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PTC W CZĘSTOCHOWIE LEUREATEM WOJEWÓDZKIEJ 
NAGRODY ARTYSTYCZNEJ 

Nia specjalnym posieaZieniu Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Stalinogrodz.ie, z ~jii Świlęta 22 Lipca, przy
znano szereg nagród a•f'tystyc.zmych .ziasłużonym twórcom z te
renu Śląskia. 

Między innymi nagrodę teatralną w naszym województwie 
otrzymał zespół Państwowych Teatrów Dramatycznych w Czę
stochowie, za osiągnięcia w krzewieniu kultury żywego słowa. 

Zes,połoWli PTC SiZczerze gra1tulujemy. 

Telegram 

„Życie Częstochowy" z 22-23 VII 1956. 

DYREKTOR KRON 
Państ.wowe Teatry Częstochowskiie 

Wam Dyrekto.r.ze oraz całemu ZespołoWli artystycznemu, 
technicznemu i administracyjnemu z okazji przyznania Zespo
łowi Nagrody Wojewódzkiej za wyb1tne osiągnięcia artystycz
ne oraz szeroką działalność społeczną w upowszechniarniu na
szej kultury :teatralnej przesyłam serdeczne gratulacje tudzież 
najlepsze życze:ruiia dal~zych osiągrnięć. Zespołowi i każdemu 
współpracownikowi Teatru życzę osobistej pomyślności. 

STANISŁAW WITOŁD BALICKI 
Dyrektor CZT Członek Koleglium 

Minristersil:wa Kultury i Sztuki 



LAUREACI WOJEWÓDZKICH NAGRÓD ARTYSTYCZNYCH 

Prezydlium Wojewódzkiej Rady Narodowej przymało, na 
posiedzeniu z okazji Świięta 22 Lipca, szereg nagród artystycz-
nych zasłużonym twórcom z terenu śląska. 

Wojewó~ą nagirodę literacką otrzymał Jan Bairanowicz, 
poeta ~ pro,zaik, za dzńałalność pisarską ostart:nń.Gh lat, zwiąrz:aną 
z ZJiemią śląską. 

Nagrodę muzyczną otrzymał Zdanko Rund, kompozyt.or i pe
dagog, prnfeso[" Wyższ.ej Szkoły Muzyc.znej w StalinogirodiZiie, 
za cał.oikształ.t swego kompozytorskiego do!I'obku. (Prof. Rund 
w .pierwszych dlllJiach czerwca obchodziił p~ękny jubileusz 
50-letniej twórczej pracy). 

Nagrodę muzyczno-wokalną otrzymał Bogdan Paprocki, 
czołowy śpiewak Opery Śląslciej. 

Nagrodę plastycz111ą - Paweł Steller, artysta plastyk ze 
Stalinogrndu, za całokształt dorobku a,rtysitycwego, ukazują
cego przede wszystkim krajobraz i ludzii. Śląska. 

Nag1·odę teatralną otrzymał zespół Państwowych Teatrów 
Dramatycznych w Częstochowie za osiągnięcia w krzewieniu 
kultm·y żywego słowa na terenie swego miasta. 

Nagrody iindywii.dualne wynoszą po 7 tySiięcy złotych , nagro
da zespołowa - 1 O tysięcy. 

· Podając tę wiadomość, trudno nie poszerzyć ją własr1ym ko
mentairzem. Są to pirzecież pii.ell'wsze w.ojewódzkń.e nagrody ar
tystyc.zne nia Śląsku. Do1tychczasowe, kilkakrotnie przed pa.ru 
laity p.rzyz.n.awane, jak i tegoiroczne - były wyłącznde nagro
dami m.1asta Stalii.nogrodu. Po raz pierwszy więc Prezydńum 
Rady Nairodowej naszego wojewódz.itJwa dało piękny wy;raz 
tll'.oski i uzn1an.ia dla kultury i jej twórców. 

Wszystkim nagrodzonym składamy tą drogą s.erdec.zne gra
tulacje. Niech ten z.aszczy.tny, ale !i obowiąrz:ujący tytuł -
pierwszych laureatów wojewódzikich nagród ax1tystyczinych -
będzlie d1a niich bodźcem ii zachętą do jeszcze większych osią
gnięć, pomnażających bogactwo kultury narodowej. 

„DZlierunilik Zac.hod.rui" ,z 21 VII 1956. 
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Portret Chopina - litograf. Hermann Ruunhei m 
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CZASY NOHANT 

Latem 1838 rnku :Paryż obiegła 1I1ow.inia ruezwykle sensacyj
na. Łączyła ona dwa nazwii.skia: George Sand i Chopruoo. Wta
jenmiczeni tw.iencłi7lili, że słyinnia 1pi.sarkia p.ierws.za. wystąpiła 
z d.ruicjatywą - byto ;to zresztą w jej stylu il. chairakitem.e. Po 
.prostu niapisała J11a bilecie: „On VOUJS .aidore" - i PQdpi.s „Gem·
ge". Była piękną kobietą, wielką pisairiką, nli.ezwykłym człow,ie
kil.em. WJeloletnią pnzyj1aźń ~częł.a podiróż nia Majoirkę . 
W Paryżu mieszkali ruemaJ. W-<:ipó1nie - każde lato spędzano 
w Nohant, wiiejsikim paŁacy,ku pisairkii. 

Sand i Choipin - 1lo już właściwie cal.a „sprawa". Niepra
wdopodobnie zawikłaina, .zaitaxta biegiem lat, setką mterpret9.
cj1i, inieszczerośaią samej boh.aiteinki, kitórej „Wspomniienia" ,przez 
swój ton h.iisteryczm.y i pretensjonialiny niajgo.rzej przysłużyły 

się chyba jej samej. Rzeczywiistej iprawdy dziiś już nie odikiry
jemy. Jednio jest chyba pewne: niaijdalsze owej [piriawdy był· 
gwałtowne stron:niaze oskairżema, kitóre badiawe całej ,,sprawy'' 
kri.emwali to pod jednym, to JiOd drugim adresem - opicie, 
podług kitórych całą wdnę za :ruiepowodzerria owej miłości li. pr.zy
jaźni iPo.nooił jeden rt;yliko z bohaterów ro.mam.su. 

Dwór \\. Nohant - rys. ołówkiem Maurycy Sand 
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Fryderyk Chopin - rys. ołówkiem George Sand 



Wydaje mi się, że całia ta histGriia nigdy nie była ainri. zbyt 
prosta, a!l1!i zbyt łatwa. Dos.zło przecież do sipotkania dwodga 
lud.ID o ogriomnych talen.tach i przectwstawnych charakterach. 
Równocześn.ie jednak w diariiuszu ich wspólnych 1<llt było nie
wą1;pliwi.e wiele killt jasnych, vvriele pięknych doświadcz.eń. 

Za moment szczególnie wymowny uważam ten fakt, że okres 
owej przyjaźni jest okresem najwyższego lotu twórczości Cho-
pi.nia. 

W N oharut rndziły się dzieła największe - w N ohall1Jt praco
wał w 1i e 1 k i C h o p i n . P.o latach twórczego !impasu 
li. najbardziej gcr.zki.ch osobistych de>.świadc.zeń uzyskał wires.zc:ie 
dom. A wiadomo Jak bał się, nie znosił, nienawiidził .samo.tmoś
ci. Otrrzymał wpiierw miłość - potem troskliwą, opiekuńczą 
przyjażń. Żył i pracował wśród bliskich - właściwie odnalazł 
r.odzililę. 

To bardzo wiele. To bardzo wiele nawet wobec gorzkiego, 
obustronnie niesprawiedliwego nozstania. Dlatego 111ie powllin1110 
nam ono przesłaniać całej historii r.omansu i przyjaźni. Tym 
bardziej, że wielcy ar tyści nie zawsze bywali na codziień wiel
kimi ludźmi. ChQpin rzeczywiście potrafił zrobić aw:anturę 
o pulai!"dę przy obiedzie w Noha!l11t - choć w tym właśl11ie No
hant i w tym ,to czasie pisał Sonatę h-mDll. 

Urok „L<llta w Nohant" kryje się chyba w res1Pektoiwaciu tej 
prawdy o Chopinie. Nie jest to posąg .z brązu, dalekii . historią 

li. wjelkością geniusz, tragiczny riomantyk, tak gernialny, że aż 
obcy :ruaszym oczom i sercom. Oto wychodzi ku nam CtZlowiek 
pełen naiturn1ności .i .prosto.ty: rozzto zczony o biada.wym menu 
pożyczający pien~ędzy Wodizińskiiemu, zatroskany o jedwabiną 
kamizelkę. Czy to tylko plotkii? Czy to może lroncepcja „ku
chemiych schodów"? Nic podobnego! Na pozór od owej pulardy 
powstaje już tylko krok do śmieszności. Tymczasem dokonuje 
s.ię krok pros.to w wjelkość. Wszystkie tamte drobiazg[ d. plotki 
nri.kną - po.z.ostaje natomiast Largo z Sonaty , Chopin już bliski 
nam i znajomy. 

Lato w Nohant to późiny czas przyjaź.nri. George Sand i Cho
p:i!l11a. Łatv.'1i.ej byŁo wtedy o niepor:ozumieruita ruż o tkJri..wość. 
Ale to, że właśnie w c~1ateau de N ohanit - i to niawe•t w owym 
czasie po1wstaje Sona.ta, jest jak sądzę M"gumetnitem za dobrym 
Se!l'.LSem 10wej przyjaźrui. I to argumentem Sip.nawiedliwym. • 

JERZY BROSZKIEWICZ 
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PAŃSTWOWE TEAT R Y w CZĘSTOCHO W IE 
DYREKTOR i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY EDMUND KRON 

TEATR WIELKI 
JAROSŁAW I WASZ KIEWICZ 

LATO W NOHANT 
FRYDERYK CHOPIN 

BARONOWA AURORA DUDEVANT 
(George Sand) 

MAURYCY 
SOLANGE jej dzieci 

ANTONI WODZlt\JSKI 
przyjaciel Chopina 

PANNA DE ROSIERES 
uczennica Chopina 

Gustaw Kron 

Halina Pru szyńska 

Kazimierz Zieliński 

Stanisława Gall 

Korol Obidniok 

Danuta Jodłowska 

Komedia w 3 aktach 

OSOBY 

I 

AUGUSTYNA kuzynka i wychowanica 
Pani Sand 

TEODOR ROUSSEAU młody malarz 

CLESINGER rzeźbiarz 

FERNAND syn bogatego sąsiada 

JAN służący Chopina 

MADELEINE • 

Alicja Knast 

Kazimierz Sus 

Edward Apo 

Bolesław Werowski 

Włodzimierz Wyganowski 

Moria Murawska 

Rzecz dzieje się w posiadłości pani Sand, Nohant, latem w roku 184 ... 

Scenografia WŁADYSŁAW WAGNER 
Kierownik literacki EUG. ANISZCZENKO 

Inscenizacja i reżyserio ELWIR.A TURSKA 

KIEROWNICTWO DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 

Opracowanie muzyczne JULIUSZ BORZYM 
Kierownik muzyczny ZYGFRYD JAŁOWIECKI 

Kierownik techniczny: K. Knap - Pracownia krawiecko: St. Bystrzycki - Perukarnio: A. Szablewicz - Stolarnia: E. Wieczorek 
Malarnia: K. Kazimierczak - Tapicernia: K. Włodarski - Modelatornia: A. Kacperczyk - Efekty świetlne: J. Słabosz. 



Solange - popiersie dłuta A. Clesingera 
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George Sand - portret ołówk . Alfreda de Musset 
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Korespcndencj;i George Sarn..I z Musse
tem, zebrana i opracowana przez Louis 
Ervarda ukazała się ostatn:o we Francji, 
nakładem Editions du Rocher. Dzięki pa
nu Ervardowi - pisze w Carrefour Pascal 
Pia - i tak już obszerna bibliografia prac 
poświęconych burzliwej milości George 
Sand i :,_ usseta powiększyta się o jes.zcze 
)edną książkę. Ervard zebrał całą kores~ 
pondencję „Kochanków z Wenecji" włą
cznie z listami dotąd nigdŻie nie publi
kowanymi. Do listów zawartych w tym 
zbiorze dołączone zostały fragmenty pa
miętników George Sand oraz szereg in
nych dokumentów tyczących się tego 
romansu, który od stu dwudziestu lat 
wzrusza, skandalizuje i pasjonuje rm
bliczność. 

W epoce, kiedy zaczęła się ich idylla, 
George Sand liczyła sobie dwadzieścia 

dziewięć lat . Musset dwadzieścia trzy. 
Poznali się w czerwcu 1833 r. na śnia

daniu wydanym przez „La Revue des 
Deux Mondes" 2~ sierpnia tego samego 
roku pani Sand pisała do swego przyja
ciela Sainte-Beuve: „Zakoćhałam się i to 
tym razem bardzo poważnie w Alfredzie 
Mussecie ... Kochałam raz przez sześć lat, 
drugi raz przez trzy lata i teraz Już sa
ma nie wiem, do czego jestem zdolna·'. 
Po przeczytaniu tego cytatu - pisze Pas
cal Pia - obrońcy George Sand, o Ile 
jeszcze są tacy, nie mogą już zaprzeczyć 
rażącej niedyskrecji tej kobiety, która 
przez cale życie rozprzestr>:eniała i pod
trzymywała . pogłoski o swoich najintym
niejszych sprawach. Twórczość te} autor
ki była od począ~ku do końca wyztawia
niem jej prywatnego życla na widok pu
bliczny. 

Dla tej kobiety milość była „świątynią, 
którą ten, co kocha wznosi dla przed
miotu swego kultu, przy czym najpic;k
niejszym obiektem nie jest bóg, ale sam 
budynek". 

Nowa Kultura . Nr 32 (332). 
Rok VII. 5 VIII 1956. 
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Głow;:i Chopina na łożu śmierci - litograf. P. B. Podczaszyński 

IO 

Już go nie ma rzeczywiście. Ale zostało jego dzieło. Je.~ t 

ono, trwa i można powiedzieć - rozwija się. Wrosło ono 
w życie narodu coraz bardziej i coraz głębiej, a my odkry
wamy w nim coraz nowe bogactwa i coraz bardziej potrze
bujemy, aby było z nami. Ta muzyka żyje z nami i walczy 

wraz z naP'li. I . jest tęczowym mostem między Polską a świa
tem. Jest tego świata ozdobą i wartością, świat len nam 
llumaczy i wyjaśnia, jak każda wielka sztuka. A sztuka Cho

pina Io nasza największa sztuka. 
Jarosław Iwaszkiewicz 

Odlew brązowy lewej ręki Chopina 
wyk. August Clesinger 
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Fryderyk Chopin 
Akwarela Marii Wodzińskiej 

... Iwaszkiewicz góruj(' chyba nad wszystkimi naszymi 
pisarzami różnorodnością talentów i umiejętności. Uprawia 
on z jednakim powodzeniem poezję, powieść i nowelę -
rodzaj. którego w polskiej lileraturze najdoskonalszym jesi 
mistrzem - uprawia krascmówstwo okolicznościowe, zna. 
się na. muzyce i pisuje studia z tej dziedziny, jest wybit
nym autorem dramatycznym. Nadto we wszystkich tych 
rodzajach z równą łatwością porusza tematy polskie jak 
międzynarodowe. Wyznaję, że mnie, w ograniczoności moich 
własnych uzdolnień, obfitość jego talentów bardzo im
ponuje ..• ". 

MARIA DĄBROWSKA 



' 

Cena Programu 1,80 zł. 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
przy Państwowych Teatrach 

w Częstochowie. tel. 21-61 

* ... ... 

U W A G A : Zespoły świetlicowe ! 
Przy Państwowych Teatrach w Czę
stochowie utworzona została Ko
misja Patronatowa dla współpracy 
aktorów zawodowych z artystycz-

nym ruchem amatorskim. 

Patronat Teatralny służy świetlico
wym zespołom teatralnym i recyta
torskim pomocq w zakresie reper
tuaru. reżyserii. scenografii i t. p. 

Zgłoszenia pisemne Zespołów 
przyjmuje codziennie w godzinach 
od 8 do 16. z wyjqtkiem niedziel-

Sekretariat Teatru. 
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