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· itiferci Stanisławy Perzanowskiej 

Wiirczość madra i serdecma 
N IC bardziej zwodniczego 

nit popularność. Czasem 
nie odpowiada ona istotnej 

wartości tego, co reprezentuje ar
tyst~ częściej jednak przyczyny 
rozgłosu odwracają uwagę od o
siągnięć trwalszych i większych. 
,....tanisława Perzanowska zyskała . 
popularność ogromną. Jej głos 
nają miliony słuchaczy, postać, 
tórą stworzyła w powieści radio
ej ,,Matysiakowie" żyje już wła-

nym życiem, jakby wyodrębnio
a z funkcji literackiej. Nie o 
at~iakach przecież będzie mo
a, choć właśnie Matysiakowa 
rzesłoniła w porównaniu z mi-
ionami radiosłuchaczy, bardziej 
graniczone w odbiorze, ale prze
ież tak ważne dla naszego tea
ru, osiągnięcia twórcze Stanisła
Y Perzanowskiej. Te osią
nięcia wskazują na dwutorowoś~ 
rogi twórczej artystki wypowia
ającej się w reżyserii i w aktor-
twie. Po wojnie mogła te swoje 
oświadczenia przekazać jako pe
agog wykładając w warszaw

skiej PWST. 

Jako aktorka debiutowała w 
roku 1919. Bezpośrednio po ukoń
czeniu szkoły aktorskiej wystąpi
ła w pierwszym przedstawieniu 
nowo powstałej „Reduty" w roli 
Sonki w sztuce Żeromskiego „Po
nad §nieg''. Była niezmiernie lu
biana przez kolegów i ceniona 
przez Osterwę. Grała jednak w 
„Reducie" dość krótko, bo już w 
roku 1923 po ślicznej roli Ewy 
w „Pastorałce" Schillera, przeno
si się do Wilna, gdzie ponownie 
potyka się z „Redutą". 
Uwagę przeglądających recenzje te

tralne z okresu międzywojennego, a 
łównie z lat pracy retysel'Skiej w 
,Ateneum", ZWt"acaJI\ wyrazy o

ego 1lZlll8nia dla •Jej rełyse
U, d·la k!Un.sztu precyzji l wspa
ialej logiki w budowie i prowadze
tu przedstawień, a takte dla nieprze
iętneJ umiejętności odczucia wdzię-
u l dowcipu. często głęboko ukry

ych w tekście. Przy tej pre~yzJi I 
ogice nigdy Jej przedstawienia nie 
yły wystygłe i oschłe lub nudne, u
. al.a wytworzy~ aurę tanu prze
orną, sięgającą do parodii. Nigdy tel 
ie realizowała swoich przedstawień 
rzeclw autorowi. 

Rozkwit kariery reżyserskiej 
erzanowskiej wiąże się więc z 
rzedwojennym teatrem \Jaracza 

teneum" g~zie pracuje-..iiemal 
początku powstania tego zes

ołu. „Ulica", „Dom otwarty", 
,Sabat szaleńców", „Damy i 1hu
ary'', , „Panna Maliczewska", 

,,Mam 26 lat", „Murzyn warszaw
ski„, „Bunt w domu popraw
czym" - ten dwu'Sezonowy d·O
robek reżyserski wylicza w swo
jej książce o teatrze Ateneum -
Edward Krasi6.skl. Warto też za
cytować za tym autorem słowa 
Jaracza o swojej współzawodnicz
ce. 
„ W pracy • tak" np. Penanow1k" 

- pl•ał .Jarac• - zaobserwowałem tę 
Jut nie tylko męsko6~ my•Ienia, 1prę
żysto6~ t Jasno6~ koncepcji, ale I m'• 
ski up6r w Jej realizowaniu„. 

R6żnorodno~ sztuk, które re
żyseruje jest ogromna obok wy
mienionych: od „Sędziów„ Wy
spiańskiego ł „Turonia„ 2erom
aklep poprzez Fredrę i Millera 
- Gogol, Zapolska, Beaumar
chaois, a także współcześni auto· 
rzy polscy. Obok dramatu kome
die i wodewile. 

TE umiejętności ł doAwiadcze
nia reżyserskie i aktorskie 
Stanilsławy Perzanow~kiej 

nio w przedstawieniach jakie re
żyserowała i rolach które grała, 
ale i przekazie tych umiejętności 
swoim wychowankom w szkole 
teatralnej. Henryk Szletyński na 
uroczystości pożegnania Pani 
Profesor Perzanowskiej odcho
dzą~ej z PWST na emeryturę_ w 
listopadzie 1968 roku podkreślił 
twórcze i pedagogiczne osiągnię
cia artystki: 

„To jej pel·ne zatapianie się w ro
boci~ z nieprzeciętną intuicją, z o
strym przemyśleniem rzeczowego ma
teria.kl składająoogo zadanie, z żar
liwością, z cozsądkiem kontroli, po
zwoliło jej da~ teatrowi i szkole re
zultaty oryginalne wypełnione wy
sokimi wartościami". 

Po wojnie reżyseruje i wystę
puje Stanisława Perzanowska w 
czołowych teatrach warszaw
skich. Narodowym a potem 
Współczesnym. Reż~eruje w Na
rodowym m.in. „Swiętoszka" Mo
liera i ,,Odezwę na murze" Swirsz
czyńskiej, zaś w Teatrze Współ
czesnym: „Pastorałkę" Schillera, 
w której przed laty grała wspom
nianą już rolę Ewy. Jednocześnie 
tworzy w tych przedstawieniach 
ciekawe kreacje zaprzeczając 
przekonaniu, że reżyser nie po
winien występować w sztuce, któ
ll'ą reżyseruje. 

Pamiętamy ją w świetnej roli 
Kseni w „Jegorze Bułyczowie", 
spotykamy postacie przez nią kre
owane ro.in. w „Swlętoszku" Mo
liera, „Dwóch teatrach" Szaniaw
skiego, „Lesie" Ostrowskiego, 
„Człowieku z karabinem" Pogodi
na, „Aszantce" Perzyńskiego, „O
strym dyżurze" Lutowskiego, 
„ Trzech siostrach" Czechowa. 

W wielu wypadkach są to role 
pozornie drµgoplanowe, ale decy
dujące o specyficznej atmosferze 
sztuki, nadające przedstawieniu 
pogłębione tło. Te starsze kobiety ' 
często mrukliwe, ostrożne, kryją 
życiową mądrość i autentyczną 
dobroć pod gderliwością i szorst
ką powierzchownością. Mistrzow
skie przekazywanie ludzkiej do
broci, która się nie afiszuje i wra
żliwość, która nie przybiera czu
łostkowej sztampy była piękną 
cech!\ ról powojennych zmarłej 
Artystki ł wzbogacało jej aktor· 
ski kunszt o równie niełatwą u· 
miejętność odkrywania prawdy o 
postaciach, które stają się bliskie 
widzowi. 


