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„LEKKOMYŚLNA SIOSTRA" 
Włodzimierz Perzyński rozpoczynał działalność jako poeta, 

liryk. „Bez młodzieńczej wiary idę w świat, - słońca nadziei 
życia mi nie złocą. Bowiem przeżyłem wiele długich lat -
w moim pokoju, nocą" - pisał przyszły twórca „Lekko
myślnej siostry" w wierszu, umieszczonym na łamach słyn

nego krakowskiego „Życia". 
Według własnych swych wyznań był Perzyński mocno zdzi

wiony gdy mu w roku 1904 znakomity dyrektor teatru Ta
deusz Pawlikowski zaproponował napisanie komedii i ofia
rował nawet - ogromną jak na ówczesne czasy zaliczk('. 
w kwocie 400 zł. Przyjaciele, którzy Perzyńskiego znali dobrze 
i czytelnicy subtelnych jego wierszy b~rli zdziwieni jeszcze 
bardziej, kłedy poznali komedi . W „Lekkomyślnej siostrze" 
niewiele było poezji, przy najmni j na pozór, na pierwszy 
rzut oka. Była tu zato ostra, przenikliwa, drapieżna, surowa 
i nieubłagana, niemal matema tyczna obserwacja _ środowiska 

mieszczańskiego. Zdawało się, że obserwator i a nalityk wyeli
minował w Perzyńskim poetę .. 

Ale zjawisko takie może dziwić tylko powi 'rzchownego ba
dacza. Według oklepanych '>ądów po ta winien być człowie
kiem oderwanym od codzienności. zaopatrzonym w przeżycia 

własne czy abstrakcje. Sąd ten jest zupełnie fałszywy . Rozrost 
fantazji nie osłabia, ale u prawdziwego poety potęguje nawet 
umiejętność dostrzegania zjawisk. Czymże jest ostatecznie 
wyobraźnia , fantazja? Umiejętnością widzenia rzeczy, których 
nikt jeszcze (lub prawie nikt) nie widzi. Arty sta ocenia wiele 
spraw z wyższej czy szerszej perspektywy; intensywność 



myśli i wrażeń pot guje intensywność obserwacji. Tym się 

tłumaczy ów świetny rea lizm, przekonywujący akcent prawdy. 
jakim nas zaskakuje Szekspir w swoich dramatach i kome
diach, Mickiewicz w „Panu Tadeuszu" i „Dziadach", Byron 
w „Don Juanie", Słowacki w „Fantazym", „Balladynie" czy 
„Beniowskim", Fredro w „.Jo>vialskim" czy „Dożywociu". Tym 
się tłumaczy, że Maupassant, wielki liryk, zapisał się w pa
mięci czytelników przede wszystkim jako a nalityk wielu ~3ro

dowisk, ich małości i śmie:znostek. 
Jest rzeczą prawdopodobną, ż Perzyński znał nowele 

Maupa santa, że się w nich rozczytywał. Pozorny chłód i nie
mal matematyczna ści słość obserwacji zbliżają do siebie tych 
pisarzy. Środowisko „Lekkomyśln ··j siostry" zostało pokazane 
w taki sposób, że trudno nim zapomnieć. Każda z osób tej 
komedii porusza si w sposób . obie tylko właściwy, każda 

mówi innym językiem, ma własny sposóh r ag ·.vania na zja
wiska. Ale nie tylko bczpośr dnią obserwacją or z zdolnością 
przekonywującego, subtelnego, pla stycznego odtworzenia tych 
obserwac ji dz iała komediopisarstw Włodzimierza Perzyń
skiego. Autor „Lekkomyślnej iostry" wspaniale używa me
tody przeciwstawienia , an tytezy, k on t rastu. Przypomnijmy . 
sobie wszystkie rozmowJ i spotkania głównej bohaterki utwo
ru, Marii - z rodziną. Jest to pasmo ustawicznych nL poro
zumień . Maria porusza si . .}akby w innym świ cie, myśli 

innymi kryteriami, przemawia innym jqzykicm. Nikt z całej 

jej, bliższej i dalszej, rodziny nie umie nawet \V przybliżeniu 

przewidzieć reakcji lekkomyślnej siostry i Jej zachowania, 
postępków. Wydana przemocą za mąż za niekochanego lecz 
dobrego i wyrozumiałego człowieka - czemu nie postąpiła jak 
inne, czemu się jakoś nie „urządziła" nie wyszukała kochanka , 
czy flirtu na boku, zachowując, oczywiście, pozory? Czemu od 
takiej życiowej wygody wolała jawny skandal? Czemu wró
ciwszy skruszona, nie chciała sie j dnak pogodzić z meżem? 
Czemu potem odrzucił, spadek bez chwili wahania , b _z na-
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mysłu? Ile postępków, tyle tajemnic. Ale nie tylko Mania dla 
rodziny, tak samo i rodzina jest jedną wielką niewiadomą dla 
„lekkomyślnej siostry". Gdy wraca stęskniona za rodzeństwem, 
zdruzgotana, pełna wyrzutów sumienia, spodziewa się pomocy 
najbliższych. Czemu te jej wyciągnięte ramiona zostają w próż
ni? Perzyński napewno nie chce idealizować Marii, ani nawet 
brać jej w obronę. Uciekła przecież z domu nie tylko od męża, 
ale i od dziecka. Wobec uwielbiającego Władysława potrafi 
być bezwzględna. Uciekła nie do bliskiego człowieka, ale do 
starca, zapewniającego jej życie bez trudów. Jednak ten gest 
bezradnie wyciągniętych ramion, ta naiwność kobiety, wie
rzącej jeszcze w dobroć rodziny i prawo do uczciwości, do 
poprawy, ta dziecinna ufność i łatwość z jaką Mania ucieka 
od spadku, choć już w życiu poznała jak krwawo się płaciło 

za nędzę - wszystko to daje tej komedii głębszy, bardziej 
wzruszający i mocniejszy ton, który nie pozwala zapomnieć, 
że autor był zarówno przenikliwym i bezlitosnym obserwa
torem, jak i poetą. 

Kontrast między lekkomyślną bezradnością bohaterki a wy
chowaniem Jej rodziny służy zarazem do wykrycia sprężyn 

pokazanego tu światka. Dlaczego Mania jest tak odmienna od 
otoczenia? Bo przeorało ją nieszczęście! W innych okoliczno
ściach kto wie czy nie upodobniłaby się do braci, kuzynek 
i bratowej! Dlaczego rodzina Mani jest tak nieczuła na cudze 
cierpienia, tak łatwo rezygnuje ze swych poglądów etycznych? 
Nie trudno na to znaleźć odpowiedź. Przyjazd skompromito
wanej siostry może zachwiać „powikłane interesy" starszego 
brata, udaremnić plany matrymonialne młodszego, zakocha
nego nie w narzeczonej, lecz w posagu. Na odwrót: majątek 
niespodzianie odziedziczony przez Manię„ mógłby wszystko 
załatwić, naprawić, rozwiązać pomyślnie. Jak w „Szczęściu 

Frania" i w „Uśmiechu losu" pokazuje więc Perzyński splą
tane obyczajowości ze sprawami materialnymi. Narastają 

w nim: niesmak, gorycz, obrzydzenie, na wpół uświadomiony 
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bunt przeciw kłamstwu i brzydocie, przeciw nieludzkości ta
kiej organizacji życia. 
śmiech Perzyńskiego brzmi na pozór cynicznie. Ale tylko 

na pozór! Jest w każdej jego sztuce jakiś człowiek skrzyw
dzony. I są krzywdziciele. Nie z pokrzywdzonego się śmieje 

twórca „Lekkomyślnej siostry", „Aszantki", „U śmiechu losu" 
i „Szczęścia Frania" nie pokrzywdzonemu wymierza swe ciosy .. 

Wojciech Natanson 

WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 

Urodzony w Opocznie, w 1872 roku. 

* 
Szkoła średnia: w Warszawie i w Petersburgu. 

* 
Studia wyższe: Kraków. Równocześnie współpracuje w wy

dawanym przez ojca „Dzienniku dla Wszystkich". W roku 1898 
Włodzimierz Perzyński debiutuje jako poeta w krakowskim 
„Życiu". 

* 
W latach 1899-1901 'przebywa na Zachodzie (Florencja, 

Paryż). 

* 
W latach 1901-1904 jest współpracownikiem krakowskich 

dzienników. W tym czasie ukazuje się tom jego wierszy pt. 
„Poezje". 

* 
1904: pierwsza komedia Perzyńskiego „Lekkomyślna siostra" 

ukazuje się na scenie lwowskiej. 

* 
1906: premiera drugiej komedii pt. „Aszantka". 

* 
1909: trzecia komedia „Szczęście Frania", w której młody 

aktor Stefan Jaracz zdobywa sławę jako Franio. 

* 
Dalsze utwory sceniczne, między innymi: „Dzieje Józefa", 

„Strach na wróble" , „Polityka", „Uśmiech losu" (ze słynną 
rolą Jaracza). 

* 
Prócz tego pisał Perzyński powieści, np.: „Raz w życiu", 

„Michalik z P.P.S.", „Nie było nas był las", „Dwoje ludzi", 

7 



„Zloty interes", „M echanizm życia", „Klejnoty" (tu~ prz~d 
.smierciq). Znakomite były noweie Perzyńskiego, opowiad~ma, 
drukowane w „Tygodniku Ilustrowanym" (w rubryce zaJm0 -

wanej kiedyś przez Bolesława Prusa), felietony. Kilka z tych 
felietonów drukujemy w programie. 
. * 

21 października 1930 roku niespodziewana śmi'erć ~łod~i~ 
'1aier.za Perzyńskiego. Powiedziano wtedy, że w jego tworczosci 
bije serce Warszawy. 

OTWARCIE SEZONU 

Lato rozpoczyna się w Warszawie w tym dniu, kiedy można 
się napić kawy na powietrzu. 

Jest to cud przyrody miejskiej. Pewnego dnia na werandach 
przed kawiarniami ukazują się krzesła i stoliki. Ludzie spo
strzegają wówczas, że już niepostrzeżenie i drzewa się zazie
leniły. Poza miastem i w kalendarzu może to być jeszcze 
wiosna ... Ale w mieście wiosny nie ma, a raczej jest to tak 
podła pora roku, że lepiej o niej nie wspominać. W życiu 

miejskim zresztą dąży się do upraszczania wszystkiego ... A więc 
i pór roku. Zima i lato. Dla mieszkańców miast to wystarcza. 

Ten pierwszy letni dzień bywa zazwyczaj ciepły, słoneczny 

i pogodny. Na ulicach widuje się ludzi bez paltotów, czyli, jak 
się po warszawsku mówi, „do figury" i w futrach ... Ktoby więc 
na zasadzie tych obserwacji ulicznych chciał temperaturę dnia 
określić, miałby kłopot nielada ... Na szczęście, przed aptekami 
wiszą termometry i wskazują, że jest ciepło. Osiemnaście 

stopni w słońcu , dziesięć w cieniu. Najlepszy sposób dostania 
kataru, jak utrzymują ludzie podejrzliwi. 

Ale i najpoderzliwsi przyznają, że jest to „pierwszy na 
prawdę ładny dzień". 

Kto żyw, wyrusza na spacer. Do nie dawna jedynym m1e1-
scem przechadzek były Aleje Ujazdowskie. Obecnie ludzie, 
spragnieni słońca, powietrza i przestrzeni, mają nowe ujście -
trzeci most. Trzeba przyznać, że w swoim rodzaju jest to 
jedyny most na świecie. Zazwyczaj mosty służą do tego, żeby 
się przedostać z jednej strony rzeki na drugą. A w Warszawie 
ludzie dochodzą do końca mostu i zawracają ... Mamy więc 

„most dla mostu" tak jak „sztukę dla sztuki". 
Do mostu dochodzi się przez wiadukt - otóż sam spacer 

po wiadukcie posiada wiele uroku. Można zapalić papierosa, 
oprzeć się wygodnie o balustradę i patrzeć prosto w okna 
sąsiadujących z wiaduktem kamienic. Widać wszystko, jak na 
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dłoni. Rano i w godzinach wieczornych jest to widok bardzo 
ciekawy. 

Mimo takiej ponęty, jednak konkurencja trzeciego mostu 
nie okazała się niebezpieczną dla staroświeckich Alei. W pierw
szy „na prawdę ładny dzień" po dawnemu w Alejach aż czarno 
od przechodniów. W godzinach popołudniowych odbywa się 

corso. Dzień rozpoczęcia corsa jest zarazem dniem, w którym 
magistrat zarządza rozpoczęcie dorocznej reprezentacyjnej repe
racji bruków w Alejach. Trzeba przyznać, że jest to bardzo 
po ludzku. Powozom i dorożkom niewygodnie trochę, ale zato 
robotnicy pracują w cieple i w słońcu i monotonię układania 
kostek drewnianych umila im widok przejeżdżających po
jazdów, w których jest dużo ładnych kobiet. Oczywiście w ta
kich warunkach praca jest daleko weselsza i higieniczniejsza, 
niż w jakimś marcu, czy początkach kwietnia, kiedy niebo jest 
szare, a nawet w Alejach pusto zupełnie. Z tego też względu 
zapewne robotnicy wcale się z naprawą bruków nie śpieszą . 

Trudno im się dziwić. Gdybym sam był robotnikiem, takżebym 
wolał przyglądać się przejeżdżającym kobietom, niż babrać się 
w piasku i schylać nieustannie celem układania kostek. 

Corso w Alejach jest zwłaszcza pod jednym względem cie
kawe. Na polu techniki wyprzedziliśmy całą Europę, stwarza
jąc dorożki, zaprzężone w sztuczne konie. Jest to połączenie 
idei automobilu z dawnym estetycznym wyglądem pojazdu. 
Dorożek takich jest w Warszawie bardzo wiele i cudzoziemcy 
sądzą nawet czasami, że konie, które je ciągną są prawdziwe. 
Oczywiście mylą się grubo, bo gdyby prawdziwy koń był tak 
chudy i wynędzniały, toby zdechł, nie docłapawszy się od 
Wilczej do Pięknej. Te konie są sztuczne, nakręcane i to jest 
ostatni wyraz techniki, przystosowanej do nowych artystycz
nych wymagań. 

W Łazienkach początek sezonu letniego zaznacza się otwar
ciem żeglugi na stawie. Przed wieczorem aż rojno od łódek 
i rodzinnych „gondoli". Młodzież obojga płci w zapasach z nie-
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bezpiecznym żywiołem ćwiczy m1ęsme i siłę charakterów. 
Zdarza się czasem, że zdradliwa fala rzuci jedną łódź na 
drugą. Z piersi załogi dobywa się wówczas stary, żeglarski 

okrzyk: „Sameś pan dureń"! 
Tak się zaczyna znojne lato w Warszawie. Wesoło i gwarno. 

Ale stwierdzić należy, że mimo upojenia szałem słońca ludzie 
nie zapominają o swych obowiązkach. W ubiegłą niedzielę za
obserwowałem fakt drobny, ale wzruszający. Widziałem na 
jednej z bocznych ulic rodzinę rzemieślniczą, powracającą po 
dniu pełnym wrażeń do domu. Ojciec tak się zataczał, że, 

mimo podpory, jaką znajdował w otyłej małżonce, wciąż starał 
się trafić głową w latarnię, to w ścianę kamienicy ... Zdawałoby 
się , że w takiej sytuacji człowieka o własnej równowadze po
trafi tylko myśleć. A on myślał o wychowaniu dzieci. I wciąż 
strofował kroczącą przodem córkę: 

- Andziu... trzymaj się prosto ... 
Była to budująca scena. Pierwszy, „na prawdę ładny dzień" 

dostarczył mi wrażeń nie tylko estetycznych, ale i moralnych. 
No, ale nie wymagajmy od takiego pierwszego letniego dnia -
za dużo. Wystarczy stwierdzić, że w życiu miasta jest to dzień 
naprawdę uroczy. 

W. Perzyński 



ŻURKI. FIKSY. FAJFY 

Zycie byłoby nudne, gdyby go ludzie nie potrafili sobie uroz
maicać. Jednym z najudatniejszych wynalazków pod tym 
względem są popołudniowe zebrania towarzyskie czyli tak 
zwane żurki, fiksy, albo fajfy. 

Te trzy wyrazy, które tak melodyjnie wzbogaciły nasz język, 
znaczą jedno i to samo. Można mówić dowolnie: „Idę na żurek, 
albo na fiks, albo na fajf". Wybór tego lub owego określenia 
może świadczyć co najwyżej o przechylaniu się sympatiami 
w stronę kultury francuskiej czy angielskiej . Bo pochodzenie 
wszystkich trzech terminów jest cudzoziemskie i ci, którzy 
wyprowadzają wyraz fiks od swojskiej „fiksacji", błądzą 

absolutnie. 
Nie wynika stąd, aby bywalec fiksów nie mógł ąa prawdę 

„sfiksować". Ale z przyczyn postronnych, bo same fiksy, jako 
zabawa, wywierają raczej łagodny, kojący wpływ na umysł . 

Właściwym sezonem żurków, fiksów i fajfów jest zima. 
Nawet można to ująć jeszcze nieco inaczej . Ponieważ na zasa
dzie pogody byłoby coraz trudniej porę roku ustalać, więc 

orientacji pod tym względem dostarcza nam życie towarzyskie. 
Dzień, w którym poczta przynosi pierwsze zaproszenia na 

fiks, jest początkiem zimy. 
Żurki, fajfy i fiksy wytworzyły specjalną swoją terminologię 

kalendarzową. Przyjmuje się w pierwszą niedzielę po pierw
szym, albo w drugą środę po piętnastym, albo w trzeci wtorek 
po osiemnastym. Liczba kombinacji pod tym względem jest 
niewyczerpana, największym jednak powodzeniem cieszy się 

pierwsza niedziela po pierwszym. 
Śmiało można powiedzieć, że w pierwszą niedzielę po pierw

szym nie ma w Warszawie człowieka (prócz dzieci, bardzo sę
dziwych starców i paralityków), któryby nie pił gdzieś, albo 
we własnych apartamentach nie podejmował kogoś czarną 

kawą. Cenzus fiksowy jest znacznie niższy od cenzusu wy-
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borczego. Jeden pokój i kuchnia na to wystarcza. Nie tylko 
wystarcza, ale nawet zniewala, bo można mieć bardzo duże 
mieszkanie i bardzo dużą rodzinę, a to wszystko nie będzie 
jeszcze „domem". „Dom" zaczyna się dopiero od chwili, w któ
rej można o z n a c z y ć swój „dzień". 

Urokiem pogadanek na fiksach jest to że prawie nigdy nie 
t~zeb~ kończyć rozpoczętego zdania. W chwili gdy się je do
c1ągme do połowy wchodzi ktoś nowy i rozmowa się zmienia. 
Wskutek tego nie wymaga ona namysłów i, co poza tern idzie. 
nie nuży intelektu. W błyskawicznej szybkości z jaką goście 
zmieniają się na fiksach, jest coś z kinematografu. Być może 
w ogóle, że niesłychane ostatnimi czasy spopularyzowanie tego 
typu przyjęć zawdzięczamy wpływowi kinematografu na sto
sunki towarzyskie. 

Zdarzają się na fiksach i sytuacje kłopotliwe. Na przykład 
gdy gospodarz po środku pokoju poczęstuje papierosem, na to 
zbliży się lokaj czy służąca z tradycyjną filiżanką kawy, 
a z drugiej strony pośpieszy z kieliszkiem koniaku. Człowiek 
wymawia się ... Nie, nie, najmocniej dziękuję, nigdy nie piję -
ku podziwieniu gospodyni, która nie może pojąć tego nagłego 
antialkoholizmu. Zwykle w takich sytuacjach nigdy nie ma 
obok stolika. I zazwyczaj, gdy się tak stoi z papierosem 
w ustach, kawą w jednej ręce i koniakiem w drugiej, zbliża 
się jakaś urocza znajoma, ciekawa naszego poglądu na ubezwła
snowolnienie. Jest to moment w którym się odczuwa wielkie 
korzyści, jakie człowiek mógłby mieć z posiadania trzeciej 
ręki. 

Osobiście fiksom jedną rzecz zawdzięczam. Na początku 
zimy sprawiłem sobie kalosze. Po pewnym czasie jeden mi 
pękł, co mnie srodze zmartwiło. Diabli nadali niepotrzebny 
wydatek! Ale tegoż dnia byłem na fiksie i mimo woli zamie
niłem kalosz dziurawy na cały. Od tej chwili wprowadziłem 
to w system. Gdy mi z kolei pękł drugi kalosz, nie zawra
całem sobie już głowy projektami kupna, tylko usilnie zaczą-
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łem odwiedzać fiksy. Dzięki temu znów mam parę całych kalo
szy, z których jeden jest trochę za duży co prawda, ale t~mu 
nam zamiar zaradzić w pierwszą środę po piętnastym. 

W. PeTzyński 

ENERGIA KOBIECA 

W ciągu paru ostatnich tygodni: 
Pani Caillaux, żona francuskiego ministra skarbu, zastrze

liła redaktora Figara. 
Sufrażystka, panna Richardson, pokrajała słynny obraz 

Velasquez'a „Venus z lustrem". 
Zona jednego z wyższych urzędników francuskiego m1m

sterium kolonii na posiedzeniu sądowym wystrzeliła trzy razy 
z rewolweru do przewodniczącego. 

Pisma zanotowały jeszcze, że pewna artystka dramatyczna 
w Paryżu spoliczkowała na ulicy ministra kolonii Augagneura, 
ale ten fakt wobec trzech przytoczonych powyżej brzmi dziw
nie łagodnie, a nawet po staroświecku, tak, że można go nie 
brać w rachubę. Czynów pani Caillaux, panny Richardson 
i ich koleżanki strzelającej do prezesa sądu, wystarczy chyba, 
aby rozwiać legendę o kobiecych „nerwach" i „słabości". 

Dziwna rzecz, jakim cudem ta legenda utrzymywała się tak 
długo na świecie. Chyba z winy literatury, którą przez długi 
czas uprawiali wyłącznie mężczyźni i malowali typy kobiece 
tak, jak im się podobało i było wygodniej. Wytworzyło się 

więc literackie pojęcie charakteru kobiecego, które sugestio
nowało mężczyzn, a może nawet do pewnego stopnia i same 
kobiety ... Był czas, że literatura miała wielki urok i było 

w modzie dostrajać się do typów, opiewanych w sonetach. 
Dziś, gdy ten wpływ drukowanego słowa, a zwłaszcza rymów, 
przemija, ludzkość poczyna wyzwalać się z narzuconych sobie 
autosugestii. Może jest to mniej poetyczne, ale zyskuje na 
tym prawda. Okazuje się, że „słabość" i „nerwy" nie są to 
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ułomności kobiece, jak przez tyle lat przypuszczano, ale męskie. 
Kobiety cechuje odwaga, zdecydowanie, stanowczość, zimna 
krew, słowem, wszystkie te zalety, które wyłącznie sobie 
pragnęli przywłaszczyć mężczyźni. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Oprócz „różnic temperamentu" 
istnieją jeszcze „różnice umysłowości". Otóż niczego może 

z taką zaciekłością mężczyźni nie odmawiali kobietom, jak 
logiki. Utarło się przekonanie, że kobiety posiadają logikę 
„specjalną", ale nikt nie zwracał na to uwagi, że ta logi
ka „specjalna" jest jedyną prawdziwą i słuszną. 

Zapewne było to celowe. Typowy objaw przewrotności męs
kiej, która słodkimi frazesami o „anielskości" i „wdzięku" 

chciała opóźnić rozbudzenie się świadomości kobiecej i, co za 
tern idzie, wyzwolenie się kobiet z poniżającego jarzma, w ja
kim się dziś znajdują. 

Przykładem charakterystycznym było zachowanie się opinii 
europejskiej po manifestacji panny Richardson. Cała prasa, 
inspirowana przez mężczyzn, miała tylko jeden argument: 
gdzie tu logika? Ponieważ kobiety chcą uzyskać prawa głoso
wania, więc dlatego niszczyć jedno z najwspanialszych arcy
dzieł sztuki malarskiej„. Histeria, barbarzyństwo itd. 

A tymczasem, ani histeria, ani barbarzyństwo, tylko jak 
najściślejsza, świadoma swoich celów logika. Panna Richardson 
i jej koleżanki sufrażystki tymi na pozór bezsensownymi czy
nami dopięły już jednego celu: stały się postrachem mężczyzn 
w Anglii. Więc jeszcze parę lat takich zabiegów: bomb, pod
palania budynków, niszczenia obrazów, a nie tylko zdobędą 
wstęp do parlamentu, ale na pewno same będą w tym parla
mencie zasiadały. Czyż znajdzie się tak zuchwały mężczyzna, 
któryby się odważył przyjść na posiedzenie? 

Z tego wynika, że ta metoda pozbawioną logiki nie jest. 
Sufrażystki angielskie pojęły, że, aby kobietę wyzwolić z pod 

przemocy złych praw, należy przede wszystkim zdjąć z niej 
jarzmo kobiecości. 
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I to jest głównym dążeniem dzic:;ie' szej polityki kobiecej. 
Doprowadzić do tego, aby tak zwa na (dzi ' j uż nie, lusznie) 
„słaba płeć' ' drugiej płci, zwanej „silną" ( także już dziś nie 
słusznie), ostatecznie i doszczędnie obrzy la . Dopiero w ówcz s, 
zabezpieczone od wszelkich wpł,Ywów m skich, będą mo~ly 

uzyskać kobiety pełną swobod działania. 

Z punktu widzenia tak poj ętej polit ki kobi cej, czyny pani 
Ca illaux i owej d ri !liej damy, któ ra strzela ła d p rezesa \ S<}

dzie, można zaliczyć do tej samej kategorii , co wystąpi nia 
sufrażystek. Bo choć Angielki kierują się pobudkami ogólnymi , 
a Francuzki osobistymi, ale rezultat j es l jeden. Im w i ce j 
tak ich fak tów, tym pokorniejsi i _potu lniejsi będą si sta wali 
mężczyźni. 

„Ma mi baba w leb strzelić, wo:ę ustąpić" .. . Ta refl ekcj a 
doprowadzi ich do tego , że zamiast b w i ' się w politykę 

i rządy, będą woleli piastować niemm.vlęta i zajmować sit; 
kuchnią.„ I tak dojdzie do pan owan ia n iewiast na ziemi. 
A wówczas będzie raj !„ 

W. Perzy ń.ski 

Przedrukowane tu trzy felieton~· Włodzimierza Perzyń
skiego ukazały się w .,Tygodniku Ilu, t r m,vanym" n a wiosn~ 
1914 roku. Są one przykładem talentu satyrycznego nasz..~ 
go pisarza, a zarazem maluj ą klimat ów czesnego środo
wiska warszawskiego. Do chwili obecn .i nie były nigdy 
wydane w for mie książkowej. 
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