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C 
IIOC ulbrzmi to jak 

herezja - ale wydaje 
mi sięi fe Perzyński 

w „Lekkomyślnej si01Strze" 
dość mocnv uprosclł sobie 
zadanie, zNtawia nas w 
momencie, kiedy powinien. 
dać trzeci, nie napisany akt 
sztuki. Poprzestał na skąd
inąd naprawdę świetnym 
pomyśle - ale poza aneg
dotę, poza relację o niej --

- , już nie wychodzi. Daje 
efektowne ramy, które obej-

1' 1 mują minimum treści, jeśli 

p<>d tYm. pojęcie~ rozumi~ć 

będziemy co4 więcej, ani
żeli 1zere1 obyczajowyd. 
ob~erwacji w połączeniu z 
charaktery~tyką znakomici..? 
nakreślonych społeczpych ty
pów, wy.stępujących w tam
t~j epoce~ 

A w tej dziedzinie Wło
dzimierz Perzyński - wnz 
z Zapolską i Rittnerem 
- przedstawiciel teatralnego 
naturalizmu - jest rzeczy
wiście znakomity, „Astant
ka", „Szczęście Frania", 
,,Lekkomyślna siostrą" = 

~~by wymienić najwybit
niejsze jego k"1nedie - to 
świetnie podpEitrzony świa
tek mieszczańskich saloni
ków z ich obłudną zakłama
r.ą moralnością, zawsze na
ginaną do dorafnej petrze
by, zawsze stanowiącą funk
cj~ -pieniądza, jedynej, na
prawdę respektowanej przez 
kołtunów wartości. 

Przemysłowiec Henryk To
po1'ki wraz ze awą ron2' 
Heleną nie chce słyszeć o 
przyjęciu z powrotem do 
rod'Ziny „wyrodnej" siostry 
Ma.rii. Ośmieliła się zosta
wić męża i dzieci, wyjechać 
do Wiednia ze starym, ale 
bogatym arystokratą. A te
raz ma czelność pr~ić o 
przyjęcie do grona porząd
nych ludzi (że żona Henry
ka, Helena utrzymuje swe
go kochanka utracjusza, 
opłacając go z mężowskich 
pieniędzy - w niczym to 
.sytuacji nie zmienia. Ma 
prawo potępiać ,,lekkomyśl
ną siostrę". Zachowuje 
przecież po z or y, a to 
właśnie w mieszczańskim 

światku jest zawsze naj
ważniejsze I). 

Ale oto pr~ych -jdzi willdo
mość o śmiercl bvgate-go ba
rcma. Maria - jedyrną spad
kobierczyni~ ogromnego ma 
jątkul Z 11wyklętej" - Ma
ria staje się ~ miejsca 
obiektem adoracji całej ro
dz.inki. I wtedy - grom z 
jasnego nieba! Maria od
rzuca gpadek, 1ardzi pie
niędzmi I Chce zacząć nor
malne życie, jakie prowa-

jej oostępo·.vanie. Jeśli tak, 
byłaby to zemsta dość nie
zwykła, vbejmująca 'do
wiem swym zasięgiem i sa
mą osobę · mścicielki. Jeśli 
więc mamy realif;tycznie, a 
nie umownie traktować 

treść sztuki - motywem 
tym je.st raczej chęć ekspia
cji wobec tilieszczań.skiego 

światka, :poddanie się jego 
moralności. 

„Lekkomyślna siostra" 
dziła przed ·~ ucieczką 
od niekochanego męża. Ro
jenia Topolekich, którzy już 
czuli się udziałowcami nie
spodzianie z.dobytej fortuny 
- obrócone wniwecz! Na 
głowę „pokutnicy" .spadają 

gromy oburzenia. Kurtyna! 
W inscenizacji sztuki Pe

rzyńskiego, p-0kazanej przez 
Teatr Ziemi Gdańskiej mo
tywem końcowego gestu 
Marii ma być - zemsta. 
Zemsta ~ą lOdzinie =: za 

Ale nie to jest i.stotne w 
tej obyczajowej sztuce „z 
epoki". Istotniejsze chyba 
jest pokazanie jak w pew
nych środowiskach tworzy 
się zasady, jak się je nagi
na w zależności od zmian 
sytuacji. I jak w tego ro
dzaju ekwilibrystyce celuje 
tzw. mieszczańska moral
ność, która chyba nie w 
pełni jeszcze należy do re
kwizytów przeszłości. 
J.anln~ Orsza • _Łukaszewicz 

ZLigniew 
Gawrońskl1 pokazał.a nam sztu
kę Perzyńskiego w jej raczej 
t.sdycjonalnym ksr:tałcie, jako 
„komedię charakterów". M.amy 
więc p.ar.11\ Dulsl<I\ - prze
prasz.a.m. - p.anią Topolską (do
bra !ola Marti Chooecklej). Ifu
zynkę Adę, typową rez~dentkę. 1 s 
zabawnie zagraną przez Annę 

Pasiut6wnę, przegrywającego 11a 
wyścigach pieniądze kochanki 
bon - vivanta Olsze\Wklegc, 
któreło sposób bycia w stylu 
„Freres Jacques" tr3.fnle od
dał Wacław ROJ;uckl (trocaę 

tylko zbyt usaón1czy, ~a mało 

lekki!. w sekwencji cilafogt1\liej z 
HelenĄ - być mote z winy re
tysera), typowego , złotego mło

dzieńca Janka Topolskiego (Wal
d.emar Starczy6.skl), ojca ro
dziny I „stl'atnika moralności" 
przemysłowca Topolskiego (Ju
liusz Przybylski) i Władysława, 

poczciwego męża - .sa!andułę 

(Jerzy Witowski, nieco zbyt 
łzawy w tej roli). 

z tytułowej, ale dającej n.aj ~ 

mniej okazji do ,,wygranid się'' 

roli Muli wywiązała się po
prawnie obd.arzona dobrymi 1 li 
·.varunkami zewhętrznymi Ma
rla Wawszczyk. Sceriografis 
Danuty Pogorzelskiej tym ra
zem irytująco szablonowa. 

Tadeus.z Rafałowski 
s 


