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GABRIELA ZAPOLSKA O «ICH CZWORO»
„Ich czworo" to moja ulubiona sztuka, a to
głównie dlatego, że jest najwięcej przemyślana
i najdłużej, a może dlatego, że krąg, w którym
te drobne dramaty się dzieją, jest bardzo niewielki i bardzo codzienny. Jest to „krąg domowej lampy" . Czyż dlatego cierpienia, jakie się
dzieją w tym właśnie kręgu, nie są bardziej nasze, bardziej ludzkie i bardziej bliskie? Pisarzy,
którzy w tym kręgu się snują, zwykli rozwichrzeni krzykacze traktować lekceważąco. A
przecież nie każdemu dano cierpieć od razu
za milion. Jakąś garstkę mogę odczuć ja moim
sercem. A właśnie z takich garstek składa się
ten milion.
w ·„Ich czworgu" chciałam dać syntezę ludzkiej przeciętnej głupoty, z którą zmuszeni jesteśmy żyć i spotykać się na każdym kroku.
Starałam się wprowadzić kilka takich ekstraktów, czy to w postaci szwaczki, narażającej
swoje życie niszczeniem w piętnastym roku
śladów swej głupoty , rzucającej ją w objęcia
głupiego studenta, czy to w klasycznej postaci
ż o p y. Głupota Fedyckiego mówi sama za
siebie, głupota wdowy oddającej ostatni grosz
z przywiązania nie potrzebuje komentarzy. Co
do głupoty męża - gdy się odezwie między
tymi tragicznie głupimi, sam wydaje się z nich
najgłupszy.

Zarzucono mi, że właściwie tragicznym losem
jest tu los dziecka. Nie wiem, jak kto się •1a
tragicznbść zycia zapatruje. Mnie s.ię z ć:a:, c , ;"~ c
gdy kobieta zostaje kokotą, a mężczyzna h~h
sztaplerem, to jest już wielka tragedia. Gdy do
domu wdziera się utrzymanlro i ona obejmu je
rząd nad człowiekiem słabym i cichvm, to także tragedia, choć nie ma brauninga, ani trup )w.
Tylko chodzi o to, aby w sztukę umieć się wsłu
chać i, gdy zapadnie zasłona, widz starał sh~
domyśleć z tego, co przed chwilą usłyszał , jal, :
b ę dzie dalszy ciąg tych „tragedii", które krwawo się nie kończą, a przecież mają wiele bólu
w sobie.
Ten i ów pisze, że sztuka moja jest jaskrawa.
T o samo czytałam i o „Moralności pani. DElskiej". Przede wszystkim powtarzam, że miab.m do czynienia z całym oceanem i kazano mi
go zamknąć w szklance wody. Ocean to ludzka
codzienna głupota, szklanka wody to scena.
Wskutek tego postacie moje nie są typ am i,
ale s ta n a m i ludzi. Dlatego nawe t nie ciała'.11
im nazw.isk, aby nie czynić z nich kogoś, kto
mi2szka przez ścianę, lecz ekstrakt t .>·ch, którzy mieszkają przez ścianę.
Gabriela Zapolska
(z „"',Vywiadu listownego z autorką",
Warszawa, 21 XI!. 1907)
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