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JULIUSZ SŁOWACKI 

Adapted and directed by 

Radosław Rychcik 
Stage and costum~ design by 

Anna Maria Karczmarska 

Music by 

Michał Lis 

Music and video display by 

Piotr Lis 
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PREMIE RE 
IN KRAKÓW 

PREMIERE 
IN RZESZÓW 

Vocal coordination by Bożena Stasiowska-Chrobak 

Stage design assistance by Justyna Kuchta 

CAST 

Goplana/Shirley Temple Dagny Cipora 

Skierka Robert Chodur 

Chochlik Robert Żurek 

Widow Anna Demczuk 

Balladyna Julia Trembecka* 

Alina Izabela Gwizdak* 

Kirkor Tomasz Kowalski* 

Gralon, Kirkor's Knight Joanna Baran 

Fon Kostryn Paweł Dobek* 

Grabiec/Frankenstein Waldemar Czyszak 

Filon Grzegorz Pawłowski 

Hermit Piotr Napieraj 

and 
Danuta Foryt, Zofia Jedziniak, Roksana Kotowicz, 
Daniel Ćwiąkała, Marcin Kostera, Tadeusz Leśków, 
Marcin Małek, Paweł Paja, Michał Pomianek, 
Dariusz Rogala, Jan Wojtaszek 

* guests 

Stage Management 
Ewa Bazaniak 

Prompter 
Małgorzata Depta 

Operator lights 
Bartłomiej Rak 

Acoustician 
Tomasz Wadowski 

The license for staging the play was issued by 
ZAiKS Assoc iat ion of Authors and Composers 
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TEATR 
IM. WANDY SIEMASZKOWEJ 
W RZESZOWIE 
ul. Sokoła 7 /9, 35-01 O Rzeszów 
tel. 17 853 20 01 , 17 853 27 48 
fax 17 850 75 50 
www.teatr-rzeszow.pl 
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl 
Visit us on Facebook! 

SALES AND MARKE"MNG DEPARTMENT 
tel./fax 17 853 22 52 
tel. 17 853 20 Ol, wew. 341, 330 
e-mail: bilety@teatr-rzeszow.pl 

BOX OFFICE 
tel. 17 850 89 89 

fuiiA\ 
~ 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 

Ministerstwo Co-financed by 

Mi.niscerscwo Pracy ,_...,.. .Wntw&St-.. 
i Poliiyki Spolcczńcj ~;.-•,:-

Kultury Min ister of Cu lture 
I Dziedzictwa and National Heritage 
Narodowego. 

Wanda Siemaszkowa Theatre 
in Rzeszów 
is an art istic institution 
officia lly endorsed 
by the Podkarpackie Province 

Main Accountant 
RENATA PISAREK 

Coordinator of Artistic Work 
Managing Director's 
Assistant 
IZABELA DUDEK 

Coordinator 
of Artistic Events 
AGNIESZKA WAJDA 

Literary Secretary 
MARTYNA KASPRZAK 

Technical Manager 
JERZY LUBAS 

Administration Manager 
AUGUSTYN KOTARBA 

Human Resources Specialist 
KATARZYNA PIENIĄŻEK 

Fundraiser 
ADAM SŁOWIK 

Marketing Specialists 
ANNA PRZYBYŁO 
MAGDALENA MŁYNARSKA 
DARIUSZ KUCZYŃSKI 
MARCIN LEWICKI 

Electricians 
and lighting technicians 

SŁAWOMIR DOMINO 
KRZYSZTOF JAWNIAK 

SŁAWOMIR KAWA 
BARTŁOMIEJ RAK 

PIOTR TOMAKA 

Sound engineers 
MARIAN KORNAGA 

TOMASZ WADOWSKI 

Head of the Stage Crew 
MIECZYSŁAW FORNAL 

Assemblers 
ARTUR GAMRACKI 

MARCIN KUCZYŃSKI 
BOGDAN RZUCIDŁO 

LESZEK SAS 
STANISŁAW WOLSKI 

Wardrobe Supervisors 
KAZIMIERA BUCZKOWSKA 

GRAŻYNA KOZIOŁ 
JOANNA RZUCEK 

Props Supervisor 
ARTUR NIEMIEC 

Seamstresses 
ELŻBIETA BARAN 
MONIKA GŁADY5 

GABRIELA KOMENDA 

Make-up Artist and Wig Maker 
ZOFIA T-ARKOWSKA-NIEMCZUK 

Model Makers 
ALICJA GODEK-STACHOWICZ 

KATARZYNA TANASIEWICZ-TRZYNA 

Program editing 
MARTYNA KASPRZAK 

Graphic design and layout 
KRZYSZTOF MOTYKA 

Photos 
PIOTR LIS 

Translation 
JADWIGA RYBA 

Locksmith 
STANISŁAW WOLSKI 

Theatre craftsmen 
ANDRZEJ WOLSKI 

MIECZYSŁAW OSETEK 

Costume Maintenance Staff 
EDYTA RUTKOWSKA 

HELENA BOGUŃ 

TRANSLATION AGENCY INTERPRETER 



Radosław Rychcik (born 1981) -
A graduate of Polish Studies at the University of Warsaw and Direct
ing Department at Academy for the Dramatic Arts in Kraków, 
he started his professional career as an assistant du ring production 
of Factory 2 directed by Krystian Lupa. 
He made a debut, as an independent director, in the same year 
(2008) at Stary Teatr where he directed one part of Blogi.pl, entitled 
Forma przetrwalnikowa [Dormant Form] based on the internet diary 
by Katarzyna Kostecka. 
His next production in Kraków was Versus. W gęstwinie miast [Versus 
- In The Jungl,e Of Cities] based on Brecht. From Kraków the director 
moved to work in theatres in other cities of Poland. 
So far he has mainly worked at Stefan Żeromski Theatre in Kielce 
where he directed Samotność pół bawełnianych [In the Solitude 
of Cotton Fields] by Marie Koltes (2009), Shakespeare's Hamlet 

(2011) and Niebezpieczne związki [The Dangerous Liaisons] 
by de Laclos (2012). He has also worked at Teatr Dramatyczny 
in Warsaw, where he directed Fragmenty dyskursu miłosnego • [A Lover's Discourse: Fragments] by Barthes (2009) and Flaubert's 
Madame Bovary (2010). His achievements as a director also include 
such productions as: Łysek z pokładu Idy [Łysek pony from Ida coal 
mine] by Morcinek (Teatr Dramatyczny in Wałbrzych, 201 O), 
Część I: Bóg [Part I: God] by Czapliński (Teatr Nowy in Kraków, 2012) 
and Diabeł [Devil] (Teatr Współczesny in Szczecin, 2013) . In 2012, 
commissioned by the Museum of Warsaw Uprising, he pre pa red 
a special performance entitled Powstanie [Uprising]; its premiere 
was held on 1 August in the Museum. Working at Teatr Nowy 
in Poznań, in 2012 he directed Dwunastu gniewnych ludzi [12 Angry 
Men] by Rose and two years later he staged Dziady [Forefathers' Eve] . 
Major Awards: 
Award of Polskie Radio Pomorza i Kujaw PIK during the 20th 
KONTAKT International Theatre Festival in Toruń for Samotność pól 

bawełnianych [In the Solitude of Cotton Fields] by Bernard-Marie 
Koltes from Stefan Żeromski Theatre in Kielce (201 O}. 

Laur Konrada Award during the 13th INTERPRETACJE Festival in Kato
wice (Łysek z pokładu Idy [Łysek pq~y from Ida coal mine] from Teatr 
Dramatyczny in Wałbrzych, 2011) 
Festival Grand Prix of 39th Opolskie Konfrontacje Teatralne - Klasyka 
Polska 2014 for Dziady [Forefathers' Eve] from Teatr Nowy 
in Poznań (2014). 

Anna-Maria Karczmarska (bom 1981) 
A visual artist, performer, stage and costume designer. Her works 
explore "performatics of image" from social, historical and cultural 
perspective. She has been making 16 mm short films for severa! 
years, looking for alternative histories of places (Pojedynek 2008, 
Ktoś jadł z mojej miseczki 201 O, Moszna 2013). Her films we re 
screened e.g. at Goldex Poldex in Kraków, Museum Moderner 
Kunst in Passa u, the National Museum in Kraków, as well as the New 
Museum in New York. In 2007 she created a series of performances 
entitled Objawienie at the Palace of Culture and Science in Warsaw; 
in 201 O she directed a performance entitled Skala in collabora-
tion with Paweł Smagała, at the National Opera in Warsaw; in 2011, 
working jointly with Krzysztof Kaliski, she produced a performance 
Koncert po zbiorach at Czartoryski Museum in Kraków. She has been 
associated with the theatre since 2005. Working as a stage and cos
tume designer she has collaborated with such directors as: Michał 
Borczuch (including Lulu at Teatr Stary in Kraków, Portret Doriana 

Graya and Metafizyka dwugłowego cielęcia at TR in Warsaw, Der Krieg 

hat kein weibliche Gesicht at Schauspielhaus Duesseldorf ), Krzysz
tof Garbaczewski (e.g. Opętani at Szaniawski Theatre in Wałbrzych, 
Chór sportowy and Odyseja at Kochanowski Theatre in Opole, where 
she also directed a performance entitled Monolog kobiecy with Ola 
Cwen), Cezary Tomaszewski (including Wesele Figara at the National 
Museum in Kraków, Orfeusz i Erydyka at Sokół Gymnastic Society 
in Kraków) . At present she mainly works with Radosław Rychcik 
(e.g. Niebezpieczne związki at Żeromski Theatre in Kielce, Powstanie 

at Teatr Dramatyczny in Warsaw, Dwunastu gniewnych ludzi 

and Dziady at Teatr Nowy in Poznań) . She l'lad exhibitions at CSW 
in Warsaw, Kuenstlerhaus in Dortmund, Czartoryski Museum 
in Kraków, Mica Maca in Berlin, and other places. 



Michał Lis (born 1984) Piotr Lis (born 1985) 
Brothers, musicians, mem bers ofTNBC (formerly known as The 
Natural Born Chillers). 
Their adventure with the theatre started in 2009 when they 
contributed music, including its life performance with the band, 
for Samotność pó.J bawełnianych directed by Radosław Rychcik. 
Several months later, performing on stage as a duet, they played 
the music which they wrote for łysek z pokładu Idy, again directed 
by Radosław Rychcik. Their long-term collaboration with that direc
tor has continued since that time and their sounds can be heard 
in such plays as: Dziady, Dwunastu gniewnych ludzi (Teatr Nowy 
in Poznań), Niebezpieczne związki, Hamlet (Stefan Żeromski Theatre 
in Kielce), Diabeł (Teatr Współczesny in Szczecin) and other. 
They also create multimedia video screenings and show teasers. 
They again appeared in a theatre, live with a band, in 2012, in the 
play entitled Powstanie (co-produced by the Museum of Warsaw 
Uprising and Teatr Dramatyc.iny in Warsaw). 
They are fans of old, analogue instruments, and they love both 
good rock and roll and electronic music. This can be heard not only 
in °the sounds created by them for numerous theatre plays, but also 
on TNBC debut album released in 2014. Together with their father, 
Jarosław „Dżery" Lis, they have a radio show called Lisia Nora 
in Radio Centrum. 
Music for Theatre: 
AALST - Salon iKSV, Ista n bul, Turkey and Teatr Powszechny 
im. Zygmunta HObnera in Warszawa (2014), Dziady - Teatr Nowy 
in Poznań (2014), Diabeł - Teatr Współczesny in Szczecin (2013), 
Fo/low Me - Teatr Nowy in Kraków (2013), Dwunastu gniewnych 

ludzi - Teatr Nowy in Poznań (2012), Niebezpieczne Związki - Stefan 
Żeromski Theatre in Kielce (2012), 
Powstanie - (co-produced by the Museum of Warsaw Uprising 
and Teatr Dramatyczny in Warsaw)(2012), 
Część Pierwsza: Bóg - Teatr Nowy in Kraków (2012), W Letni Sierpnio

wy Dzień - Łaźnia Nowa (2012), Hamlet - Stefan Żeromski Theatre 
in Kielce (2011), łysek z Pokładu /elf - Teatr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego in Wałbrzych (201 O), Samotność Pól Bawełnianych -

Stefan Żeromski Theatre in Kielce (2009). 
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Balladyna 
her name 

beautiful 

BALLADYNA is mainly a hi story of a wo man who kil Is her 

own sister. Th is is an act of sororicide, or a different take on 

the myth of Cain and Abel. This is a story of cri me, guilt and 

punishment, with female characters playing the main part. 

Th is is a tale of Balladyna who is striving for the top position. 

Just like during the casting process, where it is assumed that 

we must compete with one another and during that race 

we must defeat someon~ very much like ourselves. Almost 

like our own brother or sister. 

Balladyna is the only one, and her name stands for 

the origins of the genre of emancipation story, which has 

a power to liberate. Balladyna stan ds for the fate of those who 

symbolize change and are later honoured with memorials. 

Balladyna is a biography of our heroes. lt has the same pow

er of influence as that which is carried by such symbols as 

the Statue of Liberty. Just like the force of impact inherent 

in an old painting by Eugene Delacroix. Because Balladyna 

is also Marianne depicted as Liberty Leading the People 

to the barricades. This is a fate of a murderess, as scandal 

ous as the revolutionary Rite of Spring by Igor Stravinsky. 

This is a fate of a Female King, as Słowacki puts it. 

Therefore if the play by Juliusz Słowacki recounts 

the hi story of emancipation o~ a fe ma le entity, let it happen 

at a time which is no less than ambiguous for the condit ion 

of a male entity, that is during or after the horror of the Fi rst 

World War, whose 1 OOth anniversary is right now!!! The Great 

War of 1914-1918 is recognized as the first military conflict 

of a truly total character. lt is remembered for images of mil 

lions of soldiers stuck in trenches and fighting for a few me

tres of land; airplanes in the sky, machine guns and the first 

tanks; the use of chemical weapons, anti-personnel mines, 

and hand grenades; millions of people killed in combat 

and millions of those who returned from the war wounded 

and mentally devastated. lt is remembered for great numbers 

of veterans without arms or legs; men having nightmares, 

and during panie attacks hiding under tables, as terrified 

as little children. 
Our Balladyna is a tale of ancient roots of the twen-

tieth century as a time of wars and emerging women's 

emancipation movement. Because Słowacki's Balladyna talks 

about struggle, face-to-face combat, and confrontation 

as an event giving rise to new forms. This is a war for ter

ritory, where sister murders her own sister, daughter 

drives her mother away, and wife slaughters her husband. 

This is a time when women fight for the right of vote, 

and for their own voice . 
Radosław Rychcik 

Rzeszów, 3 November 2014 



No. 1 1November1918 

ANNO UN CEMENT 
of The National Defence Organization 

in Rzeszów 

PROCLAMATION 
To Polish People! 
The land shall be owned by those who cultivate it, without prejudice 

to the rights and needs of non-farming population. For this purpose an act 
shall be issued in accordance with which property held in mortmain and large 
landed estates shall be expropriated, large forest areas remaining a property 
of the nation! 

Entities to be nationalized incłude mines, salterns and means of trans
port as well as sectors of production, banking and trade which are of funda
mental importance for the nation! 

Comprehensive welfare <system and mandatory eight-hour workday 
in manufacturing industries and mining shall protect the health and strength 
of the working class! 

Support for the disabled, orphans and widows left by the perished! 
We must not allow violence and pillaging; chaos and disorder, anarchy 

and disarray will make us weak, and what we need most today is strength. 
Tormented with years of war and oppression, we must ensure peace, 

maintain order and protect our belongings from even greater destruction 
and our technical accomplishments, education and culture from ruin! 

Let us look up to America and France and follow the example of our 
Czech brothers who established their republic peacefully! 

Our Country, raising from the <lead, shall be a mother to the entire 
population, in Poland there will no longer exist privileges due to lineage, class 
or property status. 

To achieve these goals , you must establish National Defence Organiza
tions in each commune - these will immediately join the District Organization; 
you must at once establish citizens ' guards and militia! 

All those who violate the order and peace are traitors to the Country! 

Long live Poland! 
National Defence Organization in Rzeszów 

7th Proclamation of the National Defence Organi zation in Rzeszów 

Witold Szymczyk Ku niepodległej (1914-1918) 
Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, Rzeszów 1988. 

At a front line 

During war time there is too much blood, and even 
more human mystery. Because only some people get 
killed or wounded, yet suffering is everyone's fate. 

But the uniform I am wearing evokes the memory 
of countless battles and my mind is drawn to these rec
ollections. Sometimes the soldier's song brings back the 

question: 
War, sweet war, 
What a lady are you 
That all beautiful boys 
Your path eagerly pursue 

Being an uneducated man I can not express that but 

it seems to me that I left half of my soul there. 
The constant danger to life which I had to face 

for so many months has irresistible appeal and cannot 

be forgotten. 
( „.) 
Those who stayed for a time in the fire of battle, 

those who kept a deadly tool in their hands and did not 

think twice about using them, th9se who saw corpses 
and wounded people, carried out as if from a slaughter 
house to dressing stations, upon return from the front 

line they will never be the same. 
We were wounded and killed by the enemy; we suf

fered biting cold, harsh weather, hunger and infestation 

with bugs 

Nasz ostatni biuletyn wojenny. Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. Część li. Lata: 
1916, 1917, 1918 (Our last war bulletin. Diary of the Great War. Part li. Years : 1916, 

1917, 1918), entries selected by Dr Wincenty Daniec, Rzeszów 1931, p. 33-35. 

... 



Dr. JULIA ŚWITALSKA-FULARSKA 
RECOLLECTIONS OF A MILITARY PHYSICIAN 

FOREWARD 
I am throwing a handful of memories into the world 

of distant events, no less real for this, marked with blood, tears 
and laughter. 

Older citizens - companions in wartime experiences, may 
find themselves here; and the young - may they be impressed 
with how infirmaries, small hospitals and field medical units 
gave start to the great sanitary system of Independent Poland. 

Today it is difficult to unearth images escaping from 
memory, even though they spin around in your mind, inces
santly - glittering - shining. Sometimes it seems like a dream, 
not a reality at all, but at a distance, strangely alive and vivid. 
One needs to sit down ajd hold on tight to the thread of recol
lections, in order to commit to paper "YEAR 1914". 

Assassination in Sarajevo - a lightning bolt in a tiny 
country, with an echo spreading throughout the world. Dec
laration of war - unexpected shake-up, unexpected mobiliza
tion. Demonstration in Lvov in front of the Governor's Office. 
Everyday life suddenly becomes hectic, the armies are march
ing, young newly enlisted lads, and old blokes, army reserve. 
Walking along among them, women carry backpacks for their 
husbands and sons. Even if a master sergeant said anything 
to that... well, let them try! But not a word can be heard from 
the sergeants, so rows of soldiers and women keep walking, 
and waggons trudge along in a string, packed with utensils and 
gear, hungry children - belongings of poverty. 

Evacuated areas come closer - the enemy draws near. 
At last the conclusive battle of Lvov. The wounded lying in 
the corridors - all beds in hospitals are occupied - new moth
ers are dragged from their beds - whose tum for labour is it 
today ! ? Places for the woundod ! ! ! Plac es for the wourided !! ! 
but there is no more room in the hallways and courtyards. 
So in the streets there are wounded and sick people, helpless, 
numb, with no aid and nursing, because almost all physicians 

have been enlisted into the Austrian Army. There are only 
a few surgeons and we - the "medical embryos". 

We worked hard till we dropped exhausted; we ampu
tated human limbs and we made merciless cuts without eth
erizing the patients. Sleep brought by tiredness was the only 
anaesthetic for suffering„ . 

We lived through terrible moments. I was on <luty at the 
Community Hospital at Łyczaków. It was unexpectedly taken 
over by the army; we heard a short command: remove the ci
vilians! 

A battle around us - near and far. A thundering 
sound of cannons near the town, severa! kilometres away, but 
to our inexperienced ears it feels as if they were in the middle 
of the city. The wounded are brought from the battlefield 
straight to our hospital, indeed it has already become a "field 
unit" . We have used up all the beds and corridors for those 
heavily wounded, and those with smaller injuries have been 
sent home. The city breaths anticipation and fear, and amidst 
inhuman noise from time to time there is a drop of silence, 
so overwhelming that it makes one choke. Unexpected and in
comprehensible things happen. 

I remember very well : one night a crowd of despaired 
women bursts in, dishevelled hair, faces distorted with pain, 
pure Furies. Like a flock of mad birds, they fly in to the hospi
tal rooms, and in spite of our objections, they tear dressing off 
from patients' faces, they desperately scatter the blankets, with 
terrible screaming. They are simply looking for their nearest 
and dearest. Is he here or was he lef~ at the field for eter
nity? ... 

We also witnessed other scenes. I am with an ambulance 
at Łyczakowska Street. Suddenly: warning! warning! help! the 
authorities are leaving Lvov! A crowd is running away down 
the main street, which is Łyczakowska. Horses are trampling 
over people - waggons run over the horses - the lights go 
down - this is heli! Fortunately, this was a false alarm. Yet this 
is short-lived fortune, soon to be followed by terrible events, 
unthinkable: a real alarm, the capital is being evacuated, and 
that is an order. Riflemen, departure! 

Dr Julia Świtalska - Fularska . Wspomnienia lekarki legionowej" 
Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa, p.9-11 . 



8 October 1914, Thursday 

lt was even more intense than on 7 October. Russians 

struck in the darkness at three in the morning. The cannon

ade yesterday was just a start of the assault. Now it is time 

for the infantry, a fierce battle starts. The whole day under 

violent fire. The point of resistance between the cannons 

1/2 and 1/3 was unde~ fire . Rumanian soldiers gave up and 

fled; I stopped half of the soldiers from the 7th company, 

with the gun in my hand. To give them an example I had 

to proceed to the resistance point. I brought back the fleeing 

officers and made them return the point of resistance. Finally, 

an hour and a half later reinforcement carne - one company. 

So I could go back to the place. 

Explosions of Russian grenades, 15 and 21 cm, cause 

terrible destruction, I will never forget that. When the gre

nade hits a small group of soldiers, they are torn apart and 

pieces of bod i es fly into the air, to the height of 20-25 metres. 

High among tree branches you can see knapsacks which 2-3 

seconds earlier were stil I resting on soldiers' backs. Will I have 

to look at such things again? At last, the noise dies down 

after darkness comes; only our soldiers keep shooting like mad. 

All becomes quiet at nine. Signal pistols light up the out

skirts, but nothing can be seen. At night suddenly, behind me 

to the left, a battery of 30.5 cm mortars starts fire - there 

must be a large target. I am going to the battery commander 

and I am told that Russians are withdrawing. Hooray! 

M. Wichrowski, Dziennik oficera Landsturmu (Diory of Landsturm officer) 
and Galicja 1914, Przemyśl 2004, p. 66. 





Martyna Kasprzak 

Only one Siemaszkowa 
,Three dimensions 

of Balladyna 

Exploring the history of Wanda Siemaszkowa's acting 

career one may draw a conclusion that Juliusz Słowacki wrote 

Balladyna thinking of ar:i actress similar to the one our Theatre 
was named after. lt was in this play that her artistic versatility 

and true love of perform ing arts were most fully manifested. 
Wanda Siemaszkowa started her adventure with the 

Romantic masterpiece by playing the part of Chochlik at Count 

Skarbek's Theatre in Lviv in 1893. She played the title part six
teen years later in a staging directed by Tadeusz Pawlikowski, 

at Teatr Miejski, also in Lviv. Then in 1945, at Teatr Ziemi 

Rzeszowskiej, she enthusiastically took on the role of director 

and staged the memorable Balladyna in which she successfully 

portrayed Mother~Widow. 

Let us, however, go back to the earlier performances. 

Taking on the fantasy character of Chochlik in 1893 Wanda Sie

maszkowa, 26 at the time, had been an actress for six years. 

A witness of the event reported that the artist performed the 
part with humour and subtlety. She was particularly praised 

for her immaculate diction and perfect intonation. 

She had an opportunity to take her chance with the title 

role in 1909. The psychologically complicated and dramatically 

entangled character of the cruel queen was a great challenge 

for the artist. lmpersonated by Wanda Siemaszkowa, she be

came a heroine of folk drama. Creating a character cl o ser to or

d i nary life the actress made an appealing attempt to transpose 
the tragedy to a realistic study of human psychology. Accord -



ing to a press account published in Warsaw, the artist strongly 
emphasized all characteristic qualities of Balladyna: „her rura I 
type, her cunning, the superstition hidden deep within her 
soul, her conscience of a peasant". 

As Dariusz Kosiński put it, Balladyna portrayed by Wanda 

Siemaszkowa was a woman full of conflicting emotions, as well 
as craving for power, wealth and farne. Once again in her ca

reer the actress focused on details enriching the psychologi
cal portrait of the character. She used an analytical method 

to develop her stage performance by adding the primary 
quality to show the psychological process of a simple peas

ant woman, defenceless in the face of overwhelming emotions 
of envy, disdain, pride and desire for power. Balladyna, inter

preted by Siemaszkowa, was a village girl who turned into 

a ruler but did not lose her basie nature of a peasant. 

Her performance was met with mixed reviews. Some crit
ics commented that the emphasis on the commonplace aspect 

of the character diluted the profound tragic dimension of the 

play. Balladyna, as portrayed by Siemaszkowa, did not display 

absolute demonie qualities but was a tragic victim of ambi

tion, passion and a killing instinct, seemingly growing against 

her will. This picture of fatalistic tragedy evoked compassion, 

because amidst the moral failures and crimes there was a suf
fering human being . A critic from Warsaw insisted that due 

to the excessive focus on psychological traits the actress failed 

to fully convey the trag ie tension, which did not escalate as the 

end of her crime was approaching. In other words, Balladyna 

depicted by her was an ambitious peasant woman with killing 

instincts rather than a powerful murderess. 

Other critics, however, recognized the artist's por

trayal as an extraord inary accomplishment "with bold lines, 

excellent moments and consisting of outstanding details". 

After her guest appearance in Kraków in 1912 the actress 
was also praised in printed media. According to Stanisław 
Dąbrowski „she resembled thQ>e haughty and robust wench
es populating Malczewski 's paintings, the Slavonic visions 
imbued with classic beauty. Uncompromising and ruthless, 

she proceeded in crime, yet without following up the succes
sively conquered steps, she remained the same villain, desiring 

of heights, yet stili under a thatched roof". 
lnterestingly, the role was not particularly highly es

teemed by the actress herself, and she hardly ever chose it for 

her gu est appearances. She performed it in Teatr Polski in 1914 
and in Vilnius in 1922. Years later she found she could relate 

much better to the role of Mother-Widow. 
As the Director ofTeatr Ziemi Rzeszowskiej she did not only 

create an unforgettable rendition of Balladyna's Mother but also 

successfully directed the play, jointly with Bronisław Skąpski. 

The premiere, which took place on 1 O November 1945 holds 

a very special place in the hi story of the Rzeszów Theatre. 
Notably, as pointed out by Dariusz Kosiński, an attempt 

to stage Balladyna was a difficult task in the post-war reality. 

Especially, due to the fact that the Director decided to put on 
the play by Słowacki in a form of an elaborate stage produc

tion - as a fairy-tale show. She wanted to bewitch the audience 

with the world of theatrical illusion. Each scene was an effect 

of joint effort of the co-directors, actors and scenographer, 
Zofia Morawska-Knothe. There was elaborate stage design, 

in spite of the difficult financial situation of the theatre. 

lt is said that when Wanda Siemaszkowa learned they had in

sufficient resources to produce the play, she donated her valu
ables for that purpose. Apparently, other actors followed her 

example and made similar contributions. The premiere of Bal

ladyna was a real celebration for the town and the greatest 



cultural event of that time. The play was met with such enthu
siastic reception that during the season of 1945/46 it was per
formed 35 times, which for those t imes was a record number. 

Wanda Siemaszkowa was very successful both as a man

ager and stage director. The acting crew consisted mainly 
of young people, beginning their artistic career. The seasoned 

artist was for them an unquestionable star, theatrical i deal and 
authority. She understood them perfectly and valued their 
dedication, involvement and collective efforts. 

Let us go back for a. while to her rendition of Mother-Widow. 
According to reviewers, Wanda Siemaszkowa used words, 
body posture and gestures to vividly express the overpower

ing emotions and excruciating pain of the tragic character. 

Viewers were also astonished by the physical fitness of the 
nearly eighty years old actress. Her performance stood out 

for her heartfelt emotion and expression. Particularly in the 

final scene, when the despairing mother, with her hair loose 
and entangled, eyes glittering with madness, speaking 

in a faltering voice, at the same time defended and accused 

her wretched daughter. 

According to Edward Krasiński, the great emotional range, 
contrasts and mental transformations inherent for Wanda 

Siemaszkowa's performance were particularly vivid and com

pelling in plays by Słowacki. Mother-Widow was one of the 

final roles created by the artist, the other being the part 
of Mrs. Tabret in The Sacred Flame by Maugham. On 9 June 

1946 Balladyna was shown for the last time. This was also the 

final performance by Wanda Siemaszkowa. 

Martyna Kasprzak 
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towności. Za jej przykładem mieli pójść inni aktorzy, przezna
czając na spektakl własne precjoza. Premiera Balladyny stała 

się prawdziwym świętem dla miasta i największym wydarze
niem kulturalnym tamtego okresu. Spektakl spotkał się z tak 

entuzjastycznym przyjęciem, że w sezonie 1945/46 osiągnął 
rekordową w tamtych czasach ilość 35-ciu wystawień. 

Wanda Siemaszkowa spełniała się w roli dyrektorki i re
żyserki. Zespół aktorski tworzyli w dużej części ludzie młodzi, 
dopiero rozpoczynający pracę artystyczną . Wiekowa artystka 

była ich niekwestionowaną gwiazdą, teatralnym ideałem i au
torytetem. Doskonale się z nimi rozumiała i ceniła za ofiarność, 
poświęcenie i zespołowość . 

Wróćmy jednak na chwilę do kreacji Matki-Wdowy. 
Według relacji krytyków Wanda Siemaszkowa w swoim słowie, 

postawie i geście · wyrażała w przejmujący sposób olbrzymią 

siłę uczuć i bezmiar serdecznego bólu, które przepełniały jej 

tragiczną postać. W zdumienie wprawiała również sprawność 

fizyczna prawie osiemdziesięcioletniej aktorki. Jej gra za

chwycała prawdą przeżycia i ekspresją. Zwłaszcza w ostatniej 
scenie, gdy znękana, z rozpuszczonymi splątanymi włosami 

i błyszczącymi oszalałymi oczami, łamiącym się głosem jedno

cześnie broniła i oskarżała swoją wyrodną córkę. 

Według Edwarda Krasińskiego wielka skala uczuć, kontra
sty i ewolucje psychiczne w interpretacji Wandy Siemaszkowej 

w dramatach Słowackiego znajdowały szczególną wyrazistość 

sceniczną i wymowę . Rola Matki-Wdowy to jedna z dwóch 
ostatnich (obok Pani Tabret w Swiętym płomieniu Maughama) 

kreacji artystki. Ostatni spektakl Balladyny zagrano 9 czerwca 

1946 roku. Był to również ostatni występ sceniczny Wandy Sie
maszkowej. 

Martyna Kasprzak 
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dała zajmującą próbę transponowania tragedii na realistycz
ne studium psychologii ludzkiej. Według relacji zamieszczonej 

w warszawskiej prasie, artystka mocno podkreśliła wszystkie 
charakterystyczne cechy Balladyny: „jej typ ludowy, jej prze
biegłość, jej ukryty na dnie duszy zabobon, jej chłopskie 

sumienie". 

Jak to ujął Dariusz Kosiński, Balladyna w wykonaniu Wan

dy Siemaszkowej była kobietą pełną sprzecznych uczuć, żąd
ną władzy, bogactw i sławy. Aktorka po raz kolejny w swojej 

karierze skupiała się na drobiazgach wzbogacających portret 
psychologiczny postaci. Metoda analityczna pozwoliła jej 

wzbogacić sceniczną sylwetkę o rys nadrzędny, czyli ukazać 
proces psychologiczny prostej chłopki, bezbronnej zarówno 

wobec potężnych uczuć zazdrości, pogardy, dumy, jak i żądzy 

władzy. W interpr.etacji Siemaszkowej Balladyna była wiejską 
dziewczyną, która przemieniła się we władczynię, ale nie utra
ciła swojej chłopskiej natury. 

Głosy krytyków były jednak podzielone. Według jednych 
takie „spospolicenie" postaci doprowadziło do zaniku prawdzi

wie głębokiej tragedii, o jakiej mowa w dramacie. Balladyna 

w wykonaniu Siemaszkowej nie reprezentowała cech demo

nizmu absolutnego, a raczej upostaciowiała tragiczną ofiarę 
ambicji i namiętności oraz rozwijającego się, jakby niezależnie 

od woli, instynktu zbrodniczego. Prezentowała tragizm fata

listyczny, który budził raczej współczucie, ponieważ pośród 

klęsk moralnych i zbrodni ukazywał człowieka cierpiącego . 

Jeden z warszawskich krytyków stwierdził, że przez nadmiar 

eksponowanych psychologicznie szczegółów charakteru, 

aktorka odbierała postaci dramatycznej pełnię tragiczne
go napięcia, które nie potęgowało się w miarę zbliżającego 

się kresu jej zbrodni. Jej Balladyna była ambitną chłopką 

o zbrodniczych instynktach, a nie potężną zbrodniarką. 

• 
Inni krytycy uznali jednak wcielenie artystki za niepo

spolite dzieło „o liniach śmiałych, pełnym świetnych momen

tów, składającym się ze szczegółów doskonałych". Również 

po gościnnym występie w Krakowie w 1912 roku aktorka 
zyskała w prasie liczne słowa uznania. Według Stanisława 

Dąbrowskiego „przypominała te harde, mocarne dziewo
je, którymi zaludniał swe płótna Malczewski, te słowiańskie 
a noszące w sobie piękno, klasyczne wizje. Nieustępliwa, bez

względna„kroczyła w zbrodniach, ale nie wznosząc się w górę 
w ślad zdobywanych stopni zostawała tą samą zbrodniarką, 

żądną wyżyn, a wciąż tą spod słomianej strzechy". 
Co ciekawe, sama zainteresowana nie poważała tej roli 

szczególnie i właściwie nie przywoziła jej na gościnne wy

stępy. Zagrała ją jeszcze w Teatrze Polskim w 1914 roku oraz 
w Wilnie w 1922. Po latach zdecydowanie bliższą stała się jej 

kreacja Matki-Wdowy. 

Już jako Dyrektor Teatru Ziemi Rzeszowskiej nie tylko 
stworzyła niezapomnianą kreację matki Balladyny, ale także 

we współpracy z Bronisławem Skąpskim z powodzeniem wy

reżyserowała przedstawienie. Premiera 1 O listopada 1945 roku 
na zawsze wpisała się w historię rzeszowskiego Teatru. 

Warto tutej za Dariuszem Kosińskim zaznaczyć, że próba 

wystawienia Balladyny była trudnym zadaniem w powojennych 

realiach. Zwłaszcza, że pani Dyrektor postanowiła w~stawić 
dramat Słowackiego w rozbudowanej inscenizacji jako wido

wisko bajkowe. Jej celem było oczarowanie widzów światem 

teatralnej iluzji. W każdej scenie był widoczny ogromny wkład 

pracy obojga reżyserów, aktorów i scenografki Zofii Moraw

skiej-Knothe. Warstwa wizualna spektaklu została rozbudowa

na pomimo trudnej sytuacji finansowej teatru. Podobno, gdy 

Wanda Siemaszkowa dowiedziała się o braku wystarczających 
środków na wystawienie sztuki, oddała na ten cel swoje kosz-
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Jedna Siemaszkowa 
- trzy wymiary 
Balladyny 

Wgłębiając się w historię kariery aktorskiej Wandy Sie

maszkowej, można by się pokusić o stwierdzenie, że Juliusz 

Słowacki napisał Balladynę z myślą o takiej aktorce, jaką była 

patronka naszego Teatru. To w tym właśnie dramacie najpeł

niej objawiła się jej artystyczna wszechstronność oraz praw

dziwe umiłowanie sztuki scenicznej. 

Wanda Siemaszkowa swoją przygodę z romantycznym 

arcydziełem rozpoczęła rolą Chochlika w Teatrze hrabiego 

Skarbka we Lwowie w 1893 roku. Rolę tytułową zagrała szes

naście lat później w spektaklu reżyserowanym przez Tadeusza 
Pawlikowskiego we lwowskim Teatrze Miejskim. Natomiast 

na deskach Teatru Ziemi Rzeszowskiej w 1945 roku z entuzja

zmem wyreżyserowała pamiętną Balladynę, w której z dużym 

powodzeniem wcieliła się w rolę Matki-Wdowy. 

Wróćmy jednak do kreacji wcześniejszych. Wcielając 

się w fantastyczną postać Chochlika w 1893 roku, 26-letnia 

Wanda Siemaszkowa miała za sobą sześć lat doświadczeń 

zawodowych. Zgodnie z relacją naocznego świadka artystka 

zagrała tę rolę z humorem i finezją . Szczególnie wychwalano 

jej nienaganną dykcję i wzorową intonację. 

Z tytułową rolą przyszło się jej zmierzyć w 1909 roku . 

Skomplikowana psychologicznie i dramatycznie skłębiona po

stać okrutnej królowej była wielkim wyzwaniem dla artystki. 
W kreacji Wandy Siemaszkowej stała się bohaterką ludowe

go dramatu. Tworząc postać bliższą zwykłemu życiu, aktorka 





8.X.1914, czwartek 

Przeżycia jeszcze silniejsze niż 7 października. O trzeciej 
rano w ciemnościach atakowali Rosjanie. Wczorajsza kano
nada była wstępem do natarcia . Teraz kolej na piechotę, za
czyna się niewiarygodna bitwa. Cały dzień pod gwałtownym 
ogniem. Punkt oporu byków między działem 1/2 i 1/3 został 
kompletnie ostrzelany. Rumuńscy żołnierze nie wytrzymują 
i uciekają, sam zatrzymałem się z rewolwerem w dłoni po
łowę żołnierzy z mojej 7. kompanii. By dać przykład, musia
łem pójść do pun.ktu oporu. Oficerów, którzy również uciekli, 
ściągnąłem sam i nakazałem im powrócić do punktu oporu. 
Wreszcie po upływie półtorej godziny przyszły posiłki - jedna 
świeża kompania. Mogłem więc wrócić na miejsce. 

Skutki wybuchów rosyjskich granatów 15 i 21 cm są 

straszne, nigdy ich nie zapomnę, np. kiedy granat uderza 
w małą grupkę żołnierzy, rozrywa ją tak, że części ciała wy
latują w powietrze na 20-25 metrów. Między wysokimi drze
wami widuje się wiszące na gałęziach tornistry, które jesz
cze przed 2-3 sekundami spoczywały na czyichś plecach. 
Czy będę musiał jeszcze raz oglądać podobne rzeczy? Naresz
cie po zapadnięciu ciemności robi się cicho, tylko nasi żołnie
rze strzelają wciąż jak opętani. O dziewiątej wreszcie spokój. 
Rakietnice oświetlają przedpole, ale nic nie widać. W nocy 
nagle strzela bateria moździerzy 30,5 cm ulokowana gdzieś 
za mną po lewej, musi chodzić o duży cel. Idę do dowódcy 
baterii i dowiaduję się, że Rosjanie zaczynają się wycofywać. 
Hurra! 

M. Wichrowski, Dziennik oficera Landsturmu or.az Galicja 7914, 
Przemyśl 2004, s. 66. 



ZAMIAST WSTĘPU 

Garść wspomnień rzucam w świat zdarzeń od
ległych, lecz niemniej przez to prawdziwych, znaczo
nych krwią, łzami i śmiechem. 

Starsi obywatele - towarzysze przeżyć wojen~ 
nych, niech odnajdą siebie, młodsi - niech podzi
wiają, jak z Izb Chorych, Szpitalików, Szpitali polo
wych - powstał wielki, potężny Sanitariat w Polsce 
Niepodległej. 

J. S.-F. 

Trudno dziś odgrzebać w pamięci uciekające obra
ł -zy, choć pod powiekami snują się one niezmor

dowanie - migają - lśnią. Czasem zdaje się, że 
to sen, a najmniej rzeczywistość, w odległości swojej 
jednak dziwnie żywa i świeża. Trzeba usiąść i uchwy
cić mocno nić tych wspomnień, przelewając na pa
pier „ROK 1914". 

Morderstwo serajewskie - piorun w mikrosko
pijnym państewku, a echo na cały świat. Wypowie
dzenie wojny - nagły wstrząs, nagła mobilizacja. 
Lwów demonstruje przed ·Namiestnictwem. Życie 
powszednie bierze tempo szalone, wojska maszerują, 
młode, nowozaciężne chłopaki i stare chłopy, rezerwa. 
Baby wśród nich, w szeregach niosą na ramionach 
plecaki mężów i synów. Niech by który pan sier
żant coś powiedział! - spróbowałby. Ale żaden 
pan sierżant się nie odzywa, więc idą szeregi żołnie
rzy i bab, i wlecze się sznur wozów, naładowanych 
sprzętem wszelakim - zgłodniałymi dzieciakami, do
bytkiem nędzarzy. 

Coraz bliższe okolice ewakuowane - coraz bliż
szy nieprzyjaciel. Wreszcie bitwa pod Lwowem 
rozstrzygająca. Ranni na korytarzach - wszystkie 
łóżka w szpitalach zajęte - położnice wywlekane 
z legowiska - komu dziś czas rodzić!? Miejsca 
dla rannych!!! miejsca dla rannych!!! a korytarze 

i dziedzińce niczego już pomieścić nie mogą. Na 
ulicy więc leżą ranni i chorzy, bezradni, tępi, bez 
pomocy i opieki, prawie wszyscy bowiem lekarze 
zostali powołani do wojska austriackiego. Pozostali 
tylko nieliczni chirurdzy i my „embriony" lekarskie. 

Pracowaliśmy, ponad siły, padając ze znużenia -
bez usypiania amputowaliśmy ludzkie kończyny i do
konywaliśmy okrutnych cięć. N~kozą dla cier
pienia był ciężki ze zmęczenia sen ... 

* 
Straszne momenty przeżywaliśmy. Byłam dy

żurną w Szpitalu Powszechnym na Łyczakowie. 

Zajęło go nagle wojsko: usunąć cywilów! I padł 

krótki rozkaz ... 
Bitwa wokół - daleko i blisko. Armaty grzmią. 

pod miastem, o kilkanaście kilometrów, dla naszych 
niewytrawnych jeszcze uszu, jakby w samym mieście. 
Rannych przenoszą. z placu boju bezpośrednio do 
naszego szpitala, stał się on już „polowym". Obło

żyliśmy wszystkie łóżka i korytarze ciężko rannymi, 
lżej rannych odsyłając do domów. Miasto dyszy 
wyczekiwaniem i strachem, i wśród nieludzkiej wrza
wy pada od czasu do czasu cisza, tak przejmują.ca, 
że aż dławi za gardło. Dzieją się niespodziewane, 
niezrozumiałe sceny. 

Pamiętam jak dziś: póinym wieczorem wpada 
do nas tłum oszalałych kobiet z rozczochranymi wło
sami - rysy bólem wykrzywione - istne furie. 
Jak stado obłąkanych ptaków wlatują do sal i mimo 
naszego oporu, zrywają po kolei opatrunki z twarzy 
rannych, rozrzucają nerwowo koce, ze strasznym 
krzykiem. Szukają po prostu najbliższych. Jest, 
czy został w polu na wieki? „. 

Bywały i inne sceny. Jestem z karetką pogo
towia na ul. Łyczakowskiej. Nagle: alarm I alarm! 
ratujcie! władze opuszczają Lwów I I Tłum ucieka 
główną arterią miasta, którą jest właśnie Łyczaków -
konie tratują ludzi - wozy najeżdżają na konie -
światła gasną - piekło! Na szczęście alarm był 
fałszywy. Szczęście krótkie - bo następuje wnet 
fakt okropny, nie do pomyślenia: alarm prawdziwy, 
ewakuacja stolicy, rozkaz . . Strzelcy, wyjazd I I 

Dr Julia Świtalska - Fularska . Wspomnienia lekarki legionowej" 
Książnica-Atlas , Lwów-Warszawa, [bdw), s. 9-11 
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KOMUNIKAT 
Organizacyi Obrony Narodowej 

w Rzeszowie. 

ODEZWA. 
Polacy! 

. Zjednoczona Ojczyzna zrzuca jarzmo niewoli! 
Ustępojlł Austryackie wł~dze ! My sarni uj\ć musimy władzę w swe 

~ce, teby zaś władza ta znała.zła poałuch powszechny, mOBi jlł stworzy6 
zgodnie polaki chłop i mieszczanin, robotnik i inteligent. 

Hasłem Daazem: 
W olua i xiiepodległa Rzeczpoapolita Ludowa I 

Ziemia ma przypUó tym, oo na niej pracltj„ pny sułneteniu potneb i praw 
ludn<*ii beuolnej. W tym celu będaie wydana Ultawa, wy~~ u odpłał4 
dobra martwej reki i wielki~ włun<*ii, przyczem wi~ obaary leme m.Jit ~ 
włam~- nacodu.I 

lbJ• byó UDal'Odowione kopalnie, ealiny i •rodki komuniltaoyjne, oru łaltie 
gał~e produkoyi, kredytu i handlu, kt.óre ~Ił dla narodu saeadnicse lllDW8Die I 

W IHCb.ltronna Opieka apołOOBD& i ll&bazpieo&enie omniogodailmeso dnia pnoy 
w przemy'1e i górniotwie będ.,. chroniły &drowie i lil, kluy praoqj"'41i I 

Zaopatrzenie inwalidów, aierÓt i wdów po poległy.chi 
Nie wolno nam dopmcić do gwałtów i grebiety; nieład i nieponitdek, b--.d 

i rozet.rój nu oełabi, a nam teru łneba prsedew111yeti:iem liły. 

Zn,1ceni tyloletni.Ił wojna i uoillkiem zapewnijmy eobie tpokój, u~my 
ponllłdek i oohroJ\my neaze mienie od znilllczenia j81ZOC8 wi,s.ego, I1U11 oywiliuoyjny 
dorobek, Jl&IBlł ~wiatę i ltulturę od sagłady I 

· W&0rem niech nam b~ Ameryka i Franoya, pn1yi:ładem nasi bracia CM.i, 
oo w n~witkaym tpokoju utworzyli republik, ewojlłl 

Ojczyzna mnartwychwe~lł()a bt<We mati:lł 1118roltich w&I:Btw ludowych, lll1iinlł 
w Poleoe przywileje urodzenia, kluy, .ozy poei&clanja, 

Dla osiągnięcia tych celów, aawiątcie w i:udlli gminie Orpniuoye Obrony 
Narodowej, które eię ~ nat,ychmiut · w Or1anlzacy• Powlatow11. aawi4ioie 
natychmi.ut etrate i milioye obywatelek.ie I 

Kudy, kto poU'łdek i epokój n&ru11y, jeet zdrrJOlł Ojozysnyl 
Niech tyje Połcia! 

"Orianlzacya Obrony Narodowej" w Rzeszowłe. 
7. ~a. Organizacji Obrony Narodowej w Rze-
szowie I listopada 1918r. 

Wito ld Szymczyk Ku niepodległej (1914-1918) 
Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, Rzeszów 1988. 

.. 

• 

Na froncie 

Na wojnie za dużo jest krwi , a jeszcze w i ęcej ludz

kiej niedoli. Bo giną, rany odnoszą tylko niektórzy, 

a cierpią wszyscy. 
Ale dopóki ten mundu r noszę na sobie, to on mi 

przypomina stoczone niezliczone boje i wspomnienia 
• te ciągną mię ku sobie i nieraz zapytuję się żołnierską 

piosenką : 

Wojenko, wojenko, 
Cóżeś ty za pan i, 
Że za Tobą idą 
Chłopcy malowan i. 

Jako człowiek nieuczony, nie umię tego określić , 
ale tak mi się zdaje, żem tam połowę mojej duszy zo

stawił . 
To ciągłe niebezpieczeństwo życia, w jakiem przez 

tyle miesięcy się znajdowałem , ma swój nieprzeparty 
• 

urok i zapomnieć się nie da. 

( ... ) 
Kto tak przez dłuższy czas był w ogniu i sa~ miał 

w ręku śmiercionośne narzędzie i wcale go nie oszczę 

dzał, kto widział obok siebie trupy i rannych , wynoszo

nych jakby z jakiej rzeźni do stacji opatrunkowych, ten, 
gdy wróci z frontu, to już nie ten sam. Nieprzyjaciel nas 

ranił i zabijał, dręczyły mrozy, słoty, a często głód, jadło 

robactwo. 
Nasz ostatni biuletyn wojenny. Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. 

Część li. Lato: 1916, 1917, 1918, 
z dziennych notatek zebrał dr Wincenty Daniec, Rzeszów 1931 , s. 33-35. 



W Balladynie 
najpiękniejsze 

jest jej imię 

BALLADYNA to przede wszystkim historia kobiety, która 

zabija swoją siostrę. To akt siostrobójstwa. Taka inna wersja 

mitu o Kainie i Ablu . To historia zbrodni , winy i kary, której 

bohaterkami są kobiety. To opowieść o Balladynie, która toczy 

walkę o pozycję nr 1. Zupełnie jak w sytuacji castingu, któ 

rego istotą jest prrnkaz, że ze sobą konkurujemy i że w tym 

wyścigu musimy pokonać kogoś, kto jest bardzo podobny 

do nas. Niemal tak, jak brat lub siostra. 

Balladyna jest jedyna, a jej imię jest początkiem gatun

ku opowieści emancypacyjnej, czyli takiej, która wyzwala. 

Balladyna to los kogoś, kto staje się symbolem zmian i komu 

później stawiamy pomniki. Balladyna to biografia naszych 

idoli. To moc działania symbolu takiego jak Statua Wolnośc i. 

To jak siła oddziaływania starego obrazu Eugeniusza Dela 

croix'a. Bo Balladyna to również Marianna jako Wolność wio 

dąca lud na barykady. To los morderczyni, który skandalizuje 

radykalnością Święta Wiosny Igora Strawińskiego. To los Ko 

biety-Króla, jak pisze Juliusz Słowacki. 

I jeśli dramat Słowackiego opowiada historię eman

cypacji podmiotu kobiecego, to niech się to dzieje 

w momencie, co najmniej dwuznacznym dla kondycji podmio

tu męskiego, czyli w trakcie, bądź po horrorze I Wojny Świa-

( 

-
towej, której 1 OO-lecie właśnie obchodzimy!!! Wielka Wojna z lat 

1914-1918 uważana jest za pierwszy, naprawdę totalny konflikt 

zbrojny. To obrazy milionów żołnierzy wciśnietych w okopy i wal 

czących ze sobą o kilka metrów ziemii. To samoloty na niebie, 

karabiny maszynowe i pierwsze czołgi. To użycie gazów bojo

wych, min piechotnych i granatów ręcznych. To miliony poległych 

i miliony tych, którzy wrócili z wojny pokaleczeni i psychicznie 

zdewastowani. To rzesze weteranów po amputacjach rąk i nóg. 

To mężczyźni śniący koszmary, którzy, w ataku paniki, jak dzieci • chowają się pod stół przerażeni . 

Nasza Balladyna to opowieść o praźródłach XX wieku 

jako epoce wojen i rodzącego się ruchu emancypacji kobiet. 

Bo Balladyna Słowackiego opowiada o walce, o pojedynku, 

o konfrontacji jako zderzeniu, które rodzi nowe formy. To woj 

na o terytorium, w której siostra zabija siostrę, córka wygania 

matkę, a żona morduje męża. To czas, w którym kobiety walczą 

o prawo do głosowania. Do posiadania własnego głosu. 

Radosław Rychcik 
Rzeszów, 3 listopada 2014 



Michał Lis (ur. 1984), Piotr Lis (ur. 1985) 
Bracia, muzycy, członkowie zespołu TNBC (dawniej The Natura! 
Born Chillers). 

Swoją przygodę z teatrem rozpoczęli w 2009 roku tworząc i grając 
na żywo wraz z zespołem muzykę do spektaklu Radosława Rychci 
ka Samotność pól bawełnianych . 

Po kilku miesiącach , już jako duet,wykonywali na deskach teatru 
stworzoną przez nich muzykę do spektaklu Radosława Rychcika 
Łysek z pokładu Idy. Od tamtej pory na stałe współpracują 
z reżyserem, a ich dźwięki można usłyszeć w takich sztukach jak: 
Dziady, Dwunastu gniewnych ludzi (Teatr Nowy w Poznaniu), 
Niebezpieczne związki, Hamlet (Teatr im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach), Diabeł (Teatr Współczesny w Szczecinie) i wiele innych. 
Tworzą również multimedia- projekcje wideo i teasery spektakli. 
Wraz z zespołem w teatrze ponownie zagrali na żywo w 2012 roku 
w sztuce Powstanie (koprodukcja Muzeum Powstania Warszawskie
go i Teatru Dramatycznego w Warszawie). 
Są fanatykami starych, analogowych instrumentów. Uwielbiają za
równo dobrego rock and rolla, jak również muzykę elektroniczną . 

Dowodem tego są nie tylko tworzone przez nich dźwięki w licznych 
spektaklach teatralnych, ale także wydany w 2014 roku debiutu
jący album zespołu TNBC. Razem ze swoim ojcem - Jarosławem 

„Dżerym" Lisem - prowadzą audycję muzyczną w Radiu Centrum 

pt. Lisia Nora. 
Twórczość teatralna: 
AALST - Salon iKSV, lstanbul, Turkey i Teatr Powszechny im. Zyg
munta Hi.ibnera w Warszawie (2014), Dziady - Teatr Nowy w Pozna

niu (2013), Diabeł - Teatr Współczesny w Szczecinie. 
Follow Me - Teatr Nowy w Krakowie (2012), Dwunastu gniewnych 
ludzi - Teatr Nowy w Poznaniu, Niebezpieczne Związki - Teatr im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach, Powstanie - (koprodukcja Mu
zeum Powstania Warszawskiego i Teatru Dramatycznego w War

szawie) . Część Pierwsza: Bóg - Teatr Nowy w Krakowie W Letni 
Sierpniowy Dzień - Łaźnia Nowa (2011 ), Hamlet - Teatr im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach (201 O), Łysek z Pokładu Idy - Teatr Drama
tyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu (2009), Samotność 
Pól Bawełnianych - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (2009) . 



Radosław Rychcik (ur. 1981) 
Absolwent wydziału polonistyki na Uniwersytecie Warszaw
skim i reżyserii w PWST w Krakowie. Swoją drogę zawodową 
zaczynał od asystentury przy spektaklu Krystiana Lupy 
Factory 2. Jako samodzielny reżyser debiutował jeszcze w tym 
samym roku (2008) w Starym Teatrze, gdzie zrealizował jedną 

z części spektaklu Blogi.pl pod tytułem Forma przetrwalnikowa 
według internetowego dziennika Katarzyny Kosteckiej. 
Kolejnym jego spektaklem było krakowskie Versus. W gęstwi
nie miast Brechta. Z Krakowa reżyser przeniósł się do teatrów 
innych miast polskich . Dotychczas pracował głównie w Teatrze 
im. Żeromskiego w Kielcach, gdzie wystawił Samotność pól 
bawełnianych Marie Koltesa (2009), Hamleta Schakespeare'a 
(2011) i Niebezpieczne związki de La ciosa (2012), oraz w war

szawskim Teatrze Dramatycznym, gdzie zrealizował Fragmenty 
dyskursu miłosnego Barthesa (2009) i Madame Bovary Flauberta 

(201 O). Ponadto jest reżyserem przedstawień takich, jak łysek 
z pokładu Idy Morcinka (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 
201 O), Część I: Bóg Czaplińskiego (Teatr Nowy w Krakowie, 

2012) i Diabeł (Teatr Współczesny w Szczecinie, 2013). 

W 2012 roku, na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskie

go, przygotował spektakl okolicznościowy Powstanie, którego 
premiera odbyła się 1 sierpnia w Muzeum. 

W 2012 roku w Teatrze Nowym w Poznaniu wystawił Dwunastu 
gniewnych ludzi Rose'a, a dwa lata później Dziady. 
Najważniejsze nagrody: 
Nagroda Polskiego Radia Pomorza i Kujaw PIK na 20. Między

narodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt w Toruniu za Samot
ność pól bawełnianych Bernarda-Marie Koltesa z Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (201 O). 

Laur Konrada na XIII Festiwalu INTERPRETACJE w Katowicach 

za spektakl łysek z pokładu Idy z Teatru Dramatycznego 
w Wałbrzychu (2011 ). 

Grand Prix 39. Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka 
Polska 2074 za Dziady z Teatru Nowego w Poznaniu (2014). 

• 

Anna Maria Karczmarska (ur.1981) 
artystka wizualna, performerka, scenografka i kostiumografka. 
Jej prace śledzą performatykę wyglądu pod kątem społecz
nym, historycznym i kulturowym. Od kilku lat tworzy krótkie 
filmy na taśmie 16 mm budujące alternatywne historie miejsc 
(Pojedynek 2008, Ktoś jadł z mojej miseczki 201 O, Moszna 2013). 
Swoje filmy pokazywałam.in . Goldex Poldex w Krakowie, 

Museum Moderner Kunst w Passau, Muzeum Narodowym 
w Krakowie. a także New Museum w Nowym Jorku. 
W 2007 roku stworzyła cykliczny performance Objawienie 
w PKiN w Warszawie, w 201 O wyreżyserowała performance 

Skala z Pawłem Smagałą w Operze Narodowej w Warszawie, 
w 2011 wraz z Krzysztofem Kaliskim stworzyła performance 

Koncert po zbiorach w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. 
Od 2005 roku związana z teatrem. Tworząc scenografie 

i kostiumy współpracowała m.in. z reżyserami: Michałem 
Borczuchem (m.in. Lulu w Teatrze Starym w Krakowie, Portret 
Doriana Graya i Metafizyka dwugłowego cielęcia w TR w War

szawie, Der Krieg hat kein weibliche Gesicht w Schauspielhaus 

Duesseldorf), Krzysztofem Garbaczewskim (m.in. Opętani 
w Teatrze Szaniawskiego w Wałbrzychu, Chór sportowy i Ody
seja w Teatrze Kochanowskiego w Opolu, w ramach którego 
wyreżyserowałaiperformance Monolog kobiecy z Olą Cwen), 

Cezarym Tomaszewskim (m.in. Wesele Figara w Muzeum Naro

dowym w Krakowie, Orfeusz i Erydyka w Tow. Gimnast .• Sokół" 
w Krakowie, a obecnie głównie z Radosławem Rychcikiem 
(m .in. Niebezpieczne związki w Teatrze Żeromskiego w Kiel

cach, Powstanie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 
Dwunastu gniewnych ludzi i Dziady w Teatrze Nowym w Pozna

niu). Wystawiała m.in w CSW w Warszawie, Kuenstlerhaus 
w Dortmundzie, Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Mica 

Maca w Berlinie. 
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TEATR 
IM. WANDY SIEMASZKOWEJ 
W RZESZOWIE 
ul. Sokoła 7 /9, 35-01 O Rzeszów 
tel. 17 853 20 01, 17 853 27 48 
fax 17 850 75 50 
www.teatr-rzeszow.pl 
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl 

Odwiedź nas również na Facebooku! 

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU 
tel./fax 17 853 22 52 
tel. 17 853 20 01, wew. 341, 330 
e-mail: bilety@teatr-rzeszow.pl 

KASA TEATRU 
tel. 17 850 89 89 

@ 
M inisterstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 

J---Oud. ·~~ Mini.ncrscwopołPracy. _....,.„,,_ 
i Polityki S CClllCJ .,,............,_,.. 

Ministerstwo Dofinansowano ze środków 
Kultury Ministra Kultury 
I Dziedzictwa i Dziedzictwa Narodowego 
Narodowego. 

Teatr im. 
Wandy Siemaszkowej 
jest instytucją artystyczną 
Województwa Podkarpackiego 

Główna Księgowa 
RENATA PISAREK 

Koordynatorzyca 
Pracy Artystycznej 
Asystent Dyrektora 
IZABELA DUDEK 

Koordynator 
Wydarzeń Artystycznych 
AGNIESZKA WAJDA 

Sekretarz Literacki 
MARTYNA KASPRZAK 

Kierownik Techniczny 
JERZY LUBAS 

Kierownik Administracyjny 
AUGUSTYN KOTARBA 

Kadrolożka 
KATARZYNA PIENIĄŻEK 

Fundraiser 
ADAM SŁOWIK 

Marketingowcy 
ANNA PRZYBYŁO 
MAGDALENA MŁYNARSKA 
DARIUSZ KUCZYŃSKI 
MARCIN LEWICKI 

Elektrycy-oświetleniowcy 
SŁAWOMIR DOMINO 

KRZYSZTOF JAWNIAK 
SŁAWOMIR KAWA 
BARTŁOMIEJ RAK 

PIOTR TOMAKA 

Akustycy 
MARIAN KORNAGA 

TOMASZ WADOWSKI 

Brygadier sceny 
MIECZYSŁAW FORNAL 

Montażyści 
ARTUR GAMRACKI 

MARCIN KUCZYŃSKI 
BOGDAN RZUCIDŁO 

LESZEK SAS 
STANISŁAW WOLSKI 

Garderobiane 
KAZIMIERA BUCZKOWSKA 

GRAŻYNA KOZIOŁ 
JOANNA RZUCEK 

Rekwizytor 
ARTUR NIEMIEC 

Krawcowe 
ELŻBIETA BARAN 
MONIKA GŁADYŚ 

GABRIELA KOMENDA 

Charakteryzatorka-perukarka 
ZOFIA TARKOWSKA-NIEMCZUK 

Modelatorki 
ALICJA GODEK-STACHOWICZ 

KATARZYNA TANASIEWICZ-TRZYNA 

Redakcja programu 
MARTYNA KASPRZAK 

Opracowanie graficzne, skład 
KRZYSZTOF MOTYKA 

Zdjęcia 
PIOTR LIS 

Tłumaczenie 
JADWIGA RYBA 
AGENCJA TŁUMACZEŃ INTERPRETER 

Ślusarz 
STANISŁAW WOLSKI 

Rzemieślnicy teatralni 
ANDRZEJ WOLSKI 

MIECZYSŁAW OSETEK 

Serwisantki kostiumów 
EDYTA RUTKOWSKA 

HELENA BOGUŃ 



JULIUSZ SŁOWAC Kl 

Adaptacja i reżyseria 

Radosław Rychcik 
Scenografia i kostiumy 

Anna Maria Karczmarska 

Muzyka 

Michał Lis 

Muzyka i projekcje video 

Piotr Lis 
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PREMIERA 
KRAKOWSKA 

PREMIERA 
RZESZOWSKA 

Koordynacja wokalna Bożena Stasiowska-Chrobak 

Asystent scenografa Justyna Kuchta 

OBSADA 

Goplana/Shirley Temple 

Skierka 

Chochlik 

Wdowa 

Balladyna 

Alina 

Kirkor 

Gralon, rycerz Kirkora 

Fon Kostryn 

Grabiec/Frankenstein 

Dagny Cipora 

Robert Chodur 

Robert Żurek 

Anna Demczuk 

Julia Trembecka* 

Izabela Gwizdak* 

Tomasz Kowalski* 

Joanna Baran 

Paweł Dobek* 

Waldemar Czyszak 

Filon Grzegorz Pawłowski 

Pustelnik Piotr Napieraj 
oraz 
Danuta Foryt, Zofia Jedziniak, Roksana Kotowicz, 
Daniel Ćwiąkała, Marcin Kostera, Tadeusz Leśków, 
Marcin Małek, Paweł Paja, Michał Pomianek, 
Dariusz Rogala, Jan Wojtaszek 

*gościnnie 

Inspicjent 
Ewa Bazaniak 

Sufler 
Małgorzata Depta 

Licencja na wystawienie utworu została wydana 
przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

Prowadzenie świateł 
Bartłomiej f'.łak 

Akustyk 
Tomasz Wadowski 
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