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Konstanty Simonow należy do tych pisarzy, którzy od
znaczają się zdolnością uch wycenia powstających dop;ero 
nowych problemów społecznyt:h, a równocześnie sami na 
nie żywo reagują; który nie wprowadzają dystansu czaso
wego między i:;oruszającymi ich do głębi zdarze niHmi 
i twórczym wobec nich odzewem. Simonow, reprezentuje 
w większym stopniu niż inni pisarze poczucie czasu p0le
gające na dążeniu do uchwycenia hisrorii w tym. co )est 
związane z dniem dzisiejszym. 

G. BIEŁAJA 

H istoria Literatu ry Radz ieck iej 

Wyd. Akademii Nauk ZSRR. 1961. 

KONSTANTY SIMONOW 
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Od autora 

Gdyby ewentualnie jakiś teatr zamteresowal się mują 

sztuką i zechcial ją wystawić, to prosilbym o uwzględnie
nie kilku uwag i rad. 

Jest to sztuka o walce o pokój, o tym, że wszystko, co 
na3lepsze, szlachetne w życiorysie człowieka, w jego pa
mięci każe mu powziąć wlaściwą decyzję, dokonać śmial<'
go wyboru. Jest to sztuka o tym, że w obecnych warua
kach świata kapitalistycznego powiedzieć wojnie „nie" w 
dla wielu ludzi wcale niełatwa sprawa. 

Glówny bohater mojej sztuki należy wlaśnie do ludzi, 
którym trudno jest powiedzieć wojnie „me". Ale mimo 
wszelkich trudności musi on to zrobić, i uczynilem go bo
haterem sztuki ze wszystkimi jego grzechami, slabostka
mi wlaśnie dlatego, że koniec ko1icem. po dlugiej walce 
wewnętrznej powie on swoje „nie" wojnie. I usprawiecUi
wi w ten sposó:· zarówno SWOJ<! cgzystcnc;ę na ziemi, jak 
i swoją egzystencję w sztuce, ponieważ gdyby nie powie
dzial w ko1icu wojnie tego „nie" nigdy bym nie napisat 
o mm sztuki. 
Mówię o tym tutaj, ponieważ moim zdaniem ma to zna

czenie dla reżyserskiego i aktorskiego u1ęcia glównego bo
hatera sztuki. 

Z wyjątkiem początku i konca sztuka ta jest rozmową 

bohatera z sobą samym. Bohater rozmyśla, przypomina so
bie siebie i innych w różnych chwilach życia, waha się, 

ocenia swoje postępki nie tylko z wlasnego punktu widzP
nia, lecz również z punktu widzenia innych ludzi, usilując 
sobie wyobrazić, jakby się oni ustosunkowali do rozmait11ch 
jego postępków i decyzji. 

Fakt. że w swojej sztuce ludzie, których bohater przy
pomina sobie, pojawiają się na scenie, a jego dialog wew
nętrzny z nimi toczy się na glos, jest tyiko konwencją 

teatralną. Móglbym to samo ująć w formę krótkiej nowe
li, której akcję stanowiłby monolog wewnętrzny bohatera. 
Ci sami ludzie wyloniliby się w jego pamięci, prowadziłby 
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on z nimi te same rozmowy i wszystko to uyloby napisane 
najzwyklejszą prozą, daleką od wszelkiej mistyki. 

Nawiasem mówiąc, kiedy wbie przypominamy 
ludzi, to w myślach wcale ich nie dzielimy na 

innych 
żywych 

i umarlych. Prz11pominamy ich sobie niezależnie od tego, 

czy zy}ą, czy nie. 
Skoro istnieją w naszej pamięci„ to znaczy, że żyją dla 

nas, jeżeH zaś u..-ypadli z naszej pamięci, przestali w niej 
istnieć - to znaczy, że z tych czy 01rych przyczyn umarli 
dla nas, niezależnie od tego. ż„ niekiedy wielu z tych 
pogrzebanych w naszej pamięci ludzi faktycznie jeszcze 
żyje na świecie. 

Po co mówię o tym wszystkim? Ze by podkreślić, że pr;:y 
wystawianiu sztuki nie należy akcentować podzialu na ży
wych i umarlych. Takie akcentowanie byloby sprzeczne 
z zamyslem autora. Bohater w swojej pamięci zwraca się 

bardzo naturalnie do jednych i do drugich i dlatego też 

ich pojawienie się na scenie powinno być również proste 
i naturalne. Powinni się zjawiać i znikać bez wszelkiej 
sztuczności. 

Spektakl może być reżyserowany bardzo rozmaicie. Nie 
powinno w nim byc moim zdaniem tylko jednej rzeczy: 
żadnego podkreślania ta;emniczego. za.światowego charak
teru postaci. Sztuka w konwencjonalnej formie teatral
nej porusza najzupelniej realne problemy. Wydaje mi się, 

że niezależnie od obranej konwencji, w realizacji spektaklu 
nie powinno zanikać poczucie realności tego, co się dzieje. 
Może nie mam racji, ale bardzo bym nie chcial, żeby po
stacie występujące w sztuce wynurzaly się nagle z czarne
go aksamitu albo raptem się w nim rozplywaly. 

Chcialbym się zastrzec, że chociaż to, co tu powiedziałem, 
wydaje mi się ważne, nie jest dla nikogo obowiązujące. 

KON ST ANTY SIMONOW 

Konstanty Simonow ur. w 1915 roku w Plotrogrodszie . Pa-aco
wał jako tokaTIZ, ukoń=ył instytut Literacki im. Gorkiego. 
Poeta i publicytsta, powieściopisarz ( „ Oni I noce" oraz •• żywi 
I martwi"). Z jego utworów dr.amatyd2lnych wymienić nale2:y: 
•• Roojan" , „Chłopca rz naszego mla3ta " , „Harry Smith odkrywa 
Amerykę", „Tak będ'lie" , „Obcy c:eń". 

7 



Od reżysera 

Spośród wie1u utworów dTamatycznych, jakie po

wstały w ostatnich latach, „Czwarty" Konstantego Si

moncwa rwyrwarł na mnie szczególnie głębokie wrażenie. 

Wrażenie t'O rpotęgowało się w tra'k!cie studiowa

nia kkstu sztuki, której zawartcść ideowa i poznawc-za 

dotycząca problemów nul"tujących ludz'lrość rwspółcze-sną 

oraz mo2lliwości inscenizacyjne stancwią b :>gate tmorzy

rwo dla każ,dego aktora-human•i.sty. 

Jestem jN"Zekonany, .że ogromną zasługą KQIIlstantego 

Simonowia jest trafoc wyraoonie w języ~u scenicznym 

poglądu, że wszyscy lud'Z'.e poprzet czyny i solidaTny 

udział w obronie f§?rawy poklc>ju mogą pozytywnie kształ

tować losy świata. I to wlaśnie realizatorom przedstawień 

dzieła Simonowa wyznacza naczelne zadanie: Zachowując 

swobodę zarówno w interpretacji treści utworu jak 

i w doborze środków wyrazu należy główne akcenty 

skierować na temat walki o pokój i złączony z nim temat 

ludzkiego sumienia. 
Myślę, że te dwa nurty występujące w twórc:zości 

Konsta!ntcgo Sim<l'l1owa od dawna, tym razem zna.Jazły 

ujęcie wyjątkow>0 daniosle, aktualne, p<l'sjonują~. 1'ym 

bardziej, ż.e sztuka Simonowa odz.nac:oając S'ię nowatcr

skim ksztattem fol11'Tlalnym imponuje Z:Wcrtością kompo-

7.ycji, logiką lronsck.wenbnegio :riozwoju akcji, dy.namic=ą 

'PSych :>logią pcstaci. Stanowi ona pcd względem dro.ma

turgicznym całość jednolitą i przejrzystą. Autor wyrażaiie 

wYodrębnia trzy komponeonty: prolog i epirog, ora'Z częśl 

c:cntralną, której sreny irozgrvwają się w myślach 

i wspcmniC'lliach bohatc-ru.. 

W rzeszowskim przedstawieniu „czwartego" prag-

nęliśmy .pcdkreślić, że każdy, •w sytuacj1i podobnej ar, 

svtuacji bohc:tera dramatu Ko<;taJltego Simonowa, powi

nien broinić słusznej ~a'Wy. Naiwet wtedy, gdy grożą 

mu poważne konse&wencje, repreS'je ZR. sbrony jej prze-
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ciwników i wrogów. „Czwarty" Konstantego Simono

wa - to dramat w pidni współczesny, J>Obudzający do 

refileksji i ,dyskusiji, uwrażliwiający na ipmblemy etycz.ne, 

~lkaz,ujący odpOW'ieidz'ialMŚĆ ka~<egO człowieka iWObeC 

•ludzkości. 

Jesteśmy głęb::ko wdzięcmi Konstantemu Simcn:iwowi 

za cenną pozycję repertuarową. Jej rzeszowską premierą 

<>wimy 45-'lecie Wielk:e j Rewolucji Paździ€'I'nikow€j. 

I RENEUSZ ERWAN 

„ 

Teatr Ziemi Rz.eszowskletJ: Miesz:czani" M. Gorkiego. Reżvseria: 

A>::lam Danlewicz. Se.z.en 1954/55. 
Od lewej: Janlna ?.1ajewsk.a-Erwanowa (Akulina). Ireneusz 

Erwan (Bieizs!emienow). 

: ! ~-, • ..>I r 



PAŃSTWOWY TEATR 

IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE 
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Dyrektor i kierownik artystyczny: STEFAN WINTER 
Kierownik literacki. JERZY PLEŚNIAROWICZ 

KONSTANTY SIMONOW 

CZWARTY 
(Czetwiortyj) 

dramat 
przekład:. WA01.AWA KOMARNICKA 

Opracowanie tekśtu: 

JERZY PLESNIAROWicz · 

Reżyseria: 

IRENEOSZ ERW AN 

Scenografia: 

JÓZEF SZAJ N A 

Muzyka: 

ADAM WALACIŃSKI 

Asystent reżysera: 

JÓZEF JACHOWICZ 

LISTOPAD - Gf\UDZIEN 1962 R. 
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OSOBY 

On (Czwarty) 
IRENEUSZ ERW AN 

Kobieta, którą kochał 
JANINA WĘGLANÓWNA 

' 
Mężczyzna z którym się dawno nie widzial 

WITOLD GRUSZECKI 

OŻYWAJĄ W JEGO PAMIĘCI 

Dick 
JULIUSZ TERAJEWICZ 

Drugi pilot 
WINCENTY ZAWIRSKI 

Nawigator 
ADAM FORNAL 

On w różnych okresach swego zycia 
IRENEUSZ ERWAN 

Kobieta. którą kochał 

JANINA W~GLANÓWNA 

Kobieta z którą się ożenił 
IRENA ZVROMSKA 

Jack Wi!ler 
LESZEK BIEŃKOWSKI 

Ben Crow 
JÓZEF JACHOWICZ 

Chales Howard 
TADEUSZ CZARNOWSKI 

Vandekker 
WLADYSLAW TROJANOWSKI 

Bonnard 
WWDZIMI~RZ GÓRNY 

Guicciardi 
FRANCISZE1' BURATOWSKl 

Teddy Frank 
WITOLD GRUSZECKI 
Mężczyzna z automatem 

• • 
11 



Teatr 'Im. L . Solsk'.ego w Tarnowie: „Slubv panieńsk:e·• 

A.Fre:lry. Reiyser"<i: Tren eu•z oErwan. Sezon 1956/57. 
Janina Majewska (Pani Dobr6Jska) 1 I reneusz Erwan (Ra do~t) 
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JERZY MIRECKI 

O naszym Jubilacie 

Dlugą drogę przeszedl Ireneusz Erwan od chwili, gdy 

stawial pierwsze kroki w Teatrach Miejskich W'! Lwowie 

- do dnia dzisiejszego, kiedy widzimy Go Jako Jubilata 

po czterdziestu. latach niestrudzonej działalności artystycz

nej, przerwa1ie3 tylko w okresie okupacji. 

W swoim dorobku posiada ponad 200 rozmaitych rol 

i kilkadziesiąt wyreżyserowanych sztuk. Występowal 

w dramatach, komediach operach i operetkach. W jego rę

kach spoczywalo ki~rownictwo dwóch teatrów. Stal się 

wychowawcą mlodzieży teatralnej. W ostatnich zaś latach 

zżyl się mocno z publicznoscią rzeszowską. 

W początkach sweJ kariery teatralnej nie tylko gral ,ale 

tez śpiewal i tańczył. Pierwszą sztulu{ dramatyczną, 

w której wystąpil byla „Judyta" Hebbla. Dostal w niej 

malą rólkę komornika. Rolę tytulową kreowala wówczas 

Stanislawa Wysocka. 
W tym czasie, jak t póżnieJ, kiedy przeniósl się do teatrn 

katowickiego - Ireneusz Eru:an stykal się w pracy ze zn(l,

komitymi aktorami - takimi. jak Feldman, Solski, Wę

grzyn, Jaracz i Karbowski. Sporo się od nich uczyl, graJac 

role drugoplanowe, jak np. Pustelnika w „ Balladynie", czy 

Kaplana w „ Judaszu z Kiiriotu". 
W teatrze sosnowiecliim, w którym pracowal do wybu

chu wojny - powierzano JUZ Ireneuszowi Erwanowi 

glówniejsze role. Gral tam m. in. Rotmistrza w „Damach 

i huzarach" i Topolskiego w „Lekkomyślnej siostrze". Je

go dzialalność artystyczną przerwala okupacJa, podczas 

której skryl s~ na Podhalu. 
Bezpośrednio po wyzwoleniu stanąl 

Zostal mianowany dyrektorem sceny 

od razu do pracy. 

kieleckiej. Na te} 

scenie wystawił sztukę Iwana Koczergi „Zegarmistrz 

i kura", którą przetlumaczyl JUŻ kilka lat przed wojną. 

Byla to jedna z pierwszych sztuk radzieckich wystawio

nych u nas po odzyskaniu niepodleglości. 

Pragnąc zdobyć wyższe k w aiifikacje zawodowe Ireneusz 

Erwan wstqpil na wydzial reżyserski Państwowej Wyższej 

Szkoly Teatralnej. Podczas studiów b11l w 'I'eatrze Polskim 
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w Warszawie asystentem Leona Schillera i Bohdana Korze

niewskiego. 
Następnie zasiadł znów na fotelu dyrektorskim - tym 

razem w teatrze opolskim. Sciągnqł tam do współpracy 

wybitnych scenografów T . Kantora i rzeszowianina 

J. Szajnę. Reżyserię powierzył debiutującej wtedy Krysn1-

nie Skuszance. 

Ireneusza Erwana interesowalo jednak grame odpowie
dzialnych ról i reżyserowanie sztuk. W tym też charakte
rze zaangażował się do Rzeszowa, gdzie w pamięci publi

cznej zostanie na długo jako odtwórca Prezydenta w Schil

lerowskiej „Intrydze i miłości„, Szambelana w .,Glupim 
Jakubie" T. Rittnera, Sędziego Pao Czenga w „Kredowym 

kole" Li-Hsing - tao, Jaskrowicza w „Grzechu' S. Zerom
skiego, i Trausena w „Skandalu w Hellbergu" J. Broszki e

wicza. 

Wymi1mione wyżej sztuki w większości I . Erwan rów

nież reżyserowal. W 3er;o reżyserii widzieliśmy poza tym 

„Romantycznych" Rostanda, „Sluby panieńskie" F'redry. 

a niedawno szczególnie udane przedstawienie „Księżnicz

ki Turandot" Gozziego. 

Ireneusza Erwana jako reżysera i aktora pasjonowały 

zawsze najbardziej pozycje repertuarowe, posiadające mo
cną wymowę polityczną - takie, jak „Niomcy" Krucz

kowskiego, czy „Mieszczanie" Gorkiego. Fakt ten ma śct

sly związek z jego dlugoletmą dzialalnością społeczną, 

przepojoną glęboką ideowością. 

Na poglądy artysty wplyw wyu:arly stosunki przedwo

jenne, kiedy wielu aktorów pozostawalo brz pracy, a tea

try ulegaly nierzadko gustom koltunerii. Sam został 

w 1931 r . pozbawiony pracy za udział w organizowaniu 

akc1i solidarnościowej ze strajku3ącymi pracownikami ope
ry katowickiej. 

Będąc członkiem KPP Ireneusz Erwan mial możność 

związać się z ruchem robotniczym. Dzialalność uświada

mia3ącą prowadził głównie wśród inteligenc3i, kolportowal 

lekturę marksistowską, pisat ulotki, organizowat pomoc 
dla więźniów politycznych. 

Dziś nadal działa aktywni;! w szeregach PZPR. N iejedno

krotnie wybierany byl na sekretarza organizacji partyjnej 
w teatrze. 
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Jubileusz 40-lecia Ireneusz Erwan obchodzi w pod
wójnej roli - jako zaslużony artysta i niestrudzony spo

łecznik. Jest On nam u;szystkim bliski i drogi zarówno 

w swej twórczości. 3ak i w życiu codziennym, jako czlo

wiek reprezentujący wysokie wartusci ideowe, intelektual

ne, moralne. 
Naszemu Jubilatowi w dniu premiery „ Czwartego" K 

Simonowa życzymy wielu jeszcze lat owocne3 pracy dfa 

sceny polskiej i spoleczeństu·a. 

JERZY MIRECKC 

IRE.'<USZ ERWAN 
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Role Ireneusza Erwona 

Podczas czterdziestoletniej pracy aktorski-ej Ireneusz 
Erwan stworzył ponad 200 postaci sceniczinych. Oto waż
niejsze z jego ról w okresie 1922 - 1962: Anzelm (,,Pierw
szy dzień wolności" - L. Kruczkowski), Aryst („Fircyk 
w zalotach" - Fr. Zabłocki), Ben (Śmierć komiwojażera" 
- A. Miller), Biezsiemienow („Mieszc:zame'' - M. Gorki), 
Botwel („Maria Stuart" - J. Słowad';;i), Champlatreux 
(„Nitouche" - H. Meilhac i A. Milhaud), On („Czwarty" -
K. Simonow), Don Luis („Don Juan Tenorio" - J. Zorilla), 
Fabre d'Eglantine (,,Danton" - R. R olland), Florek („Oże
nić się nie mogę" - A. Fredro), Foldessy („Krysia Leśni
czanka" - F. Lehar), Henryk Topolski (,.Lekkomyśln<ł 

siostra" - W. Perzyński), Higgins („Pigmalion" - G. B. 
Shaw), Jaskrowicz („Grzech" - Et. Żeromski, L. Krucz
kowski), Jurkiewicz („Zegarmistrz i kura" - I. Koczerga). 
Ksiądz („Klątwa" - St. Wyspiański), Kut.uww („Wojna 
i pokój" - L. Tołstoj, E. Piseator), Leśniczy („Dziewczyna 
z lasu" - J. Szaniawski), Major („Damy i huzary" - Alek
sander Fredro), Mąż („Ich czworo" - G. Zapolska), Mączk~ 
(„Krzywo prosto, byle ostro" - J. Słotwińs.1<i, Oberon („SE-n 
nocy letniej" - W. Szekspir), Pastor („Uczeń diabła" -
G. B. Shaw), Prezydent (,Intryga i miłość" - Fr. Echiller), 
Pustelnik („Balladyna" __: J. Słowacki), Radost („śluby pa
nieńskie'' - A. F1redro), Schmidt („Zamach" - T. Brez;:i, 
St. Dygat), Sędzia Pao Czeng („Kredowe kolo" - Li-Hsing
tao), Szambelan (.,Głupi Jakub" - T. Rittera), Timur 
(„Księżniczka Turandot" - C. Gozzi), Trausen („Skanchl 
w Hellbergu" - J. Broszkiewicz), Twardosz (,,Doiywocic"' 
- A. Fredro), Valentino („Meza lians" - G. B. Ehaw), Wy
godnicki („Klub Kawalerów" - M. Bałucki), Wyszniewski 
( . .Intratna p:>sada" - A. Ostrowsl<-i\ 
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JÓZEF SZAJ N A 

Urodzony w roku 1922 w Rzeszowie, w mieście rodzinnym 
uczył się w II Gimnazjum przy ul. Krakowskiej. Niemal 
cały okres okupacji spędził wraz z kolegami z ławy szkol
nej w Oświęcimiu. Po wojnie studiował w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplomy na Wydziale 
Scenografii (1953 r.) i Wydziale Grafiki (1954 r.). 

Działalność Jozefa Szajny jako scenografa (debiutował 
w Opolu za dyrekcJi Ireneusza Erwana) łączy siG ściśle 
z Teatrem LudoWYm w Nowej Hucie. Na tej scenie jako 
jej współtwórca zrelizował scenografie do takich przedsta
wień, jak: „Myszy i ludzie", „Dżuma", „Księżniczka T!t
randot", „Miarka za miarkę", „Sen srebrny Salomei', „Imio
na władzy", „Smok", „Burza", „Dziady". Ponadto Józef 
Szajna współpracuje gościnnie z teatrami Warszawy, Wroc
ławia i Katowic. 

W roku 1958 reprezentował wraz z Teatrem Ludowym 
Teatr Pol5ki na Międzynarociowym Festiwalu Teatru Na
rodów w Paryżu. Brał udział w licznych wystawach kra„ 
jowych i zagranicznych (Francja, Belgia, Bułgaria, Węgry, 
Szwecja, Japonia). 

Józef Szajna jest laureatem Nagrody Artystycznej ,,Prze
glądu Kulturalnego" (1957 r.), Nagrody Artystycznej No
wej Huty (1958 r.). W roku 1961 otrzymał zaszczytne Wy
różnienie Teatru Narodów za scenografię. Podczas tego
rocznego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Kra
kowie przyznano mu I nagrodę za film animowany „Go
rycz". 
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Inspicjent: 

HENRYK KOPYCIŃSKI 

Sufler: 

KAZIMIERA JACHOWICZ 

Brygadier: 

STANISLA W WICZKOWSKI 

Oświetlenie: 

JÓZEF RĄCZY 

Prace stolarskie: 

JÓZEF NOWOHOL 

Prace modelatorskie: 

KRZYSZTOF BUKALA 

P race malarskie: 

KAZIMIERZ DRUPKA 

Prace pe1·ukarskie: 

EDWARD TERLECKI 

Kostiumy: 

\'v' AWRZYNIEC SZCZEPAŃSKI 

IRENA SZENBORN 

Rekwizytor: 

TADEUSZ ZOFINSKI 

Kierownik techniczny : 

MIECZYSLA W DANDA 
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