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Alicja Zatrybówna 

Przeszło rok temu oglądaliśmy na koszalińskiej scenie 
komedię Włodzimierza Perzyńskiego „Szczęście Frania' . 
Wystawił ją Państwowy Teatr w Szczecinie. Tym razem do 
pisarskiej spuścizny Perzyńskiego sięga Bałtycki Teatr Dra
matyczny. 

Zainteresowanie twórczością tego pisarza jest wyrazem 
trafnego doboru właściwych tradycji przeszłości. 

Działalność literacka i publicystyczna ·Włodzimierza 
Perzyńskiego przypada na lata 1898 - 1930. Jest to burzliwa 
epoka przechodzenia kapitalizmu w fazę imperializmu, rodząca 
walkę myśli i konflikty uczciwych ludzi ze stosunka mi społecz
nymi i moralny mi. 

Perzyński, „samotny inteligent'" nigdy nie wyszedł poza 
ponadkla owy, burżuazyjny demokratyzm. Nie dostrzega kla
sowych przeciwieństw i nowej aktywnej siły historycznej -
proletariatu. A przecież z ogromną szczerością i siłą biczuj\! 
mieszczaństwo i · wewnętrzne zakłamanie instytucji, któr~ 
stanowią podporę burżuazyjnego ustroju. Jakże śmieszny jest 
·,legalny ślub" państwa Topolskich w „Lekkomyślnej siostrze". 

Ocalały - t. zn. czytelny dla współczesnego widza dorobek 
dramatyczny Perzy1iskiego - zawiera całe ska rby obyczajo
wej charakterystyki epoki. 
Ocalało co prawda niewiele. „Lekkomyślna siostra", „Szczę

ście Frania" i ·,Aszantka". Te trzy komedie gra ne są w naszych 
teatrach z niesłabnącym powodzeniem. Inne poszły w zapom
nienie, chociaż wszystkie 40 tomów twórczości Perzyńskiego 
stanowią clckument wewnętrznych sprzeczności burżuazyjne
go społecze!\stwa. 

Dzisiaj zdumiewa nas niekonsekwencja życiowej postawy 
\"iłodz1mierza Perzyńskiego. Publicysta, związany z kołami 
endeckiego dziennikarstwa, w komediach odważnie podejmuj0 
krytykę mieszczańskiej moralności. 
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LEKKOMYSLNA SIOSTRA 
Komedia w 4 aktach 

PREMIERA DNIA 7 MAJA 1955 ROKU 

OS OBY: 

Henryk Topolski - przemysłowiec 

Helena - jego żona 

Janek Topolski 

Władysław 

HENRYK KLEPS 

KAROLINA SALANGA 

ZDZISŁAW KRAUZE 

ZBIGNIEW STAWARZ 

Maria - żona Władysława. siostra Topolskich HALINA KOSZNIK 

Ada - kuzynka Topolskich URENA GÓRSKA 
lHELENA KRAUZE 

Olszewski 

Lokaj 

ZBIGNIEW PIECZUL 

Scenografia 
LEON KILISZEWSKI 
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Rzecz dzieje się w Warszawie 

Asyslenl reżysera 
KAROLINA SALANGA 

Kierownik artvsłycznv IRENA GÓRSKA 
I 
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Reżyseria 
IRENA GÓRSKA 



Współpracownik burżuazyjnych pism „Tygodnik Ilustro
wany" i „Rzeczpospolita"· Lworzy kapitalne postacie Olszew
skich i Topolskich, demaskując chciwość i obłudę mieszczań
skiego srodowiska. 

Te pozorne sprzecznosc1 organicznie wyrastają z sytuacji 
bezradnego inteligenta, który widzi jedynie nadużycia ustroju . 
nie umiejąc odnaleźć drogi rzeczywistego przezwyciężenia 
niesprawiedliwości społecznych. 

Ale trzeba sprawiedliwie ocenić tę pisarską odwagt:, 
Perzyilskiego, która dyktowała mu słowa pełne złośliwej ironii 
pod adresem vrJasnej l, ~asy . 

Jego komedie pełniły demaskatorską funkcję społeczną. I to 
jest najistotniejszy sens twórczości tego mieszczańskiego 
pisarza. 

Komedie Perzyńskiego mają wysokie walory sceniczne. 
Akcja koncentruje się wokół niewielu zdarzeń i postaci. Oto 
np. w „Lekkomyślnej siostrz · osią kompozycyjną całej sztt1ki 
jest spadek po hrabim Stieglitz von Arnin, a więc piepiądz. 

Pieniądz determinuje moralną postawę bohaterów Itomedii. 
Drapieżna chęć bogacenia się zastanawiająco szybko zmienićl 
stosunek rodziny Topolskich wobec „lekkomyślnej', ba „nie 
moralnej Marii. Bez śladu pryskają wszelkie zastrzeżenia, 
wynikające z zasad ,·prawdziwej moralności". Niesłychanie 
elastyczna jest ta moralność. Czyny mijają się ze słowam1. 
Doskonale ukazany „trójkąt małżeński": państwo Topolscy 
plus zdecydowany łajdak Olszewski, w pełni oddaje obłudnv 
styl życia nosicieli burżuazyjnego porządku. 

Na tle moralnej brzydoty bohaterów komedii, zaskaku ;,j 
wewnętrzny rysunek postaci Marii. 

O ironio!„. Ta lekkomyślna siostra, pani lekkich obyczajó w 
przerasta o głowę moralne bagienko. Ją jedną wyposaży; 
Perzyński w głęboko ludzkie, płynące z serca przeżycia. 
„Ladacznica z zasadami" zyskuje sympatię widza . Takie od
wrócenie ogólnie obowiązujących, uświęconych tradycją pro
porcji moralnych, . pogłębia demaskatorski charakter komedii 
Perzyński kpi. ~ ~ Żo/}Ve oczy z typowych form zakłamania· 

• ~ ' " I I 
m1eszczanstwa: Jego trafne. realistyczne obserwacje sprawiły, 
że współczesny widz doskonale bawi się , oglądając obraz 
dawno minionego świata. 
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· Inspicjent 
ZBIGNIEW PIECZUL 

Sufler 
ZBIGNIEW STAWARZ 

Rekwizytor 
HELENA KRAUZE 

Fryzjer 
MAKSYMILIAN REITER 
KAROLINA SALANGA 

Kierownik sceny 
BOGDAN KOZICKI 

Światło 
STA. N ISLAW KARUŻVS 

Garderobiana 
MARIA KOZICKA 

Prace stolarskie 
c.JÓZEF KARBOW!AK 

Prace tapicersk ie 
WLADYSLAW TEODOROWICZ 

Z funduszu na odbudowę Warszawy -
b u d u j 

BAŁTYCKIEGO 

emy gmach 

TEATRU DRAMATYCZNEGO 
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