
Poezję uprawiał. z z:tmiło·1striacko - Węgierskiej) nie 
wania, ale lcomed1e pisywał . . .„ 
wyi.rrcznie clla gotówki. o poe bardzo lubili „Warszawk·l ·, 
zjach Włodzin~ierza Perz>:ń- ich zdaniem odznaczając~j 
s_kleg:o panilę~aJą ~ylko nie-1 się lekkomyślnością i zbyt 

kając zbytniego -podkreśla- serka pNedstawienia .'Jani
nia wszystkich tendencyjne na Orsza-Łukasiewicz umie
ści i moralizatorstwa, tak jętnie ujednoliciła, tworząc 
jak tego nigdy nie czynił Pe harmonijną całotć. Jnaczej 
rzyński, samym tylko mi- n'iż autor poaeszła do 'zapisu 
strzostwem swego ,rysunku testamentowe~o. owego nn
postaci i sytuacji_ tworząc pierka lakmusowego, któ
probletn. Dystans podkreśla i'..y diametralnie __. i to · dwu 
no i przestylizowanymi ko- krotnie ~ zmienia stosunek 
stiumami, i eukierkowato- rodziny Topolskich do swej 
ścią kolorystyczną scenogra lekkomyślnej siostry". W 
fii Danuty Pogorzelskiej i '.' t t · · Mari" Waw 

Itczm1 komedie wc1ąt wysta- . . wiają teatry. wesołym stylem zycia. 

CYNICY twierdzą, że każ W każ~nn ;,azie •:Lekko-
dy piszący dla jakiego- myślną siostrę u~azano za 

kolwiek innego celu niż pie wypadek literacin. Porów-
niądze jest grafomanem. ny~:i,no. Perzyńskiego . z 
Wprawdzie tak twierdzą Bl1zms_k1m. , . ~ubowsk1m, 
tylko •vnicv ale historia Ze.leskim, pózn;eJ. z ~apo~
Perzyńskiego raczej by po- ską. ~oy Żelen~ki twierdził, 
twier?zała to okre~lenie po że t,ak1e ut:-vorv 11.ia~ „Lekko· 
zbaw10ne wszelkiego idealiz- m~~lna ~10stra . ~„ „Moral
mu. Zaczęło się właśnie od no~c J?~·m. Dulsk1eJ . to wię
„Lekkomyślnej siostry", któ CeJ niz literatura, , ze to w 
rą Perzyński zaczął pisać owych ~zasach były czyny. 
dla zaliczki, obiecane; mu Q CZYWISCIE, dziś sztu-

1 

przez dyrektora teatru ka jest anachron_iczna, nie 
lwowskiego Paw. likowskiego. znaczy to jednak, by nie. na 
,.Ludzie rodzili mi się z wy leżało jej grać. Napisana 

i razów" - wspominał na- jest - jak wspomniałem 
stępnie. Dodajmy od siebie ~ świetnie, a gdyby kiedyś 
- rodzili sie jak żywi, peł- zapomniano o realistach kry 
ni wad i zalet, krwiści, o- tycznych sprzed pół wie
raz - co na scenie ma taką k..11, wśród których obok Za

- I waP"e - będący świetnym oolskiej i Rittnera poczesne 
„ materiałem do tworzenia miejsce iajmuje właśnie Pe 

kreacji aktorskich Toteż rzyńsld, znacznie zubożono 
- '11rapr~miera komedii we by osiągnięcia teatru pol-

Lwowie, następnie powtórze- <ikiego. świat ,,strasznych 
nie jej w Krakowie, od ra- mieszczan w strasznych mie 

. zu stały się sukcesami. Mo- s.::-_.niach" musimy sobie 
~: że trochę i dlatego, że rzecz orzypominać. choćby dlate-

zwłaszcza pewnym przeja- Im erpre aCJl 
1 
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skrawieniem f!,ry aktorskiej. szczyk, grana przez nią Ma 
Tym niemniej całość reży- nia, oznajmiając o zrzecze-

i dzieje się w Warszawie, a go, żeby zdać sprawę, 
a- ówczeini galileusze (tak na- ż::- pieniadz pot aflł wtedy 
; zywano mie~zkańców zaboru być nawet „najlepsźą reha-
e· austriackiego od oficjalnej bnitacia". ~ 
e na : wy Galicja i Lodome- TEATR Ziemi Gdańskiej 

!~~ ria, nadanej krajowi przez inscenizuje komediE: z 
fę· c. i k~ władze monarchii Au wyraźnym dvstansem. uni-
, ' 

Mania (Maria Wawszczy1c) 
( J~liusz Prz11b11lski). 

Henryk Topolski 
fot. ~ •. Lin~ 

niu się zapisanego jej przez 
arystokratvczne~o kochan~ 
ka pół miliona guldenów 
CZ" koron, powoduje powtór 
ny szok rodzinny, ale po wy 
wołaniu go śmie.ie się tak 
sardonicznie, iż nasuwa wąt I n 
pliwość, czy jest istotnie 
kobietą nie mogącą się po
mieścić w ciasnych ramach 
mieszczańskich czy też„. 

Poz0stawmy jednak dopo
wiedzenie widzowi. 
Głową Topolskich - Henry

kiem był Juliusz Prtybylski, 
jak trżeba trochę safandułowa- I P 
tv. ale zwłaszcza ciekawy, gdy 
snuł projekty wielkich zamie
rzeń spekulacyjnych za plenią d·' 
dze siostry, ocz)'Wiście z pa- u 
triotycznym frazesem na u
stach „cały kraj by na tym zy n 
skał". Maria Chodecka za,e:rała f 
jeAo żonę Helenę, do granic 
wręcz zoolo.~icznych (chyba O 
nrzez zazdrość?) doprowadza
jąc nlenawisć do szwa!{ierki i 
bardzo umiejętnie pokazujn~ 
zmysłowość swego stosunku do 
lrnchankll (Wacław Rogucki), 
którego doskonale rozszyfrowy
wała, gdy nabierał ją na pie
niądze. Przekonywającym łobu
zem i cynicznym łowcą posa
goWym, wyznawcą hasła „móli 
na być kanalią, . ale trzeba 
mieć takt", jednym słowem 
młodstym bratem Topolskim 
był Waldemar St:.-.rczyński. Po 
dobała ml się Anna . Pasiut6w
na. jako kuzynka Topolskich 
Ada, wcale nic nużąca swym 
ciągle powtarzanym „Zaczy. 
nam być nlPspokojna" i „Ma 
mttsia mówiła". Ultafionyin 
Włodysławem - "'f>oprawnym 
mężem, filozofem, C7łowie
kiem o gołębim sercu, nie mo-
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gącym jednak zrozumieć żony ' 
- kto ją jednak móirł zro:>:u 4 

tnieć? - był Jerzy Wjtowski. 

Trzeba jeszcze dodać. że 
opracowanie pro~ramu 
przedstawienia ]est nie tyl 
ko wzorowe, ale· wręcz wzor 
cowe. Przyjemnie to pod
kreślić. 

\lai'ek n.ULĘBA 


