


Ich czworo 
W W)'ŚCigu po S7~ie. 

Zapolska. To była kobieta! Szalona i buntownicza, rozwiązła i nienasycona w miłości. Wyrwała się z 
krępującego ją środowiska ziemiańskiego i ku zgorszeniu rodziny została aktorką objeżdżającą z teatrem 
miasta i mieściny. Bohaterka intryg. miłosnych przygód, ryzykownych pl7.edsięwzięć (jak paryska „ka
riera" w teatrze Antoine'a) była prawdJjwą indywidualnością pozostającą w ciągłym konflikcie z konser
watywnym otoczeniem, którym gard7jła. Z.a to, że żyła jak chciała zapłaciła wysoką cenę: osamotniona, 
schorowana, napiętnowana przez ,,towarzystwo". 

Co więc upoważniało ją, ..życiowego bankmta", do tak dmtycznego i bezpośredniego wytykania 
innym, żyjącym „po bożemu", ich wad. błędów, życiowych wyborów? Może to, że pozostając wierną 
sobie ta niezwykle inteligentna, obdarzona darem obse1wacji i zmysłem krytycznym kobieta, dostrzegała 

obłudę, głupotę, fałsz i pospo
litość, które życie innych czy
niło pozornie lepszym. I jak 
mało kto umiała celnie przed
stawić w swych dramatach, 
ośmieszyć i pokazaćjakie nie
bezpieczeństwo ze sobą niosą te 
cechy. na które społeczeństwo 
daje przyzwolenie. Nie bez 
przyczyny opatrzyła jedną ze 
swych najlepszych komedii, 
„Ich czworo", podtytułem 
„T ragedia ludzi głupich". 

Jako artystka uksztahowa
f ot. Tomasz Żurek nazostalaprzeznaturalizmiżyła 

w przekonaniu, że człowiekiem rządzi popęd, biologiczny głód wciąż i wciąż domagający się zaspokajania, 
siły przezwycię7..ające rozum i wychowanie. Stąd miłość, pożądlmie. nienawiść. Wszystko inne to żałosna 
iluzja, którą zamazujemy swój prawdJjwy obraz i chcąc nie chcąc skłaniamy się ku obłudzie, w obawie, by 
nie zdema~kowano na~ prnwdziwych. 

„Ich czworo" to kamernlny obraz pewnej rodziny i dwójki „przyjaciół domu". Bohaternmi drnrnatu 
kiemje ślepe prngnienie szczęścia, nieudolne próby pokrycia egzystencjalnej pustki, ale co najgorsze -
głupota. W ujęciu Zapolskiej niewyobrnl..alnie śmieszna i przeraż.ająca. 

Oto żona - nadmiar energii zastąpił u niej rozum, toteż radzi sobie bez niego jak umie, działając z 
rozpędu i bezmyślnie. Niekochana przez męża, znudzona domowym ciepełkiem, oddaje się flirtom z 
zakochanym w sobie jedynie lowela~m. poświęcając dla niego dziecko i naiwnie wiemic. że nie skończy 
jak zwykła kokota. Całkowicie morał insenity. Ta postać rozsadza ramy stereotypu kobiety- idiotki. 

Oto Mąż- z tytułu profesora (pracuje w gimnazjum) czerpie przekonanie o swej nieomylności i 
głębokiej znajomości życia. Zimny, pozbawiony cieplejszych uczuć typ, bezradny jak dziecko, mający w 
pogardzie swą żonę, ale nie jej sex appeal. Jedną kobietę łatwof>rzyjdzie mu zastąpić inną, byle mieć 
spokój i powa711nie sąsiadów. 

Oto Mania - prosta jak droga z kuchni do gabinetu profesom, J...1órą ochoczo przemima. Sparzyła się 
w życiu nie rnz i wiele nie oczekuje„. jedynie momentu gdy uda się zająć miejsce jakiejś nieostrożnej żony. 

Oto Fedycki - uroczy, żyjący w narcystycznym zachwycie fagas, sprytnie wykorzystujący uwielbie
nie jakie budzi u kobiet. Kretyn. Mieszka kątem u pewnej Wdowy, 7..ałośnie kwilącej o jego uczucia, 
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których namiastkę dostaje za 
dach nad głową. 

Niebezpieczny pasożyt, 
choć w scenach miłosnego 
uniesienia rozbrajający. 
Oto dziecko. Świadek zdrad, 
kłamstw, oskarżeń, obłudy. 

Kim będzie, gdy dorośnie? 
Zapolska doskonale łą

czy w ,Jch czworo" tragizm 
jaki bezsprzecznie niesie ze 
sobą przedstawiona w sztu

f ot. Bartosz Babiński ce sytuacja, z pospolitością 
przeciętnego domu, nasycając obraz wytrawnym dowcipem. Posiłkuje się komedią mieszczańską, ale 
podnosi jej rangę poprzez bardzo nowoczesne postawienie problemu i nakłanianie widza, by rozważył go 
nawet jako ważkie 1.agadnienie filozoficzne. Czy mamy bezwzględne prawo do szczęścia? Czy moralność 
to dziś z gruntu fałszywie brzmiące słowo? Jak szybko każemy dorastać dJjś dzieciom, by przygotować 
je na twardą utarczkę z losem? 

Jacy jesteśmy? Tacy jak nas Pan Bóg stworzył: nadzy. 
Iza Natasza Czapska 

O realizacji „ICH CZWORO" 
w KRAKOWSKIM TEATRZE SCENA STU mówią: 

Stanisław Banaś- reżyser 

Żyjemy w czasach, kiedy każdy idzie po swoje i szuka szczęścia, choć nikt nie wie co może mu je dać. 
Wizja szczęścia zostaje mu narzucona prLez otoczenie, przez media, literaturę. Ja też się w tym chaosie 
gubię i gdyby ktoś zapytał mnie co to jest szczęście, bardzo trudno byłoby mi odpowiedzieć. Jak wszyscy 
gonię za nim, choć nie do końca wiem jak powinno wyglądać. My, Polacy, zaliczyliśmy Wolność, terdl. 
zaliczamy Szczęście. Co dzieje się w momencie, gdy staje się ono celem człowieka, pokazuje Zapolska w 
,Jch czworo": mę7.czyźni stają się kreaturami, a kobiety padąją ofiarą swoich pochopnych wyborów. Naj
większą żałość budzi dziecko, które wychowane na glebie jaką przedstawia w tym dramacie Zapolska, 
będzie kiedyś bardzo niebezpiecznym człowiekiem - jest okaleczone psychiczne i uczuciowo, nauczone 
od malego zdrady, kłamstwa, obłudy. Prezent1tj:1c widzowi tę sztukę pytam więc: Co dalej? 

Dorota Segda-ŻOna 
Lojalnie szukałam wszystkiego, co mogłoby usprawiedliwić postępowanie postaci, którą gram. To 

mo7.e być jej drobnomieszczańskie wychowanie, wzorzec macierzyństwa przejęty od matki, mąż-po
twór, nie okazujący czułości, co krok mówiący jej, że jest głupia. Qnajest dzielna i zaradna. To wszystko 
wiem, ale gdy zaczynam grać, gdy rzucani się na głęboką wodę, okrutne postępowanie tej kobiety sprawia, 
że niewiele pozostaje do obrony. 

Żona ma zachwiane życie emocjonalne, nie znajduje miłości w domu, więc szuka jej gdzie indziej. 
Dałabym jej prawo do szczęścia, gdyby nie to, że zdobywa je kosztem dziecka i w sposób tak irracjonalny, 
że trudno jej bronić, choć jest mi jej żal. 

Agnieszka Schimscheiner- Mania 
Mania jest prostą, dotkniętą przez los dziewczyną. W wieku piętnastu lat padła ofiarą niedojrLałego 

związlrn: zaszła w ciąż.ę z pewnym lekkoduchem, który na wieść o mającym się narodzić dziecku uciekł 
od niej. Doszło do tragedii - pozostawiona sama sobie Mania dziecka nie urodziła (prawdopodobnie 
poronila, albo usunęła ciążę). Oślepiona swoją krzywdą nie ogląda się na innych walcząc o byt. Kieruje 
nią chorobliwa, desperacka wola walk.i o szczęście. Wygrywa - ale czy na długo'/ 

Myślę, że grając tak nakreśloną przez Zapolską postać trzeba jej bronić. Manię okrutnie doświadczył 
los; żyje w strachu o swoją przyszłość i nagle pojawia się nadzieja, że się spełni cud. Ta dziewczyna nie 
ma z góry ukartowanego planu rozbicia rodziny- przeciwnie - chce ratować to co z tej rodziny pozostaje, 
a przy okazji ułożyć sobie życie. 

Jacek Romanowski-Mąż 
Chciałbym tak przedstawić tę postać by zdrady Żony nie były postrLegane przez widza wyhicznie 

jako jej grzech. Chcę by widział on, że to Mąż powoduje, że się między nimi nie układa. Trzeba bardzo 
uważać by racje były tu podzielone. To nie jest tak.i oszukany safanduła! Od pierwszych scen musi być 
widoczne, że żona nie może z nim wytrzymać. 

W tym tekście zapisana jest też wnikliwa i precyzyjna anali1.a związku, w którym rozgrywa się wielki 
mecz między dwojgiem niedobranych ludzi, tworzących związek bez fundamentów. Zapolska stawia 
pytanie czym to grozi i jakie ma konsekwencje dla obserwującego ich dziecka. To pytanie dziś bardzo 
nośne i na czasie, kiedy dzieci coraz częściej stają się świadkami takich rodzinnych meczy. 

Jakub Pn.ebindoosk:i- Fedycki 
Moim zdaniem Fedyck.i to postać jak najbardziej pozytywna. Jest mężczyzną o dużym uroku osobi

stym, ma poczucie humoru, 
umiejętnie radzi sobie w każdej 
sytuacji, wychodząc zopresji 
obronną ręką. 

To wspaniały materiał ak
torski, bo Fedyck.i to osobo
wość wieloznaczna. Jego zło i 
głupota pokryte są wdziękiem, 
a zdolność radzenia sobie w 
życiu jest imponująca. Jednak 
ostateczną ocenę tego młode
go człowieka pozostawiam 
widzom. 

fot. Tomasz Żurek 

STA1'1ISLAWBANAŚ-aktori reżyser. Związany głównie z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w 

Krakowie. Wyreżyserował między innymi Balladr11ę Juliusza Słowackiego, A11tYgo11ę 11· N111n'//I ){1rk11 

Julius7a Głowackiego, Hamleta wg Stanisława Wyspiańskiego. Do jego ważniejszych nil należ<\ Chu
dogęha w Wiecwrze 117.ech KróliWilliamaSzckspim(reż .. Maciej Prus) i Milicjant w Ohnrnte/11 Pekosiu 
Tadeu<;111 Słobodzim1ka (reż. Mikoi<tj Grabowski). 

Ich CZ\l'Oro jest pierwszym spektaklem reżyserowanym p11ez Stanisława Ban~l,ia w k1~1kowskim 

TeatrzeSccnaSTIJ. 
opracowała Iza Nat~:za Czap.<;ka 




