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ZBIGNIEW BITKA 

MIĘDZY FARSĄ 

A TRAGEDIĄ 
„Ich czworo" Gabrieli Zapolskiej (właściwie Marii Gabrieli Śnież

ko-Janowskiej z Korwin-Piotrowskich} - naturalistyczny dramat mło
dopolski obecny jest na scenach polskich i nie tylko już 

dziewięćdziesiąt lat. Obok „Moralności pani Dulskiej", „Żabusi" czy 

„Skiza ", to wciąż „żywy" utwór autorki „Menażerii ludzkiej'', chęt

nie grany także współcześnie. Klasyka. Co sprawia, że jest tak po

pularny? 

Gabriela Zapolska, jak na naturalistkę przystało, sąd o przedsta

wicielach gatunku „ homo sapiens" miała zdecydowany. Bezlitosna 

obserwatorka ludzi, a częściej „zezwierzęconych" osobników płci 

obojga, demaskowała, obnażała i chłostała - na papierze i na scenie 
- mieszczańską obłudę, tudzież podłość i głupotę. Mieszczańską, 

czy to przypadkiem nie znaczy też ludzką w ogóle ? Bo przecież mie-
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szczanin, choć straszny, o czym zape 
dziestoleciu międzywojennym Julian T 

człowiek - warunkowany środowiskow 
dla naturalistów było ważne - biologic 

wiedzielibyśmy: genetyczne. Ów biolo 

eksploatowany przez dramaturgów eu 
berga, Ibsena stawał się nowoczes 

fatum. Zapolska poznała natura · 

jako aktorka słynnego paryskieg 
Antoine ·a . Odkrywanie ukrytych 

wań, „obiektywne" studium społec 

konfliktów - to esencja naturalistyczne 

cją „czwartej ściany" widz oglądał „ży 

czajowa, także emancypacja kobiet, kryzy 

społeczne - wszystko to „ trafiało " na scen 
sem w aurze skandalu) i wywoływało żyw 
bitniejszym naturalistom udało się dotrzeć do 

ludzkiej, i jeśli istnieje coś takiego jak niezmienna ludz ra, 

la sztuka zdaje się o tym świadczyć, stwierdzić wypada, iż w „Mo
ralności pani Dulskiej" Zapolska osiągnęła najwyższy, arcydziełom 
należny poziom, doskonale ukayuj' atury tej jakiś prawdziwy, choć 
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jednocześnie obrzydliwy rys. Jeśli zaś idzie o „Ich 

czworo", to w zgodnej opinii historyków teatru i li

teratury dramat ten (komedia?}, jakkolwiek posiada 

ogromne walory sceniczne, to ze względu na pewne 

„przerysowania psychologiczne" dziełem absolutnie 

doskonałym nie jest (pisał o tych sprawach wyczer

pująco Tomasz Weiss, historyk dramatu okresu mo

dernistycznego). „Zawieszony" między farsą 

a tragedią, fascynuje jednak artystów teatralnych 

i publiczność. 

Zatoczyliśmy koło i wracamy do pytania o źródła 

popularności „Ich czworga·: Między farsą a 

tragedią zmieścić się może całkiem spory „ kawał" 

dobrego teatru, a zdrada małżeńskiej miłości, okru

cieństwo płynące z głupoty, kłamstwo będące kresem 

godności - to problemy, które można przecież z tej 

śmiesznej sztuki wydobyć i nic nie wskazuje na ich 

historyczną przemijalność ... „Ich czworo" to dramat 

uczuć - od trywialnych, infantylnych, na granicy nor

my psychicznej, do tych najbardziej bolesnych: uczuć 

dziecka , które staje się świadkiem i zakładnikiem 

6 



wesołego, głupkowatego - nierozumność 
zbiera okrutne żniwo. Ofiarą „ ich troj
ga", klasycznego i banalnego trójkąta 

małżeńskiego, pada przede wszystkim 

dziecko, mała Lili, czwarty element te
go układu. 

Wartości moralne są węzłowym pro
blemem świata; brak moralnych warto
ścijest największym złem, gorszym niż 
cierpienie, choroba, śmierć, gorszym niż 
upadek kwitnących kultur. Te słowa 
Dietricha von Hildebranda, etyka i mo

ralisty, zakreślają ostateczny horyzont 

możliwych odczytań tego dramatu. 
Gabriela Zapolska jawi się w tym uję

ciu także jako moralistka pytająca 

o wartości nadające ludzkiemu życiu 

sens: o miłość, wierność, prawość. Daw

niej atakowana za „ niemoralność" i „ ro
zerotyzowanie'', obsesyjnie odnajdywane 
w jej twórczości, dzisiaj może być obroń-

czynią prawa 

czworo'', dra 

demonstruje tra 

Analizując dra 

cą konstrukcję, 

zące jego znaczą

i głupich" - także jako 

cji bohaterów, pozbawion tamych zasad etycznych. Jeste

śmy świadkami katastrofy. Co więcej - wiemy, że wzbudzone zło będzie 

promieniować dalej, niczym poszerzający się na wodzie krąg. 

W tekście dramatu Zapolskiej pojawia się - w „prologu" i w „epi

logu" postać Mandragory. To zniekształcenie naturalistycznej kon

wencji symbolicznym motywem zastało generalnie źle przyjęte przez 

krytykę. Wygłaszająca w modernistycznym żargonie bolesne prawdy 

o zniszczonym życiu czworga ludzkich istnie{1 (na wzór antycznego 

chóru}, jest Mandragora jakby porte parole autorki, która pragnie za 

wszelką cenę, nawet za cenę tendencyjnej dosłowności, przekazać swo

je etyczne przesłanie. Na szczęście dla niej teatr współczesny w tym 

miejscu „poprawia" dramat, gdyż scen z Mandragorą raczej się w nim 

nie gra ... 

ZBIGNIEW BITKA 

9 



Gabriela Zapolska 
• 
I 



Za a u a 
Rozmowa z reżyserem Tomaszem Obarą, 

JAN NOWARA: Zaskakująca myśl świeżo po lekturze Zapolskiej : czyżby

śmy mieli do czynienia ze świetną literaturą dramatyczną, która dopiero teraz 
się odsłoni? Nie mamy dobrej polskiej realistycznej dramaturgii współczesnej, 
za to mamy klasykę w tym gatunku. Długo spychana przez nasze romantycz
ne walki , niewole, duszne boje z Bogiem, sobą i światem - wreszcie ujawni 
swoje mistrzowstwo. 

TOMASZ OBARA: W przypadku „Ich czworo" być może tak się stanie, ale 
nie uogólniałbym, nie ma wielu takich tekstów. 

J.N.: Myślę w ogóle o Zapolskiej, o takim widzeniu świata i człowieka. 

T.O.: Niestety, poza kanonem kilku tytułów, jest to literatura nieznana, bo 
praktycznie niedostępna. A przecież w dorobku Zapolskiej jest kilkadziesiąt 
sztuk, których tytuły zostały wyryte najej nagrobku. Po dwóch miesiącach pra
cy nad tekstem, po dwóch tygodniach pracy z aktorami - podjąłem decyzję, że 
muszę się dokopać do tej reszty. Bo przecież to niemożliwe, żeby ktoś, kto na
pisał kilka świetnych sztuk, a jedną absolutnie genialną, mam na myśli „Ich 
czworo", stworzył dwadzieścia kilka pozostałych bez wartości. 

J.N.: Wracając do „Ich czworo" - śmieszą, ale i przerażają. W tej sztuce drze
mie wiele możliwości. 
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T.O.: Jest to naprawdę wyjątkowy tekst, przemieszanie dramatu psycholo
giczno-obyczajowego wręcz z teatrem absurdu. A przecież od chwili napisa
nia tej sztuki minęło 90 lat! To mieszanka wybuchowa - wstęp do Witkacego, 
Pintera, Mrożka, Io neski, Becketta ... 

J.N.: Dla mnie dojmująca w tej literaturze jest penetracja, albo wręcz wiwi
sekcja psychologiczna, przywodząca skojarzenia na przykład z twórczością 
Bergmana. 

T.O.: Ależ tak! Podczas pracy z aktorami odwołuję się do „Szeptów ikrzy
ków", czy „Scen z życia małżeńskiego". Nie można iść inną drogą. Choć w tej 
mieszance mamy też farsę, którą uosabia nieziemska wprost w swej głupocie 
Żona. Ale jej głupota też jest tragiczna. Akcja rozpina się pomiędzy niezwy
kle odległymi biegunami. Gra wymaga przeskoków, przy czym sceny farso
we także potrzebują klucza psychologicznego. Tylko wtedy mają sens. A więc 
tak, oczywiście, to jest Bergman. Ta głębokość, rozdarcie, ból, ta samotność. 
Nie mówiąc już o dziecku, tu kojarzy się „Persona". Prawdziwy obłęd. Ale sztu
ka jest tak napisana, że daje oddech. Jeśli kogoś dotknie, bo rozpadła mu się 
rodzina, bo zmarnował dziecko, farsowe sceny Żony z Kochankiem pozwolą 
mu odetchnąć. Materiał jest fascynujący. 

J.N.: A język? Nie stanowi przeszkody? 

T.O.: Jest cudowny! Stanowi walor. 

- Pani jest kobietą chorą. 

- Dzięki Bogu. 

- Wcale nie dzięki Bogu. Bo wtedy byłaby pani choć trochę wytłumaczoną. 



To jest tekst dla ludzi z poczuciem humoru. Takich smaczków jest tam cała 
masa. Brzmi to niesamowicie współcześnie. Jest absolutnie komunikatywne. 
Tak , jakbyś rurami jakiegoś koszmarnego bloku wcisnął się ukrytą kamerą do 
kuchni i łazienki Malinowskich i Kowalskich. To jest taki tekst! O dzisiejszych 
czasach. Bo ludzie zawsze się kochali, zdradzali, nienawidzili, uprawiali seks, 
zawsze się między nimi psuło, zawsze okaleczali swoje dzieci. I tak będzie do 

końca! Zawsze. 

J.N. : A więc nie chcesz, żeby przedstawienie oskarżało, pokazywało dzisiej

szą moralność, albo jej brak. 

T.O.: Opowiadamy historię, pokazujemy zdarzenie . Każdy ma swoją rację, na
wet Żona. To przecież nie jej wina, że jest głupia. Mąż krzywdzi ją, wciąż jej 
to przypominając . A w każdym człowieku można w końcu znaleźć dobro, je
śli się tylko tego chce. Ale potrzebny jest imperatyw. A im go zabrakło, urósł 
mur. Nikogo nie chcemy oskarżać . Przedstawimy zdarzenie, a każdy z niego 

weźmie , co zechce. 

J.N. : Zdarzenie uniwersalne, nie umieszczone w żadnym czasie? 

T.O.: Nie, umieszczone konkretnie, w czasie, w którym tekst został napisany, 

na początku wieku. 

J.N.: A więc kostium. 

T.O.: Tak, stroje, przedmioty z epoki. 

J.N.: Ładne? 
T.O.: Piękne! Przecież nie wpuściłbym na scenę dziewczyny z dyskoteki, 
w poszarpanej koszulce z napisem I hate my mother! albo: Fuck you Jack. Na 
scenę wejdzie kobieta w powłóczystej sukni, z pięknym dekoltem, z koronka-

14 

fll:i, uczesana, zadbana, umalowana. Słuchaj: w 1941 jakiś Amerykanin zrobił 
„Zaby" Arystofanesa w basenie i to był szok, to była awangarda, ja to rozu
miem, półtorej godziny bez przerwy w basenie! Potem w latach sześćdziesiątych 
Burton zagrał Hamleta w golfie. I starczy! Bo dzisiaj, jeśli ktoś robi „Antygo
nę" i wkłada Kreonowi telefon komórkowy do ręki, to tego typu przeniesie
nie we współczesność jest myśleniem małego Jasia: co zrobić, żeby widz 
zrozumiał, że to o nim? Nic nie rób, kretynie. Najlepiej w ogóle nie wchodź 
do teatru, jeśli masz tak myśleć. A może ja się mylę, nie wiem .. . Ale w Zapol
skiej byłoby to pretensjonalne, głupie, mało tego, osłabiłoby sprawę. Bo jak 
zobaczysz ludzi w kostiumie z epoki, usłyszysz trzeszczący patefon z tubą, spoj
rzysz na ten cały sztafarz, a potem na siebie, współczesnego, to być może le
piej uświadomisz sobie istotę ludzkiej natury, która była kiedyś i jest wciąż 
taka sama. 

J.N.: Czy to Cię przywodzi do pesymizmu? 

T.O.: Czy ja wyglądam na pesymistę? Po prostu zastanawiam się i liczę na za
stanowienie. Chodzi o to, żeby myśleć i coś zmieniać, a nie o to , żeby się mar
twić. Tekst został napisany o dziecku i z powodu dziecka. Ja też robię go z tego 
powodu. I jeśli na widowni znajdzie się kilka osób, które się w tej sztuce od
najdą, zobaczą na scenie siebie, a potem podejmą jakąkolwiek próbę zmiany 
w swoim życiu , o czym zresztą nigdy się nie dowiem, to spektakl nie będzie 
istniał na próżno . Pomijając oczywiście radość tworzenia i obcowania ze świet
ną konstrukcją artystyczną Gabrieli Zapolskiej. 

Opole, 14 marca 1997 
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T w O R c V 
TOMASZ OBARA (ur. 1961). Absolwent Wydzia
łu Aktorskiego (1985) i Wydziału Reżyserii ( 1991) 
PWST w Krakowie . W dorobku aktorskim role zagra
ne w trakcie studiów reżyserskich: Student w „Wiośnie 
Narodów w Cichym Zakątku" A. Nowaczyńskiego 
w reż. Tadeusza Bradeckiego, Złodziejaszek w „Ope
retce" W. Gombrowicza w reż. T. Bradeckiego, Pan
kracy w „Mt;żu" wg „Nie-Boskiej komedii" Z. 
Krasińskiego w reż. Doroty Latour, Doktor Friedenthal 
w „Człowieku bez właściwości " R. Musila w reż. 
Krystiana Lupy, Mt;żczyzna w „Kobiecie z wydm" A. 
Kobo w reż. Inki Dowlasz (wszystkie role w Starym 
Teatrze w Krakowie) ; Elf w „Burzy" W. Szekspira 
(w Teatrze Słowackiego w Krakowie). Ważniejsze re
alizacje: „Samoobsługa" H. Pintera w Teatrze Ludo
wym w Krakowie (warsztat), „Audiencja" i „Protest" 
W. Havla w Teatrze Starym w Krakowie (dyplom) , 
,,Zapiski oficera armii sowieckiej" wg S. Piaseckiego 
w Teatrze „ Stu" w Krakowie (adaptacja i reż . ) , „Po
skromienie złośnicy" W. Szekspira i „Paragraf 22" J. 
Hellera (adaptacja i reż . ) - w Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie, ,,Lekcja polskiego" M. Bojarskiej w Te
atrze im. S. Żeromskiego w Kielcach, „W małym dwor
ku" Witkacego i „Lekarz mimo woli" Moliera -
w Teatrze Ludowym w Krakowie, „Dożywocie" A. 
Fredry w Teatrze „Bagatela" w Krakowie . 
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ANNA SEKUŁA Absolwentka Wydziału Ar

chitektury Politechniki Krakowskiej (1974) oraz 
Studium Scenografii ASP w Krakowie (1977) . 
Od 1979 związana z krakowskim Teatrem im. J. 
Słowackiego. Współpracuje także z teatrami: Sta
rym, Ludowym i „Bagatelą" w Krakowie oraz 
Polskim w Warszawie, Polskim we Wrocławiu, te
atrami w Gdańsku, Opolu, Rzeszowie, Toruniu. 
Ważniejsze realizacje: „Opowieści lasku wiedeń
skiego'', „Niebezpieczne związki", „Nie-Boska 
komedia", „Czerwone nosy'', „Cyd", „Królowa 
Śniegu" - w reż. W. Nurkowskiego, „Juliusz Ce
zar", ,,Żabusia" - w reż. J. Golińskiego, ,,Pan Jo
wialski" - w reż. K. Dejmka, „Kupiec wenecki"_ 
w reż. T. Minca, „Wesele Canettiego" w reż. B. 
Hussakowskiego, „Obóz wszystkich świt;tych" 
w reż. M. Grabowskiego, „Tango" w reż. K. Orze
chowskiego, „Opowieści gargantuiczne", „Uzdro
wiciel" - w reż . K. Deszcz, „Dożywocie" w reż . 

T. Obary. Kostiumy do „Opowieści gargantuicz
nych" zostały nagrodzone na Festiwalu Teatrów 
Ogródkowych w Warszawie w 1995 roku. 

• •••••••••••••••••••••• 
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