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W MAŁYM DWORKU 

Stanisław Ignacy Witkiewicz pragnął stworzyć teatr ukazujący człowiekowi najistotniejsze 
problemy bytu, pobudzający do przeżycia Tajemnicy Istnienia. Zgodnie z Jego teorią prawdziwa 
sztuka powinna przede wszystkim budzić uczucia metafizyczne. 

Dramat „W małym dworku" stanowi wyjątkowe i niepowtarzalne zjawisko w tw6rczości Wit
kacego. Nie znajdujemy w nim długich dyskusji filozoficznych, ce.chuje go natomiast doskonale, 
wręcz precyzyjnie skonstruowana fabuła. Sztuka została napisana z zamiarem przeciwstawienia się 
i wyszydzenia realistycznej tw6rczości Rittnera, kt6rego utwory, a szczególnie „W małym domku" 
cieszyły się niesłabnącym powodzeniem w tamtym okresie i grane były na wielu polskich scenach. 
Dramaturgia Witkiewicza otwierała tymczasem przed widzem nowy świat, ukazujący istotę ludz
kiego bytu i tajemnicy życia. Jednakże pierwotny zamysł parodii realizmu przerodził się w coś znacz
nie większego, efekt zaś przerósł zamiary samego autora. 

„W małym dworku" staje się właściwie pierwszym horrorem, a sam Witkacy może być śmiało 
uważany za prekursora dzisiaj tak popularnego gatunku. Dramaturgia utworu budowana jest jak 
u Hitchcocka, zaczyna się od morderstwa z zazdrości, potem napięcie rośnie gdy odkrywają się kolejne 
przyczyny zdarzeń, okazuje się że morderca zabijając swoją ofiarę, spełnia właściwie dobry. uczynek. 
Witkacy perfekcyjnie buduje pomost między światem żywych i zmarłych, Anastazja Nibek powraca 
do swojego domu jako duch i tam dopiero dowiadując się prawdy o swojej śmierci, postanawia się 
zemścić. 

Dramaturgia Witkiewicza otwiera przed widzem nowy świat, niezwykły i w pewien sposób 
poetycki. Jest to poezja, o której myślał Witkacy opisując dziwny sen, w jaki wejdzie widz w Jego 
teatrze, znajdujący tam wyzwolenie z ograniczeń narzuconych mu przez rzeczywistość realną. 

Wyzwolenie takie przynosi wszelka poezja godna tego miana. Wyłącza ona człowieka z jego życia, 
by przenieść go w świat wolności, niezwykłości i piękna. Zdolna do takiego owładnięcia widzem jest 
także dramaturgia Witkacego. 

W spektaklu występują: Jadwiga Andrzejewska (Anastazja Nibek), Teresa Kwiatkowska (Zosia), 
Dorota Piasecka (Amelka), Krystyna Wójcik (Aneta), Józefina Szałańska (Kucharka Urszula Stęchło), 
Andrzej Juszczyk (Dyapanazy Nibek), Marian Czerski (kuzyn Jęzory Pasiukowski), Wojciech Kalwat, 
(Ignacy Kozdroń), Waldemar Czyszak (Józef Maszejko). 
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