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( ... ) Widzi Pan, sztuka to nie jest obrębianie tuzina chu
steczek do nosa. Ja nie wiem, kiedy ja ją będę mogła na
pisać („.) Nie pisałam dwa lata i jednego dnia, będąc cięż
ko chora, napisałam „Dulską". „Tamtego" napisałam nagle 
w tydzień. Ja nie jestem sztukorób. Ja nagle, niespodzie
wanie, w trakcie na przykład najbanalniejszej rozmowy 
albo konsultacji z doktorem, staję dęba i zaczynam 
w umyśle widzieć scenę i na niej chodzące figury ze 
wszystkich polskich teatrów. Często dopożyczam i. z fran
cuskich. I oto już wiem, że będę pisać. Ale ja nie wiem, 
kiedy to przyjdzie, i ja żadnego przymusu nie mogę mieć 
na karku, bo coś się buntuje wtedy we mnie, jakaś roz
pacz, złość mnie ogarnia, i nie będę w sfanie nic robić („.) 

(Lu:ów, ok. 1909 r.) fragmenty listu 
Zapolskiej do Józefa Kotarbińskiego. 

„ICH CZWORO", „tragedia ludzi głupich", w trzech aktach, 
to sztuka przejmująca w swej okrutnej prawdzie. Nikt tu nie 
ginął, nikt nikogo nie mordował, a jednak rzecz sama w sobie 
bardzo tragiczna. Mąż był uczonym profesorem, żona płytką, 
pospolitą gąską, a mieli już dziesięcioletnią córeczkę. Tymcza
sem w to spokojne stadło małżeńskie wtargnął głupi, młody 
człowiek, jakiś sobie mały urzędniczyna, bałamucąc i uwodząc 
taką jak on mądrą profesorową. Aliści pech sprawia, że wiecz
nie roztargniony profesor przyłapuje mimo woli gruchającą parę 
na gorącym uczynku. 

Dramat - to już nie odwieczny trójkąt, apoteozowany czy 
potępiany przez paryskiego, modnego ongiś na bulwarach ko
mediopisarza. To problem głębszy, choćby z uwagi na to, że 
w grę wchodzą jeszcze losy dziecka. A jak tłumaczyć podtytuł 
„tragedia ludzi głupich"? Bardzo prosto. Że nawet głupi nie są 
znów tak bardzo szczęśliwi. Grób ich szczęściu kopie nieule
czalna, własna głupota, paraliżująca każdy rozsądny odruch 
woli, każdą rozumniejszą myśl. 

Temat nie był całkowicie oryginalny. Wolno przypuszczać, 
choć nie wolno twierdzić, że autorka, znająca doskonale drama
tyczną literaturę francuską, może z niej coś uszczknęła. Bo z po
dobnym problemem spotykamy się i w sztuce Bracca pt. „Tra
gedie duszy" i w „Męce kobiet" Dumasa. Ale ujęcie tematu 
było nowe, sytuacje barwnie zarysowane, ciętość słowa jak 
wyostrzona brzytwa, tak właściwa wszystkim sztukom Zapol
skiej. 

Autorka okazuje się znów mistrzynią tam, gdzie chodzi o na
piętnowanie głupiej, pospolitej kobiety jako żony, matki czy 
nawet kochanki w burżuazyjnym środowisku. Taki typ jest dla 
inteligentnego, pracującego umysłowo mężczyzny kulą u nogi, 
przeszkodą w pracy, jego nieszczęściem. Zapolska potrafi jak 
żaden mężczyzna obnażyć kobiecą duszę tego typu, przejrzeć 
ją na wylot, wejść w tok jej płytkich rozumowań i sofistyki, 
słowem - tak podpatrzyć, tak przeniknąć, jak to umie tylko 
sprytna kobieta, jeżeli chodzi o drugą istotę jej płci. 

Sztukę wystawiły zaraz wszystkie polskie teatry w jesieni 
1907 roku, między innymi Lwów 4 listopada, Kraków 30 listo
pada, Warszawa 14 grudnia. Powodzenie było ogromne, prasa 
znowu pełna nazwiska Zapolskiej. Krytyka prawie jednomyśl
nie uznała niepospolite zalety „tragedii ludzi głupich", stawiając 
tę sztukę na równi z „Moralnością pani Dulskiej". 

„Talent w zenicie swego rozwoju - pi.sał o niej Adam Do
brov:olski na łamach „Kuriera Warszawskiego" z dnia 15 grud
nia 1907 r - Oto określenie, jakie się pod pióro nasuu:a po:I 
wrażeniem ostatnich utworów znakomitej pisarki. A talent to 
pierwszorzędnej wartości, siła twórcza potężna, je.fo się zv:aży, 



iż Zapolska odtu;arza nie górne loty orłów podniebnych, ale sza-
1 e, codzienne życie ludzi pospolitych„. 

(„.) Po tragifarsie przyszła obecnie kolej na tragedię samą, 
tylko zgoła nie prawdziwą, ale na „tragedię ludzi głupich", nie 
mniej smutną od najklasyczniejszej tragedii. Nie potrzeba było 
nawet 1cskrzeszać „Mandragory" Machiavellego. I.dea sztuki i bez 
komentarzy tłumaczy się dobitnie. Autorka siecze swoich boha~ 
terów biczem zjadliv.:ej ironii, dopieka im gorącym żelazem sar
kazmu, nie oszczędza ich~ nie lituje się nad nimi, tylko smaga ze 
wszystkich sił i policzkuje. Ten „czworobok" małżeński, orygi
nalnie zastępujący u Zapolskiej „trójkąt" z repertuaru francu
skiego daje z jednej strony autorce pole do nakreślenia licznych 
sytuacyj i scen realistycznych, wymou;nych i dosadnych, z dru
giej da.ie publiczno.fri sposobność przyjrzenia się kawałowi ży
cia, odartego ze wszystkich aluzyj, wstręt.nego w sv.;ej obnażonej 
brutal n ości„. ". 

Niektóre pisma czyniły autorce jedyny zresztą zarzut, a mia
nowicie nietrzymanie na wodzy bujnego, żywiołowego talentu, 
który przerzuciwszy się na wdzięczne pole satyry społecznej, 
rozlubował się zbytnio w kolorycie tematu, w jego wypukłych 
reliefach i konturach, zapominając nieraz ·o ogólnej jego per
spcktyvvie, załamującej się pod ciężarem szczegółów i faktów. 
Zarzucano jej nadto posługiwanie się zbyt jaskrawymi efek
tami, które osłabiają i pcdkopują rzeczywistą wartość jej 
świetnie malowanych sytuacji ze szkodą dla tendencji, z jaką 
je stworzono. 

Były to zresztą jedyne zarzuty, jakie ~atyrze czyniono. ( ... ) 

J . Bienias=: „Gabriela Zapolska", Wroc
ław 1960, Zakł. Narad. im. Ossolińskich, 

s. 2-19-251. 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

ICH CZWORO 
„TRAGEDIA LUDZI GŁUPICH" 

O B·S AD A: 

Mąż - ZYGMUNT WIADERNY 

Żona - JADWIGA BRYNIARSKA 

Kochanek ~ SŁAWOMIR ZEMŁO 

Wdowa - EWA PACHOŃSKA 

Szwaczka - BOŻENA MROWIŃSKA 

Sługa - MAGDALENA CHILMON (adeptka) 

Dorożkarz - WITOLD MIERZYŃSKI 

Dziecko - * * * 
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Reżyseria - ZBIGNIEW MAK 

Scenografia - JANUSZ TARTYŁŁO 

Opracowanie muzyczne - WŁADYSŁAW IGOR 

Asystent reżysera 

Inspicjent 

Sufler 

KOWALSKI 

- WITOLD MIERZYŃSKI 

- JADWIGA PIOTROWSKA 

- BEATA BIERNACKA 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

CREDO SCENICZNE 
( ... ) Wyszedłszy ze szkoły Antoine'a i Talbota - sądzić by 

można ~ jestem bezwarunkowo hołdowniczką bezwzględnego 
na scenie realizmu. Lecz scena - to przedstawicielka zarówno 
poezji, jak i prozy życiowej - a nawet często wkraczająca 
w dziedzinę zupełnej fantazji. Jakże tu o realizmie bezwzględ
nym może być mowa? 

( ... ) Należy być duchowymi i cielesnymi zarazem. Ten dua
lizm, do odtworzenia którego artysta ma środki niezmiernie 
ograniczone, jest, według mnie, najcięższym i najniebezpiecz
niejszym dla artysty. Tu głos - musi być uduchowiony chwi
lami, podczas gdy twarz i cała postać grać winna realnie. 

( ... ) Trzecim rodzajem postaci scenicznych są tak zwane „po
stacie realne". Ludzie z krwi i kości, płaczą prawdziwymi łza
mi, śmieją się tak, jak się śmieją w życiu, i przez ów dziwacz
ny otwór sceniczny ujawniają, przed oczyma \.Vidzów szmaty 
swego życia w bardziej interesujących fazach i w wybranym 
przez autora oświetleniu. - Tu - szkoła Antoine'a, tego najge
nialszego (! - Red.) współczesnego artysty, wprowadziła na 
scenę francuską to ...:__ co do tej chwili na niej nie istniało: 
prostotę. 

Więc prawdziwe łzy i prawdziwy śmiech, krzyk wydobywa
jący się z piersi nie sztuką, lecz uczuciem wywołany, brak afek
tacji, roboty i szablonu!t Im sytuacja sceniczna zdaje się bardziej 
efektowną i działającą tym efektem na widza, tym mniej zmu
szeni jesteśmy używać efektów scenicznej, aktorskiej roboty. 
Co więcej - Antoine każe nam zacierać owe efekta zbyt wi
doczne i jaskrawe autorskie - a owe „ostatnie słowa", którymi 
tak często aktorzy kokietują publiczność odchodząc ze sceny dla 
wywołania brawa - w Teatrze Wolnym zupełnie nie mają 
miejsca. 

Jeżeli w trakcie sztuki publiczność przerwie artyście brawa
mi, Antoine nakazuje nam grać dalej i nie rozrywać akcji prze
czekiwaniem oklasków publiczności. Nie wolno nam wychodzić 
po scenach, kłaniać się, lecz należy czekać za kulisami zakoń
czenia aktu i wtedy wszyscy artyści wychodzą przed kurtynę. 

I słusznie , gdyż u Antoine'a nie ma małych ról i nic nie 
znaczących artystów. Dla dobra sztuki gra się tam nieme pra
wie role, i wnosi się list na scenę lub anonsuje przybycie gościa. 
Czasem sam Antoine gra rolę służącego zjawiającego się 
w drzwiach dla anonsowania obiadu. 



I wszystko się tam czyni „dla dobra sztuki". Nikt się nie 
chce wybić na plan pierwszy, wszyscy pracują nad wytworze
niem doskonałej całości. Bo jednostka aktorska rozpościerająca 
się na scenie w pysze swej własnej doskonałości robi wrażenie 
chórzysty, który gwałtownie swój „drugi tenor" lub „bas'' -
wybifa ponad c

0

hór cały - psuj ąc harmonię m elcdii ogólne~. , 
Grając na scenie, z apomnieć należy o sobie, a pam1ętac 

o sztuce i o całości przedstawienia. - I tam - u Antoine'a, to 
już nam weszło w krew, ta wspólna dbałość o dobro sztuki -
tak jak i zapomnieni e o tej czwartej ścianie, o której artyści 
Korr{edii Francuskiej zapomnieć nie mogą, jest pierwszym arty
kułem kodeksu sztuki aktorskiej. Publiczność kokietowana nuży 
się tą kokieterią artysty. Potrzeba grać p~zed nią, a~e i:ie dla 
nie j wyłącznie. Publiczność, jak~ masa zb10rowa, ~aJe się łat
wo porwać iluzji i sugestia tłumow gra tu olbrzynuą rolę: 

Należy, aby artysta zachowaniem się swoim na scenie su
gestionował publiczność myślą, że to, co się dzieje w otworze 
sceny , dzieje się naprawdę . Mówię .tu ~edynie o ~.ztuk~ch real: 
nych, gdyż to, co wkracza w dz1edzmę fantazJ1, . :vinno byc 
znów grane jak szereg doskonale pięknych i harmor;1Jnych ob~a: 
zów, jak sen oprawny w ramy sceny - sen, w ktorym artysc1 
są ucie l eśnieniem marzeń wyobraźni a.utora. . , . . 

Chcieć jednak takie senne widziadła przenosie w zycie 
i sztuczną deklamacją tłumaczyć bóle i smutki co dzień spot.y
kanych postaci - jest rzeczą niemo~liwą _i nig~y ~ie porywaJ~
cą publiczności. Płakać należy tak, Jak się w zycm J?łacze, me 
wahając si'ę zmazania pudru i oszpecenia się na scen_1e. Jest to 
może szare, codzienne, brzydkie - ale też i łzy ludzkie są szare 
i codzienne! 

Widzimy dokoła siebie w życiu tysiące tragedii, ba! „. często 
sami bierz~my w nich udział. Gdzież są te krzyki?. te kon:orsje? 
te wyłamywania rąk i tragiczne przewrac.ame . oczow? . 
a przecież jakże boleść cicha łkającego człowieka Jest przeJ-
mująca! „ .. 

Dlaczego więc sztuczność ma być podstawą sztuki ? Juz Jest 
tak na świecie, że każdy łatwo odróżni udawanie od prawdy. 
Widz chce, aby aktor czuł naprawdę sytuacj~ scemcz?ą·. Widz 
jest egoistą, bo w ten sposób sa~ c_hce . od~z~c p~a"'.dz1 w~e całą 
sytuację. - On - aktorowi za s1eb1e c1erp1ec kaz~ 1 dop1er.o to 
cierpienie w złagodzone j formie wytwarza sensacJę dla widza. 

Skoro artysta wygłasza swą tyradę z olbrzymim . J?~t?se r:i, 
widz pozostanie obojętny. Dlaczego? Bo ten patos pr~eshzr;1e ~ię 
po nim bez wrażenia. Widz nie jest patetycznym - m e u.rme .mm 
być i dlatego nie znajdzie w, swej du~zy echa . odpowied~1ego 
dla posłyszanych ze sceny slow'. ~ee.z i prawdziwe uczuc.1e -
to które się w kąciku serca gmezdz1, Jęczy, płacze, skarzy -
tak po ludzku, po naszemu, nie po chorobliwemu - poruszy 

zawsze odpowiednią strunę w duszy słuchacza. Publiczność to 
harfa, na której aktor gra śpiewaną sercem melodię. - Nie na
leży, aby ta melorua była zbyt sztuczną i uczoną - bo„. strun 
na harfie nie starczy!. .. 

A więc credo moje wyznaje podwójny kiernnek w sztuce: 
harmonię i poezję w krainie fantazji, prawdę i prostotę w dzie
dzinie realizmu. 

Jest ono mało skomplikowane i dość jasne. Dusz.a ludzka 
(nawet ta - najbardziej skomplikowana) czuje bardzo prosto 
i płacze bez afektacji i maniery. Ponieważ aktor odtwarza na 
scenie prawie zawsze prawdziwe stany duszy (z wyjątkiem ról 
tak zw. zdrajców i kokietek), niechże je odtwarza prawdziwie 
i szczerze. - Będzie może mniej krzyku, hałasu, potęgi i siły 
szablonowej, scenicznej - ale za to będzie więcej łączności 
między sceną a widownią, i to łączności, która spaja najściślej, 
bo - łączności spólnego cierpienia (.„) 

• Gabriela Zapolska „Publicustyka" . 
Wrocław 1959, Zakład Narodowy 
Imienia Ossolińskich. 
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