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Gabriela Zapolska 

„-ICH CZWORO" 

„Ich czworo" to moja ulubiona sztuka, tak 
samo, jak „Ahaswer". A to głównie dlatego, że 
jest najwięcej przemyślana i najdłużej, a może 
dlatego, że krąg, w którym te drobne dramaty 
się dzieją, jest bardzo niewielki i bardzo co
dzienny. Jest to „krąg domowej lampy". Czyż 
dlatego cierpienia, jakie się dzieją w tym właś
nie kręgu, nie są bardziej nasze, bardziej ludzkie 
i bardziej bliskie? Pisarzy, którzy w tym kręgu 
się snują, zwykli rozwichrzeni krzykacze trak
tować lekceważąco. A przecież nie każdemu da
no cierpieć od razu za milion. Jakąś garstkę 
mogę odczuć ja, moim sercem. Ale właśnie z ta
kich garstek składa się ten milion. 

„Ich czworo" miało się nazywać początkowo 
.klasycznym trójkątem. Ale przyszło mi na myśl 
gdy pisałam jeden rozdział „Córki Tuśki", a mia
nowicie o sytuacji dzieci w piekle pożycia złego 
rodziców, że należy zamiast trójkąta - pomy
śleć o czworgu. Dziecko cierpi bardzo i odczuwa 
ciężko niesnaski rodziców. Szarpanie tych drob
nych serc jest wielką lekkomyślnością. Odbija 
się to potem na całym życiu dziecka, na jego 
nerwach, na jego smutku i zgnębieniu, na wszy
stkim. A przyczyną najczęściej własna głupota 
rodziców. Nie zło, nie zbrodnia, ale własna głu
pota. 

W „Ich czworgu" chciałam właśnie dać syn
tezę ludzkiej, przeciętnej głupoty, z którą zmu
szeni jesteśmy żyć i spotykać się na każdym kro
ku . Starałam się wprowadzić kilka takich eks
traktów, czy to w postaci szwaczki, narażającej 
swoje życie niszczeniem w piętnastym roku śla
dów swojej głupoty, rzucającej ją w objęcia 
głupiego studenta, czy to klasycznej postaci żo
ny, którą starałam się uczynić zupelnie inną 
od Żabusi, i zdaje się, że każdy subtelniejszy 
umysł odczuł te zasadnicze różnice. Głupota Fe
dyckiego mówi sama za siebie, głupota wdowy 
oddającej ostatni grosz z przywiązania nie po
trzebuje komentarza. Co do głupoty męża: gdy 
się odezwie między tymi tragicznie głupimi, 

sam wydaje się z nich najgłupszy, tak bardzo· 
silne są wały głupoty, które naokoło niego ich 
dusze wznoszą. Zarzucono mi, że właśnie tra
gicznym losem jest tu los dziecka. Nie wiem, 
jak kto się na tragiczność życia zapatruje. Mnie 
się zdaje, że gdy kobieta zostaje kokotką, a męż
czyzna hochsztaplerem, to jest już wielka tra
gedia. 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 
umieć w sztukę się wsłuchać i gdy zapadnie 
zasłona, widz starał się domyśleć z tego, co przed 
chwilą usłyszał, jaki będzie dalszy ciąg tych 
tragedii, które krwawo się nie kończą, a prze
cież mają wiele bólu w sobie. 

Od lat XXX itd. przyzwyczailiśmy się żyć 
w scenicznej atmosferze niedomówień, półszep
tów, zawieszań głosów, półcieniów, abażurów, 
ibseniad, przybyszewszczad itd. Tymczasem ja 
zdzieram abażury i każę ludziom mówić jak 
w życiu, nie mówić „to dziwne" - „to straszne" 
- i rozmaite „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. 

Największą pochwałą było dla mnie, gdy na
pisano mi z Krakowa, że sztuka czyni dziwne, 
prawie bolące wrażenie. Chciałam tego. 
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