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Giovanny Castellanos - rocznik 79; urodzony w Kolumbii , absolwent 
Wydziału Reżyserii krakowskiej PWST. Asystent Krystiana Lupy, Mikołaja 
Grabowskiego oraz Andrzeja Wajdy. Autor spektakli i performance'ów 
wystawianych w Kolumbii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W Polsce 
wyreżyserował min .: „Podróż do wnętrza pokoju" Walczaka, „Na pełnym 
morzu" Mrożka, „O miłości i innych demonach" Marqueza oraz 
„Posprzątane" Ruhl. 
Blisko związany z Fundacją Narodowego Starego Teatru w Krakowie 
oraz krakowskim Stowarzyszeniem Teatralnym lażnia . Członek Centrum 
Artystów Niezależnych (Minneapolis) oraz współzałożyciel Teatra 
Experimental Latinoamericana (Minessota) . 
Cechą charakterystyczną teatru Castellanosa jest „przepuszczanie" 
europejskich i polskich kodów kulturowych przez latynoamerykański „ filtr" 
tajemnicy i szaleństwa codzienności. Osobliwy, nieprzeintelektualizowany 
dystans reżysera - często zaskakujący polskiego widza - tworzy 
wielogłosową przestrzeń, w której pozornie oczywiste pytania i problemy 
zyskują oryginalne, odmienne ujęcie . Banalne przywoływanie w tym 
miejscu iberoamerykańskiej szkoły ;wyobraźni ma o tyle sens, 
iż Castellanos tworzy własne, z ducha cortazarowskie „modele 
do składania" rządzące się jednak logiką emocjonalnego zaangażowania . 

Wojciech Stefaniak - rocznik 66; jeden z najciekawszych scenografów 
średniego pokolenia. W 1991 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie , wydział Wzornictwa Przemysłowego. Stypendysta 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. W roku 1995 spędził kilka miesięcy 

w Argentynie, pogłębiając doświadczenia zawodowe. Tam zainteresował się 
scenografią, której do dziś pozostaje wierny. W ciągu ostatnich 1 O lat 
zrealizował kilkadziesiąt projektów teatralnych m. in. w rodzinnym Kaliszu, 
Poznaniu, Olsztynie , Toruniu, Warszawie, Krakowie. Na stałe związany 
z Teatrem Kwadrat w Warszawie. Pracuje z najwybitniejszymi reżyserami 
teatralnymi i filmowymi. Zajmuje się również sztuką sakralną i grafiką 
użytkową. W roku 2000 i 2003 otrzymał Nagrodę Prezydenta miasta Kalisza 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej . 

Anna Jankowska - rocznik 71, tancerka, choreograf, projektant świateł, 
aktorka i wokalistka . Ukończyła School On Wheels Teatru Derevo, 
studiowała metodę Teatru Odin w Holstebro. Współtworzy berliński teatr 
TRAVA, z którym występowała na wielu polskich i międzynarodowych 
festiwalach . Juror i wykładowca tańca współczesnego. Jest również autorką 
ruchu scenicznego do spektakli dramatycznych. Współpracowała 
z teatrami : Remus, ACADEMIA, Company Maru. W 2005 wzięła udział 
w Interdyscyplinarnym Laboratorium dla Choreografów: Jagniątków Move 
the Mount. W tym samym roku założyła Grupę Artystyczną KONCENTRAT. 
Realizowała wspólne projekty muzyczne m.in. z Ari Poutilainenem, Kalle 
Kalima i Sebastianem Schmidtem. 

Gabriela Zapolska 

Ich czworo 
Tragedia ludzi głupich w trzech aktach 

adaptacja, reżyseria 
i opracowanie muzyczne: Giovanny Castellanos 
scenografia: Wojciech Stefaniak 
choreografia: Anna Jankowska 

obsada: 
Grzegorz Jurkiewicz - Mąż 
Agnieszka Pawlak (gościnnie) - Żona 
Dariusz Poleszak - Fedycki, Mandragora 
Irena Telesz - Wdowa 
Marzena Bergmann - Panna Mania 
Grzegorz Sowa - Dziecko 

asystent reżysera: Grzegorz Sowa 
inspicjent/sufler: Anna Żywiecka 
realizator świateł: Jerzy Świtoń 
realizator dźwięku: Daniel Winarski I Marek Heimburger 

Premiera: 19 maja 2007 



Teoria rozwoju moralnego Kohlberga: 

1. Posłuszeństwo i kara - postępujemy etycznie, powodowani lękiem przed 
karą. 

2. lnstrumemtalizm - jesteśmy dobrzy, gdyż widzimy w tym własną korzyść. 
3. Szukanie aprobaty - staramy się żyć moralnie, ponieważ oczekujemy 

nagrody od innych. 
3. Zgodność z prawem - respektujemy zasady moralne, wierząc w prawo, 

które nakłada odpowiednie normy. 
4. Kontrakt społeczny - wyznajemy określone wartości, ponieważ są one 

korzystne dla ogótu społeczeństwa. 
5. Uniwersalne sumienie - doznajemy świadomości uniwersalnych zasad 

moralnych o charakterze transcendentnym. 

Według Kohlberga przeciętny człowiek osiąga w swoim rozwoju moralnym 
etap trzeci lub czwarty. 

J. Turner, D. Helms, Rozwój człowieka 

Z chwilą pojawienia się dzieci, mężczyzna uczy się być jednocześnie mężem 
i ojcem, natomiast kobieta uczy się godzić zadania żony z obowiązkami 
matki. ( ... ) Kobieta - poznając smak miłości macierzyńskiej - nie może 
przestać być żoną. Stając się matką nie przestaje być kobietą i głównym 
punktem odniesienia dla swojego męża. Powinna zatem w dalszym ciągUI 
dbać o siebie, o swoje zdrowie i swój zewnętrzny wygląd. ( ... ) Dojrzałość 
polega na tym, że matka zdaje sobie sprawę z tego, iż pozostaje żoną, że ma 
potrzebę i prawo, by być przez męża nadal dostrzegana w swej kobiecości, 
obdarzana czułością i zainteresowaniem seksualnym. W przeciwnym 
przypadku zacznie coraz bardziej tracić kontakt z mężem, a to nieuchronnie 
doprowadzi do kryzysu małżeństwa. ( ... ) 

ks . M. Dziewiecki, Wychowanie w rodzinie , opoka.org .pl 

Cztery sposoby wychowawcze, by nie zdradzić się ze zdradą przed własnym 
dzieckiem: 

1. W myśl założeń pedagogiki naturalistycznej, której początki stworzy! 
Jan Jakub Rousseau, dziecko wychowujemy swobodnie - zgodnie z jego 
naturą. Sprawdzamy ile jest dziecka w dziecku. Odkrywamy naturalne 
skłonności dzieciny, potrzeby, zainteresowania, ograniczając swą rolę 
do czuwania. Jeśli dziecko pogrąży się we własnym świecie, nie dostrzeże 
w nas Filona, ani nie zauważy naszych kosmatych występków. 

2. Korzystając z socjologizmu pedagogicznego, iuzależniamy wychowanie 
od warunków, w którym przebiega. Innymi słowy: z miejsca sugerujemy 
dziecku patologię lub libertynizm, dzięki czemu latorośl uzna nasze 
skłonności za wynik społecznie i rodzinnie dziedziczonego upośledzenia 
moralnego, jak również za przejaw klasowo obciążonej traumy. 

3. Wedle postulatów pedagogiki kultury - kształcimy, bowiem człowiek 
tworzy kulturę, ale i kultura tworzy człowieka. Dajemy dzieciakowi 
do poczytania „Ullissesa" Joyce'a lub coś z pism Derridy, włączamy 
IV Symfonię 8-dur op. 67 Bethoveena. Wieczór należy do nas ... 

4. Wyznając antypedagogikę, negujemy tradycyjną formę wychowania 
i stajemy się rodzicielskim anarchistą. W założeniu antypedagogicznym 
dziecku oddajemy wolność do samodecydowania o sobie. W myśl zasady: 
wychowanek wie lepiej niż wychowawca, co jest dla niego dobre. Pełen 
luz. Pojęcie zdrady stanie się oldskulowym anachronizmem. 

za: Teksty źródlowe do dziejów wychowania, wybór i oprac. Stefan Możdżeń 

Berger wprowadza kategorię społeczeństwa losu i społeczeństwa wyboru. 
Pierwsze opiera się na stałych (tradycyjnych) wzorcach. Jednostka 
przyswaja normy i wartości, które są z góry określone, jako formy 
zobowiązań społecznych, z trudem dopuszcza się tu odmienność opcji 
i ocen. Drugie opiera się na pluralizmie, uwzględniającym różnorodność 
autonomicznych obiektów konkurujących w urzeczywistnianiu przyjętych 
celów. Alternatywność staje się swoistym imperatywem. Przejście 
od społeczeństwa losu do społeczeństwa wyboru to pokonanie drogi 
od totalitaryzmu do demokracji. 

Czesław Wiśniewski, Polityka i wychowanie 



Gabriela Zapolska, wtaśc. Maria 
Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska 
- aktorka, dramatopisarka, powieścio
pisarka i publicystka. Urodzita się 
w 1857 roku, w ziemiańskiej rodzinie 
pod Luckiem. Edukację odebrała 
w zakładzie Sacre Coer oraz w Insty
tucie Wychowawczo-Naukowym we 
Lwowie. Jej niezależna i „wolnościo
wa" natura objawiała się krachem 
kolejnych matżeństw. Najpierw 
z porucznikiem gwardii carskiej 
Konstantym Śnieżko-Btockim, później 
ze Stanistawem Janowskim. 

W wieku dwudziestu pięciu lat zosta!Clł' aktorką Teatru Krakowskiego, 
przy1mując pseudonim Gabriela Zapolska. Występowata w teatrach 
galicyjskich, w Poznaniu, w zespotach, wędrnwnych w zaborze pruskim 
i w Królestwie. W październiku 1888 usitowała popetnić samobójstwo. 
Rok później wyjechata do Paryża, gdzie grata drobne role w teatrzykach 
bulwarowych, nawiązując kontakty z nowatorskimi kręgami teatralnymi 
i1 artystycznymi, a także ze środowiskiem socjalistów. 
Ustawiczne zatargi z dyrektorami teatrów zmusity ją do rezygnacji 
z a~t~rstwa. W roku 1902 zato.żyta w K~akowie w!asną szkolę dramatyczną, 
by JUZ w roku 1904 patronowac lwowskiemu „Teatrowi Gabrieli Zapolskiej". 
W roku 1912 wzięta udziat w zorganizowanej w Pradze Wystawie Pracy 
Kobiety Polskiej; zasiadała w komisji artystycznej Teatru Premier. Po zajęciu 
Lwowa przez wojska rosyjskie prowadzita przez pewien czas cukiernię. 
Zmarta 17 grudnia 1921 roku; pochowana jest na lwowskim Cmentarzu 
Łyczakowskim. 

Debiutowata opowiadaniem pt. „Jeden dzień z życia Róży" (1881 )
Jej utwory: opowiadanie „Małaszka" (1883), powieści „Kaśka Kariatyda" 
(188?-1~86), „P~edpiekle" (1889) wywotywały oburzenie i doprowadzaty 
do bialeJ gorączki konserwatywną krytykę. W powieściach „O czym się nie 
mówi" (1909) i „O czym się nawet myśleć nie chce" (1914) podjęta 
problematykę pirnstytucji i chorób spotecznych. Szczególne miejsce w jej 
dorobku zajęty satyryczne komedie obyczajowe: „Żabusia" (1897), 
„Moralność pani Dulskiej" (1906), „Ich czworo" (1907), „Panna 
Maliczewska" (191 O). 
Przez patriarchalnie i1 mizoginistycznie nastawionych krytyków nazywana 
„najtęższym w literaturze światowej autorem teatralnym w spódnicy"_ 
Uchodzi za twórczynię polskiej komedii naturalistycznej i jedną 
z prekursorek kobiecej myś U i niezależnej w polskiej literaturze, walczącą 
z wizerunkiem „paniusi" od Uirycznych westchnień. 

Mniejsza o obyczajowy koloryt, mitosne trójkąty, kwadraty i pięciokąty, 
mniejsza o zdradę matżeńską, której wariacje tryumfują w telenowelach. 
Castellanos węztowym problemem „Ich czworo" czyni rodzinną wspólnotę. 
Jakież to, zdawatoby się, oczywiste, skoro dyskursy polityczne, 
kaznodziejskie mówią o niej codziennie tak kategorycznym i petnym 
boskich sankcji głosem. Jednak reżysera interesuje kształtowanie 

wrażliwości dziecięcego obserwatora, który błyskawicznie rozpoznaje 
reguły gry panujące w dorosłym świecie, gdzie moralność jest wartością 
werbalizowaną, jednak często - pustą egzystencjalnie. Coraz bardziej syte 
i zadowolone z siebie społeczeństwo stwarza nowy typ młodych ludzi, 
będący złowrogą karykaturą sztucznych więzi. Tatuś-inżynier i mamusia 
-nauczycielka potrafią skutecznie „wyprodukować" synalka z bejsbolem, 
czy Pawkę Morozowa w szkolnej ławie. Ilość dobra, nie bilansuje ilości 
podpatrzonego zła, gdy życie układa się w tragedię„. głupców. 
Sztuka ma to do siebie, że jedną metaforą, obrazem potrafi powiedzieć 
i więcej, i celniej niż gromowładne rzesze ministerialnych mędrków 
o rozplenionych językach, niż chóralne zastępy moralistów, którzy jednym 
palcem pokazują apokalipsę, drugim rysują rajską tęczę. 

Mariusz Sieniewicz 

Jean Piaget określa dwa stadia rozwoju moralnego człowieka. Pierwsze -
zwane stadium realizmu moralnego jest automatycznym posłuszeństwem, 
bez rozumowania lub oceniania. Dziecko traktuje wszystkie dorosłe osoby 
mające autorytet jako wszechpotężne i ślepo stosuje się do nałożonych 
przez nie zasad. Ocena czynów jako dobre lub złe wynika z ich konsekwencji, 
a nie ukrytych motywacji. W stadium drugim człowiek bierze już pod uwagę 
intencje. Surowe i nieelastyczne pojęcia dobra i zła przejęte od 
~utorytetów, stopniowo ulegają modyfikacji - w j ej wyniku okazuje się, 
ze np. okłamywanie jest często usprawiedliwione i niekoniecznie złe. 
Kluczowym pojęciem teorii Piageta jest adaptacja, która zachodzi poprzez 
procesy asymilacji i akomodacji. Asymilacja umożliwia jednostce działanie 
w nowych sytuacjach za pomocą istniejących już schematów. z kolei 
akomodacja to całościowy i spójny proces, umożliwiający jednostce 
modyfikowanie pojęć i czynności tak, by pasowały eto nowych uacji. 

za: Maria Ziemska, Rodzina a osobowość 




