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„DL'. \ ILODZIElY I ~O JSk.OW"lC.11 
\\!STĘP \\. ZBRO. 10'-"l 

głosił ęurowy mpis na drzwi:.&ch te-. · ·u c:. , ie pn 
premierowe~ pnedsuwicnia „W małym dworku 
Dzialo ~ to be.rdzo niedaleko lf4d - w rorumu, 
w roku 1923 B1bliol{rafic nic p<xbją, jak spektakl byl 
pr%yj(ty pa..:z publicznoU, ile ruy teatr o'micl1ł si 
go powtcir.tyć. fi. ie zostały adnc rceCMJC i 'ztuka 
chyba jcdmk zwyczajnie padla, bo w tradycji kultu 
ralncj Torunia nic zachowała t( (>llmi~t o 1ak1mj 
wi~kuym tC2tralnym skandalu. A skand I tl ki sztuka 
powinna byla wywołał; nic JC!'t Z~Zt4 11;yldua:onc, 
że wywoła go i dzisbJ. Ale w.:zy tkich ohurzon)ch 
chcwbym gorqco zapewnił, t e tego roJaju rcakqa 
nic ~c niczym nowym „ dzicj:ich ~ 1tl1.:accgo 1 !CRO 
sztuki. Skandal towarzyszył całej j~o karier · , do 
dzlś przctl'Wllla lcgcnJ.a o rym fascynu~ o.low c u 
i ci~c zdum1C'll."llj:icym anyk1c. Kicdyj z niczdn>„)ml 
wypiekami na twaruch paniusie po11o tarzały sobie 
zdyszanym auptcm niesłychane historie o jego orgiach, 
narkomanii 1 alkoholizmie; brednie te pr.tysłonily 
troch( to :r.upclnie wyjątkowe, jedyne u nas w ~wo1m 
rodzaju zjawisko artystyczne, jakim byl W1tkncy, 
zawsze przez t~ najhardziej „prawomyłln1 opini~ 
litcrack, lckccwa;,:ony, cz~sto i ch(tnic .1.ap<>mmany, 
pominl\Oty w gnccznych pod~cznikach hi toru lite
ratury n jnowncj. A byl on kiedył n:i pewno uan~4 
pol~kicgo teatru , jego prace 1corctycznc 1 literackie: 
stano"'1ly .:iródlo inspiracji d la pisany 1cj miary, co 
np. Gombrowicz. Czy znajdzie si~ wśrud wi~w 
dzisiejszego 1pcktaklu choć jeden m1lo~nik poezji 
Glllczyńsk1ego, który nic dostrzcu hli~k1ch 1 wyraznych 
iwi.1zków mi(dzy humorem „Zielonych Gę11" i humo
rem „Małego dworku" ? lloy - w1clbiciel teatru 
Wukncego - pi•al kiedyś w szkicu informncyjnym 
dln francuskiego czytelnika: ,„ .. Nic waham ai~ oglosić 
tego genialnego improwizatora jednym i talentów 
najt~).szych i najoryginalniejszych, jakie wydala twór
czo~ dramatyczna - i nic tylko w Polsce". Głos ten 
powstał przed woin:t dosyć odosobniony, naj7ywnc 
zamtcn.'SOV.'llnic tv.órczo~ Stani$lawa Ignacego Wit
kiev; icza obłcrwujcmy w kilku ostatnich larach. Mimo 
to iC<truk sztuki \\ itbcego i trudem tOruJól '4>b•c 
d~ IU nasze sceny. Trudno ai~ dziwił - to n c ~:t 
grzcanc utuki, Jak aię Państ'll.o I)(~ mieli o~..z, ~ 
w czasie dzh1tjsztgo wieczoru przekonać 1 to ru przy
kbchic bodaj mjprostu) m i najmnicJ uoku1 cym. 
jcżdi jednak wy1dziccie z teatru z pr.tdwiadczcn1cm, 
ze nic był to vm:człir &tracony - to 1pclnicic naj
go"tt*Ze nadzieje realizatorów i ~··~z pnyklad l)(dzic 
mo1c zaraźliwy dla innych. Witkacy v.art jest poznani.a. 
1"asz>m :.danitm - ró'll.nic:z entuzjazmu. 

5,..,„„ lgm<y itl:!Aia ~,.,.. •ll)lł)CllXIO '&'otlcaq 
uiywal ..... trochę cllt o4l6mlmia ... od jcg<> lakomitr~ ojca - Su
nilła..-. WhllAicD, ~go hyt} b utuli, ..odlr'f'W'C)'•• 7.aiopanqio. 
A-I ł..qill .~a pndcay" , jcdDrJo I I~ ptJhllcj .-11 dcko-
IKJ'ln<D 9IOddl de • ,; IUS• "ann..-.c. '""CluoU jcdmk •"*eo 

ł,c11 lpętbil w Zil<ipo,,..,._ St~ • Akadanli Smal l'ickn}dl 
• Kralowlr, wid< podróiow-al, pod .,,iy....., dcbolki ooobiucl , ,,.. 
F4il•J""'11"""" tlo Antaliiultpały<Aca..lO..,._ Jiard.o.....W. 
••D4ł ••l I t. ł'icn~ •"!G< ••11w., o abr• aul -,.joł. 

STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ 

W MAI.TM DWORKU 
SZTUKA W 3 A KT ACH 

OJCIEC - Diapanozy Nibek. dzierzawca 
małego majqłeczku w sandomierskim. 
Lal 50. 
HIE RON IM KONIECZK A 

• ZOSIA I AMELKA - Nibekównyi jego cór-
ki. Zosia - lał 12. Amelka - a l 13 
ELŻBIE T A K ILA R SK A 
ŻEL I SL AWA MAL SK A 

• KUZYN - Jęzory Pasiukoweki, Poeta lał 28 
Z.DZ I J ÓŻ-WlAK 
J Ó Z E F K ON IECZNY 

• JEGO I NIBKÓW KUZYNKA - Aneta Wasie-
wiczówna. lat 26. Nauczycielka muzyki 
KRY STY N A F R O E LICH 

• WIDMO MATKI - Anastaz1i Nibek. z d o-
mu Wasiewicz. Lał 30 
W A N D A R UC IŃSKA 

• DWÓCH OFICJALISTÓW - faceci ok. lat 35 
a ) Ignacy Kozdroń 
A L O J Z Y M A K O WIE CKI 
b ) Józef Maszejko 
STEF A N STRZAŁK OWS KI 

• Urszula Stechło Lal 4!> KUCH ARKA 
J A N l N A R O NS k A • 
CHŁOPIEC KUCHENNY- Marceli Stępo· 

rek. lal 15 
Z DZIS L 
J Ó Z E F 

AW J ÓŻ WI A K 
K ~ NIECZNY 

Rzocz dziele a w Kozłowicach w pew aandomleraklm 
MJeJace akcll . w małym ealonlku w d worku NlbkOw. 

w Kozlodzle J)n ed dworki NlbkOw 
w ogrowlcach. w pekolu dziewczynek • 
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pedli!• wolal• canlr•. •.i ... ........._ - ll'liboo~ltlnym okmlc 
qo nr6roo6d - aiieoabl w Z.kopomm. • .,... OCOCIOOJ """'ocl4 
pnpjoci(>ł. ........ ąi.:zn;. _, • wybimpd> ~· 1n10C)'Cll· 
11,.cll i am„~1W')'dt. 'lrc w.-o!u lłl9, pode-. powucdmtj •ęclrówk1 
• wwcWJ, w aaiilc .U.i dcpMJ• opowodoWlllCI klęllit. popdml umo
b6jltwo. 

T"61aoU 'llliil<Kclło była "'""'Jl.le •-h"'''°""· ,_„,J 
on kilka tyali;cr pc><1ttt•\w, „. - ie -rnl - • .ps)-<holrigkm,.tJ" , 
krórycll -• DOC uwcbl • d11da AłUIU w pdnpm tceo oJowa llla<'ltn•o. 
l«a po p,.,.10 • pn<ę atuhko•lł- Byl teotttykiooa tmlanłwa, w k"P<c 
...Nowe formy w mal.1ru•.e0 gło-1ł uw. „c „,...._. fonnc„ twłcrJa~. ie 
jcdyaia kombin•<JC p•<rw-ków formolnych ~ -nyrn aynrukicm 
bicia uNkl I 1<11'> uódcl clc.zukuic 1ię w „ucau<1• ~ym". 
KnottpeJC te n• wy1„1m•i• ;vt .WU.1 Uy<yki, odcltftlp ooc je.lnok 
powai.Dl ftllc w Jalcjadi pololqio fonniamu. Byl ró....W Witbcy 
ta•retyUcm tnlN, prxnool11< „ Of duedaiac IWOJC <>t">ln& --
-,.aa • .r.......io.r- w pncxll o _.,,..n.., Tcor• ar-1 r......, 
w 1ca1nc domop "Ił • ..,..,9 a jalumkohrid ł)'<......,_ prawJ.....,.i... 
bic4atwcm • -..a, łJdow1 loct•• 1 kootckwaick po)'dlol.'*'°" 
poonhJC ".-u..ok• npdn.il ....-obodaqo „_ ·~„ „ ,pwwlCD• ca.luki, •ł6fti - bpłbp oltrdloey .,._ .,...,.._ 
~ -• lionotrv\ck", C>Crf'l'Udr, l'Ó•nld dlo .,.u.m. oWJda 
-.&Jti61cb arnot, Oo awindaal ry<:b Qwll '°ilUcr ~ 
•'J'r'c ~ -....tlzma, -- cd douaktcrytt)tml dJ. alogo, 
b<t<kll I ...... J'til' nlma,..at do .,..!Uri .,..,..,..,..,.1 Sl•<TJZOJ, do 
...... 1.Kb autJ'Jda kon•at<Ji. T„.,„ CZ)'llq ,_, „ !Ol ... „ "' 
pełnym kmokic WJdalc się dalł 1bturdablo. l"7 111 f<drak u ... dnlo 
p...ied.ut - 10 pom inf,.. krytyk• 1111ul"llamu 1 1tr&1 - w niej 
,.,,.Jdt dcJTKnty cenne dla , ... „, cbc>Cby umo nrócalil unai na tok 
u 1111 poprJun• fonnc. Zr<ul• am 'r1tkacy w ••oi<ł .s,_•raiaocl 
p.rdt~c nM1 wc:1tlał tc:J 1coru koaMkC'Ultmc w tytle tcentcz.ne; blat ten 
nie 6wio.ltty pricclu n1jlcp••I o i<i .-utoki. A wla6nle ow• 1trydzidc1 
L1lb \Hwocow dnm1tycan)ch - W'łtócl nKh •• w małym d.-u.rk.a0 

(wydane w 1948 r . rucm I unmucm „Sacw<y"). .Tumor Móoł"•ICI", 
•• Jan Mate.uu >Jrol 'idrkhc:a0

• „Wanat 1 uloaaica'\ „Ku1b 'WUl.łm'• 
- wyJal• llC dlldal DOltrnl- „ dorobkv ~,,.. W1tbc•So. 

l'ó.-i laacao cln cbpcajoaiłryanc powidd . -~ 1<· ._„ • ..l'_,,c:ca1c„ (WJ'd- po ,..,,....>. 1~1wc,„ icdnll, wiiód 
-1icmydl upnwlanych pna BXID cbiccWa, pradmloccm ~ -
.....,......-Il ..,.. &loac6o. T~ up•n·ul pna al& ayck - 1 • akiach 
- oulcao 6ic-6<m,U I •C ~ *pdl nrokb pnc.cb. 
Cale 1C10 tycio ...,.,._.......,. byJo DO ___.... ... dcbic, „ f'OU"• 
luwanou ja\icgoł jcdaolllłl<> ...,.„ .,.. woaruUch &11• koch t)'Clo, 
m uopicnlv ~ „.,....„ • ~ jcdaak1 htftkftlc 
(fo.-la . itdnoit „ wvlo6d"). • rocw~yunha problcma OatoJoau 
oplnci. J&k I• nuywol llyl lwutro6ot,, ""iJ'"' konkrcax ~ 
c.6t1w1 hluom, rrtdy•ol Ił jako animę ....,.IO maicnla. r.lcpc•ko,an 
-ta&ayanym nuywal 10 1•oic pcrmanaiuie ... r.ocyno• "' updq 
bytu; nKpOloolnn tym pncmknięte ~ ....., •• „ l<llO un..,ry. On to 
mote aprawał, a. ut•ory o•e nic •• fonnalU.tyCDym~ ,_„111bml. łc.h 
na1bl.rdue j uckna. ~ Ctch• łat pełnt pHJi uapaowan~ 1u1on, wk:cui•t 
........ ycoacao w wo "' ""'!'<'" 1u. 

„ W m:ilym dworku" ( 1921) autor zaklasy6kowal 
jako dramat realistyczny. Jest on ncczy""i~c p!O$tJZf 
od innych, rcaliun ów jednak me ma nic w•polnego 
:r. oas:r.ym rozumieniem tego tcrm10u. Zalou:rucm 
anyacyc:r.n)m utworu jest absurd, sparod10„an1c po
pne:r. sprowadu.n.1<. do absurdu naturahst)cznej I.on· 
"cnc1i teaualnei. 1e1 tradycyjnego kręgu tc" •tycz.ncgo, 
v. bkiwego jej typu mcnu.lnoici. Ale nic ty:ko l: ·e· 
raclu banał zostal tu wydrwiony; WakAcy w ogóle 
bn.ydztł ~•ę banałem i gardzil konwenansami. Tępal 
też je z piekielną nami~tnościt, róv;nad i „Dworek' 
jest takim atalucm na pospolitość, :r.a któ,.., jak dowodzi 
Witkacy, n ic kryje si~ nic. Banał nic nic wyrua, jest 
tylko pozorem. Dlatego pospolitołt, zwyklok, bc:r. 
pncrwy współi"n!cjc w „Dworku" z d:iiwnoki\; 
Widmo wraca w sentymentalną atrn06fcrę wegetu1ą· 
cego ulachcclu~go domu, by sprawdzić v.-anołc uczuć, 
jakie żywili do niego najbli;ui. Są one t) lko micunc, 
q 6kcj11, bo t} lko ludzie przeniknięci owym n1epo
ko1cm lłtnienu adolsu " do a111encycmcp pnc· 

. , 
iywan1a wiata. W sztuce q dwie taluc ~taa<. 
\X idmo i pocu Jęzory. Ich ró„·nic:r. nic om11a gro
teska, ale klldc ich dz.ialanic ma co najmniej jeden 
jcs:r.c:r.e, ukryty -ens. Poza kazdlł konkrctf\4 aytuacj, 
rozgrywaj' one mcuswuuc owo dram:atycznc pytanie 
o sens swojego istrucnaa. O b tcgo Widmo i Jęzory 
1tanow14 motor akcji i doprowadzaj~ otaczającą ich 
pospolt1oU do w pclnego absurdu. Przykład tak iego 
absurdu: po śm1erc1 ukochanych có rek ojciec roz· 
pacz:i - „1 to mnie teraz spotyka, kiedy :ibou jest 
po 162 i kiedy mógłbym zostać boguym czlow1cldcm 
1 dat I.Ol wuystko". To oic tylko śmicszn~ ban;iłu, 
to równia jego brzydou.. G roteskowo odna:r.&JlCC 
s;i i ideały ;iyciowc tych ludzi, i ich J)O'-ób m~cnia, 
i ich uczucia, 1 cała KntymcmaJna trad)cja zacisznego 
szlachcck1cgo dworku. Tab sama jest dh Witkacego 
'll'J~ w tym khmac1... literatura z jej problemami. 

Zna1dz cmy w tym pcktak.lu du.to surrcalistycmcgo 
humoru (np. O\\C „zbonuczonc sulu przyaicgam 
Wam, .;ie to ab.olutnie nic ruc znaczy!) - jego zada· 
niem jest prowokacja intelektualna, prowokacja, 
jalr.q Witkacy uprawiał pne:r. cale zycie. Jest to humor 
bardzo specyficzny, trochę makabryczny i /lowieszc:r.y, 
podawany ze 6mienelną powagą, na który w Z.'ldnym 
razie nic m<>lll:t reagować obojętności~. Jest tu trochę 
kpiny z eaniego widza, ale m e obra:r.a1c1c się, bo to ta 
oonJ&ł, pod którym jest pustka. Pozwólcie się spro '1o 
Ir.ować. 

Jakie Jest pnawdztwc rruc1scc Witkacego w nauci 
literackiej b1eruchi1? Jak.i rolę odegrały i odegraj~ 
JCSZC%e Jego Ut\\ory? Żeby rue wd.:iwać Il(' w zbyt 
długie ro:r.'1.anta, s ięgnijmy do Jula;uu Przybosia: 
„Kultura jest spr:aą dochowania pr:r.yj•·t>ch kon· 
"·encji, a umowa ma w sobie :r.awsz.c coł uroc:r.ystego 
(oa1A0et wtedy, gdy chodzi o reguly zahllwy). Aby 
odrzucić jak16 typ kuhury, ruc wystarczy go nic u.zna. 
wać. Zycie konwencji kulturałn}·ch jest autonomiczne 
dopóty, dopóki nic oddalą si~ one do tego s topnia 
od rzcaywistok1, ;ie tej rzeczywistości nic wskuuj\ 
juz 1ednoznacz.nym1 alu:r.jami. W wyrwę wytworzorui 
ouc;dzy formą Il 1cj picnvocnym znaczeniem wcdrzct się 
musi śmiech, ch~c :r.bur:r.yć sure formy, lfiCb& pruzyc 
najpierw ich łmics:r.nok. Komizm ma tut:aj swoj, 
payaynę w kostniałości, w oddaleniu się od :r.ycia, 
to jest od tego, co nic 1est jcszac ujęte w konwcnc1ę 
Smiccb uk1 huczy od o:ij wyżs:r.ych rc1estrów tnum
falncgo bluźn1cntwa do ironii, ale rzadko łtro• sa~ 
w grymu dowcipku. Od śmtcchu ~li Marinetti 
i Apollinaire, brutalnym śmiechem huczał M1jak0W1ki, 
groteskowym u.etem S\ dramary Witkiewicza„." 

Jorotl- S!1J"'lt.i1Wit• 



KIEROWNICTWO SCL Y STUDYJNE!. 
HIERONIM KONllECZ KA I ZDZISl A.W JĆŻWIA.K 

Przedstawienie zrealizowano p rzy 
współudziale Dyrekcji Paóstwowego 
Teatru Ziemi Pomorskiej, Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki i Wydziału Kultury 

M101sk1ej Ra dy Na rodow ej 
w Bydgo~z.czv 
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