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Autor „Lekkomy śl n e j :; icstry" - Włodzimierz Pe
rzyilski, w g ron ie przyjac'ół zwa,ny popularnie „Pe
rzem " - urod ził si <? w r. 1878 w Opccznie (Radom
sk ie). Był synem dzie nnikarza wa rszawskiego Henryka 
Perzyńskiego . Do g imnazjum uczęszczał w Warsza
wi e i P e ter3burgu, st udia wyżs ze odbywał w Krako
w ie . Dział a l ność literacką rozp oczął j uż w r oku 1898 
og la sza jq<: na łama ch kr<ikO \VSk iego „Życia" młodzieil
czcc wicrSLt'. W i·oku 1902 u k a zały się jego „Poezje", 
nace chov/a ne rn ' la ncho li j n;~ <rnt cironią , bezpo śred nioś

ci<\ i szczerym liryzmem. 
K ied ' w r eku 1S04 zaproponowano Perzyńskiemu 

na pisan ie komedii, nikt nie przypuszczał na'\Vet, że 

subtelny liryk sprosta temu zadaniu. Tymczasem 
„Lel komyślna s ir: s l ra " uczyniła Perzyńskiego czoło1 

, ym komedi opi sarze m sw ego pokolenia, a młody a utor 
oka za ł się urc}dzonyrn człowiekiem teatru. Dalsze 
utwory dra matyczne Perzyńskiego: „Aszantka" (1906), 
„Szczęście Frania" (1909) i „Uśmiech lo su" (1926) ugrun
towaly pozycj e pisarza w nasze j drama,turgii. 
Równoc ześn ie dal się p.ozna ć Pe rzyński jako p roza ik, 

celuj<\CY z~wla s zcza w mały ch formach. Liczne now ele, 
z których najlepsze znajd uj emy w zbiorach „Cudow
ne dzi ec ·o" (W21) i „Znam i ę" (1S28), odzna.czaj ą s ic: 
mistrzostwem psyc hologicznej anali zy, darem bystrej 
obserwacj i, precyzyjną i swobodną zarazem narracją, 
a ta kże wielką wraż l iwością na wszystkie odcienie po
tocznego j ęzyka. Pow ieśc i Perzyńs kiego („Łu t szczęś

cia" l!H3, „Raz w ży c i u " 1925, „Mechanizm życia" 1929, 
„Klejnoty" 1930) u st ę puj ą opcwia daniom w zakresie 
konstrukcji, reprezentują jed nak równie wysoką umie
ję t ność r>pc rowa nia szezegół m charakterologicznym 
i obycza j owym. 

Od r ok u 1905 pisa r z p rzebywa w Warszawie, współ
pracuj<)C z r(iżnymi p ismami („Tygodni k Ilus tro wa ny" 
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i „Rzeczpospolita"), jako felietonista o swoistym poczu
ciu humoru, posługuj ący się naj,chętniej dyskretnym 
sarkazmem. Ostatnie Jata życia (po wycofaniu się 

z dziennikarstwa w r. 1925) spędza osamotniony, do 
czego przyczyniła. się postępująca wada słuchu. Umarł 
21 października 1930 rnku. 
Wśród wielu sądów i spostrzeżeń, jakie w związku 

z twórczością Perzyńskiego wysunęła nasza krytyka 
na przestrzeni półwiecza, szczególnie trafna i pełna 

jest chyba charakterystyka, sformułowana przez Leona 
Piwińskiego w omówieniu zbioru opowiadań „Pralnia 
sumienia" (1930). 

„Zasadni-czym rysem twórczości Perzyńskiego jest 
stały, dość znaczny dystans pomiędzy twórcą a jego 
dziełem. Dystans ten autor osiąga raz za pomocą hu
moru, często łagodnego i niewinnego, czasem bardzo 
okrutnego, kiedy indziej za pomocą ironii i pogardy 
o różnych stopniach natężenia, wreszcie - i najczęś
ciej - wskute•k konwencjonalizowania i typizowania 
ludzi, których opisuje w swoich powieś-ciach i nowe
lach. W całej twórczości Perzyńskiego nie znajdz.ie się 

postaci, o ktr6rej można by powiedzieć, że autor sii; 
z nią identyfikuje, że ona wyraża jego stanowisko. Co 
autor sam sądzi o najważniejszych zagadnieniach ży
cia ludzkiego, jak je sam odczuwał i przeżywał, tego 
nie chciał - czy nie mógł zdradzić nigdy. Nie wiemy, 
ca się kryło poza tym nieodwołalnie ustanowionym 
i nigdy nie przekraczanym dystansem. Możemy tylko, 
niejako przez szpairy w niektórych utworach, zwłasz
cza powieściach, podglądać tajemnicę pisarza. Nigdy 
s ię jednak nie dowiemy na pewno, co ją stanowiło. 

W 'każdym raz.ie nie była to pustka ani obojętność". 
Niedawno piękny hold złożył pisarzowi Jerzy Sza

niawski w jednym ze szkiców, które weszły do książki 
„W pobliżu teatru". „Schylam nisko głowę przed Pe
rzyńskim - pisarzem znakomitym". 

JERZY PLEśNIAROWICZ 
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WLODZIMIERZ PERZYŃSKI 

Z PAMIĘTNIKA 
AUTORA DRAMATYCZNEGO 

W kilka dni po powrocie Ostrowskiego d o Lwowa -
Perzyński otrzymał od P a wlikowskiego 400 koron za 
sztukę. Tego samego wieczoru postanowił zabrać się 

do pracy. W tym celu, aby móc do późna w noc pi
sać. - kupił po południu dwie świece. Jedna h.'i:e nie 
zawsze czyny ludzkie idą po linii zam ierzeń . Gdy Pe

'rzyński wrócił do domu, był jasny słoneczny dzień. 
I co gorsza, ani śladu pomysłu do sztuki w głowie . 

Drażniło go to i niepokoiło. Obiecywał sobie, że w cią

gu nocy plan całe j komedii będzie gotowy. Jednakżei
gdy usLłował skupić myśli - ogarniało ·go dziwne wra
żenie, jak gdyby momentalnie wszystkie myśli , aż do 
najbłahszej, ulatniały mu się z głowy, pozostawiając 

zupełną pustkę pod cza.szką. Przespał obiad, zjadł coś 

na mieście i dopiero wieczarem zjawił się na kolacji 
w p ensj onacie, w k'tórym s ię stołował. Jakoś tak się 

złoż)"ło, że pensjonat tego dnia był zupełnie pusty. Pe
rzyński stracił nagle wiarę w możUwości napisania 
sztuki i ogarnęła, go zupełna apatia. Był duszny, skwar
ny wie czór i obraz krakowskich ulic, których każdy 
szczegół znał na pamięć, napełniał go takim olbrzy dzeJ 
niem, że nie chc iało mu s ię wychodzić. Siedział przy 
stole i trząsł plotki z właiścicieJiką pensjonatu. Miesz
kało tam kilka panie n z Królestwa i Litwy i jedna 
wśród n ich z Suwalszczyzny, słuchaczka agronomii, 
odznaczała się bardzo żywym i wesołym usposobieniem. 
Otóż panna ta, na kilka dni przedtem, wybrała się 
z kol€gami na jakąś eskapadę i wróciła bardzo późno 
w nocy. Poczciwą właścicielkę pensjonatu napełniło 
to obawami o jej cno,tę i, wpadając w coraz więks zy 

zapał, w mia rę jak mówiła, - zaczęła się rozwodzić 

przed Perzyńskim na temat co by było, gdyby„. Pe
Tzyński 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. Wychowa ni
ca. Nie. Lekkomyślna siostra. Jest! 
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Z rwał s i ę madowany i w minutę potem oblatywał 
dookoła pla nty. Nic miał ju ż W<Jtpliwości, że na·p is ze 
sztukę . Czuł j edna k, że skoro była sios trą, to musiał 

być i brat. A skąd wzi<\ Ć tego brata, co on miał rob ić ? 
Zawziął si ę, żeby myśleć o tym metodycznie. N ie 
stety, te usiłowania rotbił mu obraz jakiejś pani, wy
sokiej, tęg iej blondynki, która k iedyś przed laty, k iedy 
by ł jeszcze małym dzieckiem, bywała u nich w d omu. 
Nigdy w życ iu o n ie j ni e myślał, nie pamię tał, kto t o 
był ani jak się nazywała. Za1klc1, ł wś ciekły na te głupi e 
figle pamięci, które ·rozbijały mu już m etodyczn e 
myśleni€. Bal si ę , żeby znórw się nie sko,ńczyło wszyst
ko w rozprószonym, chaotycznym majaczeniu, ja k by
wało setki -razy, kiedy zabierał się do obmyślania lite
rackich tematów. Ale przez dziwaczną przekorę móz
gu, im zawzięciej starał się ześrodkować uwagę na tym, 
co jedynie dla niego było ważne, tym bardzie j poc hła
niała mu ją wizja przeklętej baby z dzieciństwa. Przy
pomniał s obie- k olor jej sukni, wszystkie ruchy, into
nację głosu . Powiedziała 'kiedyś : „Zaczynam być nie
spokojna". I nagl e d o tych słów, takim właśnie 

wypowiedzianych tonem - zaczął mu się dorabiać 
w głowie cudaczny dialog. 

- Wiesz od kogo te n lis t? 
- Nie, skądżeż . 

- Nie poznałaś po piśmie. 

- P ism o wydawało mi si ę znajome, ale p o,zna ć ni e 
mogłam . 

- Mó w, bo zaczynam być niespokojna. 
I te n początek dialog u tak go p or wał, że zapomina

jąc o metodycznym myśleniu - układał dale j w glo
wie rozmowę. W pięć minut potem już wiedział, kim 
miała być „Lekkomyślna siostra". 

Znowu wrócił d o d omu o świcie. Kupione do pisa
nia świece stały na stole nietknięte. Perzyński usiadł 

i jednym tchem napisa ł kHka pierwszych scen. To, co 
miała być dale j, bardzo mglisto zarysowało mu się 
w głowie . Ale j uż n ie tracił czasu na metodyczne 
myślen ie-. Ludzie rodzili mu się z wyrazów. Z przy
padkowo - dla dźwiękowego zaokrąglenia zdania -
napisanych słów : „Mama by si ę martwiła" - cala po
stać Ady, z uwagi o jednym ze znaj omych, wypowie
dzianej w rozmowie w kawiarni: „Można być kanalią, 
ale trzeba mieć takt" - Janek. I jakoś kleiła się ca
łość. Rozkoszne czerwcowe noce były tak krótkie, że 
gdy Perzyński wracał do d emu - już nie potrzebował 
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do pracy zapalać światła. Po dwóch tygodniach ko
media była gotowa, a kupione na jej intencję świece 

pozostały na stole nietknięte . 

WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 

PRAPREMIERA 
„LEKKOMYŚLNEJ SIOSTRY" 

Ludzie teatru i przyjaciele Włodzimierza Perzyńskie
go często wspominają anegdotę : „Perz" - nie mogąc 
wypłacić się Tadeuszowi Pawlikowskiemu (dyrektoro
wi teatru w Krakowie, a podówczas - we Lwowie) 
z wysokiej zaliczki, został niejako zmuszony do napi
sania „Lekkomyślnej siostry". Do powstania tego ko
mediowego arcydzieła przyczyniło się - jak wspomi
na Kornel Makuszyński - dwóch ludzi: „jeden je 
napisał, a drugi z Perza wyciskał". 

Prapremiera „Lekkomyślnej siostry" odbyła się 12 li
stopada 1904 roku we Lwowie. Próby prowadzi.I sam 
Pawlikowski. Na afiszu znalazły sic: nazwiska czoło

wych artystów sceny lwowskiej. W roli Heleny wy
stąpiła Irena Solska, Marią była Bednarzewska, Adą -
Jankowska, Ferdynand Feldman odtwarzał Henrykał 

Topolskiego. Ja.n Nnwacki grał Janka, Kwiatkiewicz -
Władysława, a nieodżałowany Karol Adwentowicz zro
bił prawdziwą niespodziankę znakomitą kreacją Ol
szewskiego. Po wielkim sukcesie we Lwowie teatr 
Pawlikowskiego odniósł z „Lekkomyślną siostrą" drugi 
sukces podczas gościnnych występów w Kijowie. 

Dalsze dzieje sceniczne „Lekkomyślnej siostry" przy
niosły szereg przedstawień w Krakowie i w Warsza
wie. Na szczególną uwagę zasługują kreacje: Marii 
Przybyłka-Potockiej (Maria, potem Helena) Juliusza 
Osterwy (Janek), Władysława Wojdalowicza (Topol
ski) ,i Stefana Jaracza (Topolski) oraz po wojnie -
Zygmunta Chmielewskie.go (Topolski) i Dobiesława Da
mięckiego (Władysław) . Do ważnych osiągnięć reży

se rskich należy przede wszystkim wnikliwa. i za każ
dym razem inna interpretacja komedii Perzyńskiego, 
jaką kilkakrotnie wprowadza.I na nasze sceny jeden 
z najwybitniejszych współczesnych reżyserów - dyr. 
Karol Borowski. 

JER2Y PLEŚNIAiROWICZ 

fj 

STANISŁAW LAPIŃSKI 

.. ~· 

..• -. „, - . )ł~-
~ . ' ... 
. ::. . ~·,,,,,,. 
~ . r .. ·. .. 

JANUSZ MAZANEK 

TERESA 
MARECKA 
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WŁODZIMIE Z PERZYŃSKI 

LEKKOMYŚ~NA SIOSTRA 

HENRYK TOPOLSKI 
HELENA . . .. 
JANEK TOPOLSKI 

WŁADYSŁAW 

MARIA 

Komedi'' w 4 aktach 

Os oby : 

STANISŁAW ŁAPIŃSKI 
T ERESA MARECKA 
JERZY WALCZAK 

I JANUSZ M AZANEK 
., ZYGM UNT NOWICKI 
J BARBARA J A KLICZ 
·t ALICJA ZOMER 
J KRYSTYNA ŁAPIŃSKA 

ADA . 

OLSZEWSKI 
LOKAJ .. 

·1 MAGDALENA NOWAKOWSKA 
EMIL KAREWICZ 

Dekoracje i kostiumy: 

Rzecz dzieje s ię w Warszawie 
Dłuższe przerwy po II i III akcie 

WLADYSLA W DASZEWS RI 

Asyst. scen.: Mieczysław Wiśniewski 

Kierownictwo li lerackie: 

JAN KOTT 

Przedstawienie prowadzi : .Jan Prosnak 
Premiera w dniu 26 listopada 1958 r. 

Reżyseria: 

KAROL BOROWSKI 

Asyst. reż.: Zofia Malicka 



KRYSTYNA 
ŁAPIŃ'SKA 

EMIL KAREWICZ 

ALICJA ZOlVlERóWNA 

JERZY WALCZAK 

MAGDALENA 
NOWAKOWSKA 

ZYGMUNT NOWICKI 
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OD REŻYSERA 

Reżyserowałem „Lel komyślnq siostrę" pięciokrctnie 

za . .każdym razem praca nad tą, bodaj najświetniej
szą komedią ostatniego polskiego pięćdziesięciolecia 

sprawiała mi dużą radość. Bogactwo motywów stano
wiących tworzywo sztuki Perzy11skiego zaskakuje wi
dza, tak samo jak zaskoczyło literatów w momencie 
na rodzi n tej komedii na ' deskach scenicznych. Od tego 
czasu zmieniło się nasze życie, zmieniły się jego wa
runki, zmieniła się publiczność teatralna. Dzisiaj na
szymi odb iorcami scenicznymi przestali być ludzie, re
krutujący się z tych samych sfer, wśród których żyli 

i działali bohaterowie „Lekkomyślnej siostry''. A więc 
przestała istnieć oba wa, co paraliżowała śmiało~ć in
terpre tacji aktarów starszego pokolenia, skłaniając ich 
do kompromisowości w wyborze środków wyrazu 
aktorskiego, które by demaskowały motmy działania. 

naszego zamożne.go mieszczaństwa w pierwszym 
ćwierćwieczu obecnego stulecia. Należy zaznaczyć, że 

n ie uległ tej presji i zadziwiał śmiałością biczującego 
stanowiska w stosunku do interpretowanej postaci 
znakomity Stefa n Jaracz - w roli Topolskiego. A więc 
„Le kkomyślna siostra" pozostała w repertuarze sceny 
polskiej i długo jeszcze nie przestanie budzić podziwu; 
śmiałośc i ą i si lą bicza autorskiego, którym bezlitośnie 
smaga. człowieczych „małpoludów", dla których złoty 

cie lec jes t jedynym wszechpotężnym bóstwem. 
W pra cy nad „Lekkomyślną sicstrą", której akcja 

jest rozłożona na czte ry akty, reżyser musi przede 
wszystkim pamiętać o tym, że pierwsze trzy akty, 
mimo znakomitych spięć zarówno charaktero•wych, 
jak i sytuacyjnych, stanowią jedynie grunt przygoto
wawczy do krótkiego, a jakże lapidarnego„ aktu czwar
tego, gdzie Perzyński demaskuje i moralnie przy>gważ
dża wyżej wspomnianych „mal'poludów" Topolskich 
z całym ich zakłamaniem, fałszem, obłudą i podłością . 

Jak już zaznaczyłem, reżyseruj ę „Lekkomyślną sio
strę" po raz szós.ty. Tym raz.e m postanowiłem zmienić 
stosunek Marii do rodziny; n ie chcę, żeby Maria byl'a 
ofia1'ą ówczesnych warun.ków społecznych. Konwen
cja „iVllodej Polski" polega.la na tym, że pisarze tej 
grupy po prostu szukali „ofiary" i ideal izowa li ją. Pe
rzyński uległ panującej wówczas modzie i potraktował 
Marię jako ofiarę warunków, wśród których żyła, na
ruszając tym swo•im stosunkiem dramaturgiczną rów-
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nowagę komedii, a nawet po części po.zbawiając ją 

niezbędnej prawdy życiowej . Zwrócił j uż na to uwa
gę znakomity Boy w jednej ze swoich recenzji ze sztu
ki Perzyńskiego. Maria po trudnym i przerastającym 
jej siły witalne, burzliwym życ iu odnajduje wreszcie 
człowieka, który ją pokochał. Ten człowiek, umiera
jąc, zapisuje jej cały majątek. W epoce, ktOO-ą poka
zuje autor, taki dowód uczucia. stanowił pełną rehabi
litację kobiety, i właśnie ta kobieta niespodzianie dla 
wszystkich zrzeka si ę spadku. Czyż nie będzie cie
kawsze takie rozwiązanie sprawy, jakie ja zapropono 
wałem ze s;połowi Teatru im. Stefana Jaracza. Maria, 
chcąc zrewanżować się „rodzince" za przyjęcie, jak ie
go doznała w 2-gim akcie, po· prostu udaje, że zrzek ła 
się spadku. Tym swoim dobrze i celowo wymier zo nym 
kłamstwem doprowadza rodzinę do r ozpaczy , od s.ania 
bez reszty ich charaktery i z drwiącym śmic·::hcm 

opuszcza ich d om . W ten sposób bicz satyry Perzyń
skiego nabiera ogromnej mocy, a demaskatorski cha
rakter komedii U'fas ta do wyżyn molierowskiego 
„świętoszka''. 

• 
* * 

Drogi, nieodżałowany przyjac ielu, k ochany Perzu! 
Pamiętasz, jak gorąco prosiłem Cię ni ei;tcl yś o korekt ę 

moich mlodocianych u.silouań reżyser.~kich , których 
tematem była Twoja sztuka. Odpowiedziałe& m i wów
czas: „Ty j uż dzis iaj ZTi asz t atr lepiej ode mnie, co ja 
mam tu do gadania". Dlatego na ·peW7!o wybaczysz mi 

„z zaśw-U1tów" śmia !ość, z jaką zaprezentuję Twoją 

wspaniałą komedię łódzkiemu wid zowi!! 
KA·R OL BOROWSKI 

JAN KOTT 

SIOSTRA WCALE NIE TAK 
LEKKOMYŚLNA 

„Na niewinnym panieńs kim brz usz ku" - jak wielo
krotnie żartował Boy - dramat i ko media z począt

ków naszego wie.ku rozprawiały się z moral n ością 

mieszC'Zańską. Panna, oczywiście z cl ol; rego demu, albo 
zachowała. cnotę i wtedy, jeśli była niezamożna , r odzi
ce i braciszkowie .czym pręd ze j wyda wali ją za mąż 

za pierwszego lepszego, który się nawim1 l i gotów był 
ją wziąć bez p osagu. Taki jes t początek fabuły „Lek-



komyślnej siostry". Albo się panna puszczała. I wtedy 
były znowu dwa rozwiązania. Pierwsze - panna się 

staczała i czekał ją los Ewy z „Dziejów grzechu" lub 
w najlepszym przypadku panny Maliczewskiej, o ile 
dostała się „za statystkę" do teatru i znalazła swojego 
Dauma. Drugie: pannę „z felerem" udało się jednak 
wydać za mąż . I tutaj były znowu dwa klasyczne roz
wiązania. Pierwsze: pannę poślubił uwodziciel. Jeśli 

był nicponiem, biedna dziewczyna płaciła za to całym 
swoim życiem. „Dawniej - znowu zacytujemy Boya 
- jeśli zostało stwierdzone, że uwodziciel młodej dziew
czyny jest skończonym łajdakiem, i autor, i publicz
ność, nie mieli spokoju, póki go nie wydali za dziew
czynę" . Ale mogło być również inaczej, on mógł być 
po prostu biednym studentem, który dawał korepety
cje pannie, ściskał ją po kątach i jakoś się stało.„ Był 
uczciwy, ożenił się i do końca życia nie mógł darować 
ani sob ie, ani jej przymusowego małżeństwa. Przy
pomnijmy sobie „W małym domku" Rittnera. 

A teraz drugie rozwiązanie tej samej fabuły. Uwo
dziciel pakuje ma.natki i wyjeżdża za granicę, do Pa
ryża. lub Wiednia. (w epoce, kiedy nie było kłopotów 

z paszportami, był to bardzo dobry sposób wywikłania 
się z miłosnych komplikacji) a. panna oczekuje dziecka. 
I wydają ją za mąż za tego trzeciego, który gotów jest 
poślubić pannę „z felerem" dla pie niędzy, tytułu czy ; 
choćby z nieodwzajemnionej miłości. To „Szczęście 

Fra·nia" Perzyńskiego. Historia „lekkomy§llne>j pan
ny", która mogłaby być prolo-giem do historii „Lekko
myślnej siostry". 

Kiedy się to wszystko dzieje? Nie tak dawno, tylko 
pięćdziesiąt lat temu. A gdzie? Dziać się mogło wszę

dzie. We Lwowie, Krakowie, Łodzi, a nawet w War
szawie, gdzie Perzyński każe· mieszkać swoim Lipow
skim i Topolskim. Trochę mi zresztą ta Warszawa Pe
rzyńskiego zanadto prowincjonalna, trochę za mało 
w niej ruchu i wielkich interesów, abyśmy mogli na
prawdę uwierzyć, że wzbogaceni Topolscy mieszkają 
nai Pięknej, Hożej czy Marszałkowskiej . 

Poza tym rodzinka jak wszystkie inne . Młodszy bra
ciszek celuje na bogaty ożenek, aby pokryć długi za
ciągnięte na karty i zabawy z damulkami. Starszy 
zdążył się już ożenić, prowadzi interesy i pełną ma 
gębę frazesów o pracy dla. dobra ogółu. żona pocie
sza się, jaJc może, i ciepłą rączką wpycha rubelki bęc
wałowi, którego została kochanką. Maleńka idylla 
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spokojnie prospNuje, bez skandalu, bogobojnie, z lo
kaj em i podwieczorkiem o piątej. I oto jak grom 
z. jasnego nieba uderza w całą rodzinę wiadomość, że 

s io tra wróciła z Wiednia . Siostra - ladacznica. Lek
komyślna s iostra, którą s zczęś l iwie udało się wydać 

za mąż bez posagu. Co z tego, że za durnia! Dureń też 
może się wzboga·cić. Ale niegodziwa siostrzyczka się 

zbuntowała, rzuciła męża i dziecko, pożeglowała do 
Wiednia. Tam żyła publicznie z jakimś podstarzałym 
hrabią, drwiąc sobie z opinii szanownej rodziny. I oto 
te ra z wra ca . Wraca do uczciwego życia. Ta>k przy
najmniej deklamuje. Do uczciwego życia, ale nie do 
safa nduły męża. I jeszcze mówi, że chce pracować, 
że chce sama mieszkać. Skandal gotów. Rodzina, nie 
może na to pozwolić . Topolskich będą palcami wyty
kać na ulicy. Siostra musi opuścić Warszawę. 

Ale ledwo wyjechała, nowa niespodzianka. Hrabia 
umarł i zapisał jej pół miliona . Topolscy nie mo.gą 
zasnąć spokojnie. Cala moralność mieszczańska wy
wraca się do góry nogami. Oto oni, zacni mieszczanie, 
szanujący opi nię i moralność, męczą się w pięciu po
kojach, kiedy lafirynda, która pa.winna skonać w przy
tułku, dostaje fortunę. Pienią dze - rzecz święta. 
Perzyński w t j swojej pierwszej komedii okazał się 

wielkim majstrem. Połączył wspaniale dwie klasycz
ne fabuły, dwa wie1kie odczynniki na mieszczańską 
mo ralność : sprawę puszczajt1cej się panny i spadek. 
Bo nic tak nie odsiania nag iej gry interesów i wszech
władztwa pieniądza·, jak właśnie spadek. Przypo-mnij
my tylko sobie „Kruki" Becque'a. Ale Perzyński p·i
sal komedię, nie dramat. 

Rodzinka musi pogodzić się z siostrą. Młody braci
szek szykuje weksle do podpisu, starszy chce obracać 
kapitałami, żona zapłaci nowe długi kochanka. Po
wrót lekkomyślnej siostry stanie się rodzinnym świę
tem. Niestety, siostra wraca bez pieniędzy. Oświad

cza, że zrzekła się spadku. Że raz na zawsze chce 
uwolnić się od swojej przeszlcści, że chce być uczciwa . 
Tego ciosu Topolscy nie przeżyją. 

Tak poprowadził swoją komedię Perzyński. Po swo
jemu demaskował moralność mieszczań ką. Czy jed
nak po trochu i sam s i ę przy tym nie załgał? Czy nie 
za bardzo· zawierzył „lekkomyślnej siostrze" i nie wy
idealizował tej skądinąd miłe j osóbki? Perzyński był 
niezrównanym malarzem obyczajów, zimnym i dosko
nałym obserwatorem, al e zawodził go często zmysł 
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m0ralny . Bo właśnie w tym m1eiscu, kiedy „l ek. o
myślna siostra " zrzekła się spadku czuj emy w raźny 

fałsz . Za wiele szlachetności. Coś tu nie gra a lbo r a 
czej kto~ się zgrywa. Albo autor, albo jego her oina . 
Ktoś tu z kogoś robi wala. Bo znowu przypomnijmy 
Boy'a: 

Mleszczaneczka żyła sobie 
Pielęgnując białe sadło, 

Naraz na nią jak w chorobie 
Objawienie Sztuki padło. 

Męczy, dręczy, z dobrej woli 
Swego móżdżku biedne centra, 
Na czworakach się gramoli 
Na 11 kultury 11 \Vyższe piętra. 

Wspólna korzyść z takich hister
ycznych zachce n wypaść może : 

„ Czystą sztukę" ma fili s ter 
A kabotyn - s t ó ł i ł o ż e .. . 

W zakończeniu tej świetnej komedii z o stało trochę 

młodopolskiego ka botyr1s twa, 2 k t6rego Boy tak o rut-
nie drwił. Nie możemy wziąć, niestety, na serio wy
zwolone j siostrzyczki. Nie mamy żadnego powodu 
zachwycać się wzniosłością jej uczuć. Ta pse udo
-emancypantka„ niby wolna cd pruderii i cbłudy , 

znacznie bardziej należy do tej samej r odzinki, niż to 
s i ę Perzyóskiemu wydawało. Emancypaaja do garso
niery wiedeńskiego hrabiego nie budzi u nas już ani ł 

zgorszenia, ani podziwu. A cały jej powrót d o uczci
wego życia wydaje się nam wielką blagą. Muszę się 

szczerze prz.yznać, że moja sympatia jest po stronie ro
dziny. Wolę zdrowy mieszczaóski rcnsąde·k i naw et 
odrobinę pruderii od kociaków, które się „wyzwala 
j ą" i potem mi prawią o moralności. I wolę podwójną 
moralność ·Od w ten właśnie sposób „wyzwolonej". 

Sentymentalne gesty z odrzuceniem spadku - to 
w istocie tylke> pokłon obłudzie, „lekkomyślna sio
stra" wyTzeka się spadku, żeby wkupić się do bractwa 
św. Zyty. „Wyzwolona" siostrzyczka wierzy głęboko, 

że pieniądze od kochanka hańbią. „Wyzwolona" s io
strzyczka jest zwykłą mieszczką, tylko jeszcze bard zie j 
zakłamaną. Już wolę rodz inkę . 

A g.iyby „lekkomyślna siostra" tylko udawala, że 

zrze ka się spadku, a gdyby tylko chciała sobie zakpić 
z rodziny? Bo mnie się zdaje, że jej nawet do głowy 
nie przyszło, żeby sic; naprawdę wyrzec pienięd zy. D o 
tego stopnia lekkomyślna - to ona znowu nie była! 
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