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W kręgu domowej famplj 
(Gabriela Zapolska o swojej sztuce) 

,.Ich czworo" to moja 11/ttbiona szt11ka. Może 

dlatego, że krqg, w którym te drobne dramaty 

się dziejq, jest bardzo niewielki i bardzo .-v

dzienny. Jest to „krqg domowej lampy". Czyż 

dlatego cierpienia, jakie się dziejq w tym właśnie 
kręgu, nie sq bardziej nasze, bardziej ludzkie 
i bardziej bliskie? Pisarzy, którzy w tym kręglt 

się snujq, zwykli rozwfrhrzeni krzykacze trakto

wać lekceważqco . A przecież nie każdem11. dane 

cierpieć od raztt za milion. Jakqś garstkę mogę 

odcwć ja, moim sercem. Ale właśnie z takich 
garstek składa się milion. 

* 
Prapremiera sztuki Zapolskiej odbyła s ię we 

Lwowie w 1907 roku. Szybko obiegła potem 
wszystkie większe sceny polskie z Krakowem 
i Warszawą na czele, wzbudzając wszędzie en
tuzjazm dla maestrii pisarskiej autorki . Wywo
ływała także czasem oburzenie. Zarzucano Zapol
skiej, że odsłania sprawy, które powinny pozostać 
zakryte, że przejaskrawia ludzkie typy i zbyt moc
no podkreśla ich głupotę. Na owe czasy, po pół
tonach neowmaintyzmu, paleta barw autorki „Mo
ralności pani Dulskiej" , nie uznająca pó:Cieni 
i przemilczeń , by ła zbyt soczysta . Ale kom edia 
zbierała tryumfy na coraz to liczniejszych scenach 
p lskich; g rano j ą również w teatrach N iemiec, 
Austrii, Rosj i, Czech, Bułgarii czy Serbii . aj
wybitniejsi aktorzy kreowali w niej role, np. M i:
ża grali m . in .: K. Adwentowicz, J. Chmieli{1-
ski, Z. Nowakowski ; żonę - I. T rapszo, O rdon
Sosnowska, Pancewicwwa, Modzelewska, Zimiń-

* 

„Ich czworo'' miało się nazywać poczqtko1uo 
tró jkqtem . A le przyszło mi na myśl, że na/ezy 
zamiast trójkqta - pomyśleć o cz w or g 11. 

D ziecko cierpi bardzo i odczuwa ciężko niesnaski 
rodziców. Szarpanie tych drobnych serc jest wieL
kq lekkomyślnościq . Odbija się to potem na całym 
życiu dziecka, na jego nerwach, na jego sm11tk11 
i zgnębieniu, na wszystkim. A przyczynq najczi_ 
ściej własna głupota rodziców. Nie zło, nie zbrod
nia, ale własna głupota. W „Ich czworgu'' chcia
łam właśnie dać SYNTEZĘ. l11dzkiej, przeciętnej 
gł11poty, z którq zm11szeni jesteśmy żyć, i spoty
kać się na każdym krok11.''. 

* 
sk a; Koch ainka - J. N owacki, P . Owerło, J. 
Owerło, J. Pawłowski (przed samą wojną w Poz
nainiu grał go Z. Rewkowski) . „Ich czworo" 
weszło do ż laz.nego repertuaru scen poh kich , na 
równi z „Moralnością pani D ulskiej", „żabusią" 
czy „Panną Maliczewską". a emigracji wystawił 

w 1949 roku tę komedię „Teatr Sztafeta" (w roli 
Męża wystąpił R. Kiersnowski ) . 

Obecne p rzedstawienie różni się od wszystkich 
innych przede wszystkim obsadą. Składa s ię O'.l>t 

wyłącznie z młodych absolwentów naszego „La
boratorium Teatralnego". Przekazuj my w ten 
sp sób dz 1e~o najwybitniejszej polskiej komedio
pisark i w r; ce mrcdych. Mamy nadziej ę, że po
stacie Z?.p lskiej wprorwadzą ich najg łębiej w za
gadki duszy Judzkiej, kit6re odsłooia odważne pió
ro autorki, i zwiążą ich mocno ze wspanialym 
repertuarem polskiego komed iopisarstwa. 
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