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RZESZOWSKIE 
"Balladyna" w reżyserii Katarzyny Deszcz to trzecia realizacja 
tego tytułu w historii rzeszowskiej sceny. Po raz pierwszy 
sięgnęła po tekst Słowackiego sama Wanda Siemaszkowa i tytułem 
tym zainaugurowała sezon artystyczny 1945/46, drugi w dziejach 
tej sceny i pierwszy pod swoją dyrekcją. 
Była to pierwsza po 1939 r. inscenizacja "Balladyny" w polskim 
teatrze. Pierwszy naprawdę poważny sprawdzian, ale i pierwszy 
wspaniały sukces rzeszowskiego zespołu. Siemaszkowa, która 
postanowiła zrealizować "Balladynę" "w przepięknej insce
nizacji jako widowisko bajkowe z baletem dzieci i muzyką", 

pomimo braku środków i niełatwych warunków powojennej rzeczy
wistości, swój cel osiągnęła z nawiązką. zauroczony osobo
wością wielkiej Siemaszkowej i urzeczony jej wizją zespół 
teatru z poświęceniem i pasją pracował na wspólny efekt. 
Autorka scenografii Zofia Morawska-Knothe, walcząc z zamar
zającymi z zimna rękami, namalowała całkowicie nowe, piękne 

i efektowne dekoracje. Do spektaklu powstała oryginalna 
muzyka, na scenie występował balet i pojawiły się nie widziane 
dotąd w tym mieście potężne sceny zbiorowe. Dekoracje zmieniano 
aż 11 razy. Magia teatru zadziałała naprawdę. "Przeniesiono nas 
w bogaty kraj imaginacJ1 wielkiego potentata duchowego 
i stworzono nastrój, który niejednokrotnie przeradzał się 
w kontemplację piękna" - pisał w uniesieniu jeden z recenzentów. 
Siemaszkowa podbiła serca rzeszowskiej publiczności, która bez 
reszty dała się zaczarować niezwykłemu baśniowemu światowi 
teatralnej iluzji. Wspaniałą rolę Matki w wykonaniu 
Siemaszkowej widzowie tego przedstawienia wspominali z łezką 
w oku jako jedno ze swoich najbardziej poruszających i naj -
głębszych przeżyć teatralnych. 
Był to moment wielkiego tryumfu prawie 80-letniej wtedy Sie
maszkowej. W 35-tysięcznym wówczas mieście spektakl zagrano 35 
razy dla ponad 8. 500 widzów. Na jednym z przedstawień na widowni 
zasiadał ówczesny premier rządu Edward Osóbka-Morawski. 
Ostatni spektakl zagrano 9 czerwca 1946 r., wtedy też po raz 
ostatni na scenie teatralnej wystąpiła jedna z naj
wspanialszych legend polskiego teatru - Wanda Siemaszkowa. 

Ballad na ----

„ BALLADYNY" 

Katarzyna Słomska (Skierka) 



W 1957 r. przygotowania "Balladyny" podjął się Hugon Moryciński, 
choć początkowo spektakl reżyserować miała Stefania Gintel
Domańska. W obsadzie pojawiły się gwiazdy rzeszowskiej sceny: 
śliczna jak marzenie Irena Chudzikówna w roli Aliny, jak zawsze 
znakami ty Zdzisław Kozień w roli Grabca i wzruszająca Maria 
Kassowska w roli Matki. Znów powstały wspaniałe dekoracje, 
a aktorzy zagrali poruszaj ąco i prawdziwie. Nic zatem dziwnego, że 
o spektaklu pisała prasa ogólnopolska jak o "jednym z naj -
większych sukcesów "Balladyny" na scenach polskich, który można 
już chyba nazwać wydarzeniem teatralnym w skali kraj owej. 
(-) Reżyseria Morycińskiego, dyskretna i nie narzucająca widzowi 
żadnych autoreklamiarskich ekstrawagancji, umożliwiła należyte 
rozwinięcie i wykorzystanie wszystkich dyspozycj i twórczych 
rzeszowskiego zespołu. Dzięki temu obsada "Balladyny" stanęła na 
poziomie bardzo chwalebnym". Spektakl stał się absolutnym 
rekordzistą pod względem frekwencji. „Balladynę" w reżyserii 
Morycińskiego zagrano 127 razy dla prawie 60.000 osób, co było 
wówczas i pozostaje nadal olbrzymim sukcesem. 

„Balladyna" z 1945 r. była 1 O. spektaklem przygotowanym na deskach 
rzeszowskiego teatru, o 12 lat późniejsza realizacja 
Morycińskiego jest 110. tytułem w dziejach naszej sceny. 
Obecna wersja „Balladyny", którą przedstawiamy Państwu 60 lat od 
pierwszej i niemal 50 od drugiej inscenizacji, to nasza 455. 
premiera. 
Historię teatru wytyczają ważne przedstawienia i wielkie 
aktorskie kreacje. Po doskonale przyjmowanych i znaczących dla 
dziejów rzeszowskiej sceny "Balladynach" Wandy Siemaszkowej 
i Hugona Morycińskiego swoją wersję dramatu Juliusza Słowackiego 
zaproponuje Katarzyna Deszcz. 
W realizacjach "Balladyny" z 1945 i 1957 r. brali udział 
najwybitniejsi artyści związani z tą sceną. Po Wandzie 
Siemaszkowej i Marii Kassowskiej z rolą Matki tym razem zmierzy 
się Anna Demczuk. Po Zdzisławie Kozieniu w postać Grabca wcieli 
się Ryszard Jabłoński. Po Lidii Graziadio i Irenie Chudzikównie 
Alinę zagra Beata Zarembianka, a młodziutka Agnieszka Smolak -
podobnie jak wcześniej Neonila Kilar i Zofia Melechówna - spróbuje 
obronić swoją wizję Balladyny. Czy obecna "Balladyna" powtórzy 
sukces swoich wielkich poprzedniczek? Ocenicie Państwo sami. 

Anna Kulpa 

1945 10 listopada 1945 
reż. Wanda Siemaszkowa 
i Bolesław Skąpski 

scen . Zofia Morawska-Knothe 

Dziesięć lat temu ogłosiłam w "Widnokręgu" apel do tych, 
którzy pamiętają Siemaszkową. Ludzie dzwonili i pisali nie 
tylko z Rzeszowa. Stara nauczycielka z tarnobrzeskiego 
napisała do mnie hymn pochwalny o „Balladynie". Przejazdem 
bawiący w Rzeszowie pan zaproponował , że opowie, jak 
statystował w tym przedstawieniu . Lekarz z Warszawy, powia
domiony przez znaj ornych o apelu, zatelefonował do mnie, mówiąc, 
że czasem miewa sen, w którym zostaje mu powidok błyszczących 
oczu starej kobiety i jej sękatych dłoni. Parę osób opowiadało 
z nerwem, co przeżywało na przedstawieniu „Balladyny", a gdy 
pytałam ich o nazwiska, prosił o anonimowość. 

- „Bo to przecież nie o nas chodzi" . 

Oczywiście. 

Mówił lekarz: 

Miałem wtedy pewnie szesnascie lat, gdy profesor Szewera, 
nader znany wówczas rzeszowski polonista , dał mi bardzo dobry 
z wypracowania ze spektaklu „ Balladyny": to było wydarzenie 
dostać piątkę u surowego profesora Szewery ! Musiałem to 
wszystko napisać z wielkim przejęciem, bo też wstrząsnęła mną 
ta Matka Siemaszkowej, rozczochrana, bolejąca, idąca na oślep 
wśród drzew na scenę sądu. 

Nie pamiętam już, kto grał Balladynę - pamiętam płaszcz z tre 
nenem, który nosiła i którym pretensjonalnie co i raz zamia 
tała scenę. 

I pamiętam scenografię, dużo zieleniny, las jak żywy: grało 
się wówczas po bożemu, jak las - to naturalistyczne drzewo, jak 
plama na czole z malin - to jaskrawo czerwona, jak grzmot - to 
mury drżeć musiały . 

Kiedy się pomyśli, że Siemaszkowa dobiegała wówczas osiem
dziesiątki i kiedy człowiek oglądał potem Solskiego 
w „Grubych rybach", i cały czas trząsł się, żeby ten staruch 
skostniały nie wpadł do orchestronu - to należy chylić czoło 
przed wielką sprawnością starej kobiety, która tak cudownie 



znosiła kondycyjnie ogrom wysiłku aktorskiego co wieczór i przez czter 
dzieści lat nie dała zapomnieć tym, którzy ją wówczas widzieli, tego kunsztu / 

Mówił technik: 

Mieliśmy wtedy z kolegą Żółkiewiczem po jedenaście lat, gdy ojciec jego , 
portier teatru, wpuszczał nas w tajemnicy do zapadni i stawialiśmy stołki na 
stole, by podglądać Siemaszkową. 

Stałem twarzą w twarz z nią prawie co wieczór, umiałem „ Balladynę " nieomal na 
pamięć. 

Po każdym przedstawieniu wynurzałem się z tej zapadni przybity atmosferą zła, 
Żółkiewicz zwyczajnie bał się . Ale to było jak narkotyk : na drugi wieczór 
znowu wślizgiwaliśmy się w ciemny wąwóz i znowu wpatrywali w oszalałe oczy 
Siemaszkowe j! z bliska. Gdy podnosiła ręce , wołając niebo o pomstę , widziałem 

nabrzmiałe sznury żył . Gdy trzęsła siwą głową w skargach - włosy jej 
rozkudłane jak węże, żyły własnym życiem . 

I wszystko to działo się w scenerii lasu jak żywego, wśród błyskawic 
i piorunów. I nic to , że widzieliśmy , jak za kulisami technicy gięli blachy, 
których dźwięk pogłębiał się niesamowicie w kanale dla orkiestry 1 gdzie 
siedzieliśmy - dla nas to była pełna groza ! I tak pozostało do dziś. Czy to 
właśnie nazywa się magią teatru? 

( ... ) Recenzent „Dziennika Rzeszowskiego " , Stefan Nowakowski pisał, że 
wystawienie „Balladyny" kosztowało 115 tys. złotych. Legenda mówi, że kiedy 
nie starczało pieniędzy na kostiumy, pióropusze i szyszaki oraz na ten "jak 
żywy" las - Siemaszkowa odpięła broszkę złotą, rzuciła na stół i reszta 
zespołu też zaczęła składać na tę kupkę skromne precjoza, ocalałe z wojny. 

Tak rodziło się to pierwsze 1e1 pr.zedstawienie w Rzeszowie 
i tak je zapamiętali ludzie, którzy byli albo w ogóle pierwszy raz w teatrze, 
albo byli z nią razem na rzeszowskiej scenie. 

Kryst yna ŚWierczewska 
f ragment t ekstu . Teatr j aki był 

(z wspomnień kryt yka )• 

21 grudnia 1957 
reż. Hugo n Moryciński 
scen. Jerzy Szeski 

1 Janusz Kilarski (Fon Kostryn), Zofia Melechówna (Balladyna) 
2 Irena Chudzikówna (Alina), Zofia Melechówna (Balladyna) 
3 Jan Tesarz (Kirkor) 
4 Zdzisław Kozień (Grabiec) 
5 Irena Chudzikówna (Alina) 
6 Zofia Melechówna (Balladyna), Maria Kossarska (Matka) 
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Beata Zarembianka (Alina), Agnieszka Smolak (Balladyna) 

ALINA 
Ol moja siostro ... 

( . .. )tobie jutro trzeba wziąć się .ostro 
Do tych malinek, bo wiesz, że ja zawsze 

Uprzedzam ciebie i mam pełny dzbanek. 
Nie wiem, czy na mnie jagody łaskawsze 

Same się tłoczą ... czy tam ... twój kochanek ... 



Katarzyna Słomska (Skierka) Mariola Łabno-Flaumenhaft (Goplana) 



Beata Zarembianka (Alina), Agnieszka Smolak (Balladyna) 





BALLADYNA 
Przynieś mi światła; niech światło 

zobaczy, 
Jak ja okropnie muszę być czerwona. 

Skończyłam . 

Dziwnie krew pachnie ode mnie ... 
Stało się stało; teraz nadaremnie 

Żałować rzeczy. Stało się przeminie. 
- nas wszystkich kiedyś będą takie 

trupy. 
Świecy! mój cały zamek za błysk 

świecy! 

Agnieszka Smolak (Balladyna) 
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Artur Hauke (Kirkor), Piotr Napieraj (Pustelnik) 

Anna Demczuk (Wdowa), Agnieszka smolak (Balladyna) 



Agnieszka Smolak (Balladyna), Paweł Wiśniewski (Fon Kostryn) 

BALLADYNA 
Ol ty, syn książęcy, 
Mieszasz się próżno z tymi, co na niwie 
Wiejskiej wyrośli ... z tysiąca tysięcy 
Możesz być pierwszym, byleś tajemnicy 
Umiał dochować. 

Chodźmy do skarbnicy 
Zaczerpnąć nieco złota, aby godnie 
Gości przyjmować ... 



Katarzyna Deszcz 



Anna Sekuła 

Ili. 
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Instytutu Teatr~ 1n3go 

Scenograf. Absolwentka Wydziału Architektury Poli
techniki Krakowskiej (1974) oraz Studium Scenografii ASP 
w Krakowie (1977). Od 1979 związana z krakowskim Teatrem 
im. J. Słowackiego. Współpracuje także z Teatrami: Starym, 
Ludowym i Bagatelą w Krakowie oraz Polskim w Warszawie, 
Polskim we Wrocławiu, teatrami w Gdańsku, Opolu, 
Rzeszowie, Toruniu. 
Ważniejsze realizacje: „Opowieści Lasku Wiedeńskiego", 
„Niebezpieczne związki", „Nie-boska Komedia", „Czerwone 
nosy", „Cyd", „Trędowata", „Niemoralność pani Dulskiej", 
„Królowa śniegu" (reż. J. Goliński), „Pan Jowialski" (reż. 
K. Dejmek), „Kupiec wenecki" (reż. T. Minc), „Wesele" 
Canettiego (reż. B. Hussakowski), „Obóz wszystkich 
świętych" (reż. M. Grabowski), „Opowieści gargantuiczne" 
(nagroda za kostiumy na Festiwalu Teatrów Ogródkowych 
w warszawie 1995 r.), „Uzdrowiciel" (reż. K. Deszcz), 
„Dożywocie" (reż. T. Obara), „Tango", „Pan Jowialski" 
(reż. K. Orzechowski) - nagroda za scenografię na XXIII 
Opolskich Konfrontacjach Teatralnych - Klasyka Polska' 98. 
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