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WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI (ur. 6.7.1878 w Opocznie, zm. 21.10. 
1930 w Warszawie), syn sekretarza magistrat.1, potem red : k tora 
popularnego w1rszawsk:ego „Dz iennika dla Wszystkich", d·o g:m
nazjum uczęszcz a ł w Wa,rszawie i Petersburgu, studiował fi '.ologię 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1898-1901 przebywał 

w Lozannie, Florencji i Paryżu, pJt~m przez 3 lat1 pełnił funkcje 
felietonisty krakowsk:egJ „G~c s u Narodu", nas tępnie prze:1iós ł s:ę 

do Warszawy i tu współpracował z „Tygodnikiem nustrowa.nym" 
i „R.z: eczpospclitą". św:atowiec o europejskiej kulturze, jc::len z 
n a: ctorcipniejszych ludzi tamtych czasów, wytworny bywalec sa
lonów i doskonały kompan gromadnych biesiad, a równocześnie 
skromny mieszkaniec hote~oweg pokoiku, p od koniec życia sa
motnik dotknięty głuchotą - należy Perzyński, obok Zapolskiej 
i Rittnera, do czołJwej trójki komediopisarzy t.zw. realizmu kry
tycznego. Chwalona a niedoceni an a, bogata i różnorodna jego 
twórczość obejmuje 12 kJmed i.i, 14 powieści, 12 tomów nowel i 
opowiadań, 5 zbiorów fel [etonów•, „Opowieści niezwykle" dla dzie
ci oraz prze·kłady sztuk włos !Qk.h i francusikich. 
Debiutował jako poeta. J e1i zcze w gimnazjum pisywał patetyczne 

poem aty, potem młodopolskie pisma skwapliwie chwytały jego 
oryginalne, pros te, nutą goryczy i iro nii zaprawio.ne liryki, wyd ane 
w tomie „Poezje" (1901). Jak poeta przedzierżgnąl się w komedio
p:s arza opowiada sam Perzyński w szkicu n apisanym dla T eatru 
P olskieg-0 „Z pamiętnika autora dramatycznego" (1929) : 

') Komed io - „ As rn nlka" (1906), „Szcz~ści Frania" (1909), „Polil yka" (1919), 

„Usmicc h lo su " (1926) , „Row m czy g łup s two" (1 929 ). Powieści - „Sławny cz!o 
wiek" (1 907 ). „Raz w >yciu" (1 915), „Kle jnoty" (19 30 ). N owe le. - „Cud o wn e 
rlziccko" (1 92 1). „ Z na mi~" (1928 ). Felietony - „Do gó ry nogami" (1914), „ W ielka 
Warsza wa" (l ~J l '; ) , „Klopat y mlnlo tr6w" (1921). · 

3 



Nie był a mat orem leolru. Rzadko tylko zdarzało mu się wytrwać do 
końca przedsla wienia. Ci er piąc na ch ro niczny wśród młodopolskiej cyga 
nerll k rakowsk ie j brak go ió wki, za namową młodego lwowskiego rzeźb ia 

rza , Stnnlsla wa o~trO \VS.k i eqo , zgodził ~ię lltlp isat komedię, nd którą przy
jaciel m · (1ł wyjedn dć. za1iczk €,• u dy! •!-i.l o ra: l wo wskiego teatru, Pawlikow· 

sk iego Pawllkowsk i 1stot rn e Laliczkę p rzysłdł, ale Perzyi1sk1Pm:J, któr ]' ku
r H naw l dwl" l wie C" c i m i a ł mn c nc po~ trinowienie zcibrdn'.a się d!l ro 
boty , 7a rlen pn rn ys ł n i„ pr z yrhO<Jzi.ł do trnvy. Aż m i:: 2tt'i l }' !-i 7ct n c w i n-z

mowie 7. wl(.tśric'\.-.Jk.q p en.:i jontt Lu , w kt ó ry m stu l uwa ł si~ . na rzektrnln na 

„ l ckk.omv~lność " j edn j J. pe n ~jo nu ri n:-.L f'k i fl('!t 1~tne w sp '.J111ni e 11 le zdu n ict 

„ 2:arry na m IJy„·· nil·:SptJk o jnq" , z. ;:1 s ł ys?a1H~ v.1 dzie,·i r'1 stwie od jdki e j ś zn.J· 

ju m J rnd1ir6\ , kló; 11 _1 ' yg l.HI pomi(:tct ł lecz lldzwiskd n it:> mógł $U b 1e 

prz pomni (; - sł.1yst ... 1ll t:ti W.lłr si r; w p om ys ł kumułil. .. 
T.i rrlzic rod z il i nw s i~ z wyraz1jw. Z pr zy padkCJW'"J dla tl zwu;Jw wcuo 

z_ao.;r ągfr•nia 1tla 11 ia - napi i an ych s łów : „Ma ma by się martwiła " -

ra la pustoć /\dy, 1. u wagi o Jr·d nyrn zo 7Ttajomych, wypowie<lt.ianej w t 0 7. · 

mo ·.vir \I/ kawiar ni: „Można być kana li fJ, nie lrZt•ba mici: takt " -

Jo 111 /<. / fa ko l kle iła sir; calo:iC . Rozko!lzn c rz erwrow c noc'· były tak l<. r ót: 

kf i•, .., . . gd }' Peu yf1ski wracał rlo domu - jui. n l(· polt .!.f'bo~1ał zapal~~ 

.~wia t hl. Po dwóch t ygo<l niac h kom edia była go towa, a kup i one na J(' J 

;nl e ncję $1,vi•.! Cfi p ozo1u aly na 'i l Ol(' 11 klk 11 iętc " . 

„Lekkomy.~Lna siostra" wystawiona we Lwo wie, potem w Kr~
kl()\ ie w 1904 r., .nEstępnego z aś roku w Warszawie, od razu zwr~-

' . . . . w ~ · cila uwag<; krytyki na oryginalnego kom~chopisarza. P . c -
wieńs·twie d . Zapolskie j, atakującej mies zczańską moralnosć z 
pasj ą s kut ni cy, P er'ZyńskiegQ cec·huje un ikanie wr.sze'.tkiej tenden
cyj n""ści i mo raliza torsitwa. Mie zczański „światek" <:>gląd'a ~ dys
tansu, z p <>zom ie chlcdny m biektywizmem, zaprawi onym J ~dnak 

nut k a gorzk i j ir cn ii. N::.izy wa no go też M<>li€rem, a•le Molierem 
z wy~iętą ś l edz: cną. T~n dystans i iro nia stan<nvią 'Oryginalną -
i bardzo wspólczc3ną - cechę j ego "Sa tyry. 

Ciętość i żywość dialogu, naturalny jego, codzienny język, umie
jętn :: ść kompozycji i dowcip w stwarzaniu postaciom paradoksal~ 
nych sytuacji, odsłaniających cal~ wartoś~ ~zło~ieka, byst~a . 1 

bezlitosna obserwacja i psychQlog1czna wmkhwosc - sprawiaJą, 

że choć tematyka jego twórczości ogranicza się do życiowej prze
c '. etności t.zw. „Warszawki" - stanowi ona w naszej literaturze 
zj~wisko odrębne i wyjątkowe, a można by ją określić także tytu
łem jednego ze zbiorów nowel - „ Pralnia sumienia". 

Choć świat Topolskich coraz bardziej zapadał się w przeszłość, 

nic wygasała dyskusja n ad różnymi interpretacjami postaci Marii: 
czy j t ona „bohaterką p.ozytywną" komedii czy nieodrodną la
toroślą „rodzinki " Topolskich, a jej zrzeczenie się zapisu dowodem 
d e n erwujące j na iwności czy aktem zemsty. W naszej incenizacji 
podejmujemy próbę tej drugiej intei-preta cji. Wyostrza ona satyrę 
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Danuta Pogorzelska Projekt scenogra.fii 

• 
Perzyń s kiego, 111 ie tak znów anachroniczną, gdyż i dziś jeszcze sp-a-
tykamy s i ę z obłudą i dwulicow-0ścią, z ludźmi-maricn t kami po
ruszanymi p rzez żądzę p:en ią jz3 , z ludźm', których s um ieni a 
usypia szel t banknotów. 

„ Lekkom112l na siostra" weszła d o „żelaznego reper tuaru" s cen 
p J!skich, t2.kże i dzięki t emu, że aktorzy zn:.ijdują w jej ro'.ach 
świetny materiał na wybitne kr eacje. Mari<; gra ły - Kon.s t nc.: a 
BecJ.narze ,ka, Przybyll©- Potocka, ~ s ka (o bie p odejmował y 
poitem ro lę Hel eny), Mc.ldzoele\.V S'ka a os taitni o Eichlerów na; Hel ę 
Topolską - Aleksandra Li.ide, Ćwikl i tis k a, Irena Tra p zo ; Adę 
Lubicz-S arn·owska, Mira Zim i ń ~ k a i Irena Górs k a ; w r,oli Topol
skiego zasłynęli: F eldman, Wojd ałowicz, J aracz, Zelwerowicz, 
Sta nisławs ki (grat także Władys ława i J ank a), Kondr at; Janka 
grali - Osterwa, Władysław Grabowski (także O'szewskiego), 
Nowacki, Pietraszkiewicz, Rakowiecki ; w roli Olszewskiego wystę
powaJii : Karol A'dwerrbowiO'L, Śli,wicki, .Tu.n.o.sza Stęp-OW ki, Bry
liński : Władysława grał m . in. Damięcki. 

w .I. 



PISALI O NIEJ.„ 

1904 

JAN KASPROWICZ 

Ludzie, których nam Perzyński przedsbwia, to nie szubrawcy 
w znaczeniu kryminalnym , to „porządna" hołota rozpierająca się 

w sa~onach, popełniająca nawet nie świństwa, ale ot małe, zwykłe 

świń stewka. Zawierają pakta z sumieniem, zawierają w debr-ej 
wierze, mając w .o:obie najszczersze przek'Jnanie , że n ależą do wy
brańców, którym tu i ówdzie zawinić wolno, którym wolno na nie
jedno oko przymrn;'yć, a na niejedno otwOTZ_YĆ je szerzej. 

„,Slo\VO Po: ~ ki f' " 1 Lv.,.ów 1904 r. 

1905 

Dr FELIKS KONECZNY 

I treść i akcya i charakterystyki są w utworze p, Perzyńskiego 
z grubsza tylko ciosane, a jednak wśrój tej s trasznej posuchy na 
niwie naszego kom e:1iopisars twa, przez którą ob: cnie przechod zi
my, utwór odznacB się i stanowi niemal wypadek literacki. Po
siada też rzeczywiśc;e zalet dosyć na tyle, że powiedzieć możn a iż 

ch ociażby następne dzieła ·auto ra nle były !Epsze od „Lekkorny.~tnej 
siostry", zajmie poczes ne :;;tanow isko, jako dobry autor r pertuaro
wy. Pomy;:; ł, jak'm Jmńczy kiomedyę i rozwiązuje syt-uacyę , nie je L 
wprawdzie nowy, ale nowemi są wszystkie figur y , nowy sposób 
ugrupowania i w:doczna zdolność sceniczna. Od pierwszej aż do 
ostatniej sceny komedya ta budzi zajęcie, słucha się bardzo dobrze. 
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„TL'alr krakowski", „Prz e gląd Polski'' 
Rok xxxrx, z VIII (46·1), luty 190 5 r. 

JAN LORENTOWICZ 

Podczas antraktów premiery jeden wyraz błąkał się uparcie na 
ws•zy.s1tlkich ustach: „talent". Niektórzy wołali z entuzjazmem : 
„wielki talent". I jak zwykle przy narodzinach prawdziwego talen
tu dra.matycz:nego krzyżowały s i ę zdania sprzeczne, lub zupełnie 
dziwaczne: - „Bliziński cynizmem podszyty", - „Nareszcie ko
media satyryczna w wielkim stylu", - „To po prostu Łubowski z 
Zalewskim", - „Zgniłe i puste", - „Taki młody i tak patrzy ?W 

życie„." 

Nowość jej i wybitną orygi:nalność shnowi zuchwała charakte
rystyka figur, jakiej nie mieliśmy w dotychczasowym komediop:
sarstwie. W tej główtnie charakterystyce mamy objaw'. e.nie wiel
kiego talentu. 

1924 

(Po premierze , ,L. s." w warszawskim Teatrze 

„Rozmaitoś ci " w 1905 r.) 

TADEUSZ BOY- ŻELEŃSKI 

„Grube ryby" i „Lekkomyślna siostra" to niby ów na rycinie w 
kalendarzu Nowy Rok, który wypędza Stary. To właśnie epoka„. 
kiedy s'Hą rzec>zy zepchnęła pana Michała ze sceny falanga 
młodych , wśród których Perzyński zajął od razu tą pierwszą swo
ją sztuką wybitne m'.ejsce. 
„.„&ołtun"„.oto była ich zmora„. 
„Smagał jakoby tego kołtuna i Bałucki, ale jak! B:czykiem t 'l 

kim, jakim posługujemy się dzisiaj przy z=.bawie w konie. 
- Dawajcie nam go! - zaryczała zgraja młodych - już my 

poigramy i z nim, i z waszą „mies zczańską mora 1111ośc:ą!" 

I wsadzili mieszcZiucha wraz z jego połowicą do retorty, i dalej że 

go podlewać octem siedmiu złodziei, i dalej strąca~ jego„zasady" 
kwasem przywiezionym z dr-0gerii paryskiej, aż pCJśc'.I farbę; i;:o
kazali mu, kto on zacz: kanalia! I wrzasnęli nam: „Macie v,aszych 
Dulskich , waszych Topolskich, waszych Lipowskich e tutti quanti!" 

„.Ale jeżeli środki były energ:crne, to dlatego że i wróg był po
tężny. Tartufe.ria mieszczańska i „obywatelska" to była zmora, 
która dławiła nasze ówczesne życie w stopniu, o którym dzisiejsze 
pokolenie, zażywające niemal pó'łni swobód, zaledwie moźe mieć 

pc·jęcie. Utw'cJ1ry takie, jak „Lekkomyślna siostra'', jak „ Moralność 
pani Dulskiej", to było więcej niż literatura, to w swoi:m czasie 
były czy ny: bo w prz~pieszeniu ewolucji obyczajów książka 
teatr zwłaszcz", odgrywają olbrzymią rolę. 

„Filtr z MelpotnP.nq", Wieczó r c7.wa:rty. 
Pisma t. XX. PIW str. ~37-·l38, 
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Danuta Pogorzebi<a 

Projekt kostiumów 

WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA 

Komedia. w 4 aktach 

Osoby: 

HENRYK TOPOLSKI , przemysłowiec . 

HELEN A, jego żona . 

JANEK TOPOLSKI . 

WŁADYSŁAW 

MARIA, żona Władysława, siostra 

Top:ilskich . 

ADA, kuzynka Topolski ch 

OLSZEWSKI 

LOKAJ 

{ 
Juliusz Przybylski 

Maria Chodecka 
Maria Gerhard 

Waldemar Starczyński 

. Jerzy Witowski 

Mari1 Wawszczyk 

Amn Pasiutóu•na 

. Waclaw Rogucki 

. Zbigniew Ga wroitski 

Rzecz ctz:eje s:~ w Warszawie 

Scenogr _if ia: Rei:ysni.1: 

DANUTA POCOR ZELS :·:t\ J ANINA ORSZA-ŁUKAS: JEWICZ 

A. ys ~ en t r eżysern : 

ZBIGNIEW GA WROŃSKI 



JAN LORENTOWICZ 

Jednoczesne wznowienie ,,Grubych ryb" i „Lekkomyślnej siostry" 
pokazuje, że świat pierwszej z tych sztuk ods·unął się daleko w 
przeszłość, a ludz:e drugiej są zupełnie „aktualni". Przeszło przez 
Warszawę mnóstwo k 1nalii, przewalił się przez nią ba_ndytyzm 
niemiecki, rozigrala się bestia p;i.skarska - i oto satyra Perzyń-, 

skiego już nikogo nie n.z ~ . 

1930 

(Po premierz'? ,,L. s." w Teatrze Polskim 

w Warszawi0 w 1924 r.) 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

Rzecz znamiEnna: dziś, gdy dyktabra monlna TopJlskich jest 
w znacznej mierze zwalona, a mniej lub więcej lekkomyś~ne sio
stry zdobyły sobie n'ezgorsze prawa, skłonni jesteśmy innymi nie
co oczami palr.ceć na ten zatarg rcdzinny .. 

... Uderza mnie, że autor dał obu stronom nierówne szanse. To
polskich widzimy w bajorku codziennego żyda, ich siostrę, Manię, 
spowitą mgiełką ' niedomówień, b:ędy jej przeniesiono gdzieś na 
daleki teren; autor dał jej w sukurs interesującą b:adość, łzy, tę
sknotę za dzieckiem ... 

.. Ta Mania, wciąż j,-k spadła z księżyC3., jest z typu najniebez
pieczniej naiwnych szantdy.stek. Jest na przemian peln•oletnia i 
mał9letnia - jak jej wygodniej. 

... I dlatego bardziej może d.rażni na3 ta Mania. niż oburzają To
polscy. Oni sobie żyją, jak um:eją, to ich rzecz; może porozumie
liby się jakoś w końcu i z nią, gdyby ona cokolwiek zrobiła, aby 
sytuację ułatwić, a nie utrudniać. Ona natomiast ... jest tutaj głupią 
i samolubną gęsią, którą młody autor na z:ość znienawidzonym 
Top•0tlstkim obdarzył nLezasłużQną sympatią . 

... Za to pani Topolska byłaby dziś - obawiam się tego - tą samą 

klępą i jędzą, j1 aką była wówczas; toteż Perzyński przygwoździł na 
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wieczne czasy tę bliską kuzynkę pani Dulskiej, okaz tego, czym 
może być kobieta zła, p ' aska i głupia. Ale może i ona byłaby inną, 
gdyby jej życie n.ie sp'ynęło w tej potwornej mieszczańskiej ciasno
c· e? Może i w niej zakisły jakieś niewyżyte skarby? Faktem jest, 
że ilekroć oglądam jaką sztukę z niedawnej bodaj przeszłości, zaw
sze wychodzę przejęty entuzjazmem dla ewolucji, jaką przeży

wamy. 

1945 

„Flirt z f.-1P/pom c ną", Wie czór dz.ie siqty. 

Pismd t. XXII!. PIW., slr. 365-368. 

PAWEŁ HERTZ I JAN ROJEWSKI 

... „Lekkomyślna siostra" Perzyńskiego ma się tak do nasze.i s10s
try, jak owe czasy do naszych. Lekkomyślna siQstra Perzyńskiego 
jest pełna skruchy i odrzuca półmilioncwy spadek po kochanku. 
Nasza siostra prowadzi proces o spadek po kochanku. Lekkomyślna 
sios~a Perzy!'1sk.iego_ jedzie z ~i.ednia do Warszawy, a więc z_ z:1-
chodu na wcchod, zeby uczc1w1e pracować. Nasza lekkmnyslrni. 
siostra jeźdz,i ze wschodu na zachód, żeby nie pracować. Jak się te 
czasy zmi~niają! 

P.s. Mimo, że sztuka jest dziś anachron.icz:na, że s·ostry bardziej 
grzeszą, a r.odziny się nie boją skandalu, że spadku nikt nie zosta
wia, a każdy by wz.iął, sztuka jest czarująca. Bardzo podobaiy się 
nam wąskie spodnie i wysokie obcasy panów, długie i pcdkreśla

jące zdrową kob:eco3ć suknie parl.. . 

„Z na ste j loty". W yd. „Polig ra fi ka ", 
r.udż 1a46, , lr. 4s-c, 1 
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JAN KOTT 

Perzyńskiego jednak nie można porównywać z Zapolską. Zapol
ska naturalistyczny rozrachunek z mieszczaństwem prowadziła o 
wiele bardziej na serio. Demaskowała obłudę podwójnej moralnoś
ci , aby ukazać za nią krzywdę społeczną. Nien awidziła pięciopoko
jowego dobro bytu za nędzę su teron. Sztuki Za.pols kiej nde są t yl
ko kłótnią w rodzinie; przebaczą j e j Dulscy zarzut g łupoty i ob
łudy, nie przeb aczą nigdy osk::irżenia o wyzysk. U Perzyńskiego 
natłoczony meblarni sa!onik jest pępkiEm świata, po·za nim nic nie 
istnieje. Perzy:1ski ma za złe mieszczanom, że salon brzydki i bar
dzo w nim duszno. To mi groźne oskHżenia! I dlatego w sztukach 
Perzyńskiego ciągle odczuwam fałsz. Fałsz oczywiście mora1ny, bo 
jako malarz obyozajów Perzyriski p ozo;o t a je niezrównany. 

Nie da rady, nie możemy wziąć na ser:o wyzwolonej siostrzycz
ki! Z jej moralnością nie jest także w porządku„. 

„.Muszę szczerze przyznać, że cała moja sympatia jest po ~ tre

nie rodziny. Wolę mieszczańską prud erię od narwanych wariatek . 

. „Stanowczo wolę rodzinkę. 

„Jak wam sic, podoba", PIW 1%5 , slr. 19-21 
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1949 

BOLESŁAW WÓJCICKI 

Ta „Lekkomyślna Siostra" Lczy sobie już 45 lat - i to JAKICH 
lat! - zachowała jEdnak świeżość, jędmo ć i muskularność. To 
nie zwiotcz ała , więd r ąca natychmias t po zgas zeniu reflekt0rów 
uroda wyłącznie sceniczna, jaką ::io!:lre rzem'os'.o zapowin'.·a n ie:{tó
rym starym sztukom. W „Lekkomyślnej Siostrze" - rpo::lobnie 
zresztą jak w,,Szczęściu Frania" - oprócz wybornego rzem'.osl a 
jes t c ś ponadto znaczn i ce nn ie jszego, lrwalszeg J, przykuwające
go: prawda. P~·awd.a lu.dzikich ak te.rów, uk:ształtowanycih przez 
ko1nk:retnc si~ołcc 2me śro::low i:sko . Hnawk:la o s amym. it)"m śirodow1istku, 

ura >t jąca - może nie z· leżinic ll'la.wet od ~wiadomych 'Zamiarów 
autora - ido ogólnej, sy n1tety.c2'll1ej praW'dy o określomej .klas.ie : 
mieszcz;a · l wie. 

Czy 1to je.st pr.aw::la pełna, tj. sięgająca .do us trojowych źródeł zła? 
Nie. Czy ito jes t bunt S·kutecmy, tj. przeciwstawiający złu <.> ilę re
wol•ucyj•ną, !OdrO'::lze:1czą? I\ ie. Ale nie żądajmy zbyt wiele od P e
rzy:1s•kiego. 

„.„Można być nawet szubrawcem - mówi z nama.szczeniem prze
my.·łowiec Henry k Topolski - ale trzeba mieć TAKT". ów zaś 
takt - w rozum ieniu Topolskich - p:>lega na umiejętności zacho
wania czcigodnych POZORÓW. Na umiejętności przypięcia do 
każ~go świt'1stwa wstążeczki wznio.:i łego uzasadnieni a. 

„.Zresztą w os tatniej, najv.yższej i ns tancji roztrzyga sarn fakt 
POSIADANIA - czyli pieniądze. „Najlepsza. REHABILITACJA to 
JYieniąd,ze!" - woła triumfalnie młodszy z Topolskich , cyniczny 
Janek. 

... z chwilą ogło3zetui wysokości zapisu Marlia może z najwięikiszą 
łatwością ZREHABILITOWAĆ SIĘ . Po prostu inkasując forsę -
którą zawdzięcza nieda\Vll1ej „hańbie" - i oddając ją w obrotne 
ręce brata-przemysłowca. I od razu szeleści wz:niosłe uzasadnie
nie:„. „caly kraj by na tym zyskal"„. 

„Zycie Warszawy" nr 77 z 19. li!. 1949 r. 



FRANCISZEK FENIKOWSKI 

Rolę pieniądza w jego (mie,zczaitskiego „świ atka" - przyp. red .) 
życiu odkrył już Balzac i spowodował tym ip rawdz iwy przewrót 'N 

literaturze. W żadnej jednak z jeg.o powieści n'e wJdać wyraźni ej 
n iż w „Lekkomyślnej siostrze", d eprawującej wł ad zy pien iądza, 
który porusza w ko:ned ii tej ludźmi , jak m arionetk ami. D ia nie 
go przecież Topolski od na jduj e w sobie czułość braterską, kuzyn
k a Ada wraz z „ma.mą" r ewiduje całkowicie swój kodeks moral
ności, a Helen a Topalska zapom: na o swej żywiołowej nienaw iśc i 

do Marii. 

HENRYiK VOG:LER 

„ Mario11 c!k i pi PTliqrl i a" Re r. z gości nn ych wystę

~U;pów warsza wskiego T Palrn „ Rozma itości'' w T e 

ot rze „'Nyb 1 7eże". „Dzienn ik Dalt yck i'' nr 229 

z '1l Vl ll. 1949 r. 

Ta postać „lekkomyślnej siostry" to newralgiczny i najbardziej 
wątpliwy punkt świetnie poza tym zbudowanej i psychologicznie 
trafnej komedii Perzyńskiego. Wystawiać dzisiaj „Lekkomyślną. 
siostrę" idąc po linii koncepcji Perzyńskiego i każąc widzowi wie
rzyć w „inność" Marii, w jej święte i szlachetne umiłowanie praw
dy, przeciwstawione kłamstwu i obłudzie pozostałej rodzinki miesz
czańskiej - wydaje mi się zupełnym nonsensem. Obawiam się, że 
w ostrej ocenie, z jaką Helena początkowo występuje w stosunku 
do Marli, jest - być może - sporo słuszności. „Lekkomyślna" Ma
ria stan<>wi co najmniej zagadkę psychologiczną. Nie wiadomo, 
czy jej tęsknoty miłosne kryją. w sobie głębsze pokłady bogatej 
indywidualności kobiecej, nie mieszczącej się w ciasnych miesz
czańskich ramach - czy też są to tylko grymasy i fochy mało 
wartościowej gąski. Warto byłoby dla orientacji zapoznać sie z 
owymi wi ;: rszami, które Maria pisywała w latach pensjonarskich, 
choć nale-i:y się obawiać, że potwie:r:dziłyby one raczej tę drugą 
możliwość. Chcieć zrobić z takiej Marii chorążego walki z zakła
maniem mieszczaństwa, to tak mniej więcej, jak gdyby czynić 
lumpenproletariusza bohaterem rewolucji tylko dlatego, że rozbił 
szybę wystawową w szynku bogatl'go kupca, aby ściągnąć stamtąd 

flaszkę wódki. 
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Czas byłby inscenizując dzisiaj tę komedię spróbować nowych 
możliwości w interpretacji roli Marii. Te możliwości tkwią w owej 
postaci wbrew samemu autorowi ... 

... Sądzę, że mo:tna by łatwo postaci Marii nadać zupełnie inny 
charakter i zupełnie inny rysunek psychologiczny niż go dotych
czas - zgodznie zresztą z zamierzeniami autora - miewała. Zważ

my, że wszystko - bardzo zresztą. mało - co wiemy o rzekomo 
prawdziwej Marii ma swoje źródło w jej własnych słowach. 

... A co by się tak stało, gdyby tym niewielu zdaniom, jakie w 
sztuce wypowiada Maria - nadać lekko ironiczne zabarwienie? 
Może Maria pragnie sobie po trochu zadrwić ze ~wej mieszczań
skiej rodzinki i wypróbować ją? Może wcale nie zrzekła się milio
nowego spadku? Ostatecznie przecież całe zagadnienie komedii 
sprowadza się do dwóch reakcji Topolskich: pierwszej na wiado
mość o spadku - i drugiej na \\'iadomość o jego zrzeczeniu się. 

Dla sprawy komediowej obojętne jest jak to z tym s.i:adkiem było 
naprawdę, ważne jest, jak tę wiadomość przyjmują. Topolscy a 
wraz z nimi mieszczański świat Maria nie jest wcale bohaterką 
sztuki. Jest ona tylko papierkiem lakmusowym, który zanurzony 
w środowisko mieszczańskie pozwala wywołać jego prawdziwe 
barwy. Toteż próba nadania Marii jakiegoś innego niż tradycyjny 
rysunku psychologicznego - rzuciłaby, być może, zupełnie nowe 
światło na tę zbyt szablonowo ujmowaną dotąd postać - ukazując 

ją jako nieodrodnego członka rodziny Topolskich, rodzoną siostrę 
cynicznego Janka. Być może cała ta komedia nabrałaby wtedy no
wego, jeszcze bardziej i prawdziwie realistycznego sensu. 

1963 

JACEK FRtl'HLING 

„ Sprawa J ekkom yś.' n e j siostry", „Odrodzcflie" 

nr 47 7. 20. XI. 1949 r. 

O die Zapol.s·ka .sfaw.ia pod ,:ręgiienzem .s tro .1ę ety.cmą i moralmą 
tej klasy, o •tyle Perzyński '<iema ; k>u je 1również jej makalbryc1mą 

wręcz chciwość, jej ubóstwhr.1ie p:e.1iąd za. Altak 'Perzyńskiego był 

dl atego celny, ponieważ pisarz wła'd ał po mi·strzowsku tech;1iką 

sceniczną, był i pozostał n:e:!oś c:g nicmym po dziś dzień maj.strem 
tea tralnym. 

„Tygu<lnik Dcmokrnl yczny" n r 2l z 22:-23 , 

V . 1963 r. 
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JASZCZ (J. A. Szczepań·ski) 

... moilna rruie grać irealistów .k.rytycznych sprzed pół w iek.u - · je
śli dch ktoś nie cie.l'pi - choć to śwjet'1i pisarze i teatr po1ski bez 
Zapolskiiej, Ri ttnera, , Perzyńskiego ubohzy był~y o ·bardzo w<iżny 
!'ozdział swoich os iąg.n-i ęć . 

• „Trybtula Luciu '" nr 13?. z 15. V. 1963 r. 

Zdjęcia: Projekt okładki. „. 

Tadeusz Link Marian Kołodziej 

Przerywn ·:<i: 

Danuta Po-1orze1 sk,1 

Inspicjcpt: Sufle r . 

Henryk Żarski Magdalena Kusińska 

• światło: Rekwizytor: 

Andrzej Jacuniak Zbigniew Pawłowicz 
Ryszard Rybiński 

Brygadier sceny: 
Tadeusz Kołkowski 

Dekoracje wykonały: 

Pracownia stolarska: Prac. krawiecka damska: 

Zygmunt Bizewski Barbara Jasku ł owska 

Kos.tłumy męskie: 

Spółdzielnia K·rawiec:~a „'Z:jed!noczeaie'' 
Gdyin.ia, ul Aibrahama 27 

Obuwie: 

Wojskowe Przedsięb:orstwo Handlowe 
Szewski P·unkt Usługowy Nr 264 

Gdynia, ul. świętojańska 11 
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