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TADEUSZ BOY-ŻELE~SKI 

O BAŁUCKIM I PERZY~SKIM 
(„Grube Ryby" Bałuckiego - „Lekkomyślna siostra" Perzyńskiego) 

„Grube Ryby" i „Lekkomyślna siostra" to niby ów na rycm1e w ka
lendarzu Nowy Rok, który wypc;dza Stary. To właśnie epoka (blisko 
ćwierć wieku temu), kiedy, siłą rzeczy, zepchnęła pana Michała ze sceny 
falanga m iodych, wśród których Perzyński zajął od razu, tą pierwszą 

swoją sztuką wybitne miejsce. Młoda generacja zastosowała nowe metody 
do tego samego obiektu. „Kołtun"„. oto była ich zmora: nie spoczęli, póki 
nie powalili smoka, który dziś w istocie leży nieszkodliwie na ziemi, niby 
ów straszliwy niedźwiedź, wyścielający swą skórą posadzkę gabinetu. 
Smagał jakoby tego kołtuna i Bałucki; ale jak! biczykiem takim, jakim 
posługują się dzieci przy zabawie w kon ie . 

- Dawajcie nam go! - zaryczała zgraja młodych - już my poigramy 
i z nim i z waszą „mieszczańską moralnością". 

I wsadzili mieszczucha wraz z jego połowicą do retorty: i dalejże go 
podlewać octem siedmiu złodziei; i dalej strącać jego „zasady" kwasem 
przywiezionyrl} z drogerii paryskiej; aż puścił farbę; pokazali mu, kto on 
zacz: kanalja! I wrzasnęli nam: Macie waszych Dulskich, waszych Topol
skich, waszych Lipowskich e tutti quanti! 

Trzeba przyznać, że odczynniki te były mocne; gdyby „zacne serca" 
bohaterów Bałuckiego poddać takiej próbie, nie wiem czyby ją wytrzy
mali; co do mnie, za pana Wistowskiego nie ręczę, czyby (bodaj za pierw
szą próbą) kanalja nie wylazła; jeden Ciaputkiewic:.: możeby się ostał przy 
cnocie, jako że jest już ramol zupełny. 

Ale jeżeli środki były energiczne, to dlatego, że i wróg był potężny. 
Tartuferja mieszczańska i „obywatelska'', to była zmora, która dławiła 
nasze ówczesne życie w stopniu, o którem dzisiejsze pokolenie, zażywają
ce niemal pełni swobód, zaledwie może mieć poj~cie. Utwory takie, jak 
„Lekkomyślna siostra", jak „Moralność pani Dulskie j", to było więcej niż 

literatura, to w swoim czasie były czyny; bo w przyśpieszeniu ewolucji 
obyczajów książka, teatr zwłaszcza, odgrywają olbrzymią rolę. Odważyć 
ściśle, w jakim stopniu należy się wdzięczność tym szermierzom, jest dzb 
dosyć trudno, gdyż wśród tego przyszedł okres wojny, waląc w gruzy 
dawne kryterja i formy. Ale już przed samą wojną czuć było ulgę w at
mosferze. 

Słusznie zauważył jeden z krytyków, iż Bałucki na scenie robi dziś 
wiażenie niemal przed- Fredrowskie. Tembardziej musi uderzyć przeskok 



tak gwałtowny, jaki istni je między Bałuckim a Perzyńskim lub Zapol
ską. Bo u nas w literaturze rzadko „Izaak rodzi się z Abrahama" - na
stępne pokolenie nie zawdzięcza życia poprzedniemu, ale zwykle czerpie 
swo je soki życiowe gdziein zlE. j. Intelekt Perzyńskiego wyostrzył się na 
literaturze francus ic j ; to doświadczanie człowieka szatańsko obmyślo

nemi odczynnikami dopóki n ie pokaże szpetnej bestji, ukrytej w nim na 
dnie, to wszak okr utna metoda ulubionego wówczas nam młodym Mau
passanta, kt · ri~go słynn a nowela Bo ule de suif tak pokrewna jest intencją 
„Lekkom • śln j siostrze'' . Ten sam duch bezlitosnego demaskowania 
„człowieka społeczn e o" panował w Th eatre libre paryskim, którego 
atmosf erę przywiozła do nas z pier wszej ręki Zapolska, a którego echa 
znajdowały p eł\; n sympatii oddźwięk w sadystycznym potrochu tempe
ramencie TatleUSba Pawlikowskiego. Toteż Pawlikowski pierwszy skwap
liwie wystawił utwór Perzyńskiego. 

Wznowienia tego rodza ju s ą dla krytyki teatralnej bardzo interesują
ce; one to tanowią owe sita, przez które utwór musi być siedmkroć prze
siany, aby siP, , lać „kl8 c;y cznym ". 

V'lznowicnie wczoraj sze stwierdziło żywotność sztuki Perzyńskiego. Mi
mo przcpaici obycza jowych, jakie nas dzielą od „Lekkomyślnej siostry" 
(mój Boże, kto sii; dz i ś troszczy o to, co tam czyja siostra w Wiedniu ro
biła ! inne mamy kłopoty na głowi e ... ), porozumienie między sceną a wi
dzem n ie zrywa się ani na chwilę. Wyczucie i opanowanie• teatru jest 
w tym pierwszym utworz łod ego wówczas chłopca imponujące . 

Boy-Żeleński 

.,Flirt z Melpomen11" (Wieczór czw„rty 1 . 358-311> 
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Dr JERZY KOLLER 

\Vl,ODZTMIERZ PERZYŃSKIM 

Pośród rozmaitych, przestarzałych mitów, pokutujących w i-wiecie te
ctralnym, a może nie tylko wyłącznie teatralnym, spotykamy ciągle 

jeszcze i ten, że „łatwiej jucznemu wielbł ądowi przejść przez ucho igiel
ne, „aniżeli polskiemu p isarzowi dostać s i~ na scenę naszych teatrów_ 
Kariera t eatralna autora „Lekkomyślnej sio ~, t ry" jest zaprzeczeniem te i 
legendy. Młodziutki p oeta, rl'\ają cy v S'vym dorobku jeden, skromny to
mik p oezji („Z pod b łęk it n e j strzechy""), dziś może nie zupełnie słusznie, 
tak gruntownie zapomniany i wią7k<; artykułów i felietonów złożył dy
rektcrowi T a tru Lwowsk iego Ta d f' Hszoi.vi Pawlikow ski em u , swą pierw
szą sztukę, tę właś nie „Lekkomyslną Siostrę". 

·w dwa tygodnie, komedia została zakwalif ikowana do grania i wysta
wiona bardzo prędko w najl epszej obsadzie, na jaką stać było wówczas 
teatr Pawlikowskiego, a stać tę scenę było na bardzo wiele. 

Afisz komedii Perzynskiego zdobiły nazwiska: Ferdynanda Feldmana, 
Ireny Sol skiej, Konstar.cji Bednarzewski ej i w. in. A zważmy, i tl był to 
sam początek XX-_go stulecia, kiedy dla sceny pisali: Gabryela Zapolska, 
Lucjan R ydel, Jan K asprowicz, Wyspiański, Orkan i cała długa lista na. 
zwisk mniej sławnych, ale o dużej literackiej wadze. 

Sukces był niezwykły; cała k rytyka z Janem K <1sprowiczem, jako spra
wozdawcą, bardzo poczytnego i wpływowego „Słowa Polskiego", wyra
żała się o komedii Perzyńskiego pochlebnie, witając w jej autorze -
świeży, mocny talent. Publiczność ~rzyjęła „Lekkomyślną siostrę" z du
żą życzliwością i od te go czasu, jakkolwiek od premiery upłynęło lat 
pię ćdziesiąt z okładem , pozostała wierna Perzy!'!skiemu. 

Po „Lekkomyślnej siostrze", nie mniej triumfalnie wkroczyła na scenę 
.,As.wni ka.", „Szczę :l ci e Frania." i one stanowią, pomimo całych dalszych 
dziesiątków lat dramatycznej twórczości Perzyńskiegci, szczytowe osiąg
nięcia płodnego pisarza. Po pierwszej wojnie przez wszystkie sceny pol
skie przeszła „Polityka", uważana przez część krytyki za zwrot w rozwo. 
ju i nastawieniu a utora. Pierwsze ak ty komedii „Dziękuję za. służbę'' 

i „Uśmiech losu" należą do najlepszych, jakie wyszły spod pióra autora , 
(wspaniała kreacja Stefana Jaracza, doskonałego Frania w „Szczęściu") 

nie mnie j atoli trzy pierwsze, wyżej wymienione sztuki liczyły się zaw
sze do „żelaznego", a dziś już 5miało można powiedzieć .,klasycznego' ' 
rep ertuaru polsk iego. 

• 

W dziejach prądu literackiego, który określamy mianem „nutarnlizmu.", 
dwa nazwiska: Gabryeli Zapolskiej i Włodzimierza Perzyńskiego błysz

czą jak dwa brylanty najczystszej wody i świetnego szlifu . 

I Zapolska i Perzyński wywodzą się z literatury i kultury francuskiej: 
od Balzaka i Stendhala aż do Flauberta, Mauoa· santa, Zoli i tylu, tylu 
innych. Oboje noszą piętno wysokie j kultury pisarskiej i technik i wirtu
ozowskiej. 

Ze Zapolska czuła cudownie scenę i rzemiosło aktora, to nic dziwne
go - sama była przecież aktorka, a p orzuciwszy (nie dobrowolnie i z du
żym żalem) swój zawód, wyżywała się dalej, zarówno w swych sztukach. 
jak i powieściach, których bohaterki i bohaterów, bardzo często wybie
rała sobie właśnie ze świata kulis, w którym żyła właściwie zawsze. 

U Perzy!'!skiego jest to bardziej zadziwiające, bo nie będąc aktorem, 
znał dogłębnie psychologię sceny i prawa rampy, tak samo jak u Zapol
skiej i w jego sztukach, każdy epizod, a nawet tak popularny w gwarze 
teatralnej „ogon", w interpretacji rasowego aktora zmienia się we wielkq, 
popisową rolę, zapisywaną złotymi zgłoskami w jego dorobk u . R:'il Za
polskiej i Perzyi1skiego nie można ważyć, ani oceniać ilością scen czy 
kwestii. 

Toteż trudno się dziwić, że ta para autorów należy do ulubieńców ar
tystów sceny. I wszystko jedno, czy to będą aktorki tej klasy co Sie
maszkowa, Solska, Wysocka, Gosty!'!ska, czy aktorzy tacy, jak Adwento
wicz, Brydziński, Jaracz, Kamiński czy Solski, w spisie ich najwyższych 
osiągnięć znajdzie się jakaś postać Zapolskiej czy Perzyńskiego. 

A postaci te mają jakąś dziwną, niezwykle silną żywotność i zdumie
wający dar nie starzenia się, zachowywania wiecznej młodości. I Zapol
ską i Perzyńskiego gra się dziś w tak zwanej „oprawie stylowej". Jest 
to konieczne i nieuniknione: formy życia, warunki polityczne i społeczne, 
nawet zwyczaje towarzyskie i kostiumy uległy zupełnemu przefasono
waniu. 

Młodzi ludzie w typie Janka Topolskiego z „Lekkomyślnej siostry" , 
szukający pokrycia swych „kawalersk ich" długów w posagach przyszłych 
żon, przeszli już do historii. Młodemu człowiekowi trudno dziś zaciągnąc 
dług, a „posagi" panien brzmią również dość humorystycznie. Nie ma 
również takich „ziemia!'!skich synów" jak Łoński, puszczających swe wio
ski i majątki na „Aszantki". Tak - zmieniły się stosunki gruntownie. 
ale człowiek, jego charakter, w ady, czy t zw. „dobre strony" zostały, niby 
przerobione, ale w gruncie rzeczy zawsze te same. 

Zapolska i Perzyński są nie „amatorami", ale „mistrzami"-fotografa
mi w chwytaniu migawkowych zdjęć życia. jego śmiesznych czy tragicz
nych powikłań. 



I tak samo „menażeria ludzka" - jak ją nazwała w jednym ze zbiorów 
nieporównanych obrazków, Zapolska - nie ma ani dla niej, ani dla 
Perzyńskiego żadnych tajemnic; swoich kłów, pazurów i złych instynk
tów nie ukryją przed ich okiem i piórem, wszystko wyszukają i wyciągną 
na światło. Nie ostoi się przed nimi żadna maska, żaden najzręczniej 
skomponowany kostium, wszystko nieomylnym instynktem wyczują, ze
drą i ze szyderstwem powiedzą: oto tacy jesteście naprawdę ... 

Perzyńskiemu przyklejono w pewnej chwili epitet „repertuar miesz
czański" i zdawało się, jakby zbliżał się zmierzch jego wielkiej popular
ności i sukcesów. 

Trwało to niedługo: w jakim świecie obraca się twórczość danego pi
sarza, z jakiego środowiska bierze swe typy - było i będzie zawsze 
rzeczą dość drugorzędną i nieważną, jeżeli ten pisarz ma talent i kulturę 
literacką, a tych nikt nie odmówi Perzyńskiemu bez dopuszczenia się 

wielkiego błędu niezrozumienia i niesprawiedliwości. 

Jerzy Koller 
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