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William Szekspir 

S onet II! 

Spójrz w lustro i odpowiedz: jaką twarz 
widziałeś? 

Czas, aby inną twarzą twarz twoja wybuchła; 
Jeśli jej nie odtworzysz, światu z.rabowa1.eś 
Matkę, błogosławieństwo wyjmując z jej 

brzucha. 
G<lzi.eż bo jest piękność, której niezorane łono 
Spod pługa twego, chłopcze, ze wstrętem 

wybiegnie? 
Gdzież ten, któremu w grobie pokochać sądzono 
Siebie, więc potcmności dla Siebie się zrzeknie? 
Tyżeś jest lustrem matiki; w lustrze tym 

przyzywa 
Matka swój własny Kwiecień; mł,odość 

zagubioną. 
Tak i ty, mimo zmarszczek, będziesz odnajdywał 
W szybie wie!<"u stare: o uroje minioną. 

Lecz jeśli żyć chcesz, chłopcze, nie myśląc 
o sobie, 

Tedy zejdź stąd samotny; obraz umrze 
w tobie. 

(przełożył Jerzy S. Sito) 
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FRANCIS BACON 
O miłości 

_Jeż:li chodzi o miłość, scena teatru ma je j 
wi_ęc~! ?o zawd_zięczenia. aniżeli życie ludzk!e. 
Miłosc Jest bowiem stałym przedmiotem kom e·
dii, a także i tragedia nierzadko używa jej jako 
Ill:otyiwu. W życiu jednak wpływ jej bywa 
u!emn?' ; c_zasami działa na ludzi jak Syrena, 
kiedy indzieJ znowu - jak Furia.(. .. ). 

J~st rzeczą ciekawą i godną uwagi, jak brnk 
u~.iaru w tej namiętności poniża naturę i war
tosc rz~czy: s~ał~ _u~ywanie hiperbol nigdzie ni~ 
?chod_zi: w miłosci Jest to najzupełnięj na swo-
1~ mieJscu„. nie było jesq_cze pod słońcem czło
wi~ka kt_óry. by. miał o sobie samym tak wiel.lde 
mniem~ie, Jakie _ma osoba kochająca o osobie 
p:zez ~i~ k<><;haneJ. Słusznie też powiedziano, że 
n~emozhw'.\ Jest rzeczą kochać i być jednocześ
nie w posiadani:u rozsądku. 
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Komedie Williama Szekspira 

Twórczość W<illiama Szekspira rozpoczyna i 
kończy komedia. U progu jego kariery stoją 
„Komedia omyłek" (ok. 1592), „Stracone zacho
dy mił.osne" (ok. 1594) i „Poskromienie złośni
cy" (1594), ostatnią napisaną pn.ez niego sztuką 
jest „Burza" (1611). Komedia „Wiele hałasu 
o nic" została napisana zimą roku 1598199. Ko
medie te, w momencie swego powstania są 
czymś zupełnie nowym, różnią się zarówno od 
ekstatycznie podnieconych utworów Arystofa
nesa, jak i od Plautowsk!ich scen beztroskiej 
wesołości, od intelektualnego sentymentalizmu 
Terencjusza i brutalności średniowiecznej farsv. 
Autor jest tu na poziomie swych postaci, a jed
nak równocz.eśnie w jakiś niepojęty sposób 
ponad ni~i. W tej komedii błaznowie stają się 
mędircam1, a mądrzy gŁupcami. Drwimy w tych 
sztukach ze śmiesznych niedorzeozności po to 
tylko, by stwierdzić, że śmiejemy się z siebie 
samych. Z wyżs~ością spoglądamy na Ciarków 
i Kwasków . i nagle okazuje się, że to tylko oni 
w swych niezgrabnych la.pach trz.ymają wątki 
wszystkich prawdziwych tajemnic. 

I czy sceną tych dramatów jest Las Ardeński, 
starożyitne Ateny, ozy też włoskie miasto, 
wszystkie postacie pochodzą z elżbietańskiej 
Anglii i niewiele wysiłku włożono, by tik.ryć ich 
autentyczne s,troje. Jednocześnie jest w Szek
spirze siła przewyższająca Lope de Vegę czy 
Calderona, którzy również za1udni1i swe dzi
waczne miejscowości postaciami swego czasu 
i kraju. Dramaturg a.ngie1ski znał świetnie 
prawdziwą naturę człowieka, gdy więc Hiszpa
nie nie chciel~. czy też niie potrafili odróżnić 
elementu doraźnego od nieprzemijającego, ko.'1-
wencji społecznej od rzeczy zasadniczych, on 
potrafił pokazać w swych elżbietańskich boha
terach pos.tacie wiecZ1111ie ciekawe. Niepotrzebna 
nam jest znaj.omrość szesnastowiecz.ruego Londy
nu czy Stratfoirdu dla zroz;umienia Rozaltndy. 
Beatryozy czy Violi. Probierczyk nosi dawno 
zapomniany strój, ale myśli, które wypowiada, 
przetrwały stulecia. Klaudiów i Ciarków Li
z~d~ów i Spodków spotykamy równie c{zęsto 
dziś Jak w czasach szekspirowskich. 

ALLARDYCE NICOLL 
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1564 23 kwietnia urodził 3ię w Stratfordzie 
William Szekspir 

1588 Szekspir przybywa do LOilldynu, przyłącza 
się jako aktor do trupy teatralnej „Sł.udzy 
Lorda Szambelana" 

1592 pierwsze wielkie dramaty „Król Ryszard 
III" i „Komedia omyłek" 

1594 „Romeo i Julia" 

1595 zamknięcie teatrów londyńskich z powo
du zarazy ; Szekspir porzuca chwilowo 
twórczość dramatyczną dla poezj.i lirycz
nej; do roku 1597 powstaje seria stu pięć
dziesięciu czterech sonetów 

1596 · William Szekspir uzyskuje dla siebie i oj
ca szlachectwo (w herbie sokół ze złotą 
włócznią i dewiza: „nem sanz droict" -
nie bez prawa); pisze „Sen nocy letniej' 

1598 „Wiele ha!asu o nic" 

1599 „Kompania Lorda Szambelana" zajmuje 
nowy teatr na prawym brzegu Tamizy, 
nazwany „The Globe" (,,Pod kulą ziem
ską"), „Juliusz Cezar" 

1601 „Hamlet" 

1605 „Król Lear" i „Makbet" 

1611 „Burza", Szekspir porzuca pracę teatral
ną , wraca do Stratfordu 

J616 umie.ra dnia 23 kwietnia jako autor trzy
dziestu siedmiu dramatów, kilku poema
tów i kilkuset sonetów. 
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WILLIAM SHAKESPEARE 

WIELE HAt.ASU O NIC 
(Much Ado about Nothing) 

przekład Lean Ulrich 

I'on Pejro, książę Aragoński 
Don Juan, brat naturalny Don Pedra 

Klaudio 
Ben~dykt 

Lecnato, gubernator Messyny 
Antonio, jego brat 
Baltazar, paź Don Pedra 
Paż Leonata 
Borachio, sługa Don Ju.ana 
Konrad, sługa Don Juana 
Ciarka, urzędnik policji 
Kwasek, urzędnik policji 
Pisarz 
Mnich 
Hero, córka Leonata 
Beatrycze, synowica Leonata 
Małgorzata, panna pokojowa Hero 
Urszula, panna pokojowa Hero 
I Strażnik 
II Strażnik 

Reżyseria: 
NOEMI KORSAN 

Cho reografia: 
JAN SOBIERAJ 

o s c b y: 

Asys tent reżysera : 

KAZIMIERZ JAROCKI 
WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 

ZBIGNIEW WITKOWSKI 
JANUSZ MICHAŁOWSKI 
RYSZARD KOLASZYŃSKI 
STEF AN BUCZEK 
KAMILLA IŻYŁOWSKA 
TERESA W ĄDZIŃSKA 
WALDEMAR KW ASIEBORSKI 
ALEKSANDER GA WROŃSKI 
STEF AN IZYŁOWSKI 
JERZY KOZŁOWSKI 
STANISŁAW ZYCH 
RYSZARD SZADAJ 
MARIA CHRUŚCIELÓWNA 
MARTA WOŻNIAK 
KRYSTYNA KOŁODZIEJCZYK 
KAJA KIJOWSKA 
EDWARD MĄCZEWSKI 
WŁODZIMIERZ MIKLASIŃSKI 

Scenografia: 
LILIANA JANKOWSKA 

M u;:ykn : 
JA N UUISZAK 

ZBIGNIEW WITKOWSKI 

Sufler: 
HALINA SUCHODOLSKA 

ÓSMA PREMIERA SEZONU 1963 - 1964 

Inspicjenci: . 
KAMILLA IŻYŁOWSKA 
EDWARD MĄCZEWSKI 



~TEF AN IŻYŁOWSK! 

W roku 1958 kończy PWST w Warszawie. 
Pracuje jako aktor w Teatrze Wybrzeża (dyr . 
Hlibnera), następnie, od roku 1961 w Koszali
nie. Oto jego ciekawsze role: Pan Młody w 
„Weselu", Kuł.ygin w „Trzech siostrach", Geoff 
w „Smaku miodu" Sh. Delaney, Willy w „Za
bawie jak nigdy" Saroyana, Fortynbras w 
„Hamlecie", Sylweriusz w „Zielonych rękawi
cach" Karpowicza, Arnolf w „Szkole żon", Li
chas w „Heraklesie" Matkovica, Frank w „Pro
fesji pani Warren''. 

KAJA KIJOWSKA 

W teatrze pracuje od roku 1954, egzamin 
aktorski zdaje w roku 1958. Kolejnymi etapami 
jej pracy scenicznej są Rzeszów, Jelenia Góra, 
w sezonie 1963/64 - Koszalin. Gra rn. in. Anielę 
w „Slubach panieńskich", Ewę w „Dornu ko
biet", Mariannę w „Niezwykłej historii" Goldo
niego, Gopllanę w „Balladynie", Sheilę w „Pan 
inspektor przyszedł" Priestleya, Haneczkę w 
„Weselu", Julię w „Ożenić się nie mogę" Fre
dry, EI'lnestynę w „Lecie". 

STANISŁAW ZYCH 

W teatrze pracuje od roku 1945. Kolejnymi 
etapami jego pracy aktorskiej są Przemy&!, 
Rzeszów, Kielce, Bielsko, Lublin, Olsztyn, a od 
roku 1961 - Koszalin. Gra m. in . Klaudia w 
„Wiele hałasu o nic", Jagnina w „Odwetach", 
Władysława we „Wczoraj i pr.zedwczoraj" M1:
liszewskiego, CarmUchaela w ,Trzyd:ziieści sre
briników" Fasta, Pana des Grassins w „Eugenii 
Grandet", Filipa Labouche w „Rodzince" Ju
randota, Grzegorza Podlaskiego w „Drodze do 
Czarnolasu", Łukasza w „Lekarzu mimo woli". 
Komendanta w „Domku z kart'', Strattona w 
„Powodzi" Bergera, Anzelma w „Pierwszym 
dniu wolności", Bosmana w „Tragedii optymi
stycznej", Naczdyrdupsa w „Łaźni", Wojewodę 
w „Mazepie", Tommy'ego w „Niecierpliwym 
sercu" Patricka. 
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Liliana Jankowska 
proj. kostiumów 

do „Wiele hałasu o nic" 
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W repertuarze 

A. Fredro 

.I. P. Gawlik 

C. Gozzi 

w. Majakowski 

G. e. Shaw 

.J. Słowacki 

ZEMSTA 

POKUSA 

KRUK 

PLUSKWA 

PROFES.I A 

PANI WARREN 

- LILLA 
WENEDA 



Perso.1el techniczny 

Kierownik techniczny J OZEF KARBOWIAK 
K ier. prac. verukarskiej ZOFIA WO~NIAK 
Kier. prac. krawieckiej STEFAN ROGALA 
Kier. prac. stolarskiej IGNACY WALENDOWSKI 
Slusarz JERZY l\IESZYNS KI 
Malarz 
l\1ode lator 
Tapicer 
Farbiarka 
Główny elektryk 
Akustylc 

. Bryg~ clic-: sccr.y 

FRANCISZEK PIĄTEK 
TADEUSZ GOSCINIAK 
WŁADYSŁAW TEODOROWICZ 
APOLONIA KUŻMlNSKA 
STANISŁAW JEZIORSKI 
J""' T l\ S KOWSKI 
STANISŁAW KAWALEC 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZ ALINIE 

I SŁUPSKU 

piątek, sobota, n iedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa teatru (z w yj, n iedziel i ponied·ziałków) 

gcdz. 11- 13, w d n iach przedstawień godz. 18- 19 

Orbis (z wyj_ niedzieli) godz. 9-17 

Z AMÓWIENI A NA BILETY 

K oszalin tel. 20-58 
Słupsk tel. 34-76 i 24- 11 

• • 
* 

Program wydaje Dyrekcja Bałtyckiego Tea t ru 

Drama tycznego im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 

• • 
* 

Łamanie - Bronisław Jankowski 

Klisze - Henryk St.anklewicz 

Druk - J ózef Pyźlak 

KZG K oszalin D-53 16. I . 6~ . !OX 21 1000 a . druk. E-2/34 



Cena zł 2,-

Dyrektor I kierownik artysl-,czny 

LECH KOMARNICKI 

llyrektor admlnlstracylny 

WO.ICIECH LEWANDOWSKI 

Kierownik llterackl 

ANDRZE.I FALKIEWICZ 

Sezon 1963•1984 


