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JERZY SZANIAWSKI 

PERZYŃSKI - PISARZ ZNAKOMITY 

Pl.erwsize !Utwory Włodzimierz.a Petrzyńiskiego ipomalem, 
gdy miałem około siedemnastu lat. Były to felietony w
mie.sizczane w !Pismach warszawskich. Nte zainteresowałiem 
się ZJbytnio 1I10wym wówczas naZ1Wi.sJdem „Perzyński", gdyż 
pochłaniały mnie utwory piszących ,,ipoematy jpl'ozą". Pe
rzyński przy tych pisarzach wydawał isię za1błąlkanym isza

rym wrOblem, co WS'Ledł mięclrLy bażanty i ipawi.e. 
Dowiedziałem się wkrótce, że Perzyński wydał już daw

niej tom rwierszy i ,JI1al~ł" 'do ~odej Pol.ski. To !podnio
sło w moich oczach ipiisaraa, a zarazem zdz:iwiło i zainte
resowało: ipoeta z Młodej \Polski a !Pisze tak szaro, izwyczaj
ni.e. Berent, Reymont czy Zerom.ski, ~eni.ali :po.§ipie.s,znie 
styl swojej 1Prozy na co raz tto lbardiziej ozdobny, a młody 
poeta jakby tych rz.eczy, tych niemail. IPfzewrotów w lite
raturze nie widział. Interesowałem isię tym coraz więcej: 

czyrtywałem jego nowele i felietony coraz uważniej. Zasta
nawiała mnie ta jakby przekora wobec !Panujących iprądów. 

Nawet 1Prz.ekora zewnę'tir:ma: był to okres bród literac
kich, włosów rozczochranych i słynnych peleryn. Pe;rzyński 
miał twarz. wygoloną, ubierał isię bardzo staTan.nie. Nie jest 
to :ziby.t ważne, jak ten i ów :pisarz się ubierał i czy nosił 
brodę - ale tu, w tym cz.asie, interesująca sylwetka Pe
rzyńskiego - ,,Euroipejczy!ka" ikojarzyła się z .jego sztuką 
pisarską nie 1rozczochraną, a wytworną. 

Czytelnicy gazet, tygodników witali chętnie feli etony 
i nowele iPe:Dzyń:skieigo; stał \Się on szy!b'loo ipqpularny a na
wet lubiany. Popular.ność swoją ~wid'zięczał !temu, że czy
tało go się łat.iwo: w tym o czym !Pisał nie znajdywano 
ani filozofii, ani niez~ozumiałych rwyraq,ów, ani nagiej dru
szy i - opisów iprzyrody. Zachwycano się wówcza s .głośno 

oipisami przyrody, ale po cichu - nie gniewano się, 1gdy ich 
nte było. Poza tym 'Perzyński, tu i ówdzie, rziucał łatwo 

zrozumiały dowcip, z którego mOŻna się u:śmi.ać. Ale Pe
rzyński łatwy lbył i zrozumiały tylko do pewnej granicy. 

Pisarz ten lbył ltlrochę ... mistyfikatorem. IM:iistyfikatorem 
osobliwym, który się nie ipodwyższa :ale - ipomniejsrza. Mó
wiąc inaczej, umiał ,,iweijść między wrony, aiby krakać jak 
i one". Perzyński opanował znaikomicie mowę mieszczań
stwa polskiego, obejmującego i znaczną część inteligencji. 
Znał różne wtarte IPOWiedzeni.a czy powiedzonka, gotowe 
zwroty, komunały; tu i ówdlZie 'W!Prowadził prowincjonalizm, 
a nawet rozpowszechnione błędy językowe; znał różne in

teliigenckie rozmowy, w 'których jego illudzie używali ta
kich 1POwiedzeń, jak - ,,ipo Hnii najmniejszego oporu" lub 
mówili o „pierwsizych skrzyipcach w konce·rcie euiropej
skim". Czytelnicy gazet - kupcy, przemysłowcy, adwokaci, 

lekarze chwycili, od czasu do czasu, wyraźniejszy !koncept 
Perzyńsikiego, aJ.e tego, iże z ich mowy, z ich 1gwary 1POdrwi
wał - tego nie ro~mieli. 

Gdy !Pisarz ten mówił swoim czytellililkom, że na ip!'zy
kład „świait óast piękny, tylko !ludzie są źli" albo „im wię
cej poznaje się !ludzi, tym lbardlZiej kocha się zwiemęta '' -
brano to za dollrą monetę. !Perzyński tak tto umi:ił podać, 

że czytelnicy byli gotowi uznać go za inteligentnego. Nawet 
tak inteligentnego, jak OIIli. 

I stąd tPOCh~ila pewna poufałość, 1POklEWywanie pisarza 
po ramieniu. ,,Swój człowiek". Kto pamięta ite czasy, trud
no mu sobie wyobrazić, aby Sienkiewicza, nawet w młodym 
wieku, o.9m'ielił się kto poikllepać IPO ramieniu, pociągnąć 

za 1bródkę i naizJWać go - Heniem. W 1St01Sunllru do 1Perzyń

skiego, coś w tym rodzaju, /było ~ie możliwe; to każ
dy mógł sobie łatwo wydbrazić : Po iprostu -,-- nie 1odlczruwa
no dystansu. A jednąk dystans lbył i .. to -:--- duży. 



Pisma 'Perzyńskiego mogą służyć w jprzyszłości, jaiko do
kumenit nie tyle Qbyc~jów, co mowy mieszczańisloo-inteli
gendki·eij; a nawet, co wamiejS'Le, jako dokument my.śienia 
tych [ludzi; jeż,eli się tak można wyrazić - myśłenia po
tocznego. Łatw.ego. Myśieniia 1gromadzki.ego. 

Jedni okrieśJ..ali Perzyńskiego jako satyryka, inni jako 
hum01rystę. Ale uwaiżano, że satyra tego !Pisarza jest ~nad
to nikła, niewyraźna. W czasie tym, jp'rawie każdy sa
tyryk uważał za stosowne oznajmiać za iPOetą, że „gryzie 
ałe sercem gryzie", IPO czym chłostał ,Jbiczem iSatyry" ro
daków. Perzyński ani 1nie gryzł 1Sercem ani chłootał biczem, 
tylko - ipodTWiwał. Jako humorysta też !Za imało iPObudza.ł 
do głośnego śmi·echu. A poza tym 'UIIlikał pokazywania ,,śmie
chu prz·ez łzy", co w owych czasach uchodziło .za dobre 
i iPOdnosiło do rangi „h'UIIDOry.s.ty 1głę1bs:z.iego". J1edno jest 
pewine, iże IPerzyńslki !był ilroni!Stą. A.!le już !dawno Za.uwa 
żono, że dełikaitna iironiia jest dla ogółu mało przystępna . 

Nie chwyitają jej. Nawet, podobno, i wnysły duże. 
Perzyński c:zuł się najlepiej w utworach lkrótlkich, jak 

feli~ny, nowele. Zidad·e 1Się, że IIlieco gorzej - . w rpowieś·ci. 
Pewien redaktor - rwydaiwca chwalił Się 1niedawno, że to 
on właśnie namówił IPerzyńSlkiego do pisania ipoiWieści, r ze
komo dlatego, ia1by się :pisarz. „nie roz;praszał". Nie wiem 
czy jest się czym chwalić, właśnie w IPOWi·eści jest :więcej 
miejsca do ;ro~raszania. 

Perzyńskiego iPrÓlbowano z tym i owym jpdrÓWIIlJać, lbo !bez 
tego obejść się nie może: ktoś ~pomniał o Prusie, inny 
o Zapolskiej. Rychło j-ednak zrozumiano, że iperzyńs:ki rw Pol
sce krewnych nie ma; zaczęto iszukać za granicą. Najczęś
ciej padaŁo na:zwisko Maupassanta. Ale i tu zbyt celnie nie 
t:raiffono. Perzyński 1był jeden jedyny. 

PeirzyńSkiego - llromediqpisarza trudno jest ooenić, gdy 
się nie ·ma j.ego nowel, felietonów, powieści. Kto nie do
stT~eże iw tych utwor:ach rzeczy ciekawych, finezyj.nych, kto 

nie dopatrzy isię tam dużeg·o artyzmu, ten i .komedii tego 
:autora nie !będzie doceniał. Zwłaszcza, że Perzyński niejed
nego wprowadzał w hłąd udają·c ziwyczajność szarzyzny, ipow
<S:zechność. 

STEF AN JARACZ w ro Li Siewsk.iego. 
Prapremiera 17.VII.1926 r. - Teatr Na

rodotvy w Warszawie 

Jeżeli czytelnik komedii Perzyńskiego jest i autorem dra
matyc:mym, dojrzy tam na;wet rzeczy godne ipodzi!Wu, Inni, 
IC!i 'ZWłaszcza, co domagają się od :autorów ipolskich dobrego 



„r2emiosła.", a zg.raibną, i01szczędną i ·mooną strukturę kome
dii, czy komedyjlki francuskiej uważają wciąż za ideał - d 
mogą lbyć z lkomed:ii · perrzyńskiego zadowoleni. _ . 
Mówię o czytelniku, bo w :ksiąiżce wy1gląda lto lepiej, rw tea

trze - gorzej. Gorzej, bo teatr - ulepsza. I nie jest to za
bawa w iparadok:sy: teatr wzbogaca, nadaje lbarw, ożywia ;. 

wielu !Pisarzy czeka na to ożywienie; technika pisarska ich 
tekstów liczy na te właści'WQści tea.tru. Niektórym jedna~ au
torom nadmiar tego, co może dać t.e.atr, nie pomaga. Jest 
to spraiwa gatunku pisarskiego. Perzyński - widzę ,go zaw
sze, jako rysownika między malarzami. Papier i ołóweik t o 
nie to samo ro płótno i olej. IDz.iecko, .gdy dostanie pudełko 
z ifal'lbami, a ma pod ręką starą książkę, .gdzie są drzeworyty „ _ 
chce ją wypełnić kolorami; dziwi się ono, że „starsi" wcale 
tym ipomysłem nie są zachwyceni i zabierają mu :książk~ 
„Starsi" madą rację: dziecko poP13ułoby urok 1Sitarego d rze
worytu, wypływający już ' z samego „ga1tunku". I 'teatr Pe
:rzyński.ego nie Lubi takich domalowań. Zda.de mi s·i,.ę, że te· 
utwory zyskałylby w aaikimś iteat·rze „IJ.iteradkim", !bliższym 

estrady niż sceny, :gdzie dyskretni aktorzy z tyipu intelektua
listów;, staraJiJby się gł6\Vnie o to, alby jak najlepiej pod.afr 
słowo, ·zawierające w swoim toku i rysunek :postaci i d01Wciip 
~ęsto ha.rdzo delilkatny, !ba.rdzo cielkawy. Bo iteatr tego auto
ra, 'to jednak twarz chłodnego nieco, czy udającego chłód. 

intelektualisty. Nie jest to wadą, może !być nawet urokiem. 
Nie należy tego zacierać. Wszelkie w.mna.ooia!Ilie, 'WSzelkie ma
lowanie na olejno tego, co jest rY1Sunkiem, jest dla itego ga
tunku teatru szJkod!l.iwe. 
Może znajdzie się w ;przyszłości człowiek, oo napisze głęb

sze studium o !Perzyńskim. Może tam iziwróci uwagę i na póź
niej&?:y okres działania. tego !Pisarza: na 1Parę Lit przed 
śmiercią. z~szły w !Perzyńskim wyraźne •zmiany, porzucił on 
dotychczasówą postawę, . spoglądał na świat inacz.ej. Są t 0i 

Tzeczy cieka.we, alte . - ' to wszystko dla tych, co może 

w przyszłości „odkryją" 1pisarza, do któr,ego tylko ·pierwsze 
drzwi są gościnne, czy zdradliwie otwarte. 

Kończę wy:zinaniem osobistym: podczas wojny przec~zytaŁem 

na nowo w ielu pisarzy, !którymi się zachwycałem, których 
nawet kochaŁem w młodości. Oni ito wówczas ·gasili swą 
w.spaniałą wielomównością i barwa.mi IP·er:zyńskie.go; .ze 
"'mutkiem podczas iponownego czytania. stwierdziłem, ~e mi
łość moja dla rwiel!U pisarzy „ochłodła"; iPeriZyński, kitórego 
od mk>dości zacząŁem cenić jedna.lk wysoko, wcale się nie 
:zmienił. · 

Czy \był pisarzem w.ielikim? Nie wiem. Usunął się •cd ·wiel- . 
kich, stał na uboczu. Więc nie należy .go z innymi przy
mi·erzać. Nie :Podwyższał się na ukrytych mczudłach. Nie 
.stał między „nauczycielami narodu"; moż.e dJatego, iż nie 
·s ądził, że jak już 1Pi.sarz, to IPOSiadł wszY1Stkie irozumy ·i w ie 
na pewno, j ak powinno być na :świecie. Ni·e był 1gościem 

w gospodzie „pod wielkim Kabotynem", w której lubią prze
bywać ---' ja:k twiendizą złośliwi - i lfl.aj:więksi w narodzie , 
.a więc i pisarze .. Byił ·zawsz.e sam. 

Nie oglądając się na innych, schylam n i.siko głowę p rzed 
Perzyńskim - pisarzem zna:~omitym. 

JERZY SZANIAWSKI 



WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 
Urodzony w Opocznie, w 1872 roiku. 

Szko'ła średnia: w Wa1l'szawLe i w Petersburgu. 

Studia wyższe: Kraików. Równocześnie ws!półipracuje w wy
dawanym przez ojca „Dziennilku dla Wszystkich". W roku. 
1898 Włodzimierz !Perzyński debiutuje jako 1Poeta w kra-
kowskim „Życiu". * 

W latach 1899~1901 przebywa na Zachodzie (Flore..'1.cja„ 
Paryż). 

* 
W latach 1901-,1904 jest ws,pó)]pracownikiem !krakowskich 
dzienników. W rt:ym czasie ukaz.uje się tom j~o wierszy iPt. 
„Poezje". 

1904: pierwsza komedia !Perzyńskiego „Leklkomyiśilna siostra'~ 

ukazuje się na scenie lwowskiej. 
* 

i906: premiera drugiej !komedii pt. „AJSzantka". 

1909: trzecia komedia „Szczęśde Frania", w !której młody 
aktor Stefan Jaracz zdobywa sławę jako Franio. 

Najważniejsze inne utwory sceniczne: „Dzieje Józefa"„ 
„Strach na wrOble", „Polityika", „U.śmiech losu" (iPraipremiera 
17.VII.19'26 w warszawskim Teatrze Narodowym. Reżyseria 
Teofila T•mcińskiego, sceno.grafia Winoentego Drabika. Ob
sada: Stefan Jaracz, Zofia Jaroszewska, Władyisława Ordon
Soonowska, Maria Majdrowicz.ówna, Myis?Jkiewicz, Witold 
Skarżyński, Eugeniuisz Solarski.). „ 
Prócz tego pisal Perzyński powieści„ np.: „Raz w życiu", „Nie
było naiS był las", ,,Dwoje Judzi", „Złoty interes", „Mechanizm. 
życia", „Klejnoity" t(tuż przed śmiercią). ZIIlakomite były no
wele Perzyńskiego, opowiadania, drullrnwane w „ Tygodniku 
Ilustrowanym" (w rubryce zajmowanej kiedyś ipirzez Bolesła-
wa Prus.a.)i, feli.etony. * · 

21 października 19130 roku niespodziewana śmierć Włodzi
mierza Perzyńslkiego. Powiedziano wtedy, iże w jego twór
czości lbide serce Warszarwy. 

? 

WŁODZIMIERZ PERZYNSKI 

, 
USM'IECH LOSU 

KOMEDIA W 4 AKTACH 

PREMIERA 

12 listopada 1960 r. 

Dyrektor i Kier. Artyst. Teatru 

STANISŁAW KWASKOWSKl 

Wicedyrektor Teatru 

STANIISŁ-A W TERLECKI 

Kierownik Literacki Teatru 

WOJCIECH NATANSON 



Jan Kozłowski . 

Irena, jego żona 

Halina Łośnicka 

Wirtold Siewski 

GERARD SUT ARZEWICZ 

KRYSTYNA CIECHOMSKA 

SYLWIA ZAKRZEWSKA 

STANISŁAW MALATYŃSKI 

OSOBY: ' 

Pani Czulińska • . IREN A J AGLARZOW A 

Wacław Czuliński . MARIAN PYSZNIK 

Wrzesiński, wuj Ire- LUCJAN DYTRYCH 
ny ...... . 

Kelner JERZY WICIK 

Goście na dancingu, służba 

RZECZ DZIEJE SIĘ W WARSZAWIE, W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

Dekolt"acjie i kostiumy: Ilf ~ Reżyseria 

WACŁAW UJEJSKI i' JANUSZ STRACHOCKI 

Asysrt-ent scenografa: Asy.stent reżysera: 

BARBARA JANKOWSKA KRYSTYNA CIECHOMSKA 



Suflerka: p ,rzedstawienie prowadzi: 

'Peresa Dobrowolska Barbara PakliikowS1ka 

Kierownilk techniczny: 

Edward Kopacz 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej męskiej: krawieokiej damskiej: 

Tadleusz BoLczak Hwltna Orlicka 

mailarskiej : stolarskiej: 

Eugeniusz Palarczyk Mi1cołaj W i erzbi'cki 

modelatorslkie j: perukarskiej: 

Czesław Zagajewski Leopold M ichalski 

tarpicers kiej: 

K azimierz Dzwonkowski 

Główny elektryk: 

Romuald Kamocki 

Efekty dźwiękowe: 

Barbara Kamocka 

Brygadier sceny: 

Witold Jarkiewicz 

WLODZJMIERZ PERZY:Ń SKI 

WYZNANIE 

Bez młodzieńczej wiary idę w świat 
I blaski sb.ońoa dus,zy mi '11Jie zło:cą 
Bo już przeżyłem rwiele długich lwt 
W mioim po1ooju nocą. 

I już me serce ubielił s.zron 
Choć czas nieprędko osrebrzy mi włosy„ 
Sam sieję ziarna i sam zbieram plon 
A sny to moje klosy. 

Smu~eik marzenia w duszę mi się wpił, 
Pomiędzy ludźmi błąkam się jak senny 
Żyję i życie ichlc:mię (pełnią .sil 
Zdala od wrzawy d ziennej. 

Ach, wtedy rośnie we mnie wielka moc~ 
Zapalam isłońca i 1d·ruzgoczę światy, 
Wakzę, zwyciężam, .kocroam... Całą noc 
Kwiitnq mych uczuć 1kw:k:rity. 

A potem w oknie sbaje 1blady świt, 
A przy mnie życie ,.- mój woźnica z ba.item 
Ze snu mię budzi lostry, zimny zgrizyt, 
Żegnam się z moim światJem. 

Jak błędnych ogni powiewne skry 
Nad mchów bagnisty,ch lzieiLone ,kobierce~ 
Z mgieł wybłyskują nocne moje -sny 
I żwlem krwawią serce. 

I znów bez wiary wędruję w świat 
I blaski 1slońca duszy mi nie zboicq., 
Bo już przeżylerm wiele długich lat 
W moim pokoju n.ocą. 



WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 

DWA V.S.O.P. 

1. Psiakrew! - taki ni~emny dzień! 

MyśLalem - wiesz, że się już wścieknę· 

Jedno wspomnienie - tak jak cień -

Włóczy się ze mną; gdzie ucieknę 

Tam mnie dopada ..• ri żre ••• żre •.. 

Kelner! Dwa V.S.O.P. 

2. Jedno wspomm.ienie, jeden sen, . 

Który się !PTZeśnil... nie myślałem 

O nim już '1l.l(J.Wet... ot i rten 

Jak tyle, tyle innych •.. chciałem 

Zapić to wszystko - Ale nie! 

Kelner! Dwa V.S.0.P. 

3. To 1trudno, 1choć się 1krótko śnił, 

Ale - wiesz - tak się weśnil w duszę, 

że choć~ym teraz pil i pil, 

To w~em, że jedmaik nie za.gruszę . 

Bólu, co gdzieś tam we mnie wre, -

Kelner! Dwa V.S.O.P. 

4. Napij się jeszcze! wielka rzecz -

Byłoby zresztą nie do pary -

Żeby ~ fok odpędzić precz 

Te wszystkie sny, wspomnienia •.. czary •.. 

Osnuć się w jakąś dchą mglę -

Kelner! Dwa V.S.O.P. 

Wiersz impr.awizowany pr.21ez wrodzimierza Perzyńskiego 

w r. 1905 w gronie t ,rzech osób, przy lbutel'ce Martella V.S.O.P. 

Spisany nazajutrz prze.z autora na życzenie dyr. Trzcińskie

go. Drukowa.my po raz pierwszy w r. 1947 w „Łodzi teatral

nej" wydawanej przez Leona Schillera. 

WITOLD FILLER 

Z DZIEJÓW TEATRU NA tPiRAD~J:E (V) 

„.Przedstawienia na peryferiach miasta IIllie zaspakajają \by-· 

najmniej 1głodu teatralnego szerokich mas, które nie mając 

teatru szukają rozrywe!k w kinach IPOdmiejlSkioh, kairmiących\ 

;publiczno.ść sensacyjnymi, :nie izaW1S:ze 'Zdrowymi obrazami li

chej produkcji zagranicznej" - ipisał warszaiwski IP'U!blicysta 

w ,roku 1922. Smutna ta diagnoza obejmowała także sytuację· 

teatralną dzielnicy praskiej. Prawie 150 tysięcy mieszka1'iców 

prawobrzeżnej 1Warszawy pozbawionych ibyło de factu .g<>dzi-

wej rozrywki. 

Kiedy desienią 19~1' rdku dytrektor Bolesław Gorczyński,.. 

wraz iz czołówką aktonską dotychczasowego Teatru Praskiego, 

przenieśli się do śródmieścia, do Teatru im. !Bogusławskiego,_ 

magistrat lekkim sercem odstąpił od dalszego prowadzenia 

praskiej imprezy, sam 1gmach przy U11. Zygmuntowskiej 16 

przeznaczając na 1PI"acownie ma!lanskie. Miejscowi entuzjaścL 

sztuki dram.atycmej, skuipieni wokół Towalrzystwa Miłośni

ków Pragi, nie dopuścili co prawda do zrealizowania tej lek-

koniyślnej decyzji, ale .rezultat ich akcji był dość ambiwa- · 

lentmy: teatr objął dyrelktor Adam Or:wilcrL .i nawet wystąpił 

dnia · 6.XlI.192~ .r. z uroczystą !Premierą inauguracyjną „J ·eń- · 

ców" Rydla, iw których udział brali Czaplicka, Molska, Ró

żańska, Chmurkowslk:a, Żelski itd. Lecz „na sali lbywało IPO· 

kHkanalicie osób", dy.rekcja„ choć 2:1woliniona wieil.kodusznte!: 



])rzez Magistrat od obowiązku uislzczania czyins.zu ·za gmach, 

nie była w stanie regularnie wyipłacać gaż ... Co leip:si aktorzy 

poczęli uciekać, trzeba było odwoływać spektakle, impreza 

. skończyła się fi.a.siki.em. 

Sezon 1822/3 ·zapowiadał 1Pewną popTawę. Kierownictwo 

·teatru objął Wacłaiw Wacławski, ·za cloradcę literaokiego ma

j .ąc doświadczonego speca od ISJ)raw p0tpularyzaoji kultury -

·walerego Jastrzębca - Rudnickiego (n!b. :autora wodewilu 

.„Taijemniczy nieznajiomy", alkituaJ:nie 'granego na deskach 

nas·zego Teatru Ludowego). W zespole: Bo!gusińs:ka , Szpakow 

·Ska, Muszyńska, Falęcka , Mieczyński, Wandycz, rJ31rodelk'ire-

wicz, Kucharski. Repertuar może niie riewelacyjny, l ecz d o

strojony do 1POtrzeb i aLS,piracji widza, !który na tej scenie 

uczył się :pr.zecierż dqpiero teatralnego abecadła: „iKrowo

·derskie zuchy", „Emigracja chłqpska" , „Jalk się ibawią i pła

·czą na Pradze", „Gałganiarz 1Paryski", ,„Staroświecczyma 

i ipost~ czasu", „Wśród ipulbliczności :sporo inteligencji, prze

· ważnie prażan. Chociaż nie 1brak tajemniczych ipar , zażywa

wających na prawym !brzegu Wisły~ zdaaa odi !Wielkomiejskiej 

·wrzarwy i zazdrosnych ocz.u (Olbojętnie czy mężów czy rżon) 

.rozkoszy sam na sam".• 1 

Przy tym uczyinnym ipoparciu Amora zdołał Wacławski 

;praebiedować do T~u 1926 ... go. Głodne !były io lalta i nieraz 

wypadało rezy.gnować z amlbicji dla chleba WYStawiając ..• 

„Szerloka Holmesa" (113.III.1925). Wreszcie „po miesiącach bo-

·1 Kurier J:!Il!fonmacyjnry i Telegraficzny . . 1923. nr. 17. 

rykań się z trudnościami finansOWymi, !biurokratyczną t~

tą i złą wolą maigi!Strackioh urzędasów teatr izamknięto" . 

Praiga została znów .bez :sta·łego tea1tru. 

Po.jawiły się za to (i szyibko iznikały) iffiiPrezy efemeryczne, 

·organi'zowane przez przyipadlkowych iffiiPresariów, ·często z fa

chu rzeźni'kÓIW tbądź 1pielkarzy. IPun:ktem zaczepienia ·był dla 

nich .gm:ach tzw. Domu żo.ffiierza .Połsktego, na ulicy Jagiel

lońskiej. Jeszcze w roku ll.9.19 próbował tam teatralnego 

.sz·częścia, zdemobilizowany oficer, kpt. Bzowski, !który (jak 

głosi plotka) za rpożyczóne 500 marek ooiłował się zabawić 

w antrepr enera. Zakładowy kapitał niewielki, to też zabawa 

nie 'tflWała dłwgo, ilecz dla potomnych pozos:tawił Bzowski 

w sipadku całlkiem nieźle iza1go.51Podarowaną salę teatralną. 

Korzystali iz niej teraz przygodni !UIŻytkownicy; niemal co 

kilka miesięcy różnokolorowe afisize usiłowały znęcić na Ja

giellońską żądnych uciech mieszkańcÓIW Pragi. Tu dinia 10 

l istopada 11928 odegrał okolicZ1I10,ściową 1Sztuc2ik:ę „J eszcze nie 

zginęła" zespół garnizonowy, tu 19 marca 1929 roku Teatr 

Niezależny, zorganiz.owany ;przez „diziałÓIWkę" bezrobotnych 

akitorÓIW, a stawiający :sobie za cel obsłużenie !Peryferii sto

licy WYS'talwił „Sluby panieńskie" Fredry z Anielą - Klo

nowską i Atbinem - Czesławem Kalinowskim. 

Skoro już mowa o siezonie 1928/9: przecie.ż wówczas działał 

na Pradze zespół, chyiba najiJ.~.z.y, ja:ki do tej chwili dziel

nica ta, zapomniana 1Przez śródmiej:Skich iluminarzy, mogł.a 

01glądać. Na sezon ów ·gmach przy 'lill.icy iZy:gmuntowskiej 

zajął dyrektor Witkor iBrumer. Emdyta i spolecZIIli'k, maniak 

teatru i IZillakomity iPUJblicysta„ Wieloletni rediak:tor „Życia 



teatru", najpoważniejszego chyiba piiSIIIla fachowego w dalbie 

międzywojennej. Autor liczny$ dzieł, z !których zwłaszcza 

„Służba na:rodowa 1Wojciecha iBogiusławskiego" 1zaisługuje na 

przypomnienie. Wytrawny teoretyk zapra1gną1ł stworzyć przy

kładową placówkę popu:laryzuj,ącą isztukę teatralną wśród 

szerokich mas. Za ter,en działania obrał oolbfo Pragę, a za

fascynowany pomysłem był laf- dalece, że ~godził się !Prowa

dzić teatr „na !Własną odpowiedzial!n.ość", czyli rezygnując ze 

świadczeń subwencyjnych Magi:strartu. 

Ansambl z.gromadził iprizewyfborny. Obok znanej ,ju:ż pra

żanom Jadwigi Turowicz, ongiś pamiętnej Judyty ·z „Księ

dza Marka", młodzież, wtedy, jalk to się mówi, „dobrn:.e się 

za1powiadająca", obecnie aktorzy o renomowanych nazwis

kaoh: Ewa Boniacka, Wanda Kozłowska, Zofia Tymowska, 

Januisz Dziewoński, Mieczysław :Serwińiski, Henryik 1SzJetyń

ski. Przeliczył się jednak Brumer, nie tyle z siłami, co <ze 

złotówkami. Dotrwał tylko do lutego .1929, aktorzy zaś, zrzes 

s~eni rw „działówkę" niewiele dłużej, ibo do końca sezonu. 

Lecz pokazali Pradz.a !kilka przedstawień niebanałnych: „Kar

paccy ;górałe" 1(Plrakseda - Tymowska, Rewizorczuk - Ser

wiński), „Klulb kawalerów" {NieśmiałOWIS!ki - Szletyński), 

a iprz.ede wszystkim „Legenda" Wyspiańskiego {IPO raz drugi 

w Polsce!) dila uczczenia 20-lecia zgonu poety. Pisał o tym 

spektaklu Boy: „Z jakąż lu!bością spędziliśmy te trzy go

chiny. iNareszcie trochę spokoju i prostoty. Jeżeli to ulbóstwo 

tego iteatru os.zczędzilo 1I1am orgii 'Świateł, ibłoigosłarw_ione 

niech ibędzie to u/bóstwo. iNikt nam nie ~ł cały czas re

.filektorem, pirotechnik n1ie wypychał się przed poetę Słowo~ 

obraz, majaczący w !bladym świetle mogły !kołysać nas. do 

woH („.) Dyrektorowi Brumerowi trzieba powinszować tego 

czylil!U, powinszować odwagi i wytrw.ałośd, lbo „Leg,entda", ten 

fantastyczny IPOemat o Wiśle, łatwo mógł 1Przerazić mały tea

trzyk niezwycię~onymi z pozoru trudnośdam:i. I właśnie te 

trudności pokonano szczęśliwie, ho po !Prostu" 1 

1 Boy „Flirt z Melpomeną" - wieczór ósmy. 



PAŃSTWOWY TEATR LUDOWY 

Warszawa-Praga, ul. Szwedzka 2/4 

tel. 931-18 tel. 923-'58 

'Kasa Teatru czynna cod1zienini e od godz. 10 do 

ę:cdz . .19,15 a w poniedział!ki od godz. 10 do 17 

Pr.zedsprZiedaż !biletów: „Oribis'' Bracka 16, kasy 

„S:PATIF" Al. J ,erozO'limskie Nr. 25 oraz w ka

sie Teatru tel. 9123-66. 

Zamówienia na 1bi1ety zfbiorowe przyjmuje Or

ganizacja Widowni (tel. 923-66) na rniesią·c z gó

ir.y codziennie od 1godziny 8 do 16 (!Prócz niedziel 

i świąt). 

Doj.azd tramwajami 4 i 32 oraz .autobusami 101 

z Placu Trzech Krzyży i 119 lub 120 sipod c erikwi 

przy Dworcu Wileńskim. 

PO PRZEDSTAWIENIU SPECJALNY AUTO

BUS ODWOZI PUBLICZNOŚĆ DO PLACU 

KONS~YTUCJI. 

„Pr.as.a", Sm; Z. HH4. C-6:2. 

W RE„ERTUABZE TEATRU: 

ADOLF WALEWSKI 

KOPCIUSZEK 

Baśń · w 7 obrazach z muzyką l baletem 

· WALERY JASTRZĘBIEC 

„TA,EMNICZY NIE ZN AJ OMY" 

czyli 

,,.MAJSTER I CZELADNIK" 

fna tle komedii J. Korzeniowskiego) 

Krotochwila w 3 odsłonacll z interludium, 
tańcami i muzyką Z. WilEHLERA. 

W PRZYGOTOWANIU: 

.JULIUSZ SŁOWACKI 

BALLADYNA 

Tragedia w 5 aktach (12 obrazów). 

ALEKSY ARBUZOW 

LATA WĘDBOWEK 

Sztuka w 4 aktach (8 obrazów). 




