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„„. ICH CZWORO Zapolskiej j est jedną ze 
sztuk, po których opuszcza się teatr z uczuciem 
pokrzepienia na duchu. Nie iżby treść była tak 
szczególnie budująca, ale dlatego, że przyjem
ność sprawia widzieć polską komedię tak do
skonale - poza całym talentem - tak porząd
nie zrobioną i napisaną . Wstyd powiedzieć, ale 
ze wszys tkich naszych współczesnych komedio
pisarzy ta baba ma może najbardziej męski 

chwyt; największą zdolność spojrzenia, najdalej 
posuniętą ekonomię scenicznego wyrazu i ge
stu. Od początku do końca każde słowo jest 
potrzebne, każde jest na swoim miejscu, każde 
n ie si e; nie licząc tych - a jest ich bez liku 
- które iskrzą się samorodnym, nieodpartym 
dowcipem". 

Tak pisał Tadeusz Boy-Żeleński po warszaw
skiej premierze sztuki „Ich czworo" w 1920 r., 
a więc jeszcze za życia autorki (zmarła 17. grud
nia 1921 r.). Ten sam „męski chwyt" - żeby 

użyć charakterystycznej dla Boy'a dosadności 
określenia - wykazała Zapolska w kilku in
nych sztukach, które po szeregu niezbyt uda
nych utworów scenicznych wyszły spod jej 
pióra po roku 1906: „Moralność pani Dulskiej" 
(ogromny sukces w 1906 r.), „Skiz" (1908), „Pan
na Maliczewska" (1910) oraz „Żabusia" - jedy
na pozycja z trwałego do dziś dorobku drama
turgicznego pisarki, która powstała dużo wcześ
niej, bo w 1897 r. 

„Tragedia ludzi głupich" - bo taki podtytuł 
nadała Zapolska sztuce „Ich czworo" - powsta
ła w rok po sukcesie „Moralności pani Dul
skiej", a więc w 1907 r. Wszystkie wymienione 
wyżej u twory (z wyjątkiem „Żabusi") pisane 
były w okresie postępującej ciężkiej choroby 
pisarki, w gorączkowym jak gdyby pośpiechu 

(„Moralność pani Dulskiej" napisana została ·w 
ciągu paru dni), w pasji wyrzucenia z siebie 
słów oburzenia na to wszystko, co w sferze ów
czesnych stosunków społeczno-obyczajowych 

raniło jej ludzkie odczucia. Wydaje się, że mo
torem owej pasji był właśnie pierwszy bezspor-



ny sukces sceniczny, jakim okazał się świetny 
:aszk":'il na . „dulszczyznę", a równocześnie po
,,,a~~ZaJący się stan zdrowia kazał pisarce jak 
naJmtensywniej kontynuować podjęty z tak· 

d . im 
powo zemem dialog ze społeczeństwem. 

O społeczny oddźwięk swojej twórczości dobi
jała się przecież od wielu lat: od 1885 r„ kie
dy kazała czytelnikom polskim przeżyć dramat 
'.'K~śki Kariatydy". Jeżeli w ostatnich latach 
zyc1a wykazała w konstrukcji swoich scenicz
nych utworów ów tak wysoko przez Boy'a oce
niany „męski chwyt", to w jej poprzednim wie
loletnim wysiłku demaskowania ohydy i obłudy 
sp~łeczno-obyczajowej możemy odnaleźć nie
ugięty „babski upór". I jedno i drugie określe
nie brzmi zresztą dzisiaj nieco anachronicznie 
bo dawno przestaliśmy doszukiwać się w twór: 
czości artystycznej cech, opatrzonych etykietą 
'.,męskie" i „kobiece". Pisarska droga Zapolskiej 
Jest tylko potwierdzeniem zasady, że konsek:.. 
wentna walka ze złem, tkwiącym w człowieku 
wyr:iaga od twórcy nie tylko głębokiego przeko: 
nama o słuszności tej walki i nieodzownego ta
lentu, ale także uporczywego wysiłku nad 
kształtowaniem formy swojej wypowiedzi u
miejętności przebrnięcia przez klęski i ni~po
wodzenia, a więc ogromu wytrwałości nie
ugiętości. 

Zapolska potrafiła się na to zdobyć i dlate
go z jej - wydawało by się - nadmiernego 
d~ro~ku pisarskiego co najmniej tych pięć wy
mienionych na wstępie sztuk scenicznych osta
Jo. się _upł!wowi czasu i do dziś żyje na pol
skich (1 me tylko polskich) scenach. Warto się 
zastanowić, w jakim stopniu owe „czarne" ko
m:die r:iogą przystawać do życia dzisiejszej 
widowni. Utarło się stwierdzenie, że sztuki za_ 
polskiej wyrastają wprawdzie bez reszty ze sto
sunków społeczno-obyczajowych przełomu XIX 
i XX w„ ale są klasycznym przykładem litera
tury naturalistycznej, a więc obrazującej wier
n'.e wycinek autentycznego życia bez pogłębie
nia tego obrazu o społeczne źródła przedstawia
n~ch zjawisk i o ich perspektywy. Stąd ety
kietka „sztuk przebrzmiałych", bo cóż można 
dziś z nich przyj ąć jako poszerzenie wiedzy 

0 
wspólczesnym świecie, skoro stanowią naturali
styczny obraz dawno minionych spraw. Nawet 

najczęściej dziś grana i znakomicie skonstruo
wana „Moralność pani Dulskiej" swój wielolet
ni żywot zawdzięcza przede wszystkim walorom 
czysto dramaturgicznym i świetnym rolom, któ
de dają aktorom ogromne pole do popisu. Na
tomiast społeczno-obyczajowa wymowa _tej sztu
ki jest tak ściśle związana z czasami Zapol
skiej, tak zrośnięta z ówczesnymi konf!iktami 
wyrosłymi na gruncie systemu kapitalistyczne
go, że dla dzisiejszego widza stanowi wyłącz
nie źródło poznania o t a m t y c h ludziach. Po
dobnie przedstawia się sprawa „Panny Mali
czewskiej". O losie bohaterów tych komedii de
cydują stosunki społeczne, dawno już przez nas 
obalone. 

Inaczej jednak brzmi wymowa „Ich czworga". 
Tu konflikty są rozgrywane nie tyle w płasz

czyźnie społecznej, ile w płaszczyźnie psycholo
gicznej. Jest to naprawdę „tragedia ludzi głu

pich", a niestety żaden ustrój nie oczyszcza 
społeczeństwa z tego rodzaju osobników. Głu

pota, wyrastający na jej gruncie egoizm, P~

wierzchowność uczuć, chęć użycia i zdobycia 
ma'ksymałnych dobrodziejstw losu przy mini
malnym wysiłku osobistym (dziś nazywamy to 
pięknie „konsumpcyjnym stosunkiem do życ~a'?, 
dwulicowość spowodowana lękiem przed opinią 
publiczną i załamaniem tzw. kariery, a wresz
cie - sięgając do samej fabuły sztuki - wew
nętrzne stosunki rodzinne w stadłach o bar~ 

dzo zróżnicowanym poziomie intelektualnym 1 

moralnym i los dzieci w rozpadających się ro
dzinach - wszystko to w naszym odległym od 
czasów Zapolskiej świecie nadal żyje i nadal 
dręczy człowieka. 

Podobną aktualność zachował „Skiz" (oczy
wiście w innym, dużo lżejszym komediowo kli
macie) i chyba „żabusia", jakkolwiek tu już 
mamy do czynienia z silniej zaakcentowanym 
tłem społecznym jako źródłem losów bohaterów. 

Ich czworo" - czyli tragedia ludzi głupich 
-"tkwi swoimi korzeniami w rozłożonym na 
wiele rodzajów literackich (nowele, powieści, 

utwory sceniczne, felietony dziennikars~ie) cy
klu oisarskim Zapolskiej, który był nieustan
nym· atakiem na „dulszczyznę". i. na .oburzającą 
ją „Menażerię ludzką" (tytuł JeJ zb10ru ~owel 
z 1892 r.). Równocześnie jednak komedia ta 

'Qc.d na -str. 7) 
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zawiera treści wc1ąz zywe i znajdujące swoje 
odbicie w naszej współczesności. Jest sztuką, 

która i dziś zachowuje nośność swej funkcji 
społeczno-moralnej. 

Młodzież zapoznaje się w ramach lektury 
szkolnej z „Moralnością pani Dulskiej". Wybór 
słuszny, bo właśnie ta komedia reprezentuje 
najpełniej rolę, jaką odegrała dramaturgia Za
polskiej w demaskowaniu ludzkich brudów wo
bec współczesnej jej widowni. Jest znakomi
tym przykładem polskiego naturalizmu w sztu
ce teatralnej, okresu, którego znajomość fest 
niezbędna w zrozumieniu historycznych prze
mian w literaturze. Jednakże poznanie takiej 
komedii, jak „Ich czworo", poszerza spojrzenie 
na twórczość Zapolskiej i może ugruntować w 
młodych umysłach przekonanie, że nie wszy
stko, co zrodziło się z naturalistycznego nurtu 
w sztuce, należy uważać za przebrzmiałe. ów 
pogłębiony sąd o Zapolskiej - to jedna korzyść. 
Druga zaś (chyba bezsporna) - to pożyteczna 
konfrontacja postaci bohaterów „Ich czworga" 
z ich współczesnymi odbiciami. Nie wydaje się 

słuszne, aby tę zaletę wystawianej przez nas 
sztuki Gabrieli Zapolskiej podkreślać wyłącznie 
w odniesieniu do młodzieżowej widowni... 

Nazwisko Zapolskiej ukazuje się na afiszach 
Teatru Ziemi Opolskiej już po raz piąty. Po 
raz pierwszy pojawiło się na nich dosłownie 

w pierwszych dniach życia tej sceny, bo w ty
dzień po jej otwarciu: 14. października 1945 r. 
wystawiono premierę „Moralności pani Dul
skiej" (7. X. otwarto teatr premierą „Zemsty" 
Al. Fredry). W następnych latach pojawiła się 

na opolskiej scenie komedia „Ich czworo" i to 
dwukrotnie: w 1948 i 1958 r., zaś w 1963 r. z 
okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej 
Mariana Godlewskiego (pamiętna kreacja po
staci Da u ma) wystawiliśmy „Pannę Maliczew
ską". Dziś powracamy znowu do „Ich czworga", 
dostrzegając w tej „tragedii ludzi głupich" nie
wygasłą żywotność. Niezależnie od tego prag
niemy związać nazwisko Zapolskiej z okresem 
obchodów XXV-lecia naszej sceny, pamiętając, 
że do jej twórczości odwołali się przed ćwierć
wiekiem pionierzy pierwszego polskiego teatru 
w Opolu. 

k.k.c. 



Przedstawiamy naszych nowych Kolegów 
aktorów: 

HALINA PRUSZYŃSKA 

Jej aktorski życiorys obejmuje nie tylko pracę 
na scenie dramatycznej, ale i na estradzie (War
szawa), co pozwoliło jej rozwinąć warsztat cha
rakterystyczny. Pracowała dotychczas w nast. 
teatrach: Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze, 
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowłe, 
Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Do 
najbardziej interesujących i zróżnicowanych w 
stylu ról tej aktorki należy zaliczyć: KamiUę 
w „Żołnierzu Królowej Madagaskaru", Georg 
Sand w „Lecie w Nohant" Iwaszkiewicza, 
Amandę w „Szklanej menażerii" Tennessy'ego 
oraz tytułową postać w dramacie Gorkiego 
„IVassa Żeleznowa". 

JANINA SKAŁACKA 

Występowała początkowo w Teatrze Miejskim 
w Świdnicy, a w późniejszych latach w Tea
trze Dolnośląskim w Jeleniej Górze, w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu, w Teatrze im. J. Sło
wackiego w Koszalinie, w Teatrze im. L. Krucz
kowskiego w Zielonej Górze i w Teatrze im. 
W. Bogusławskiego w Kaliszu. Najdłużej - bo 
w sumie prawie dziesięć lat - pracowała w e 
wrocławskim Teatrze „Rozmaitości". Z całego 
szeregu granych przez nią ról wymieńmy choć
by tak różne w swoim wyr11zie, jak Elwira w 
świętoszku" Moliera, tytułowa rola w „Pannie 

~ężatce" Korzeniowskiego, Irena w „Milczeniu" 
Brandstaedtera, Ellen w „Sie kochamy" Schis
gala i Gwendoiina w „Bracie marnotrawnym" 
Wilde' a. 

MIECZYSŁAW GAŁECKI 

Występował przez szereg lat na scenie wrocław
skiego Teatru „Rozmaitości", a poza tym w Te
atrze Zagłębia w Sosnowcu, w Teatrze im. J. 
Słowackiego w Koszalinie, w Teatrze im. L. 
Kruczkowskiego w Zielonej Górze i w Teatrze 
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. W rejestrze 
jego dotychczasowych ról znajdują się takie, 
jak Mąż w „Żabusi" i Tolo w „Skizie" Zapol
skiej, Nieznajomy w „Moście" Szaniawskiego, 
Ernest w „Bracie marnotrawnym" Wilde'a lub 
Sebastian w „Burzy" Szekspira . O jego uzdol
nieniach komediowo-wodewilowych świadczy 
rola Feliksa w „Jadzi wdowie" w znakomitej 
adaptacji J. Tuwima. 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

Scena dramatyczna 

WOJNA ROZGROMIONA St. Wieszcyckiego 
wg Arystofanesa 

ŚCIEŻKI - N. Hajtova (trzy obrazy) 

MAŁŻEŃSTWO KRECZYŃSKIEGO -
Al. Suchowo-Kobylina 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE! - Al. Fredry 

Scena lalkowa 

AWANTURA W PACYNKOWIE - J. Spacila 
i L. Pehra 

PLANETA MaSaRu - B. Konsta11ty 
i R. Łukaszewicz 

W PRZYGOTOWANIU 

Scena dramatyczna 

INTRYGA I MIŁOŚĆ - Fr. Schillera 

KORDIAN - J. Słowackiego 

Scena lalkowa 

OPOWIEŚĆ Z FANTALUZJI - J. S2nappera 

BAMBA W OAZIE TONGO - J. Ośnicy 



Cena: 2,- zł 

TERENOWE FILIE 
PAŃSTWOWEGO TEATRU ZIEMI 

OPOLSKIEJ 

RACIBÓRZ 

Powiatowy Dom Kultury 
ul. Chopina 31 

tel. 39-67 

BRZEG 

Brzeski Dom Kultury 
ul. Mleczna 

tel. 858 

KĘDZIERZYN 

Dom Chemika 
ul. Świerczewskiego 27 

tel. 20-77 

NYSA 

Zakładowy Dom Kultury ZUP 
ul. Głuchołaska 

tel. 924 

Przypominamy adres biura, przyjmujące
go zbiorowe zamówienia na bilety: Dział 
Organizacji Widowni - Opole, ul. 24-go 

Marca, tel. 59-41 

Opol 2398/70 2.000 F-5/1667 


