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Urodziła się w roku 1860 (lub 1859) w I<:iwer
cach pod Łuckiem . Pochodziła z bogatej rojziny 
ziemiańskiej (ojciec jej, Korwin-Piotrowski, po
siadał majątki na Wołyni u). W osiemnastym ro
ku życia wyszła zamąż za ziemianina i oficera 
gwardii rosyjskiej, Konstantego Snieżko-Błoc
kiego (nazwisko Zapolska - to pseudonim pisar
ki, drugi pseudonim literacki - Józef Maskoff). 
Małżeństwo trwało trzy lata. Zap-:ilska rozeszła 
się z mężem, a w następstwie zerwała wszyst
kie więzi łączące ją z dotychczasowym środowi
skiem. Bezpośrednią przyczyną tego kroku było 
umieszczenie Gabrieli w pensjonacie klasztoru 
wizytek, co miało w intencji jej rodziców zatu
szować „skandal" towarzyski: jej rozwód. Wbrew 
woli rodziny opuszcza przymusowy azyl i wstępu 
je do wędrownej trupy aktorskiej, z którą jeździ 
po miastach prowincjonalnych. Jednocześnie roz
poczyna działalność pisarską, debiutując w roku 
1883 nowelą pt. Jeden clzień z życia róży. W ro
ku 1889 wyjeżdża do Paryża, pracuje jako aktor
ka w słynnym Theaire Libre Antoine'a oraz w 
teatrach bulwarowych. Rozczarowana nieprzy
chylnym przyjęciem krytyki (recenzenci francu 
scy nieustannie wytykali jej niedobre opanowa
nie języka i ,.polski akcent"). powraca do Polski, 
występuje jako aktorka na scenach lwowskich. 
W roku 1902 zakłada w Krakowie własną szkołę 
dramatyczną. W ciągu całego życia prowadzi in
t0n<ywną działalność pisarską . Umiera 17 grud
d::i 1~21 roku we LwDwie. 

Motywem przewodnim t\YÓrczości literackiej 
Gabrieli Zapolskiej jest demaskatorska krytyka 
mieszczańskiej moralności, u.iawniająca obłudę 
i zakłamanie mieszczańskie i rodziny. Takie de
maskatorskie funkcje pełniły wczesne powieści 
i nowele Zapolskie.i, jak np. Malaszka, Kaśka 
Ka.riatyda, PrzedpiekLe, Menażeria ltldZkCL. Uka
zv1yała tu pisarka niski poziom moralny i inte-
1 0~ tualny drobnomieszczaństwa, obnażała w by
strych obserwacjach zakłamanie ręligijne i po
tworne skutki fałszywych systemów wychowaw
czych .Utwory dramatyczne stanowią jednak naj 
wartościowszą część ie.i pisarskiego dorobku. 
Dramaty takie jak: Żabusia, Moraln'.Jść pani 
Dulskiej, Panna Ma!icze1cska, Ich czu;oro, $ą do
kumentami świadczącymi o niezv,rykłej drapież
ności spojrzenia i demaskatorskiej pas.ii autorki. 

Sztuka I eh czu;oro zo tała napisana w roku 
1907, prapramiera utworu odbyła się we Lwowie 



w listopadzie tegoż roku, wkrótce potem nastę
pują premiery: krakowska i warszawska. Kry
tyka przyjmuje sztukę przychylnie, a nawet en
tuzjastycznie - sceptycznie odniesiono się jed
'nak do ram, w które sztuka została zamknięta : 
w Prologu i Epilogu (pomirniętych w spektaklu 
BTD) zjawia się Mandragora, uosobienie Duszy 
Ludzkiej, wygłaszająca metafizyczny monolog, 
kłócący się z realistyczną formą sz.tuki. J. Loren
towicz w sprawozdaniu z premiery warszawskiej 
ironizuje: „Stropiłem się nieco tą prologową wiz
ją, ile że wyobrażałem sobie duszę ludzką cokol
wiek inaczej .„", Boy wyjątkowo trafnie scha
rakteryzował sprzeczności tkwiące w tej sztuce: 
„Co się tyczy komedii, to zawsze uderza mnie 
u Zapolskiej pewien rozdźwięk między tym, co 
mówi jej talent, jej nieomylna obserwacja, 
a tym, co chciała powiedzieć autorka sama. Myśl 
Zapolskiej tkwiła w dość ciasnych konwencjach 
epoki, talent jej wybiegał poza nie. To, co mówi 
sztuka, jest niezawodne i celne; to, co chce niby 
powiedzieć autorka, bywa czasami mętne i ar
chaiczne". Mimo tych zastrzeżeń Boy niezwykle 
wysoko cenił Ich czworo. Cytat wyjęty z jego re
cenzji z roku 1920 może być zamknięciem infor
macji o życiu i twórczości autorki, może także 
stanowić uzasadnienie wyboru właśnie tej sztuki 
Zapolskiej przez Bałtycki Teatr Dramatyczny : 

„Ich czworo jest jedną ze sztuk, po których 
opuszcza się teatr z uczuciem poksi:epienia na 
duchu. Nie iżby treść była tak szczególnie bu
dująca, ale dlatego, że przyjemność sprawia wi
dzieć polską komedię tak doskonale - poza ca
łym talentem - tak porządnie zrobioną i napi
saną. Wstyd powiedzieć, ale ze wszystkich na
szych .komediopisarzy ta baba ma może najbar
dziej męski chwyt; najwięksźą zdolność spojrze
nia, najdalej posuniętą ekonomię scenicznego 
wyrazu i gestu . Od początku do końca każde sło
wo jest potrzebne, każde jest na swoim miejscu , 
każde n ie si e; nie licząc tych - a jest ich 
bez liku - które iskrzą się samorodnym nieod
partym dowcipem". 

Sztuki Gabrieli Zapolskiej biły wszystkie re
kordy powodzenia wśród publiczności woje
wództwa koszalińskiego. Po kilku latach przer
wy znów nazwisko pisarki pojawia się na afisz:.i 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. 
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.IAKA .IESTEł RODZINO? 
(fragme n ty odpow ie dz i współczesnych) 

„.Siódma rocznica naszego ślubu minęła 25 
czerwca 1961 roku . 25 czerwca 1954 roku wzię
liśmy ślub cywilny. Swiadkami byli przyjaciele, 
z naszych rodzim nie było nikogo. Oboje byliśmy 
niewierzący . Nie ustąpiłam cioci, która jeszcze 
przez dwa lata wojowała z nami o ślub kościel 
ny. W końcu pogodziła się z losem. 

Dla nas jednak rodzina zaczęła się od pierw
szej nocy w moim pokoju, o dwa lata wcześniej . 
Wtedy zrozumieliśmy, że to już na zawsze razem. 

I kiedy trochę udało się nam ustabilizować na
sze życie, zaszły dwa fakty, które były brzemien
ne w złe skutki. W 1956 roku zaszłam w ciążę. 
Dotąd nie mogło być mowy o dziecku - czynna 
gruźlica męża, no i brak mieszkania. Ale Mietek 
nadal nie chciał mieć dziecka. 
Zrobiłam zabieg. Przeżyłam to bardzo ciężko 

fizycznie, a co gorsze - psychicznie. 
W konsekwencji tego faktu zaczęły się psuć 

coraz bardziej nasze wzajemne stosunki. Zbliżał 
się kryzys. Pierwszy bardzo poważny kryzys. Za
nim. się zorientowaliśmy w sytuacji, już zaogni
ła się ona tak bardzo, · że omal nie rozeszliśmv 
się . Koło mnie zaczął się kręcić inny mężczyzna . 
Któregoś dnia z żalu do męża i głupoty , ale 
i obudzonego już sentymentu, zostałam jego ko
chanką. 
.Męc.zyliśmy się wszyscy troje. Mąż o tym nie 

w1edz1ał. Tamten miał żonę i duże dzieci. Choć 
kochał mnie bardzo, nie potrafiłam rozbić rodzi
ny. Po kilku zrywaniach i powrotach udało mi 
się w końcu wyzwolić z tej. niedobrej miłości. 
Napowrót ułożyły się jakoś nasze stosunki z me
żem. Przyjaźń przetrzymała wszystko, a miłoŚć 
nasza odżyła na nowo, wzbogacona doświadcze
niami. 

. . „Mąż długo nie mógł znaleźć pracy, bo właś
ciwie nie miał żadnego zawodu. W takich wa
runkach materialnych i psychicznych szybko za
częłam tracić głos. Do tego doszły zgrzyty mię
dzy nami. Teściowie starali się odciągnąć męża 
o'.l.e mnie, ja nie mogł!!_m wybaczyć mu, że im 
ulega. Mieliśmy zamiar rozejść się. bo absolut
nie nie było warunków na wspólne życie i ja
kieś dopasowanie charakterów. Do rozejścia 
namawiali mnie również moi rodzice i rodzeń
stwo. 

A:l~ rozejść się, to znaczy pójść po linii naj
mmeJszego oporu tylko dlatego, że nam obojgu 
byłoby tak łatwiej i wygodniej . Czyż to nie tchó
rzostwo? A dziecko? Cóż ono zawi·niło? 
Doszliśmy do wniosku oboje, iż nie wolno nam 

rozejść się. właśnie ze wzglęju na syna. Trzeba 
próbować żyć razem - może coś z tego wyjdzie? 
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Reżyseria: 

GABRIELA ZAPOLSKA 

ICH CZWORO 
tragedia ludzi głupich 

w trzec aktach 

Mąż 

Żona 

Dziecko 

Kochanek 

Wdowa 

Szwaczka 

Sługa 

Dorożkarz 

os oby: 

ZBIGNIEW WITKOWSKI 

MARIA CHRUŚCIELÓWNA 

* * * 
JANUSZ MICHAŁOWSKI 

KAJA KIJOWSKA 

MARTA WOŹNIAK 

HELEN A SUCHODOLSKA 

EDWARD MĄCZEWSKI 

Scenografia: 

LECH KOMARNICKI LILIANA JANKOWSKA 

t 
Asystent, eżysera: 

JANUSZ M .HAŁOWSKI 

Inspicjent: Sufler: 

EDWARD MĄCZEWSKI HELENA SUCHODOLSKA 

JEDENASTA PREMIERA SEZONU 1963 - 1964 



... Pamiętam dobrze powód mojego podstępu. 
Wprawdzie myślałam o tym przez cały rok, ale 
bezpośredni powód mojej decyzji był na pewno 
ten: spotkaliśmy na ulicy kolegę An::irzeja. W 
czasie, gdy oni kupowali w kiosku papierosy, ja 
stałam na brzegu chodnika i nagle usłyszałam 
ich rozmowę: 

- No, to co, stary, żenisz się? Kiedy zapra
szasz na ślub? 

- O nie, bracie. Ja nie z tych, co się żenią -
odpowiedział mój Andrzej. 

Dalszego ciągu rozmowy. ani spaceru nie pa
miętam. Ale to, co pomyśl;łł<:m sobie po raz 
pierwszy o tak ukochanym człowieku, świetnie 
sobie przypominam: 

„Poczekaj, chamie. P_opamiętasz!" 
Wieczorem powiedziałam A:ndrzejowi, że je

stem w ciąży ... 
... Mąż po dwudziestu latach odszedł ode mnie. 

Nie tak dosłownie, bo nie porzucił domu, ani 
swych obowiązków. Na to jest za uczciwy i za 
bardzo kocha córki. Ma jednak inne życie poza 
domem. Nie przestał być troskliwy i serdeczny, 
ale czuję, że myślami jest daleko, że marzy tyl
ko o możliwości wymknięcia się na dłużej z do
mu. 

Jak długo może trwać taki stan? Myślę, że to 
się jakoś samo skończy albo będzie jeszcze go
rzej. Staram się zachować pogo::iny nastrój i nie 
utrudniam mu ulatniania się z domu, bo uwa
żam, że to by go jeszcze bardziej drażniło . Uda
je, że nic nie wiem, ale on doskonale orientuje 
się, że tak nie jest. Cierpi nad tym. Gramy wza
jemnie komedię wobec dzieci, niby wszystko jest 
po dawnemu. Nie oskarżam męża, nawet sama 
przed s·obą. Życie tak się czasem gmatwa. Mam 
już pięćdziesiąt dwa lata ... 

... Postanowiłem nadal żyć pod jednym dachem 
z Zofią, ale cóż z tego, skoro nie było to już ży
cie, tylko udręka. Zacząłem pić wódkę i w niej 
szukałem zapomnienia. Prawie nie odzywaliśmy 
się do siebie. Jednym słowem, Zofia żyła swoim 
życiem, ja swoim ... 

.. . Mąż przyznał mi się, że miał kochankę -
w tamtym złym okresie, kiedy od niego odesz
łam, choć mieszkaliśmy zawsze razem. Zerwał 
z nią już dawno (po paru miesiącach bliższego 
współżycia) w 1957 roku. Pracują jednak nadal 
w jednym pokoju, ona usiłuje go na nowo zdobyć, 
żąda spotkań. chce mieć z nim choćby dziecko, 
pisuje listy itp. Przeżyłam to dość ciężko. ale 
dzięki własnym doświadczeniom postanowiłam 
zacząć na nowo, odcinając się od tamtej jego hi
storii. 
Jakoś i wtedy, choć straszne to były mie~iące, 

wbrew pozorom i żalom, odnależliśmy w końcu 
nasze uczucia .. . 
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W repertuarze 

w. Shakespeare - WIELE 
HA.t.ASU O NIC 

.I. Słowacki 

Molier 

A • .Jarecki 
A. Osiecka 

- LILLA 
WENEDA 

- MIZANTROP 

OSKARŻENI 

W przygotowaniu 

w. Shakespeare - .JULIUSZ 
CEZAR 
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Personel techniczny 

Kierownik techniczny JOZEF KARBOWI A K 
Kier. prac. krawieckiej STEFAN ROGALA 
Kier. prac. perukarskie j ZOFIA WOŻNIAK 
Kier. prac. stolarskiej IGNACY WALENDOWSK:I 
Slusa rz JERZY MESZYŃSKI 
Malarz FRANCISZEK PIĄTEK 
Modelator TADEUSZ GOSCINIAK 
Tapicer WLADYSLAW TEODOROWTCZ 
Farbiarka APOLONIA KUŻMICKA 
Główny elektryk STANISŁAW JEZIOHSKI 
Akustyk JAN LASKOWSKI 
Brygadier sceny STANISŁAW KAWALEC 

* * 
* 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE 
I SŁUPSKU 

piątek, sobota. niedziela 

* * 
* 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

K asa tea tru (z wyj. n iedziel i poniedziałków) 

godz. 11-13, w dni ach przed s tawień godz. 18-19 
Orbis (z wy j. niedzieli) godz. 9-17 

* * 
* 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

Kosza lin tel. 20-58 
Słupsk tel. 34-76 i 24-11 

„ * 
* 

Program wydaje Dyrekcja Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 

* * 
* 

Łamanie - Józef Filasiak 
Klisze - Henryk Stankiewicz 
Druk - Stanisława Bralews ka 
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