
Do LICHA, świat nle chce się 
zestarzeć! „Ich czworo" Ga

brieli ZaPolskiej - jej ulubiona 
sztuka jest już w wieku babci 
(od prapremiery · upłynęło 62 la
ta), ale jaka jeszcze żwawa. 

Ta akcja rozgrywająca si~ „w 
kręgu domowej lampy", a wlaści 
wie przy światełkach choinki w 
ciągu paru dni ''-..Y_wilii do No-

wego Roku - z bezlitcsnat jasni· 
ścią odsłania kalectwa mieszczań 
skiej duszy. 

„Tragedia -ludzi głupich" obej
mująca tych czworo, tj. męża, żo 
nę, dziecko i kochanka, może się 
wprawdzie przytrafić każdemu 
bez względu na cenzus, klimat i 
f.ilozofię. Oczywiście, dzisiaj kon
flikty agonii uczuć małżeńskich 
inne mieć mogą podłoże i zapew 
niony . samoregulujący epilog. w 

-"' l d'9stae'! nie tak znów trudnego roz 
~du.-~~-W,,...lroń.cu-,,-L ~zJ-_ 
sle)s.zym . s tosun kom rodzinnym 
nie brak obłudnej woalki, a ba• 
nał podjazdowych przetargów 
międ;y małżonkami przejmować 
może równą odrazą. Z tego punk 
tu widzenia rzeczą interesującą 
byłoby zastąpienie tuby gramofo 
nu ńowoczesnym longplayem. do 
rożki Polskim Fiatem etc. 

Zapols-ka w tej swojej, kto wie 
czy . nie jednej z ~ajlepseych 
tttuk, dała nam jednak doku
ment - kliniczny wizerunek świa 
tka małego mieszczaństwa. I tak 
potraktowała spektakl w Teavze 
Nowym Wanda Laskowska, dba
jąc o reżyserskie rozłożenie ak
centów wespół ze scenografem 
Mari.a,n~m Iwanowi·ezem na akce
soria z epoki. Od secesyjnych ko
afiur na gJowach pań do pakow
nych mufek, od napuszonych ge
stów do oziębłych frazesów, nie 
kryjących myśli o napędowej ro
li pieniądza. Wyszedł satyryczny 
obrazek, jak , można z własnego 
życia urządzić sobie ponury kicz. 
.Jakimś - ponadczasowym Mężem, 

w zrezygnowanej walce łatwo 
wpadającym pod kolejny, dam
ski pantofel - był Zb!cni&W 
Bebak. Sido·niia Błasińs.ka jako 
żona wytoczyła cały arsenał ko-

l biecy: .. _ch sposo.bów, stwarzając. por . 
tret, mimo swęj_ zaborcZ'ości róz-

1 

braj ając~ _ t ypówymf - ~niekónseJE.:; 
~wencjam1 charakteru (zabawne 
lamenty skierowane jednocześnie ~ 

I do męża i kochanka: „jeszcze mi 
1 się obaj przeziębicie!"). Wdowa 
~ Jadwigi Żywczak miała styl 1 du 
ży temperament, również nie po
zbawiony akcentów komicznych, 

I 
Rajmund Ja·kubo-Wlicz (Kochane-k) 
i Sława Kwasniews•ka (Szwaczka 
Mania) wysuwali się w poznań
skim spektaklu bardzo często n'a 
plan pierwszy. 

Ucieszny finał sztuki, kłedy ak 
torzy pomysłowo kojarząc się w 
coraz inne kombinacje par, wy
chodzą drzwiami po oklaski - go 
rąco przyjęty przez Widov.tnię 
świadczy, że publiczność poznań
ska odebrała „Ich cz'woro" jako· 
komedię z epoki. 
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