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MIECZYSŁ W BRAHMER 

GO Z Z I 

Wśród postaci z osiemnastowiecznej Wenecji Karol Gozzi 
nie należał z pewnością do mniej malowniczych. Nie przy
padkowym - zdawałoby się - zrządzeniem losu jego arv
stokratyczny ód wywodził się z ojczyzny w iecznie głodne
go Arlekina, z górskiego Bergamo. Młody hrabia, nie doslu 
żywszy się szlif oficerskich pod sztandarami z lwem św 

Marka, powróciJ z dalmaCkicj kwatery do miasta, z które
go patrycjatem skoligacony był wielokrotnie. Gdy zaś ror
tunę poprzednich pokoleń zas t ał doszczętnie roztrwonioną 

a klrewniaków skłóconych na 1labói, jął się pióra, do ktA
go pociąg czuł już w latach szkolnych. Szukała w nim~
~cia wena publicystyczna, ta sama, którą wyróżnia! się star
szy brat Kasper, wartościowy krytyk i poeta, dla zdobyi.:1a 
grosza trwoniący swój talent w nazbyt licznych dowodach 
sprawności w wierszu i prozie. Współzawodnicząc rz 'lim 
ogłaszał tedy Karol _almanachy i puszcza! w obieg żrą.::c> 

epigramy, równocześnie jednak z właściwą sobie energią 

stanął w szeregu obrońców czystości języka rodzimego, za
śmiecanego modną francuszczyzną. Lecz byt to tylko drob
ny odcinek walki, jaką podjął w postawie szermierz niC' 
cofając się przed wezbranym tłumem. 

Uporczywi bowiem i wytrwale stawiał czoło prądom, co
raz silniej wdzierającym się także w rozbawiony światek 

stolicy dożów, która dawno już utraciła swe polityczne zna
czenie, zszedłszy 9o roli świetnego salonu Europy, gdzie 
karnawałow maski kryły zarówno szukających przygody 
książąt krwi, jak n ic obciążonych skrupułami obieżyświa
tów i wydrwigroszy. Był Gozzi fanatycznym wprost -ro
giem 1nowinck, jakie napływały z Francji, w zarysowują

cych się przemianach społecznych, w filozoficznych i nau
kowych zdobyczach Oświecenia w i dział tylko zagrożcnica 
wszcchnego dobra, zapowiedź upadku kultury. Dlatego • 
atralnc sukcesy Goldoniego uznał za rzucone sobie wyzwa
nie. Nic przepuścił leż rywalowi komediopisarza, księdzu 
Chiari, po zęści tylko dostrzegając, jak odmienną miara 
artyzmu oceniać należało obu tych pisarzy. O ile przedsiQ
biorczy jezuita doprowadzał go do pasji głównie skwapli -

wością, z jaką naśladował obce wzory lit rackie , to w Gol
doniego godz ić: począl pociskami ciężkiego kal ibru. Zarzucał 
mu, że schlebia pospóls twu . by poderwać: autorytet patry
cjuszy, że zrywa z świetną tradycją, która Włochom przy
niosła jedno z pierwszych miejsc w dziejach kultury . Do
wód tego widział przede wszystkim w programie teatral
nym, realizowanym przez smiałka : porzuceniu paruwiekQ
wych konwency j komedii dcll'artc, wprowadzeniu na sce
nę powszednich w swym realiźmie spraw m i eszczańskie
go żywota. 

Nic dość mu było wy'miać przeciwników '" okolicznościo
wych paszkwilach. Zamierzał dosięgnąć: ich tam, gdzie zdo
łali sobie zdobyć: posluch: na scenic. Z wielkopaJ'1ską ironią 

nowi! dowieść, że sukces teatralny osiągnąć można n1j
ł:) ziej naiwną i nieprawdopodobną z bajek. Ale zarazc:n 
chciał Wykazać, że komedie dell" rte z korowodem jej ma
:ek przedwcześnie usiłowano złożyć: w grób, że zdolna jest 
ona nadal sciągać i bawic widzów. prze-nosić ich poza km~ 
pospolito~ci, w dal olśniewającej fantazji i poetyckiej ~lu
dy. 

Sprzymierzył się z grupą Feliksa Sacchi, łynnego Truf
faldina, ostatniego - powiadano - z wielkich przcd~bw;
cieli komedii .,improwizowanej". ie obeszło siQ t b~z 
Z''·yklych in,r.' g zakulisow~ eh, a zadzicrzystv hrabi'l \\ na
p.sanej umyślnie komedii t<ik b ·zwz•JIQdntc. wykpił ~wcgo 
r~ wala ,„ zaoit>gach o udo. tępniimie wybranym fawory z:.1-
lotnej T odory Ricci , że c>śmieszony -elcretarz Senatu 
czmychnął z Wenecji aż do Sztokholmu 1 ściągnął na <: ie
bie wyrok śmierci. słowny pojedynek trwał jednak dalej 
i zapewnił niejedną kartę PamiQlników nicpotncbnych z -
wzic;tego pisarza . Ale już wcześniej przypadło mu na sce
nic inw, znaczniej ze zwycięstwo. 

Sięgnął do różnych żródcl, od baśni dalekiego Wschodu, 
od Tysiąca i jednej nocy, po chlubę ,neapol i tańskit>go ba
r , Pentameron Basilego, niev.:yczcrpanc pomysły roda-

Caldcrona i rokokowe igraszki podpatrzonych we 
Francji wróżek. W krótkim okre~ic lat 1761-:i paw-t"llo 
w ten spQ.>ób dziesięć scenicznych baśni - fiabe, które 
w świat czarodziejskich dziwów wprowadzały nic tylko ulu
bion typy komedii dcll'artc, ale naj bardziej aktualną po
lemikę. Dylo tak już w pierwszej próbie teatralnej Gozlic
go, Miłości clo trzech pomarańczy (zachowanej w postaci 
scenariusza) . gdzie bladego Tartaglię , syna królewskiego, 
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PAN'TIALONE 
( W XVlTI) 

przed uwiądem śmiertelnym uratować m-0że tylko śmiech. 

Czarnoksiężn ik Celio - którego maska kryć ma Goldonie
g - wysyła tedy niezawodnego Truffaldina, i ten tak za
bawnie doprowadza do upadku wróżkę Morganę (k~iądz 

Chri), że smętny młodzieniec nie może się oprzeć ozdr aw ia
jącej fali w soło · ci. Lecz mściwa wróżka budzi w księciu 

miłość do trzech pomarańczy, która - j ak przystało - bę

dzie przyczyną wielu niezwyczajnych przygód. Rzecz koń

czy klęska wrogów Tar tagli i potępienie patetycznego czter 
nastozgłoskowca, w którym r ozpoznany zostaje bakcyl me
lancholii, rozsadnik groźnej zarazy. Polcmiczno-satyrycz
nej l inii , tak zgOdnej z jego temperamentem . pozostaje Goz
zi nadal wierny; przedostatnia jego iSztuka, Ziel ony pta
szek pięknopióry (A ugellin Belverda) jest j adowitą parodią 

e tycznych i filozoficznych idei francuskiego świecenia. 
Nic na próżno wzywał Gozzi przychylności dobrych wró

żek : powiodło mu s ię odnieść zwycięstwo nad obu prze
ciwnikami i odciągnąć wiernych im do tąd w idzów. Rozstał 

się z eatrem ksiądz Chiari, Goldoni zniechęcony 

przen iósł się d o Paryża, skąd j uż nie mia ł powrócić . P u
bliczność, żądna nowych doznań . w baśniach Gozziego oc 
naj dywała urok swobodnej gr y wyobraźni , p rzcb iega!~1 

chętnie całą skalę tonów od d ramatyczn ·eh akcen tów do 
ostrej groteski, radowała oczy barwnością scenografi i 
i wdzięk i m tanecznych pląsów , a wreszcie wychwytywa 
ła hętnie aluzje d o znan ych sobie spraw i osób, przykl as 
kiwa ła obron ie przeszłości, z którą łączyło się wspomnie
ni~ wielk ich dni rodzinnego miasa. 

Ale przynęty te dość rychło -dzi a łać przestały. Bu rza wy
darzeń historycznych zgłusz ła drwiące docink i podupadłe

go arystokraty. Zgorzkn iały upadk iem i niewolą własnej 

ojczyzny, nękany n iesamo witym i wizjami. zm arł w pusz
czeni u (1806). z j ego obfitej s.pu · cizny osta ły się tylko F ia be. 
Lecz im równiei w literatur ze włosk iej n ic przypadło m iej -

ce bezsporn . Z biegiem lat zwyc ięs two Goldoniego sta-
ł si~ coraz ba rdziej oczywiste. Całk i em zwietrzały oczy

wiśc i e a luzje pdlemiczne, da r Ujgestii za howyw ł Gozzi 
wówczas, kiedy. wdągnięty w krą(g baśni, za pominał na 
s zczęście o postawie r yce r za broniącego spraw o.s lateczni 
przegranych. Nie szczędzono mu zarzu tów. Sprzężeniu pier
wias tków rodzimych z obcymi, orientalnej fa ntastyki ze 
zdrowym rozsądkiem r l kina - odmawia no wewn trznej 
spoistości, glęb' zego uzasadnienia artystycznego. Cudown oś<' 
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wydawała się raczej rpuszc.zaniem w ruch wypróbowanego 
mechanizmu, niż wizją poetycką. W swobodzie konstrukcji 
dostrzegano niedbałość i bezład . Ubolewano zwłaszcza nad 
stylem byle jakim. Przyznawano jednak, że bronią<: trady
cji dotarł Gozzi do pokładów szczerej ludowości, dalekie j 
od sielankowej przebierank i. 

Odwet przyniósł mu romantyzm, przede wszystkim ni.:
miecki, widzący w Baśn,i.a.ch przykład spełnienia własnych 

założeń teoretycznych. Entuz;jazmowali się G<>zzim Goethe 
i SchiJil.er - Jmóry, jako tłumacz T urancUit, przytłumił bur
leskowe tony oryginału - oba j Schleglowie, aż po Wagne
ra i Schopenhauera, we Fran cji pani de Stael, Nodier i in
ni. Bardziej wstrzemięźliwym krytykom dało to podstawę 
do mówienia później o „micie" Gozziego. Szczególnie ~ 
budzająoo oddziałała fantastyka Baśn i na kompozytoróWW 
dość wym ienić Pucciniego, Casellę, Prokofiewa i Busonie
go - niekiedy powracających do tego samego wątku 

(Turandot) . Równocześnie w atmosferze znużenia naturaliz
mem i dramatem psychologicznym Gozzi nęcił wybitnych 
reżyserów walorami „czystej" teatralności: głośna pozostała 
Turandot w ujęciu Wachtangowa (1922). Ironiczne trakto
wanie baśniowości, barwna i ruchliwa zabawa sceniczna 
wysuwały się na plan pierwszy. Ale niekiedy ingerencja 
nowoczesnego inScenizatora szła tak daleko, jak w Królu 
Jeleniu z roku 1939, gdy Brlissoni rozbudował niepomierni • 
rolę masek z komedii dcll'arte, mnożąc ich farsowe kawa
ły. Nasuwać się musiało pytanie: jak wiele w takiej me
tamorfozie pozostało z autentycznego Gozziego, co nie zna
czy, by ścisłe dochowywanie mu wierności miało być obo
wiązującym nakazem. 

MIECZYSŁAW BRAHMER 

e 

A DRZEJ JARECKI 

ŻYWY TEATR 
Nad „Księżniczką Turandot" po raz pierwszy pracowa 

lem w roku 1958, kiedv warszawski Teatr Dramat·yczny po
stanowił. wystawić tę wspaniak! komedię, któ ra ma ju:: t ak. 

tdele lat, a nie .schodzi ze ~cen. „Turandot" ma swojq wio 
sna. ciekawą historię. Gozzi zapożyczy! anegdotę do swoje; 
sztuki z jakiej.~ starej eh ińskiej bajki. Od Gozziego poży

czal Fryderyk Schiller. W gruncie rzeczy każda nowa insce -
nizacja „Księżniczki Turando t " daje nowy tekst. Przekla« 

a mila Zegadlowicza, w którym. grywa s ię „Turandot' 

- Polsce, również nie jest powtórzenie m wlosk iego orygi
nalu. lecz adaptacją.„ Przed$tawienie, które prezentuje 
dziś teatr rzeszowski, opiera się w zasadzie na tlumaczeni u 
Zegadłowicza . Jednakże odbiega od niego bardzo daLeko 

- 0 tyle, o ile zmienily się czasy od chwiti powstania te-
go przekladu, kilkadziesiąt już Lat temu . 

Potrzeba tych. wielokrotnych adaptacji wynika z niesly
clianej żywotności tej diińsko-wloskiej bajki. „Księżniczka 
Turandot'' ta wielowiekowa staruszka, domaga się nie
ustannego' odmladzania. Przestanie istnieć, jeśLi się ją po
traktuje z szacunkiem należnym wiekowi. Zaczyna ż;1ć 
wtedy, gdy się ją ubierze modnie na dziś , gdy się z me1 
wydobędzie dowcip , który dziś śmieszy. Wtedy sta1e się 
znowu wesola i mloda . 

Adaptacja, którą przedstawia teatr rzeszowski· wynik.la 
w dużym stopniu z inte ncji inscenizatora. Chcial on poka
zać na scenie n.owoczesną improwizację teatralną. Oto ak
torzy objazdowego teatru (jakim jest przecie teat r r zeszow
ski) pojawiają się na scenie w swoich prywatnuch stro 
jach, przywdziewają elementy kostiumów na ocz!lch pub-

9 iczno.fri i stopniowo wprowadzają widzów w świat stareJ 
i mądrej bajki - trochę zbyt okrutne) w tych momen
tach, gdzie fantazja za bardzo przypomina prawdziu:e ży · 
cie - ale za to wesolej i optymistycznej tam, gdzie ni<' nw 

nic wspólnego z rzeczywistościq . 

Tak więc jest w tej bajce i fantazja, i rzeczywisloM„ a 
przede wszystkim jest odkryta i ujawniona dla wszy~tkich 
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widzów prostQ tajemnica żywego teatru• k ' óry nie udaje 
świqtyni , nie celebrnje, ale bawi, opowiadl! przy okaz1i 
czegoś tam u.czy. O to właśnie chodziło aaaptatorowi , by 
reżyserow i i aktorom dać tekst umożliwiający taką właśnie 
dydaktycznq zabawę . Mam nadzieję, że widzom takż:> bę

dzie to ocl71mviCtdać . 

ANDRZEJ JARECKI 

.\NDRZEJ JARE KI, ur. w 1933 reku, wystąpi/ w •-
ku 1954 w warszawskim teatrze STS Jako autor :.kecz} 
i pia. enek. Pierwszą jego sztuką pełnospektaklową był<i 

„Szopa Betlejemska" wystawiona również w STS w 19JU 
roku. W dwa la ta póżniej Teatr Dramaty zny w Warsz 
wie w~·slawił „Ptaki", całkowicie swobodną przeróbkę zno. 
ncj sztuki Arystofanesa . Z większych ul worów nale ży W\ -

mienić jeszcze jednoaktówkę „Samozg n" (druk;,wana 
w Dialogu, wystawiona w STS). ,;Widowisko o Rudolfie 
IIocssie, wrogu ludzkości" (STS i teatr w Koszalinie) oraz 
„Oskarżen i" (widowisko napisane wspólnie z Agnicszk<i 
Osiecką, wystawione w STS z Janowską iemioncm 
w rolach głównych . Obecnie „Oskarżonych " przygot'Jwuje 
teatr kaliski. W:>pólnic z .Jarosławem Abr:'.lmowem napi.scit 
komedię „Duż jasne··, która j st w próbach w t~atrze 

Aten urn w Warszawie . Stale współpracuje z STS-cm. Po
za twórczością . atyr~·c:uną i dramaturgiczną zajmuje s ię 

krytyką teatralną (jest stalym rccf'nzentcm „Szta .• daru 
Młodych") . 

EDWARD PALŁASZ - ur. w 1936 roku. debiutowa1 jako 
kompozytor w gdańskim teatrzyku studenckim „Bim-bom"
Póżnicj zwinzal się z warszawskim STS-cm. Stale wspó1-
pracujc z radiem i telewizją jako autor muzyki lekkiej 
Ponadto wielokrotnie pisał muzykę dla tr::itru, między in· 
nymi do „Szopy Bctlejemskk·j" .Jareckiego, do „Wieży Ma 
lowancj" {spektakl poezji ludowej w wykonaniu WOJCcecha 
Siemiona), do „Testamentu psa" Suassuny (w teatrzl.! Ate
neum). do kilku spektakli teatru koszalińskiego. Opracował 

muzykę Weilla do „Opery za trzy grosze" w spektaklu Tea
tru Współczesnego w Warszawie. Obecnie kończy studi mu
zykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. 
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O „T urondoł" jej autorze 

... Gruntem, na którym rozgrywa się akcja jest lu awan
turniczość zagmatwanych losów ludzkich . Obalon mocar
stwa, w ygnani królowie , zagubien i książęta, niewolnice, by
le księżniczki, przed n aszym umysłem przewija się narra
cyjna ekspozycja, oczom naszym zostaje przedstawione n,c
bczpicczeństwo czyhające tu . na miejscu. w fantastycznym 
Pekinie . na zakochanego bez am ięci ieznajomcgo. AIC' 
polem widzim y panującego w spokoju , przyjemnego, ~hoć 

i smutnego cesarza, księżniczkę zazdrośni strzegącą . wojej 
kobiecej wolności i jeszcze, dzięki maskom ujęte komicznie', 
intrygi haremu. Wszystko t odgrywa rolę Sycylii i Cha
rybdy. Dobry k::iążę, choć już raz szczęśliwie im się r •m
knął, naraża się im ponownie. Imię ieznajomego m rn
stać odkryte; próbuje się gwałtu i lu następuje ilka pa

tetycznych, uderzająco t eatralnych scen. Próbuje się chy
trości i potęga przekonywania zostaje stopniowo dowiC'
dziona . 

Wśród tych wszystkich sytuacji rozsiana je::t pogoda . wC'
sołość, przekora i tak barwne potraktowanie całości prze
prowad zone jest w pclni jednolicie. aż do końca . 

JOHANN WOLFGANG GOETHE 
1786 

Gozzi dal formę dramatyczną najdziwniejszym baśniom 

wróżek godząc ustępy poważne i poetyczne z ~roteską .. 
Ujęcie tych komedii, nie zdradzające wysiłku i znoju, dajC' 
im pozory szkicu rzucanego na papier od niechcenia, lecz 
szkic ów uderza bcgadwem wyobraźni, ma rysy silne 
i pewną ręką kreślone . barwy żywe i wyraziste. 

AUGUST WILHELM SCHL •' EL 

Co za wielkość, jakie życic głębokie i ruchliwe panuje 
w bajkach Gozz.iego! 
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E. T . A. HOFK'M1-IN 
1819 

Goztl umiał ukryć swą tendencję moralną czy literacką 

poci osłoną przyjemności i rozrywki ; za piastunką opowia
dającą dziwy małym dzieciom dostrzec można było bez 
trudu filozofa . 

PAUL de M USSEI' 
1843 

• iełalwo ocenić dzieło ozziego. Ta mieszanina p oezji 
fantastycmej i opowieści starych nianek, przypominająca 

zarazem Ario ta i produkcje śpiewaków ulicznych, zdradza 
ponadto pewne zacięcie w stylu hiszpań kim, które uderza 
na pierwszy ItLut oka. T u i rt:am przebija .i pali ża 1• 
mdywidualn 'ci gwałtown ej . 

e ALPHONSE ROY ER 
1865 

Gozzi napl.S.'.ll zaledwie siedem sztuk na podstawie baśni 
ludo\vych i osiągnął rangę Moliera, rangę wielkich poet:lw 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

1855 

W teatrze Gozziego widać zav.rszc jakiś odb!as·· usposo
bienia autora, humoru powicrzchov.'Jlego, na3yconc-g0 czę;,tn 

rezygnacją i odd~więk kolei jego życia, n ie nazbyt weso-
1 go, ale też nie nazbyt nie·zczęsnego, nad którym panow<il 
fatum tragikomiczne. 

TANCREDI MANTOVANl 
1926 

'rukaliśmy dla Gozziego formy -..vspółczesnej, wyrażającej 
I'rzecic Studio na jego dzi iejszym teatralnym etapie. 

JEWGIENIJ WACHTANGOW 

~ 19~2 

Gud \vloski niegdyś zachwycał się bajecznymi przedsta
wieniami teatralnymi . Prz) wróca je scenie Gozzi. I wbrew 
żartom stronników panów Chiar:ego i Goldoniego - sto
sunek ludu do teatru jest obecnie taki, ,iaki był w czasach 
G<lzziego. 

WSJEWOŁOD MEYERHOLD 
1930 
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Teallr i-m. W . SI maS21lrowe-J : K · ę'aiiczka Tllll'arrld:>l 
o. 'BaJrdl:b'ka (Ajde-Jma). L . Maksymc~wio?. ('!\ur an.dot) 

IRENA CTlUDZJI OWNA 

Pracę artystyczną rozpoczęła w Opolu .iako luchaczka Stu
rlia Teatralnego - p rd kierownictwem Ireny l Tadeusza 
Byr kich . Na sceni opal kiej grała Klarę w „Zemście' · 
i Anielę w „ślubach P anleilskich" - sztukach reży'sero

wanych przez Jerzego l'szczyńsk iego . 

Od roku 19:i3 Iren a Chudzikówna występu.ie na cenie 
rzes?.Ow kie.i . ObszC1:'ny pis .1ej ról, znanych naszej publi
czncści. obejmuje m . in. : Melę t,,Moralność pan i Dulskiej ''). 
Mariannę („Skąpiec"), Sylvettc („Romantyczni"), Rozynę 
(„Cyrulik Sewilski") Helenę („Sen nocy letniej"). siostn~ 
Zofię („Oslry >dyżur") Luizę (., Intryga i miłość·'), Alinę 
(,,Balladyna'') . Zuzannę (,,Musisz być moją"). Elizę („Za
klinacz deszczu"), Desdemonę (, .Otello"), Silw („DzLkusy' ·). 
Anielę {„Śluby Panień kie' ·), Izabellę („. lkad z Zalamei"). 

Podczas dziewięcioletn i ej działalności w Teatrze im. W . 
Siemaszkowej Iren.a Chdzikówna uzyskała szereg wybitnych 
csiągnięć artystycznych związanych z repertuarem klasyeym i wspólcz nym . dramatycznym i komediowym. 
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LIDIA MAKSYMOW ICZ 

Lidia Maksymowicz, ab-o lwen tka Państwoweao Stuuia 
Dramatyczmt,ro przy Teatrze $laskim im. St. Wyspiańskiego 
w Katowicach, w tea'trze rzeszowskim debiutowała w 1958 r. 
rolą Julii w „Balu złodzi jaszków" Anouilha. Z kolei jakL 

aktorka TeaLru im. W. Siemaszkowej grała: Chochlika w „Ba1 
ladynie'' Antosię w ,·Sprawie- Moniki'' M. Morozowicz -

Szczepkowskiej, Rewolucjonistkę w ,,Poemacie październi
kowym" Wł. Maja.kowskiego, Lucettę w ,,Awanturze 
w Chioggi" Goldoniego, Zosii: w bajce „Kot w butach", IsiE; 
w „Głµpim Jakubie" Rittnera. Tancerkę \\ „Czarującej szew
cowej" Lorki, Gosposię w „Cudolwórcy• ' A. Sterna, Kle<; 
w „Li ie i winogronach" G. FigueirPdo, Hrabinę w „Spaz
mach modnych" W. Bogu~ławskiego, Klarę w „Slubacn 
Panieńskich", Annę w ·,Drodze do Czarnolasu" A. Mahszew
skiego, Zoję w ,,Dzikusach" S. Michalkowa, Zo.;ię w „Kug
larzach" Z. Sko\.VTOńskiego, rol<; tytułową w „Matce·• M. 
Gorkiego, oraz Iskr<; w „Alkadzie z Zalamci" Calderona. 

L . Maksymowicz w ckrcsic pięcioletniego pobytu w r·-

!'zowie wielokrotnie występowała przed mikrofonem 
zowskiej Rozgłośni Polskiego Radia, zarrówno w słucho
wiskach jak i w audycja h poetyckich. 
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WŁODZIMIERZ GÓRNY 

' lodzimierz Górny jest absolwentem Państwowego Stu
dia Dramatycznego przy Teatrze Sląskim im . S t . Wyspia11-
skiego w Katowicach (1957 r.). Debiutował w gnieźnieńskim 

Tea:trze im. AI. Fredry jako Mario w „Igraszkach trafu 
i miłości" Marivaux. Grał takie na tej scenie Cherubin:.i 
w „Weselu Figara" Beaumarchais, Riri w „Naszych kocha
nych dziatkach", Wladysława w „Klubie Kawalerów" Ba
łuckiego. 

Zaangażowany przez Dolnośląski Teatr Dramatyczny 
w Jeleniej Górze w roku 1959 - występu3e jako Deme

triusz w „Snie nocy letniej" Szekspira. 
W sezonie 1960161 przenosi się do Białegastoku, gdzie w 

Teatrze im. Al. Węgierki pod kierownictwem artystycznym 
Zb.igniewa E·awana przygotowuje następując-e role: Martin 
(„Ostrożnie z małżeństw~m" Roksandicia), Łaptiew (,„Jegor 
Buly~w" Gorkiego) , Lindsay („Maria Stuart'' Słowackiego 
i Konrad („Wiele hałasu o nic" Szekspira). 
Publiczność TZ~szow ka miała okazję poznać Wlod:t:mie 

rza Górnego który w „Księżniczce Turandot" odtwarza ro
l Kalafa - w taMch przedstawieniach. jak „Hotel Astori " 

'ztcjna (Sierżant Naryiszkin) · „ łkad z Zalamei" Calde
rona (Juan). 
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IRENEUSZ ERWAN 

Debiutował przen czlcrclzicsfu l<J.l.Y na scenic lwow kich 
Teatrów Miejskich za dyr kc.ii Ludwika Czarnowskiego. 
Jako początkujący aktor 1 ruwncczcśnic stu l.i nt Lwowskiej 

zkoly Dramatycznej \I' la lach 1G22-HJ25 uczestn;czyl 
w przedstawi n iuch reż1. ernwan ·eh przez Juzefa Sosnow-

k icgo, Lud \ ika olskk~~ . Rrmana Żelazowskiego i ' ta-
~lawc; Wy-ocką. Od roku 1925 do 1930 pra<:uj w leatrz.~ 

katowickim, w okr sie 19:31-1939 należy do czołowych ak
torów teatru w Sosnow1.u . 

Od roku 19-15 d·O chwi li '>bccnej Jako ilktor i reż.vscr roz
wija działalność w teatrach Ki~lc, Białegostoku. Katowic , 

pola, .'arnowa i Rzeszowa. Dwukrotnie (19-ł"/6 i 1952/4J 
jest dyrektorem sceny kieleckiej i opolskiej . W latac h 
19-19-1952 studiu je na Wydziale Rczys_r kim Pa1'1slwowcj 
\Vy7.szcj Szkoły Teatralnej w Warszawie uzyskując dyplom 
reżysera cl rćlmatu . 

Podcza czterdziestoletniej pracy aktorskiej Ireneusz 
E rwan grai ponad 200 rol - m . in . Rotmistrza i Majora 
(„Damy i Huzary") . Radc:;ta (.Śluby panien kie") . J a3krow·
cza („Grzech' ), Księdza („Klątwa'·), Prezydenta („Intryga 
i miłość") , Higginsa (. Pigmalion: ·). Jako rezvser ma w swym 
dor obku 30 sztuk. 

W roku 1961 Ireneusz Erwan zo ta! odznaczon,· Krzy' 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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