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Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska) 

Aktorka, dramatopisarka, powieśc iopisarka, 

publicystka. Występowała w teatrach galicyjskich, 

w Poznaniu, w zespołach wędrownych w zaborze 

pruskim i w Królestwie, teatrach bulwarowych 

w Paryżu. W październiku 1888 r. usiłowała popełnić 
samobójstwo. Z powodu zatargów z dyrektorami 

teatrów zmuszona została do rezygnacji ze sceny. 

Dwukrotnie wyszła za mąż (pierwsze małżeństwo 

zostało unieważnione, drugie zakończyło się 

rozwodem). Debiutowała opowiadaniem Jeden 
dzień z życia róży (1881), ogłaszała nowele i powieści 

w prasie lwowskiej, następnie warszawskiej. Jej 

utwory: opowiadanie Ma/aszka (1883) , powieści 

Kaśka Kariatyda (1885-1886) , Przedpiekle (1889) stały 

się przedmiotem polemik i wywołały oburzenie 

konserwatywnej krytyki ze względu na dominujący 

w nich naturalizm. W powieściach O czym się nie 
mówi (1909) i O czym się nawet myśleć nie chce 
(1914) podjęła problematykę prostytucji i chorób 

społecznych. Szczególne miejsce w jej dorobku zajęły 

satyryczne komedie obyczajowe: labusia (1897), 

Moralność pani Dulskiej (1906), Ich czworo (1907), 

Panna Maliczewska (1910). 
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Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie, z zawodu logopeda 

i logopeda medialny. Zadebiutowała dramatem 

Agata szuka pracy (2005). Swój warsztat pisarski 

i dramaturgiczny szlifowała w Laboratorium 

Dramatu, w Laboratorium Scenariuszowym, 

podczas warsztatów z Nikołajem Koladą i na 

Forum Dramaturgicznym. Autorka słuchowiska 

radiowego Strnkne Ann (2009), dramatów: Lena. 
Eine charmantc Frau, Bazuka (2008), Aaa pracy 

szukam, matkę oddam (2004). Współscenarzystka 
serialu Włatcy Móch. Autorka powieści Piąta-pora 

roku (2006). 
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Reżyser, scenarzysta, kulturoznawca, teatrolog. 

Ukończyła Wydział Polonistyki uw, Wydział Wiedzy 

o Teatrze oraz Wydział Reżyserii AT w Warszawie. 

Doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii 

Nauk (specjalizacja teatrologiczna). Jest producentem 

teatralnym i muzycznym, a także felietonistką 

„Sceny", „Notatnika Teatralnego" oraz autorką 

artykułów w „Pamiętniku Teatralnym", „Nowych 

Książkach " i „Zw ierciadle". Pracuje w teatrach 

w Polsce i za granicą (Teatr Opery i Baletu 

w Nowosybirsku). W 2009 r. wyreżyserowała sztukę 
Elfriede Jelinek Śmierć i dziewczyna. Dramaty 
księżniczek w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 



r~h czworo. 
Oby:=zaje dz'kich 

Dramat Ich czworo powstał w 1907 roku. To jedna 

z wielu sztuk Zapolskiej z tak zwanego „kręgu 

domowej lampy'', w której odnajdujemy kolejną 

wersję tematu mieszczańskiego małżeństwa, tematu 

dla Zapolskiej niem al obsesyjnego. Zakłamanie, 

podwójna moralność, obłuda, kołtuneria , zdrada -

oto co tkwi pod płaszczykiem pozornie normalnego 

związku. 

Czy współczesny człowiek , żyjący w nowoczesnym, 

konsumpcyjnym świecie tworzy związki inne niż 

jego mieszcza11scy przodkowie sprzed wieku? 

Erich Fromm w O sztuce miłości postawił 

następującą diagnozę: „Nowoczesny człowiek 

wyobcowuje się od siebie, od swoich bli źnich, 

od natury. ( .. .) Chociaż każdy usiłuje trzymać 

się możliwie jak najbliżej innych, pozostaje 

jednak zupełnie samotny, przepełniony głębokim 

uczuciem niepewności, niepokoju i winy, co 

występuje zawsze, gdy człowiekowi nie udaje się 

przezwyciężyć osamotnienia.( ... ) Mąż powinien 

„rozumieć" swoją żonę i okazywać jej pomoc. 

Powinien pochlebnie się wyrażać o jej nowej sukni 

i smacznej potrawie. Ona z kolei powinna 

okazywać mu dużo zrozumienia, kiedy przychodzi 

do domu zmęczony i w kiepskim humorze, 

powinna uwai.nie słuchać, gdy opowiada jej o swoich 

kłopotach zawodowych, nie powinna się złościć , 

lecz traktować rzecz wyrozumiale, kiedy zapomni 

o je) urodzinach. Tak pojęty stosunek ograniczy 

się ao przebiegającego bez większych zgrzytów 

„wspó łżycia" dwojga ludzi, którzy przez 

całe życie pozostaną sobie obcy". 

Jest w tantryzmie rytuał seksualny - maithuna, 

który opiera się na medytacji i ceremonii: 

odpowiednie ruchy, pozycja ciała, wizualizacja 

pragnień , dyscyplina zmysłów rozciągnięta 

w czasie. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 

jogin usługuje jogini jak służący, śpi w tym 

samym co ona pokoju, ale nie z nią, potem u jej 

stóp. Podczas kolejnych czterech miesięcy nadal 

jej u sługuje i śpi w jej ło żu po jej lewej stronie, by 

następne cztery miesiące spać po stronie prawej. 

Nie dotykają się. Później sypiają objęci. Potem 

kolejno jogin przynosi jej kwiaty, kąpie joginię, 

całuje ją. Kiedy wreszcie dochodzi do zbliżenia -

nie powinno dojść do wytrysku . Tylko opanowanie 

pierwotnego instynktu i za trzymanie nasienia 

gwarantują parze kochanków niekończącą się 

rozkosz. Nirwanę. 

Trzeba być wytrawnym joginem, by tłumiąc własne 

potrzeby i uciszając zmysły osiągnąć szczt;~cie. 

W każdym innym przypadku „zatrzymanie 

nasienia" uruchamia nieodwracalną tragedię 

rozpadu. 

DANA lUKASIŃSKA 



Gdzie te dobre duchy, domow iki, gospodarze? 

Gdzie chichot spod posad zek? 

Gra na grzebieniach wieszcząca wesele? 

Psotne zrzucanie zegarów? Tłuczenie szklanek, gdy tylko 

złość nas bierze? 

Gdzie wieszczenie zza pieca: kłótnia w domu echem 

po wiecie idzie! Złego czy dobrego dasz, to samo 

do ciebie po stokroć silniej wróci! 

Domowiki od wieków gościły w życiu rodziny 

- podszeptywały, jak dobrze prowadzić dom, 

trzymały ręce na pulsie codziennego życia, pomagały 

przezwyciężać codzienne problemy. 

O ich śmiech dbano jak o własne szczęście, 

bo zwiastował nadejście dobrych czasów. 

Domowicha czy domowik zawsze ubrani w domowe 

ubrania, uwielbiali przybierać postaci zoomorficzne -

psa, kota , węża, szczura. 

Najedzony, utulony, zadbany domowik był nie tylko 

przyjacielem, był członkiem rodziny. Trzeba go było 

długo prosić, by przy przeprowadzce zechciał przenieść 

się w nowe miejsce. Zaniedbane domowiki mściły się, 

tłukły naczynia, straszyły domowników, obcych w domu 

traktowały jak intruzów. Złe i ni zadowolone opuszczały 

w ko11cu dom, szukając nowego bezpieczniejszego miejsca. 

A dzi tak chciałoby s ię usłysze ' choć małe miauknięcie , 

warknięcie czy syk zza pleców, ostrzegające niejedną 

rodzinę przed chwiejnośc i ą . 

A GN IESZKA KORYTKOWSKA- M AZ UR 



Listek fi~owy 

Zmiany w erotyzmie zależą od klimatu i geografii, 

od społeczeństwa i historii , od poszczególnych 

jednostek i ich temperamentów. Mają też w nich 

udział okoliczności, przypadek i chwilowy impuls. 

Jeżeli człowiek jest istotą chwiejną, morze, które nim 

kołysze , samo jest poruszane kapryśnymi pływami 

erotyzm u. („ .) 

W każdym społeczeństwie istnieje zbiór zakazów 

i tabu - a również bodźców i zachęt - które mają 

regu lować i kontrolować popęd płciowy. Te reguły 

służą zarówno społeczeństwu (kulturze), jak 

i reprodukcji (naturze). Bez tych reguł rodzina 

by się rozpadła, a w ślad za nią społeczeństwo. 

Poddani ciągłym elektrycznym wyładowaniom 

seksu ludzie wynaleźli piorunochron: erotyzm. 

N iepewny to wynalazek, jak zresztą wszys tkie 

inne, które wymyśliliśmy. Erotyzm jest dawcą 

życia i śmierci. Teraz wyraźniej zaczyna się 

rysować jego dwuznaczny charakter. Erotyzm 

jest przyzwoleniem, uwzniośleniem i perwersją. 

W jednym i drugim wypadku podstawowa 

funkcja seksualności - reprodukcja - zostaje 

podporządkowana innym celom, społecznym bądź 

indywidualnym. Erotyzm chroni społeC7.eństwo 

przed atakami seksu, lecz równocześnie neguje 

jego płodność. Jest kapryśnym sługą życia i śmierci. 

Erotyzm wciela się również w dwie symboliczne 

postaci: w świątobliwego pus telnika i libertyna. 

Są to symbole przeciwstawne, ale wspólna jest im 

negacja reprodukcji i owa próba zbawienia albo 

wyzwolenia siebie ze świata, który jest zepsu ty, zły 

bądź też nierealny.( ... ) Na Zachodzie kult czystośc i 

jest d ziedzic twem platonizmu i innych starożytnych 

tendencji, według których śmiertelne cia ło było 

więzieniem dla nieśmiertelnej duszy. Powszechnie 

wierzono, że pewnego dnia dusza wróci do 

Empireum, a ciało do bezkształtnej materii. ( .. . ) 

Na Wschodzie kult czystości zaczął się jako metoda 

na osiągnięcie długowieczności: oszczędzanie 

nasienia było zachowa niem życia. ( ... )W następnym 

etapie ewolucji tych wierzeń, czystość stała się 

metodą, by poprzez opanowanie zmysłów uzyskać 

nadprzyrodzone władze, a nawet - w taoizmie -

nieśmie rtelność. Mimo tych różnic, czystość pełni 

tę samą funkcję na Wschodzie i na Zachodzie: jest 

próbą , ćwiczeniem, które nas umacnia duchowo 

i pozwala nam na wielki przeskok od natury ludzkiej 

do nadprzyrodzonej. ( ... ) 

Postać na przeciwległym biegunie, rozpustnik, 

nie łączy r ligii z erotyzmem, lecz raczej są one 

u niej w ja krawej opozycji. Libertyn uznaje rozkosz 

za jedyny cel wobec wszystkich innych wartości. 

Libertyn prawie zawsze namiętnie występuje 

przeciw wartościom i przekonaniom religijnym lub 

etycznym, które postulują podporządkowan ie ciała 

jakimś wyższym celom. („ .) 

Erotyzm anachorety jest uwznioślen iem samotnym 

i bez pośredników, u libertyna zaś erotyzm to 

akt, który może się spełnić tylko przy czyimś 

współuczestnictwie albo przy obecności jakiejś 

ofiary. Rozpustnik zawsze potrzebuje kogoś innego 

i to jest jego przekleństwem. Jest uzależniony od 

drugiej osoby i staje się niewolnikiem swojej własnej 

ofiary. 

OCTAVIO PAZ, Miłość i erotyzm, Kraków 1996. 

Przystojność i wstyd nakazują zakrywać wszystkie części 

ciała prócz rąk i głowy. Co się tyczy potrzeb naturalnych, 

przyzwoitość nakazuje - nawet dzieciom - załatwiać je li 

tylko w miejscach, gdzie nikt nas nie zobaczy. Nie godzi 

się nigdy mówić o częściach ciała, które powinny być 

ukryte, ani o pewnych potrzebach ciała, jakie dane nam 

są od natury, i nie należy o nich nawet wspominać. 

de La Sa!le, Les Regles de la bienseance et de Ja civiłite 
chretienne, 



Prn1owoczesr1e 
przyQody ciała 

Ciało ponowoczesne jest przede wszystkim 

odbiorcą wrażeń. Spożywa ono i trawi przeżycia. 

Korzystając z przyrodzonej zdolności reagowania 

na podniety, jest narzędziem przyjemności. 

Poprawne spełnianie tych funkcji określa się 

mianem sprawności (fitness). Jego semantyczna 

odwrotność, pojęcie niesprawności to tyle, co 

niższa od przeciętnej zdolność absorbowania 

nowych doznań i przeżyć. Utrzymywać ciało 

w stanie tak rozumianej sprawności, to odczuwać 

podniecenie na widok podniet i radość z ich 

konsumpcji. Sprawne ciało jest wrażliwe , 

chłonne, nastrojone na absorpcję przyjemności; 

wszelkiego rodzaju przyjemności - seksualnych, 

gastronomicznych, wzrokowych czy słuchowych, 

a nade wszystko przyjemności czerpanej 

ze skutecznego wyćwiczenia ciała w sztuce 

odczuwania przyjemności. W sprawności idzie nie 

tyle o to, do jakich wyczynów ciało jest zdolne, ile 

o to , jak głębokie są doznania przeżywane w toku 

ich dokonywania. Idzie głównie o wrażenia - które 

. . . 

winny być pasjonujące, zachwycające, czarujące, 

ekstatyczne. 

Ciało jest dziś, w sposób niepodlegający dyskusji, 

własnością prywatną. Jego kultywowanie, 

jak uprawa ogródka działkowego, jest sprawą 

właściciela. Nie ma kogo - poza właścicielem -

ganić, jeśli ogród porośnie chwastami, gleby nie 

użyźni jak trzeba, a w konewce wody zabraknie. 

Uzyskawszy swe ciało na własność, właściciel 

znalazł się jednak w nie lada tarapatach. Jest 

przecież ogrodem i ogrodnikiem naraz. Ma on to, 

co się dzieje, kontrolować - ale to on właśnie ma 

być przez tę kontrolę kontrolowany ... ( ... ) 

Zaiste, sytuacja schizofrenią brzemienna. 

ZYGMUNT BAUMAN, Ponowoczesne przygody ciała, 
w: Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, 

Toruń 1995. 





Rozumu oczami widzieć nie można , bo straszne 

by stąd wynikały szały miłosne, gdyby coś takiego 

jak rozum dawać mogło oczom swe wierne 

odbicie. 

PLATON 

Przywarli do siebie tak bli sko, że nie było już 

miejsca na żadne uczucia. 

STANISŁAW }ERZY LEC 
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Dziki prosił ojca dziewczyny, którą chciał poślubić, 

o jej rękę i jeśli ojciec nie obiecał jej już komuś 

innemu, i nie widział żadnych przeszkód, wyrażał 

zgodę. Od tej chwili dziewczyna należała do dzikiego. 

Nikt nie pytał dziewczyny o zgodę. Innym sposobem 

na zdobycie żony było uprowadzenie jej z domu ojca 

czy też męża . Można było też żonę kupić obda rowując 

podarkami jej rodzinę. Kobieta pozostawała przy 

swoim mężu jako jego wyłączna własność. Kradzież 

żony była przeważnie karana śmiercią. 
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Wspólnota interesów między mężem a żoną była 

o wiele mniejsza niż u ludzi cywilizowanych. 

Mąż obżerał się, a dopiero resztki jedzenia dawał 

swojej żonie. Sprawował kontrolę nad jej wolą 

i upodobaniami. Żona postrzegała go raczej jako 

swojego pana i wroga niż partnera. Z reguły nie była 

ona jednak zbyt wrażliwa i świadoma swojego losu, 

znosiła to cierpliwie, więc po roku czy dwóch była 

już w zasadzie szczęśliwa. 
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U Lakotów każdego poranka mąż układał żonie 

włosy zaczesując je po obu stronach przedziałka, 

po czym splatał je w dwa warkocze, zdobiąc je igłami 

jeżozwierza lub orlim puchem. Następnie smarował 

jej policzki czerwoną farbą , która chroniła skórę od 

słońca. Coś jak nasze współczesne kremy z filtrem 

UV. W wielu plemionach więc mężczyźni byli tak 

zazdrośni o swoje żony, że celowo je oszpecali: więc 

Arapaho, na przykład, obcinali kobietom nosy, 

a nawet warkocze! 
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Siuksowie ostrzegali młodzieńców słowami : mój 

syn.u, mówil i, nigdy nie znieważaj żony, kobiety 

są więc więte. Ale gdy będziesz żonaty nie rób 

ze swej Żony bóstwa. Im ba rdziej będziesz ją czcił, 
tym bardziej będ z i e chcia ła być czczona. Jeśli ciągle 

będziesz słuchać żony, po pewnym czasie ona 

nie pozwoli ci wychodzić z wigwamu. W końcu, 

kiedy zos taniesz j u ż prawdziwym niewolnikiem swej 

żony, ona może kazać ci uderzyć twoich własnych 

krewnych. 

Weźmy choćby Święto Miłości u Berberów, 

podczas którego wódz klanu wybierał przyszłą 

żonę. Do Imilchil przybywały panny, wdowy 

i rozwódki, wszystkie wystrojone, z bogatą biżuterią 

i charakterystycznym mak ijażem: sza franowe 

brwi i czarne kropk i na nosie i policzkach. Kobiety 

częstowały wod za własnoręcznie wypieczonym 

podpłomyk iem. Jego smak mówił wszystko. 

I kiedy wódz wyznawał wybrance miłość mówi ąc: 

„przeniknęłaś moją wątrobę" - stawali się parą. 
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U Czok tanów, gdy żona zdradziła męża, ścinano 

młode drzewko, obdzierano je z kory i wbijano 

w ziemię na kilometr od siedliska plemienia. 

Zdradzony mąż odprowadzał niewierną żonę na 

odległość dwudziestu pięciu kroków od wioski, 

zdzierał z niej suknię i wskazując drzewko mówił: 

jeśli dotkniesz drzewa zanim cię złapią - otrzymasz 

rozwód, jeśli jednak schwytają cię podczas biegu -

poznasz nasze prawo. Żona ruszała do biegu, za nią 

wszyscy mężczyżni z wioski. Gdy udało im się 

dogonić kobietę zanim dotknęła drzewka, gwałcili ją, 

aż umierała . To było ich prawo. 

I !ON(ll I o Rl ·CZ WZ<il 1,11NA 

Honor to rzecz względna . U Czejenów na przykład, 

kiedy żona zdradziła wodza, mógł on tylko raz 

publicznie wyrazić swój żal, mówiąc: pies wyszczał 

się na moje tipi. Dlaczego? Bo zemsta i gniew godziły 

w jego honor. Tak więc mówię: pies wyszczał się na 

moje tipi. 



Dyrektor naczelny i artystyczny- PAWEŁ SZKOTAK 

Wicedyrektor - JOANNA NOWAK 

Wicedyrektor - MARCIN KOWALSKI 

Sekretarz literacki/koordynator pracy artystycznej - ANNA MAŚL 1}KOWSKA 

Kierownik techniczny- ANDRZEJ BISKUP 

Public relations - EM ILIA SADOWSKA 

Dział marketingu - ALEKSANDRA MARZEC - kierownik działu, 

TOMASZ LAGODZIŃSKJ, MARZENA NOWOTNA (kasa biletowa) 

Organizator widowni- MARIOLA MICHALAK 

Sekretariat - MARCIN ADAMCZAK 

Główny księgowy- MICHAŁ Wonuś 

Dział księgowości - BEATA PŁAWSKA, GRAŻYNA RAJEWSKA, WA KIRKOWSKA 

Kierownik biura - BOGUMIŁA WICHNIAREK 

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego - MARIA GŁUSZAK-RZE HÓWKA 

Transport i zaopatrzenie - ZBIGNIEW ROSZAK, MAŁGORZATA ROSZAK 

Oświetleniowcy - PAWEŁ BORDYCH - kierownik pracowni, ANDRZEJ SZWACZYK, LUKASZ WIE ZOREK 

Akustycy - WIESŁAW JANICKI - kierownik pracowni, BARBARA OLSZTYN 

Brygadier sceny - ROMAN BERENT 

Montażyści - LUKASZ KOŁODZIEJ , LUKASZ LEWANDOWSKI, 

KRZY SZTOF LIPIŃSKI , TOMASZ PODHARSKI , DAMIAN WEŁNA 

Garderobiane - EWA CIEŚLIK, ELŻBIETA ROCHOWIAK, Ew A JóźWIAK 

Pracownia krawiecka - WOJCIECH JANUCHOWSKI 

Stolarnia - DARIUSZ MICHALAK 

Charakteryzatornia - JOLANTA LOBA Z, MAGDALENA CHRZUS ZCZ 

Pracownia plastyczna - JACEK ZuJEWSKI, RYSZARD KSI'}ŻEK 

Pracownia dekoratorsko-tapicerska - EUG ENIUSZ MARSZA Ł 

Pracownia ślusarska - ANDRZEJ MI ŚKIEWICZ 

Rekwizytornia - CZESŁAW WASIŃS KI 

Pracownik gospodarczy - TOMASZ Ku PCZ Y K 

Inspektor d . s.p .poż . - MIECZY " ŁAW RATAJCZA K 

Zespół artystyczny w sezonie .on9h.010 

KATARZYNA BUJAKIEWICZ 4 KATARZYNA DAŁEK ... BARBARA KRASIŃSKA '{ TERESA KWIATKOWSKA 

MAŁGORZATA PECZYŃSKA 4 M AGDALENA PŁANETA I{ ANNA SANDOWICZ 'I ORIANA SOJKA 'I EWA SZUMSKA 

LUKASZ CHRZUSZC Z . PIOTR B. D'}BROWSKI ... MICHAŁ KALETA WOJCIECH KALWAT ' PIOTR KAŹMIERCZAK 

MICHAŁ NAPI'}TEK ' JAKUB PAPUGA ~ PAWEŁ SIWIAK ... ANDRZEJ SZUBSKI • ZBIGNIEW WALERYŚ 

SYLWESTER WORONIECKI 

Inspicjenci - ELŻBIETA BEDNARCZYK, MARIA SKOWROŃSKA-FERLAK 

Zdjęcia w programie - MONIKA LISIECKA 

Redakcja programu - ANNA MAŚL'}KOWSKA 
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