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WSPOMNIENIE W 30. ROCZNICĘ ŚMIERCI_ (02.08.1898 - 24.05.1982) 

Stanisława Perzanowska 
Była wybitną aktorką. Znakomitym 

reżyserem. Wspaniałym pedago
giem._Niepowtarzalną osobowością. 
Praca z Nią była czymś niezwykłym. ~ 
Zapisała przepiękną kartę w historii 
polskiego teatru. 

Największą sławę i uwielbienie po 
wojnie przyniosła Jej rola Heleny Ma
tysiakowej w słuchowisku radiowym 
"Matysiakowie". Długo się namyślała, 
zanim zgodziła się ją zagrać. Przyjęła 
ją z ogromnymi oporami. Interesował 
Ją teatr, a nie popularność. Nim tylko żyła i jemu poświęciła całe 
swoje życie. 

Po pierwszych odcinkach "Matysiaków" stała się symbolem 
kobiety mądrej, dobrej i szlachetnej. Najwspanialszej matki i żony. 
Co- tydzień latami cała Polska gromadziła się przy głośnikach 
i słuchała Jej głosu, uczestnicząc w życiu rodziny Matysiaków. 

Kiedy 30 lat temu 24maja1982 roku media podały wiado
mość o Jej śmierci, cała Polska pogrążyła się w żałobie. W koś
ciele i na cmentąrzu żegnały Ją tłumy. Ludzie szlochali. Nie 
wstydzili się łez. Zegnali J ąjak kogoś z najbliższej rodziny. Ko
chali Ją. 

Urodziła się w Warszawie roku 1898. Studia aktorskie ukoń
czyła w roku 1919. Była absolwentką warszawskiej Szkoły Dra
matycznej przy Konserwatorium Muzycznym. Jej profesora
mi byli wielcy aktorzy tamtych czasów- Kazimierz Kamiński, 
Mieczysław Frenkiel i Aleksander Zelwerowicz. Po szkole zna
lazła się w Reducie wielkiego Juliusza Osterwy. Przez dziesięć 
lat dojrzewała tam aktorsko pod Jego skrzydłami. Dzięki nie
mu stała się też wybitnym reżyserem. A zdecydował o tym przy
padek. Działo się to w czasie występów Reduty w Wilnie. W cza
sie prób sztuki Tetmajera "Judasz", którą reżyserował Osterwa, 
zmarła Jego żona. Jadąc na pogrzeb, pieczę nad próbami po
wierzył Stanisławie Perzanowskiej. Po powrocie był oczarowa
ny tym, co zobaczył. 

Spisała się znakomicie. Chwalił Ją nie tylko Osterwa, ale 
także Stefan Jaracz. I oto nieoczekiwanie obok aktorstwa za
interesowała się reżyserią. Po latach zdobyła uprawnienia i stała 
się jednym z najwspanialszych reżyserów. Miała wyjątkowy 
instynkt i umiejętność pracy z aktorem. Potrafiła wydobyć 
z niego wszystko, co chciała, i naprowadzić na właściwą drogę. 
Dokładna, zorganizowana i wymagająca. Znakomicie przygo
towana i mająca uzasadnienie tego, co robi. Jej nazwisko gwa
rantowało zawsze wysoki poziom artystyczny przedstawienia. 
Przez wiele lat była prawą ręką Stefana Jaracza w Teatrze Ate
neum. 

. W swoim bogatym dorobku aktorskim grała mnóstwo różno
rodnych ról. Począwszy od młodych, naiwnych, cichych i słod
kich, aż do złych, ponurych, a nawet groźnych. Zaczynała od 
Ewy w „Pastorałce" Leona Schillera, gdzie Adamem był Stefan 

Ja.ryicz, poprzez Młynarkę w "Zaczarowanym kole" Lucjana Ryd
la, Zanetę w "Wtlkach w nocy" Tadeusza Rittnera, Jewdochę w „Sę

. dziach" Stanisława \\}rspiańskiego, aż po Wassę Żeleznową w dra
macie Maksyma Gorkiego. Wszystkie te postacie nasyciła głęboką 
prawdą przeżycia. 

Jej pierwszym wielkim sukcesem reżyserskim w Teatrze 
Ateneum u Stefana Jaracza stała się „Ulica" Rice' a._ Odbiła się 
głośnym echem w całej Poisce. Równie entuzjastycznie przy
jęto jej nową inscenizację "Domu otwartego" Michała Bałuckie
go. Wkroczenie wojsk niemieckich do Polski przerwało tę zna
komitą passę. 

Po wojnie reżyserowała w Łodzi w Teatrze Syrena u Jerzego 
Turandota. W roku 1947byłajuż w Warszawie. Została głównym 
reżyserem Teatru Nowego przy ulicy Puławskiej u Juliana Tu
wima i Mariana Mellera. Przygotowała tam pięć znakomitych 
przedstawień. "Rewizora" Gogola z Tadeuszem Fijewskim w ro
li Chlestakowa, "Słomkowy kapelusz" Labicha z udziałem Lud
wika Sempolińskiego, Andrzeja Boguckiego, Jana Mrozińskie
go i młodej utalentowanej Krystyny Sznerrówny w roli narze
czonej, „Porwanie Sab inek" Schoentana z wielką i niezapom
nianą kreacją Józefa Węgrzyna w roli Strzygi-Strzyckiego, "Dom 
otwarty" Bałuckiego, w którym oprócz reżyserii objęła rolę Ciu
ciumkiewiczowej, oraz operetkę Johana Straussa „Zemsta nie
toperza" z plejadą gwiazd Teatru Nowego: Heleną Bortnowską, 
Heleną Makowską, Krystyną Sznerrówną, Ludwikiem Sempo
lińskim, Tadeuszem Fijewskim Tadeuszem Cyglerem, Feliksem 
Szczepańskim i Stefanem Witasem na czele. Wszystkie te przed
stawienia ściągały tłumy publiczności. W latach 1949-55 była ak
torką i reżyserem Teatru Narodowego. Grała Ksenię w „Jegorze 
Bułyczowie" Gorkiego, Panią Pemelle w "Świętoszku" Moliera, 
Matkę w "Dwóch teatrach" Szaniawskiego, a także role w "Le
sie" Ostrowskiego i ~szantce" Perzyńskiego. Jako reżyser przy
gotowała „Świętoszka" Moliera i "Odezwę na murze" Świrsz
czyńskiej. 

Ostatnie lata spędziła w Teatrze Współczesnym u Erwina Axe
ra, grając Panią Gibas w „Naszym mieście" Wildera, Panią De
smemortes w "Zaproszeniu do zamku" i Panią Biedermann w sztu
ce Maxa Frischa "Biedermann i podpalacze" ze Stanisławem Da
czyńskim w roli Biedermanna. 

Była też znakomitym pedagogiem. Niezwykle surowym i wy
magającym, a mimo to uwielbianym przez młodzież w Państwo
wej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie. Jej uczniowie to między innymi Bohdan Łazuka 
i Zdzisław Wardejn W środowisku mówiono o Niej z wielką atencją 
i nazywano Ją Panią Stasią. Była osobą dobrą, szlachetną i życz
liwą ludziom, o pogodnym i łagodnym usposobieniu. 

Kiedy myślę o Niej i przymykam oczy, słyszę Jej charaktery-
styczny, nieco schrypnięty, ciepły głos. · 

Każdy, kto się z Nią zetknął, nie jest w stanie Jej zapomnieć. 
To piękna postać. 


