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JAROSŁAW !WASZKIEWICZ 
urodzony 20. II. 1894 r . koło Kijowa. Do gimnazjum uczęszczał 
w ukraińskim mieście Elisawetgrad (Kirowo), potem w Kijowie. 
Tam zdał maturę i studiował na wydziale prawnym Uniwersy
tetu, kończąc jednocześnie szkołę muzyczną i konserwatorium. 
W roku 1918 przeniósł się do Warszawy, gdzie należał do poetyc
kiej grupy „Skamander". Od roku 1920 pracował w warszawskim 
„K urierze Polskim", w latach 1923-25 został sekretarzem mar
szałka Sejmu. W r. 1925 v;yjechał na pół roku do Paryża, brał 
udział w paryskim Kongresie PENClnbów, uczestniczył w nich 
stale w latach następnych, brał nonndto udział w zjazdach Euro
pejskiej Unii Intelektua1nc.i . Pozn::.ił Niemcy, Włochy, Francję, 
Hiszpanię. W latach 1927-32 prowadził referat propagandy sztuki 
w wydziale prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
W r . 1932 wyjechał na trzy lata jako sekretarz poselstwa polskiego 
do Kopenhagi, później - na rok do Brukseli. Lata wojny. spę
dził w Polsce. \V roku 1945 został wybrany prezesem Związku 
Literatów Polskich, piastuje tę godność także w latach 1945-46, 
1947-48, 1954 - do chwili obecnej. Był redaktorem poznańskiego 
życia Literackiego" (1945-46), warszawskich „Nowin Literackich" 

(1947-48) obecnie jest red. naczelnym „Twórczości". Od roku 1952 
jest posł~m na Sejm, w latach 1953-57 pełnił funkcję przewod
niczącego Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. 
Otrzymał: 

Nagrodę Wydawców - 1925 -
za powieść „Hilary syn buchaltera" 

Nagrodę im. L. Reyne!a - 1937 -
za dramat „Lato w Nol1ant" 

Nagrodę tyg. „Odrodzenie" - 1947 -
za „Nowele włoskie" i „Nową miłość'' 

Odznaczenie na XIV Olimpiadzie - Londyn - 19ł8 -
za zbiór wierszy „Ody olimpijskie" 

Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki - 1963 -

za powieść „Sława i cbwa·la" 

Państwową Nagr<Hię Artystyczną I stopnia - 1952. 

Państwową Nagrodę i\rtystyczną I sto pnia - 1955. 

Sc~nariusze i ekranizacje dzieł Iwaszkiewicza : „Dom na pust
kowiu" reż. Jan Rybkowski, „Spotkan ie" reż . Stanisław Lenar
towicz, „Matka Joanna od Aniołów" reż. Jerzy Kawalerowicz. 

Utwory Iwaszkiewicza przełożone zostały na 16 języków. 
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Warkocz jesieni inne wiersze 
Ciemne ścieilki 
Jutro żniwa 

Hilary syn bt1chaltera 
Księżyc wschOdzi 
Zmowa męiiczyzn 
Czerwone tarcze 
Pasje błędomierskie 
Sława i chwała 

Panny z Wilka 
Młyn nad Utratą 
Stara cegielnia 
Nowele włoskie 
Opowieści zasłyszane 
Kochankowie z Marony 

Kochankowie z Werony 
Lato w Nohant 
Maskarada 
Gospodarstwo 
Odbudowa Błędomierza 
Wesele Pana Balzaka 

Fryderyk Szopen 
Jan Sebastian Bach 
Cztery szkice literackie 
Książka o Sycylii 
Podróże 
Hozmowa o książkach 

A. Gide „Fałszerze" 
J. Giraudoux ,,Elektra" 
A. Czechow „Opowiadania" 
W. Szekspir „Hamlet", 

R 

„Romeo i Julia" 
L. Tołstoj „Smierć Iwana Ilicza" 
H. CH. Aindersen „Baśnie" 



JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

SPOTKANIE 

Na ulicy na szarym rogu się spotkali 

Wiatr rozwiewał im faldy włóczkowych szalików. 

Szopen miał ócz emalię na kształt medalików 

Częstochowskich; pan Juliusz źrenice ze stali. 

Słowacki, co to wiatr mu wyrwał połę z ręki, 

Zatrzymał się, płaszcz pragnąc naciągnąć na ramię, 

I nagle go porwało wspomnienie - te dźwi~ki. 

s~open szukał nazwiska, czyli mu nie skłamie 

Pamięć, co mu się zdała jak starta paleta. 

Stali tak. Moźe nawet nie przeszła sekunda. 

Szopen sobie przypomniał: ach to ten ... Poeta 

Bez talentu. Słowacki westchnął: moribunda. 

Który z nas pójdzie pierwej ... tam? - myśleli wieszcze. 

I minęli się. Dzisiaj mijają się jeszcze. 

1931 

Fotografia Fryderyka Chopina wykonana przez 
L. A. Bissona (około roku 1840) 



JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

~HOPIN 

Nachylony nad ziemią, schowany w krzak bzu, 

Słucha, jak śpiewa słowik, jak dziewczyna nuci, 

Zbiera z listka bzowego kroplę zimnej rosy, 

By ją na ziemię rzucić , gdy zie~ię porzuci -

W salonie osłabiony rękę jak łabędzie 

Opuszcza na klawisze, jak Bojan Igora, 

I zadziwione damy bledną niby kwiaty 

A ich mężowie mówią: to muzyka chora. 

I dusząc się o sercu myśli: by umarłe 

Wróciło w tamte strony, gdzie burza za burzą 

Niszczy drzewa, katedry, serca, poematy, 

I wróciło to serce, i plonie niby wieczna róża. 

16 czerwca 1949 

Geor ge Sand - olej A. Charpentiera (1339) 



SCENOGRAFIA 

KAZIMIERZ GRABOWSKI 

Inspicjent 

Barbara Ostroróg 

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

LATO W NOHANT 
Sztuka w trzech akiach 

Fryderyk Chopin 

Baronowa, Aurora Dudevant 
(George Sand) 

Maurycy 
Solange - jej dzieci 

Antoni Wodziński, przyjaciel 
Chopina 

Panna de Rosieres (Rozjerka), 
uczennica Chopina 

Augustyna, kuzynka i wychowanica 
George Sand 

Teudor Rousseau, młody malarz 

Clesinger, rzeźbiam: 

Fernand, . syn bogatego sąsiada 

Jan, służąicy Chopina 

Madeleine, wiej.ska dziewczyna 

P,IOTR ROŻA~SKI 

IK!AJZIMIERA STARZYCKA 
-'KUBALSKA 

WIESŁAW OCHMAŃSKI 
EWA MILDE 

ZBLGNIEW BARTOSZEK 

MAGDA S:m<:OPOWNA 

IKAJA KIJOWSKA 

LECH GORJzy!l'lSKI 

WOJCIECH ZASADZIŃSKI 

MIECZYSŁAW OSTRORÓG 

BOHDAN KRASKIEWICZ 

JADWIGA BOGUSZ 

NAGRANIE MUZYKI ~OPINA POD KIERUNKIEM 
STANISŁAW MODELSKIEGO 

' 
WYKONANIE FRAGMENTÓW SONATY h-moll CHOPINA 

FRANCISZEK GAJB, 

Asystent reżysera 

MIECZYSŁAW OSTRORÓG 

O.sma premiera sezonu 1967/68 

REŻYSERIA 

JULIUSZ BURSKI 

Sufler 

Helena Suchodoliska 



George Sand do Fryderyka Chopina 

Nohant, w l i pcu 1847 

Z~ąclałam wczoraj koni pocztowych i miałam wyjechać 
ka_brwletem ~ te:i pasku~ny czas, choć sama jestem chora; 
muiłam spędzić 3eden dzien w Paryżu, by dowiedzieć się 
czeąoś ? Panii:. Do t~go stopnia Pańskie milczenie napełniło 
mn~e n_iepoko3em ~ 3ego zdrowie. Przez ten czas Pan miałeś 
mo.znosć zastanowić Sli.ę ~ odpo~edź Pana jest bardzo spo
~03na. To '!-<1brze Przy3acielu. Niech Pan postępuje teraz tak, 
3ak dyktu3e Panu serce, i niech Pan bierze swój instynkt 
za głos serca. Rozumiem to doskonale. · 

Co do • m.ej ~órki... Byłoby rzeczą wysoce niestosowną, 
g~ybl! 7rwu;iła, ze po~rzebnp- 3ej jest miłość matki, której nie 
cierpi i ktorą oczernia; ktorej najświętsze czyny i dom kala 
okrutny~i słowami! Podoba się Panu słuchać tego wszystki e
go, a moze ~awet wierzyć. Nie podejmę walki tego rodzaju; 
n~?awa ~ni~ wsrtrętem. Wolę widzieć Pana po stronie wroga 
niz b~onić si.ę pr~ed nieprzyjaciółką, która wyszła z mojego 
ł~a i karmiła się .moim mlekiem. Proszę więc jej nadska
kiwa~, ~koro. uwazasz . Pan, że jej właśnie powinieneś się 
poświęcić. Nie będę miała o ·to pretensji ale zrozumie Pan 
~e ~m'J!kam się w swej roli znieważone/ matki ... Wystarczy, 
ze się 3est oszukanym i ofiarą. Wybaczam Panu i żadnych 
wyrzutów ~Z1;łnić . nie. będę, skoro odpowiedź Pańska jest 
szczera. J?z:i~ m·~ii~ n~eco; ale j.eśli dzięki temu iczuje stię Pan 
s~bodme3 i lepie3, me będę cierpiała z powodu tej dziwnej 
zmiany frontu. I 

Z~gnaj! P~z'lfjacielu. !'Jiech Pan się szybko wyleczy ze 
swoich cierpi~n, a spodziewam się teraz, że tµk będzie, (mam 
po temu swo3e racje) i będę Bogu dziękować za to dziwne 
zakończe.nie dziew~ęciu lat ścisłej przyjaźni. Proszę mi cza
sem donieść o s_obie. A co do reszty - to nie warto do tego 
powracać ... 

George Sand do Marii de Rozieres 
Nohant, 25 lipca 1847 

Solange i Clesinger, to diabelskie stadło wyjechało wczoraj 
wieczorem, zadłużone po uszy, tryumfujące w bezwstydzie 
i pozostawiając w okolicy pamięć skandalu, którego nigdy 

nie zdołają zatrzeć. Przez trzy dni groziło w moim domu 
jakieś morderstwo. Nie chcę już ich widzieć; nigdy ich noga 
u mnie nie postanie. Przebrali miarę. Mój Boże, nie popełni
łam nic, czym zasłużyłabym na taką córkę„. 

Jestem niespokojna, przelękniona. Od wielu dni nie mam 
żadnych wiadomości od Chopina ... Miał wyjechać i nagle nie 
przyjeżdża, nie pisze„. już dawno bym wyjechała, gdyby nie 
to, że boję srię z nim minąć w drodze i że IOdrazą napawa 
mnie myśl o wyjeździe do Paryża i wystawianiu się na tnie
nawiść tej, którą Pani uważa za tak ba:· dzo dobrą ... Czasami, 
chcąc się uspokoić, myślę, że Chopin kocha ją o wiele 
bardziej niż mnie, boczy się na' mnie i stoi po .jej stronie ... 

Dostałam wreszcie ranną pocztą list od Chopina. Widzę, 
że jak zawsze dałam się oszukać własnemu głupiemu sercu 
i wtedy, gdy ja spędziłam sześć nocy bezsennie niepokojąc 
się o jego zdrowie, on zajęty był obmawianiem nas z Clesin
gerami. To bardzo dobrze. List jego jest. pełen śmiesznej 
godności i kazania tego poczciwego ojca rodziny posłużą mi 
rzeczywiście za lekcję.„ Jest w tym wiele rzeczy, których 
się domyślam, a wiem, do czego jest zdolna moja córka, gdy 
chodzi o uprzedzenie i łatwowierność.„ Ale nareszcie przej
rzałam! Będę też odpowiednio do t.ego postępować; nie 
oddam już ciała i krwi na lup niewdzięczności i przewrot-

ności. 



Chopin do rodziny 

Londyn, 19 wrze§nia 1848 

Solange mi pisała: jest także u rodziców męża w Besancon, 

zdrowa. Matkę w Paryżu widywała; Matce radzono z Paryża 
wyjechać. Przyjechawszy na wieś do Nohant, chłopcy bardzo 

źle ją przyjęli (bo się do wszystkich zlych rzeczy mieszała), 
że aż wyjechać musiała i jest w Tours. W tych ostatnich 

czasach w wielkie błoto zagrzęzla i innych wielu wpakowala 

w ambarasy. Przypisują jej niegodziwe proklamacje, kt{Jre 

domową wojnę zapalaly. Jej drugi dziennik, który się także 
wcale nie udal, bo był ultra, tylko rozjątrzył krótko widzą

cych, bo byl zakazany; ale już umierał jak i pierwszy, z bra

ku czytelników. Kto by ·to byl powiedział temu ·kilka lat! 

Drukowano i przedawano jej biografię po ulicach, pisaną 

i podpisaną przez ojca Augustyny, który się skarży, że mu 

córkę jedynaczkę zdemoralizowała, że z niej metresę dla 

Maurycego zrobiła - i mimo pozwolenia rodziców za byle 

kogo wydala - obiecując, że ją za syna wyda, cytuje jej 

własne listy - slowem, najbrzydsza awantura, którą cały 

bruk paryski wie dzisiaj. Jest to niegodziwość ze strony 

ojca - ale prawda. 

Kazimiera 
Starzycka
-Kubalska 

Uczennica W. Woźnika, 
J. Osterwy, W. Nowakow
skiego. Po ukończeniu 
pierwszej, pionierskiej 
Szkoły Dramatycznej, tzw. 
Studia przy Teatrze im. 
J. Słowackiego ·rozpoczęła 
pracę w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej, następ
nie przez sześć lat praco
wała w Teatrze im. Że
romskiego w Kielcach, po
tem w Teatrze im. Bo
gusławskiego w Kaliszu. 
Od roku 1964 występuje 

na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszali
nie. Wśród wielu jej ról do ciekawszych należą między in
nymi: tytułowa rola w „Marii Stuart" Słowackiego, Idalia 
w „Fantazym" tegoż autora, Caesonia w „Kaliguli" Ca
musa, tytułowa rola w „Heddzie Gabler" Ibsena, Rebeka 
w sztuce Ibsena „RoSlllersholm", Gertruda w „Hamlecie" 
Szekspira, Helena w „Wujaszku Wani" Czechowa, Barono
wa w „Maskaradzie" Lermontowa, Leona w „Aniele 
i czarcie" Crommelyncka (rola nagrodzona na Festiwalu 
Kaliskim w 1962 roku), główna rola w sztuce Inge'a „Wróć 
Kropeczko", która otrzymała dwie nagrody na Festiwalu 
Kaliskim w roku 1963. 

W Teatrze Bałtyckim grała Bonę w „Barbarze Radzi
wiłłównie" Felińskiego, Ernestynę w „Porwaniu Sabinek" 
Schonthana-Tuwima, oraz Eleonorę w „Tangu" Mrożka. 
Dużym sukcesem artystycznym była rola Klitajmestry 

w „Ifgieni w Aulidzie" Eurypidesa. 



Piotr 
Różański 

Ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną 
w Warszawie w roku 
1966. W sezonie 1966/67 
pracował _w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. 
Grał m. m. w „Cezarze i Kleopatrze" G. B. Shaw In
tratn:j posadzie" A. Ostrowskiego, „Horsztyńskim'" Sło
wackiego. W_}eatrze Telewi~ji wyst~pował w „Komedii 
z. a~an~ura.m1 B. Drozdowskiego, „Niespokojnym szczęś
ci~ Milutma, „Odrodzeniu Wotana" E. Tollera. W fil
mie „Kontrybucja" (reż. J. Łomnicki) grał rolę Guzika. 

W naszym Teatrze natomiast występował w „Dzikiej 
kaczce" H. Ibsena w roli Rellinga 

z K R O N I K I B T D 

W związku z obchodzonym od siedmiu lat Światowym 
Dniem Teatru odbył się na terenie naszego województwa 
w okresie od 7. III. - 7. IV. br. cykl imprez i uroczystości 
pod wspólną nazwą Miesiąca Kultury Teatralnej. Akcja 
ta, mająca na celu przede wszystkim zacieśnienie związku 
Teatru z szerokimi kręgami społeczeństwa, zorganizowana 
została przy współudziale szerokiego grona aktywu kul
turalnego. 

Uroczyste przedstawienia BTD odbyły się w Kołobrzegu 
Wałczu, Szczecinku, Sławnie, Lipce (jako obchody Dnia 
Teatru w powiecie złotowskim), Białogardzie, Człuchowie, 
Słupsku, Miastku, Bytowie i Koszalinie. 

Bałtycki Teatr Dramatyczny witany był wszędzie nie
zwykle serdecznie; słowa uznania wyrażane publicznie 
przez przedstawicieli władz partyjnych i państwowych, 
kwiaty i upominki były tego żywym wyrazem. Między in
nymi Powiatowa Rada Narodowa w Człuchowie nadała 
Bałtyckiemu Teatrowi Honorowy Dyplom Zasłużonego dla 
Ziemi Człuchowskiej. Ze swej strony Teatr wyraził 

wdzięczność dla wyróżniających się w akcji upowszech
niania kultury teatralnej osób, którym po przedstawie
niach wręczano pisemne podziękowania i upominki książ
kowe. Ogółem na terenie województwa wyróżniono 109 
osób. 

Spotkania towarzyskie, które odbyły się po przedsta
wieniach z udziałem władz partyjnych i państwowych oraz 
aktywu kulturalnego były okazją do przyjacielskiej wy
miany poglądów na temat aktualnej sytuacji i perspektyw 
życia teatralnego. 



Szczególnie uroczysty charakter miało Swięto Teatru 
w Koszalinie. W uroczystościach, na które złożyła się pre
miera „Zielonego gila" Tirso de Moliny oraz bal przy
jaciół Teatru wzięli udział czołowi działacze partyjni 
i państwowi z I Sekr. KW PZPR tow. Antonim Kuli
gowskim i Przew. PWRN ob. Tadeuszem Makowskim 
na czele. 

Uroczystym premierom w powiatach towarzyszyły wys
tawy plakatów, zdjęć i kostiumów ze spektakli Bałtyckiegp 
Teatru. 

Z okazji Miesiąca otwarty został konkurs na recenzję 
z naszych aktualnych przedstawień, trwający do 30 kwiet
nia br. Prace wyróżnione w konkursie publikować będzie 
Głos Koszaliński. 

W trakcie MKT w różnych środowiskach odbyło się 81 
spotkań członków zespołu artystycznego z widzami. 

Na kilku scenach obsługiwanych przez BTD poprawiono 
warunki pracy aktorów. 

Miesiąc Kultury Teatralnej przyczynił się do zacieśnie
nia związków między Teatrem a widzem, wzmógł zainte
resowanie Teatrem. 

Za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie tej akcji 
Dyrekcja i Zespół BTD składają współorganizatorom 

serdeczne podziękowania. 

Kierownik technlcmy 

Główny elektryk 
Elektryk sceny 

Kier. prac. krawieckiej 

Kier. prac. stolarskiej 

Kier. prac. malarskiej 

Slusarz 

Modelator 

Tapicer 

Farbiarka 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

Józ.ef Karbowiak 

Stanisław Jeziorski 
Stanisław Indrusyna 

Jan Marciniak 

Jan świderski 

Franciszek Piątek 

Jerzy Meszyński 

Tadeusz Gościniak 

Władysław Teodorowicz 

Apolonia Kuźmicka 

Jan Laskowski 
Janusz Wolicki 
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STAŁE DNI-GRANIA: W KOSZALINIE I SŁUPSKU 
PIĄTEK, SOBOTA, NIEJ?ZIELA 

PRZĘ:DSPR~EpA{ BILETÓW 
KOSZALIN 

Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) godz. la--.;t"4. 
, ponadtp w dniach przedstawień godz. 18,30-19,30 
Orbis (z wyj. niedziel) godz. 10-17 tel. 37-57, 24-67. 

SŁUPSK 
Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) godz. 11-18. 

Ponadto w dniach prze<i:itawień godz. 18-19. 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 
Koszalin - Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 

Kier. działu - Ditta Łokuciewska 
Organizator - Henryk Koska 
Słupsk - kai>a teatru tel. 52-85 
Organizator - Jadwiga Subocz 

Druk programu - Koszalińskie Zakłady Graficzne 
Skład i łamanie - Bronisław Jankowski 

Klisze - Edward Konieczny 
Druk - Stani:;ława Bralewska 

K.ZG Koszal!n D-333 J5(){) 18 4 68. B-3 
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