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Sezon XXXV 

GABRIELA ZAPOLSKA 

ICH CZWORO 
Premiera dwusetna pięćdziesięta trzecia 

od otwarcia 

Premiera pierwsza w sezonie 

Premiera 7 lipca -

..(79· r. 



Zbigniew Krawczykowski 

O AUTORCE 
Gabriela Zapolska - Używane pseudonimy: G.S.Z. 

Józef Maskoff, Omega, Walery Tomicki, życzliwa. 
Urodzona w 1860 (1859?) w Kiwercach pod Łuckiem 

na Wołyniu, jako córka Wincentego Korwin-Piotrow
skiego, marszałka szlachty wołyńskiej, oraz Gabrieli z 
Karskich. Uczyła się we Lwowie w Sacre-Coeur (Za
kład Sercanek), tudzież ng pensji pani Horoszkiewicz 
której nie ukończyła. W r. 1878 wyszła za mąż za Józef~ 
Śnieżko-B!ockiego, oficera wojsk rosyjskich i zamiesz
kała w Warszawie. W latach 1879-1880 występowała 
w amatorskim teatrze Warszawskiego Towarzystwa 
Dobroczynności. 

Rozstawszy się z mężem została zawodową aktorką 

Teatru Krakowskiego. W sewnie 1882/83 była aktorką 

w teatrze poznańskim, dając w 1883 występy gościnne 

w Teatrze Polskim w Petersburgu. 

W sezonach 1883/85 była aktorką teatru lwowskiego, 
a w latach 1885/86 i 87 ponownie teatru poznańskiego. 
Nie przyjęta, mimo starań, do zespołu warszawskich 
Teatrów Rządowych występowała do r. 1888 w trupach 
wędrownych. Po próbie samobójstwa w r. 1888 prze
bywała krótko w Warszawie, przenosząc się następnie 

do Krakowa, gdzie utrzymywała się z pracy literackiej. 
W jesieni 1889 r. wyjechała do Paryża pozostając tam 
do wiosny 1895 roku. Po uzupełnieniu wykształcenia 
aktorskiego występowała w Paryżu w teatrzykach bul
warowych, a następnie od 1892 do 1895 w „Theatre Li
bre" A. Antoine'a. W ostatnim roku pobytu była rów
nież aktorką w „Theatre de l'Oeuvre" Aurelego Lugne 
Poe. W okresie 1895/97 występuje jako aktorka w war
szawskich Teatrach Rządowych oraz w teatrzykach 
ogródkowych; później w Teatrze Polskim w Petersbur
gu oraz Częstochowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie, 
Łodzi i Radomiu. 

W sezonach 1897 /99 była aktorką teatru krakowskie
go, a w r. 1899-1900 pracowała w redakcji „Słowa Pol
skiego" we Lwowie. W 1901 wyszła za mąż za artystę 
malarza St. Janowskiego i zamieszkała z nim w Dąbro
wie, pow. Nowy Sącz, gd:z.ie przebywała do jesieni 1902 
roku. W latach 1902-1903 prowadziła w Krakowie 
szkołę dramatyczną, która w r. 1903 dała pięć przed
stawień jako „Scena Niezależna" w Krakowie i Zako
panem. Spędziw5zy resztę roku 1903 w Zakopanem, 
przeniosła się na stałe do Lwowa, który opuszczała już 
tylko w celu podróży za granicę. Później zorganizowa
ła wspólnie z mężem działający na terenie Galicji 
„Teatr Gabrieli Zapolskiej", kierowany przez Janow
skiego. 

W 1912- 1913 była kierownikiem literackim Teatru 

Premier, działającego na terenie Lwowa i prowincji. 

Zmarła dnia 17 grudnia 1921 roku we Lwowie. 

(żródło: Program 1953 Państwowego Tea

tru w Gnieżnie z okazji pierwszego na tej 

scenie wystawienia „Ich czworga") 



Jadwiga Czachowska 

O SZTUCE 

Obmyślać sztukę rozpoczęła Zapolska w lecie 1907 r. 
w czasie pobytu w Krynicy, zapewne pod wpływem 
nalegań Ludwika HelllM'a, lwtóry bawił tu z zespołem 
teatru lwowskiego. 2 września donosiła mężowi:,,( ... ) ob
myślam sztukę. - To się nazywa właściwie u mnie 
pisaniem - bo samo pisanie to już mechaniczna praca, 
jak zresztą wiesz". 

Do pisania przystąpiła dopiero po powrocie ze 
Lwowa, w drugiej połowie września. Ukończyła „Ich 
czworo" około 20 października; 27 października podał 
Kurier Warszawski", że Zapolska zaproponowała dy

~ekcji Teatru Rozmaitości wystawienie sztuki (nr 297 
s 6, Wiadomości bieżące). Prapremiera odbyła się we 
Lwowie 4 listopada. 
Wyjaśniając genezę utworu i jego główną ideę, pisa

ła Zapolska w „Tygodniku Ilustrowanym" m. in.: „Ich 
.czworo" to moja ulubiona sztuka, tak samo, jak „Abas-

wer". A to głównie dlatego, że jest najwięcej przemy
ślana i najdłużej, a może dlatego, że krąg, w którym te 
drobne dramaty się dzieją, jest bardzo niewielki i bar
dzo codzienny. Jest to „krąg domowej lampy". Czyż 
dlatego cierpienia, jakie się właśnie dzieją w tym krę
gu, nie są bardziej nasze, bardziej ludzkie i bardziej 
bliskie? Pisarzy, którzy w tym kręgu się snują, zwykli 
rozwichrzeni krzykacze traktować lekceważąco. A prze
cież nie każdemu dano cierpieć od razu za milion. Ja
kąś garstkę mogę odczuć ja, moim sercem. Ale właś::iie 
z takich garstek składa się ten milion. 

„Ich czworo" miało się nazywać początkowo kla

sycznym trójkątem. Ale przyszło mi na myśl, gdy pisa

łam jeden rozdział „Córki Tuśki", a mianowicie o sy

tuacji dzieci w piekle pożycia złego rodziców, że należy 

zamiast trójkąta - pomyśleć o cz w or gu. Dziecko 

cierpi bardzo i odczuwa ciężko niesnaski rodziców. Szar

panie tych drobnych serc jest wielką lekkomyślnością. 

Odbija się to potem na całym życiu dziecka, na jego 
nerwach, na jego smutku i zgnębieniu, na wszystkim. 
A przyczyną najczęściej własna głupota rodziców. Nie 
zło, nie zbrodnia, ale własna głupota. 

W „Ich czworgu" chciałam właśnie dać syn te z ę 
ludzkiej, przeciętnej głupoty, z którą zmuszeni jesteś
my żyć i spotykać się na każdym kroku. Starałam się 
wprowadzić kilka takich ekstraktów, czy to w postaci 
szwaczki, narażającej swoje życie · niszczeniem w pięt
nastym roku śladów swej głupoty, rzucającej ją w ob
jęcia głupiego studenta, czy to klasycznej postaci żony, 
którą starałam się uczynić zupełnie inną od Żabusi, i 
zdaje się, że każay subtelniejszy umysł odczuł te za
sadnicze różnice. Jakiś krytyk zarzucił mi typ Becque'a. 
Ależ był to pan widocznie drzemiący na sztukach w 
teatrze. „Paryżanka" Becque'a jest nadzwyczaj prze-

Wl'otna, oszukująca i kochanka, i męża z tym trzecim, 

a oszukująca trzeciego z czwartym itd. Głupota Fedyc

kiego mówi sama za siebie, głupota wdowy oddającej 

ostatni grosz z przywiązania, nie potrzebuje komenta

rzy. Co do głupoty męża, dość jasno o niej mi?wi Man

dragora. 

Gdy się odezwie między tymi tragicznie głupimi, 

9llm wydaje się z nich ~jgłupszy, tak bardzo silne 

są waly głupoty, które. naokoło niego ich dusze wzno

szą .. Zarzucono mi, że właściwie tragicznym losem jest 

tu los dziecka. Nie wiem, jak kto się na tragiczność 
życia zapatruje. Mnie się zdaje, że gdy kobieta zostaje 
kokotką, a mężczyzna hochstaplerem, to jest już wielka 
tragedia. Gdy do domu wdziera się utrzymanka i ona 
obejmuje rząd nad człowiekiem słabym i cichym, to 
także tragedia, choć nie ma ani brauninga, ani trupów. 
Tylko chodzi o to, aby w sztukę umieć się wsłuchać i 
gdy zapadnie zasłona, widz starał się domyślać z tego, 
co przed chwilą usłyszał, jaki będzie dalszy ciąg tych 
„tragedii", które krwawo się nie kończą, a pr7.ecież 

mają wiele bólu w sobie". 

Starając się wykazać, iż opinie zarzucające sztuce 
nadmierną jaskrawość nie są słuszne, pisała Zapolska 
11 grudnia 1907 roku w liście do Władysława Rabskie
go: ( ... ) ci, którzy widzą jaskrawość w mych sztukach, 
są w błędzie. To dzieje się dlatego, że ja mam dajmy 
na to do wykazania ludzkiej głupoty ciasną foremkę 
ludzką taką a taką; którą muszę wziąć z tego, albo z 
tego środoWiska. -'-- Tymczasem ja daję w tej osobie 
syntezę głupoty kobiecej, a nie typ pewnego indy
widuum. Dlatego to Mandragora (którą wzięłam z zie
mi, a nie z Machiavellego, którego nie czytałam) mówi 
- „to jest synteza ludzkiej głupoty". - ·Ale oni, ci co 
piszą, nie słuchają, albo nie rozumieją ... 



A tu jest jeszcze jedna przyczyna, dla której zdaje 
się, że moje sztuki są j a s kr a we. Chciałabym, aby 
Pan to podniósł. Oto - od lat XXX itd. przyzwyczailiś
my się żyć w scenicznej atmosferze niedomówień, pół
szeptów, zawieszań głosu, półcieniów, abażurów, ibse
niad, przybyszewszczad itd. - Tymczasem ja przycho
dzę, zdzieram abażury i każę ludziom mówić jak w ży
ciu, nie mówić „to dziwne" - „to straszne" - i roz
maite - „a więc'!" - „to znaczy" - itd. i przez to 
sztuki moje zdają się być jaskrawe. Jak kto żył lata 
całe w półcieniu, to go pełne światło razi. - Inna rzecz, 
że aktorzy lwowscy szarżowali skandalicznie, widzę, że 
i w Krakowie nie uniknięto pomieszania pojęć głupoty 
z trywialnością. 

W szak najlepiej urodzony i w ychowany człowiek 

może być głupi, a formy zachowywać do przesady. 
Wlaściwie to jest i w mojej sztuce, że owa Z o n a je
dynie w powierzchownych formach widzi człowieka. 

To zaznacza dość jasno, mówiąc o mężu, że nie jada 
ryb widelcem i trzaska drzwiami, dziwiąc się, że mó
wią, iż źle chowa dziecko, gdy każe mu się kłaniać z 
prawej nogi i uśmiechać odpowiadając. Zona winna 
mieć niemiecką Kekheit, którą mają Galicjanki - ale 
nie być ordynarną. - Pralnia chemiczna to jest sklep 

jak co in nego i taka panna jest wychowana na pensji 
Serdecznie Pana przepraszam, że tak piszę dużo, 

ale chciałabym, ażeby w Warszawie przez intermedię 
Pana zrozumiano mnie. - To, że wzięłam postać 

szwaczki z „Córki Tuśki" , to wolno mi i tylko brak 
kultury literackiej lwowskich pismaków mógł mi za
rzucić. Wzięłam od siebie i to często robią pisarze dra
matyczni i powieściowi (wystarczy Guy de Maupassant), 
gdy chcą. Nie dlatego, aby im zabrakło inwencji, ale 
dlatego, że ta postać nadawała mi się do sztuki. 

Największą pochwałą było dla mnie, gdy napisano 
mi z Krakowa, że sztuka czyni dziwne, prawie bolące 
wrażenie. Chciałam tego - i dlatego dałam Prolog i 
Epilog, aby ramy ujęły szare i smutne to, co może wy
dać się farsowe i śmieszne . Niech Pan przeczyta sobie 
Prolog i Epilog - tam zawiera się to, co pragnęłam 
dać w sztuce". 

Podobnie jak w wypadku „Moralności Pani Dul
skiej", Zapolska sprzedała sztukę Wydawnictwu Orgel
branda, łącznie z prawami autorskimi w stosunku do 
wystav,ień scenicznych i tłumaczeń. Utwór ukazał się 
w druku w listopadzie 1912 r. 

(2r6dlo: .Jadwiga Czachowska „Gabriela 
Z8polska" Monografia bio-bibliograficzna, 
Wydawnictwo I:iterackle, Kraków 1966) 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

ICH CZWORO 

Tragedia ludzi głupich 
w trzech aktach 

REŻYSERIA - ANTONI BANIUKIEWICZ 

SCENOGRAFIA - WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 

Asystent reżysera - Justyna Polkowska 

Kontrola tekstu - Andrze,1 Kosiedowski 

Ewa Sobiecb 
Inspicjent - Alicja Malinowska 

MĄŻ 

ZONA 

DZIECKO 

KOCHANEK 

WDOWA 

SZWACZKA 

SŁUGA 

OOROżKARZ 

o il oby: 

Sławomir Lewandowski (gościnnie) 
Jan Szulc 

Elżbieta Bułhak 

Daniela Zybalanka-Jaśko 

Dp.fQla Boratyńska 
Alicja Malinowska 

Maciej Ferlak 
Andr7.ej Kosiedowski 

- Alicja Pewnicka 

- Justyna Polkowska 

- Ewa Sobiech 

- Leon Łabędzki 



KRONIKA 

26 IV 1979 

Premiera współczesnej komedii Andrzeja i Janusza Kondra
tiuków - „R e m o n t" w reżyserU Henryka Mozera i sceno
grafii Ryszarda Grajewskiego. 

27 IV 1979 

Premiera „B a c h a n t e k" Eurypidesa, jednego z ostatnich 
utworów wielkiego tragika greckiego w najnowszym przekła
dzie Jerzego Łanowskiego. 

Gnieźnieńską realizację sceniczną tej tragedll, drUgą w 
Polsce reżyserował Eugeniusz Aniszczenko, muzykę, którą kon

sultowała Stanisława Szeligowska, skomponował Roman No

wacki. Choreografię opracowała Marcella Hildebrandt-PrUska, 

scenografię projektował Wojciech Krakowski. 

w uznaniu zasług w upowszechnianiu kultury teatralnej w 
Wielkopolsce, były dyrektor naszego Teatru, reżyser przed
stawienia. Eugeniusz Aniszczenko został odznaczony odznaka
mi „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz 

za zasługi w rozwoju miasta Gniezna". W uroczystości 

~czestniczyli przedstawiciele władz toruńskich: dyr. Wydzia
łu Kultury i Sztuki UW M. Skudlarsk! i z-ca kler. Wydziału 
Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR G . Ostrowski. 

Dużej miary sukces reżyserski jest adekwatny d-0 jubileu
szu 30-lecia pracy artystycznej twórcy inscenizacji „Bachan
tek" na scenie gnieżnieńskiej. 

11-13 V 1979 

Gnieźnieńskie Dni Fredrowskie" rozpoczął zespół Teatru 
ir:i1

• Al. Fredry w Gnieźnie „Dwiema bliznami" w reżyserii 
Henryka Mozera i scenografii Ewy Nahlik. 

Zespół Teatru Powszechnego z Warszawy zaprezentował 

„zemstę" w reżyserii Zygmuta Hubnera i scenografii J. Ba
nuchy, w obsadzie z tak znanymi aktorami, jak Anna Se
niuk, Władysław Kowalski, Bronisław Pawlik, Wojciech Pszo
niak czy Jan T. Stanisławski. 

Teatr Polski z BydgOt>Zczy przedstawił „Męża i żonę" w re-
żyserii Bohdana Korzeniewskiego scenografii Ryszarda 
Strzembaly. 

Równolegle w ramach „Dni Fredrowskich" w Klubie MPiK 

odbywała się sesµ naukowa, na której zostały wygłoszone 

następujące referaty: Repertuar Fredrowski w Teatrze Gnieź

nieńskim w latach 1~1976; O potrzebie badań nad dziejami 

ról fredrowskich oraz dzieje scenicznych interpretacji postaci 
głównych bohaterów „Zemsty" Rejenta i Cześnika. A wygło
sili je prof. dr Mieczysław Inglot, mgr Krystyna Cybułka, mgr 
Jolanta Kobus, mgr Przemysław Kunkiewicz i mgr Janina 
Staniszewska. 

Pamiątką „Dni Fredrowskich w Gnieźnie" były medale fred
rO\VSkie, wręczone wszystkim uczestnikom „Dni' 1

• 

17 V 1979 

w Dniu Plastyki w ramach Dni Kultury, Oświaty, Książki 
i Prasy w Galerii „B" Teatru miało miejsce otwarcie wysta
wy grafiki Carolin~ Gage (Szkocja). 

Studiująca, dzięki stypendium British Council, w PWSSP 
w Poznaniu, Caroline Gage, po raz pierwszy w Polsce przy 
wydatnej pomocy Biura Wystaw Artystycznych w Poznaniu 
miała możliwość eksponowania ~woich prac. 

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Prezes Towarzystwa 
Miłośników Teatru, mgr Stanisław Dukiewicz. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele władz miasta, placówek kultu
ralno-oświatowych oraz zaproszeni goście Konsulatu Amery
kańskiego British CounciL 
Szkocka artystka zebrała moc kwiatów i gratulacji. 

25 V 1979 

Zespół Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie bajką Michała 

Wrońskiego „Przygoda zegara" otworzył Przegląd Sztuk dla 
Dzieci pn. „Chorzów w krainie baśni". 



Kierownik Techniczny 

LECH J ARPÓŁKIEWICZ 

Pracownie techniczne: 

Pracownia stolarska - Józef Błochowiak, Stefan Mać

kowiak, pracownie krawieckie: męska - kierownik 

Stanisław Parulski, Jerzy Brenk, Kazimiera Chosiń

ska, damska - kierownik Melania Plucińska, Maria 

Szalata, Grażyna Rybarczyk, fryzjersko-perukarska -

kierownik Maria Michalska, ślusarska - Ryszard Stró

żyk, kierownik pracowni elektrycznej - Stanisław 

Budzyński, Damian Sucholas, Zdzisław Pulwer, Bog

dan Stachowiak, tapicer - Hieronim Manthey, pralnia 

- Leokadia Malczewska 

Obsługa sceny 

Brygadier - Teofil Nowak 
Czesław Budnik, Piotr Wawrzyniak, Stefan Sołtysek 

Garderobiane 

Maria Kaźmierczak, Danuta Filipek 

•· 

W REPERTUARZE 

Juliusz Słowacki 

BALLADYNA 

Aleksander Fredro 

DWIE BLIZNY 

Michał Wroński 

PRZYGODA ZEGARA 

Ernest Bryll 

SŁOWIK 

Andrzej i Janusz Kondratiuk 

REMONT 

Gabriela Zapolska 

ICH CZWORO 

W PRZYGOTOWANIU 

Stanisław K.. Stopczyk 

SŁONECZNY KRAJ 

(musical) 



Teatr jest najbardziej społeczną ze sztuk. Spełnia się w osobistym, intymnym i ulotnym kontakcie 
aktora z widzem. 

Widz jest we współczesnym Teatrze także współtwórcą przedstawienia. 

Pragniemy poznać bliżej upodobania naszej publiczności , jej życzenia, uwagi, nawet krytyczne. 

Te ostatnie są dla nas równie cenne jak komplementy. 

Dlatego w bieżącym roku zostawimy do dyspozycji naszej widowni otwartą księgę życzeń . W księ
dze tej nasi widzowie mogą się podzielić swoimi sądami z twórcami przedstawienia, dyrekcją Teatru. 

Apelujemy gorąco do Państwa o dokonywanie wpisów z uwagami, życzeniami i postulatami. 

Serdecznie dziękujemy 

Kier. działu organizacji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zb :orowt na b ilety wstępu w godzinach od 8---14 

Informacje telef. 22-91 

Ka ,a Tc-1~~u czynna w piątki i soboty od 10-13 
i od l l>--19, w niedziele od ll>--19 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

Wydawca 
Pań st" owy Teatr im. Al. Fredry 

w Gnieźnie 



, 
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