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WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 
(1878-1930) 

Autor „Lekkomyślnej iostxy'' - Włodz.im!rrz Perzyński, 
w gronie przyjaclól zwany popularnie ,,Perzem" - urodził się 
w r. 1878 w ()pocznie (Radomskie). Był synem dziennikarza war
na ego Henryka P zyńskiego. Do gi.mn;a.zjum uczęszczał 
w Warszawie i P tersbur u, studia wytsze odbywał w Krako
wie. Dzlalalno ć literacką rozpoczął już w roku 1898 ogłaszając 
na łamach krakowskiego „życia" mlodi.leńcze wiersze. W roku 
190Z ukazały się jego „Poezje'', nacechowane melancholijną au
loirQl'lfą, bezpośrednościq d szczerotclą llryunu. 

Kiedy w roku 1904 zaproponowano Perzyńskiemu napi.sanie 
komedii, nikt nie przypuszczał nawet, że subtelny liryk sprosta 



,, 251 
wadn 

\\ ród wiciu cło \' i trzdeń, jakie w Z\\ iązku z. l\vorczo-
:>dą Pt•rzynskk o W) un la na za krytyka nn prze trz ni pół
\ •j cza, „zez •olni · \.nlina I pdna J ·l l'hyha char tktcry l ·k 1, 

r rmulowa nn pn.cz Leon PhdfuJtiego w omówi niu zbioru 
opo\\i dań „Pralnia suml nia" (1930)): 

„Zasadniczym ry m l\\t1rc.zo'ci Pcrz 1lskicgo j ·st stały, dość 
zn ci.ay dy lan p mj~z) twórcą a jego dzfołnm. Dy, lans len au
tvr o ląga rnz zn pomor. hiimoru. często łagodnl.'jlo i nicwinnegu, 
t•zn em bardzo okruln go, k1<.'Ciy Indziej zu pomoc;1 ironii i pogar
c.ly o różnych s ml h 11„t ż nla, \·rest.cie - I najczę:cfoj -
w ukk konw 11cJonahzowania i typizowania ludzi, których opi
su je w swoich powieściach i now lach. W całej twórczosc.i Pe
rzyński go nJ.., zoajdzl się po i, o któr J mozn by powiedz.ie.'.: 
że utor się z nią id lyfikuj ·, ż ona wyraża Jego stanowisko. Co 

utor sam ądzU o najwai.nl J .zych /. ~adnienjach życin ludzkiego, 
juk je am odt7.U\\ al i przeżywał, tego nic chciał - czy nie mógł 
zdr dzić nigdy. Nie wl my, co ~1 kryło poza 1.ym nieodwołalni 
u tanov.ionym i nigdy ni przekraczanym dystan~em. Możemy 
tylko, nleiako prz z szpan· w nick orych utwomch, zwłaszcza 
pow! ściach, podglądać a emnicę pisana. Nigdy się jednak nie 
do iemy na pewno, co ją anow1to. W każdym raz.ie nie była io 
pustka ant obojętność„. 

Niedawno piękny hołd złożył plsarz.owi Jerzy Szaniawski 
w jednym ze 1.ldców, kiórc w~zły do książki „w pobliżu teatru". 
„ chylam nisko głowę przed Perzynskim - pisarzem i.nakoml
t:n1". 

JERZY PL'ESNIAROWICZ 

OD REŻYSERA 

Reżyserowałem „Lekkomyślną siostrę" pięciokrotnie i z.1 
każdym razem praca nud tą, bodaJ n3J ~wietniejszą komedią 
ostalniego polskiego pięćdziesięciolecia sprawiała mi dużą r. -
dosć. Bogaclwo motywów stanowiących tworzywo sztuki Pe
rzyńskiego znskakuJe widza, tak samo jak zaskoczyło htera
tów w momencie narodzin tej komedii na desknch scenicznych . 
Od tego czasu zmiemło s1ę nasze życie, zmienily się jego wa 
runki, zmieniła się publiczność teatralna. Dzis"1j naszymi o l 
biorcami scenicznymi przestali być ludzie, rekrutujący si~ 

z tychsamycb sfer, wśród których żyli i dziJłali bohaterowil' 
„Lekkomyślnej siostry". A więc przestała istnieć obawa, co 
parallżotwala śmiałość interpretacji aktorów starszego pokole
nia, skłaniając ich do kompromisowości w wyborze ś~odków 
wyrazu aktorskiego, która by demaskowały motory dzinłanh 
naszego zamożnego mieszczaństwa w pierwszym cw1erhvieczu 
obecnego stulecia. Należy zaznaczyć, że nie uległ tej presji 
i zadziwiał śmiałością biczującego stanowiska w stosunku clo 
interpretowanej postaci znakomity Steian Jaracz-w roli To 
po.lskiego. A wi~c „Lekkomyślna siosLra" pozostała w rep r 
luarze sceny polskiej i długo jeszcze nie przestanie budzić piJ
dziwu śmiałością i siłą bicza autorskiego, którym be?Jitośru.: 
smaga człowieczych „małpoludów", dla których złoty ciel •c jest 
jedynym wszechpotężnym bóstwem. 

W pracy nad „Lekkomyślną siostrą", której akcja jest rozło
żona na czlery akty, reżyser musi przede wszystkim pami~t \· 
o tym, że pierwsze trzy akty, mimo znakomitych spięć zarówn :i 
charakterowych, jak 1 sytuacyjnych stanowią jedynie grunt 
przygotowawczy do krótkiego, a jakze lapidarnego aktu czwar
ŁegQ, gdzie Perzyński demaskuje i moralme przygważdża wy
zej wspomnianych małpoludów Topolskich z całym ich znklJ
mani{'lll. fałszem, obłudą i podłościa. 



W interpretacji reżyserskiej należy ograniczyl do miniroulń 
podkreślanie szczegółów związanych z codziennym życiem To
polskich i ich otoczenia. Natomiast należy z caq siłą podkreślić 
demaskatorski charakter „Lekkomyślnej sio try" - zarówno 
w krytycznym stosunku aktorów do odtwarzanych postaci, jak 
i w rytmie całości sztuki, zwłaszcza aktu czwartego, który został 
napisany na miarę molierowskiego „Swiętoszka". Temu akto
wi należy w pracy nad sztuką poświęci(; n~jwięcej CZll.SU 

i uwagi 

Tyle o naszych wytycznych. Reszty dokona widownia 
teatralna. 

KAROL BOROWSKI 

' 

Włodzimierz Perzyński 

Z pamiętnika autora dramatycznego 

W ki1ka dni po powrocie Ostrowskiego do Lwowa - Pe
rzyński otrzymał od Pawlikowskiego 400 koron za sztukę. 
Tego samego wieczoru postanowił zabrać się do pracy. W tym 
celu, aby móc do późno w noc pisać - kupił po południu dwit> 
swiece. Jednakże nie zawsze czyny ludzkie id:t po linii zamie
rzeń. Gdy Perzyński wróc u do domu, był ja.<:ny, słoneczny 

dzień. I co gorsza, ani śladu pomysłu do sztuki w głowie. Draż
niło go to i niepokoiło. Obiecywał svb1e, że w ciągu nocy plan 
całej komedii będzie gotowy. Jednakże gdy usiłował skupit 
myśli - ogarniało go dziwne wrażenie, jak gdyby momentcil
nie wszystkie myśli, aż do najbłahszej ulatniały mu się z głowy, 
pozostawiając zupełną pustkę pod czaszką. Przespał obit1d, 
zjadł coś na mieście i dopiero wieczorem zjawił się na ko
lacji w pensjonacie, w którym się stołował. Jakoś tak się zło
żyło,, że pensjonat tego dnia był zupełrue pusty. Perzyński stra
cił nagle wiarę w możltwości napisania sztuki i ogarnęła go 
zupełna apatia. Był duszny, skwarny wieczór : obraz krakow
skich uJic, których ka.Wy szczegM znał na parni ć, napełniał 
go takim obrzydzeniem, że nie chciało mu się wychodzić. Sie
dział przy stole i trząsł plotki z właścicielką pensjonatu. Miesz
kało tam kilka panien z Królestwa i Litwy, i jedna wśród nich 
z Suwalszczyzny, słuchaczka agronomii, odznaczała się bardzo 
żywym i wesołym usposobieniem. Otóż panna ta, na kilka dni 
przedtem wybrała się z kol~gam1 n jakąś eskapadę i wróciła 
uardzo późno W D1CY foczc1wą włlśc1cielkę pensjonatu na
pełnilo to obawami o jej cnotę i, wpadając w corarz; większy 
zapał, w miari: jak mó.viła, - zaczęła się rozwodzić przed 
Perzyńskiln na temat co by było, gdyby.„ Perzyński sluchal 
i nagle się roześmiał. Zarys >Wał mu się w my.;Ji typ panny, 

" 



WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI 

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA 
komedia w 4 aktach 

t . 
Reżyseria: K A R O ~ B O R O W S K I 
REŻYSER PAŃSTWOWEGO TEA~U POLSKIEGO W WARSZAWIE 

Henryk To}1olski . 

Helena . . . 

Janek Topolski 

Władysław 

Maria . 

Ada .. 

Olszewski 

Lokaj 

OS OBY: 

STEFAN BUCZEK 

ZOFIA GORCZYŃSKA 

TADEUSZ KRASNODĘBSKI 

KAZIMIERZ JAROCKI 

DANUTA URBANOWICZ 

MARIA ZAKRZEWSKA 

WITOLD GRUSZECKI 

* * • 
Rzecz dzieje się w Warszawie , 

Asystent reżysera: DANUTA URBANOWICZ Scenografia: IREN A PERKOWSKA 

Kierownictwo literackie: JERZY PLEŚNIAROWICZ 



MIEczyst.AW DANDA 

I n,Spicjent: 

MARIAN DJ\BSKJ 

Sufler: 

ALEKSANDRA STRóZYNSKA 

IJrvgadier: 

STAN!Sl:.AW WICZKOWSKI 

O.łwietlenie: 

MARIAN CAWW 

Prace stolarskie: 

PIOTR KRACZKOWSKI 

Prace modelatorskie: 

JÓZEF W RÓB.EL 

Prace ma.lar!kie: 

KAZIMIERZ DRUPKA 

Kostium11: 

WAWR"LYNIEC SZCZEPARSKT 
IRENA SZENBORN 

Prace peruJcarskie: 

KAZIMIERZ BARAN 

' 

nad której cnotą otoczenie tak czuwa, że aż rą zmusza do tego, 
żeby się puściła. I w tej samej chwili Wl>-Zystk1" nerwy się w 
nim sprężyły, jakby w radosnym oczekiwaniu. Przecież to. byl 
temat do sztuki.. Taka panna ... 

- Lekkomyślna panna - nasun.'.\ł mu się t~rtuł. Nie - 1el. 
komyślna kuzynka •. . akże nie. Wychowanic'.!. Nie. Lekkomyśl
na siostra. Jestl 

Zerwał się uradowany i w minutę potem oblatywał dookoł 
planty. Nie miał już najmniejszeJ wątpliwości, że napisze 
sztukę. Czuł jedrułk, że skoro była siostrą, to musiał być l br t. 
A skąd wziąl: tego brata, co on miał rabić? Z.'.lwziął się, żeby 
myśleć o tym mefxxłycz.rue. Niestety, te U.Słlowama rozbił mu 
obra-z jakiejś pani, wysokiej, tęgiej, blondynki, która kiedyJ 
przed laty, kiedy był jeszcze rnalrym cłz.ieckiem, bywała u nich 
w domu. Nigdy w życiu o niej nie myślał, nie pamiętał, kto 
lo był ani jak się nazywała . Zaklął wściekły n::i. te głupie figl ... 
pamięci, które rozbijały mu już melodyczne myślenie. Bał się, 
żeby znów się nie s:kończyło wszystko w rozprószonym, chao
tycznym majaczeniu, jak bywało setki r.izy, ki dy zabierał się 
do <:1bmyślenia literackich tematów. Ale przez dziwaczną prze 
karę mózgu, im zawzięciej starał się ześrodkować uwagę mi 

tym. co jedyme dln ruego by ważne, tym bardziej pochłaniał.a 
mu ją wizja przeklętej baby z dziec ństwa. Przypomniał sobi~ 
kolor jej sukni, wszystkie ruchy, intonucję głoou. Powiedtl.lb 
kiedyś: „Zaczynam być niespokojna" I nagle do tych słów, 
takim właśnie wypowiedzianych onC'm - zaczął mu się dora
biać w głowie cudaczny dialog. 

- Wiesz od kogo ten list? 

- Nie, skądżeż. 

· e poznałaś po piśmie 

- Pismo wydawało m1 się znajome, ale poznać nie mogł.lrn. 
- Mów, bo zaczynam być nie."p<>lrojna. 

I ten początek dial~ tak go porwał. że zapominając o Jl"e

lodycmym myśleniu - układał dalej głowie rozmowę. W 
pięć minut potem już wiedział, kim miała być „Lekkomyś1nlł 
siostra". 

Znowu wrócił do domu o świcie. Kupione do pisania świece 
stały na Etole metknięte. Perzyński usiadł i jednym tchem 



napisał kilka pierwszych scen. To, co miało by~ dalej, bardzo 
mglisto zarysowywało mu si~ w głow . Ale już nie tracił 
czasu na metodyczne myślenie. Ludzie rodzili mu się z wyra~ 
zów. Z przypadkowo dla dźwiękowego zaokrągl nia zdania -
napisany~h słów: „Mama by się martwiła" - c Ja postać Ady, 
z uwagi o jednym ze znajomych, wypo.wied?.iancj w rozmowie 
w kawiaan.i: „Można być kanalią, ale trzeba mieć takl" -
Janek. I jakoś kleila się całość. Rozkoszne czerwcowe noce były 
tak krótkie, że gdy Perzyriski wracał do domu - już me po
trzebował da pracy zapalać światła. Po dwóch tygodniach 
komedia była gotowa, a kupione na jej intencję świece pozo
c;tały na stole nietknięte. 

WŁODZIMIERZ PERZVNSKI 

GŁOSY KRYTYKÓW 
' 

W p. Włodzimierzu Perzyiiskim zy. kala nasza scena wyborne
go pisarza. Stworzył komedię, jakiej nie mieliśmy od dłuższego 
lat szeregu. Jest w n1ej ogromne zacięcie satyryczne, wyklucza
JQCe wszelki ton kaznodziejski, moralizator1<kl. Z gryzącą ironią 
odkrywa świętoszkowatą obłudę, odkrywa ją do nagości, nlgdz1e 
jednak ta nagośc nie 3est karykaturalną, nigdzie nie budzi wstrę
tu - zapominamy o jej brzydocie, gdyz całą naszą uwdgę pochła
nia metoda, jak;'\ autor przy tym sto-uje: gryzącej · ironil towa
rzyszy wesoły, subtelny uśmiech. 

.Jan Kasprowicz, „ Iowo Pol kle" z dnla l!i H topada 1904 r. 

* Osobliwym obserwatorem szarej rzeczyv..L-;to'ct codriennej był 
w swych komediach Włodzimierz Perzy1'1ski. Gdy w roku 190a 
wystawiono jego „Lekkomyślną slo trę", nie wn!ano sobie pora
dzić z niepoczytalnością etyczną bohaterów komedi1. Perzyński od
malował z niewiarogodnym uśmiechem Pod'wójną moralność: śro
dowiska; pokazał, ze najmoralniejS7.ą ze \ zystkich o ób teJ ko
medil jest właśnie kobieta „upadła", Marla; ci zaś co z nią walczą 
w imię ochrony społeczeństwa, sami toną po uszy w bagnie mo
ralnym l gotowi są korzystać w zyscy z pieniędzy grzechu. 

Jan Lorentowicz: Bi toria lit :ratury poi klej, 1931 

* 

Niektóre po tacie P rzyń kiego, jak np Topol ki. budzą w mis 
zarazem zgrozę i podziw dla Bslzakowskiej siły namiętności, któ
rą im dać umiał Perzyński, Inne, jak Janek Topolo;ki albo wiecznie 
naciągający na pieniądze Olszewski, zachwycają urokiem komicz
nym, który je prawie roz.grzesza moralnie, - a ponadto Ci tutaj 
okazywał slę prawdziwym poetą) potrafił Perzyi:iski bez senty
mentll.llunu, ciepło, delikat.nle, z umlarem, narysowac ldlku lu
dzi, Judzi dodatnich, bczint reSO\\>nych, oszukanych przez życie 
Jak „lekkomyślna siostra" albo Franio; postacie te dawały jego 
sztukom urok, którego tak traldo genialnym ale lodowato-chłod
nym rzeczom Zapolskiej. 

Jan L choń: Perzy• kl (Wiadomm:ici literackie 1931 nr 371) 

* 
Kontrast mi~dzy l -kkom.>·ślną b zradno cią bohaterki, a wy

rachowaniem całl'J rodziny służy zarazt'm dei wykrycia prężyn 
pokai:anego tu śv.'ialka. Dla zego Mania jest tak odmirnna od 
ntoczenla? Bo przcoralo ją nieszczęście. W innycn okolicznościach 
kto wie, czy nie upodobnll&.by się do braci, kuzynki i bratowej. 
Dlaczego rodz111a Mani j t tak nienula na cudze Cierpienia 1 tak 
!atwo rezygnuje z swycb idealó" etycznych? Gdyż uslrój, który 
tych ludzt wychował, zmusza ich do oceny wszystkich spraw kry
teriami pieniądza. 

Woj icch ·at:m ou: „Bunt pul't ". Wlec1ory t atralnc, 1949. 

* 
Gdyby nie wzmianku w programfo tealrnlnym, mgdybym nje 

zauważ:. l, Źl' „L kkom) sln1t s1osl.ra" cizi je sję w Warszawie. Pach
nie· nn w tej komedH almosfor· mk zczal1.·ki go Lwowa czy Kra
l<owa je~zczc przed tamtej wojny, kl dy zaslać 1 szumieć jeidzi
lo się do \Yi dnia, z rumler11:cm na pol1czk;H·h opowiadano o skan
dahkach z cesarskieirn Burgu, w krylości . rea marzono o god
ności tajnego radcy „Jego po tolski j , rości". Kołtuneria jest 
wszędz.ie do siebie podobna. Al tut. j czuć 1c;;zcze specjalny z<1-
duch prowincji, gdzie wszy:H:y się znaJq, 7.abawić się tylko moż
na w j dnym nocnym lokalu, a cal życl towarzyskie wypełnia 
plotka. Trochę za mało ruchu, inlerl!56w I cynizmu. abyśmy mogli 
naprawdę uwierzyć, ie wzbogaceni Topolscy mieszkają na Pię
knej, Hożej czy Marszałkowskiej. 

Jan Kolt: „Jak wam lę podoba" 1955 r . 



Prapremiera „Lekkomyślnej siostry" 

Ludzle teatru I przyJacicle Włodzimierza P rzyńskl o czę to 
w pominajq anc dotę; P z" - ni mogąc wypłacrć 51ę Tadeu
swwi Pawlikowski mu (dyr ·torowi tea ru w Kr ko\\ i , a pod
ówczas - w Lv.:owi ) z y lej za lic:tkl. ZO! t l niejako z.mu-
wny do napisania ,.Lckkomy lncj si~try''. Do pow·tanla tego 

komedio\\ go arcydzieła przyczyniło się - ja wspomina Kor
n •l laku zyń kl - dwóch ludzi; „Jeden j napl-al, a drugi 
z Perza wyciskał". 

z 
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