduje się w niezmiernie trudnym położeniu material
nym. Inna rzecz, że teatr dramatyczny jest także bar dz iej postępowy w wybo
rze repertuaru. Gra się tu sztuki amerykańskie i rosyjskie, francuskie i an
gielskie, a dramaturgia szwedzka poszczycić się może ostatnio takimi wspan:a~ 
lymi osiągnięciami jak Paera Lagerkvista „Kamień mądro.fri", Mariki 
Stiernstedt „Powrót syna" i największy sukces „Cień Marcina" Stig Da
german. 
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Poza Sztokholmem Malmii poszczycić się może największą ; nai:10wocześ
niejszą .sceną. Prawdz'.wi koneserzy chętnie krążą między teatrem w Malm& 
a taką np. Lilla Scenen sztokholmską, gdzi e zwłaszcza ceni się reżyserię Mimi 
Pollak. Równ:eż Vasa-Teater przynosi cz1;sto dobre inscenizacje, koment-0wane 
szeroko i przeważnie przychylnie i nie tylko w kołach artystycznych, ale 
i wśród szerokiej publiczności teatralnej. (b rzym) 

Finlandia 

"'\V szystko je'>t młode w Finlandii, młody jest również i teatr. Wynikają 
z tego pewne korzyś ci a wi<;c jego bezpośrednia, naturalna forma, ale rodzi to 
także i pewne braki jak np. brak tradycji i ciągłości kulturalnej. Konserwa
tywny naród, w którego żyłach krew płynie wolno i o ciężal e, z trudnością 
waży się na eksperymenty; przyjmuje dopiero wtedy coś za wartO!lć stałą 
i godną spopularyzwania, jeśli prze.szła ona już swą próbę ogni-0wą w innym 
kraju wśród innego narodu. T t.c a tr fiński jest równie prosty i bezpretensjo
nalny' jak mieszkaniec tego wielkiego kraju z c:r:teroma zaledwie milionami 
ludzi. O ile jednak skromność uderza nas w formie tego teatru, -0 tyle gra 

Pomnik ojca dramaturgii fiń
skiej Aleksis Kivi w Helsinkach 

(wykonał Viiino Aaltonen). 

aktorów i rodzimy dramat wykazują moc
n ą atmosferę poetycką, pełną zgęszczonego 

uczucia. 

Teatr w Finlandii to jedna z najbar
dziej rozwiniętych form życia kulturalne
go. P-0nad sto teatrów stałych -0bok tysiąca 
prz.eszło teatrów amatorsk ich daje szern
kie możliwości w tej dziedzinle. Zawodo
wych teatrów jest piętnaśc1e ale często się 
zdarza, że w teatrach tych występują 
aktorzy-amatorzy. Zresztą repertuar jest 
ten sam w teatrach wszelkiego typu 
a -0pieka dyrektorów teatrów zawodowych 
nad placówkami amatorskimi daje podsta
wę do stałej współpracy a nawet wymiany 
aktorów. Teatry amat-0rskie zresztą odgry
wają tutaj także rolę studiów teatralnych, 
droga większości artystów wiedzie właśnie 
przez scenę amatorską, jak przez począt
kową szkołę, na deski teatru zawodowego. 
Stale dokształcanie kierowników teatrów 
amatorskich podnosi ich poziom i pozwala 
im na wielu terenach trwać w funkcji 
sceny zawodowej. 

Początki teatru fiński go - w zna
czeniu sceny zawodowej - nie są zbyt 

odległe. Wymienić mogUbyśmy rok 1872 jako początek drogi. W tym samym 
mniej więcej czasie powstała także pierwsza f ! ńska opera. Od 1902 roku f:ński 
Teatr Narodowy działa już we własnym domu. Przed 1872 w teatrze fiń
skim - n:e mającym cech zawodowych - grywano sztuki w języku szwedz.. 
kim. Prapremiera jednoaktówki Kivi p. t. „Lea" w języku fińsk'.m stanowi 
właśnie ową początkową datę w r ozwoju teatru fińskiego. Odtwórczynią głów
nej roli była jednak Szwedka, nie znająca ani słowa fińskiego, gdyż trudno 
było wówczas znaleźć aktorkę fińską. Aleksis Kit:i (1834 - 1872) wyprzedził 
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swoją twórczością dramatyczną powstanie teatru fińskiego, obok świetnej 
nowoczesaej prozy fińskiej dał także pierwsze dramaty i komedie. 

Charakterystyczne dla dwujęzyczności Finlandii jest istn:enie po dziś dzień 
szwedzkich teatrów zawodowych na terenie Finlandii. Działają one w Helsin
k ach (dwa), w Turku i Vasa. O ile jednak dawniej aktorzy szwedzcy panowali 
zupełnie w teatrze fińskim, wspomaga j ąc także scenę fińską, o tyle o<l trzy
dziestu już mniej więcej lat ksztak1 się dla teatrów szwedzkich miejscowe siły 
aktorskie, dokonuje się odwrotny proces kulturalny. 

Szczególne znaczenie mają teatry robotnicze o charakterze zawodowym. 
.Opiekują się nimi organizacje robotnicze i teatry te, w których aktorami są 
przeważnie rnbotnicy, stanow'. ą do. kon ały pomost między sztuką a jej odbiorcą 
robotni.czym. Teatr robotniczy w T ampere jest naj głośn iejszy. Po wojnie po
wstał i w Hels'.nkach taki Teatr Robotniczy. Sposród licznych inscenizacji, 
jakie dał, wyróżniają się Simonowa „Kwestia rosyjska" i Gorkiego „Matka" 
w opracowaniu scenicznym B erta Brechta. 

Od roku 1946 istnieje w Hels!nka ch także Teatr Rosyjski, którego zespół 

składa się z Rosjan od dawna już zamieszkałych na terenie Finlandii. 
Repertuar teatrów f:ńskich jest międzynarodowy. Bra·k wyrażniejszej po

stępowej linii repertuarowej. Pomimo to ujrzeli widzowie fińscy Steinbecka 
„Myszy i ludzi" i Gowa i d'Usseau „K rzenie sięgają głęboko", Werfla „Jaku
bowsk'.€go i pułkownika" oraz Lorci „Krwawe gody", Tennessee Williamsa 
„Sz.klaną menażerię" i sztuki Priestleya, Ostrowskiego „Burzę" i Czechowa 
„Trzy siostry", Maxa Frischa „Chiński mur" (europejska· sensacja, grana już 
w wielu krajach!) i Arnolda Zwe' ga „Ghetto warzawskie". Z fińskich auto
rów dramatycznych znani są nie tylko w Finlandii, ale i poza jej grani-cami, 
Maria Jotuni, HeHa Wuolij-Oki, Maiju Lassila -0raz fińsko-szwedzki dramaturg 
Hagar Olsson. (brzym) 

Stany Zjednoczone 

Artur Miller, postępowy pisarz amerykański, którego „Synów" miała moż
ność oglądać w minionym sezonie również i publiczność polska, odniósł na 
scenie nowojor&kiej nowy pełny sukces swą sztuką „Smierć komiwojażera". 
Mi!leor - jak przyznaje zgodnie k rytyka - oddał tym razem szczerze i praw
dziwie atmosferę życia przeciętnego człowit<k a Stanów Zjednoczonych, omija
jąc umiejętnie zdradliwe męty naturalizmu, ukazując nowego typu realizm. 
Brutalność życia amerykańskieg-0 pokazana tu została bez osłonek: dzieje 
ludzi, którzy przez całe życie wiernie służą pewnej firmie handlowej, by pod 
koniec życia, gdy stają się już niezdolni do pracy, otrzymał w podziękę kop
niaka. Krytyka przyznaje, że sztuka ta przed kilku jeszcze laty św~adczyłuby 
o ogromnej odwadze cywilnej autora, dziś jednak, kiedy publiczność amery
kańska do " rzała, można podawać jej sztuki problemowe, a nawet zmuszać ją 
do krytyki stosunków społecznych. Teatr amerykański, wokół którego zaczyna 
się skupiać pow.oli coraz większa grupa ludzi postępowych, może znów 
pk.azywać na scenie prawdziwe niez akłamane charaktery ludzkie .. bez spowi
jania ich w jedwabie i bez perfumowania. 

Drugim wielkim sukcesem nowojorskim jesl sztuka p. t . . ,Daj calusa Ka
siu"!, w której nikt by się nie dopatrzył współpracy niejakiego Williama 
Szekspira, autora „Poskromienia zł nky". Szeksp:rowską komedię przerob'.li 
na scenę Sam i Bella Spewack, muzykę zaś dorobił Cole Porter. Co prawda 
nazwisJrn Szekspira nie pojawiło się na afiszu sztuki, a nawet recenzenci 
wstydliw:e je przemilczają, za to w programe teatralnym aut-Orzy przeróbki 
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„Daj calu.sa, Kasiu.!" w Centu.ry Theatre w Now1'm Jorku. 

chętnie i szeroko powołują się na swego zacnego czwartego współpracownika. 
Do powodzenia sztuki przyczynia się w znacznym st~pn:u muzy)ta Portera, 
którego 64-taktowe refreny śpiewa cały Br.oadw_ay. ~aro~no na sztukę M:llera 
ja k i na „Daj całusa Kasiu" biłEty uzyskac m zn_a Jedyn:e na czarnym rynku, 
a w t ea trze od wielu m' esięcy już panuje straszhwy tłok. 

Sztuki autorów europ ejskich, które oglądamy w Nowy!Il _Jorku'. uległ_y P?.
ważncmu procesow'. „amerykanizacji", widocznej szczegolme w inscemzac41, 
w opracowaniu muzycznym, w skrótach. Okazało s'._ę jedna.k, że teg_o ~odzaJU 
„amerykanizacja" n'.e przyczynia s'.!; do powodzen:a sztuk e~rope!sk1ch. To 
samo zjaw'.sko zresztą w'.<lzimy w dziedzinie f_ilm_u. Pow:odzeme_ os1~nęly t: 
tylko filmy, które poszły na ekrany amerykansk 1e w mez~1emoneJ po~a~1. 
w dz'.edzinie teatru typowym prz)•kładem jest nowojorskie przedstawi.em~ 
Jeana Giraudoux „W,iriatki z Chaillot", potępionej przez krytykę, a przy! ęt~J 
entuzjastycznie przez publiczność, przy czym krytyka -~gan'.ła_ prz:dstaw:en;e 
za zbytni pietyzm dla europejskości sztuki, a publ:cznosc przyJęla ie zyczllw.e 
dlat ego włuś n'.e, że rzecz nie dała s'.ę „zamerykanizować". 

w minionym s ezonie: ra'Z jeszcze pokazał się publiczno ś ci now~j ot~~iej zna
ny tu już i cen iony Williams Tenne ssee . . Jego „S~klai;a rr;ienazer_.a obeszł~ 
zwvc'.ęsko sceny europejski e. Tego samego spC\dz1ewaJą s : ę. po Jego . noweJ 
szt~icc „Summer and smoke" . W p ewnym parku stoją n arzec1wk o s:eb:e dwa 
ckmv. l'o jedne j stron ' c ż3 ;c rodz'.n a dz '.cwezyny w at mosferze bardzo mę
c~.ą c ~j . wy\warwn cJ pn t .: l 1Jl<1kaną matkc; . ~o drugi c i stronie m;esz~a r;1ał~~ 
mias: cczkowy lekarz, w cJo w:e c, z młodym S)nem n.cpomcm. Zbl.zen.e s.ę 
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siebie obojga młodych, stanowiące glówny temat sztuki, utrudn'.ają rozmaite 
okoliczności. Przyczyn'.ają się do t ego je;,;zcze fałszywa elegancja dz'.ewczyny, 
jej lęk : obawa przed agresywnością nieproduktywnego młodzieńca. K'.edy 
jedm:k w końcu dziewczyna zaczyna s'.c: zbl'.żać do chłopca, okazuje s'.ę, że 

młody człowiek dawno już skierował swe zainteresowanie ku innej dz'.ewczy
n'.e. Jest to sztuka o zai;ubionym haśle, porusza j ącym głęboko serce ludzkie, 
baśń <J cichej rozpaczy; w nosi ona w surową i okrutną atmosfe r<; życia ame
rykańskiego tchnienie piękna i tkliwości. 

Lekką muzę broadwayską reprezentuje sensa cyjna sztuka „ Na południo

wym Pacyfiku.". Kryty cy stwierdzają jednogłośn i e, że rzecz przejdz'.c do h'sto
rii teatru ameryka · kiego. No tak, j eś l i weźmiemy pod uwagę, że już w :>amcj 
przedsprzedaży przed premierą w kasach teatru znalazło s'. ę przeszło 

pót miliona dolarów ... Ale przecież n:e o to chodz:. J ··t to historia o san'. ta
riuszce wojsk morskich z Arkansas, która odbywa swq służbę na jednej z p o. 
łudniowych wysp. Na'.wna siostrzyczka zakochu je s'.ę w e wlasc'.c'.elu ~vielk i ch 
pl antacji, we F rancuzie w średnim w:ek u. Francuza gra P '. nza, najlepszy chyba 
bali operow y, jakiego dało się przeszczep i ć na grunt broadwa yski. San'.tar'.usz
kę gra Mary Martin, ukazująca swój kunszt śpiewaczy, choreograf'. czny 
i aktorski. Francuski plantator ma dwoje dzieci z małżeństwa ze zmarłą przed 
kilku laty PoEnezyjką. O jego stosunku do sanitariuszki dow:aduje s'. ę do
wództwo marynarki, które postanaw:a wykorzystać Francuza w roboc:e szpie
gowsk:ej. Z początku on się wzbrania, ale w końcu ze wzglc:du na miłą Ame
rykankę przystaje. Potem ona dow:aduje s'.ę o jego byłej żonie i zaczyna go 
unikać, ale dowództwo marynarki nakazuje jej miłość, no i dziewczyna za
czyna się kochać od nowa . Wszystko kończy s!ę dobrze, małżeństwo dwojga 
nieprawdopodobnych ludzi zostan:e zreal:zowane, t ńce i p'.ękne Polinezyjki 
(na scen'.e) umilają wieczór, który broadwayskim właścicielom t eat ru przynosi 
tys'.ące dolarów, a teatrowi amerykańskiemu, pomimo entuzjastycznych pro
r o.c.tw krytyki, głosi upadek. (brzym) 

Niemcy 
B ardzo żywy ruch teatra lny w Niemczech odznacza się przede wszyst.k'.m 
dość znaczną ilością nowych niemieckich sztuk. Pisarze niemieccy wydają się 
być w tej chwili najczynniejsi na terenie dramaturg:i, a teatry niem'.eckie 
wyjątkowo fyczliwie ustosunkowane do każdej nowej sztuki. W naszym krót
kim przeglądzie nowych niemieckich prapremier uwzględnimy te tylko, które 
znalazły uznanie w oczach postępowej krytyk!. 

Scena z „Tchórza" Stefana Brodwina 
w T eatr;;e Kameralnym w Berlinie. 

A więc przede wszystkim 
sztuka Stefana Brodwina 
„Tchórz" (Der Feigling) . Pod 
pseudonimem Stefana Brod
wina kryje s!ę żyjący już od 
lat dwudziestu w N'.emczech 

. tworzący w j ęzyku niemiec
kim p'.sarz i reżyser filmowy 
bułgarski. Jego „Tchórza" 
krytyka niemiecka przec.!w
stawiła jako rzecz doskonałą 
licznej produkcji bombasty
czna - .sentymentalnych szmir 
niektórych n iem i e ck i c h 
przedstawicieli t. zw. emigra

cji wewnętrznej, a więc pisa-
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rzv którzv w okres:e hitlerowl>kim milczeli lub tworzyli na tematy obojętne. 
Ak~ja szt~ki mówi o losach urzędnJca, który odkrył wielką defraudację. Dziś 
jeszcze podnosi się go pod n iebiosy, jutro zapomną o n:m przyjaciele, bo nie 
w ia domo, czy defraudant n ic wyjdzie z procesu obronną ręką , czy n ie zrobi 
k ariery. Bohater n asz boi się więc przedstaw ić sądow i posiadane dowody. 
Kryje się w szpitalu, wr zcie ląduje w zakładzie dla obłąkanych. Komedia 
Brodwina, o ubogiej nkcji, nie zawiera żadnej aluzji politycznej, pomimo to 
jest sztuką bardziej „polityczną" od niejednego dramatu z takim podtytułem. 
Uderza ona w ust rój społeczny w myśl molierowskiej zasady, że każdy prze
żyty lub przeżywający się porządek społeczny ma swoje specyficzne śmiesz
nostki. 

Nowy Teatr w SztutgarC:e wystąpił z praprem:erą sztuki Fritza Hochwael
dera p. t. „Publiczny oskarżyciel" (Der oeffentliche Ankliiger). Hochwalder 
to pisa rz austriacki, którego największym sukcesem był „Swięty ekspery.
ment" , wystawiony krótko przed wojną w Wiedniu, Pradze i Rzymie. ~d 
1938 Hochwalder żyje na emigracji w Zurychu. Akcja sztuki r o-zgrywa .s;ę 
w okresie rewolucji francuskiej. Autor, biorąc za podstawę wydarzenia h isto
ryczne, uczynił sztukę swą protestem przeci~o terrorowi i cynizmowi dykta
tury. Walczy on tutaj także <>Stro z jedną z największych zbrodni, jaką jest 
skazywanie na śmierć bez dostatecznej ilości- dowodów winy lub nawet bez 
przeprowadzenia normalnego postępowania sądowego, a więc ze zjawiskiem 
bardzo częstym w okresie dyktatury hitlerowskiej. 

Miejska scena w Diisseldorfie wystąpiła z prapremierą Juliusa Marii Beckera 
„Uczta pana" (Das Mahl des Herm). Sztuka mówi o walce wewnętrznej Leo
narda da Vinci, o jego iście fa ustowskim szamota niu się między żarliwą wiarą 
a buntem przeciwko Stwórcy, między błogosławieństwem twórczości a prze
kleństwem techniki. Postępowa krytyka zarzuciła si:tuce nadmierne upodoba
nia w mistyce, zachodnio-niemieccy zaś recenzenci narzekajł głównie na dłu
żyzny, które ostały się pom imo reżyserskich skreśleń w manuskrypcie, liczą
cym sobie 5400 jambicznych wier.sz.y. 

Hermann Werner Kubsch pragnął sztuką swoją „Koniec i początek" (Ende 
und Anfang) rozpętać dyskusję wokół problemu równouprawnienia kob i·ety. 
Akcja mówi o tragicznych losach małżeństwa, które rozbiła wojna. Ellen, 
żona antyfaszystowsk iego malarza Jerzego Stachowa, poznaje w okresie wiel
kiej katastrofy 1945 jeńca włosk iego i zakochuje się w nim. Pomimo postępo
wych poglądów Stachowa małżeństwo jego z El.len było oparte o typo~e 
mieszczańskie zasady, zbudowane na materialnej i duchowej przewadze męza. 
Toteż Ellen zna jduje w miłości do Silvia nareszcie prawdzme szczęście. Gdy 
St.achow wraca, Ellen nie może się już rozstać z Włochem i proponuje życie 
w troje. KonfEkt rozwiązuje Stachow, zmuszając Włocha do odejścia, Ellen 
zas za.staje przy mężu tylko ze względu na dobro ich dwojga dzieci. Poni·eważ 
jednak trudno odbudować dawną zgodę, Ellen rzuca się w wir .pracy nad 
,,dbudową Niemiec. Wykazuj ąc mężow i całą n:edorzeczność mieszczańskiej 
ko:rty praw dla mężczyzn szuka nov. ej formy współżycia w t . zw. wspólnocie 
walczących. - Sztuka, wystawiona w teatrze Less:nga w Kamieńcu, wzbu
dziła rzeczyw o ście niezwykle żywą dyskusję. poruszając, zdaje się, temat 
szczególnie w Niemcz ech popularny. 

„Silniejsze prawo" (Das stlirkere Gesetz) Rudolfa Fre1:se w Miejski~ Tea
trze w Ksenach to sztuka o humaniźmie jako o naczelnej zasadzie codziennego 
naszego dz i ałania, rudego ludzkiego zawodu. Wybitny niemiecki uczony 
w dniach napadu n iemieckiego n a Polskę odkrywa środek, za pomocą któr~go 
wykorzystać można energ i ę atomow•l· Ponieważ jednak ma poczucie odpowie
dzialności i humanizmu, nie może się zgodzić na wydanie swych notatek na
czelnemu dowództwu wojskowemu, niszcząc je raczej i czyniąc z siebie ofiarę 
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nienawiści. W krótką tę tr eść autor wplótł sporo wartościowych myśl! na te
mat humanizmu, postępu, walki z despotyzmem, z wojną i jej wyznawcami. 

Wreszcie notatka o nowej sztuce Ka ro la Zuckmayera, „ Barbarze Blomberg" , 
której prapremiera odbyła się w teatrze w Konstancji. Pierwsza to sztuka, 
którą Zuckmayer napisał po powrocie z emigracji do Niemiec. „Barbara Blom
berg" to wielkie malowidło h:.Storyezne. Regensburska mieszczańska dziewczy
na urodziła królowi hiszpańsk!emu Karolowi V nieprawego syna, Don Juana 
d'Austria, znanego w h istorii jako zwycięzcę spod Lepanto. Trzy akty rozgry
wają się w Hiszpanii i Niderlandach z okresu Filipa II. Ruchliwy historyczny 
koloryt stanowi szeroko rozpięte tło, inkwizycja i konflikty polityczne w trój
kącie Hiszpania - Niderlandy - Anglia (za cza.s w Mari: Stuart), postacie 
księcia Alby, Antoniego Ratcliffa i (w epilogu) Cervantesa. Sztuka ma wyraźną 
tendencję humanistycz.ną, zawiera sporo zgoła „nieamerykańskich" myśli 

o wojnie, armiach okupacyjnych i zam 'ar ach opanowania świata. Niestety -
jak stwierdza Fritz Erpenbeck w komunistycznym „Neues Deutschland" - re
żyseria była dość nieudolna, na skutek czego nie wygrano wiele prawdziwych 
cennych politycznie paralel ze współczesną rzeczywistością . (wisz) 

Czechosłowacja 

„WSTANĄ NOWI BOJOWNICY" 

Taki tyiuł nosi autobiograficzna powieść premiera Czechosłowacji Antonie
go Zapotockiego, wydana w roku ubiegłym i ciesząca się ogromną poczytno
ścią. Powieść tę w dużej mierze przyrównać można do ks!ąż.ki Lucjana Rud-. 
nickiego „Stare i nowe" tym bardziej, że jej autor kreśli dzieje początków 
ruchu robotniczego w Czechosłowacji. Ostatnio powieść ta została przerobiona 
na scenę i wystawiona przez „Divadlo pracujicich" w Gottwaldowie. Prze
róbki dokonał Jarosław Nezval przy współpracy całego bl-0rącego udział 
w spektaklu zespołu. Premier Zapotocki WYraził zgodę na szereg zmian i de>
pełnień podyktowanych wymaganiami sceny i sam wysunął w tej sprawie 
swoje propoz_cje. 

,przeróbka sceniczna książki Zapotockiego spotkała się z dużym uznaniem ze 
strony prasy, która powstałą w ten sposób sztukę uważa za drugi najlepszy 
utwór sceniczny w ostatnim roku obok &Ztuki Wacława Kani „BTJJgada toka
rza Karhana". Sprawozdawcy uważają, że może ona służyć za wzór innym 
dramaturgom. Podkreślają jej realizm, prawdziwość i siłę przekonywania, 
przy czym ujętą w sześć obrazów scenicznych przeróbkę uważają za wyjątko
wo szczęśliwą i sumiennie zrobioną. Ciekawym momentem jest, że cały ze
spół pracujący nad przygotowaniem sztuki, wyjeżdżał w okolice, w których 
toczy się akcja powieści, gdzie studiowano środowisko i realia. 

FIASCO NOWEJ SZTUKI LEOPOLDA LAHOLI 

Leopold Lahola uchodzi za najzdoln iejszego słowackiego dramaturga mło
dego po olenia. Sławę tę zawdz.~cza swej pierwszej sztuce „Cztery strony 
świata", która triumfalnie przeszła przez wszystkie sceny .slowackie i w iele 
scen czeskich z teatrem Buriana na czele. Toteż 7. wielkim zainteresowan 'em 
oczekiwano wystawienia jego drugiej sztuki p. t . „ Atentat" (Zamach). Zainte
resowanie to było tym większe, że sztuka osnuta była wokół bohaterskiego 
zamachu na kata Czechosłowacji Heydricha . Niestety wystawi·ony pod koniec 
ubiegłego sezonu przez Teatr Narodowy w Bratysławie „Zamach" zawiódł cał
kowicie oczekiwania. Sztuka została bardzo ostro skrytykowna, a po dyskusji, 
przeprowadzonej na jej temat w bratysławskim Klubie Pisarzy i Robotników, 
została zdjęta z afisza . Według opinii krytyki sztuka ta stoi w wyraźnej 
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sprzeczności z zn _darni realizmu socjalistycznego, przedstawia fakt zamachu 
niezgodnie z prawdą historyczną i gubi si ę w psycholog iźm'.e oraz mętnym 
wartościowaniu moralnym. Jednym z najbardziej ryzykownych i nieudanych 
momentów „Zama chu" jes t w prowadzenie na scenę postaci Chrystusa. Ideały, 
które kierują kry 11 cą .się w podziemiach kościoła prask iego grupą zamachow
ców, cechuje fałszywy i płytki humanitaryzm. 

.. ŻYWY JIRASEK" 
,.. . 'i 

aki zbiorowy tytuł nos'.ł trwający przez dwa miesiące w Pradze cykl 
pr zcdstawi · ·ń poświęconych twórczości jednego z największych p'.sarzy cze-
k i Alojzego Jiraska (1851-1930). Brały w nim udział teatry zawodowe 

_ ochotnicze. Wystaw:ono n'. e tylko WS7.ystkie dz'.eła .scen'.czne tego pisarza 
który wszedł do l!teratury przede wszystkim jako wielkiej m:ary powi eśc'.o
-p~sau historyczny, lecz i l iczne przer.ibki sceniczne jego pow'.eści, przy czym 
wiele tych prz<;!róbek doJrnnano dopie ro ostatnio. W- tej ostatniej grupie naj
wi ększe uzn anie zdobyły inscen'.zacj e dwóch wybitnych powieści Jiraska, po
wieści „Skalacy", osnut ej na tle krwawego buntu chłopskiego, oraz trzyto
mowej ep op ei z czasów p o klęsce białogórsk'.ej „Ciemno". Uczczenie Jiraska 
przez teatry czechosłowackie wiąże s:ę z zakrojonymi na wielką ska lę przy~ 

gotowaniam : do obchodu s etnej rocmicy jego urodzin w roku 1951. 

OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA TEATRALNA 

odbyła się w Tep!icach (Słowacja) w dniach 18 i 19. czerwca. Konferencja ta 
pGwzięła wiele don:o.slych uchwał zmierzających do reorganizacji życi a te
atralnego i prncy teatralnej w Czechosłowacji a przede wszystk'.m mających 
na celu oparcie tej pracy na zasadach planowania. Dokonała ona też -oceny 
pracy teatrów w ost tn'.m sezonie, ustalając najlepsze sztuki i ną.jlepsze WY.
konania oraz przedyskutowała plany repertuarowe teatrów czesk'.ch i słowac
kich na sezon najbliższy. Wśród wyróżnionych przez uczestników konferencji 
spektakli znajdujemy „Balladynę" Słowackiego wystawioną przez Państwowy 
Teatr w Ostrawie. Planowanie repertuaru oparto na podz'.a le sztuk na pięć 
następujących grup: 1) sztuki -0 tematyce współczesnej i sztuki historyczne 
ujęte ze współczesnego punktu widzenia, 2) rodz:my repertuar klasyczny 
w nowym ujęciu wartościującym, 3) sztuki radzieckie i p isarzy narodów de
mokracji ludowej , 4) klasyczne utwory literatury świ-atowej w nowym ujęciu, 
5) postępowe sztuki literatur zachodn ich . (zh) 
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Poprzedni czwarty zeszyt „Wieczorów Teatralnych" zawierał następu
jące artykuły: 

Zdzisław Obrzud: Miłość I młodość czyli „Rycerz ognistego pie
przu". - Krystyna Berwlńska-Gogolewska: W gościnie u elżbietańczy
ków. - Jerzy Błock: w orbicie gwiazdy. - Wilhelm Szewczyk: Sprawa 
najlepszej busoli. - Jan Brzoza: O Aleksandrze Korn!jczuku. - Aleksan
der Kornijczuk: \Vspółczesna literatura ukraińska. - Tatiana Tess: Dziew
czyna z Donbasu. - Z notatnJka teatralnego: U schyłku sezonu (Jacka 
Brzyma), Czechosłowacja, z. s . R. R., Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, 
Belgia, Szwajcaria, Bułgaria. - Aleksander Widera: Fraszki teatralne -
14 ilustracji i przerywników. - Cena 50 zł. 

Zeszyt ukazał się w związku z premierami Beaumonta-Fletchera „Ry
cerz ognistego pieprzu", D. o. Stewarta „Gwiazda prof. Stevensona" l Ale
ksandra KornlJczuka „Makar Dubrawa''. 

Fraszki teatralne 

'Na 'N. 'N . 

Zawsze, 4dy na ciebie patrzę, 
zdaje mi się, żem w teatrze. 
'Nawet gdy cię gnębi boleść, 
ty nie żyjesz, lecz grasz rolę. 

Srodek mnemoteclmic::11y 
na zapamiętanie imion 9 muz 

']'alia miała chorą psyche, 
']' erpsychora zgrabną talię. 
Do popisu pole liche 
Polihym11ia, 'Klio - palmę. 
'Kaliope miala zamiar 
pójść na randkę z Polifemem. 
Euterpe i 'Urania 
z :Melpome11q mialy tremę 
przed 1oystępem, ale za to 
nic nie bala się Erato. 

'Nagrobek statysty 

']'u leży aktor, który w swym życiu 
zawsze byl tylko statystą. 
Choćbyś i ducha jego wywolal, 
slowem nie piśnie, cny spirytysto! 

Aleksa11der Widera. 
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