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WŁODZIMIERZ P E RZYNSK 

W
ŁODZIMIERZ PERZYNSKI URODZIŁ s 11Ę W 1878 

ROKU W OPOCZNIE. DZIAŁALNOSć LITE
RACKĄ ROZPOCZĄŁ TOMEM LIRYKÓW Pr. 

„POEZJE", WYDANYM W KRAKOWIE W 1901 ROKU. 

STUDIA UKOŃCZONE NA WYDZIALE FILOZOFICZ
NYM UNIWERSYTETU JAG I ELLOŃSKIEGO UZUPEŁN 1IŁ 
PERZYN SKI W CZASIE LICZNYCH PODRÓŻY ZA
GRAN ICZNYCH . BYŁ MIŁOSNIKIEM I ZNAWCĄ 
ZWŁ SZCZA LITERATURY I SZTUKI FRANCUSKIEJ 
STĄO W JEGO TWó RCZOSCI CZĘSTO DOPATRY
WANO SIĘ JEJ WPŁYWOW, PRZEDE WSZYSTKIM 
VPŁYWOW MAUPASSANTA. PRZEZ WIELE LAT 
U PRAWIAŁ PERZYŃSKI PUBLICYSTYKĘ, MIĘDZY IN 
f\I Ml JAKO STAŁY FEUETON!STA „TYGODNIKA 
ILUSTROWANEGO" I „RZECZYPOSPOLITEJ". IRO
NISTA, BYSTRY OBSERWATOR I TROCHĘ SATYRYK, 
POZOSTAWI Ł PO SOBIE SZESć TOMóW ZNAKO-

,!TYCH SZKICó W 1 FELIETONó\fi/ Z LAT 1914-1921. 
OPROCZ TEGO JEST PERZYNSKI AUTOREM TRZY
NASTU POWIE$CI I SZEREGU NOWEL, W KTÓRYCH 
l A ENT JEGO PROZATORSKI WYPOWIEDZIAŁ SIĘ 
CHYBA NAJ PEŁN IEJ. 

AUTOREM DRAMATYCZNYM ZOSTAŁ PERZYŃSKI 
NIEJAKO Z PRZYPADKU. PRZYJACIELE CZĘSTO 
WSPOMINALI ANEG DOTĘ O POCZĄTKACH KARIERY 

OMEDIOPISARSKIEJ PERZYNSKIEGO, JAK TO LE
l'JIWY, A PEŁEN f>OMYSŁóW „PERZ" - NIE MOGĄC 
S! Ę W PŁACIĆ TADEUSZOWI PAWLIKOWSK'IEMU 
<D YREKTOROWI TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO W 
KRAKOWIE) Z WYSOKIEJ ZALICZKI - CHCĄC 

IE CHCĄC MUSIAŁ NAPISAĆ „LEKKOMYSLNĄ 
SIOSTRĘ" . KOM EDIA TA OBOK „ ASZANTKI" 
I „ SZCZĘŚCIA FRANIA" UWAŻANA JEST ZA NAJ
WYB ITNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE SCENICZNE PERZYt\J
SKIEGO. 

OTO ZONY NIMBEM WIELKIEJ POPULARNOSCI, NIE 
DOCZEKAŁ S IĘ ANI ZA lYCIA AN,I PO ŚMIERCI, 
POWAZNiEJSZEJ OCENY KRYTYCZNEJ. OSTATNI[= 
I ATA ŻYCIA PISARZA. WYPEŁNiONE INTENSYWNĄ 
PRACĄ LITERACKĄ BYŁY CORAZ BARDZIEJ SAMOT
f\JE. UMARŁ 21. X. 1930 R. W PEŁNI TWORCZYCH 
M02':LIWOSCI. SWIADCZY O NICH OSTATN'IA JEGO 
POWiESć PT. „KLEJ OTY" I NAJLEPSZY TOM 
NOWEL „PRALNIA SUMIENIA''. 



WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 

JAK NAPISAŁEM „LEKKOMYŚLNĄ SIOSTRĘ" 

W kilka dn i po powrocie Ostrowskiego do Lwowa - Perzyński 
otrzymał od Pawlikowskiego 400 koron na sztukę. Tego samego 
wieczoru postanowił zabrać się do pracy. W tym celu, aby móc do 
późna w noc pisać - kupił po połudn 1i u 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 pomy
siu do sztuki w głowie . Drażniło go to i niepokoiło. Obiecywal 
sobie, że w ciągu nocy plan całej komedii będzie gotowy. Jednakże, 
~idy usiłował skup i ć myśli - ogarnęło go dziwne wrażenie , jak gdyby 
momentalnie wszystkie myśli, oż do najbłahszej, ulatniały mu się 
z głowy, pozostawiając zupełną pustkę pod czaszką. Przespał obiad , 
zjadł co ś r o mieście i dopiero wieczorem zjaw i ł się na kolacji 
w pensjonacie w którym się stołował. Jakoś tak się złożyło , ż9 
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, ~tórych każdy 
szczegół znal na pamięć, napełniał go takim obrzydzeniem, że nie 
chciało mu się wychodzić. Siedział przy stole i trząsł plotki z włości· 
cielkq pensjonatu . 

Mieszkało tam kilka panien z Królestwa i Litwy, i jedna wśród nich 
z Suwalszczyzny, słuchaczko agronomii, odznaczało się bardzo Ży
wym i wesołym usposobieniem. Otóż panna ta na kilka dni przed 
tym wybrała się z kolegami na jakąś eskapadę i wróciła bardzo 
późno w nocy. Poczciwą właścicielkę pensjonatu napełniło to oba
wami o jej cnotę, i wpadała w coraz większy zapał, w miarę jak 
mówiła - - zaczęła się rozwodzić przed Perzyńskim na temat, co by 
było gdyby. „ Perzyński słuchał i nagle się roześmiał. Zarysował mu 
się w myśli typ panny, nad której cnotą otoczenie tak czuwa, że 
oż ją zmL1sza do tego, żeby się puściła . I w tej samej chwili wszystki~~ 
nerwy się w nim sp;-ężyłv, jakby w radosnym oczekiwaniu. Przecież 
te był temat do sztuki„. Taka panna „. 

'Lekkomyśina panna - nasunął mu się tytuł. Nie - Lekkomyślna 
kuzynka .„ także nie. Wychowanica . Nie. Lekkomyślna siostra. Jest! 
Zerwał się uradowany i w minutę potem oblatywał dookoła planty. 
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Nie mio! j uż n'.lj mniej szej wątpliwoś ci, że napi sze sztukę. ~zu.ł jed· 
nok że skoro był a siostra , to m usia ł być i b rat. A skąd wz1ąc te~0 
brata co on mia/ robić? Zawzi ą ł s ię, żeby myśleć: o tym metodycznie. 
Niest~ty te usiłowania roz bi ł mu zara z obraz_ j akiejś ~ani, wysokiej, 
tqgiej. blondynki , która kiedy ś p rzed laty, k1_ed~ był J_e:zc7:e ma.lym 
dzieckiem, bywa ła u ni ch w domu. N igdy w zyc1u o n ieJ n.1~ mysia!, 
nie pami ęta ł, kto to był an i jak si ę nazywała . Za k! ąl wsc1e~ly ~o 
te glupie fi g le pam i ęci, które rozbi j ały mu j uż metodyczne myslenie. 
Bal się, żeby znów n ie s koń czyło s ię wszys~ko na r_ozproszo~ym; 
chaotycznym maj acze niu, ja k to by":'ało setki razy, ~ 1edy zabiera. 
sie do obmyślani a lite ra ckich tematow. A le przez dziwaczną prze
ko.re mózgu, im zawzięciej starał się ześ rodkowa ć uwagę na tym, 
co j-edynie dla n iego było ważn e, tym ba rd ziej pochła~iała mu _ją 
wizja przek l ę tej boby z dz i eciństwa . P rzy pom ni ał sobie ko!or JeJ 
sukni, wszystkie ruchy, intencje głosu . . Pow iedziała kiedyś: „Zaczy
nam być niespo koj na" . I nag le do t ych slów, takim właśnie wypo
wiedzianych tonem - zaczął mu się dora b iać w głow ie cudaczny 
dialog : --

Wie sz od kogo ten list? 

Nie s kądżeż. 

Nie poznała ś po p i śmie? • 
Pismo wydawał o mi się znajom e o le poznac nie moglom. Mów, 

bo zaczynam być niespokojrrn. 

I ten początek d ial ogu tok go porwał , że zapom ina jąc o metodycz
nym myśle ni Lr, u kładał doiej w głow ie rozmowy. W pięć minut potem 
już wiedział, ki m mia/a być „ Lekkomyś l na siostro " 

Znowu wrócił d o dom u o świc i e. Kupione do pi sania świec0 stoi/ 
na stole nietk n i ęte . Pe rzyńsk i u siod! i jednym tchem napisał kilka 
pierwszych scE:n. To, co m iało być dalej, ba rdzo mglisto zarysowy
v1alo mu się w g łowie . Ale jui n ie t raó l cza su !la metodyczno:~ 
myślenie. Ludzie rodz i li mu s i ę z wyra zów. Z przypadkowo, dla dźwię
kowego za ok rągleni a zdan ia, a pisa nyc h słów: „Mama by się 
martwi/a" - cała posta ć Ady, z uwag i o Jednym ze znajomych, 
vrypowiedzianej w rozmowie w kawiarni: „Można być __ kanalią, ale 
trzeba mieć takt" - Ja nek. I ja koś k l e iła sie cohsc. Rozkoszne 
czerwcowe noce był y tak krótkie, że gdy Perzvński wracał do domu 
nie pot rzebował do proc ' zapa i a ć świ atło . Po dwóch tygodniach 
komed ia była gotowa, a kupione na jej intencje św iece pozostały 
na sto le ni et k n i ęte. 
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(Fragment „Wieczoru czwatłego" z 1924 r.) 

„Grube ryby" i „Lekkomyślna sios tra" to niby ów '.1~ rycinie w ka!en
ciarzu Nowy Rok, któ ry wypędza Sta ry . To w losn1e epok.a (blisko 
ćwierć wieku temu, kiedy s i lą rzeczy zepchnę/a pana Michała ze 
sceny faianga młodych, wś ród któ rych Pe rzyńsk i zajął ?d razu tą 
pierwszą swoją sztuką wyb itne miejsce. Młoda g enera.~Ja zastoso
wała nowe metody do tego samego o b iekt u. „ Kołtu n „. ~to był.~ 
ich zmoro - nie spoczęl i, pćki n ie powalili smoka, ktory dz1s 
vv istocie eży nieszkodl iwi e na z.iem i, niby ów stra szliwy niediwiedź, 
wyścielający swą skórą posa dzkę g a binetu . Smagał jakoby tego 
kołtuna i Bałucki, ale jak! Biczy kiem takim , jaki m posługują się 
dzieci przy zabawie w konia. 

- Dawajcie nam go! - zaryczała zg ra j o miodych - już mv 
poigramy i z nim, i z w szą „ mieszcza r1 skq moral n oś c1 q". 
I wsadzili mieszczucha wraz z jego połowicą do retorty, i dalejże go 
podlewać octem sie miu zlodzie i, i dolej strąca ć jego „zasady" 
kw'Jsem przyvviezionym z droge rii pa ryskiej , o ż p u ~ ci l fmbę; r:io!rnzal1 
mu, kto on zacz: Kana l ia! I wrzasnęl i na m: „ M a ci e waszych Oulskich, 
waszych Topolskich, waszych Li powski ch e tutti q uanti !". 

A 1ie je7e11 środki byly e nergiczne, to d la tego, że i wróg był potężny. 
fortuferia mieszczańska i „obywatel sko" to była zmora. która dławiia 
nasze ówczesn2 życie w stop ni u, o którym dzisiejsze pokolenie, 
zażywające niemal pe/ni swobód, zalec.lw ie może mieć pojęcie. 
Utwory takie, jak „Lekkomyś l na siostra"', „ Moralność puni Gulskiej", 
to było \Ji-:;cej niż literaturo, to w swoim cza sie były czy ny: bo 
w przyśpieszen iu c-wolu cj i o bycza jów k s i qżica , teatr zwłaszcza, odgry
wają olbrzymią rolę. Odważyć śc isi e w jak im stopn iu na leży siq 
wdzięczność tym szermierzom, j est dziś dosyć 1rudno, gdyż wśród 
tego przeszed; okres wojny, W<:llq c w gruz dawne kryteria i formy. 
Ale już przed scimq wojną czu ć było ulg w atmosferze. 
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Siusznie zauważył jeden z krytyków, iż Bałucki na scenie robi dziś 
wrażenie niemal przedfredrowskie. Tym bardziej musi uderzyć prze
skok tok gwałtowny, jaki istnieje między Bałuckim o Peizyriskim lub 
Zapolską. Bo u nos w literaturze rzadiko „Izaak rodzi się z Abra
hama" - następne pokolenie nie zawdzięcza życia poprzedniemu, 
oie zwykle czerpie swoje soki życiowe ydzie indziej. Intelekt Perzyri
~kiego wyostrzył się no literaturze francuskiej; to doświadczenie 
c.złowieko szatańsko obmyślonymi odczynnikami, dopóki nie pokaże 
szpetnej bestii, ukrytej w nim na dnie, to wszak okrutna metodo 
ulubionego wówczas nom, młodym, Maupassanta, którego słynna 
nowelo „Boule de suif" tok nam pokrewna jest intencją „Lekko
myś I nej siostrze". 

• 
(Fragment „Wieczoru dziesiątego" z 1930 r.) 

Rzecz znamienna: dziś, gdy dyktatura moralno Topolskich jest 
v .. znacznej mierze zwalona, a mniej lub więcej lekkomyślne siostry 
.:dobyły sobie niezgorsze prawa, skłonni jesteśmy innymi nieco 
oczami patrzeć na ten zatarg rodzinny. Egzekucjo, jakiej autor 
dokonał· no swoich Topolskich, jest tak okrutna, że musi nos uderzyć, 
iż skazywano ich - nie dawszy im bodaj adwokata. Chcę być tym 
adwokatem - och, adwokatem z urzędu, bez entuzjoLmu. Uderza 
r11nie, że autor dol obu stronom nierówne szanse. Topolskich widzimy 
w bajorku codziennego życia, ich ~iostrę Manię, spowitą mgiełką 
niedomówier'i, błędy jej przenie5iono gdzies na daleki teren; autor 
dał jej w sukurs interesującą bladość, łzy, tęsknotę za dzieckiem.„ 

Ale mówmy konkretnie, jak adwokatowi przystało. O co ch~d~i? 
Monia rzuciła przed kilku loty dom, męża, dziecko, zerwało wszystkie 
więzy, puściła się na całego. Naraz Manio pisze do braci: „Chcę 
wrócrć do Warszaw/ i zamieszkać tom z powrotem''. Hm, każdy 
może mieszkać, gdzie mu się podoba, jeżeli więc donosi o tym, to 
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widocznie czegoś chce od nich. Istotnie; spada d o Warsznwy, 
wdziera się niemal przemocą w dom brata i pvwiada : „Ró bcie co:i 
ze mną, ja chcę się zmienić, chcę żyć inaczej . Będę pra cować". 

Pracować! Kobieta wychowana tak, jck wychowywa no panny 
w owym czasie, kobieto, która tak gwałtow nie ze rwola ze społe 
czeństwem, którą cale miasto wytyka µo leami ! Czym ta Ma nia chce 
być? Nauczycielką? W praktyce przedstawia ' ię to tak, że w oczeki-
waniu tej problematycznej samowysta rcz !noki 111ajq s ię n ią zając I 
braterstwo, wziąć ją w swój dom, gdzie będzi e się dusi ła w mieszczań -
skiej atmosferze, tak ja k się w 11iej dusiia ja ko pa nna , i gdzie będzie 
trudnym, drażliwym i nieznośnym ciężarem. Tak czy owa k, ta Mania J 
z gestem bezinteresowności - chce od nich świadczeń materialnych; 
z gestem wzgardy dla małostek - chce od nich mieszczańsk1eg0 
żyra dla swej zniszczonej reputacji. Skąd oni wezmą te pieniądze 
ani o ile to żyro poderwie ich kredyt - o to si 0 n ie troszczy. i jol< 
to wspólne życie będzie wyglądało! Już samo wdarci e i ę Ma ni do 
domu brata trąci szantażem, wyzyskaniem obawy przed s andolem. 
a parę akcentów w rozmowie doje próbkę przysz łego p i ek i ełko.! 

~aktem jest, że tak jak się sytuacja przedstawia , p rzfjazd tej siostry 
byłby katastrofą dla każdej rodZ1ny i że nie tylko Topolski, a le naj 
godniejszy w świecie człowiek byłby grubo za fra sowa n . Ta Manio, 
wciąż jak spadła z księżyca, jest z typu najn iebezpieczniejszych 
naiwnych szantażystek . Jest na przemian pełnoletnia i maloletn :a 
- jak jej wygodniej . Rewindykuje swoje prawa do samodzielności, 
ale rezygnuje z nich wówczas, gdy chodzi o to , aby weksel swego 
życia podsunąć komu innemu, i to w dodatku głupio . Mogłaby ---
jak proponuje mąż - wrócić do jego domu; nie wróci, bo go nie 
kocha. fok jak go widzimy, dałoby się z tym mężem wszystko zrobić: 
mogłaby, wracając tylko formalnie do roli żony, odzyskać swoj e 
m1iejsce przy dziecku i potem, rozpatrzywszy się, stworzywszy sob :e 
jakieś warunki samodzielnego życia, rozejść się z nim po ludzku. 
Tego też nie robi, chce żyć ,.sama" - to znaczy zwalić się na kark 
bratu. W ca/ej tej sprawie - tak sam o jak wówczas, gdy opuszczara 
dom męża - widzi tylko siebie: nie l ic;:y si z ni czym, nie or entu je 
się w niczym. I dlatego może bardziej drażn i nas ta Mania, niż 
oburzają Topolscy. Oni sobie żyją, jak u m i eją, to ich rzecz; może 
porozumieliby się jakoś w końcu i z n i ą, gdyby ona cokolwiek 
zrobiła, aby sytuację ułatwić, a nie utrudniać . Ona natomiast -

.I 
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'.iok było złą żoną, złą matką i z pewnością lichą „protustką", tak 

jest tutaj głupią i samolubną gęsią, którą młody autor na złaś:: 

znienawidzonym Topolskim obdażył nie z_asłużoną syfłlpatią. 

Tak przedstawia się rzecz w pierwszych trz.ech aktach, to jest dopóki 

sprawa toczy się na płaszczyźnie istotnego życiowego zagadnienia. 

Bo akt czwarty sukcesja Manii, płaszczenie się rodziny wobec jej 

pieniędzy i zawód - to już raczej okrutna farsa, egzekucja rin 

Topolskich po wydaniu wyroku. 

Społeczna strena tej komedii bardziej uderza dziś, niż uderzała 

przed loty. jest to razem wziąwszy, ciekawy dokument przeszłości . 

Dziś ta bujna Mania, która za młodu pisała wiersze, nie potrzebo
wałaby schodzić na tak smutne tory; byłaby studentką, tancerką 

albo sekretarką ministra, kierowałaby swoim życiem, jakby chciała, 
dowolaby światu radość i uśmiech zamiast dawać Izy i pretensje. 
VI owej epoce najcenniejsze dary kobiety często sublimowały sią 

w nieszczęście. Za to pani Topolska byłoby dziś - obawiam się tego 

- tq sa mą klępą 1 jędzą, jaką była wówczas; toteż ,Perzyński prą
gwoźd;;i l na wieczne czasy tę bliską kuzynkę pan i Duisi<iej. okaz 

tego, czym może być kobieta zła, płasko i głupio . Ale może i ona 
byłoby inną, gdyby jej życie nie spłynęło w tej potwornej mieszczań· 

ski ej ciasnocie? Może i w niej zakisły jakieś niewyżyte skarby? Faktem 
j t? st, ie ilekroć oglądam jaką sztukę z niedawnej bodaj przeszłości, 

zawsze wychodzę przejęty entuzjazmem dla ewolucji jaką prze 
bywamy. 

Drażniąco już trochę ideowo przez swą demagogiczną łatwiznę 

„demaskowania", komedio Perzyńskiego wciąż trzyma się dosko

nale pod względem teatralnym. 

Akcja biegnie lekko, zabawnie, każda rola jest świetnym tematem 

dla aktora. 

W tej pierwszej komedii, napisanej przez dwudziestokilkuletniego 

chlopca, jest już cały Perzyński, toki, jakim pozostał do końca -

7 jego niezawodnym zmysłem teatru, okrucieństwem obserwacji 
i nieco „puszczoną" intelektualną stroną probiemu. 
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OBYWATELSKI CZYN 
Rano kiedy Marysia weszła do pokoju, żeby """.ziąść r~~czy do oc~y
szcze~ia, oczom jej przedstawił się ni~z""".ykly widok. Łozko st~/o n~e
tkniete a jej pan w ubraniu, w palcie 1 kapeluszu ~a głowie 1.ezoł 
z ;a~k.niętymi oczami na kozetce pod oknem .. Marysia z~sztywn1ała; 

Pan umarł" = przemknę/o jej przez głowę 1 cofnęła się w tył tal. 
~wołtownie, że łokciem strąciła z umywalni dzbanek ~o wod_y._ 
Ale pan nie umarł i to było szczęście'!1 w n~wym _n1eszczęsc1u . Z~r
wał się na równe nogi, przetarł oczy 1 roze!rzał _się .dokoła z t.ak1~ 
zdziwieniem, jak gdyby nie był we własnej syp1al~1, ale n_a 1nn;-J 
planecie. Marysia była nie mniej zdziwiona. Przez kilka chwil oboje 
patrzyli no siebie osłupiałym wzrokiem. 
Wreszcie pan odezwał się pierwszy. 

Czego tu chcesz? · 
- Przyszłam po rzeczy - tłumaczyła się Marysia. 
- Nie potrzeba ... Przyjdziesz, jak zadzwonię„. . 
Marysia wyszła. Kiedy drzwi się za nią zamkn~ly, pan zdJą~ szybko 
kapelusz, palto, marynarkę i nerwowym krokiem zaczął _się prze
chadzać po pokoju. Był jak trup blady. Raz po raz podnosił ręce do 
skroni i ściskał je, mrucząc przez zęby: 
- Ładne rzeczy.„ Mało mi głowa nie pęknie„. 
i nagle twarz jego przybrała wyraz rozpaczliwej determinacji. Zaczął 
się rozbierać tak, jak człowiek, który ma się rzucić do wody, żeb~ 
ratować tonącego bliźniego. Położył się do łóżka, zamknął oczy 
i kołdrę nasunął na głowę . Miał teraz jedno tylko pragnienie. 
Usnąć.„ Usnąć„. i choć przez parę godzin nie myśleć o tym. 
Ale spać już nie mógł. I coraz wyraźniej zdawał sobie sprawę z całej 
ohydy swego postępku. W pierwszej chwi l i po przebudzeniu zastałe 
mu po „tym wszystkim" tylko jedno, mgliste, niejasne wrażenie, teraz 
zaczynał sobie przypominać szczegóły . Uparta pamięć wydobywa/a 
na jaw coraz to nowe obrazy z których każdy napełniał mu duszę 
dręczącym wstydem. 
Aż mu pot wystąpił na czoło. Odrzucił kołdrę i usiadł na pościeli. 
- Ja chyba oszalałem! - odezwał się głośno. 
On, właściciel kamienicy, ojciec czworga dzieci, człowiek cieszący 
~ię w całym mieście nieposzlakowaną opinią, któremu jeśli co można 
było zarzucić, to chyba zbytnią surowość zasad„. On„. On „. nie, 
to już miarę ludzkiego rozumu przechodzi! 
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r'o południu miał jechać do Skalimowa c\o rodziny, która mieszkała 
tam na letnim mieszkaniu ... Nie pojedzie przecież ... a ję~ li nie po
jedzie to jutro rano żona tu będzie. I od razu dowie się o wszystkim 
Czy to w Warszawie można co vv tojemn jcy utrzymać? Zresztą ludzi2 
gc:> widzieli, stróż, służąca, ze dnia już jechał dorożką przez colę 
Aleje ... Była szósta, ~o szóstej naw€t, o tej porze mecęnas codzien
nie chodzi pod Belweder ... 
„!dioto - myś l ał ze złością - potrzebnie się włóczy w Aleje. Zwa
rioweił z tą hydropatią ... Zdaję 1111J się, że mu co pomoże ... Właśnie, 
przeziębi się i diabli go wezmą". 
lv1niejsza o to wszystko zresztą. Upił się, więc upił, śpiewał, to śpie
wał, ściskał się za pan b rat z jckimiś Włochami, no to ściskał, wszyst
ko to było nie godne j ego stanowiska i przekonań, wetrętne, nik
czemne nawet. ale jeszcz€ ... jeszcze ... każdemu raz w życiu illogło 
się przytrcfić. 
/\le, żeby się do takiego stopnia zapar1iętać ... 
On - człowiek żonaty. 
A może to nieprawda? Może to majaczyło mu si ę w gorączkowym 
półśnie, kiedy leżał na kozetce. 
Uśmiechnął się gorzko. 
Majaczyło ... ładnie się majaczyło .. . jeszcze ma całe ręce przesiąk
nięte zapachem jakichś podłych perfum. 

* 

Wieczorem padał deszcz. Pan do Skalimowa nie pojechał. Siedział 
w swoim gabinecie w fotelu z g ł ową owiniętą mokrym ręcznikiem 
i rozmyślał. Był strasznie zgnębiony. Wszystko go boiało, w uszach 
miał przykry szum, w ustach niesmak. 
Te dolegliwości cielesne jednak były niczym w porównaniu z udrę
czeniem d ucha. Przez cały, nieskończenie długi dzień pan nigdzie 
miejsca nie mógł sob ie znaleźć. Miał w tym dniu parę ważnych spraw 
do załatwienia na mieście, lecz nie starczyło mu odwagi żeby 1Nyjśc'... 
Zdawało mu się, że skoro tylko ukaże się na ulicy, wnet wszyscy prze
chodnie zaczną go wytykać palcqmi : 
„Spójrzcie, spójrzcie, to ten stary rozpustnik!. .. " 
Służącej powiedzia t, że jest chory i n ie kazał nikogo przyjmować. 
I w samotności, której melanchoHą powiększ'Jł monotonny szum 
deszczu, po rnz tysięczny zadawał sobie pytanie, jakim cudem mogło 
się stać to wszystko, czy na tę jedną noc, on, ojciec czworga dziec:, 
właściciel kamienicy, naprawdę ;z mysly stracił, oszal,al? - t\Jiepo
trzebnie się pytałem, jak się nazywa - mruczał. Wanda.„ Wanda ... 
Mojej żonie także War.da, na drugie imię. W pokoju było ciemno, 



byłem Rij crny i już się nie zastanawiałem ~ad resztą. Ale, ż~m .dzia
łał w naj 'lepszej wierze, na to mogę przysiąc z czystym sumieniem„. 
Przeszedł się parę razy po pokoju, wyjrzał oknem na podwórze i zno
wu zasiadł w fotelu. Czuł w duszy głęboki żal ,i pogardę dla wszyst
kich towarzyszów wczorajszej nocnej zabawy. Niby to ludzie żonaci, 
na stanowiskach, poważni, a w rzeczywistości bez najmniejszych za
rn d. Ot - po prostu bydło - marnują tyko zdrowie i pieniądze. 
W ogóle strasznie się szerzy zepsucie. Aż strach pomyśleć, co się 
stanie, jeśli tak pójdzie dalej. 
Ale po co on dał się wciągnąć. Co prawda, trudno się oprzeć, gdy 
po prostu przemocą wlewają wino do gardła„. także sens, przymu
szać kogoś ;Łeby się upijał, lecz to już u nos tak zawsze„. Nieul'e
czalna głupota. 
Mach nął ze zniechęceniem ręką i wstał z fotela. Na biurku leżały 
swieże pisma. Pan nie przeglądał ich dziś jeszcze. Teraz postanowił 
zabrać się do czytan ia żeby zająć umysł i w ten sposób odpędzić 
trapiące go myśli. Zamknął okno, zapa'lił lampę i wziął do ręki numer 
iiustracji. 
Otworzył. Na pierwszej stronie była reprodukcja Wenus medycyj-
skiej. 
Pan uśmiechnął. się gorzko i po chwili cisnął z obrzydzeniem pismo 
na podłoge. Jakżeż ma się nie szerzyć zepsucie, skoro tyqodnik, prze
znaczony dla rodzin, zamieszcza na czele numeru pqdobizny nagich 
ka lek. Co za potworne dekadenckie ja ki eś pomysły! W takiej atm o-· 
sferze zepsucia nawet najprzyzwoitszy człowiek może się zapomnieć. 
Po prostu ulega tym miazmatom zqnilizny. które przesycaja oowie
trze. Jeśli są laseczniki tyfusu i cholery, tak samo mogą być lasecz
niki upadku moralnego. On wczoraj po prostu zarazi! się i zachoro
wał. Tera z już wszystko rozumie. 
Ale czemu pisma to popierają? W oczach pana zabłvsł nagle 
płomień energii. Przysunął bliżej lampę, wydobył z szuflady arkusik 
li5towego papieru i napisał list do redakcji. Krótki, namiętny, sta
nowczy: 
„Pisma, które ma na celu szerzenie pornografii w rodzinach, prenu. 
rnerować nie myślę i proszę mi go _nadal nie przysyłać" - zakończył. 
Zadzwonił no służącą, kazał list jej odnieść i wrzucić do puszki. 
I od razu też uczuł, że mu lżej znacznie na duszy. Ubrai się i posta
nowił wyjść na miasto. 
Wobec obywatelskiego czynu, jaki spełnił, wobec tego, że przyczynił 
się do podniesienia moralności w całym społeczeństwie, czymże był 
jego drobny błąd wczorajszy? 
Głupstwo. Niechby wszyscy tak grzeszyli, byleby każdy taką przysługę 
później sprawie publicznej oddawał. WANDA Fii< • PROJEKT SCE N OG R AFII 



z NASZEJ 

W ok res ie od 1. I. do 15. VI. br. 

odbyło się 5 premier na scenie 
dramatycznej („Mazepa", „ H er

baciarnia pod sierpniowym ksią · 

iycem", „Grube ryby", „Kto ś 

nowy" i „Lekkomyślna siostra") 

oraz dwie na scenie lalkowej 

teatru („Tomek w krainie dzi 
wów" i „!Fantazja czyli Piotruś w 

krainie baśni"). Ogółem dano 74 

przedstawień „ Mazepy", 28 
„ Herbaciarni". W ciągu pięciu 

KRONIKI 

f 

miesięcy dano 159 przedstawień, 
które obejrzało 62.452 widzów. 

Przedstawień lalkowych odbyło 

się natomiast 35, widzów - · 
11.338. 

• 
Z okazji 20-lecia Wojsk Ochron~' 
Pogranicza, dyrekcja i zespól na
szego teatru wystosowały do Lu

buskiej Brygady WOP list gratu · 

lacyjny. 

, 

Dn1ia 30. VI. br. Teatr przy stoliku 

„Fala" wystąpił ze swym progra · 
mem pt. „Pokusy chwili" w Klu
bie Oficerskim w Gubinie, z któ
rym od szeregu już lat utrzymy

wany jest bliski i częsty kontakt 
artystyczny. Dzięki staraniom kpt. 

Edwarda Ogieli i jego współpra
cowników, grane są tam wszyst
kie sztuki znajdujące się w na· 

szym repertuarze, odbywają się 

imprezy i spotkania wojskowych 

z ludźmi teatru. 

• 
Nowy film polski pt. „Czterej 
pancerni i pies" w reżyserii Kon 

rada Nałęckiego wg . scenariusza 
fonusza Przymanowskiego krę

cony j est częściowo na terenie 

Zi emi Lubu skiej . Występują w 

n im m. in . aktorzy naszego tea
tru: Jerzy Jasiński, Andrzej Rich

ter i Czesław Stopka. 

• 
Zarząd Wojewódzki ZMS zorga

nizował cykl przedstawień jedno
aktówki J. Wasylkowskiego pt . 

„Upalny dzień" i jednoaktówki 
J. Śliwiaka pt. „U serafina" w wy

konaniu aktorów Lubuskiego Te· 
ctru im. Leona Kruczkowsk iego. 
Premiera odbyła się 17. VI. br. w 

zielonogórskim Klubie Młodzie-

źowym „Relaks". W sztuce wystę
pują: Stanisław Cynarski, Zdzi

slaw Grudzień, Hilary Kurpanik. 

• 
Z inicjatywy PDK i Towrzystwa 
Kultury w Czerwieńsku odbyło się 

tom dnia 6. VI. br. spotkanie ak

torów z publicznością. W spotka
n:u wzięli. ·udział: Krystyna Heb

da, Zdzisław Giżejewski i Hilary 

Kurpanik. 

• 
W działalności rad narodowych 

poprzedniej kadencji brali udział 
Stanisław Cynarski jako radny 

MRIN i Zdzisław Giżejewski, jako 

Cl.lenek Komisji Kultury WRN. 

• 
l\!a własną prośbę z dniem 1. V!. 

br. odszedł z zespołu lalkarskie
go Roman Garbowski, który w 

ciągu 3 lat swej pracy dał się 

poznać dziatwie m. in., jako To

porek w „ Niedźwiedziu w zło · 

tych okowach". Roman Garbow

ski objął stanowisko kierownika 
PDK w Świebodzinie. 

• 
Od dnia 30. VI. br. cały zespól 
artystyczny i częściowo techniczny 

udaje się na miesięczny wypo

czynek. W tym okresie gmach 
teatru służyć będzie rozmaitym 
występom gościnnym. 

-,g 
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