


DROGl WIDZU! 

Staropolskim obyczajem witam Cię 
serdecznie w progach naszego Teatru 
- pozwól więc, że w imieniu całego Zespołu 
i własnym 
przekażę Ci kilka słów od nas i o nas. 
Najpierw trochę historii. 
27 września 1976 roku Egzekutywa 
l{omitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy 
podjęła Uchwałę 
o powołaniu Teatru Dramatycznego w Legnicy 
- placówki, w zasięgu której znajduje się całe 
Zagłębie Miedziowe. ' 
Decyzja władz partyjnych uwarunkowana była 
społecznym zapotrzebowaniem 
na tego typu placówkę, która spełnia ważną, 
kulturotwórczą rolę wśród społeczeństwa 
naszego młodego, prężnie rozwijającego się 
województwa a ponadto stanowi 
ogniwo w realizacji polityki kulturalnej 
naszej Partii. 
Inicjatorem powstania Teatru był - I sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy 
towarzysz STANISŁAW CIESLIK, 
którego wysoki autorytet 
zapewnił pełen sukces podjętego zadania. 
Gospodarka i codzienna troska Towarzysza I Sekretarza, 
Jego osobiste zainteresowanie przebiegiem 
prac remontowych, 



były naturalnym gwarantem realności 
bezprecedensowego w kraju zamierzenia 
- tworzenia Teatru w tak krótkim czasie. 
Pełne urzeczywistnienie przyjętego programu 
możliwe było również dzięki szerszemu zaangażowaniu 
wszystkich jego realizatorów: 
załóg budowlanych, zakładów pracy, młodzieży. 
Skracanie terminów wielu prac remontowych, pomoc 
w wyposażeniu teatru, 
a przede wszystkim rzetelna, 
pełna wysokiej odpowiedzialności codzienna praca 
wszystkich wykonawców 
pozwoliła osiągnąć zamierzony cel 
- Teatr Dramatyczny w Legnicy. 
Nie brakło wprawdzie i sceptyków wątpiących 
w realność podjętego przedsięwzięcia, 
lecz zapał i energia entuzjastów Teatru 
pozwoliły pokonać wszelkie bariery. 
Dlatego dziś wszyscy mamy prawo 
do radości i zadowolenia, że w tak krótkim czasie 
zrobiliśmy tak ogromnie dużo. 
Było to tylko możliwe w klimacie 
charakterystycznym dla Zagłębia Miedziowego, 
całego województwa, synonimem którego jest 
rzetelna praca, intensywny rozwój, 
gospodarska troska o interesy ludzi pracy. 
Idei powołania Teatru 
nie można byłoby wcielić w życie bez aprobaty 
i życzliwości władz Centralnych, które widząc 
wielkie zaangażowanie 
całego społeczeństwa legnickiego 

w realizacji podjętego żamierzenia 
zapewniały nam stale 
swoją daleko idącą pomoc. 
Tak więc dzięki tym wspólnym wysiłkom 1!1amYJ' . 
w Legnicy Tetatr. To znaczy scenę, zespoi aktorski, 
pierwszą premierę. Premierę sztuki 
Jarosława Iwaszkiewicza „Lato w Nohant", 
którą - mamy nadzieję . . . . 
społeczeństwo województwa legmckiego przyJmie 
z pełną aprobatą i życzliwością. 
Jest to początek drogi . . 
jaką będziemy podążać wraz z Tobą, Drogi Widzu, 
do celu, który określić można 
cytując słowa Stanisława Wyspiańskiego 
„ ... Teatr mój widzę ogromny". 
W tej niełatwej drodze 
oczekujemy wzajemnej życzliwości i zrozumienia, 
w tym intymnym kontakcie widza z aktorem, któremu 
na imię Magia Teatru. 
Zespół aktorski naszego Teatru świadomy 
Twojej życzliwości, Drogi Widzu, 
jak też Twych oczekiwań , . . . . 
dokładać będzie wszelkich staran, aby Jak naJlepieJ 
spełniać swoje społeczne posłannictwo 
na kulturalnej niwie. 
W Twoją służbę oddajemy nasze talenty, 
nasze umiejętności, nasze serca, 
które zawsze będą z ludźmi pracy 
Zagłębia Miedziowego. 

Janusz SYKUTERA 



MUZYKA NOCĄ 

Nie klękaj przede mną przyjacielu 
Czas między nami ukląkł 

Czas gra 
Włosi mówią 
il tempo suona 

Wspaniałe jest 
nasze wielkie rozpogodzenie 

Swiat jest przerażający 
ale pływają w nim 
jak w ogromnym akwarium 

Brzozy lisy 
strumienie kwiatów 
drogi polne 
i drewniane domy 

a także koncerty Brahmsa 
i walec Chopina 

Przyjmujemy w pokorze 
wielkie zdumienie wielkie podniesienie 
schodzenie w podziemia 

Czas dał czas wziął 
niech będzie imię jego omyte w muzyce 

Nie klękaj daj rękę 
pocałujmy się 
pocałunkiem pokoju 

Cóż nam pozostaje? 

Jarosław IWASZKIEWICZ 



„ ... Jest to świetny prozaik i pisarz 
najzupełniej oryginalny. Nie umiem inaczej 
określić wrażenia pewnych opisów, 
rzucanych tu i tam w utworach poety, 
jak przyrównywując je do błękitu oddalenia. 
Ten to błękit nadaje barwę całej ziemi ukraińskiej, 
gdzie się przydarzają najpospolitsze historie młodości, 
opowiadane ze szczerością wyznań Jana Jakuba Rousseau, 
z niewymowną prostotą poufnych zwierzeń . 
do ucha ukochanej kobiety. Dwa szczerozłote przym10ty, 
zapowiadające świetnego pisarza, najzupełniejsza 
oryginalność pomysłów i najbezwzględniejsza 
szczerość wynurzeń - ściągnęły 
na Jarosława Iwaszkiewicza 
nie tylko napaści ordynarnych 
dziennikarskich felietonistów, zwanych krytykami 
w stołecznym mieście Warszawie, 
ale również rozmaite szarpaniny 
ze strony panów cenzorówiPolski wskrzeszonej 
i zjednoczonej, : 
tym śmieszniejsze i godne wyróżnienia, 1 

że zarządzane przez ci-devant literatów 
i ci-devant pornografów". 

Stefan ZEROMSKI: 

„SNOBIZM I POSTĘP" 

TEATR IWASZKIEWICZA 

Poczucie dramatyczności wydaje mi się charakterystyczne 
dla wielu opowiadań Iwaszkiewicza, np.: („Brzeziny"), 
„Opowieści zasłyszanych", czy „Starej cegielni". 
Miłość życia i walka o nie: 
wysoka cena, jaką nadajemy istnieniu; 
tragiczne jego zagrożenie; dramatyczne rozmijanie się 
uczuć, niespodziewane, zaskakujące zakończenie 
odwracające sytuacje ludzi ze sobą związanych 
- oto problemy i powikłania owej twórczości. 
Nie trudno byłoby ustalić, że scenopisarstwo 
Iwaszkiewicza posługuje się także innymi 
metodami, że służy czasem celom odrębnym. 
Każda z ośmiu dotychczasowych jego sztuk 
ma swój własny charakter, począwszy 
od moralitetu o Kwidamie (1921) - aż do „Kosmogonii" 
(1966). 
Pisarz skupiający główną część energii 
na innych gatunkach, raz po raz 
do dramatopisarstwa powraca. 
„Kwidam" - to poczucie zagrożenia 
i niepokoju, przejmujące wołanie na alarm. 
„Kochankowie z Werony" (1927) - powiązanie 
sprzecznych uczuć i krzyżujących się sił: 
nienawiści, prawie atawistycznej, 
i przezwyciężającego ją, a jednak znów się w nienawiść 
zmieniającego - instynktu miłosnego. 
Wielka seria dramatów Iwaszkiewicza 
zaczyna się od „Lata w Nohant". 
Jest to pozycja niemal „żelazna" naszego repertuaru, 



znana także i za granicą. Łatwo ulec 
podszeptom schematyzacji: Iwaszkiewicz, 
entuzjasta muzyki, 
autor książki o Chopinie, podjął temat 
biograficzny i muzyczny. Ale nie to 
mi się wydaje w „Lecie" sprawą główną czy zasadniczą. 
Raczej: wątek Solange i jej stłumionej, 
niedopuszczonej do głosu miłości. A przecie wszystkim: 
subtelnie tu zasugerowany proces powstawania dzieła 
artystycznego, twórczości Chopina, która 
w zakończeniu sztuki narzuca nieodparty 
(choć na wpół tylko uświadomiony) 
respekt wszystkim osobom zebranym 
w rezydencji George Sand. Jak ów proces przebiega, 
niepodobna wytłumaczyć czy pokazać. Ale można 
go wra-żliwie zasugerować i do tego celu zdają się 
ostatecznie zmierzać wątki konstrukcyjne utworu. 
Inny przykład: „Maskarada" (1938). Sieć intryg 
oplatająca Puszkina, egoizm i głupota jego uroczej żony, 
inne miłości, które się tu snują kotylionowym 
korowodem, kaprys cara, „maskaradowość" - wszystko 
ma znaczenie . . Ale chodzi przede wszystkim o to, 
czy życie poety jest przystosowane do warunków, 
w jakich się rozwija, do dążeń 
i potrzeb otoczenia. 
Jedną z najpiękniejszych sztuk Iwaszkiewicza 
wydaje mi się „Wesele pana Balzaka" (1958). Nie o poetę 
tu chodzi, ale o powieściopisarza, 
o tajemnice jego działalności. Wszystko co 
napisał, cała „Komedia ludzka" wydaje się Balzakowi 
czymś niekompletnym, bo „„.to tylko kamienie 

przygotowane do wielkiej budowy". 
A ponadto jak mówi: 
„Chwilami wydaje mi się, 
że zdradziłem sam siebie, pisząc „l{omedię Ludzką". 
„Nie, nie obrazu swojego społeczeństw;'\ 
ludzkość potrzebowała, ale trzeba jej było pokazać, 
jaka ją ze wszystkich stron otacza i w jaką 
może się ześliznąć w szaleństwie każdego dnia". 
Kto tu przemawia? Czy tylko autor „Komedii Ludzkiej"; 
czy także twórca tej nowoczesnej „sagi" polskiej 
z lat 1914-1945, 
jaką jest „Sława i chwała"? Czy może - wszyscy 
powieściopisarze epiccy? 
„Dwie rzeczy, dla których warto żyć na świecie: 
twórczość i miłość prowadzą nieuchronnie 
do szaleństwa", 
twierdzi Balzak w tej sztuce - i nie wiadomo 
czy można mu wierzyć. Ale to pewne, 
że twórczość to zarówno szczęście, jak i niedosyt. 
„Travail - mon seul repos" („Jedyny mój odpoczynek 
- to praca"), tak zatytułował francuski pisarz, Duhamel 
jedną ze swych książek. 
Powieściopisarz to anachoreta współczesny, 
czasem dobrowolnie wszystkiego innego się wyrzekający; 
nie tylko wizjoner, ale i konstruktor ogromnej budowy 
- giganta. 
I oto w rezultacie Balzak, w sztuc~ Iwaszkiewicza, 
ma wątpliwości, czy to co stworzył, nie stanowi zaledwie 
surowego budulca, „stosu nagromadzonych kamieni". 
A miłość'? Przenika ona każde z dzieł Iwaszkiewicza. 
W „ Weselu pana Balzaka" kryją się wielokrotne miłości. 



Balzak i Hańska; Aleksander Weryha-Darowski 
stanowiący przedmiot pragnień trzech kobiet, 
Eweliny, Sewerki i biednej Dyzi. 
Pani Hańska jest na rozdrożu między dwoma uczuciami 
- do Balzaka i Darowskiegt>. 
Dla Balzaka miłość może stanowić drogę 
ku szaleństwu - zapewne przez swój maksymalizm. 
Przeciwstawny pogląd głosi młody 
polski konspirator-rewolucjonista, 
Aleksander Weryha-Darowski. 
Dla niego „miłość jest elementem osadzającym na ziemi". 
Antyteza dwóch światopoglądów staje się 
równocześnie przeciwstawieniem losu 
dwóch sympatyzujących ze sobą narodów i 
dwóch typów historii. 
„Kosmogonia" wydaje się sztuką nie podobną 
do innych dzieł Iwaszkiewicza, a jednak stanowi' 
ich ukoronowanie, 
jest czymś w rodzaju „summy" filozoficzno-artystycznej. 
Zauważono, że dramat ten ma układ nowelistyczny. 
Sam Iwaszkiewicz to zresztą potwierdza, pisząc 
w podtytule: „Opowiadanie w dwóch aktach". 
Problem, który „Kosmogonia" porusza, 
był kiedyś przedmiotem nigdy nie drukowanego 
opowiadania Iwaszkiewicza. 
Ale nie tylko o to chodzi. Utwór zaczyna się w momencie, 
gdy już się spełnia znaczna część przesłanek 
decydujących o jego treści: czyn głównego bohatera, 
Seweryna; przeżyta kiedyś miłość jego brata Wiktora; 
dramat zazdrości gospodyni zwanej Balladyną; 
klęska życiowa i filozoficzna Seweryna; 
szantaż Balladyny; cesja leśniczówki 
na jej nazwisko; napisanie przez Seweryna 
makabreski o śmierci kosmonautów, którzy nie mogą 
wracać na ziemię, ponieważ nasza planeta uległa rozbiciu. 
Można sobie wyobrazić, że wszelkie wypadki 
objęte zasięgiem utworu zostały objęte konstrukcją 
nowelistyczną. A jednak - jest t.o „opowiadanie 
o dwóch aktach", a nie „w dwóch rozdziałach". 
I nie bez głębokich powodów! 
W owych aktach zawarty jest bowiem na wskroś 
sceniczny dramat bohaterów. 
Leonia Jabłonkówna pisząc o warszawskiej premierze 
tej sztuki (w reżyserii Józefa Grudy) zauważyła 
związek „Kosmogonii" z tym 
co można nazwać „mitem faustowskim". 
Faust w tradycji Goethego 

doznając w pewnej chwili olśnienia, zafascynowania 
pięknem chwili jednej minuty istnienia; 
za wszelką cenę pragnąłby ją przedłużyć i rozciągnąć 
na wieczność. Jest to walka z przemijaniem, 
ze zniknięciem, lub groźbą nieuchronnego zniknięcia tego, 
co w danej chwili upaja zachwytem 
i sprawia wrażenie harmonii. 
Iwaszkiewicz w „Kosmogonii" broni zjawiska 
o dwóch przesłankach, dwóch „skrzydłach": 
jednym z nich jest urok, drugim realność. 
Poza czasem może istnieć piękno nieistnienia. 
W „Kosmogonii" zjawia się jeszcze owa potrzeba 
realności, którą w „Weselu pana Balzaka" odczuwał 
jeden z bohaterów tej sztuki, Darowski. 
Jedna z postaci mówi w „Kosmogonii": 
„O, to bardzo łatwo ustanowić się sędzią świata 
i jego zawiasów, to bardzo łatwo sięgnąć 
po pigułki mordercze, 
to bardzo łatwo usunąć się od wszelkiej 
odpowiedzialności i za siebie i za innych, 
i leżeć tak ze złożonymi rękami". 
I dodaje: „A my tak jak jesteśmy, 
nawet nie będziemy piękni, nawet nie będziemy 
nikogo zachwycać sobą, będziemy 
po prostu żyli. A to jest bardzo ciężkie zadanie, 
moja Reno, żyć"! 

Wojciech NATANSON 



MIEJSCE JAROSŁAW A IW ASZKIEWICZA 
W LITERATURZE POLSKIEJ 

Należy dziś już niewątpliwie do tzw. 
„żyjących klasyków". . 
Pozostał ostatni z plejady znakomitych poetow, 
z którymi razem startował przed bez mała 
sześćdziesięciu Iaty. Myślę oczywiście o grupie 
„Skamander" i takich rówieśnikach Iwaszkiewicza 
jak Tuwim, Lechoń, Wierzyński, Słonimski.. 
Wydawało się z początku, w owym momencie 
poetyckiego startu, że talent Iwaszkiewicza jest 
- na tle tamtych - najbardziej kruchy, 
delikatny i kapryśnie egotyczny. Okazało się po .latach, 
że jest najbardziej krzepki i wielostronny. Wyrafmowana 
wiotkość jego wczesnych liryków była tylko jednym 
z przybranych, literackich kostiumów, które pisarz. 
w miarę lat z fantazją odmieniał, by w każdym z mch 
odsłonić jakąś cząstkę prawdy o sobie samym. 
Jedyny ze Skamandrytów nie poprzestał 
na liryce jako na gatunku dla swej twórczości 
centralnym. Jedyny zdobył trwałą też pozycję 
jako prozaik i dramaturg. 
Okazał się naturą artystyczną wyjątkowo bogatą, 
uzdolnioną wszechstronnie. Nim został pisarzem 
- studiował muzykę, chciał być kompozytorem. 
Toteż należy do dziś do pisarzy 
najlepiej znających się na muzyce. Ale i sztuki plastyczne 
nie są mu obce. Wystarczy przec~yt.ać te karty J~go pr?Z;Y, 
czy też te wiersze, w których mow1 o malarstwie, rzezb1e, 
architekturze, w których zamyka w słowa swoje bogate 

wrażenia z podróży, w których daje trwały wyraz swemu 
obcowaniu ze sztuką. 
Czyżby był przede wszystkim estetą? 
Tak mniemano przez czas pewien, takie mu nawet 
- w okresie jego pisarskiej młodości - czyniono zarzuty. 
Ale czas nie zweryfikował tych sądów, zweryfikował 
natomiast wysoką pozycję pisarza we wszystkich 
uprawianych przez niego gatunkach literackich: 
sztukom zapewnił stałe miejsce na polskich scenach, 
liryce wyznaczył doniosłą 
funkcję w ogólnym procesie przeobrażeń poezji polskiej 
XX wieku, w prozie - ustawił nazwisko Iwaszkiewicza 
obok najwybitniejszych jego epoki: wylicza się je obok 
Dąbrowskiej czy Nałkowskiej, 
a coraz więcej takich, którzy tej prozie wróżą 
nawet dłuższą żywotność niż dziełom tamtych 
znakomitych autorek. 
Wiadomo już dziś powszechnie, że szczególne mistrzostwo 
osiągnął Iwaszkiewicz w gatunku dłuższego opowiadania 
i że takie jego utwory jak „Panny z Wilka", „Brzezina", 
„Młyn nad Utratą", cykl „Nowel włoskich", 
„Bitwa na równinie Sedgemoor" czy „Matka Joanna 
od Aniołów" - to arcydzieła, które w prozie polskiej 
tyle może znaczą, co - np. w niemieckiej - nowelistyka 
Tomasza Manna. Porównanie to, 
acz śmiałe, może nie wyda się całkiem bezzasadne, 
jeśli uprzytomnimy sobie wspólne modernistyczne 
korzenie twórczości obu pisarzy. 
Skoro już jednak porównujemy, nie czyńmy 
tego jednostronnie. Powiedzmy, że Iwaszkiewicz'. 
jako prozaik wyrósł z tradycji różnorodnych, 
ale chyba przede wszystkim polskich i rosyjskich. 
Syn ziemi ukrańiskiej, kształtujący swą osobowość 
w wyszukanym i delikatnym klimacie polskich 
dworów na Ukrainie, ale też i tej polsko-rosyjskiej 
symbiozy kulturalnej, jaka była udziałem 
młodych ludzi tamtej epoki i tamtych okolic, 
rozczytywał się zarówno w Sienkiewiczu i Żeromskim, 
jak w Tołstoju, Turgieniewie czy Czechowie. 
Zresztą wymienianie jakichkolwiek nazwisk 
wydaje się o tyle chybione, że mamy do czynienia 
z pisarzem, którego cechują po dziś dzień zarówno lektury 
niezwykle rozległe, jak samoswoja nuta 
własna, żadnym wpływom nie podległa. 
l{ażdy czytelnik bardziej wyrobiony i wrażliwy 
tok swobodnej Iwaszkiewiczowskiej prozy natychmiast 
odróżni. Trudniej natomiast ściśle styl tej prozy określić: 
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słowo „realizm" choć najzupełniej uprawnione, mow1 
tu niewiele. Trzebaby je dopełniać przymiotnikami. 
Ale jakimi? Psychologiczny? Poetycki? A może 
„realizm magiczny", jedno z tych ongiś modnych określeń, 
które niewiele konkretnie znaczą, ale pozostawiają 
szerokie pole dla imaginacji odbiorcy ... 
Dajmy jednak spokój etykietkom i skazanym 
raczej na nepowodzenie próbom definicji. Pozostańmy 
na gruncie faktów. Uprzytomnijmy sobie 
przede wszystkim rozmiar tego 
prozatorskiego dorobku: pięć powieści „dużych" 
(„Księżyc wschodzi", „Zmowa mężczyzn"), historyczne 
(„Czerwone tarcze", „Pasje Błędomierskie", 
trzytomowa „Sława i chwała"), 
wiele dłuższych opowiadań, 
z których część śmiało nazwać by można 
„mikropowieściami", nowelistyka wypełniająca wc1ąz 
pęczniejące tomy „Opowiadań zebranych". Co rok coś 
tu nowego dochodzi: a to „Opowiadania muzyczne", 
a to „Ogrody", a to „Zarudzie". A dodajmy do tego 
prozę i eseistykę podróżniczą i wspomnieniową, 
też wciąż obrastającą w nowe pozycje: 
„Książka o Sycylii", „Książka moich wspomnień", 
(książka o Danii „Gniazdo łabędzi"), „Petersburg", 
„Podróże do Włoch" ... Wymieniam pierwsze z brzegu, 
raczej by uprzytomnić zakres zjawiska 
niż by temat bibliograficzny wyczerpać ... 
Gdyby ktoś zapytał, 
so stanowi istotę zarówno Iwaszkiewiczowskiej 
prozy jak poezji, powiedziałbym, że widzę ją 
w osobliwym połączeniu aury 
stylistyczno-nastrojowej z różnymi, 
lecz stale występującymi wariantami 
tej samej problematyki filozoficzno-egzystencjalnej, 
która od młodości nurtuje pisarza i przenika 
wszystkie jego dzieła od młodzieńczych powieści 
takich jak „Księżyc wschodzi" po dojrzałą „Sławę 
i chwałę" oraz ostatnie wiersze i opowiadania. 
Jaki sens ma życie człowieka, jego dążenie, 
jego żmudne wysiłki i namiętne pasje, takie' 
jak sztuka czy miłość? 
I do kogo należy ten świat: czy do tych, 
co go swym uporczywym trudem i aktywnością usiłują 
sobie podporządkować, zmienić, przetworzyć, czy do tych, 
co widzą, że niewiele w tym względzie zdziałać mn~ą. 
ale za to potrafią zamyślić się nad nim, chłonąć 
w upojeniu jego urodę? 

I 

I 

Innymi słowy: po czyjej stronie jest racja -
natur czynnych czy biernych, ludzi gnanych wiecznym 
niepokojem czy tych, co spokojnie poddają się 
tajemniczemu, może biologicznemu rytmowi życia? 
Ta problematyka dochodzi do głosu zarówno 
w historycznych „Czerwonych tarczach" (postać 
ks. Henryka Sandomierskiego), jak w „Zmowie 
mężczyzn", w rozmyślaniach na temat 
„męskiego", pełnego niepokoju, i „żeńskiego", pasywnego 
stosunku do świata. Ona stanowi też istotę medytacji 
nad próbami ustawienia się wobec tajemniczych 
i groźnych . sił historii 
w „Sławie i chwale" i w „Bitwie na równinie Sedgemoor". 
Coś z tej problematyki jest też w każdej 
Iwaszkiewiczowskiej próbie spojrzenia na rolę artysty 
w świecie, który go otacza: a więc także 
i w znakomitej jego sztuce, „Lecie w Nohant". 
O ile przy tym proza czy dramat 
pozwalają pisarzowi na ukazanie od wielu stron 
tego filozoficznego dylematu, o tyle jego liryka 
staje się przede wszystkim przekaźnikiem własnej, 
emocjonalnej pozycji w tym duchowym sporze. 
Zachwyt nad urodą życia, świadomość jego przemijania 
to motywy występujące w twórczości każdego niemal 
poety, ale mało u kogo pojawiają się one w takim 
uczuciowym stężeniu, w takim bogactwie barw 
i odcieni autorskiego stylu, i widzenia świata. Dorobek 
poetycki Iwaszkiewcza, od młodzieńczych, 
kunsztownie stylizowanych „Oktostychów" (1918), 
poprzez przeróżne poszukiwania własnej formy ekspresji 
w późniejszych „Dionizjach" czy „Księdze dnia i nocy", 
poprzez klasyczne tony „Powrotu do Europy" 
i krystalicznie czysty wyraz egzystencjalnej zadumy 
w „Lecie" (1932) - narasta wciąż, owocuje wspaniale 
nawet w niesprzyjających lirycznym 
zamyśleniom latach wojny, z których pochodzi duża 
część późniejszego cyklu poetyckiego „Ciemne ścieżki". 
Ow przewodni motyw refleksji nad przelotnym, lecz jakże 
wciąż urzekającym pięknem świata, nad mijaniem czasu, 
nad cieniem nadciągającej starości i widmem śmierci, 
które wyostrza jak gdyby widzenie i zmysłowy kontur · 
tego co istnieje i ulotnie pierzcha, a stanowi treść życia 
- oto w njawiększym skrócie poetycki temat zbiorów 
Iwaszkiewicza z ostatniego dwudziestolecia, takich jak 
„Warkocz jesieni", „Jutro żniwa", „Krągły rok", 
„Xenie i elegie", „Spiewnik włoski". Niewielu jest 



poetów, którzy do tak późnych lat zachowali równie 
żywą świeżość i ostrość spojrzenia nie tylko w głąb 
własnej psychiki, ale i na świat otaczający, na to co 
w nim zmienne i nowe. Liryka Iwaszkiewicza po dziś 
zdumiewa nie tylko swą barwnością ale i wp1·owadzeniem 
nowoczesnych realiów 
rzeczowych i językowych, śmiałych prozaizmów 
rozbijających nagle i nespodziewanie 
tradycyjną harmonię strofy. 
Swobodne operowanie najrozmaitszymi konwencjami 
sąsiaduje tu z jakąś absolutną 
niekonwencjonalnością. Cóż tu się zresztą dziwić, 
skoro mamy do czynienia z pisarzem 
o rzeczywistych znamionach wielkości, 
z postacią jedyną i niepowtarzalną. Przecież już dziś 
powstają o jego dziele naukowe rozprawy jak studium 
Ryszarda Przybylskiego pt. „Eros i Thanatos" 
o jego międzywojennej prozie 
czy książka Jerzego Kwiatkowskiego 
o Iwaszkiewiczowskiej poezji. 
Nie można się temu dziwić, skoro 
- jak powiedzieliśmy na wstępie 
- mamy do czynienia z „żyjącym klasykiem", 
fenomenem, kto wie czy nie najświetniejszym 
na przestrzeni polskiej literatury naszych czasów. 

Ryszard MATUSZEWSKI 

ODWIEDZINY W NOHANT 

„W tej komedii jest cały Iwaszkiewicz 
- dyplomata, pisarz i miłośnik muzyki. 
Akcja utworu nie obywa się bez dyskursów 
o sztuce, intryg i oczywiście miłości. 
To ostatnie nie jest bez znaczenia. 
Baronowa Aurora Dudevant (George Sand) była 
przecież osóbką mającą dość osobliwe przekonania 
o życiu i o wpływie natury na człowieka. Sława tej 
jejmości rozeszła się szybko na obu półkulach, 
i to raczej ze względu na jej oryginalne, prywatne 
upodobania niż utwory literackie. 
(„.) Budowa komedii, usytuowanie akcji w salonie 
pani George Sand, przygotowywanie niemal prze.z 
pełne dwa akty chwili wejścia na scenę („.) Chopma, 
wskazują, że nie chodziło tu o stworzenie portretu 
genialnego kompozytora („.), lecz raczej 
o ukazanie, bodaj fragmentarycznie, Chopina-człowieka. 
Z rozmów jego najbliższych pzryjaciół i nieprzyjaci?ł, 
zanim on sam wejdzie na scenę, do salonu gospodym, 
pod błahym zresztą pretekstem -. wiemy o nim ws~y~tko. 
Wyniosły, arystokratyczny, zmamerowany, rozdrazmony, 
despotyczny, nieznośny, przykry, schorowany, blady. 
(„.) Najbliższy („.) w całym tym okresie Chopina 
jest nam dramat człowieka mającego pełną 
świadomość swoich możliwości twórczych, które chce 
wykorzystać do maksimum, kiedy życie ledwo s~ę już tli, 
a kiedy otoczenie najbliższe tyranizuje go swoJą głupotą, 
dziesiątkami drobnych przykrostek, upośledzeń „. Dramat 
Chopina biegnie ku fi nałowi 
niemal równocześnie z osobistymi dramatami 
wszystkich osób, przebywających w tym wiejskim 
dworku francuskim, atmosfera jest tutaj 
nie do zniesienia, paczy i gniecie wszystkich. 
Kielich przykrości wypełnia kropleka - ot, jakiś 
nieistotny na pozór kawałek pulardy. 
Rozstanie jest już od dawna przygotowane, wyjazd do 
Paryża odbędzie się bez większego wrażenia, 
bez żalu. Ten i owa powspominają 
jeszcze minione miesiące i lata, ale rozmowy te 
mogłyby się nie odbyć. Ci ludzie nie mają 
już sobie nic do powiedzenia i niewiele do pożałowania. 
To, co mówią, jest tylko informacją dla widzów, 
dodatkowym uzupełniem swoich losów przeszłych, 
tego, co się już dawno odbyło, zaklepało. 



Iwaszkiewicz dopisał więc właściwie końcówkę · dramatu. 
Inna rzecz, że pod jego piórem urosła 
ona do rangi utworu dramtycznego. 
Bohaterzy 
nie tworzą tu jednak czasu teraźniejszego sztuki, 
nie zmieniają się w czasie sceniczny~ . . . 
- zostali ukształtowani przez tradyc)ę, l egendę 1 h1stonę 
znacznie wcześniej. Takim teraźniejszym problemem 
staje się więc w „Lecie w Nohant" przede wszyst~im 
kwestia stosunku artysty do najbliższego otoczenia 
i - społeczeństwa. 
Nazwano kiedyś „Lato w Nohant" komedią obyczajową 
i nawoływano do wyłącznego bawienia się 
jej anegdotą. Lecz anegdota tej sztuki i:.iie. jest . . 
wcale zabawna i zaiste trudno doszukac su~ w me) zbyt 
wielu elementów komediowych. Zgoda, że to sztuka 
obyczajowa, gdyż nie jest to rzecz, 
która miałaby uhonorować trójkę 
występujących na scenie naszych rodaków, 
choć również stosunek - Polacy a nacja francuska 
- odgrywa tu pewną rolę. 
Pewniej, że każdy nowy okres historyczny 
stara się znaleźć w dziele sztuki to, 
co przypada podówczas szczególnie do gustu,. . · 
odpowiada aktualnym nastrojom, poglądom filozoficznym. 
Zdarza się przecież, że i współcześnie żyjący 
nie wychwalają jednych i tych sam.}:ch rzeczy. , 
Jeden będzie śledził anegdotę alkowianych romansow, 
którymi „Lato w Nohant" wypełnione jest 
od pierwszej do ostatniej sceny, ktoś inny 
będzie z najwyższą uwagą oczekiwał · . 
na ukazanie się Chopina w, co chwila otwieranych, 
drzwiach do pnyległego salonu. A jeszcze ktoś 
inny wzruszy się nieznośnym życiem 
genialnego kompozytora i ta okoliczność wyda mu się 
szczególnie istotna. 
Ja należę do tych ostatnich. 
A swoją drogą nie byłoby chyba zbyt dobrze, 
gdyby wszyscy byli jednej myśli ... " 

Feliks FORNALCZYK 
110~ra" 1958 nr 3 

„Zawsze miałem chęć poznania 
sławnych talentami lub zasługami osób ( ... ); 
dziś jedną z słynności literackich 
jest p. George Sand, czyli Dudevant. 
Pan Grzymała zjednał mi to poznanie w swym domu. 
Jest to osoba mała, kształtna, piękna, duże czarne oczy, 
niewiele mówiąca, lecz zawsze dobrze. 
Talent w niej pisania rzadki, znajomy wszystkim: 
życie wolne, niestety! 
Raczy jednak wierzyć w Boga, . . 
nieśmiertelność duszy i przyszłe lepsze zycie. 
Dla młodszych powabna wcale. 
Oryginalna we wszystkim, nawet w ubiorze; 
przyszła w arabskim burnusie, to jest w płaszczu 
kamlotowym białym z kapturkiem, w podobnychże 
szarawarach; na głowie czarne włosy, 
prosto zaczesane ( ... ); . 
z wszystkimi pełna poufałości i pieszczot; 
słowem osobliwsze stworzenie". 

J. U. NIEMCEWICZ 



WAŻNIEJSZE OATY 
Z ŻYCIA FRYDERYKA CHOPINA 

1810 - 22 lutego (albo 1 marca) - Urodził się 
w Żelazowej Woh F•ryderyk Chopin. 
1816 - Frryderyk Chopin rnzpoczyna naukę gry 
ina fortepianie u Wojoiecha Żywnego. 
Pierwszy występ małego Fryderyka 
w salonch hr. Zamojskiej w pałacu Błękitnym 
w W0rszawie. 
1818 - 24 lutego - Pie:rwszy publiczny występ 
Fryderyka Chopina w pałacu Radziwiłłów 
(Namiestnrikowskim). 
1823 - Frryderyk Chopin wstępuje do IV klasy 
Liceum Warszawskiego. 
Kończy je z chlubnym odznaczeniem w roku 1826. 
1826 - W sierpniu Chopin koncertuje dwukrotnie 
na ;rz€cz sierot w Rei1nertz (Dusmikach Zdroju). 
W październiku wstępuje do Szkoły Głównej Muzyki 
w Warszawie, do klasy kompozycji Józefa Elsnera. 
1830 - Pirawykonanie Koncertów e-moll i f-moll 
Chopina w Teatrze Narodowym 111a pl. Krasińskich 
w Warszawie, w dniach 17 marca, 22 marca 
i 11 października. 
2 listopada Chopin opuszcza Warszawę 111a zawsze. 
1831 - sierpień - Pobyt Chopina w Monachium 
i Stuttgarcie. 
11 września - PTzyjazd do Paryża. 
1832 - 26 lutego - PieTwszy !koncert w Paryżu. 
1833 - Chopin spędza lato u A. Franchomme'a rw Cóteau. 
15 grudnia gra Koncert d-moll J. S. Bacha 

na 3 fortepiany ~a.zero z Lisztem i Hillererrt. 
1836 - lipiec - Pobyt Chopina z Wodzińskimi 
w Mariańskich Łaźniach. 
Grudzień - Chopin poznaje w Paryżu George Sand. 
1838 - październik - Pobyt Chopina :z George Sa111d 
i jej dziećmi na Majorce; pozostaje tam do początku 
lutego 1839 r. 
1839 - luty - Podróż z Majorki do Marsylii, skąd 
wyrusza do Paryża. 

Pierwszy pobyt Chopina w Nohant, 
posi•adłości George Sand. 

W latach 1841-1846 Chopin spędza tam każde lato. 
1947 - Ostateczne zerwanie stosunków Chopina 
z George Sand. 
1849 - 17 października - Fryderyk Chopin umiera 
w PaTyżu przy Place Vandome 12. 
30 października - Pogrzeb na cmentarzu Fere Lachaise. 



Nohant, czerwiec 1838. 

(.„) Po raz ostatni postawmy sprawę jasno, 
bowiem od ostatecznej odpowiedzi Pana w tym 
przedmiocie zależeć będzie cale moje postępowanie 
na przyszłość.„ 
Wyznaję Pańską ewangelię, ponieważ ona każe myśleć 
o sobie na ostatku i zakazuje myśleć w ogóle, 
jeśli szczęście tych, których kochamy, 
żąda wytężenia wszystkich naszych sil·. ( ... ) Co do mnie, 
nie chcę poddać się namiętności, choć w głębi serca 
tli się jeszcze, groźne chwilami, ognisto. 
Dzieci moje dadzą mi potrzebną silę, by zerwać 
wszystko, co mogłoby oddalić mnie od nich lub 
od warunków życia najbardziej sprzyjających 
ich wychowaniu, zdrowiu, 
zapewnieniu dobrobytu ild. (. .. )Istnieje poza iym 
jeszcze jedna istota niezwykta, d o s ko n a l a, 
jel;li chodzi o serce i honor, 
nie rozstanę się z nią nigdy, jest io bowiem jedyny 
czlowiek, który choć jesl przy mnie od roku, nie 
sprawił mi cierp ie n i Cl ani razu, 
a n i n a jedną chwilę. Jesl lo również 
jedyny człowiek, który oddał mi się absolutnie 
i całkowicie, bez żalu o przyszłość, 
bez zastrzeżeń na przyszłość. Jesi lo przy tym 
natura tak dobra i lak mądra, że z czasem będę mogła 
doprowadzić do tego, by o wszystkim wiedział, 
by wszystko zrozumial; jesl lo miękl\.i wosk, 
na którym jci wcisnęlam swe piętno, 
a kiedy zechcę zmienić odbicie, przy pewnej 

ostrożności i cierpliwości, 
zdolam to osiągnąć. Dziś jednak byloby to 
niemożliwe, a szczęście jego jest dla mnie święte. ( ... ) 
A oto do czego doprowadziły mnie, przyznam się 
Panu, moje domysły. Pan mi powie, czy się mylę. 
Jestem pewna, że wiadoma osoba jest czarująca, 
godna największej milości 
i szacunku, bo tuka istota jale 01i, może pokochać 
tylko to, co piękne i czyste. (. .. ) 
Mnie odpowiadaloby najbardziej, gdyby nasz poemat 
mógl ulożyć się tak, żebym ani ja nie wiedziała nic 
o jego życiu p 1· a k t y cz ny m, ani on o moim 
i żeby on żyl według własnych 
zasad religijnych, światowych, poetyckich, 
artystycznych. ( ... ) Nie wątpię, że człowiek staje się 
lepszy, gdy kocha miło.kią wzniosłą, i że nie tylko daleki 
jest od grzechu, ale przeciwnie, zbliża się do Bogci, 
który jest źródlem i ogniskiem tej miłości. 
Może powinien Pan użyć tego, drogi Panie, 
jako ostatecznego argumentu, by mu wszystko dobrze 
wytłumaczyć ( ... ) Czego obawiałabym się, co byłoby 
dla mnie ncijboleśniejsze, co skłoniłoby mnie, 
by w oczach jego uchodzić za u m a r ł ą, 
to myśl, że staję się dla niego postrachem i wyrzutem 
sumienia; nie, nie czuję się na silach (chyba gdyby to 
bylci istota zdolna doprowadzić go do zguby) 
rozpocząć walki z widmem i wspomnieniem innej 
kobiety. Nie jestem z natury niestała. Przeciwnie, 
tak nawykłam kochać wyłącznie tego, który mnie 
szczerze kocha, tak trudno bylo mnie zapalić, 
tak przywykłam do życia w otoczeniu mężczyzn 
zapominając o tym,że jestem kobietą, że naprawdę 
poczułam zmieszanie i trwogę, kiedy zdałam 
sobie sprawę z wrażenia, jakie wywarło na mnie 
to wątłe stworzenie (. .. ) 

George Sand 



Nohant, (1844) 

Piszę do Pani bez słownika, aby powierzyć Pani 
list do mojej matki. Udzieliła mi Pani bowiem 
pozwolenia. Dziękuję z góry, a proszę pilnować 
swego zdrowia. Tutaj miewamy się nieźle 
z wyjątkiem fortepianów, z których jeden zupelnie nic 
nie robi, a drugi bardzo mało. 
Bardzo malo tyczy oczywi.§cie mojego. 
Mówiła mi Zuzanna, że Pani była bardzo dobra 
~la mojego Nr 9. Toteż wdzięczność moja jest tak wielka, 
z.e pragnąłbym móc nclpisać do Pani długi, interesujący 
lis.t, oby ją okazać. Ponieważ jednak tego nie potrafię, 
więc ograniczam się do uściśnięcia Pani ręki. 

Fr.Ch. 

list Fr. Chopina do Marli de Rosier<:~ 

„LATO W NOHANT" 
PO RAZ PIERWSZY WYKONANO W TEATRZE MAŁYM 
W WARSZAWIE DNIA CZWARTEGO GRUDNIA 
TYSIĄÓ DZIEWIĘĆSET TRZYDZIESTEGO SZÓSTEGO ROKU 
W OBSADZIE NASTĘPUJĄCEJ: 

Chopin - ZBIGNIEW ZIEMBIŃSKI 
George Sand - MARIA PRZYBYŁKO-POTOCKA 
Maurycy - STEFAN MICHALAK 
Solange - NINA ANDRYCZOWNA 
Wodziński - STANISŁAW GROLICIH 
Rozjerka - ZOFIA GRABOWSKA 
Augustynka - IRENA BOROWSKA 
Rousseau - JERZY ROLAND 
Clesinger - WŁADYSŁAW KACZMARSKI 
Ferdynand - JAN KRECZMAR 
Jan - ALEKSANDER BOGUSIŃSKI 
Madeleine - JANINA WILCZOWNA 

Reżyseria: EDMUND WIERCIŃSKI 
Asystent reżysera: JOZEF WYSZOMIRSKI 
Dekoracje: STANISŁAW SLIWIŃSKI 
Kostiumy: ZOFIA WĘGIERKO W A 
Przy fortepianie: SEWERYN TUREL ( 

PRAPREMIERA -TEATR MAŁY W WARSZAWIE 
- 1936 r. 

Teatr Kameralny TUR w Krakowie - 1945 r. 
Teatr im. Wojska Polskiego w Łodzi - 1945 r. 
Teatr P ·olski w Cieszynie - 1946 ir. 



Teatr Miejski w Lublinie - 1949 r. 
Teatr Nowy w Poznaniu - 1949 r. 
Teatr Poezj'i w Krakowie - 1955 r. 

gościnne występy rw Teatrze Narodów w Paryżu 
- 1955 r. 
gościnne wystQpy w Wiedniu - 1956 r. 

Teatr Wielki w Częstochowie - 1956 !f. 
Teatr Kameralny w e Wrocławiu - 1956 r. 
Teatr Polski w Szczeciinie - 1957 r. 
Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielone j Górze - 1957 r. 
Teatr Ziemi Opolskie j - 1958 r . 
Teatr Ziemi Mazowieckiej - 1961 r. 
Scena Objazdowa Teatru „Wybrzeże" - 1963 r . 
Teatr im. Wojciecha Bogusławsktiego w Kaliszu - 1964 r. 
Teak Nowy w Łodzi - 1965 r. 
Tea'tr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - 1967 r. 
Bałtycki Teatr Dramaty~ny im .. Juliusza Słowackiego -

Scena w Słupsku - 1968 r. 
Teatr Polski w Poznaniu - 1969 r. 
Teatr im. Wi'l.ama Horzycy w Toruniu - 1971 T. 

Teatr Telewizji Warszawa - 1972 r. 
Teatr Polski w Szczecinie - 1975 r. 
Teatr Zagłębia w Sosnowcu - 1976 r. 

Józef WYSZOMIRSKI 

jest jednym z wybitnych reżyserów 
starszego pokolenia, 
który uczestniczył w przygotowaniu 
prapremiery J. Iwaszkiewicza „Lato w Nohant", 
jako asystent 
reżysera Edmunda Wiercińskiego. 



Zdjęcia w programie przedstawiają 
kolejne fazy prac remontowych budynku 
Teatru Dramatycznego w Legnicy. 

Redaktor wydawnictwa - ANDRZEJ TREUTZ 

Asystent redaktora - BARBARA BUCZYNSKA 

Projekt graficzny - LECH PRZYBYLSKI 

Zdjęcia - DANUTA B. ŁOMACZEWSKA , 

KRZYSZTOF RACZKOWIAK 

Wydawca - TEATR DRAMATYCZNY W LEGNICY 

Druk: Poznańskie Zakłady Graficzne im. M. Kasprzaka, 
Zakład w Zielonej Górze; zam. 3157 4.000 egz. - G-23/692 



Najbliższa premiera 

MAKSYM GORKI 

• 
„WASSA ZELAZNOWA" 

Reżyseria - IRENA WOLLEN 

Scenografia - WOJCIECH KRAKOWSKI 





DYREKTOR i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: JANUSZ SYKUTERA 



ZASTĘPCA DYREKTORA: Henryk OBREMSKI 

ZESPOŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny - in:t. Christos Amudzidis 
Główny specjalista ds. akustyki - mgr inż. Roman Sikora 
Z-ca kierownika technicznego - Barbara Wesołowska 
Kierownik sekcji elektro-akustycznej - mgr Władysław żak 
Kierownik pracowni malarskiej - Karol Kubiak 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Marian Bielski 
Kierownik pracowni krawieckiej - Mieczysława Maciejewska 
Kierownik pracowni perukarskiej - Gertruda Olszlegier 
Krawiec - Mateusz Mirek 
Tapicer - Zygmunt Jabłodskl 
Brygadier sceny - Włodzimierz Kalski 
Elektrycy - Elłbłeta Niwa - Ryszard K.lelar 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Ryszard BARON 

Organizator Widowni: Maria CZERNIATOWICZ 

Biuro Obsługi Widzów czynne od godz. 8.00 do 15.00 
tel. 258-50, 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, 
instytucji i szkół. 
Kasa teatru czynna 
od godz. U.OO do 13.00 i od 15.00 do 19.00 

PZGK-12 33ff/2-211130 łOIO mt. Il.ft. 


