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PAMIĘCI Wll:LKll::J AR fYSTKI 

D .: ic sic; c: Il/I. tc..:m u - li si.t:rimin 1U47 r11b1 111 %rir„u11.c:11 
Kro~'.nień.skim. =marla Wa rtcla. Sic mas;:.kou:u. Ode ·:In 11i.cspo

cl?iewunic 11ic cloczek au;s;;.y .iubilens ... 11 liU-lecia 1ira cu a.rf.1J· 
sl.ycznej, ktcjry miala obchodzić na .scenie Teatru Zi.emi Rzc 
.'z~rr;;ki.ej. z Rzeszotoem bowiern zląc.zyla się pod koniec SW<' 

uo źycir1 najbliższymi i najserclec:miej"::ą111ii w i<;:ami: tn kie 
ruwalc1 tcotrcm ·w okre.sic l!Jł5 1941', tu r e;. y se rowu la., 11c:u
la i wyclwwyv:::i.lc1 nilod:ież aktorską, tu w res ?"cie grało osW!
nic swoje role - Matkę w „Balladvnie" i paniq Tabre 1 

w „świętym plomieniu' ·'. Po ra z pierlics:y "<l.wied:ila R ze 
szrjw w roku Hl05 z „Norą" Illscn'l, 11i.e .pr: ypuszczajqc .Zc' 
pewne, ie po latach po1.oróci do tego miasta, gd:ie do c.:asó w 
P oi':,•ld Ludowej nie było przecie ~ stałego teatru zau;odou:euo. 

Wanda Siemaszkowa, najwybitniejsza nas za akt:)Tka olo-.'
sll Młodej Polski, pierwsza l\1((ria w „Wars-'.((Wianc<:" i Par! -
11.u Młoda w „ 'Neselu" , prze:: pól wieku pury1vajqca widowni •; 
.,wymi ·rolami, cale niemal .:tycie poświęciła teatrowi. Pro i;ę 

w l.e::it.n:e pojmowala jako shL :bę spo/ecz;ną. Z my.~!ą o s:e
rokich kręgach nowe1 .public:ności, do ostatk(( ni.e szczędc i/CL 

sil, by ·W wojewód.ztwie r zeswu·ski.m upowszechnić kulturę 

te'.ltralną, budzić u.milowan.ie li t eratllr?J polskiej, krzewi·~ 

pic;kno polskiej mowy. 

W związku z d ziesiątą roc ?nicq ~mierci Wandy Siernrzszko
ice.i kierownictwo P((1\.stwou:ego Teatru Ziemi R?eszowski~j 

wystąpiło z wni CISkiem o nada.nie teatrou:i Jej imien ia. Ł(!

c<:qc tę uroc.zystość z wystawieniem „Balladyny" Slowackiego 

teatr nasz składa zasłużony hold p<t.mięci Wielkiej Artystki. 

SfANISU.W UĄBRow::,1:1 

WANDA SIEMASZKOWA 
(1867-1947) 

Scena rzeszowsk-1 składa siffomny a należny hold Wid
kiej Artystce, które.i pam1ęc w Polsce zaczyn:i siG za_ 
cierać:, która młodemu pokoleniu jest zupełnie nieznana. 

Jedna 7. niewielu pierwszych tragiczek polskoich , któr~~ 

widzowie w Ameryce nazwali polo;ką Duse - na rzeszow
~ ldej scenie zako11czyła swą 60-letnią wędrówkę artystyc7.
ną. do ostatniej chwili życia oddając ską.rby swego talenlu 
z~: wsze drogiej jej sercu publiczności. 

Warto w upamiętnieniu jej drogi i jej triumfów puc
rzucić karty tego pięknego żywota: 

Urodziła sic; 30. XII. 1867 w Lipowej pod Kobrynil!m. 
Cjciec jej, Feliks Sierpiński, in±ynier, budowniczy mostów, 
z zamiłowania muzyk i teatroma n . Matka Emilia z Prenie
rów. Ojciec dzierżawi! Lkpową od Onichimnvsk>ich, później 
zamieszkał z rodzimi w Łomży . Tu zajmował się z pasją 

urządzaniem amatonkich przedst:nvień. Mała Wandzia F c
iicja Katarzyna kształciła się na pensji Henryiki Czarnor.
kiej w Warszawie. Dzieckiem będąc chłonęła wrażenia 

przedstawień amatorskich i zawodowych i sama tu wy~tępo
wała w dzieci.nnych rolach. 

Zaczęła studiować sztukę aktorską u Józefa Kotarbi1"1-
~kiego, któremu zawdzięczała kunszt pięknego słowa. Po 
półtora roku weszła JUŻ na scenę krakowską. 

Rosła, ksztaŁtna choć szczupła, o pięknej głowie, o dr o
bnych, regularnych, szlachetnych, klasycznych Hniach, do
brych manierach, posiadała piękny, giętki głos, wówcz as 
jeszcze •niewielki, o metalicznym brzmieniu, który w okre
sie jej wyżyn artystycznych czarował publiczność. 

Przybyła z troskliwą mamą do Krakowa w 1887 r„ gdy 
już opuścił swą nawę Koźmian, ale jeszcze nieoficjalnie 
czuwał w .pewnej mierze nad jej drogą i c3asami incognito 



pomagał wskazó.wkami następcy swemu .TJkubowi Glikso· 
nowi, który miał dobrą glowc: - do własnych interesó.v„. 

Przeżyła niesłychaną tremc: debiutując w roli Helenk i 
1W Dziwaku A. Mańkowskiego 8. IX. 

Po paru wystąpieniach panny Sierpińs'oe j komisja tea
tra1na 4. XII. 1887 orzekła o adeptce: 

„Jest to zjawisko nader mile . Widocznie scen11 nil! .z.iw, 
grać nie umie, ale jej naturalny idmiech, jej wdzięk w m

chach., niewymuszony ·ton mowy, jasny nieco pieszczotli
wy, mimo niewyrobionej wymowy, budzą ogólną sympa
t~ę . Widocznie granie sprawia. jej przyjemno.~ć. Tę przyjem·· 
no.~ć dzielą z nią i widzowie wnosząc, że pozostanie i na 
dal nader sympatyczną artystką". 

Lornetki starych koneserów z loży komisji teatralt: cJ 
wymierzane wieczorami w uroczą . czaru.i <icą dwudziesta·· 
letnią pannc: zadecydowały, że może pozos tać na scenie . 

Więc gra w komediach i sztukach ws,zystk ic swo,1e ró
wieśnice Manie, Helenki, Klary, Paulinki i Karolinki, 
w brązowych trykotach szaleje .po scenie j ak o Puk. Wnet 
skończyła się je.i dziewczyńska swobod a . Już w czerwcu 
11188 r. dwudziestosiedmioletni kolega Antoni Siemaszko -
przemiły narwaniec, a utalentowany kom ;k krakowski -
pociągnął ją do ołtarza w wawelskiej katedrze. Od jesieni 
JUŻ na afiszach nowego se:-:onu błyszczy jako pani Si<:· 
maszkowa. Z każdym rokiem przybywają nowe role. ak 
n ic było okazji, a by je wy.pracować częstym gra niem. 

Parc: ról młodocianych am a ntek bardzie j interesuJą..:ych 

mogło jej dać dozę sa tysfakcji w najbliższych latach. Obj ą ł 

Ol)WY teatr Pawlikowski, był to rok 1893. :-~os taj e Siemas?>· 
k awa na tej nowe.i placówce prowadzone j przez młodego, 

ler:z mającego wiele do powiedzen ia na postępowej scenic 
dyrektora. 

Znika początkowe onieśmiel nie, jakie na obcym grun
cie towarzyszyło młod:dutkieJ wychowanicy z pensj i. 
P:erwszą heroiną krakowsk,ie j sceny była jeszcze Antoni!"l a 
Hoffman. wszystkie role młodszych amantek grywała , o fa
talnych warunkach i monotonnym głos ie, Anna Kałużyńska. 
Powoli wydobył się za .parę lat u Siemaszkowej tempera
ment, rozmach; mogła sięgać po wymarzone role. Wunac
ma się pracą usilną jej głos . Jeszcze w sprawozdaniach 

-- - -, 
I 

WANDA s rE MASZKOWA 
( ze , .l> ior 6w S . Dqbrow<k i e :~o) 

komisji teatralnej z 1895 roku czytamy: „Nie ma siły glofo, 
bardzo dobra w konwersacji i lekkodramatycznych rolach". 

Siemaszkowa - jako artystka urodziła S'ię sama po 
kilku l a tach żeglowani a po mieliźnie banalnego r epertuaru. 
PQ pros tu doj::zała .pewnego dnia do istotnego najbliższego 
je j emploi przedstawicielek mocnych , świadomych sweJ li
nii życ ia kobiet. J e j wielki talent utrwalił na a fiszu na
zwisko Rydla wspan i ałą kreacją w Zacwrowanym kole, Ki
s ielewskiego Szal ona Julka. W sieci. Lwćw pó.ln iej po
znał dzi<;'.k i niej i Adw en towiczowi cykl dramatów Ibsena . 
(\Vi elki artyst <l Moiss i w czasie gościny w Polsce, ws9ol
~lrając z nią, zachwycał się jej Heleną Alwig). Stwarzda 
mocne, prawdziwe kreacje ludowe. Zna ł a lud i umia ła zna-
1'. ?:ć pros tą . przekonywajc1 cą drogę do tworzenia kreacji . 



W Zaczarowanym kole widzowie ogląd<1ii na)prawdzi\v
!;zą chlopk-:, płonącą żarem zmysłów, przerażającą natura
lizmem w >cenach obłąkania, .Jewdocha w Sędziach nio.>h 
\V sobie zaciętość, zapiekłą bólem krzywdy nędzarki, o wy
~oce tragicznej nucie. Jagna z Wesela to idealna odtwór
czyni tej prostej, szczęśliwej, serdecznej o subtelnej duny 
bronowickiej dziewuchy, w Dziewi.cy Orleańskiej hvcirzył.:i 

.:wartą postać mocarki, jaką sobie wyimaginował Schiller. 
Rozkosz była oglądać ;ą jako praczkę, wyniesioną do god
ności marszałkowej Francii w Madame Sans Gene. Smia-
1:;, rezolutna, szczera, pogodna, rąb·iąca prawdę w oczy. 
sz,;fująca kanciastym gestem, w tej roli wyżyną gry rów
na Honoracie Leszczyńskiej . 

Szły przez polskie sceny dymy i mgławice dramatów 
3ymbolicznych mrocznego fatalizmu. nieukojonych żarli

wych tęsknot, szałów zmysłów. I tu znalaz~a artystka swój 
~ty!, uwypuklając z talentem trudne często wyrazy gam 
uczuć, wulkaniczne wybuchy. Podpierała te tworzywa swo
je indywidualnym swoim realistycznym operowaniem głl'

sem, wyrazistą inimiką i gestem. 

Siemaszkowa włada już wówczas swobodnie całym ogro
mem swego talentu, bujną formą gry, siłą ekspresji. Moi:r 
ni.;; ma tam przesadnej analizy; intuicja artystyczna i ~t·r

ce dyktuje jej właściwe i trafne sposoby. Nie dobierała poz
nie szukała tanich efektów - była sobą. 

Pożegnała krakm.vską scenę 1902 r. Młynarką w Zilr. ;?-o
ruwanym kole, na scenę z widowni sypał się deszcz rói„ .. 

.Jeden sezon 190'.ł /3 grała w Warszawsk;ch Rozmaitoś

ciach, wróciła do Krakowa. W 1905, :~dy dla p<>lskiego :;Ji;; . 

wa ze sceny otwarły się po rewolucji _sceny na Litwie, ;:a
i.:>żyła własną trupę, grała w Kownie, Wilnie, Mińsku. 

Przeszła ciężką chorobę płucną, leczyła się na południu. 

W 1906 r. zaangażowała się na scenę lwowską do 1920 r. 

z zespołem lwowskim występuje w Wiedniu, w Paryżu, 
a sama w Zagrzebiu, Pradze. Po wojnie w założone] prze,~ 

Osterwę Red1ucie zachwyca Warszawę rolą nieugiętej m:i
trony w „Ponad śnieg" Żeromskiego. 

Objęła dyrekcję w Bydgoszczy, prowadz-iła dwa bta 
1!120-22. Nie był to pomyślny okres. Jej najlepsze arty
styczne intencje rozbijały się o spra\vy elrnnomiczne. Kło
poty finansO\VC' nieumiejętnej gospodarki działały na szk o-

WANDA SIF.M ASZKOWA 
j nko p;:in! AIWi?>g w „Upio ,·a ch" 

dę poczynań artystycznych. Grała tu cały cykl swych po
pisowych ról. - Znużona warunkami loludnymi, ustąpiła 
ze stanowfaka.· 

Zaczęła się Jej t•.1łaczka, grała gościnnie w Wa·rszawie, 
.Lwowie, wyjechała do Ameryki, wezwana przez amerykań-
3ką Polonię (1924-1926). Tam w Nowym Jorku, Detroit, 
Chicago, Cleveland, Pittsburg, w ogniskach polskich grnła. 
recytowała, wygłaszała odczyty, otworzyła szkołę drama
tyczną. Wróciwszy do kraju odbyła wielką ilość występó'.v 
i w 1927 r. osiadła we Lwowie. Wyst powała, prowadzih1 
.-;woja '> Zkolę rlrama tyczną. Srt>brnc• włosy otoczyły skroi! 



dawnej Amelii i Dziewicy Orle ańskiej. W mieisce d'l.w·· 
nych młodocianych kreacji nadchodzą matrony, ma tki dra
matyczne i babki... gra role charakterystyczne jak np. Dul
ska. A zawsze idzie naprzód z młodzieńczym, niecierpli
wym zapałem, artystycznie ambitna , przodująca młodym. 

Od 1935 roku do wybuchu wojny występowała w Tea
trze im. Wyspia1'lskiego w Katowicach. Tu też obchodził<: 

swój 50-letni jubileusz pracy 20. IV. 1939 r., grając Rudow
ską w sZJtuce Ponad śnieg. Ciężko przeżyła okres wojny, 
po którym niezmordowana stanęła znów do pracy. obejmu
jąc kierownictwo sceny rzeszow~kiej. Zgasła 6. VIII. Hl47 
w Żarnowcu w powiecie krośnieńsk.im. 

Była w grze arcyswoista, najbardziej indywidmilna. To 
trudno dziś wytłumaczyć cą pokazać jak brzmiały struny 
jej głosu, który w ciągu lat zdobył sobie wciąż nowymi ro
!ami taki kolorowy rejestr dżwiękó\v. Jak atakowała eks
presyjne par.tie roli, wymagające ogromu· dynamiki, wedle 
gustu ówczes!1.ej młodopolskiej widowni, wielbiącej tra
gedie wielkiego repertuaru tak właśnie podane. 

Znany i ceniony przez znawców był jej kunszt recyt<.
torski. Przez długie lata nie wyobrażano sobie wieczorów 
koncer-towych bez jej udziału. A je j głośne tetmajerowskie 
Na Anioł Pański biją d zwony wielekroć brzmiało z estrad 
jak i Kasprowicza Moja pieś1i wieczorna i Srnięt11 Boże. 

Czysty, pięk-ny, mlodzieńc?.y tembr głosu z:ichowab do póź
nych lat. 

Patrzę na potężny rejestr jej ról, jest ich kilka setrl;: 
niektóre z nich grała przez długie lata. RDztacza się przed 
nami ws,pa:niułe pokłosie pracowitego żywota Wielkiej Ar
tystki, w ciągu sześćdziesięciu lat ni·zane: kol<>rowe pacior
ki komediowych dziewcząte<k, błyszczące korale chłope k: , 

wspaniałe perły dramatycznych kochanek, iskrzące bla·;ki 
brylantów w artystycznych oprawach kreacji heroin i tra
gicznych matek - i ostatnie poczciwe kuleczki babcinego 
różańca. 

STANISŁAW D!\BROWSKI 

CECYLIA BlOŃSK,4-

JEJ OSTATNI TEATR 

Jeśli w straszny czas okupacji śniły nam się piękn <~ 

wiersze, czytane w kn~g·1 wieczorów nie znających łap;;

:1ek. teatry. z których wraca sic; do domu poprzez w<>solo 
oswietlone i spokojne miasto, jeśH marzyło nam się wów
czas owo wzniosłe wytchnienie, jakie daje sztuka, to ów 
,.Koncert słowa" dawał olśniewające uczucie spełnione.<; !.> 

marzenia. Napawał radością. jaką daje życzenie, spełnione 

ponad miarę oczekiw<inia. 

\Vspaniałym, met:łliczn~·m głosem, którego lata nic a :1iC 

nie pozbawiły urzek1jące.i siły i głębi, Siemaszkowa recy
towała księgi „Pana Tademza„, wyjątki z „P<>.na Balce
ra w Brazylii", wiers7.e Norwida. W salę bardzo cichą i bar
dzo skH.Jipioną, padały słowa i &trofy. Starsza siwa pani. 
Mistrzyni Słowa, występująca bez charakteryzacji, hojnie 
na.i:radzała nam tamten czas. Zwracała nam piękno żyw<' 
gore}ące ... 

Było to 19 maja 1943 roku - koncert słJwa Siemaszko
wej, przybyłej gościnnie do Rzeszowa, zainaugurował Ty
dzień Teatru. Dochód z Tygodnia przeznaczony był na od
budowę budy·nku b. Sokoła - obecnej siedz.iby Teatru. 
W kilka dtni pa tym Siemaszkowa dala dwa ,.poranki" dl r 
z-zeszowskiej mbdzieży s·zkolnej. W wywiadzie, jakiego 
urlzieliła mi dla wydawanego wó·,vczas „Dziennika Rzeszow
skiego", tak oceniła młodocia•ne aur'.ytorium: „.Jestem wprost 
zachwycona z:ichow<inicm się tej młodzieży. Widząc :~a

rhwyt i entuzJazm młodzieży wołającej bis, nic chąc się 

powtarzać, dodałam do programu „Jagód!cę" Lena-rtowir:za 
i „Rozlegnij się głosie po lesie" Konopnickiej''. 

\Vidocznie Rzeszów ze swym młodym teatrem i aspira
cjami kulturalnymi najmłodszego podówc?as miasta woje
wódzkiego, przypadł artystce do gustu, gdyż w kilka dni 
później (10 czerwca roku 1945) nadszedł od niej z Krak owa 



ii5l. w któr„ ·m pis;:c : .. Tydzień. d?i c li mnie uti p o 1cr •Ili 

? R i'es: a1co. 11 2daj e mi si':, .::!' ci(lg lt! p r: c.:uwum chtrire 
!uni spf!dzone. Nu lic zne ::ap y taniu. jak było? - odpo w ia

clam: W spcmiol <' . Pocl nwslu ść n ast r uj11 sput t:gouYll lot sr1-
molotem te slonec .wu, josnu cl 2 i eń. Za 11i sk o l<'t:' i a l cś ptakti 

metaloti:y, myśl si ęga / o 1r y:ej„. J ak :e w i<•c n i c ciesz y ć ~;ir: 

i 1.ie lcciec: z ochotą, by kol r uorn i pracou:ni i;om jlltro pu

m6c? Przylecę. Zatem d o 1· ·;rl : eniu . W ancl ri S ic nws:kou;u". 

Swi:mu zamiłowaniu do pis a nia lis tów „od n :ki" , Sie-
maszkow a pozos ta !a wieri1a d o o,;la t:1;d 1 c łnvil 7.yci3. W kil
ku rod zim1c:1 r ;:eszowskich , z którymi zapr :~yj 1inib : ię b! i-· 
?:c; v-r t)·m o r "sic , pozost.t ły lic wc l isty, Clc~sto :oiż :;krząc2 

~ię cd dov,:cipnych i trafnych u '.v·1q Zrodzo012 z potrze>oy 
chwili - z te a tru pnPsyl :;i la j e a clr25a t0m przr z k og o; z prc;
cownikó·,,·. 

Wie rna swe j mi l o~ci do młod zie::. \. um i a ł a pnyci <i g ~d: 

ją do teatru. Z ci.crp!iwo~cią i i.o r h H " ia od d ~oc;o p eda
'.,!O;::a wprowacl :i: ~ l,; na scenf' uczniów i u~ - 'n n ice rzeszow
~kich szkół. uc ząc ich - chyba ina cale żyd - rriłości do 
teo.tru. s ama m lorla w sród młodych duche m i zapałem . Ki l' 
d/ . n <J s t <J ł c już os : '1 d la w TI1. e ~ .mw i t' . j a h. J n: l y 'i<'r , a 11:c1 -

str; pnk· 'i yn: t L' t· < ~ ·1 trn, pr zy:;:otowa!a w m .i iu roku 19'1;) 

i G .u:-· „d.lie i'1 m a tk i" na ~cen ie •'. udz iakm ml d ;d Pży, huf
ców l1 ar 'l'rs i< 'r ll it.p. \V c·ć ci"~-cu r ol u 19·!.'i w wi2 czorZ \! 
Micki cwiczow , kim w y tąpil ze~pól m lod E· o; c: mę · \lego Pań
stwoin ·1:0 , im na1.j um i I~ irc:um. Chó r mi 0 cL ys,_kol ny, któ
:·y :::. i: i1 Wu! „S ll·p,v :'\ ennciri . ie" i iu. A cóż to b )ia z ,1 r: .• -
tlriść. g y Pcin i Wa n da „ ;:a,111g a żo'.v;:ila" m;il<i artystkę do 
.. l'\o r .v" Ihs•·:i :1' Kilk:i! e tn ie j :Vliluni D. (clz ~:i s tuclc ntcQ 1w~

c~ .vc.v n ~; ) - p•) wil'ia ud :.:nyeh przr d s ta w !e ni cich Si in a -z 
ko\V;J r1f i:.'l·n \• • .- :: ! ł:t k :s :ć! Ż PC lkc:; z d :.'d ? I, a cją, z ~1czv n~·1 j ~~ c : 1 s: G_ 
Dd sl ó1v „ h. . 1(' /: ' 1c0" '. l'oc\c1,a:; pró'::l z młodzi eż<, op :-i ,1· iad.1-
l ;i. iż :pc;d •i'.1·s1y c ;.~~ c ckuuac.ii w Wicli-:zce, uczy ł a t 1~ r;, 

cl:~'eci clekL'm :H:ji '.V i•-'rszy M;cki l:\\' icza i Slow;: cL:i l:<>. 

\,V okrcsi:' ocl li oto;x1da 19-l.5 r. do "tyc ;~n i . t rol·rn UJ.17 W >1:1 · 
ci ::l SiP1n t1s zkO'.\-zi rc7-y ~ erO\·Vah~ n :.:l ·zcszo'.vs!iie.i scenk· .,B ::l l
l:idync;" ::-iiO'".' a ckiq;o (któr<i rn in a u 0 urow·1la s ~wn l!H;) ~ l') 

. , ~wic::ty Plomict'l" :\faugham.i, .,Siary dzwc,n" Brzozy .. ,.\lo
rę" Ibsena , \1·cspół ze swą byłą uczennicą - artystk ą cl :·H
mdyczną Neonillą Kilar - „Marię Stuart" Słowackiego. 

Wśród szeregu konc ertów żywego słowa, cio których iako 

:n;, komita recyLitor k a i scenicz. y p ed3gog - wielką pn:.r
\'.' azvwała \Vllo , s ·em szkow przygotowała ·o vnież w ie
czor, po!;\1;i ę c ny 35 r ocz:1icy · nk rc i 11'a r li K onopnickiej, 
z J.: tó r e j d mem ą :Jz; v a :-- t y tk.;; '· : zy s . rde<'z ej przy1az
l1i. (Na w ierzó r ów p rz} oyb c6rk_1 1 on opn ·cki j - Zofia 
~>Iicl ie wiCZO'.\' '.l. ). 

\V „Ś•.\ii:, l _, n. µ • ..,11i1: ..i" ~i1.:ll1a „ .'-'"'" <ć e1L: role: mat:Zi, 
k tor a .' m u. r odJ j"' tr ci„1ę swenu y now1 - kalece, oy 
0szczędz:: ć m u osL t czncgo r o:r.cz.i.ru\ a n 1d. R ~welacją, któ
ra za pcv:n~ >rZ dzie ty l k o do h ; .orii r le z wskiego 
t ea t ru, b) ła .J j osi:.i tn ·a k r_ cja :\'la tki w „Balladynie". 
X a 35- t ,nn 'ub:leusz0wym. 11i t z.'.')'k le U'" ?:) '>C' ic o')chocl;:o·
nym spP- taklu 116 czer ca r. 19113) o ' re i: byl · równiei. 
przeds t aw·r iele Rzą du. 

Wi elka n a sce n ie, S iemaszkow a by ła ni ~zwykle b ezpo
średn i w życ iu cod zi .nym. Pon ieVl.&ż urok j2j osobv 
i z•.viąza n a l nią 1 genda nas zej w ielk iej :.ceny narodowej. 
poc iągały m n ·e z n '. e adpar t ą s ilą. szuka łam na jrozmaitszych 
.,za wod ow eh" .pretek st ow by z.n ale.lć s ię na próbie, przy 
je; reżysersk i c h r ozmowach z a torc.mi_„ P <.' wnego dnia P<o··
ni Wand a u jęła m nie p cd brodę i. o~vym to nem poufałym 
a b ezoso o _ m , J k :m s<, d z;w e n ie -.v'ia t,- 7.wykly dawniej 
zwrac ć · i e-~ do l obi.: t m lod .-zych. powi e cl <:ial a: „lubi te·1tr, 
co?.„ N ie m usi - zuk· 1: p rt.: teks ów. niech przychodzi, kbdy 
ma och otę ". T ak w ·ęc m al~ m od t a d c a ll '' ~m już „leg::ilnc·" 
1~10żl iw O!i ci p od l i'.'! ia n i2 .kj '° lL' g i l. umi eję tno;ci podciqga
aia aktorów k u poziomov i swej g :-y. !Vl ug łam słuchać do 
'.-:oli wsp <rni a łe~o Ji;zyk a - Lj p '.1 ls zczyzr:v ta k w najlep
szym t ego -łowa zn~ c zcn ·u li te r ,_ckie j . cl ta k ż.vv.rej, jaką 

p.1sługiwa ła s i ~'.. mÓ\' i ą c p olo zn i0. Widzia ł< m iei niezwyk
łą praco\ ' tos ć i p1l~o · c„. i\!I i<tla m nó,; t\vo nota tE:k i zapi:;a
!'1.YCh U·.cog od no!>n ' c p rc:cy \ · t ea trze . Z·.vykla była czerpać 
z nich i p r zy opr a~ .n \·, a n 'u ról , k tóre po \Vielokroć ju;: 
kreowała. Sp ra\'. · '·· w tórej ang3żowa ła sic;, dawała całe 

swe serce A że T _tr r z zowsk ' . był jej osta tnią wielką 

p a sj ą , w.vQ:lk i je j s:!ły n ie w tym ki eru nku. by sobie zabez
p i eczyć agl y ·te nc ję ( żyła nader skromnie, ubogo - możn J 

pow iedzieć: ) lecz teu trow i. 

Stąd st a n n ia o odzysk :rn ie sum, które jak twierdziła, -
r;c zos t al y u5k lJ o a ne •:.; j:ihmś amerykańskim banku, pod
cza s jej '.v;;;tępów w Chicago, w Nowym Yorku. W rozmo-
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n ·" .~ prz ·!Jyłym \1."Ó\1-C/. '1.S do RzeszO\va przedstaw1c ie leni 
l'ol ,. : : . \1:1 ·r yi: .; ii,J; ; r:•j . w.q· ;pił a chęć Ud 'lnia si~ do Amc
r yl;i. celem odz~ ~ ka .• ia tych p; L•n il~ clzy, by nasiępnie obróck 
Je 11 ;1 oclbudm-, c, czy L·l. budow ·· tc·atru w R zeszowie. 

\'v si e d z ibie nc1 :;ze.~ J te···· ·u od 1; · icdz ił Si .~maszli:ową Lud
wik Sol . ki. L·. '.óry !H'L ·b.d ' v R '.es ~ (l\V'1 na zapros zc-•nk
s·~ku l 11 ego 1·~/lłk.~ Jr ... n ~·: t~· c t :i~ t ~u j ·go =n1i n i;l ... I3i e ga U~1ny -

opO\'.·iadaL' późn i c-j S i em<: s1 !rn n.:~1 - od sut eren do strychu. 
.Solski mówił m i: ma P~.!'l i tu b a r dzo niewygodnie - P a ni 
'."l a ndo - to t r zeb,: Lmic ::. ic . to l ~l • r0b :ć". Trze ba n:eczy ,1·i 
~c·ie o t_vm · · ..- 9y~. Łk im pom -.~leć - z<;koilc.:yla. 

.Jednakże w poprz"'k z<:m icrz1.: n iom. a m bicjom i planom 
;.,C'l nym energii. st a v„ a lo ;:drowie ar tystk i. coraz bardzi •"! j 
:1ad ,, ·e.r żonc. N f.c zmi e r n · e '.i) sok ie ci~nienic coraz bardzie , 

,c:~11r a ż .,1!0 ży c i u. Córka ar ys tk!. widzą c z.y stan zdrowia 
ma t!;:i, pr.~y .i•' '.dóła do Rzc "'OW „ . c zyniąc s Lłrania o to, 11Y 

1Jos S icmaszk m.v <0> j utrwalony '-' '" lal na 'Plytach. Niestet~·. 
sta rania t e pozostały bez skutku. NiQ Z<l PO'nniany głos, gło s 

- który na sc·Qnach Polsk i i wielkich sc :„1.1ch świat '.'!, po

przez pon ad połow~ wie-k u c.::irow::il , \vzruszał. bawił. 

ws tn:<~ ~a ł, budził sumicn in - nic zo>tał zac- howany dla po
tomno ś ci. 

Tu na r zeszowskiej scen ie - o;;t .:. tnie.i scl:nie .kj życia , w 
1'<' <Jtnc, który od lą d ni rozNwalnie bę cłzi! związ :.i ny z lej 
l'.11icniem. gł oo ten rozbrzm:ewał p ora z: ostatni_.. 

CECYLUl BLONSK!! 

RYS. SALOMEA GA WRON SKA 



JULIUSZ SŁOWACKI O BALLADYNIE 

TRAGEDIA CALA PODOBNA DO STAREJ BALLADY, 
UŁOŻONA TAK, JAKBY JĄ GMIN UKŁADAŁ PRZECIW
NA ZUPEŁNIE PRAWDZIE HISTORYCZNEJ. CZ:\SEM 
PRZECIWNA PODOBIEŃSTWU DO PRAWDY. LUDZIE 
JEDNAK, STARAŁEM SJĘ, ABY BYLI FRA WDZIWYMI 

ABY W SERCU MIELI NASZE SERCA„. 

Z LISTU DO Mli.TKI 18 GR.UDNiA 183.J n. 

JERZY MIRECKI 

SIŁA FATALNA 

Słowacki żył i umarł w cieniu Mickiewicza. Rywali
z2.cja dwóch geniuszy przetrwała poza grób i is tnieje do 
dziś. Oddając M ickiewiczowi wszystko, co mu się należy -
nics.posób zaprzeczyć, że Słowacki był bu:itownikiem naj
zarliwszym ze wszystk ich polskich poetów. Bunt Slow"1e
kiego godził przede wszystkim we wszelakiego rod za ju ty
rnnię. Czy s.tosowa! ją obcy zaborca, Watykan, czy też ro
d zimi możnowładcy - zawsze wys t.~pował poeta przeciwko 
uzurpatorom. 

Już w młodzieńczej „Odzie do wolności" widać to w y
r<łżn ie. Jeszcze bardziej konsekwentnie podkreśla Słowacki 
swoje stanowisko w „Beniowskim", w „Odpowiedzi na P s;1l
my Przyszłości" , będącej polemiką z reakcyjnymi poglą

drimi Kras..i11.skiego, w „Grobie Agamemnona". 

Na tę szczególnie istotnq e: echę całej twórczości Słowac

kieg o zwróciły nicgdys uwagę wykłady prof. Kleinera, n..iJ-
1,,vybitniej szego zn awcy polskiego romantyzmu . Przekonałem 
się później, :le występuje ona nawet w d zi ełach Słowackie · 

go, przesiąkniętych mistycyzmem, że w twórczości p oe ty 
nie ma takiego utworu, w którym bezkompromisowe pot~
pienie przemocy i sympatia dla ludu - nie dałyby m ·ac 
o sobie. 

„Balladyna" Juliusza Słowackiego, k tórą mamy okazji.; 
oglądać na nasze j scenie - nie stanowi pod tym wzgk:
dem wyjątku. Trzeba powied zit> ć , że nic zawsze to bylo 
jasne. Z początku ni e doce n ia no te j sztuki. Norwid p ioal 
w tedy: „Tacl)t móglby c zytać , ;Balladyn ~ " i może łzę O!f 

w oku poczuł, a czytało ją ki1, kanaście tysięcy rodakóti; 

czytających - c :zytających?„ .". Po prostu źle czytali, gdy 
widzieli w „Baliadynie" tylk o banvne, choć pos ępne wi
dowisko, a Jednocześnie nie dos trzegal i głębokich trcici s po
łecznych. 



Jeśli przy całej swojej sympatii dla ludu stworzył mo
'Vacki Balladynę, postać o tak „czarnej duszy", to zawa
żyły tu nie tylko względy lite<rR.ckie czy wpływ Sz;~1kspira. 

p .k za.zwyczaj tłumaczono - ale również rzeczywistok, 
w której sztuka się rozgrywa, rzeczywisto~ć złożona z ele
mentów historycznych i współczesnych Słowackiemu. 

V•: tych warunkach dramat polityczny nie może '·'przybr~ć: 
innego obrotu, jeśli ma zachować prawdę psychologiczn;i . 

Balladyną nie kierują wrodzone złe instynkty, lecz kon
~c~kwcntna wola osiągnięcia celu, którym mają być jPj 

~prawiedliwe rządy. Jednak nawet szlachetny cel nie uświ<;
t'« nikczemnych środków. Balladyn została wciągnięh 

w zaklęty krąg zbrodni przez popełnienie pierwszego zabój
stwa. Dalsze jej czyny są ilustracją okrutnych stosunków 
f l·Udalnych. 

Przez wiele lat tragedia ta stanowiła popis dla solistki: 
viza wykonawczynią roli tytułowej nikt więcej dla pu
bliczności nie był wlaściwie ważny. Pamiętam, gdy byl•~l"!l 

i•~szcze chłopcem. 111dzie chodzHi do teatru nie na sztuk<; -
tylko po to, żeby zobaczyć główną bohaterkę - Balladyrn> 
Znacznie później dopiero dostrzeżono znaczenie innych p11-

taci - Grabca i Kirkora, Matki i Goplany. 

„Wielkość dzieła klas·ycznego polega na jego ludzkiej 

1i:ielkości", a tę przecież każde pokolenie odczuwa na swój 
~posób. W roku 1958 społeczeństwo musi myśleć odmien·-
11ie, niż przed 100 laty. Brecht we fragmencie swojej roz
prawy o krytyce teatralnej przestrzegał przed kanonizacji\ 
dzieła klasycznego, ale też przed jego „formalistycznym 
odnawianiem". Co innego odkrywanie wciąż nowych praw<:!, 
zgłębianie myśli, nadawanie im wiernego kształtu scenic;!
uego. 

Z biegiem lat odsunięto postacie fantastyczne od decy
d•1jącego wpływu na rozwó) akcji dram·itycznej, z całą 

wyrazistością natomiast wystąpił na plan pierwszy problem 
walki o wladzę. Przed każdym teatrem, który wystawia 
dziś tragedię Słowackiego stoi jednak odpowiedzialne za
danie wypowiedzeniel własnego słowa w kwestii, dotyczą

cej ideowych założeń tego utworu. 

I tutaj myślę, że różne nawet rozumien:e poszczególnych 
scen i wypowiedzeń, rozmaite poszukiwaoiJ. interpret<1e) J·· 

ne muszą doprowadzlć do stwierdzenia: „Balladyna" swoim 
ostrzem wymierzona jest przeciw tyranii! Swiadczy o tyrn 
los głównej bohaterki utworu, walka Kirkora z Popielem 
i-:rwawym, postać Grabca, w której jak w krzywym zwiC'r
(:.\adle odbija się droga życiowa Balladyny. 

„ ... to jest gorzkie dzieło" - pisal o „Balladynie" ~ am 

Słowacki. Dodajmy, że to stop przygniata1ącej goryczą iro
nii i najbardziej górnej poezji. Akcja dra:natu rozwija się 
tym bujniej, im bardziej narasta żywioł poet)'Cki. Czar 
t~go żywiołu trwa, a słowa poety nadal nic tylko wzru

szają, ale i zastanawiają. 

W swoim ,.Testamencie" SłowJcki pisał: „Jednak wst11 -
·r.ie po mnie tn siła fatalna ... ". 

Nic omylił się. Pozostała! 

JERZY MIRECKI 

PRZED DWUNASTU LATY 

Rzeszo.wska premiera „Balladyny"' odbyła się n<1 :;rcmi0 
Państwcwego Teatru Ziemi Rzeszows.kie.i przed dwttnastu 
Jaty 10 !isto.pada 1945 roku jako inauguTacja " zonu 
1945/46 po obję<:iu dyrekcji przez Wa.ndę Siemasz! OW<\. 

W przedstawieniu o:pracowanym inscenizacyjnie i reżysersko 
przez W.andę Siemaszkową i Bronisława Skąpskiego udzi8ł 
wzięli: Wanda SiernaszkOIWa - Matka, Nec.nilla Kilar -
Balladyna, Lidia Graziadio - Alina, Sławomira Sza::!kowska 
- Goplana, Izabela Szeńko - Chochlik, Franciszka Szmat
kowa - Skierka oraz Bronisław Skąpski - Grabiec, Tade.1,;sz 
Andruchowicz - (Pustelnik, Goniec, Kanclerz), Ad&m Harna 
- Kirkoa:, Józef Małosz - Filcn. Bolesław Smela - Kostry!1 
i Longin Dubrawski - Gralon. Oprawę sceniczną projekto
wała Zofia Morawska Knothe, ilustrację muzyczną skompo· 
nował Antoni Graziadio. 

„Balladyna" spotkała się w Rze3zowie z entuzjastycznym 
przyjęciem osiągnąwszy w sezonie 1945146 rnkordow~ 

w owych czasach ilość 35-ciu przedstawień. 



STANISŁ.AW DĄBROWSKI 

SIEMASZKOWA I BALLADYNA 

W dniu uczczen;3 zasług Wielkiej Artystki dla sce!'y 
polskiej teatr daJe Ba!ladynę. Z tą tragedią wiąże sic: 
wspomnienie jednej z wybitnych wykonawczyń tytułowej 

roli: Siemaszkowej . 
Dnia 12. I. 1909 wznowiono na scenie lwowskiej wysta · 

wienie Ballcidiiny, w reżyserii Tadeusza PawlikowskiegG. 
Był to olłres, gdy ten wielki majster sceny rzadko już rec.
iizowa l w teatrze utwory dramatyczne . Oczywiście Siemasz
kowej, będąceJ na pierwszym stanovvisku w dramacie, wy
padło p i er w s z y r a z kreować rolę, da ją cą wielki pop;> 
w~'konawczyniom. Dziwnym s ię wyda fakt , że reży ser 

'V swym dziele położył główny nacisk n;; wspaniałe kr.
stiumy, na zachwyt wzbudzaj ;~c ~ bardzo m a larskie deko
racje (jezioro Gopło, wnętrz e chaty, scenę pożegnania Kir
kora przeniósł na podwórzec za mkowy, który był jakby 
reminiscencją dekoracji Wyspia11skicgo, łączył drewniane 
obwarowanie prasłowia11skiego grodziszcza z murowar.01 
~ t :-ukturą romańskiego zamku) d al pomysłową insceniza
cję uczty i sądu. Kłopotliwe zmiany wielkich dekoracji 
przeciągnęły przedstawienie do północy! Natomiast ~.rzecl

st<iwieniu brakło harmonii , która by złączyła i opromien!ła 
ciwa światy . Stracił na tym krąg istot fantastycznych, w~·
S t<!pił za ja skrawo, za realistycznie. Wśród czołowych ar
tystów sceny lwowski<.>j ja!;: Gostyi1ska (m a tka), Żelazow
ski (Grabiec), Hierowski (Kostryń) , Chmiclii1ski (Pustelnik), 
Hygier młodszy (Kirkor), B ednarzewska (Gopla na), I. Trap
szo (SkierkD), Dobrzańska (Chochlik), A. Zielińska (AHnai 
S iemaszkowa stworzyła swoJą . mocno zarysowaną posta{, 
w stylu gry realistycznym. „Bulladyna jest jedną ::: tych 
ról, 1które z pietyzmem przechowuje .~ię w skarbcu. reper
ttiaru. aktorskiego, ma w sobie podnioslość i grozę tragicz
ną, sięgającą wyżyn stromych, nie bardzo dostępnych" piso.ł 
wówczas T . Sobolewski. Krytyka przyznawała, że wyko-



11;i111e było tl!. idi:m ukpMpolitym, <J liniach ~mi~dyrh , pd
r.ym ~wielnych momentów, składającym sic: ze s;i;czcgólów 
d0skonałych, jak np. owe zdławienie głosu przerażenia na 
widok widma Aliny. Kulminacyjnym jej momentem byi,i 
~, : .:cna zamordowania Grabca, biorąca wprost widzów sw:1 
grozą. 

Siemaszkowa wybitnie w całej sztuce podkre51iła chłop
skie pochodzenie „uwydatniała żywiołowość tej krwC1wej 

cl:::iewki" w niektórych momentach jednak łamała sic;, szu
l·:uiąc stylu teatru szekspirowskiego, to przechodz<1c do je j 
ulubionej formy realizmu. Przypomi.nala te harde , mocarne 
tiziewoje, którymi zaludniał swe płótna Malczewski, te sł0-
wia11skie a noszące w sobie piękno, klasyczne wizje. Nieu
stępliwa, b~zwzględna, kroczyła w zbrodniach, ale nie wno
sz<1c sic; w górę w ślad zdobywanych stopni (jak np. Wy
~ock a) zostawała tą samą zbrodniarką, żądną wyżyn. 

a \\·ciąż tą sp d sdomianej strzechy. W roku 1912 wystąpiła 
w tej roli gościnnie w Krakowie, zyskuj<c1c sobi~ w pras'.•' 
słowa uznania za kreację; .nawet część 1prasy stawiała :i:l 
wyż€j w tej roli .niż Wysocką, była bardziic,i ludzka, prosts:rn. 
Nie była to r ola Siemaszkowej, do której przywiązala sic; jak 
do innych serdecziniej, nie przywoziła jej na gośdnne wystc:·· 
py, gr.aiła ją jeszcze w Warszawie w Teatrze Polo kim 
w 1914 r. i w Wilnie 1922. Po latach bliższą sobie pozyc.;;: 
zdobyła w tym drama'cie jako Matka - V\Tdowa. AłP. z ucze :: 
llicarni swymi chętnie zawsze przerabiała B<illadyn ę„ . 
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