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WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 
W łodzimicrz Pcrzy1iski urodził się 6 lipca 1877 r . 
w Opocznie. 0,jciec jego Henryk, wychowanek Szkoł:v 
Głównej był znanym publicystą warszawskim. 

Początkowo Włodzimierz Perzyński uczęszczał do 
piątego państwowego gimnujum w Warszawie, a na
stępnie wyjechał do Petersburga, gdzie kontynuował 
naukę i złożył egzamin maturalny. Studia wyższe od
bywał na wydziale filozoficznym Uniwersytetu .Ja

giellońskiego . 

W roku 1898 zmarł jego ojciec. W tymże roku 
„Życie" krakowskie, którego redakcję objął w paź

dzierniku Stanisław Przybyszewski, ogłasza pil'rw:;ze 
wiersze Perzyńskiego. 

W roku 1899 wyjeżdża Perzyński do Wioch, gdzie -
zwłaszcza we Florencji - zajmuje się studiami naci 
językiem i literaturą wioską, następnie uda.ie się do 
Egiptu i Francji. 

W latach 1901-1904 związany jest Perzyński - .ia
ko współredaktor i felietonista - z krakowskim „Gło
sem Narodu". W roku 1901 wychodzą w Warsza\\:ic 
„Poez.ic" Pcrzy1iskicgo. W wiek lat później lubił mó
wić, że każdy pisarz winien wydać dwa tomiki wier 
szy: ,jeden w młodości, a drugi u schyłku życia. Dru
giego tomiku wierszy Perzyński nie wydał. Lata 
1907-l!H2 spędza Perzyi1ski ponownie za granicą, tym 
razem we Francji i Szwajcarii. 

Od roku 1904 ukazują się na scenach trzy na.ilcpszc 
komedie Perzyńskiego: „Lekkomyślna siostt·a" (1904), 

„Aszantka" (1906), „Szczęście Frania" (1909). 

\V jednym z w:nviadliw Perzyński oświadczył, że 

komediopisarzem został przez prz~·padck: pierwsz'* 
swoją komedię „Lekkomyślną siostrę" napisał, aby 
w~'płacić się z zaciągniętej zaliczki. 

Od kroniki gazetowej przeszedł Pcrzy1iski do no
weli i powieści. Odtąd każdy rok przynosi nowe tom~· 

,jego uh\orów . .Jedna z nowel ze zbioru „Pamiętnik 
wisielca", ogłoszonego w roku 191ll, tak się zaczyna; 
„W początkach lutego jeden z kolegów szkolnych. za
możny obywatel ziemski, zaprosił mnie na wieś. A po-
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nkważ interesy mo.lc były w owym czasie bardz:i 
kiepskie, więc zaproszenie z wielką dumą przyjąłem 
i postanowiłem niezwłocznie jechać. Oblicz yłem, :i:c 
na drogę będzie mi potrzeba sześciu sonetów, a 1m 
przygotowania do podróży - jednej dluż -zej noweli. 
Nowelę miałem na szczęście gotową, sonety pisałem 
przez noc, rano puściłem się na wędrówkę po :wajo
mych redakcjach, a los tak mi sprzyjał , że udało m i 
się nie tylko utwory moje spienięhć , ale zasięgnąć 

jeszcze nieprzewidywaną zaHczkę". To a utobiograficz
ne wyznanie doskonak charakteryzuje materialną sy-· 
tuację Pcrzyi1skiego. 

W oku 1914 u kazuje . ię zbiór utworów zatytuło

wany „Młodzieniec o krótkim nazwisku"'. \V zbiorze 
tym 1.amieszeza rerzy1i ski po raz pierwszy „Szczęście 
Frania' '. 

Do publikacji wraca Perzyń ski w okresie pierwszej 
wojny światowej. Felieton y swoje ogłasza w „Tygod
niu Ilustrowanym", potem w „Rzeczypospolitej". Na 
łamach tych pism tworzy typowe dla tego okresu po
staci Smucińskich i Bidul ·k ich. P o roku 1918 nadal 
wychodzą zbiory nowel, felietonów, gawęd społeczno

-obyczajowych, ukazują się nowe jego powieści oraz 
utwory dramatyczne . W roku 1922 czytelnicy otrzy
mują nowe wydanie „Szczęścia Frania". 

Przebywa teraz Pcrzyńs i stal• w stolic)' . Mieszka 
w mizunym pokoiku \ H otelu Saskim przy ulicy 
Koziej. W tym okresie udział Perzyńskiego w życiu 

kulturalnym stolicy wyraził się m. in. w t ym, że pełnił 
on funkc.ię wiceprezesa Związku Autorów Dramatycz
nych oraz kierownika literackiego Teatru Comoedia . 

Autor „Szczęścia F ra.nia" był postacią niesłychanie 
złożoną, jak zresztą ·wielu - ·w owych czasach -
przedstawicieli inteligencji twórczej. Samotnik, a za-
r·azem bystry obserwator życia, wspó łpracownik bur
żuazyjnych pism, „dla rodzin chrzc ' cija1iskich", ale 
wróg filist.erskiej moral ności, przeciwnik kapitalizmu, 
choć niedosh·zegający pneciwicństw społecznych 

wskutek związania s ię z kolami endeckiego dzienni -· 
karstwa, publicysta zani d!Jujący twórczo - ć literacką, 

a zostawiający jednak spuściznę około czterdziestu to
mów. 
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Perzyńskiego - twórczością i życiem związanego 
najściślej z Warszawą, "enfant terrible endecji" (we
dług określenia Krzywickiej), satyryka dostrzegającego 
plamy na słońcu „demokracji" ówczesnej - omijały 

nagrody literackie. Kilkakrotnie stawiana na posie
dzeniach jury literackich ,jego kandydatura zawsze wy
woływała zaskoczenie jurorów. 

Wskutek choroby serca zmarł Perzyński 21 paź

dziernika 1930 roku w Warszawie. 

Najcenniejsze z dorobku Perzyńskiego - z uwagi 
na ostrość realistycznego obrazu - są komedie: „Lek
komyślna siostra", „Aszantka", „Szczęście Frania'", 
„Uśmiech losu". Chętnie sięgały po nie teatry, a wśród 
widzów zawsze budziły żywe zainteresowanie. I w re
pertuarze teatrów Polski Ludowej stanowią one cenną 
pozycję. 

W. Perzyński - „Szczęście Frania". 
PIW, 1955 
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Julian Krzyżanowski 

Cechą bowiem najznamiennie1szą świetnego powie
ściopisarza, a zresztą to samo da się stwierdzić u niego 
jako dramaturga, był klasycystyc.:_ny obiektywizm, 
znaczny dystans do świata stworzonego dzięki drobiaz
gowej obserwacji w jego wyobraźni, dystans uwarun
kowany przez rodzaj jego osobowości, w której zain
teresowania intelektualisty równoważyły się z nawy
kiem dokładnej obserwacji życia wewnętrznego i zew
nętrznego. Życie to, topograficznie ograniczone do śro
dowiska wielkomiejskiego, przede wszystkim warszaw
skiego, przykuwało uwagę pisarza swą banalną pos
politością, szarzyzną, brzydotą, tak przecież zróżnico
waną, że stanowiła doskonały zespół pomysłów, pro
szący się wręcz o wyzyskanie. Jakoż autor „Sławnego 
człowieka" wyzyskiwał je ze swego własnego stano
wiska, które nie powinno było, a przecież wywołało 
niejedno nieporozumienie. Pomawiano go tedy o na
turalizm, twierdzono o nim, że nie był moralistą, 
ostatnio wreszcie nazwano go właśnie moralistą. Istot
nie, wychowany w atmosferze naturalizmu, powieścio
pisarz posługiwał się tematyką pospolitą u naturali
stów, czyniąc tak jednak zbliżał się do nich o tyle, 
o ile bliski był im Flaubert. Był mianowicie natura
listą wytwornym, a wskutek tego nie mógł nim być 
w całej pełni . „Istotna, pańska kulturalność", jak rzecz 
ujął Grubiński, stanowiła mur dzielący Perzyńskiego 
od Zapolskiej i jej naśladowców. Nawet obserwując 
śmietnik życiowy, Perzyński miał w sobie coś z raso
wego badacza dawnych czasów, powiadającego: „niech 
inni za łby chodzą, a ja się dziwuję". 

* 
Perzyński dramaturg wyprzedził wprawdzie powie

ściopisarza, mimo to związki jego komedii z obiego
wymi pomysłami literackimi są równie bliskie jak 
w jego powieściach i równie od pomysłów tych od
ległe . W najlepszych tedy z komedyj postaci należą do 
kategorii adeptów sztuki, bohaterka „Lekkomyślnej sio
stry" jest osobą obciążoną jakimiś pierwocinami li
rycznymi, wychowawca „Aszantki" wedle zapewnień 
rzeźbiarza rzeźbie powinien by się poświęcić, a szu
brawy wreszcie uwodziciel w „Szczęściu Frania" jest 
wziętym malarzem. Następnie Perzyński, jak gdyby 
ulegając konwenansowi panującemu za jego czasów 
w komedii a przypominającemu stosunki tragedii epoki 
Peryklesa, przy wyborze bowiem wątków posługiwano 
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się w obu \'!ypadkach pe\.vną ilością stał ych, ogranych 
schematów, nigdy ni ubiegał się o pomysły or.'ginal
ne, lecz opracov1ał jakiś szablon, zdałoby się najzupeł
niej zbanalizowany, by wydobyć z niego efekty zdu
miewająco świe ~;e i nowe. Stąd „Lekkomyś ln a sio 
stra" stanowi jakby dalszy ciąg „Szalonej Julki" Kisie
lewskiego, Maria bowiem w rodzinie równ [eż za „sza 
loną" poczytywana, rzu a męża, którego pokochać ni e 
potrafiła, i dziecko, i ucieka w świat. Podobnie '.V 

„Aszantce" bez trudu dostrzega się schemat, o k tórym 
Przybyszewski z nt uzjastyczn ym zachł ystywanien . 
się prawił w tomie „Na drogach duszy'', i któr y stosowa' 
we własnych dramatach, to jest schemat zniszczeni;;i 
zakochanego m żczyzny przez wampira w spódnicy . 
Tylko że w w ypadku pierwszy m Perzy11ski motywem 
buntu kobi e ty przeciw konwenanso\ i posłużył się jako 
pretekstem do dramatyc znego uj ęcia zagadnień cal
kiem innych, w drugim zaś kobiecie warszawskie.i 
odjął wszelkie cechy wampiryzmu, jako że po zbawil 
.i <1 tego demonicznego uroku, którym powieść i dra 
mat neoromant ków okalały skronie służebni c di a bl<1 
i Astarty. · 

Czynnikiem bowie m, który pasował go na r asowegi1 
dramaturga, by ły zainteresowania psychologiczne, ·ta 
wiane i rozwiązywane w akcji i dialogu komedii na 
bogatym i różnorodnym ma',eriale ludzkim płci obojga, 
i to demonstrowane ze spokojem przyrodnika, rozwi q
zującego ciekawy problem, z pozostawieniem widzowi 
wolnej ręki w dorabianiu takich czy inn ych komen
tarzy , przy czym jednak wyraźne linie kons trukcji pi
sarskiej nie dopuszczały do powstania wyjaśniet1 
sprzecznych z zamiarami autora. 

Wszystkie t e wiadomo· ci ukazały się w całej pełni 
już w „Lekkomyśln ej siostrze" (1904) ; zagadnienie 
dulszczyzny, o lat kilka wyprzedzające sztukę Zapol
skiej, wystą piło tutaj w ujęciu i ostrzejszy m, i bar
dzi e .i precyzyj n y m niż u autorki „Moralnoś ci", jcś1 i 
zaś obludnica lwowska zaćmiła swój pro lotyp war
szawski, sta ło si .., to dlatego, że bucha.ic1cy prymitywna 
pasją drzeworyt zawsze zdobędzie szer··ze uznani e od 
subtelnej i wskutek t go na mniejsze g rono wybred
n ych znawców obliczonej akwaforty. Pani Dulskiej te
dy nie ustępuje portret komediowy jej młodszej i po
wabniejszej krev,:niac zki, H elen y Topolskiej, która rea
lizuje w swym życiu wszelkie zasady podwójnej mo
ralności, stosując całkiem inną miarkę do „upadłe.i" 
ku zy nki, kt órej naprawdę mocno za zdrości rzekomych 
przygód erotycznych, a inną do si ebi , zasady bowiem 
„moralne", wygłaszane pod wtór a ta ków histerii, n ie 
przes zkadzają je.i bynajmniej w romansie z salono
wym sut enerem, naciągającym .i<l z całą b ezczelno ś ci<\. 
Zagadnienie obludy n.ie ogran icza ię tu t <<.i jedyn ie do 
He leny, w topn iu bowiem mni e jszy m lub wi ększym 
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wspólnikami jej są wszyscy cz łonkowie szanującej się 
i dbałej o opinię rodzi n y, stopień zaś tego wspólnictwa 
u zależniony od temperamentu danej osoby ujawnił 
niezwykle mistrzostwo pisarza, umiejętnie zabarwia
j ąc ego rysami rodowymi cały zespół ludzki, z zacho
WC'.niem wszys tkich odcieni indywidualnych. I to za
chowaniem wysoce artystycznym, bez uciekania się do 
metody karykaturzysty, bez wpadania w przesadę. 

* 
„Lekkomyślna siostra" więc ukazała w zastoso

waniu scenicznym ulubiony zabieg komediopisarza 
znany z jego nowel, mistrzowskie posługiwanie się 
pointą; obłudna rodzinka odepchnęła rzekomą jawna- . 
grzesznicę - by ją przygarnąć i obsypać czulościami, 
gdy nadeszła wiadomość o spadku; „świę to rodzinne" 
pojednania rozprysło się jednak, gdy się okazało że 
podwójnie „lekkomyślna" kobieta nie przyjęła spactku. 
Konsekwencja postaci tytułowej i pozorna konsekwen
cja jej otoczenia stwarzają tu kontrast o charakterze 
właśnie pointy , zaskakują cy widza swą niezwykłością . 
Analogiczni e, choć mniej jaskrawo zaostrzył autor sy 
tuacje w „Szczęściu Frania'', gdzie konkurent dostaj e 
ko~za~ gdy oświadcza się o pannę, rezygnuje, gdy prze
raz.em_ skandalem rodzice ofiarowują mu jej rc:kę, 
zmienia jednak stanowisko, wstrząśnięty Izami zgnę
bionego do ostateczności ojca dziewczyny . W obydwu 
wypadkach niespodzianki, nie tracąc na sile efektu 
są najzupełniej psychologicznie uzasadnione, wynikaj~ 
z charakterów postaci. stąd ni e robia wrażenia sztucz
nych „symboli algebraicznych", choć ·na ich zasadzie s ą 
zbudowane. W „Aszantce" znowuż odwrotnie, ustosun
kowanie karier dwojga postaci naczelnych, zjeżdżają
cego w rynsztok złotego młodzieńca i wznoszenia się 

od rynsztoku ku salonom kobiety, otrzymuje szczegól-
11ą wyrazistość dzięki nieoczekiwanym zakończeniom 
każdego z aktów ukazującym słabo~ć mężczyzny i try
L\mf jego partnerki, i to zakończeniom świetnie stop
niowanym aż do punktu, gdy kokota z wściekłościa 
rzuca się na pasoży ta, przynoszącego wiadomość o sa
mobójstwie je j ofiary: „Nie mogłeś mi tego jutro po
wiedzieć. On zawsze z czymś takim musi przyleżć. 
Idiota!" Tego rodzaj u efekty, ściśle związane z pre
cyzją charakterograficzną postaci li terackich w yra
żają zarówno w ich postępowaniu, jak w mistrzow
skich dialoga ch, potęgujące żywnotność akcji kome
diowej, stonowanej jednak i nigdzie nie wpadająceJ 
w brutalność, rozstrzygaj<1 o wartości dorobku sce
nicznego autora „Polityki" i o mi ejscu tego dorobku 
nrówno w repertuarze, jak w literaturze czasów neo
romantyzmu. 

Z tomu: „Neoromantyzm polski" 
Ossolineum, 1963 
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Postacie z komedii Perzyńskiego 
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o 
Perzyńskim: 

IRONISTA 

Perzyński nie jest cynikiem lecz ironistą. 
Cynizm jest egoizmem doprowadzonym do ab
solutum. Cynik nie bierze niczego na serio 
oprócz swego egoizmu. Ten egoizm stanowi dla 
niego jedyną rzeczywistość. Tymczasem ironi
sta nawet swojego ja nie traktuje poważniej, 
niż resztę życia. Ironia wobec samego siebie by
wa przecież jeszcze głębsza i szersza, niż ta, 
która zwraca się do innych. 

Perzyński takiej ironii używa często, tylkc. 
nie troszczy się zgoła o jej ciężar gatunkowy, 
Bywają ironie przeróżne : zła i mizantropijna, 
jak u Swifta; naukowa i metafizyczna, jak 
u Proudhona; pobłażliwa i filozoficznie uśmiech
nięta, jak u Thackeray'a i Anatola France'a. Iro
nia Perzyńskiego ma w sobie miękką dobroć 
połączoną z łubuzerstwem, nie staje się nigdy 
naprawdę gorzka, nie ma też w sobie żadnej 
głębi. Ale często czaruje swą lekkością i swo
bodą. 

.Jan Lorentowicz 
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IDEALISTA A REBOURS 

Nad czym przede wszystkim trzeba się na
myśleć, to fakt, że Perzyński nie wychodząc po
za sferę najpospolitszego małomieszczaństwa, 
nie goniąc za nadzwyczajnością ludzi i faktów, 
nie szerząc żadnych idei, nie pouczając o moral
ności - należy jednak nie do tego świata, ale 
jest poza nim i choć nie stał na szczytach sztuki 
polskiej w sensie tej wysokiej pedagogiki, z któ
rą w Polsce łączy się zawsze pojęcie wielkiego 
pisarza - sięgał tych szczytów jako artysta, że 
był, a raczej bywał , wielkim pisarzem we fran
cuskim pojęciu tego słowa, jak byli wielkimi pi
sa rzami Maupassant czy Becque. 

* 

Bez wielkiej też krzywdy dla paru pomniej
szych talentów, bodajże tylko cztery nazwiska 
polskich pisarzy dadzą się zaliczyć do ... klasy 
idealistów a rebours, idealistów pesymistycz
nych - zgorzkniały wielki pan Fredro, szlachet
ny a skromny sensat Bliziński (jako autor „Pana 
Damazego"), Zapolska, „haec Molier" i czwar
ty - Perzyński. 

Jan Lechoń 

CODZIENNOSć JAKO KRYTERIUM 

Widzenie życia takim jakim było prawdziwe 
i ludzi takimi, jakby byli autentyczni - to stu
ło się treścią jego teatru, jego powieści ... Wy
daje się niewątpliwe, że o niczym nie pragnie 
nas pouczać, że zagadnieniem centralnym jego 
artystycznego zaciekawienia było, jak to jest, 
jak to naprawdę jest ... 
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W kategoriach przecież tak bardzo ograni
czonej, tak powiedziałabym, dowolnej prawdzi
wości, Perzyński umiał ustalić raz na zawsze 
i zakwalifikować nie tylko pewne ludzkie, ale 
i także całe typowe środowiska. Ujął je we 
własną nową formułę i zaraz opatrzył własnym 
znakiem algebraicznym. Są dodatnie albo ujem
ne wedle raz obranego i na zawsze mającego 
wystarczyć kryterium . . . Obierając sobie co
dzienność jako obiekt estetycznego i na zawsze 
mającego wystarczyć kryterium .. . opatruje j<1 
zawsze znakiem uj emnym, a m 1'1tcrial , potrze
bny do usprawiedliwiających przcciwsta\.vień, 
czerpie zupełnie skądinąd. 

Zofia Nałkowska 

PERZYŃSKI BYŁ JEDYNY 

Pisma Perzyńskiego mogą służyć w przysz
łości jako dokument nie tyle obyczajów, co mo
wy mieszczańska-inteligenckiej; a nawet, co 
ważniejsze, jako dokument myślenia tych ludzi; 
jeżeli się tak można wyrazić - myślenia po
tocznego. Łatwego. Myślenia gromadzkiego. Je
dni określali Perzyńskiego jako satyryka, inni 
jako humorystę . Ale mvażano, że satyra tego 
pisarza jest zanadto nikła, niewyraźna. W czasil' 
tym, prawie każdy satyryk uważał za stosowne 
oznajmić za poetą, że „gryzie, ale sercem gry
zie", po czym chłostał „biczem satyry" rodaków. 
Perzyński ani nie gryzł sercem, ani chłostał bi
czem, tylko - podrwiwał. Jako humorysta t e% 
za mało pobudzał do głośnego śmiechu. A poza 
tym unikał pokazywania „śmiechu przez łzy, co w owych czasach uchodziło za dobre i podnosiło 
do rangi „humorysty głębszego". Jedno jest pe
wne, że Perzyński był ironistą , ale już dawno 
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zauważono, że delikatna ironia jest dla ogółu 
mało przystępna . Nie chwytają je j. Nawet, po
dobno, i umysły duże . 

* 

Perzyńskiego próbowano z tym i owym po
równać, bo bez tego obejść się nie może : ktoś 
wspomniał o Prusie, inny o Zapolskiej. Rychło 
jednak zrozumiano, że Perzyński w Polsce kre·
wnych nie ma; zaczęto szukać za granicą. Naj
częściej padało nazwisko Ma upassanta. Ale i tu 
zbyt celnie nie trafiono. Perzyński był jeden je
dyny. 

Jerzy Szaniawski 

JESTESMY ROZRZUTNI 

.J estdmy bardzo rozrzutni w naszej gospo
darce kultura lnej. Raz po r az wyrzucamy pozn 
nawias któregoś z pisarzy, którego dorobek mó
głby być cenny. Postępuj emy więc w ·sposób 
odwrotny, niż wszystkie inne społeczeństwa: 
radzieckie, fra ncuskie, niemieckie, a ngielskie, 
jugosłowiańskie, czeskie. Warto więc przypo
mmec, że jednym z najgorętszych obrońców 
autora „Lekkomyślnej siostry" był twórca rea
lizacji drugiego, wręcz przeciwnego bieguna 
naszej myśli dramatopisarskiej , sztuk wielkiego 
romantyzmu - Leon Schiller. 

Wojciech Natanson 
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Per zyński \V karykaturze 
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PEHZYŃSIH O SOB!E : 

Jedno jego przeżycie wskazywałoby , że po sia dał 

podświadomy instynkt autcira dramatycznego. Na ja
ki eś trzy lata przedtem w zimie zdarzy ło się tak, ż r~ 

pewnego wieczoru Przy byszewski wraz ze swoim oto
czeniem zawędrował do kna jpy, która się mie!il"il<ł 

w Rynku, obok szarej kamien icy . Knajpa była pusta, 
zi mna i wszyscy jacyś zwarzeni. Apatycznie wypito 
kole.ikc; wódki, potem krupniku, potem znów wódki 
i powoli, z trudęm jakby ci<1gnione za włosy - za 
c:oę ło sic; improwizować pi_iaństwo. 

Wiadomo jest z wielo wiekow ych do ś wiadczeń, że 
pijaństwa, które się tak niewyraźnie rozpoczynają 
bywają z<łwsze najtwardsze . Tak sic; też stało. Koło 

północy wszyscy przenieśli się do zaprzyjażnionej r c 
sta uracjj Goldsteina. ( .... ) Perzyński pil i n ieprzytom
niał na równi z innymi. W .iaki sposób wyszedł z r e
stauracji Goldsteina - nie pamiętał. Świadomo~ć 

ocknęła się w nim na plantach. Przez te kilka godzin, 
które spc;dził w restauracji - napadało gęstego śnie

gu i planty były zupełnie bi<1łe. Perzyń~ki szedł pod 
rękę z kończącym studia medykiem Tadeuszem Żeleń
skim. Zataczali się od ławki do ławki. W pewnej chwi
li Zeleński oświadn:yl, że mu sic; chce spać i wyci<J·· 
gną! sic; na ławce. Perzyński popatrzył na niego z w y
razem głębokiego skupienia w oczach , a potem z pi e
czołowitością piastunki zaczął mu ubijać poduszkę ze 
śniegu pod głowę i w braku kołdry posypywać śnie
giem . Niewątpliwie kierowała nim podświadomie chęć 
7a mordowania przysztego krytyka , któr y zresztą przy
płaci! ten wypoczy nek zapaleniem płuc. I w tym prze 
czuciu i prag nieniu - przej<iwił się instynkt autora 
dramatycznego. 
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• tnnta'jO ... 

Ktoś ze zn a jom ych opowiadał mi la k <1 h istorie;: 
Podczas wojny w jednym z prowincjonalnych miasl 

rosyjskich polskie amatorskie kółko teatralne wyst<J
v.·· iło z okazji jaki ejś roc znicy „Lekkomyślną siostn;". 
Znajomy mój był na tym przedstawieniu i miał za 
sąsiada w krzesłach staruszka, który od pierwszych 
s!ciw sztuki manifestował nicslycliany zachwyt. Wciąż 
mu się rc;cc, jakby same, sk ładał y clo oklasków i śmiał 
sic; do łez. Podczas antraktu znajomy mój wszczął 

z nim rozmowc;. 

- Dobra sztuka. 

Staruszek skrzywił sic:; na)?:le : 

Nic. 

Nie podoba sic; panu') 

Nie. 

A czemuż si<; pan t ak cieszy'' 

Widzi pan , ja tu już 25 lat mies1.kam i co roku ma
m y polskie przedstawieni a amatorskie. Ale odkąd 
pamiętam, zawsze gry wano „Bzy kwitną" . \Vięc mi 
tak przyjemnie, że coś innego widz<;. 

Włodzimierz Perzyński 

„Z pamię tnika autora dramatycznego", „TE1\TH" 192::i 
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PERZYŃSKI NA SCENIE 

TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ 

„SZCZĘSCIE FRANIA" 

Reżyseri a: KAZIMIERZ BIERNACKI 

Scenografia : ANTONI MUSZYŃSKI 
Premiera: 7.I .1964 r. 

Na zdj ęciu : 

scena z przedstawienia 

- 16 -

WŁODZIMIERZ PERZYNSKI 

LEKKOMYSLNA SIOSTRA 
sztuka w 4 aktach 

Osoby: 

Henryk Topolski, przemysłowiec 
KLEMENS MYCZKOWSKI 

Helena, jego żona 
SABINA MIELCZAREK 

Janek Topolski 
HENRYK WOJCIKOWSKI 

Władysław 

TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI 

Maria, żona Władysława, siostra Topolskich 
HANNA RESZCZYNSKA 

Ada, kuzynka Topolskich 
MARIA KOWALOWNA 

Olszewski 
MIECZYSLA W TARNAWSKI 

Reżyseria : 

TADEUSZ ZUCHNIEWSKI 

Scenografia: 
WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 

Asystent reżysera : 
ll i,;NRYK W OJ C IKOW ' Kl 

Kontrola tekstu: Przedstawienie prowadzi : 
J A NI NA D A WCZYK BARB AR 1\ L ASKA 

Kierownik Działu Organizacji: 
Romuald Buczkowski 

KI E ROW N ICY DZIALÓ W TECHNICZNYCH : 

Kierowni k tccJm lczn y: M k symilia n Rohn , S t olarnia - Te o
bald orzechow ki, Ma la rnia - J ózef Za myslcwski. P racowni" 
k r a wiec kie: m o::sk a - An ton i Solobodow s k i, da m sk a - Zofia 
L e wa ndows k a , Rc kwiiy ty - H e nryk Se nkbe tl. Główny ele k
tryk - Ta d e usz S zimin g. Peruk a rnia - Elżbie ta Nit k ows k a 




