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Wkilka dni po powrocie Ostrowskiego do Lwowa - Perzyński otrzy
mał od Pawlikowskiego 400 koron na sztukę. Tego samego wieczoru 
postanowił zabrać się do pracy. W tym celu, aby móc do późna 

w noc pisać - ~upił 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 usiłował skupić myśli - ogarniało 
go dziwne wrażenie, jak gdyby momentaln·ie wszystkie myśli, aż do naj
błahszej, ulatniały mu się z głowy, pozostawiając zupełną pustkę pod 
c::aszką. 

Przespał obiad, zjadł coś na mieście i dopiero wiec _orem ,zjawił się na 
kolacji w pensjonacie, w którym się stołował. Jakoś tak się złożyło, że 
pensjonat tego dnia był zupełnie pusty. Perzyński stracił nagle wiarę 
w możliwość napisania sztuki i ogarnęła go zupełna apatia. Był duszny, 
skwarny wieczór i obraz krakowskich ulic, których każdy szczegół znal 
na pamięć, napełniał go takim obrzydzeniem, że nie chciało mu się wy
chodzić. Siedział przy stole i trząsł plotki z właścicielką pensjonatu. 

Mieszko.la tam kilka panien z Królestwa i Litwy, i jedna wśród nich 
z Suwalszczyzny, słuchaczka agronomii, odznaczała się bardzo żywym 
i wesołym usposobieniem. Otóż panna ta, na kilka dni przed tym wybrała 
się z kolegami na jakąś eskapadę i wróciła bardzo późno w nocy. Poczci
wą właścicielkę pensjonatu napełniło to obawami o jej cnotę i, wpadając 
w coraz większy zapal, w miarę jak mówiła - 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 nerwy się w nim sprę
żyły, jakby w radosnym oczekiwaniu. Przecież to był temat do sztuki... 
Taka panna ... 

- Lekkomyślna panna - nasunął mu się tytuł. Nie - lekkomyślna 
kuzynka ... także nie. Wychowanica. Nie. Lekkomyślna siostra. Jest! 
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Zerwal się uradowany i w minutę potem oblatywal dookola planty. Nie 
mial już najmniejszej wątpliwości, że napisze sztukę . Czul jednak, że 
skoro była siostra, to musial być i brat. A skąd wziąć tego brata, co on 
mial robić? Zawziąl się, żeby myś leć o tym metodycznie. Niestety, te usi
lowania rozbil mu zaraz obraz jaki '! j.5 pani, wysokiej, tęgiej blondynki, 
która kiedyś przed laty, kiedy byl jeszcze malym d zieckiem, bywala 
u nich w domu. Nigdy w życiu o niej nie myślał, nie pamiętał, kto to był, 
ani jak się nazywala. 
Zakląl wściekle na te głupie .figle pamięci, które rozbijały mu już meto

dyczne myśl.enie. Bał się, żeby znów się nie skończyło w szystko w rozpro
szonym, chaotycznym majaczeniu, jak bywało setki razy, kiedy zabierał 
się do obmyślenia literackich tematów. Ale przez dziwac;oną przekorę 
mózgu, im zawzięciej starał się ześrodkować uwagę na tym, co jedynie 
dla niego bylo ważne, tym bardziej pochłaniała mu ją wizja przeklętej 
baby z dzieciństwa. 
Przypominał sobie kolor jej sukni, wszystkie ruchy, intonację głosu. 

Powiedziała kied·yś: „Zaczyna.m być niespokojna". I nagl.e do tych słów, 
takim właśnie wypowied zianych tonem - zaczął mu się dorabiać w glo
wie cudaczny dialog: 

- Wiesz od kogo li st? 
- Nie, skądżeż. 
- Nie poznałaś po pi.śmi e ? 

- Pismo wydawało mi się znajom~. ale poznać nie mogłam. Mów, bo 
zaczynam być niespokojna.. 

I ten początek dialogu tak go porwał, że zapominając o metodycznym 
myśleniu - układa! dalej w głowie ro zmowę. W pięć minitt potem j1tż 
wiedział, kim miała być ,.Lekkomyślna siostra". 

Znowu wrócił do domu o świcie. Kupione do pisania świece stały na 
stole nietknięte. Perzyński usiadł i jednym tchem napisał kilka pierw
szych scen. To, co miało być dalej, bardzo mglisto zarysowywafo mu się 
w glowie. Ale j-uż nie tracił czasu na metodyczne myślenie . Ludzie rodzili 
mu się z wyrazów. Z pr ypadkowo, dla dźwiękowego zaokrąglenia zdania, 
napisanych słów : „Mama by się martwila": - cala postać Ady, z uwagi 
o jednym ze znajomych, wypowiedzianej w rozmowie w kawiarni: 
„Można być kanalią, ale trzeba mieć takt" - Janek. 

I jakoś kleiła się calo.~ć. Rozkoszne czerwcowe noce były tale krótkie, 
że gdy Perzyński wracał do domu - j11ż nie potrzebował do pracy zapalać 
światła. Po dwóch tygodniach. komedia byla gotowa, a kupione na jej 
intencję świece pozostały na stole nietknięte. 

Włodzimierz Perzyński 
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O PERZYNSKIM 
I JEGO PISARSTVVIE 

NA PRZESTRZENI DWUDZIESTU LAT 

Nowość i wybitną oryginalność („Lekkomyślnej siostry") stanowi 
zuchwała charakterystyka figur, j ak iej nie miel iśmy w n aszym 
dotychczasowym komed iopisarstwie. \V tej głównie ch arakterystyce 
mamy objawienie wielkiego talentu. (1905). 

Wznawiano „Lekkomyślną siostrę" kilkakrotnie i spot_ ,kało j ~l 
coraz mniej zdziwienia a coraz więcej uznania ... Sztuka Jest żywa ... 
O Perzyi1.skim miałbym wiele do powiedzen ie ... Ten gał gan a1a bar-
dzo duży talent -- to nie ulega wątpliwości. . . ~miej e się niby, ale 
bardzo trzeźwo, bardrn niewesoło patrzy n a życi~. 

Perzyfoki pojmuj e , że nic iuż nie war t s ta r y przesąd, dowo dzą cy, 
że tylko akcja i jesz cze raz akcja r atuj e t eat r . S rtua. c: je uk b da 
sprawnie w rządny, r egularny, dob rze u o:i;on y ordynek dialekt cz1~ y. 
Jego ludzie maj ą krew i n erwy, ton i barwę, p l astykę i siłę 
wyrazu. (1907) 

W uśmi echu autor,1 każdy drobny fakt l ub gest s ta j"' s:t; niepoko
jąco zabawny. Poprzez cr,łodn e , c2asern gor;,:ki e uśmiechy p rzedziera 
się gwałtownie uczucie , u czuc•ie p roste , t kliw e i m i kkic . (1910) 
Uśmiech P erzy11.skicgo jest lekki i naturalny, jakim może być 

tylko uśmiech własny. Sceptycyzm, sub telne clrwmy, ironia, a przede 
wszystkim cynizm bez goryczy - oto składowe pienvlastki tego 
uśmiechu (1914) 
Perzyński ma iasną świadorność c lej w ag i swych dialogów. Talent 

jego błysnął pierwszorzędnymi zaletami. (1916) 
Wiodzimierz Perzyński m a od dawn a ustaloną renomę : wiemy 

z góry, że w każdej nowej jego sztuce znajdziemy przemiły, chwilami 
złośliwy uśmiech, że postacie j ego b •dą cokolw i k ... rozebran e 
psychicznie, tj. pozbawione wszelkiej pozy, wszelkiego konwen ansu, 
wszelkich pozorów cnoty; że będą odsł aniane przed w idzem lekk o, 
zręcznie, z niemałym wdz.iękiem ; ze w czynach swych b~dą m iały 
szczerość i prawdę n~ekiedy bardzo poufną i „rozrywkową" a w dia
logach -- naturalność 1 S\vobodę ... 

Wszystkie niedomagania tematu, „fabuły" i „akcji" wynagrodzi 
iskrząca się dowcipem werwa autora, jego w ybor n e odczu wanie 
fałszÓ'N życiowych, marionetkowość uznanych powag, wybi0gów , 
podwójnej moralności, śmieszności, hipokryt ów i świętoszków. (1927) 

JAK LORENTOWICZ 
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PERZYŃSKI - PISARZ ZNAKOMITY 

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 i tu zbyt celnie n ie trafiono. Perzyński był jeden jedyny. 

Czy był pisarzem wielkim? Nie wiem. Usunął się od wi elkich, 
stal na uboczu. Więc nie należy go z innymi przymierzać·. Nie pod
wyższał się na ukrytych szczudłach . Nie stał między „nauczyciela mi 
narodu"; może dlatego. że posiadał wszystkie rozumy i wie na pewno, 
jak powinno być na świecie. I nie był gościem w gospodzie „pod 
wielkim Kabotynem", w której lubią przebywać - ja' tvvierdzą 
złośliwi - i najwięksi w narodzie, a więc i pisarze. Był zawsze sam. 

Nie oglądając się na innych, schylam nisko głowę, przed Perzyń
skim, pisarzem znakomitym. 

JERZY SZANJAWSKl 

ZŁOŚLIWY KRONIKARZ MIESZCZAŃSTW A 

Komedie Perzyńskiego mają dialog żyw, , niewymuszony, natu
ralny i język zbliżony do potocmf::go. Kompozyc.ia tych sztuk przej
rzysta i logiczna, w najlepszych z nich nawet mistrzowska ... Autor 
„Lekkomyślnej siosty" daje pyszne epizody, świetne figurki, małych 
ludzi, znakomicie podpatrzone sytuacje.„ Zdemaskował rnałostkowe 
wyrachowanie mieszcian oraz ich śmieszne niby-zasady, z praw
dziwą moralnością nic wspólnego nic mające ... 

Utwory komediowe Włodzimierza Perzy11skierro, to dzieła raso
wego pisa rza scenicznego, wyczuwającego znakomicie potrzeby 
i granice sceny, umiejącego zaw.>ze wyeliminować z akcji wszystko, 
co tej akcji nie pomaga„. Akcje, sytuacj i postaci tych komedii , to 
elementy doskonałej satyry obyczajowej i społeczn0 i swojego 
czasu„. 

Realizm w malowaniu środowisk społecznych i obnażaniu procesu 
gnicia klasy mi("szczańskiej, język pełen umiaru i mądrej , artystycz
nej prostoty, oraz bardzo dobra technika scenotwórcza - to zalety 
teatru Włodzimierza Perzyńskiego, które dzisiaj wysoko cenimy ... 

ZDZISŁAW OBRZUD 

DEMASKATOR ZAKŁAMANEJ OBYCZAJOWOŚCI 

Demaskowanie zakla manej obyczajowości mieszczańskiei nie miało 
u Perzyńskiego bynajmniej cha.rakteru zabawy kosztem bliźniego, 
lecz wynikło z etycznego poglądu na świat, z którym autor najbliżej 
współczuł, aczkolwiek odgradzał się od niego pozornie szyderczym 
stosunkiem. 

KAZIMIERZ CZACHOWSKI 
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DOBROTLIWY SATYRYK 

Perzyńskiego znaliśmy w ostatnich latach jako najdobrotliwszego 
z satyryków. J est on niby św. Franciszek z Asyżu ludzkiej głupoty . 
... Rozumie, że głupota ludzka je-t wdziękiem życia i jego rozgrzesze
niem, że bez niej byłoby ono nie raz czymś nic do usprawiedliwie
nia ... Perzyński pozostał sobą, tylko pewne tematy, pewne kwestie 
poruszone ze sceny, nabrały, siłą rzeczy, akcentów ostrej satyrycznej 
inwektywy. 

BOY-ŻELEŃSKI 

* 

O „LEKKOMYŚLNEJ SIOSTRZE" 

.Jest rze czą prawdopndohną , że Perz iiski znał nowele Maupassanta, 
że się w nich ro.zez tyv.;a t. Pozorny chłód i niemal matematyczna 
ścisłoś ć obserwa cj i ?. bliż ją do siebie tych pisarzy. rodowisko 
„Lekkomyślnej io try" zost Io pokazane w taki sposób, że trudno 
o nim zapomn i eć. K ·iżda z osób tej komedii porusza siG w sposób 
sobie tylko właściwy , każda mówi innym językiem , ma własny spo
sób reagowania na z jc.twiska. Ale nie tylko bezpośrednią obserwacją 
oraz zdolnością prz i;: nywuj . ego, subtelnego, plastycznego odtwo
rzenia tych obserwacj i dz_ia ła na nas komediopisarstwo Perzyńskiego. 

Autor „Lekkomyśln e.i sio try" używa skutecznie metody przeciw
stawienia, antytezy, kontras tu. Przypomnijmy sobie wszystkie roz
mowy i spotkania głównP i bohate rki kom edii, Mani, z rodziną. Jest 
to pasmo ustawicznych n i orozumicń. Mania porusza się jakby 
w innym świecie, mvśli inn ymi kryter iami, przemawia innym języ
kiem. Nikt z ca lc j .i ci bliższe j i dalszej rodziny nie umie choć 
w przybliżeniu przewidz ieć reak cji t e .i l ekkomyślnej siostry i jej 
zachov1ania się, postępków. 

Wydana przemocą za mąż za niekochanego, lecz dobrego i wyro
zumiałego człowieka , czemu ie postąpiła jak inne, czemu się jakoś 
nie „ urządziła ", nie wyszukała kochanka czy flirtu na boku, zacho
wując - oczywiście --· pozory? Czemu od takie j życiowej wygody 
wolała jawny skandal? Czemu wróciwszy skruszona, nie chciała się 
jednak pogodzić z mężem? Czemu potem odrzuca spadek bez chwili 
wahania, bez namysłu? 

Ile post pków, tyle tajemnic. Ale nie tylko Mania dla rodziny", tak 
samo i rodzina jes t jedną wielką niewiadomą dla ,,lekkomyślnej 
siostry". Gdy wraca st . kntona , zdruzgotana, pełna wyrzutów sumie
nia, spodziewa się pomocy „najbliższych". Czemu to jej wyciągnięte 
ramiona zostają w próżni? 
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Perzyński na p ewr10 n ie chce .i dealizować Mar ii, ani nawet brać 
je j w obronę. Uciekb przeciez z domu nie tvlko od męża, ale i od 
dziecka. Uciekła nie do bl iskiego . obie c7.łowieka, ale do star ca , 
zapewniającego jej życie bez trudów . J ednak ten est bezradnie 
wyci ą gniętych ram:on, ta na iwność kobi ty, wierzącej jeszcze \V do
broć rodziny i pra-wo do uczciw ści , do popraw y , ta dL.iecmna ufność 
i łatwość , z jaką Mar i u ieka od ~ adku, choć j uż w ż ·ciu poznała 
jak krwawo się płaci za nĘdzę w świeci uzn j ącym t ylko pienią
dze - wszystko to daje te j omecli i głębszy, ba ·dziej wzruszaj ący 
i mocniejszy ton, k tóry nie pozwala zapomn ieć , że autor był przede 
wszystkim poetą. 

Kontrast między lekkomyślną bezradnośc i ą boh "1terki a wyrachowa
niem całej te j rodzi.n,Y łuży zar zem do .., yk r ycia sprężyn pokaza
n ego tu światka. Dlac7.eg Mania jes t ta · dm ienna o otoczenia? 
Bo przeorało ją nieszcz śc:ie . W innych okolt czn ościach l to w ie czy 
nie upodobniłaby s ię do braci, kuzynki i bra towej. 

Dlacz2go rodzina li.Tani jest tak nieC"Lu la na c dze cierpienia i tak 
łatwo rezygnuje ze swych id>; ów etycznych? Gdyż u~trój, k tór y 
tych ludzi wychował, zm usz i h do oc ny sz"•stkich s praw kry te
riami p ieniądza . Przy.1azd skoro romitowan 1.; j si str. moz . . zachwiać 
„powikłane inter esy" !:.t a rszego brata , mo.Żf: uda remni ć pl any m atry
monialne młod szego , zakochanego n ic w narze onej , lecz w posagu. 
Naodwrót: maj ą tek, Eiesp\1dzianiC' odziedz iczon~,r pr zez Manię , mógłby 
wszystko załatwić , nap rawić , rozwiąz ac p omyślnie . J ak w „ Szczęściu 
Frania" i w „Uśmiechu losu" pokazu · e tu P erzyóski splątanie oby
czajowości mieszczań~kiej z kryteri ami finan so\vymi. 

WOJCIECH NATANSON 
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INFORMACJA . , , 

O ZYCIU I TWORCZOSCI 
, 

W. PERZYNSKIEGO 
Wt.ODZIMIERZ PERZYŃSKI urodził się 6 lipca 1877 r. w Opocznie. 

O,jcicc jego, Henryk, wychowanek Szkoły Głównej, był znanym 
publicystą warszaws.kim. 
Początkowo \Vlodzimicrz Per:iyński uczęszczał do piątego państwowego 

gim nazjum w Warszawie, a następnie wyjechał do Petersburga, gdzie 
konty uowa l naukę i złf)Żył egzamin maturalny. Studia wyższe odbywał 
na wyclzi le filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W r oku 1898 zmarł .ic.i;-o ojciec. W tymże roku „Życic" krąkowskic, 

którego redakcję objął '" październiku Stanisław Przybyszewski, ogłasza 
pierwsze wiersze Pcrzyiiskicgo. 

W r k u 1899 w~·jeżdfa Perzyński do Włoch, gdzie - zwłaszcza we 
F lorencji - zajmuje i< i Q studiami nad językiem i literaturą włoską : 

n tę1rnic n cła,ic si do EgiyJtu i Francji. 
W ł a tach 1901- 1901 związany jes t Perzyński - jako współi-ednktor 

i fełi ctonis t - z k rak cwskim „Głosem Nar odu". \V rulrn 1901 wychodzą 

w War zawic „Poezje" Perzyńskici:-o. W wiele łat później lulJ ił mówić , 
że k idy pisarz winien wydawać dwa tomiki w ier szy: jeden w młodości, 

a drugi u schyllm życia. Drngiego tomiku wierszy I'erzyl1s ki nie w y .~ . 

Lata 1907- 191:! spęcłz a P erzyl1ski ponownie za granicą , tym razem we 
F n c.ii i Szwajioa rii. 

Od rok u 190.t ukazuj11 · · ę n scenach trzy na.jlcpszc komedie P en y!1-
·kiegr. : „Lckkomyś na siostra" (1904), „Aszantka" (1906), „Szczęście 

F ran ia" (1909). W jednym z wywiadów Perzyński oświadczył, że komcdio
isa n l.'rn został przez przypadek : pierwszą swoją komedię, „Lekkomyślną 

siostrę" , na.pisa , aby wy 1łacić sill z zaciągnięficj zaliczki. 
Od kroni i gazet we,j przeszedl crzyński do nowe i i powieś ci. Odtąd 

lcażdy r ok przynosi nowe tomy jego u tworów. Jedna 7: nowe ze z.l1 ioru 
„Pamiętnik w isielca", c gloszonego w roku 1910, tak się zacz~·na: „w po
czątkach lu t g jeden :i: kolegów szkolnych, zamożny obywatel ziemski, 
za pro ił mnie na w ie · . A ponieważ interesy moje były w owym czasie 
bardzo k ieps de, więc zaproszenie z wielką dumą przyjąłem i postano
w ilem niez tocznie jechać. Obliczyłem, że na drogę będzie mi potrzeba 
sześciu sonetów, a na przygotowania do podróży - jednej dlużs?lej 

owc!i. Noweli) miałem na szczęście gotową, sonety pisałem przez noc, 
r a no 1rnścilem ~ię na wędrówkę po znajomy<'h redakcjach, a los tak mi 
sprzyjał, że udało mi się nie tylko utwory moje spieniężyć, ale zaciągnąć 
jeszcze nieprzewidzianą zaliczkę". To autobiograficzne wyznanie dosko
nałe charakteryzuje materialną sytuację Perzyńskiego. 
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A. Fredro: „Śluby Panielisk ie". Premiera 11. VII. 1955 r. 
IWONA JANKOWSKA (Klara), JANUSZ BARBURSKr (Albin). 



W roku 1914 ukazuje się zbiór utworów zatytułowanych „Młodzieniec 
o krótkim nazwisku". \V zbiorze tym zamieszcza Perzyński po raz pierwszy 
„Szczęście Frania". 

Do publicystyki wraca Perzyński w okresie pierwszej wojny światowej. 
Felietony swoje ogłasza w „Tygodniku Ilustrowanym", potem w „Rzecz
pospolitej". Na, łamach tych pism tworzy typowe dla tego okresu postaci 
Smucińskich i Bidulskith. Po r<>ku 1918 nadal wychodzą zbiory nowel, 
felietonów, gawęd społeczno-obyczajowych, ukazują się nowe jego po
wieści oraz utwory dramatyczne. W roku 1922 czytelnicy otrzymują nowe 
wydanie „Szczęścia Frania". 

Przebywa teraz Perzyf1ski stale w stolicy. Mieszlta w mizernym pokoiku 
w Hotelu Saskim przy ul. Koziej. W tym okresie udział Perzyńskiego 
w życiu kulturalnym stolicy wyraził się m. in. w tym, że pełnił on funkcję 
wiceprezesa Związku Autorów Dramatycznych oraz kierownika literac
kiego Teatru Comoedia. 

Autor „Szczęścia ł'rania" był postacią niesłychanie złożoną. jak zresztą 
wielu - w owych czasach - przedstawicieli inteligencji twórczej. 
Samotnik, a zarazem b:i- sh'y obserwator życia, współpracownik burżuazyj
nych pism „dla rodzin chrześcijańskich", ale wróg filisterskiej moralności, 
przeciwnik rnpi talizmu, choć niedostrzegający przeciwieflstw społecznych 
wskutek związania się z kolami endeckiego dziennikarstwa, p~blicysta 
za.niedlmjący twórczość literacką, a zostawiający jednak spuściznę około 
czte tlzicstu tomów. 
Perzyńsltiego - twórczością i życiem związanego najściślej z Warszawą, 

satyryka dostrzegającego plamy na słońcu „demokracji" ówczesnej -
omijaly nagrody liter ackie. Kilkakrotnie s taw ia na na posiedzeniach jury 
literackich jego kandydatura zawsze wywoływała zaskoczenie jurorów. 

Wskutek choroby serca zmarł Perzyński 21 października 1930 roku 
w Warszawie. 

Najcenniejsze z dorobku Perzyńskiego - z uwagi na ostrość realistycz
nego obrazu - są komedie: „Lekkomyślna siostra", „Aszantka", „Szczęście 
Frania", „Uśmiech losu". Chętnie s ięgały po nie teatry, a wśród widzów 
zawsze budziły żywe zainteresowanie. I w repertuarze teatrów Polski 
Ludowej stanowią one cenną pozycję. 

Marian Bizan 
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NASTĘPNA PREMIERA 

EMIL ZAGADLO,VICZ 

DOMEK Z KART 

ztuka w trzech aktach 

ZDJ ĘClA Z PRZEDSTAWIEŃ 

Pa1'lstwowl:gO Teatru Zagłębi.a będą zamieszczane w programie 
teatralnym w ten sposób, że zdjęcia z bieżącej premiery ukażą się 
w prog;ami.e przygotowanym dla następnej premiery PTZ. Podo
biiny aktorów z przedstawienia komedii „:sluby Panieńskie" repro
dukowane są w ntniejszym programie, zas fotografie z „Lekko
myslnej siostry„ ukażą się w programie do sztuki Zegadłowicza 

,,Domek z kart'· 
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