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Łońskt 

Perzyński klasyk 
Perzyński nie jest cynikiem lecz ironistą. Cy

nizm jest egoizmem doprowadzonym do ś).bsolutu. 

Cynik nie bierze niczego na serio oprócz swego 
egoizmu. Ten egoizm stanowi dla niego jedyną 

rzeczywistość. Tymczasem ironista nawet swojego 
ja nie traktuje poważniej, niż resztę życia. Ironia 
wobec samego siebie bywa przecież jeszcze głęb

sza i szczersza, niż ta, która zwraca się do innych. 
Perzyński takiej ironii używa często, tylko nie 
troszczy się zgoła o jej ciężar gaturnkowy. Bywa
ją ironie przeróżne : zła i mizantropijna, jak u 
Swifta; naukowa i metafizyczna, jak u Proudho
na; pobłażliwa i filozoficznie uśmiechnięta, jak u 
Thack·eray'a i Anatola France'a. Ironia Perzyń

kiego "l1a w so·bie miękką dobroć, połączoną z ło- , 
buzerstwem, nie staje się nigdy naprawdę gorzką,'. 
nie ma też w sobie żadnej głębi. Ale często czaru
je swą lekkością i swobodą. 

Lan Lorentowicz 

Władka 

Widzenie życia takim jakby było prawdziwe i 
ludzi takimi , jakby byli autentyczni - to stało 

się treścią tego teatru, jego powi~ci.. . Wydaje się 
niewątpliwe, że o niczym nie pragnie nas pou
czać, że zagadnieniem centralnym jego artystycz
nego zaciekawienia bylo, jak to jest, jak to na
prawdę jest ... 

... W kategoriach przecież tak bardzo ogranicza~ 
nej , tak powiedziałabym , dowolnej prawdziwości 

Perzyński umiał ustalić raz na zawsze i zakwali
fikować nie tylko pewne ludzkie, ale także całe 

typowe środowiska. Ujął je we własną nową for
mulę i zaraz opatrzył własnym znakiem · algebra-

. icznym. Są dodatnie albo ujemne wedle raz obra
nego i na zawsze mającego wystarczyć kryterium„. 
Obierając sobie codzienność. jako obiekt estetycz
nego i na zawsze mającego wystarczyć kryterium ... 
truje ją zawsze znakiem ujemnym, a materiał, po
trzebny do usprawiedliwiających przeciwstawień , 

czerpie zupełnie skądinąd . 

Z ofia N alkowska 

J. 

Kelner 

... Nad czym przede wszystkim trzeba się zamy
śleć, to fakt, że Perzyński nie wychodząc poza 
sferę najpospolitszego małomieszczaństwa, nie go
niąc za nadzwyczajnością ludzi i faktów, nie sze
rząc żadnych idei, Tuie pouczając o moralności -
należy jednak nie do tego świata , ale jest poza nim 
i choć nie stal na szczytach sztuki polskiej w sen
sie tej. wysokiej pedagogiki, z którą w Polsce łą
czy się zawsze ·pojęcie ;wielkiego pisarza - sięg·al 

tych szczytów jako artysta, że był, a raczej by
wał, wielkim pisarzem we francuskim pojęciu te
go słowa, jak byli wielkim.i pisarzami Maupassant 
czy Becque. 

* 

... Bez Wielkiej też krzywdy dla paru pomniej
szych . talentów, bodajże tylko cztery nazwiska 
polskich pisarzy dadzą się zaliczyć' do „. klasy idea
listów a rebours, idealistów pesymistycznych -
zgorzkniały wielki pan Fredro, szlachetny a skrom
ny sensat Bliziński (jako autor Pana Damazego), 
Zapolska, „haec Molier" i czwarty - Perzyński. 

Jan Lechoń 



Romanowskt 

* 

Perzyńskiego próbowano z tym i owym porów
nać, bo bez tego obejść się nie może: ktoś wspom
l!ial o Prusie, inny o Zapolskiej. Rychło jednak 
zrozumiano, że Perzyński w Polsce krewnych nie 
ma. Zaczęto szukać za granicą. Najczęściej pada
lo nazwisko Maupassanta. Ale i tu zbyt celnie nie 
trafiono. Perzyński był j.eden jedyny. 

Perzyńskiego - komediopisarza trudno jest oce
nić, gdy się nie zna jego nowel, felietonów, po

wieści. Kto nie dostrzeże w tych utworach rzeczy 
ciekawych, ·finezyjnych, kto nie dopatrzy się tam 
dużego artyzmu, ten i komedii tego autora nie bę
dzie doceniał. Zwłaszcza, że Perzyński niejednego 
wprowadzał w błąd udając zwyczajność, szarzyz
nę, powszedniość. 

* 
... W książce wygląda to lepiej, w teatrze gorzej, 

bo teatr - ulepsza. I nie jest to zabawa w para
doksy; teatr wzbogaca, nadaje barw, ożywia ; wie
lu pisarzy czeka na to ożywienie; technika pisars
ka ich tekstów liczy na te właściwości teatru. 

Wladka 

Niektórym jednak autorom nadmiar tego, co mo
że dać teatr, nie pomaga. Jest to sprawa . gatunku 
pisarskiego. Perzyński - widzę go zawsze jako 
rysownika między malarzami. Papier i ołówek to 
nie to samo, co płótno i olej . Dziecko, gdy dosta
nie pudełko z farbami , a ma pod ręką starą książ
kę , gdzie są drzeworyty, chce ją wypełnić kolora
mi; dziwi się ono, że „starsi" wcale tym pomy
sle'll nie są zachwyceni i zabierają mu książkę. 

„St'<łrsi" mają rację: dziecko popsułoby kolora'Tli 
mrok starego drzeworytu , wypływający już z sa
mego „gatunku". I teatr Perzyńskiego nie lubi ta
kich domalowań . Zdaje mi się, że te utwory zys
kałyby w jakimś teatrze „literackim", bliższym 

estrady niż sceny, gdzie dyskretni aktorzy z typu 
intelektualistów, staraliby się głównie o to, alby 
jak najlepiej podać słowo, zawierające w swoim 
toku i rysunek postaci i dowcip, często bardzo 
delikatny, bardzo ciekawy. Bo teatr tego autora to 
teatr chłodnego nieco czy udającego chłód , inte
lektualisty. Nie jest to wadą, może być nawet uro
kiem. Nie należy tego zacierać, Wszelkie wzmac
nianie, wszelkie malowanie na olejno tego, co jest 
rysunkie'n, jest dla togo gatunku teatru szkodliwe . 

V lola 

• 
Kończę wyznaniem osobistym: podczas wojny 

przeczytałem na nowo wielu ,pisarzy, którymi się 

zachwycałem, których nawet kochałem w młodości. 
Oni to wówczas gasili swą wspaniałą wielomów
nością i barwami Perzyńskiego; ze smutkiem pod
czas ponownego czytania stwierdziłem, że miłość 

moja dla wielu tych pisarzy „ochłodła" . Perzyński, 

którego od 'J'llodości zacząłem cenić jednak wyso
ko, wcale się nie zmienił. 

Czy był wielkim pisarzem? Nie wiem. Usunął 

się od wielkich, stal na uboczu. Więc nie należy 

go z innymi przymierzać. Nie podwyższał się :na 
ukrytych szczudłach. Nie stal między „nauczycie
lami narodu"; może dlatego, iż nie sądził, że jak 
już pisarz, to posiadł wszystkie rozumy i wie na 
pewno, jak powinno być na świecie. Nie był goś
ciem w gospodzie „Pod Wielkim Kabotynem•·, w 
której lubią przebywać - jak twierdzą złośliwi
i najwięksi w narodzie, a więc i pisarze. Był zaw
sze sam. 

Nie oglądając się na innych, schyla'n nisko gło
wę przed Perzyńskim - pisarzem znakomitym, 

Jerzy Szaniawski 



WLODZIMIERZ PERZYŃSKI 

Aszantka 
Komedia w 3 aktach 

Reżyseria: STANISLAWA PERZANOWSKA 
Dekoracje: ROMUALD NOWICKI 

Kostiumy: IRENA NOWICKA 

tL.v, 

Asystenci scenografa: 
HENRYKA GŁOWACKA 
MARIA SIANOŻĘCKA 

Asystent reżysera: 
.JERZY DOBROWOLSKI 

OSOBY 

Edmund l.oński, mlodt1 -
obywatel ziemski . . . ANDRZEJ LAPICKI 

Bratkowski, ;ego wuj' .•... JAN KURNAKOWICZ 
Baron Kręcki, przyjaciel 

Lońskiego . . . . . . . . ST ANISLA W DACZYŃSKI 
Rom.owski, malarz . ..... .. .. JÓZEF KONDRAT 
Lutoborski, obywatel ziemski . . IGOR SMIALOWSKI 
Pan Dyrektor . ... .. . WLADYSLAW GRABOWSKI 
Franek, kelner . . . . . MIECZYSLA W CZECHOWICZ 
Jan, slużący Lońskiego ... WACLAW RYBCZYŃSKI 
Poslaniec . . . . . . . . . . KLEMENS PUCHNIEWSKI 
Pani Lubartow.11ka . . . ~Bliiłl Am' :8YS2!łt:9 n SKA:,dliona ]. 
Wladka, jej córka . . . . . DANUT A S·ZAFLARSKA 
Viola, przyjaciólka Wladki . . BARBARA DRAPIŃSKA 
Gosposia ....... ST ANISLAW A PERZANOWSKA 

Rzecz dzieje się w . Warszawie, 
potem we Florencji w roku 1906 

Dyrekto r Teatru: 

ERWIN AXER 

Zam. 617/57. Nakł. 10.000 egz. Pap. :rot. III kl. 100 g. B 1. 
Zakłady Wklęsłodrukowe i Introliga torskie RSW „Prasa" . 
Warszawa. B-86 

CENA 2,50 ZL 
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Dekoracja do aktu l 

• 
Po/.i.,/1i ,,Llzealre rosse" 

W historii nowoczesnego dramatu fra:ncuskiego niemałą rolę odegrał tzw. „theatre rnsse·'. Wywodził się 

z Kruków Bec_que'a a uprzywilejowane siedlisko swoje miał w Wolnym Teatrze Antoine·a, w epoce naj
większego rozkwitu tego przedsięwzięcia artystycznego. Nielitościwy realizm, chłodna analiza łotrostw, 

lekceważenie troski „o sytuacje", usunięcie „ekspozycji·', wreszcie brutalne po:lkreślanie braku zmysłu 

etycznego śród sparioszonego episierstwa trzeciej Republiki - oto zasadnicze cechy „rosserie" \Volnego 
Teatru. W przeciągu kilku lat każda premiera Antoine'a przynosita rozciekawiooej publiczności całą gale
rię zboczeń moralnych. $miano się, jak przed obrazami wklęsłych lub wypuklych luster. Teatr „rosse" za 
małe pole pozostawiał poetyckiej grze wyobraźni, nie wydawał więc dzieł szczerze pięknych, ani t~ż praw
dziwie wzniosłych. Ale zmartwiały w szablonach dramat francuski wydobył z niewoli konwenansu i z 
błędnego kola miłosnych jedynie zatargów. · 

• 
Gdyby Lekkomyślną siostrę wystawiono przed piętnastu laty w Paryżu, w „Wolnym teatrze", w tym bo

haterskim jego okresie, gdy tam panowała „comedie rosse", niktby nie przypuścił, · że to utwór cudzodziem
ca. Sztuka - budową, tonem i gatunkiem lodowatego l.Śm~echu dziwnie przypomina pierwsze utwory 
Juliena, Ancey'a i Fabre'a. 

Jan Lorentowi cz 



Dekoracja a1. aktu II 

O egr.izmie 

Często przechodzi człowiek od miłości do ambicji, 1Je rzadko wraca od ambicji do miłości. 

• 

To co się wydaje bezinteresownością, jest często jeaynie zamaskowaną a'llbicją, która gardzi małymi 

korzyściami, aby dążyć do większych. 

• 
Mimo wszelkich odkryć dokonanych w krainie mi l·iści własnej, zostaje w niej jeszcze wiele ziem nie

znanych. 

• 
Dowodem, że ludzie lepiej znają własne błędy niż by ktoś mniemał, jest to. iż kiedy mówią o swych 

postępkach, nigdy nie popełniają błędów; ta sama miiość własna, która ich zazwyczaj o5lepia. oświeca ich 
wówczas i daje im sąd tak tra!ny, iż każe im usunąć lub przeksztalcić najdrobniejszą rzecz naganną. 

La Rochefoucauld 


