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W ciasnych salkach Muzeum Hi
storycznego odżyła Warszawa z za
pomnianego wczoraj. Jej pejzaż 
wiernie odtworzył Bronisław Kop
czyński, w swoich delikatnych kom
pozycjach malarskich zachowując 
wl\lor dokumentu wzbogaconego o 

rodzinie właśnie osobowość pani He
leny dominowała nadając rozmo
wom i sprawom w ciasnym mie
szkaniu przy ulicy Dobrej, tempera· 
turę ciepła i ton prawdy. Pani Maty
siakowej się wierzyło. Była najbar· 
dziej skuteczną propagandystką epo
ki. Może dlatego, że nie dała się na
mówić na rolę herolda samych suk
cesów. Wierzooo jej i kochano. A 
zewnętrznym przejawem tej mi
łości stać się miał teraz smutny o
brządek na cmentarzu bródnowskim, 
gdzie Perzanowską żegnały tysiące. 
Mówił nad grobem Władysław Ze
s-ła wski - współautor Matysiako
wej sagi, mówił rektor PWST An
drzej Łapicki, co kazało pamiętać 1 
o ogromnych zasługach pedagogicz
nych zmarłej. Wśród jej uczniów by
li Zdzisław Wardejn, Bohdan Ła
zuka, Barbara Klimkiewicz. Ja sam 
miałem szczęście zetknąć się z jej 
działaniami reżyserskimi; bawiąc się 
kiedyś aktorstwem debiutowałem 
właśnie pod jej kierunkiem w sztuce 
„Oko Ameryki" Maltza w teatrze 
Wojska Polskiego. Pamiętać będę 
zawsze mistrzostwo Perzanowskiej w 
prowadzeniu psychologicznej anali
zy roli, a z drugiej strony jej dar w 
rozumieniu psychologii aktora. Mia-

Pani Stasia 
komentarz uczucia. Bo był Kopczyń
ski malarzem serdecznym. Ulice, do
my i ludzi zdobił uśmiechem, choć 
przyszło mu w jego dJugim życiu 
(wystawę zorganizowano w stulecie 
urodzin artysty) tworzyć w latach, 
co ocierały się o dramat. 
Zwłaszcza cenna wydaje się być 

jego dokumentacja z lat powojen
nej koegzystencji wczorajszego z ju
trzejszym, Artysta zachował dla nas 
obraz całej epoki. Muzeum Histo
ryczne poprzez swe szczególne usy
tuowanie na staromiejskim rynku 
będącym ulubionym miejscem scha
dzek dla krajowych wycieczek i za
granicznych turystów spełnia tą wy
stawą zadania podwójne: zgodnie ze 
swą nominalną funkcją dokumentu
je przeszłość, sygnalizując zarazem 
15kalę obowiązków, jakie może na 
siebie przyjąć artysta„. 

I tu miejsce, by hołd oddać Sta
nisławie Perzanowskiej. Bowiem, jak 
rzadko kto, rozumiała zakres swych 
powiności wobec społeczeństwa pani 
Helena Matysiakowa. Jako aktorka 
działała zawsze tam, gdzie radość 
tworzenia zwieloltrotniła się dzięki 
aktywnemu kontaktowi z widzem. 
W „Reducie" ułatwiał ów kontakt 
nawyk peregrynacji po uboczach 
Rzeczypospolitej, a w „Ateneum" do 
wymiarów nadrzędnego programu a
wansował rzecz Stefan Jaracz, Pe
rzanowska była w liczbie najbliż
szych jego współpracowników. 
Współcześnie · artyzm Perzanow

skiej wzbogacił się o nowy odcień: 
codzienność rodziny Matysiaków. 
sprawdzała się co tydzień, w od
czuciu milionów. Zaś w tej radiowej 

ła jakby podwójny słuch: na prawdę 
tekstu i uczuć.„ 
Oczywiście, tłumy nad grobem Pe

rznowskiej to także przejaw wyż
szości radia nad sceną teatralną. Od
mienność społecznego adresu prze
sądza o nośności sztuki. W tym ra
dio zawsze było mistrzem, zwycięża
jąc nawet dynamiczniejszą z pozor1.1 

telewizję. Dziś zwycięża ją także w 
tym, że przyci?ga ku sobie aktorów 
z siłą magnetyczną. Trzeszczą w 
szwach hasła „bojkotów". Do radio
wego studia schodzą się coraz licz
niejsi. Triumf zdrowego rozsądku, 
ale i magia rozsądnej sztuki radio
wej ... 


