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IE,SZłłA TRAGEDIA GŁUPICH 
K ied ~:dąc "w jednym z 

. i t ze . ·.· wielk opol-
sk)ch n po ·a rozbawrony tłum. :ek,. st ąc~v.- nad brzegiem 
wąz1u ieg st u yczka. Gdy 
dołącz , i ę o gapiów, ok a 
zało się. ż~ powod.em rozba
wienia j est topielec : lężał w 
t ak iej , pozie i tak absu rdal
nym w,ydaw.ało się , że można 
i1topić "'się w tyip potoczku, 
gdzie woda sięgała ni-żej ko
stek, iż p_ierwszym odru chem 
musiał być śmiech! A przecież 
k_o~~- sy t u_a cj,Lw nj~_kY~Ili1 
zrn1em ar-TStofV "faktu - tra
gedii, jaką jest śmierć ... 

Przjjpomniałem sobie to wy 
darzenie, oglądając premierę -
klasycznej już komedii Gabrie 
li Zapólskie.j „Ich czworo". fh 
żo śmiechu na sceni e i ieszcze 
więcej na widow·ni. Chociaż· 
historia rozpadania się rodzi 
ny riie jest sprawą zabawną 

.dla bohaterów takkh wypad
kótv. _Nawet jeżeli są to ludzie 
prymitywnj w rozumieniu ' ży 
cia i swoich obctwiazków· Więc. 
nie . dla ·zwiększenia humory
sty czneg o ładunku nazwała 
autorka-·ten utwór : tragedią 
ludzi głupich. 

bić bez trudności karierę n a rt, 
kową - przypisywanie ·mądro 
ści określonym jedynie . war
stwom stało się jawn ym non 
sensem. Liaczej więc musimy 
odczytywać dlekst Zapolskiej. 
Albo konflikt przen ieść na pła 
szczyzne historyczną - jak to 
da ·w.niej bytvało - a lbo uczy
nić z „Ich czw-0ro" sztukę psy 
chąlogiczną. Reżyser spektaklu 
w Teatrze Nowym - · Wanda 
Laskowsk a starała się raczej 
stworzyć przedstawien ie w ier 

.tam~i,'.tl,IĄ- kr-ąk_ow.skim 
stosunkom. ' - --~ 

Otrzymaliśmy widowisko 
ciążące ku wodewilowej śmiesz 
naści, przyprawione sentymen 

) 

tern do secesyjnego obrazu 
wnętrz i kostiumu. Stało się 
to dzięki świetnej w nastro
ju, przemyślanej w każdym 
szczególe scenografii Mariana 
Iwanowicza. J akże wid ać, że 
jest abs.,olwentern wła$nle kra 
kowskiej Akademii S ztuk 
Pięknych! ~-

Inna s'prawa . . ż.e głupota w 
odćZuciu Zapolskiej, a naw.et 
znaneg_o z.e swoich lewicowy;Qh 
poglądów kilkakrotnego recen 
zenta tej sztuk i Boy-Żeleńsk ie Q ddając należne realizato-
go wiązała się z klasowymi po ram - muszę wyznać, że 
jęciami. Profesor jest głupi wolałbym t raktowanie kerri e- · 
tylko dlatego, że ożenił sie z . dii Zapolskiej ja ko sw<>istego 
córką właścicielki pralni i studium psychologicznego. B y 
chce, żeby , mu dorównywała łoby to _ bliższe naszej współ 
poziomem umysło~'.ym ! W na czesnoś~i. Obnażałoby obecne 
szych warunkach społecznych. _. na wyki mieszczańskiego my
k ledy. córka praczki może ft ~ ślenia. Utwór Zapolskiej odzy 

g O\ powstanla. Czyż miesżczań
ski egoi zm ludzi robiących ka 
rierę nie skazu je ich żon na 
światopogląd kuchni i teraz? 

· Nie zgadzają się , żeby praco
wała, żądają od nie:i zajmo
w.ania się wyłącznie domem -
a potem · rozwodzą się , bo żo
na n ie n-a d. ą ż a. Konflikt 
rodzi się mimo wspólnego po
chodzenia społecznego , tego sa 
mego punktu startu życiowe
go. Albo cz.v. kobieta ko(·ha 
mężczyznę za jego mądrość i 
szla-ch-etność'ł, SzaA'l:l'-}e-:.}gd~ni& ~ 
Inne są pow0dy miłości. Wła

śnie psychologiczne spojrzenie 
na komedię ,,Ich czworo" ~o 
zwoliłoby znaleźć odpowiedź 

na pytanie, dlaczego żona ko
cha głupawego bufona Fedyc
_kiego. Octpowiedź aktualną l 
dla dzisiej szego widza , który 
chodzi do teatru nie z samej 
chęci l?IOśm iania się . Odpo
wiedź uniwersalną , zdolną 
utrwalić wartości utworu Za 
polskiej także dla następnych 
Po nas, pokoleń . " 

Właśnie ku takiej odpowie
dzi · zdąża aktorska interpre
tacja posta ci Męża przez Zbig 
niewa Bebaka , który jest po
prawnym, ślamazarnym p rofe 
sorem gimnazjalnym. Jego żo · 
na sceniczna Sidonia Błesiń
ska. j ak i pozostali w.ykohaw 
cy bez reszty podporządkowa 
li się stylowi farsy . A że Jad
wiga Żywczak Sława Kwaś
niewska, Rajmu n d Jakubo
wicz i Janina Ra ta jska posia- ' 
dają spr awdzony już wielo 
krotnie t a lent komiczny ) 
więc rzeczywiście są zabavlni. 

powodzeniem_ zostać \_ n ni .. e .tylko sk. ałby . p. odobną dr._a.pi. eżność, 
żo.ną ~1:~f~~~-~, ale • . 1:!1~ ~~- l~!i posia~~~-i-~woj~ __ - --· ---.-...-...~ . , 


