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GABRIELA ZAPOLSKA 

Zapolskiej tragedią ludzi głupich. Albowiem jak po
wiada mądrość narodów ustami jednego z wczorajszych 
bohaterów „lepiej z mądr~m stracić, niż z głupim zna
leźć". 

W Ich czworgu jak w każdej komedii Zapolskiej, 
toczy się na scenie jakby pojedynek, z jednej strony 
mocny i bujny talent, pełen świetnych błysków nie
pospolicie bystrej analizy, z drugiej strony przygnę
biająca stęchlizna środowiska, ciasnota i trywialność 
sfery obserwacji. Co danego wieczoru zwycięży we 
wrażeniu widza, o tym decyduje po trosze kaprys 
chwili, w znacznej zaś mierze - wykonanie. 

Kraków, Czas 1921 nr 199 

Piszę o Ich czworgu po raz trzeci w ciągu mego za
wodu recenzenta i tym razem nie mam wątpliwości: to 
jest sztuka „klasyczna" ze wszystkich sztuk Zapolskiej 
może ta jedna. 

Warszawa, Kurier Poranny 1923 nr 353 

Tak więc - gdyby słuchać wymowy sztuki - ostrze 
jej satyry zwraca się raq:ej w stronę tego dość pokra
cznego inteligenta. W rezultacie to on wykoleił dzie
wczynę, która zostawiona na swoim miejscu, w pralni 
byłaby całkiem inna. Zrobił ją panią profesorową od 
siedmiu boleści; złakomiwszy się na jej ciałko, żąda 

od niej licho wie jakim tytułem, wyżyn ducha ... 
Tragedia ludzi głupich? Alboż takuteńkie tragedie 

nie zdarzają się ludziom mądrym? Co tu ma rozum do 
rzeczy! Zresztą ta Zona nie wydaje nam się szczególnie 
głupia, chce tego samego, czego chce bardzo wiele inte
ligentnych. A że jej się podoba cymbał Fedycki? Dla 
niej to taki sam sympatyczny „birbant" jak dajmy 
na to, Fredrowscy birbanci są sympatyczni kobietom 
swojej sfery. Ona jest na miejscu, nie na miejscu jest 
ów filozof jako jej małżonek. 

Warszawa, Kurier Poranny 1934 nr 316 
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GABRIELA ZAPOLSKA: Ich czworo to moja ulu
biona sztuka, tak samo, jak Ahaswer. A to głównie 
dlatego, że krąg, w którym te drobne dramaty się 

dzieją, jest bardzo niewielki i codzienny. Jest to „krąg 
domowej lampy". 

Prapremiera sztuki odbyła się w Teatrze Miejskim 
we Lwowie 4. XI. 1907 r. w obsadzie J. Chmieliński 
(Mąż) , I. Trapszo (Żona), Z. Fedyczkowska (Dziecko), 
J. Nowacki (Kochanek), A. Rotter (Wdowa), Z. Czap
lińska (Szwaczka). 

TADEUSZ BOY-ŻELENSKI: o „Ich czworgu" 

Ich czworo Zapolskiej jest jedną ze sztuk, po których 
opuszcza się teatr z uczuciem pokrzepienia na duchu. 
Nie iżby była tak szczególnie budująca, ale dlatego, że 
przyjemność sprawia widzieć polską komedię , tak 
doskonale - poza całym talentem - tak porzą dni"e 
,.zrobioną" i napisaną. Wstyd powiedzieć, ale ze wszyst
kich naszych współczesnych komediopisarzy ta baba 
ma może najbardziej męski chwyt, na,i.większą zbor
ność spojrzenia, najdalej posuniętą ekonomię scenicz
nego wyrazu i gestu. Od początku do końca każde sło
wo jest potrzebne, każde jest na swoim miejscu, każde 
niesie, nie licząc tych - a jest ich bez liku - które 
iskrzą się samorodnym i nieodpartym dowcipem. 

Powie ktoś, iż przy t:l!"ch wszystkich niezaprzeczo
nych zaletach szkoda, że p. Zapolska nie czyni z nich 
szlachetniejszego użytku, iż swą świetną zdolność ana
lizy i obserwacji poświęca duszom, które może nie 
warte są tego trudu, środowiskom, o których istnieniu 
wolałoby się raczej zapomnieć, iż lubuje się w grzeba
niu w błocie etc. Zapewne, zapewne ... Ani mi w głowie 
wskrzeszać przedawnionego dylematu o wyższości do
brze namalowanego buta nad źle nił!palowanym Koś
ciuszką, a jednak sądzę, iż pani Zapolska dobrze zro
biła puszczając mimo usim te głosy. 

Kraków, Czas 1919 nr 229 

..... ta sama sytuacja, która nawet przy dwóch ko
chankach jest w klasycznej Paryżance Becque'a (która 
do dziś ma już dorosłe wnuki i jest zapewne najlepszą 
babką) komedią ludzi inteligentnyich, staje się w sztuce 



KIEROWNICY DZIAŁOW TECHNICZNYCH: 
Bogdan Iwankowski - Kierownik techniczny, 
Antoni Rasiński i Zofia Turguła - Pracownie 
krawieckie. Aleksandra Turguła - Modyst
ka, Jan Kruszwicki - Perukarnia, Włady

sław Makowski - Stolarnia, Damazy Guzikow
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