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.ziresztą, ~e tel@t - tak ja:k go o,piisałem w 
całości - ;pozwa!la 1Potraktowiać Starus~ jak 
~deik:ilarorwainego [i/ksata i fetyszyis1tę, i napro
wadza na ,to nawet dość wytrwa!le. Prawda, że 
dopisany po 1trizech łaitaioo bez mała Prolog do 
»Smiesznego staruszka« wydaje się rozsitTzy
g.ać ltę kiwes;tię ostattec:miie. (Dlaczego więc 

autor 1przeazy itakiemu poglądoWli na bohatte
rn? Nlie wiem.) A może ów Prolog - mimo 
tyitułu - miał być ·utworem s.amoiis·tnym, n.ie 
rzrultująicym na u'tJwór 1wreześniejszy? To też 

moŻililWe, ichoć mało praiwdopodobne. Ale 
wireszcie, powtarzam, 1oala .ta kwes.tia, choć 

trudno ją ipomiinąć, nie jest na pewno zasad
nicza dla .. rstrUJkitury, rsensu i dramat1Urgii 
Smiesznego staruszka. 

W szeO.a!ko w itym stanie rzeczy 1111ilkrt nie 
może mieć za złe ireżyiserowi, że za punkt 

.wyjś·cia wziął właśnie Prolog; fiksację i zbo
czenie bohatera ·W.yiak:Jcentow.ał :nie bez ko
rzyści komediowych, .a w ogóle n.a Staruszka 
spojrzał po trosze 1jak na 1SZ1czególiny WalI"iant 
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Gogo<l.ow1slkiego Pamię ika wariata. To też 

się siprawdza d iw .zigodizie z .tym ws:zystlkim, 
o rezym mówiłem ipOprzednio. Kajzarowi wy
itik1nąć in1a[eży IWłaśdwJe 1tyU;ko zakończenie: tu 
już pohull.ał ponad miarę, chyibił dotkliwie, 
·~ażąic 1Siemionowd. (czy dozwalając - tego 
nie wiem) &p~zać sipodnie„. Ale warto go 
rozgrzeszyć z uwagi na całą li.Jrnteli.genrtmą, 

śrw.iadomą rzeczy robOltę; przecierającą dTOgę 
ku „teaitrowi Róże'Wicza" na ·jes1zcze · jednym 
IW~nym odc.inlku. 

* * 
Z 1tego pisania o Smiesznym staruszku :nie 

chciałem czynić Tecenz:ji; a:-ecenzję pisałem 

wicześniej, llla innyich łamach. Oh'Ciałem tyłilm 
odlporwiedziieć na IPYta:nie tyitułowe: jak to się 
spirawdza? J'eże0.i lllawet odpowtiedź moja lllie 
jest dostaitec:zma, ,czego wykluczyć nJe mogę, 
ito przecież sam lfaklt jest ewidentny: to się 

spDaiwldza wybornie. 

IPANI 
PERZANOWSKA 
HENRYK SZLETYNSKI 

Dnia 3 listopada 1968 roku odbyla się w warszawskiej PWST skromna uro

czystość, podczas której koledzy, wspólpracownicy, wychowankowie i ucznio

wie żegnali Stanislawę Perzanowską odchodzącą ze szkoly na emeryturę. 

W imieniu Rady Wydzialu Aktorskiego przemawial dziekan Kazimierz Rudzki, 

w imieniu w1.1chowanków Szkoly - aktorka Barbara Mlyn ~ rska, w imieniu 

byłych uczniów a obecnie także wykładowców PWST - Marian Jonkajtys. 

Zamieszczony poniżej tekst jest glosem pożegnalnym kolegi, aktora i reżysera, 

Henryka Sztetyńskiego. 

Wyznaję, iż rzecz jest dla mnie ltruidin.a i 
nlieltrudna izara.Zem. Truidnia, lbo wiem, iże iI1d.e 
uda mi się zobmzować istotę iarty~mu i za
s.Łuig Standsławy tPeraanowrslkiej - tak jaJk 
bym pragnął, a to przecież jest :najwamiej
sze sikoro chcemy T02llll1aiWliiać o ikOlleżan·ce, 

której IS1Uffia lbliiisko ipięćdziesięcioletniej pra
cy w ·tea:trze i 1w sZJkole zebrała nas dz.iisiaj 
wokół niiej. 

N aitomias't laihwiejsza dla mnie SIPfI'alWa, gdy 
z upoważnienia Rady Wyid:zJi.ialu A:kltorsikiego 
spróbuję s:mdioowo iprzedistaiWlić sam przebieg 
dziala!Lnośici Stanisławy Perzanowsikiej, a[lbo
Wliem 1taik się składa, ii·ż ipatrzalem jako widz 
na jej prymi.1cije iakltonskie, miałem poitem 
możność og)lądać wiele dzieł do}r.załyich, pra
cować iraziem z Perzanowską w teatrze -
i rto w nieliichych poczynaniacih, wreszcie: 
uczestmiczyć w owyich dniach i tygodniach, 
gdy rodził się w inJi.ej ·reżyser. 

Bywa rozimaJiClie IW 1pierrwrs•zyim okresie 111de
który;C1h artystów, 1k!tóryoh dojrzale biografie 
świadczą o iwy;b'Hmym dorobku życia. Zawsze 
iruteresują nas owe ip.ierws'Ze ,poczyillania i w 
rozmiar iróżnilC olbrserwowany mliędzy 1Pącziko
w.a:niem i rozkiwli'taniem li tbrud!no nam odrzu
cać ów ic~terowiierrsz, którego pieI1WLSza llinijka 
powiada, że młodość „wylkuwa żyiwot cały", 
a iczrwał'1ta, źe „cios jej idłulta wiie~otrwaly". 
Tak mówi 1POelta, alle przecież nde zawsze tak 
bywia. O niejednym ,:zmaJromli tym al'ltyście 

wiadomo, ż,e kiedy ro7.1P01czynał karierę, ito 
n1ic :późmiejszej świetnaśd lllie zapowiadało. 
~darzało siię, że lbyl lto „noga'', :proszę kole
gów. 

Wolno mi istWlierdzić, że nd.e tak się irzecz 
miiala. u Perzanowskiej, która już llla po.pisie 
WairszaJWISlkiej S2'lkoly Dramatyc~ej iprzedsta·
wHa rezulit~'ty mter.esujące, wysoce zachęca
ją1ce, lba! - nawet ifraiptlijątce. PooJeważ roz
mawiamy w m~aich s:zlkoły, 1kitórej kilkana-
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s·c1e zesipołów 01bsolwencki1ch profesor Perza
noWlslm obdarzyla 1macz:nymi cennościami, 
warto sipodirzeć na 1ten ok.res 1jej życia, kiedy 
sama ,pobier1ala naulki od siwod1ch 1profesorów. 

W owych czasach !ll!ie 'było śródrocznych 
ki1lku wars:zJtatów dyplomowych; odbywał się 
w czer.wou !tylko jeden, llliejiako ~biOII"Czy IWar
s:zJtat zwainy ,,IPOPiJSem". tPerza.nowska mtleża
ła do ipierrwrszego roczmiika wychodzącego z za
łożonej iw .toklll 1916 uozeLni i 1po raz pierw
szy dano popis lbaridzo uroczyście w Teaitirze 
Wliel:kim li !trwał on, o i[e parmiętam, przez 
dwa !POIPOłu1dlnd.a. PoniielWlaż mialem wtedy już 
niezłomne ipostanowienie ~dawać na te same 
studia, więc 1gdy mój naj1b1iżs:zy 1Przyjaciel, 
słuchacz wcześniejszego roku szkoły o któ
rej mowa, Tadeusz żeromslki, zaproponował 
bym się z nim na ów !pOlpis 1Clibso1wentów 
wyibrał, poszedłem z ochotą li podniecony cie
klawością. 

Dawano Olbfiity ,zeSitaw fira~entów z róż
nych UJ1Jworów IWiszelik!ildh epok ii · [:iJterackiich 
stylów. Na salii można było oglądać tout 
Var:Sovie, 'j.ak się rwtedy mawiało, w loży 1Pro
sceniowej - dyrelkltora S2'lkoły Dramatycznej, 
Jaina Lorenitowicm oraz .Allek:sandra Zelwero
wicm, mmazyiciela ś'Wtiężo wypus:zicmnych dy
pl.omiistów. Ożywien!i.e kuluarowe, wycenlianlie 
startująicych :źireibiąt, US!tailanie przepowiedni 
stwarzało atmOiSiferę an'tr~tów. W 1gJr:up!ie mę
skiej zwrócono uwagę :na !adepta Stanislawa 
Laipińskiego, 'już Wltedy !bodaj zW1BJI1ego „La
pą", a iwoikół Stanisłaiwy Perzanowskiej zro
dziło isię niezwyczajne zalilillteresowa:nie, kiie·
dy iporównyrwa:no dwie 1graine pvze:z niią role 
o wyjątkowo fkirańrowych odrębnośiciach. Jed
na - 1o łiirytczma i zaibawna ipiętm·as•toi'l.etnda 

Cesia w milO!Wainym IWÓWICZalS przez alkltorską 
młodzież llllt'Worze Ja:na .Augusta Kisieilew
sk1iego W sieci, druga - to podstarzala gu
wernantka, afektowana Panna Eulalia w 
Marcowym kawalerze Józefa Blizińskiego . 

Powiadają niektórzy, że .sprawdza się dzięki 
Siemionowi. Oczywiśoie! A ·kito mi.al spraw
dzać? Kaipuścińs1kli? Fiilitp ~ Kon01Pi? Zresztą 

uiczci1Wość !każe w tym miejrsclll przyipom:nieć 
pionierskie iprzedsitawienie byidgoskie sprzed 
paru ilait, udane IW pewnej skald, mimo iż wy
stęJ;>OIWał w :n.im aktor o skromniejszych bez 
poróW!nania możliwośdaidh. 

Wojidiech Siemion w iroli StairurszJka prezen
tuje jedną z najś1Wie'1miejrs:zyich swoich krea
cji sceniczmyrch. Ale Siemion wl.aŚlnie ud01Wad
nia niie7Jbicie, tle dositał mu s.ię firapujący 

tekst iscenicżny, 1kitóry potralfil aiktoirlsko wy
peŁnić ;z izad'zi,w.ia'jąicą [nternsywnością, z irmd
ką precyiZją i aUJtenrt;yczną wyinałazczością, a 
jednocześinie ·z werrwą i wyiczuwalinym sma
kiem gry, j1aikii. a:kitor w ltej roli ·znajduje. To 
os1tatnie wreszcie - akitorskie doś·Wliadczenie 
i stosunelk do tekstu świadczy może najży

wiej na !korzyść !teatru RóżewU1cza. 

JÓZEF KELERA 

Ptiel"WISza zwracala uiw.agę niebanalnym pod
patT'zend.em ipodJlobkia, druga ilwawością ruchu 
i mowy, rylSuinikiem ip01Staci z 1ekl.kJa. narelhyllo
nym iku 1~yk,a;turze budziła naturall!ne · śmie

chy 1I1a iwidJOwni. 

Nic ttedy diiiWIIlego, że Juliursz Osterwa, 1kltó
ry od IPOOZątku S1Wego ipowojennego powrotu 
do Wairrszaiwy wykładał IW rs·2'Jkole na Okólni
ku, zaain1~ował Standsliawę PerzanoWisiką do 
tworzącej się iwlaśnie Redlllty i w ·jej iinaugu
raicyjnym przeld:sit.awiendru, w s:zituce żerom
skdego Ponad śnieg .. „ lPeirzanOWLSika. brała 
udział w rt;łumlie, !którego ZOI1gainizowany :ręką 
Osterrwy wyr.az był lllowośdą w życiu. ;teatral
nym 'Warszia1Wy. Ale sławę .Reduty ~dow.a
ło !Przecież drugie jej iprzedstawienie, u:zina
waine ;za dzieło n[e:zJWYkleij wartości, wpils.ane 
do hirsltorili !l)OllJsiktiej IS·ZJtuki sicendiczmej. To, jak 
wdadomo, W małym domku Tadeusza Ritt
nera. W sipekitak!lu było ikilikia zmaikomi1tyc'h 
ról {Maria Du[ęilla, Zyi~unt Ohmicierwslki, 
Wanda Os1teriwlina, Antoni Różycki), więc n.ie
ł:a'tJwo .było 1zwrócić uwagę, gdy się mi.aloi na
deir skromne ·zalda:nie. I.Te/Sit IW lte1j sztuce 1rnie
zinac:zina pootać służącej !Kasi. Dostała się ona 
PermnowSlk!iej i 1to !był, jeślli wolino mi są·
d:z!ić, dzień, iw którym ddkonała swego ipierw
szeg-0 :ziwycięsiki·ego okrążenia. Wymlieniano ją 
w recenZJjach. MóW!i.ono: - Dopiero .zaczyina 
a już talka! Jes;:zicze przyipadJ:a jej tPokojórwk!a 
w Przechodniu Bohdana Katerwy, ale ,pr.aeid
tem, podczas trzeciej premiery Reduty, tj. 
PCI!pierowego kochanka S'ZaiilialWISkiego, nie
podobna było inde zaip.aim:ięitać PerzanoWskiej 
jaiko Tain1cerik:l w Prologu. DZlięki itwa~o rea
lizowanej przez RedtUJtę :msad:zie obejmowa
n:ila Tdli przez lk!illlm Wylkonawców i przez lto 
że ówczesna młod:ziież odwiedzała kamą sztu
kę w Reducie po kilkakroć można było póź
niej ogląidać Perzanowską jako Nelly w do
piero co wymieni0111ej s·ZJtuce oraz diako Irenę 
w Ponad śnieg„. Najlepiej zapamiętałem 



Ewę w Pastorałce schd.llerowskiej. Adama 
gral Stefan Ja1racz i ityich dwoje po obu stro
nach drzewa, jak na jednym z najs1balrS'zych 
mcihowanych polskiiieh drzeworytów, było 
zjawiskiem wyjątkowym. Perzanows1ka mia
ła piękiny liryzm i delika:tiność, w sZ!la1chet
nym prymitywie dając wiew tego co w Fau
ście Goethego na:ziwiano „dias ewlig Weibłiche". 
Widziałem potem kiilka powtórzeń Pastorałki 
i kiedy nadiahodzila rs·cenikia Adama ·z Ewą 
zawsze rprzypomdinałem sobie Sta:niisławę Pe
r:zianowską. 

Po ·c:oteredh labach redutowych nasza kole
.lanka potStanowila :omienić warsztat, odmie
nić kłima:t, zasięg i rodzaj pracy. Zaan.gażo
wa~a się do Tea1tru PO'lskiego „Luitrniia" w 
Wilnie pod dyll'ekicją F1mndszka lłyclhłowskie
go, a więc do teatiru,w którym premiera mu
siała być !każdego piątku. Ko.nieczinie w dzień 
piąitkowy, poinieważ w sobotę dawano naj
częściej dwa 1.Sipekitaklle. W II1iedziellę dawano 
trzy, a jeś·1i niekiedy z MII1a o 11 zdarzyło się 
widowi!S'kio dl1a dzieci, 1to i czitery. Jes;t io 
okres, w którym Perzanowska powiększając 
swoje aikitorstwo zdobywa biegłość techlI1iicz
ną, szerokość f aichu, tak mocino :potem przez 
kolegów ocenda:nego. Jest urokliwą Conisuellą 
w Tym, którego biją po twarzy .Alndirejewa, 
g1rając ·z występująicym gościnnie KaZJimie
rzem Junoszą-Stępowskim. Gra, jaik to się 
mówi, wszystko: różmego rodmju aimianltkii, 
kobiety frywdl:ne, chara:klteryistyiczne epizody, 
a również i stairisze niewiasty. 

W rok potem 1I1astępuje jedlI1oroczny wy
paid do Teatru im. Slowaclkiego pod dyr~cją 
TeofHa Tlrzoińislkiego, a potem, w iraku 19.25, 
Osterwia, zaikiorzeiniając na czitery se.zony Re
dutę w W1H1nie, w Teaitirze nia Pohtillance, i 
zwołując WtSzystikich reduitowców, :któirych 
patJrzebę uznawał, ściąga 111.a 111.owy ipos.terunek 
Stainisławę Perzanowską i j·ej malżonika, 
świetnego akitol'la ·i :oaoczylilającego reżysell"a, 
Zygmuirnta Chmielewskiego. 

W powodzi ról, j1akie w okresie przy kitó
rym jesteśmy iprzyipadały Perzanowskiej, mo
gły zxiairzać się d. mniej do niej iprzyisitająice, 
a.le zapewne wszystkie mialy ipięmo osobiste, 
miały włlasine oświetlenie. Nde widziałem St·a
nisł1awy Perzanowskiej . ani j1ako Sol·wejgi w 
Peer Gyncie, a1I1ii. jako Mły:nair:ki w Zaczaro
wanym kole, aind jaklO Jewdochy, ani j.aiko 
Smugoniowej. Nie 1widziałem jej przez pięć 
liat, a kiedy zobaczyłem jej Ża1I1etę w Wil
kach w nocy lli:ttinera, K.a:rnO.inę we Włama
niu Grzyimały-Siedllecikiego, oraz WróiJkę w 
Wyzwoleniu, dostrzeglem, j.aik subtelnie po
sunęla swoje ~tomtwo. Role 1te mogliśmy 
ogl.ądiać razem iz moją żioną rwtedy :kiedy za
angiażowaliśmy :się do Wil1na na sezon 
1928-29. Zhliży'liśmy się wówczas serdecznie 
z Perza:now:ską. Trzeba dodać, że rtryb ży.cia 
w godZJinach wo1nyie1h od 21ajęć w iea1trze ~n
ny był wówczas. Oczywiście, nie uciekaliśmy 
od bałag.uil:stwa, pijiaUśmy wódę, z;właszcza 
gdy naj•siroższa od wielu il.ait zima w tym pół
nocnym mieś·cie osiągała pięćdziesiąrt stopni 
poniżej z.era. I 1I1•awet w te mrofoe :noce pę
d:zJiliśmy sankami ·do zamiej:Slkiej kiaT1Czmy, 
kitóra Z'Wlala Slię „Pośpieszika". Ale równie 
chętnie odwiedzaliśmy się w IIlaszych prywat
nych kwateroch, by ro.ZJmawi1ać o iym i o 
owym 1i o II1•aszyich 1teatria.Lnyieh tęsknotadh. 

Te spOtJkania naipęcziniały .s:ziczegóUnym chia
rak!terem, gdy IIla dłu2'szy cza:s zjechal do 
Wd.1l!I1a Stefan Jaracz. Wysitąpil również w 
swojej wie1kiej roLi, bez wątpienia jed1I1ej 
z niajwi~szych w dziiejaich · polsk~ej sztuki 
ak!torskiej, w Judla:s:ziu Tetmajerowskim. Wy
konywa1I1ie tej roli to byla praca psy1cho
f1izyczina w.protSJt nieludzika. Ja.racz po spek
taklu był talk roz~dlrg1any wyisHlkiem, że nie 
bylo mowy o tym, by mógł :zrusinąć :przed 
cz;wairtą ri1aid ra1I1em, muJStiał uikoić ogromne 
oodziienne przeżyiaie ip0igiaiwędką przy herba
cie kioleżeńskiej. KU:ka1kirotnie uiczesmd.czY'li
śmy w tych półnoanych wieczorynikach, kie
dy to w Stanisławie Perzanowskiej 1k:ielko
wało już ziarno reżyserskie. GT1ała iw Judaszu 
Sza·loną, iale Os·terwa, 'ZITIUlszony do chwillo
w:ego .przebyw1ainia ;poza WliJJnem, powiierzył 
jej ireżytSersilcie poprowadzenie wddowisikla we
dług jego inscenizacji. świadczyć możemy, że 
zarówno ,podcza:s prób j.alk i •w owy·C:h .gawę
dach pospeikltaklowyich Perzmowska śwymi 
odpowiedzialnymi :i ciekawymi uwagami nie 

tylko wzbogiaicała aJe i rewidowała realizację 
Jaracza, ~tóry bardzo poważinie to oceniał, 
choć grał już Judasza parę łat przedtem w 
Warszaw~e. 

Skoń•czył się seron, a ·z II1im rezas przeby
wania Reduty w Wi111I11ie. Perz:anowslk1a stanę
ła przed ikłopatami engaigemetnJt. W tyd1 cza
saich ·21diairzało się lto ddbrym i .ŚJwietinym ar
tyistom. Dlaczego - o 'tym trzeba by mówić 
osobno. Ale _ Mairia Stoońisikia, IIlowia dyirektor
ka Teatr.u AJtenęum, organizując zetSpół, za
prosiła Perzanow:ską i oglądaliśmy ją jako 
dowieilpną .Aln1tosię w Chorym z urojenia. 

W rokiu 1potem II1adszed'ł dlla A1teneuim waż
ny dzień, a dl•a Perzanowskiej ważny dkires 
twórczego życia: dyrek·C'ję objął Stefan J1a
racz, który kd.lej!I1ą dirU1gą ipremierę, itj. Ulicę 
ELmera Rice'a, miał reżyiserować siam alle ze 
WS1Półudziałem 1Perza1I1JQIW1sikiej. Już podczas 
prób przy stole mog]iśmy dootrzec, że wielki, 
genialny wtysta J1aracz nie jeS1t ireżyserem 
z ,powolairui.a, że 111.atomiast PeriZa1I1owska po
siada wecydowa:ny talent rreżysem/kii. Posiaida 
go 2Ja:równo w ro:ziwiąziani1ach koncepcyjnych 
i ooganizaicyjnylClh, jaik d w ·zniakomditej i1I1spi
raicji .alkitor.a, zarrÓ'Wlno je~ 1p01Sitanowień jak 
i środków wyrazu rprowadząfyich celowo do 
kon'ieczinych uj181Wll1ień. Sulkces ibył ogiromny, 
a gr1ailiśmy s·zitukę !Sito diWiadZlieścia os1iem ira
zy, co ów.czeiślnie było barldzo wiele. Znacz
niej1szą część ft.ego osi~ięcda zaipiisaliśmy na 
dobro Per.zanOW1Sk'iej, kitórej pierrwszą. praca 

- .reżytS·erska ;rÓWII1ie zahaczy~ uwagę widzów 
i artystów co jeij począi1Jki iak'tonslkie jedenra
śde J1ait przedtem. 

W obfiltej olbsadziie Ulicy ibrali udział m.in.: 
SZiCzepan Baczyńsikii, Zyi~un.t Ohmie!lewsiki, 
debiu!tan't EdmUIIld Fidler, J'Ulliu:sz LusZiCzew
ski, Irena Qberska, Eugeniulsz P.oreida, Zofia 
Tymowslka, Henryk ~letyńlsiki, Roma1I1 Zawl
stowsk1i, Stainisław Żeleń1Ski. WYI'ioczam .te na
zwiska d z 1tej racji, że chcę wspomnieć, iż 
była w Ulicy jesZJcze do olbsadzenia postać 
cZiternais'tdleitmiego SYfI1a Państwa Morgan, 
grainych przez .Perzanowsiką i Jarac:zia. Spa
ś.ród lkilllk:u 1klandyidatów Perzanow.sika wybra
ła ogromnie nieśmiałe i zahuikane pacholę. 
Na imię mu 1było Tadzio, na na:zJWisko Fijew
ski. Teaitir ibył 1tęsikinotą Taidzi:a Fdjewisikiego, 
PerzmOIWska WJProwaidził'a :go na śdeżY1I1ę, 
która wiod~a :na szeroki rgości.Jniec .akitoriskń. 

Stan1isława Perza1I1owska staje się współ
twóricą chiwały Alteneum i n:adiclhodZli okres 
niezimiernie płodny w jej dlziamlności. Zja
wi•ają się jej ~nteresUijące inscen[zacje, za·
równo :przejrzY1.5ite w celowości, j.alk ·i twór
cze :pod wziględem ocygilI1ailnego iprzekazu 111ie 
tyllkio tteklsitów ·WLS.pókzes1I1y'ch ialle i w zbunto
wanym rrea:lizowarniu kila.sy'ków: Frediry, l8lri
z:ińs1kiego, Bałuckiego, ZapollSlkiej, oraz MO'lie
rn, Beau:maTlcha/ils i Gogdla. Jairacz w 1tej at
mosferze i01S1iąig.a .apogeum swego akitorstwia, 
wielu innych, rprowadzonyic!h Tę:ką Stani:sławy 

. Perzanowskiej, wytkszitallca swoje możH:wości. 
Na scenie nowego ltea1tru panuje najwyższe 
paczucd.e odipowieidziałinood, :aktywność, świe
żość i 1I1owe i1nteripreitaicje, nowe sposoby ar
tyistyczme. Zd:aje się, że to Perzia1I1owsika in
spiirrowała Władysława Daszewsk1iego, który 
podobnie jaik ona w Ateneum zdobywa swoje 
twórcze ipole, aby fi,gury w Szkole żon od
rZiUICiły owe tmdycyjne ukoronkowane pludry, 
roby i 1.kWtany, owe kolorowe wstąiJki i bu
fy, oraz długie i obfite w karbowane zwoje 
peru:ki, i rnprezen1towały śwJiat inny. Spek
taJkll Moralności pani Dulskiej był piierwszym 
w dzJiejach :iln!SICenizacji tej komedii odbieg
nięciem od wytworzonej przez wiele lart; tra
dycji. Odbie~nięciem nie tylko w reżyserii, 
ale i w traik0towmiu mamy DuL&kiej, której 
griaj ąca tę rolę PerZJaliliOWSika dala nowe 
oświetlenie. A w Marcowym kawalerze obję
ła teraz Pawłową, a więc osobę znaczrnie I 
młodszą od granej na popisie s:okoły Panny 
Aurelii. Dodać się god.ZJi, że humor i dowcip, 
w;platające siię w cechujący Perza1I1owsiką sło
wii.ańisiki ismęte!k, nie OfPU'S':oczały jej chyba 
ni.gidy. 
Drugą po Ulicy Ri1ce'a pracą reży:serską 

byl Dom otwarty Baluc:kiego ze śmiałą sce
nografią Jerzego Zarnby. Było rto odkrywcze 
potraktowanie Bałuc'kliego, 111.aicl1ylo!ne ku peł
nej autenty;czinego humoru :stylizacji groites
kowej. Wlidownia zaśmiewiała się i wyzin:ać 
muszę, że niewiele pamiętam komediowych 

Michasiowa w «Pannie MaHczewskiej» Zapolskiej 
(„Ateneum", rok 1932) 

żona w «Woźnym ministrze» BiralJeau (rol< 1937) 

Pani Brotonneau w «Panu Brotonneau» Ftersa 
Caillaveta (Teatr Jaracza, rok 1935) 
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Stanislawa Perzanowska z reżyserem Erwinem 
Axerem w czasie próby «Trzech sióstr» Czechowa 
(Teatr Wspólczesny w Wars zawie, rok 1963) 

ról, kiedy grając codziennie sam bawiłem się 
wewnętrznie jeszcze na setnym przedstawie
ni u. 

Po::i k0tnie1c pierwszego sezonu Perzanow
ska przystąpiła do eksiternistycmego egzami
nu 1reżyserskliego. Choć z Tacji zreaU·zowanych 
już widowisk, które powszoohną 'ZWTóciły 
uwagę, egzamin zapowiadal się raczej jaiko 
f01rmallność, Perzanowska, wiedziona ambicją 
i zailflteres{)IWaniem, wybraJ:ia trudne mdanie: 
siźeklspi1rOW1Slkieigo Otella. Mając możność 
obserw{)IWać z bLiislka jej wielogod:zJinny tJI"Ud 
przygotoiWlawczy, byle~ uderzony doc:iekoliwo-

ścią, swoistym pojmowaniem zjawisk tkw:ią
cy·ch w za!kamarkaich tekstu. A nazajutrz po 
sesji egi:ami1niacyjinej dowiedzialern się, że 
przewodn:iczący Komisji, Karol Borowski, oce
niJ: egzamin jako ba:1idzo interesujący i po
ważny. 

PrzedsitawiJ:em niezimierinie skTótowo, bair
dzo niedostatecznie, niektóre stacje pracy 
Stanisławy PemanOW1Skiej w dwudziestoleciu 
międzywojennym. To co Perzanowska dalia 
nam rw 1czaisi·e dzii1siejszyirn jest bHilsze pami.ę
ci stmiszyich i zinane dos·trzeżeniom mlod
szycih. Oczywiście, ostaitrrl'ie irocmii:ki inie oglą
dały prac Perza!Ilowskiej z poprzedniego dzie
sięoioleciia, :ale isą •to już ifakty będą·ce wśród 
nais. Ten okires, u 'którego początku iSltwierdza 
s1ię świetną •rolę Buly1czew{)IWej · w dramacie 
Gorkiego na progu wskmeszon·ego IPO .wojnie 
Teatru Nairodowego, 1trwa .w itej samej war
tości artystycznej ,pr.zez kireację w Dwóch 
teatrach SzaniaJWskiiego. My, wy1kladowcy 
Pań1s1Jwowej Wyżswj Szkoły Teatrailnej, ma4 

my ponadto św'iadomość zinaikomitych pmc 
w nauce szitUiki 1a1ktonskiej. Kto mal Stani
sławę Perza111owską ·z dawniejszych lat, ten 
wied~iaJ:, że nie może Sltać się inaczej, że 
PerzainoW1Ska musi - 1Jaik jesit, musii - podjąć 
się pedagogi1kli. I w tej dziedzime jest irównie 
makomita oo w· gmachu teatru, zarówno w 
procesie nauczania jak i w bystrości ocen, 
oraz w ca.łkowi'tym oddaniu 0podejmowanym 
zajęc.iom. W wairszitacie dy:plomowyrn Pasto-

„. ' ... 

··" 

ralki mieliśmy świetme wyniki dydak!tycme, 
sądzę, że należą one do najśw1ietniejiszych , ja
ki.e w naszyclh warsztaitach można było 
stwierdzić w ostatnich dziesięciu laitac1h. 

* * * 
P,rzypomniałern, że Perzainowiska pra•cuje 

z oddaniem się 1temu co robi. To jej ,pełne 
zatapia!Illie się w robocie z n:i~rzeciętną d.n
tuicją, z ositrym przemyś·leniem rzeczowego 
materiału skl~adają·cego zadanie, z żarliwością 
i z roosądk1iem kontroU, po~wolilo jej dać 
teatrowi i szkole 1rezultaity orygina:lne, wy
peliruione WY\SOki:mi wa'l'itości:aimi. Temu za
wdzięcza siię, że owo wstydliwe, ia niapraiwdę 
przecież nie WSZ,YJS1tklim da:ne, uic:mde miłości 
W10ibee ·teaitralmej iSiprawy było w Stanisławie 
PerzanoWISikiej prawdziwe i było owocne. Da
ło jej również 11.lffiieijętność ·:rozrÓ'Żlniania 
praiwdy i fallszu, sprawliedlliwej oceny, żyic~i
wej iPOlffiOCY wtedy„ igdy umaJWJaJ:a jej słusz
ność i ,pcnrŻebę. Ta[ent IPer~an{)IWskiej i ito co 
w sztuce zrobiła ocend.any jesJt ogćXLnie ii spo
lecmiie. My, 'Dwloi !koledzy i przyjiaiciele, ko
chana Stasiu, dziękujemy Ci dzisiaj , że od
bierając Twoją iserdecmość, zawsze odczu·
wamy ·metelność Tlweigo koleżeństwa d. Trwo
ją miłość w.arto.ś.ai fachowych. To jes1t Trwoją 
silą, to pozostaje nia zawsze wśród nas. 

HENRYK SZLETYNS~ 

POLSKI TEATR W · KIJOWIE 
' Z .NOTATEK REŻYSERA (1931-1936) 

ALEKSANDER SKIBNIEWSKI 
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Dzieje ,polislkiej sceny zarwodowej w radzieckim Kijowie 'Sltanowią niemal idealną bialą 
p1aimę w :naszej ieatrologili. Jedynie krótki okres tzw. Poll-jpratu (PoUski€go W.airsztatu 
Teatralnego), lkńórym w latach 1929-1931 kierował Witold W.a111Jdurski, jest hardziej znany 
dzięki wniklliiwej monografii Heleny Karwackiej; ipisalem o nim również i ja w książce Na 
.lewym torze. Co 1bylo przedtem, co 1bylo .patem? Na ie pytania 1trudno było -znaleźć od.po
wiedź w pracaich iteaJtiroznawców, izresztą nie tylko :polslkich, gJdyż ~nisziczone w ll.atac!h 
ostaitniej wojny all'cMwa ki1jowisikie utrudniły też działanie uczonym radzieckim. WystaT'Czy 
powiedzieć, że w lbilbliotekiach Kijowa n.ie uchował się ani 1jeden egzemplarz jubHeuszowej 
broszury Państwowy Teatr Polski, wydanej tamże w :roku 1935. 

Warto 'Zaś stJwi·eTdzić, że fun1kicja spoleczna tej sceny lbyla izna1czna, :zważywszy nader 
liczną iPiolonię, skupioną w Kijowie, Charkowie i niekitóryich rw1iej1slkidh ośrodkach Ukrainy. 
W samym Kijowie mieszkało w ty.dh latach ok. 14 OOO PoU·aków, ale fakt, iż 1polski dziennik 
Sierp W)'1chodził .itam w nalkłaidzie 10 OOO egzemplarzy, ,pozwala domy.śllać się jego zinacznego 
rezonansu :taJkże IJ>()IZJa Ś·rodowiskiem istolecznym. WŁadze 1radzieckie zaibezipieczaly tej nairo
dowej mnd.ejszości wsizystJkie jej prawa, a organa partyjne . ipodchodzily do spraw po:Lskich 
ze znacrzmą ttroskUwoś'C'ią, o czym może świadczy taJkli ichoóby zap·~s z a1rchiiwum Komitetu 
MiejSlkiego KiPl(lb)U.: „W fabryice Czerwony Dwychun pracuje U !Polaków, z nich 5 czJ:on
ków Partii, uczes•tn'iczą w zbiórce na izakup czołgów, ialle :po ipolsiku nie chcą ro:zJmawiać 
li :polslkiej roboty :nieciekawi". 

Do tyic!h wJ:.aiśnie ludzi ,próbował dotl'lzeć polski teatr, zapozinać ich z 1Ht·eraturą ojczy
stą, a często nauczyć prawideł mowy ojczystej. Rroblern języ!ka (wspomina o rtym Skib
niewski) był wówczas ·zadaniem numer 1. Pisze o tym w siwoi1ch listach Jan Hempel, a Bru
no J,asieński w artykułach do Kultury Mas konstatuje ze smutJkiem, i ·ż 1p0).Jska mnfi·ej:szość 
narodowa iw ZSRJR .posluguje się języ1kiem n'ie polskim i nawet nie 1rosyijs·kiim, ale osobli
wym żargonem „kriwonikolskim" („Niech żyje socjailisty·czne isorew:nowanie!" - napis na 
transparencie :falbryc:zmym). 

O tym, jak ,w latach 1931-=--1933 zadarnie to usHował 1S1pelinić tea•tr !kijowski, ;pis·ze właś
nie Aleksander Sk1~bniewski. Na 1Hście ~aslug }ego teatru waivto 1Podk0reśiHć ·zwl.as~cza pre
miery Zemsty i R;zeczy gromadzkiej, jak również spekitalk:l Rabanu - drugie .po moskiew
sk1im Teatrze 'im. \Mossowietu wy1Stawienie sztuki Wandurskiego. Miało C!IlO znaczenie i po
zaiartystyiczine, jaiko ipię'klily gest pod adresem autora, usuniętego iz ikierownidrwa tegoż tea
tru ipod ·zarzutami, k'tóryidh cal1kowiitą bezprzedmiotowość ujawnił XIX Zjazid KPZR. Warto 
podikreś'1ić rówtnież nazwiska wspótpracownitków Skilbn1iewslk'iego: aktoca Wladystawa Herma
nowi•oza, aikitorki Walentyny Grzy.boWISlkiej (dziś .pracującej w warszawskim Teaitrze Dr.ama
ty;cznym) oraz diwóch wy:bitnyich i nowatorslkiclh na owe •c:ziaisy scenografów Fiodora Niroda 
i Mauryicego Umańsllciego. Ostatni swój ·sezon (;1934/35) Państwowy Teatr Polski w Kijo
w1ie iprzebyl ipod avtystycznym lkierownietwem wyibitnego reżysera l\.llkira'ińskiego, A•leksain
d.Ta Sumarokowa, !którego żona WaleTfa Draga stal.a · się aro()łbą aikrorS1kiego .ainsamblu. 
Z ,premier 1tego okresu rwar.to wspomnieć o Wesołych kumoszkach z Windsoru., w których 
FalJSta:frfa grial Hermanowi·az, a Robina - Grzybowska. Próbą kontynuacji linii Fredrowskiej 
ibyly Damy i huzary, nad którymi zaciążyla przecież przesadnie satyryic:zin.a myś1 reży
serska . 

Calość sprawy, szczególnie interesującej .pr.zez lpOIWią:zanie z działalnością komunistów 
polskich, .!zeka dopiero na swego kironika.rza. S:zJkic Ski1bniewskiego będzie mu w pracy ' 
cenną pomocą . 

WITOLD FILLER 
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