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Zdjęcie Zl'Ghłene z okazB premie
ry sztuki Plac Paryski 13 
(1935 r.), w której S&. Penaiiow
ska arala . Jedną z głównych ról. 

nilsiłaiwy Perzainow:-skiej, a jed
nak zdaję sobie sprawę, że 
istoty tego irnilstrzostwa -nie 
potrafię 'Złowić w sdaitlkę for
muł !krytycznych. Jedno wy
da.je się ;peW\Ile: Perzanowska 
jest jedną z naJbairdziej no
wocz·esnych a!k.torek po~kich; 
Jeżeli ceohą tej nowoczesno
ści będzie naiklreśleinie suge
stywnego rs:iJkiiCU postaci nie 
mającej me wspólnego iz na
turali'.styC7iną paisją sziulkalllia 
tzw. ,,ipelini wyrazu", a wresz
cie oo niarywaiilniejsze: tworze
nie, a nie odtwarzanie Jrudz.
kioh t)'ipów - Standrsława Pe-

-rzainowska spełnia te wamm-
ki. . . I 

"Pamiętam ją na przykład 
jako _p. Desmernortes z Z a~ 
proszenia do zamku 
Arumiilha. Nie WISltaijąc z fo
teJa, nie nadużywając głiosu, 
rąk - potf'afiła ~orzyć ma
komi;te, ndezaipomniane stu
dlium kobiety, za kitórą życie 
·pozos<tało w tyile - wirażliwej 

„jedinak stale na jego uroki. 
Jak 00.0.bał:a tego ddkonać? Nde 
wiem. Zdążyiłem ~ ityllko za- . 
obserwować k.ilik1a charaktery
stycmych gestów dloci, · zmia
nę intonacji głosu, poru~zamlia 
powiek a jedlnak itymi 
skirOffilllymi środkami zdołała 
powiedzieć znaranie więcej 
niż wyzn{lwcy najbardziej do
głębnego przeżytWain!ia. 

5tani~ława 

p ER z A N o w·s KA 
Pragnąłbym w na..jrwię k-

szym przynajmniej skrócie u
kazać Czytelnikom postać zna..: 
1komitej a'/ot<J'rki, jed,nej z 
pierwszych ·w Polsce kobiet 
-reżyserów: Stanisławy Pe
rza:rwwskiej. Szeroki wach
larz Jej uzdolnień i cronW
slość dorobku artystycznego 
s.prawU0ą wiele kiopotu przy 
se1e1c.cJi ma;teriailu. Dlaitego 
zaprosimy do pomocv zinaw
ców przedmiobu. 

HISTORYK TEATRU: 

- Staini1Słaiwa Perzanowska 
oc-Odz!ila się m Warszawie, 
tu chodzila do sdcoly, tu de
biutowała -na scenie i w ogóle 
jest związalll.a ze stolicą na 
.śmierć i życie. W Wamzaw
skiej S?Jkole D['amatycznej 
{iprzy Konserwaitortium Muzy
cznym) była uczermicą wlielu 
świetnych atk1torów: Frenkla, 
!łolanda, Kotainbińmego, Zel
werowicza. Słuchała wytkła
'<iów nawet wielkiego Kazi
mierza tKamińSkiego, Szkolę 
tę skończyła w 1919 roiku :i 

· od raZiu została zaangarżowruna 
przez J ullius:za OSterlWę do 
nowotworzącego się, studyj
nego Teatru Reduta (obecnie 
oorarz mniej mówi ta nazwa, 
mało się o tym pisze, a prze
cież sa[a, w lkrt:órej mie
ściło się to nieziwylkłe „laho
rat-O'cium akrt:ot"Skde" irmieje 
do dziś przy placu Teatiral
nym„.). Pod kierunkiem Ju~ 
Hu~ Osterwy pracowała 
przez 10 la.t, już nie tyiliko 
jako aktor, ale i jako reżyJSer. 
Byla rów1niież „praiwą ;ręką" 
Stefana Ja racza w A te
neum„. 
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Z k.roni!kamk.iego naiWyk1u 
podać muszę choć 'killka ról 
z Jej ogromnego dorobku -
więc: Ewa w ~tuce SzrundalW
skiego pod tym tytułem,' Ewa 
w P a s tor a l lk a c h, Mły1nar
·ika w Z a c z a r o w a ny m ik o-
1 e Rydla, Jallletta w Wi 1-
k a c h w rn o c y Rittnera, 
Jewdocha w Sędziach Wy
spiańskiego, p. Morarn. w U 1 i
c-y Rajza, -no i ~ala kolekcja · 
żon i maitek - naiiwnych, ci
chych, slQdikiich i_ poniurych, 
aż po W as .s ę ż e 1 e z n o
wą Gorłkiego i„. iparnią Ma
tysialkową w powieści radio
wej. - Wiem.„ Perzanawska 
ni.e lu bi jak ją raczyć kom
plementarni z ·powodu tej 
właśnie, talk popu1arnej w ca
łej Follsce lkreacjd 'I"adiowej, 
może d~atego; że zbyt ceni 
swó1 ,dorobek 40-itu lat ina 
scenie. Ostaltnie !Większe ro
le: matki W n as :i; y m mi e
ś c i e , pani Desmemortes w 
Z aprosze.n i u d o z a m
k u , pani B.iedermarnn w sZit"J
ce Maxa Frisha B i e d e r
m a n n i pod pa 1 a c z e. We 
wszystkich rolach Stanisławy 
Perzanowskiej znajdujemy tę 
samą nutę: ogromne zrozumie
nie i 'wyczucie problemów ży
cia, serd~czne "podejście do 
wszelkich ludzkich spraw. 

KRYTYK TEATRALNY: 

Od dawna jiuż urzeka mnie 
wielkość sztuki aktor .. kiej Sta-

Wa1·to by jeszcze w telegra
ficznym skirócie powliedzieć o 
pracy Pe!I'zarnowskiej jako re
żyrSera. Zaczęło się od przy
padku. Kiedy Reduta majdo
wał-a się w Wilnie, Osterwa 
musiał wyjechać na pogrzeb 
żony i polecił Perzainows:kiei 

M.~lSł~P~~ 
w Marcinm kawalera 

~kieł• . 

Stanisława Perzanowska. i H. Buczyńska jako rewolucjonistki 
w sztuce A. Afinogen.owa S t r ac h (1933 r.) 

reżyserować J ru d a s z a Tet
majer a. Artystlka wywiązała 

., ię z zada1nia roalkomit:je. Ste
fan Jairaca; należał do entu
zjastów :tego przedstawienia. 
Fotem, kiedy ·Jaracz. zarłmył w 
Warszacwie Aitaneum, reżyse-

rowal slynlily spektalkł -U 1 i' cę 
Ra·jza, w kitórej PerzanO!W
skJiej pawi1er.zył rollę pand Mo
rain. Stef.an Ja['acz, · jalko ipall1 · 
Moran, stworzył wiE<11ką kł"ea

cję, wielokiN:Ybnie omawianą w 
UiteratuPze teat ralnej.- Wkrótce 
potem Stanisława Perzanow
ska zdała egzamin i oficjalnie 
otrzymała prawa reżyserskie. 

.„ K~YTYK FILMOWY: 

- Nlies1tety, ta świetna ar
tystka nie ma srozęści'a do 
filmu. Przed IWOjną gała pa
rę epizodów, ale to me było 

n? miarę Jej talentu. 

Wspó~nie z M. Kira1Wiczem 
reżyserowała :fiilffi ipt. Jego 
wielka miłość, z Jara
czem w rolri gł6Wi11ej. Po woj
nie, niestety, nie widzieliśmy 
już Perzanow.slkiej na ekiranie. 
Irn<teresujące są Jej UJWagi o 
fli'lmie: 

Film ma tOJk wielkie możli
wości techniczne i 'bmk nie
ogram,iczoną ptrZyszlość, że 

trudno czlowie kOU>i teatru nie 
interesować się rozwojem tej 
s;;,tu.ki. Zresztą teatr niepo
strzeżenie lecz zdecydowam,ie 

zmienil się właśnie pod r'l.Vlply
wem „epoki filmu". Dźwięko
wy film uciszył „patboś" na 
sce.nie na korzyść samego 
aktorskiego wyraiziu i zredu
kowcxl te za.śpiewy ara.z „de
limkt:'' (Jenów. P-owszechność 
/Hmu przygotowuje przecież 
widza nie tytko dla klinowej 
widowni, ole i dl.a teatru. 

Teatr z-resztą nie staje do 
zawodów z techni1ką filmawą 

- i :wienzę, że ·nadeydą czasy, 
kiedy to w ·teatrze odpadnie 
jeszcze wiele „podpóre.k" 
spekitaloiu. Zostainie Akror i.„ 
niepodzie.lmie wypebii S2'tukę · 
Teatru. Aie jakąż wielką in
d1/WiduaiLnością będzie mu
sial być iten Aktor - ja;k peł
nym ca:Jowiekiem j~k wiel
kim Aktorem! 

MO'ina by jeszcze zaprosić 

speców od telewizji, aby opo
wiedzieli o Jej pracy w ·tej 
dziedzinie, studentów, co są

dzą o Jej wybitnej pedagogi
ce teatralnej, ale ograniczona 
ilość miejsca. na to nie i>ozwa
la. Wielbicielom Stani,sła.WY 

Perzanowskiej pozostaje 1 tyl~o 
I 

· udać się do Teatru WspóJ-
czesnego„. Al bo, jeśli mieszitł
ją pom Warszawą - otworzyć 

radio w sobotę o godz. 19.30 .•. 

ZDZISLAW SIWY 


