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Najpopularńiejsza aktorka radiowa
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Przygody całej rodziny Matysiaków były tak znane w Pols.ce
po wojnie, jak rodziny krdlewskiej w Londynie. Szewc w Zakopanem, skoro się dowiedział,
że znałem osobiście pana Kolasińskiego, za cenę sprowadzenia go
do jego warsztatu gotów był za
darmo wmontować mi świeżo
przywiezione z Włoch vibramy.
Niestety,
Stanisław
Jaworski,
twórca tej postaci, od paru już
lat nie żył, więc szewc był niepocieszony. Realne istnienie i
przygody wszystkich osób tej radiowej powieści dla większości
słuchaczy nie podlegały wątpliwości.

Stanisława

Perzainowska

kończy

szkołę dramatyczną w Warszawie

i zjawia się w Reducie u Osterwy. '? aczyna chyba od. statystowania ·w tłumie, w prapremierze
Ponad śnieg ... Potem czekają ją
tzw. ogony - służących i zastępstwa. Był wtedy w Reducie obyczaj, że aktorzy drugiego planu
zastępowalii. na dalszych przedstawieniach protagonistów. Perzanowska grywała ponoć ·Irenę w
Ponad śnieg... i bohaterkę Przechodnia. Premierom towarzyszył
entuzjazm, ale i ataki, które kończyły się czasem w sądzie.
Józef Szczublewski przypomina
w swej pracy (Pierwsza Reduta
Osterwy) fragment recenzji współczesnego krytyka: „Dążenia pana
Osterwy sprawiły, iż postać pana
Barcza została zredukowana do
postaci pana Kochanowic~, postać

w

p:mi Jany
postać

przeistoc.zyła

się

pani Dulęby, a nujlepsza (najnatmalnJejsza) w sztuce
była nieznana p. Stanisława PerZ3.nowska. jako pokojówka Antosia." Ironiczna pochwała aktorki posłużyła Wacławowi Grubińskiemu jako cios wymierzony w
metody uprawiane na próbach w
Reducie.
Perzanowska nie pozostała jednak „wiernym dzieckiem" swojej szkółki. Uciekła do normalnego teatru - do Wilna. Tu miała
oka.zję spo.tkać się na scenie z Adwentowiczem w Peer Gyncie i z
Junoszą-Stępowskim w Tym, któ:.
rego biją po twarzy ja'ko ConsueNa.
Nie miała historycznego wykształcenia, ale uczyła się historii
z tekstu sztuki. Miała nieomylne
poczucie humoru i prawdy życiowej.
Wraca do Warszawy, tym razem do Teatru Ateneum, jeszcze
do Marii Strońskiej. Jest rok
1930. sezon letni rozpoczął się w
ogrodzie „Bagatela" od Gozziego.
Grają Turandot. Dyrekcja Strońskiej się chwiała. Mimo to Perzanowska doczekała się jeszcze
recenzji od rutynowaneg Lorentowicza: „Niespodziankę
rawiła
nam ip. Perzanowska. Ta mło-

utalentowana artystka
wybitne zdolności charakterystyczne. Rolę starej Skiryny traktowała z nadzwyczajnym
poczuciem groteskowości, a jednocześnie z pełnym smaku umiarem".
Teatr pod patronatem Związku
Zawodowego Kolejarzy nde miał
jeszcze określonych zadań, szukał
kierowników. Repertuar błądził
od Ballad Zegadłowicza do Kwadratury kola Katajewa, od Jakubowskiego Kalkowskiej do Podh.,ale tańczy Rytardów. Strońska
i jej mąż Józef Wasowski stali
na progu bankructwa. Sżukano
ratunku dla teatru. Atakowano
dawne kierownictwo.
Wypłynęło nazwisko
Jaracza.
Odezwała się prasa i plotki. „Trzy
legendy: artysta, buntownik i pijak." Grał właśnie gościnnie u
Szyfmana. żartowainJO, że próbuje
w ten sposób powiększyć fundusz
przeznaczony na prowadzenie teatru.
Nagle, znal)y z ataków neurastenii, Jaracz zerwał spektakl i
na dłuższy czas trzeba było zawiesić pertraktacje.
Obu stronom zależało na porozumieniu. Mimo to „teatr chwiał
się w posadach". Prasa zamieszczała sprzeczne informacje. Wreszcie 9 grudnia doszło do zawarcia
umowy. Do kierow1rnictwa 'weszli:
Janusz Dziewoński (aktor i adwokat), Zygmunt Chmielewski (aktor, mąż Perzanowskiej), Perzanowska (reżyser) i Julian Marymont (administrator). Perzanowska zostaje głównym reżyserem
i rozpoczyna karierę faktycznego .
kierownika Teatru Jaracza. Zapewni parze Jaracz - Perzanowska serię sµkcesów zaznacżonych
silnie · w prasie i pozwoli Edwardowi Krasińskiemu zatytułować
okazała

swą znakomitą monografię Te.a tr
cofając nieco w cień postać partnerki. ·

Jaracza.

. Przytoczę pairę cytat:
„Krytycy nie znajdowali też
rpodzi wu dla inscenizacji,
przypisując zresztą zasługi figurującemu na afiszu
Jaraczowi,
choć rzecz· reżyserowała Perzanowska." „ Tresura artystyczna Perzanowskiej
przynosiła
skutki
zdumiewające." „Pierwszym takim kurczątkiem w wylęgarni na
Powiślu jest p. Perzanowska. To
już zresztą nie kurczątko, to cala kura! Dajcie tej kurze grzędę,
a ona wyżej siędzie. Składam jej
serdeczne powinszowania i ścis
kam jej kurzą stopkę." Podpisano: Słonimski. Powinszowanie miało wdzięk ofert Y a ut orskiej.
Przyjęty porządek zakłóciła afera lwowska. Prawie cały zespół lwowski Schillera opuszcza
swój teaitr. Jaracz proponuje mu
rodzaj połączenia s1ię. Warszawa
jest świadkiem wspólnego odczytu Jaracz-Schiller.
Projekt pryska. Pozostaje układ
Jaracz-Perzanowska:
słów
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Jak przyjęła de.cyzję krytyka?
EDMUND FIDLE R
Po premierze Zemsty - atakami i drwinami . Była to pierwsza
\
poważna próba nowej interpreta cji Fredry na polskiej scenie.
Rzecz przyniosła teatrowi korzyś- .
ci finansowe , ale me osiągnęła
artystyczn ego zwycięstwa. Notujemy ją jako eksperym ent pozbaW maju, czy czerwcu 1930 rowiony wielkich konsekwe ncji. Oku zgłosiłem się do Stefana Jaczywiście przyczynił się na pewno do radykalne go porzucen j a racza, który od września mial
maniery
zostać dyrektore m swojego teaturoczysto-obrzędowej,
proponow anej przed wojną przez ru, zgłosiłem się - z wstrząsają
cą niewątpliwie dla niego wiaOsterwę. Nikt już później się tego sposobu nie chwytał. Pomysły domością, że chdałbym zostać
Perzanow skiej stanowiły kurację aktorem... O dziwo przyjął
. mnie w charakter ze adepta, z
brutalrrą, ale potrzebną.
Natomias t rozpowszechniły się tym, że muszę się przygotować i
po II wojnie próby odrywani a zdać w przyszłości 'egzamin do
komedii od .ich obyczajow ego po- ZASP-u. We wirześniu tego ro ~-u
odbyło się otwarcie sezonu 1930/
dłoża. Etap spenetrow any przez
/31 Teatru „Ateneum " pod dyr.
Perzanowską na 'p ewno ułatwia
·u ganianie się za czystym komi- ·stefana Jaracza. Była to premiezmem i ucieczkę od· „dawnego ra Zemsty Fredry.
·
obyczaju" byle jak i gdzie.
Killka dni po premierz e zaPracy teatralnej nadaje rytm częły
raczej Perzanow ska. Majster już sztuki się próby amerykańskiej
Rice'a Ulica w reżyserii
nie reżyserował, choć czasem a- Stanisław
y Perzanow skiej, która
fisz podpisywał (była to wtedy jak się później dowiedziałem
reżyseria . zespołowa).
- była w „przeddzień" egzaminu
,.
Wojna sta:nowiła przykrą ce- reżyserskiego, tak że nawet na
zurę.
afiszu Ulicy jako reżyser figuro-Jaracz dogorywał i żegnał się wał Jaracz, gdyż Stasia (po laz przyjaciółmi słowami uroczyste - tach zostałem upoważniony do
mówienia Jej po imieniu) nie
go testament u.
Stasia rozpoczęła pracę pedago- miała jeszcze UJpraw.nień. Wówgiczną, po czym zadomowiła się
czas spraw tych bardzo przestw warszaws kim· Tea.trze Współ..., rzegano. A więc na afiszu i w
czesnym i Narodowy m. Zaprzy- programa ch figurował Jaracz, ale
jaźniliśmy się. Przekonałem się,
po premierze zainteres owani że nikt u nas lepiej od niej nie
recenzenc i itp. byli jakoś tam
pojął tego, czym jest teatr.
poinform owani i zorientow ani.
Z Kordiane m podróżowaliśmy Wówczas Jaracz jako dyrektor
do Paryża. Lomnicki grał Ko'r - teatru, mając taką „podkładkę",
diana. Rano miał mieć nagranie bo przedstaW [enie było świetnie
w radio. Zeszliśmy do studia. Za- wyreżyserowane i grane (graliś
czął swój wielki
monolog. ,, W my około 1OO iprzedsta wień i kilkanaście we Lwowie), wystąpił
przeszłość patrzę ciemną i widzę
cień . kobiety w żałobie... kto odo ZASP-u o udzieleni e Stanisławie Perzanow skiej
na? ... "
uprawme n
Garstka techników zebrana w reżyserskich. ZASP zgodził się z
zastrzeżeniem, że w ciągu pół
studio słuchała w
napięciu ...
Skończył.
roku, czy coś w tym rodzaju,
złoży egzamin. Następną premieOdezwały się brawa ... Usłysza
rą było świetne przedstaw ienie
łem słowa ~ne zachwytu : „ależ
wy macie aktora!!!"
Domu otwartego Bałuckiego, wyNa przedstaw ieniu ro?.Czarowa- reżyserowane przez Perzanowską
nie. Spojrzałem zdziwiony na Sta- i za po2'Jwoleniem ZASP-u już
się? Wyjaśajła mi jednym zdaPodpisane jej imieniem i nazwisniem: „ W radio myśl była! W te- kiem. W kilka miesięcy później
złożyła, egzamin,
atrze post ac i nie było!"
który zresztą
Znam aktorów skłonnych bro- po takim wykazani u się był tylko formalnością.
nić tezy, że sztuka aktorska (bez
względu na to, czy się ją upraTo było moje pierwsze spotkawja 111a scenie, w filmie, w ateze Stanisławą Perzanowską.
lier telewizyj nym, radiowym , _czy nie
Trwało przez ·p ierwsze cztery lana estradzie) polega zawsze na ta
mojego aktorstwa . Później po
tym samym: na przedzierzgnię latach,
po wojnie - spotkaliśmy
ciu się w obcą postać. Miejsce się w Teatrze
Nowym, gdzie kieprodukcji i sposób jej odbioru rownikiem artystycm
ym był Junie wpływają na istotę sztuki lian Tuwim,
a
potem
we Współ
aktora, a więc tego, co nazywa- czesnym,
my jego grą. Kilkakro tnie mia- Współcze w Narodow ym i znów
snym; do jej przejścia
łem okazję spierać się na ten tena emeryturę. J eJ u wagi przy
mat, nawet z własnym bratem! opracowy waniu
roli były zawsze
Ale to tempi passati!
praktyczn e
rzemieślnicze,
Być może zresztą jest to tylko
oparte i wywodzące się z pochokwestia przyzwyczajeń termino- dzenia bohatera, wykształcenia
logicznyc h. Czy tylko? W muzy- lub jego braku, z psychiki, z
ce odróżniamy sztukę flecisty od czynów ... że, dajmy na to, czło
sztuki skrzypka i pianisty. Czy wiek najbardzi ej ponury (jalkiś
mikrofon nie jest swoistym in- Wurm z Intrygi i milości) też
strumente m?
czasem się uśmiechnie . . . A wesoWspomni enia o Stasi wypada łek, pozornie bezmyślny (jakiś
Papkin) czasami ma chwi[ę zazakończyć w teatrze.
Dwie role pamiętam trwale: myślenia , refleksjL Zależ-nie_ od
Ewa w Pastoralce i Pawłowa w warunków . i możliwości zewMarcowy m k.awalerze. Dwa róż nętrznych i wewnętrznych aktone wcielenia kobiecości. Rajco- ra, pokazała - wytłumaczyła jak
wna dziewuch a (przepras zam, ale to praktycm ie, po prostu fizycztego inaczej po polsku określić nie uzyskać i przekazać widzonie potrafię) i podniecająca, do- wi.
świadczona konkub·n a. Dwa dlaNajlepiej czuła się w teatrze
logi z Jaraczem . Nie on je pro- realistycz nym, rodzajow o-psycho wadzil.
· ~
· · :_ ~~~i_:_~~ym _- wszystko jedn
. ~ey komedia. Żadne

Perzanowska
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Stanisława Perzanows ka jako Pani Gibbs w •Nas~ym mieście« Wildera
w T.
Współczesnym

w Warszawie , r. 1957 (fot. Edward Hartwig)

sztuczki zaskakujące widza („dlaczego tak?"), przerafin owane pomysłami-koncepcjami, nie wynikające z zamierzeń autora, który
często jako nieobecny - nie
może się „bronić". Aby było inaczej i dziwnie ... Zawsze chodziło
jej o to, żeby była prawda ludzka prawda; weW!Ilętrz.na i
zewnętrma. Imponowała wszystkim - bezbłędną intuicją i wyobraźnią!

Stosunek jej do młodzieży studenckiej (wykładała w PWST) i
aktorskie j był dosłownie matczyny. Matki życzliwej, opiekuńczej,
ale w razie potrzeby, ostrej nawet bard:z:o ostrej, stanowcz ej i
wymagającej.
Jeśli
chodziło
o
sprawy . sceny - przedstaw ienia,
była wobec wszystkic h wymagająca, bezkompr omisowa, dla siebie przede wszystkim . Pracowało
się z nią świetnie. Przez cały
okres prób człowiek myślał o roli, wprawdz ie z tremą (jak to
tam wyjdzie?) , ale bez zahamowań,

wahań, gdyż wiedział, że
słuchany i obserwo-

jest pilnie

1

wany - obserwow any z myślą,
w razie potrzeby, o korekcie i
pomocy. A każd.y aktor, nawet
doświadczony, · potrzebu je tej pomocy, a przynajm niej korekty.
Bo przecież aktor nie widzi siebie i nie słyszy, a w najlepszy m
razie słyszy inaczej -niż widz i
1

słuchacz.
Jeśli chodzi o Perzanowską aktorikę,
mogę
powied,zieć,
że
spośród wielu ról, jakie· widziałem, znakomic ie grała Michasio-

wą

w Pannie Maliczew skie; Zapolskiej, bardzo dobrze - J ewdochę w Sędziach Wyspiańskie
go, kwiaciarkę w Golębim sercu
Galswort hy'ego. Grała sporo, ale
nie wystawiało się sztuk specjalnie dla niej jako aktorki. Jej ::;iłą była reżyseria. Reżyseria, którą najlepiej wspomin am na równi z reżyserią Aleksand ra Zelwerowicz a, Karo1a Adwentow icza, pod batutą których pracowałem. Wspomin am po przeszło
pięćdziesięciu latach mojego ak..:
torstwa. Wspomin am z wdzięcz
nością.
•

Stanisława Perzanows ka (Pawłowa) i Stefan Ja1acz
(Ignacy) w •Marcowym
kawalerze« Blizińskiego w T. Ateneum w Warszawie , r. 1935. Reż. Stanisła
wa Perzanows ka
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