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MORAŁY I DOWCIPY · ZAPOLSKIEJ, 
P ręmiery „lclLfZWoro" nie plonował zdaje się teatr w tym · 

sezonie. Jest to ileszt::i jedna z tych sztuk; ~tóre można . 
· zagrać zows;ze, w zostępstwie innej, dla załatania dowol ~ 

nej dziury w repertuarze. Potrzebo tylko dwóch aktorów, dziecka 
i..;;. cź~recn CJl<torek~·~~J-&ę~etib~f~deJ<Ji:-r~ę-j-~.--W~Y.sto rczy 
parę meoli Z epoki ; parę etektownych" SUkni dJo aktorek. -~~ 
ciwie niczego więcej . Przy dobryrr. i rozumiejącym się : nowzaje:n 
zespole, właśr, ie „ kh czworo" zogroć można no dobrą " sprawę 
bez reżysera. Tej właśnie sztuki nie sposób bowiem odświeżyć. 
nie sposób nówet zagrać no opak. przekornie, no zasadzie toto!- · 
nej obrony męża, _kochanko czy żony . Wszystko jest tu s\oronnie 
zakomponowane, wywożone, ka żde strono ma swoje racje i każ
da no swój sposób (z wyjątkiem rzecz jasno szwaczk i} Ś.,...ą kartę 
przegrywa. Zapewne ma rac je Boy1, że jest to sztuko świetnie na
pisano .. W miarę dowciono, w rniorę moro·lirn torsko. Ale przy_ 
tym wszystkim jest to dzisiaj ·już sztuka intelektualnie dość jolo- 1 
wa. Od · p.oczqtku dp końca wiódomo gdzie i kiedy si_ę wszystko 
dzieje. Jakie sq jej społeczne - ' obyczajowe uworunkowonio. 
M9że Ją ~ięc po prostu ożywić tylko jedno - bardzo dobre 
o :<tąrsko wykonanie. Jąk od tej 

1
<;trony przedstawia się spektakl? 

Nieźle , .a !e _bynajmniej nie koncertow_o. 
Jest to przedstawienie nieco prowincjonalne. Zbyt po prost•J 

g 'rubymi nićmi szyte. Ka~do z ról 'f.I zasadzie ;zagra-na jest w nim 
zgodnie z duche,,.. tekstu. Kochanek jest tok jok . chce Zapolska 
uwudzic;ielski. prostacki, wesolv. Ale nieco wiośnie zbyt uwodzi
cielski, zbyt wesoły. , Wdciwo. zakochano i śmieszna w swej iTii
lości do lokatora. Ale przecież ni e oż. tok, jak to n'am proponuje 
no scenie aktorko. W sumie jednak, ieśli nie wi działo się dotad 
na s~enie „Ich czworo" worto no pewno ter-i spektakl zobaczyć. · 
Tym bardziej że ma on solidnie, rzetelnie przvgotowone przeż "Jk
torów· rol e: d rewnianego męża - inteligenta w interpretacji Zb·i-
9n iewa Beboka , Szwoczki - S łowy Kwaśniewskiej, Żony - Sidoń i i 
Błasiń s kie j a także .- - mimo wszystkich zcsfrzeżeń, pory kochan
ków: Jo_dwigl Żywczak i Rajmundo Jakubowicz-a. 
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Premiera 5 styczn ia 1969. . -. 

~-„ ' 1 - - --~· 


