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O TEATRZE WITKACEGO 

Gdyby poszukać generalnej formuły sytuacyjnej dla całości teatru 
Witkacego, nie możnaby chyba wskazać innej niż - towarzyska improwizacja. 
Wyobraźmy sobie grono przyjaciół, które nudzi się na przyjęciu lub w kawiarni. 
Pada propozycja: a gdybyśmy odegrali jakąś dziwną scenę? Ty będziesz 
królem, ty artystą, ty spiskowcem, ty kokotą, ty znudzonym arystokratą„. -
I każdy niech zagra swoją rolę tak, aby wycisnąć maksimum dziwności, 
napięcia i intensywności z sytuacji, w jakiej się znalazł. Niech więc król 
będzie tyranem, na widok którego wszystkim drżą kolana, kokota 
prawdziwym demonem płci, hrabia, niebywale „ahystokhatyczny"„. Że ta 
pierwotna sytuacja przyszła - w dosłownym kształcie - Witkiewiczowi do 
głowy, dowodem trzeci akt „Janulki córki Fizdejki", gdzie sala tronowa jest 
jednocześnie kawiarnią. Ale już „kluby wtajemniczonych" czy tajne 
towarzystwa miłośników dziwności istnienia, pokazane w najwcześniejszych 
sztukach pisarza - „Macieju Korbowie" czy „Pragmatystach" - funkcjonują 
na podobnej zasadzie. Można również znaleźć wskazówkę, że także w „W 
małym dworku" postacie nie biorą całkowicie serio roli, jaką odgrywają. 
Posłuchajmy uważnie początku: 

Aneta: No - wuju. Opowiedzjak to było. 
Nibek: (wesoło): A więc po prostu zrobimy normalną ekspozycję. 
Uważajmy to wszystko za dramat, za początek dramatu (pyka z 
fajki) - Swletny tytoń. A więc, po prostu, było to tak„. 

Jednak, zamiast spokojnie opowiedzieć, co się mianowicie zdarzyło, Nibek 
wpada w wściekłość i zaczyna grać: nigdy się już nie dowiemy, dlaczego 
powitał Anetę z wesołością. Może dlatego, że nie widział w niej jeszcze kuzynki, 
ale po prostu aktorkę? 

W sztukach Witkiewicza nigdy nie mamy zupełnej pewności, czy zdarzenia, 
które oglądamy, odsyłają do rzeczywistości obiektywnej, istniejącej niezależnie 
od teatru, czy też stanowią tylko układ z góry rozdanych ról. Dlatego tak 
łatwo godzimy się na „fantastyczność psychologii i działania", którą zalecał 
Witkacy. Jeżeli - w „Nowym Wyzwoleniu", nie razi nas Ryszard III we 
współczesnym salonie, to dlatego, że po cichu podejrzewamy, że jest on po 
prostu przebranym przyjacielem domu. Nie przerażają nas również - w 
„Kurce wodnej", tortury Walpora: poddał się im z własnej woli i nie można 
być pewnym, że siepacze-lokaje nie zgruchoczą mu kości. Słowem, to tylko 
jest teatralną rzeczywistością, co dzieje się teraz, w tym czasie i w tym 
właśnie miejscu, to znaczy na scenie: w przedstawianych wydarzeniach nikt 
nie dopatruje się skrótu, symbolu czy tym bardziej odwzorowanie zjawisk, 
zachodzących gdzie indziej niż w teatralnym budynku, a więc w makrokosmosie 
świata. Jedność witkiewiczowskiego mikrokosmosu - wszystkiego, co dzieje 
się na scenie - jest więc jednością gry (gry bohaterów) i jednością 
jednorazowego dzieła sztuki (dzieła pisarza): nie zaś umowną jednością 
konwencjonalnej formy, obranej przez autora dla lepszego czy bardziej 
zrozumiałego przedstawienia zjawisk, typowych czy przynajmniej znamiennych 
dla zewnętrznego świata . Właśnie dosłowność widowiska-zabawy likwiduje 
skutecznie możliwość realistycznego rozumienia teatru Witkiewicza. 
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Brzmi to może trochę tajemniczo. Jednak razi, jeżeli przyjrzeć się uważnie, 
jak postacie reagują na wydarzenia. „W małym dworku" zjawia się Widmo: 
nic w tym niezwykłego, przynajmniej w teatrze; od niepamiętnych czasów 
widma lubiły występować na scenie. Były najpierw duchami umarłych, później 
zaś w miarę postępów sceptycyzmu, zmieniły się w lęki lub wspomnienia 
żywych ludzi: nigdy Jednak chyba nie wątpiły, we własne istnienie, nie 
zachowywały tak, jakby nie były pewne, czy przyszły z zaświatów czy zza 
kulis. Tymczasem tak właśnie poczyna sobie Widmo matki: 

Kuzyn: A mnie się zdaje, ie to wcale nie jest duch. Kuzynka żyje, ale 
jest zahipnotyzowana. 
Widmo: Nie mogę w przedmiocie tym nic powiedzieć. Nie mam swojego 
zdania. 

Przez całą sztukę Widmo postępuje jak dziecko, które grając w berka 
„zamawia" zawsze w momencie, kiedy może zostać złapane. Chroni się za 
przywileje istoty nadprzyrodzonej, kiedy obecni - zapominając , z kim mają 
do czynienia - gotowi zalecać się jak do żywej kobiety; kiedy jednak samo 
zostaje ogarnięte i zakłopotane obrotem wydarzeń, „machinalnie", tak, 
machinalnie , jak najzwyklejszy rodak - „nalewa sobie i popija wódkę". 
Dowcip wynika z oczekiwania i niespodzianki: nigdy nie wiadomo, jak się 
Anastazja zabawi, czy będzie widmem czy kobietą? 

Nibek:„.Spałaś sobie spokojnie, a ja łupnąłem ci prosto w serce. 
Musisz mieć ślad od kuli. I ja głupi o tym nie pomyślałem. Chodź ze 
mną do domu i zaraz się przekonamy. 

Widmo: Głupijesteś, Dyapanazy. Zaczynam et się widocznie podobać 
t chciałbyś ze mną sam na sam. (Nibek miesza się). Głuptjesteś mój 
stary więcej niż to myślałam. Przecież widmo nie może mieć śladów 
na ciele, bo nie ma ciała. To jest tylko wasze wzrokowe i dotykowe 
złudzenie - nic więcej. 

Nibek: Tak. Palnąłem jakiegoś straszliwego byka. Ale naprawdę: 
taka ładna jesteś jako widmo, Anastazjo„. Panowie wybaczą -
mówimy otwarcie. 

Czemu Nibek „miesza się" i powiada, że „palnął byka"? Ostatecznie, nic 
w tym nadzwyczajnego, że podoba mu się Anastazja: zaś przyznanie, że 
popełnił omyłkę, brzmi bardzo osobliwie: czyżby miało znaczyć, że postępuje 
on świadomie wedle jakiejś reguły, przepisu, roli, którą sobie narzucił czy też 
którą mu narzucono? Otóż właśnie urok i osobliwość teatru Witkacego: 
nigdzie nie zostało wyraźnie powiedziane, że postacie bawią się, grając komedię 
jak aktorzy na scenie; a jednak wszyscy tak postępują. jakby nie wierzyli we 
własną rzeczywistość, jakby byli nie - Nibkiem , Kuzynem , Anastazją. 
Kozdroniem, ale ludźmi najzupełniej innymi, artystami?„ .którzy z nudów czy 
dla hecy wcielili się w wiejskiego dzierżawcę, prowincjonalną lwicę, przygłupich 
oficjalistów itd.; tak często zaś wypadają z roli, której się podjęli, że musimy 
się domyśleć, iż nie biorą jej poważnie albo przynajmniej nie potrafią jej w 
zupełności sprostać . 

Można wyrazić to jeszcze inaczej. Jest oczywiste, że „W małym dworku" 
akcję prowadzi Widmo. Do czegóż jednak zmierza? - Otóż jeśli pominąć 
dzieci - do niczego określonego . Chce tylko - jak byśmy dziś powiedzieli -
„namieszać": zapanować nad mężem i dwoma kochankami, zabawić się 
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kosztem wszystkich. Męża przerazi drugą zdradą; Kozdronia - swoim 
powrotem; Kuzyna, przecząc, że kiedykolwiek go kochała. Później zaś uspokoi 
małżonka zapewnieniem, że córka została zrodzona z prawego łoża; Kozdronia, 
sekretnym dziennikiem, gdzie mnóstwo złośliwości; najperfidniej zaś Kuzyna: 
udowodni mu bowiem, że: 1. oddawała mu się nieprzytomna, nie czując nic, 
2. jego najmocniej kochała w głębi duszy, 3. on jej naprawdę nie kochał i nie 
kocha. Trudno komukolwiek bardziej mącić w głowie: fajerwerk absurdu 
strzela najwyżej: Anastazja porwała wszystkich -. i partnerów i P.ub~icz~ość 
- w krainę czystej bredni, a fantasmagorię, w ktorej nonsens zmienia się w 
poezję. Można sobie wyobrazić, jakim wewnętrznym śmiechem rechocze, 
kiedy udziela patetycznych napomnień Kuzynowi! Jak widać Widmo po to 
oblekło się w ciało, aby się - po nudnym życiu - zemścić i rozerwać. Jakaż 
jest jednak różnica między widmem, które dla zabawy udaje człowieka, a 
aktorem, który dla zabawy wcielił się w widmo? 

Żadnej różnicy oczywiście nie ma. „W małym dworku" można łatwo uznać 
za osobliwą grę. toczoną przez ludzi, którym najbardziej zależy na osiągnięciu 
maksimum życiowej intensywności: Anastazja, Aneta, Kuzyn i po trosze nawet 
Nibek nie troszczą się o wartość czy dorzeczność swego postępowania„. 
pragną raczej blasku, napięcia, rozprzężenia po to, aby odczuć wreszcie._ że 
warto żyć, że banalne nawet istnienie może nagle rozbłysnąć tysiącem kolorow, 
przynosząc ciekawe i nieznane wrażenia. Bawią się własnym życiem: kiedy 
kierunek działania, jaki obrali, okazuje się mylny, bez ceremonii podejmują 
następny, zmieniając maskę, w której występowali. Dlatego Anastazja zaczęła 
mącić w głowie Kuzynowi, kiedy znudziła się Kozdroniem: i kiedy Kuzyn 
zrozumie, że nie zdobędzie już nowych wrażeń dzięki Widmu, zmieni - w oka 
mgnieniu - front o sto osiemdziesiąt stopni i wyzna „wieczną" i „praw
dziwą"miłość Anecie. I tak stale: najbardziej nieprawdopodobne pomysły i 
kombinacje snuje oczywiście Widmo: istotnie, musi sobie porad.~ić z włas~ą 
podwójną śmiercią (na raka czy od kuli z pistoletu ?). z podWOJnym swoim 
istnieniem (widmem jest czy żywą kobietą?). nie mówiąc już o dwu kochankach, 
na równi przekonanych, że zdobyli wyłączną miłość _Anastazji. Znajduje j~d~ak 
rozwiązanie„. „oto moja hipoteza: zastrzeliłeś mnie spiqcq i to w dodatku sptqcq 
snem opiumowym. Dlatego cały czas myślałam, że umarłam na raka. Rozumiesz, 
stary? Wszyscy mamy rację, wszyscy czworo jak tu jesteśmy". 

Gdzie wszyscy mają rację, nie ma jej nikt: istotnie, nie o rację chodzi: w 
zabawie czy improwizacji nikt nie troszczy się o to, kim naprawdę jest, co się 
właściwie stało, jak doszło do pasjonującego spięcia - grunt, aby zabawa 
mogła toczyć się dalej. Obojętnie więc, czy postacie Witkacego uznamy za 
aktorów, którzy - dla własnej przyjemności, improwizują przedstawienie, 
czy też za ludzi, którzy goniąc za „prawdziwym życiem" (prawdziwym, czyli 
niezwykłym, intensywnym, upajającym). zagłuszają pustkę własnego istnienia: 
To tylko pewne, że w swoim postępowaniu nie słuchają ani rozsądku, ani 
pożytku, ani nawet zwykłej namiętności: · pragną, ~iczym artyści -:
zainscenizować niezwykłość, choćby kłamliwą. Ich strategia me jest strategią 
celu, ale strategią zabawy. 

Jeżeli bohaterowie Witkiewicza chcą przede wszystkim nadać swoim 
doznaniom i wrażeniom intensywność, muszą przemienić swą tożsamość, 
przekształcić się w anioły czy potwory (zwłaszcza potwory !), choćby na 
chwilę wcielić się w kogoś innego. Ale każdy aktor potrze~~je wzoru, ~ode~u. 
który mógłby odegrać: musi odwołać się do jakiegoś - jesh wolno pow1edz1eć 
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- scenopisu. Jest to chyba główna przyczyna, dla której Witkacy nieznużenie 
podrabia i parodiuje literacką spuściznę. Podrabia zwłaszcza w typologii 
postaci lub ściślej, nie postaci, ale „ról", które postacie podejmuJą. Te role są 
niesłychanie tandetne, niewątpliwie świadomie: chcąc pokazac, że to role 
tylko, Witkiewicz obiera najbardziej zdarte, konwencjonalne, szmirowate. 
Spostrzegł to dobrze Ważyk, powiadając, że typologię postaci Witkiewicza 
umieścić można: 

„na poziomie literatury bulwarowej. Demoniczna kobietajest znana 
od dawna w piśmiennictwie nizinnym. Po nieudanej próbie awansu 
w czasach moderny wróciła do powieści brukowej i zrobiła światową 
karierę jako wamp filmowy. Wyobrażenie demonicznej kobiety 
utrzymuje się w mitach obyczajowych. Można w nim podejrzewać 
archetyp („.) W nadkabarecie Witkiewicza perwersyjna dama grywa 
na zmysłach mężczyzn i swoich jak półdziewica, mimo że restrykcje 
czasów wiktoriańskich przestały obowiązywać. Związki miłosne 
krzyżują się i plączą przypominając bulwarowe farsy (.„) Romans 
odbywa się na poczekaniu. Język miłosny zredukowany do 
ostateczności („.) melodramatycznaformuła: „będę twoją, ale ratuj 
Edwarda" miesza się z formułą: „zacznijmy nowe życie''.„ 

Czyż nie podobnie „W małym dworku"? Demonem zmysłó~ jest.:--- żeby 
było śmieszniej - Widmo. Perwersyjną panną - Aneta, od ktorej s10str roi 
się w sztukach Witkacego. Kuzyn przypomina dowcipy z epoki, będąc poetą, 
nie może stąpić krokiem, aby nie zatroskać się o wiersze, które lirycznie 
wzdymają mu łono. Dziewczynki każą myśleć o zadumanych metafizycznych 
istotkach, które zaludniają płótna Malczewskiego czy Wojtkiewicza. Wreszcie 
Nibek i oficjaliści z polskiej powieści ziemiańskiej: wdowiec, który poświęca 
się dla córek, krzepki rządca w tabaczkowym ubraniu i długich butach, 
poczciwy Litwin, zakochany w psiarni, to dobrzy znajomi ówczesnych jeszcze 
czytelników. Słowem, wszystkie figury „W małym dworku" to niesłychanie 
charakterystyczne typy literackie. Ale typy ośmieszone i zniekształcone: de
mon zmysłów straszy i intryguje zza grobu; nauczycielka muzyki - którą w 
tylu powieściach uwodził haniebnie młody panek! - okazuje się cyniczniejsza 
i bardziej zepsuta od swej poprzedniczki; szlachetny wdowiec roztrząsa intymne 
szczegóły z kochankami żony; obecność gościa z zaświatów nie przeszkadza 
Kuzynowi pisać wierszy i pochrapywać na trawie, Maszejce odborsuczać 
suki... Jest oczywiste, że postacie są nie tylko tymi typami, ale jeszcze kim 
innym: humor rodzi się z kontrastu między stereotypowym wyglądem. i 
zachowaniem postaci a ich słowami i postępowaniem, rządzonym przeważrue 
zasadą zabawy, nawet, jeśli jest to zabawa makabryczna. 

Sztuki Witkacego mają bardzo często charakter niejako pasożytniczy. 
Niczym jemioła, karmią się sokami dębu, którym jest tradycja. Istotnie, skoro 
działania postaci zniekształcają zwyczajne życiowe losy, trudno zapobie_c, by 
zarazem nie zniekształcały wątków, tematów i ujęć artystycznych, w ktorych 
wyrażane były uczucia, losy i wydarzenia. Więcej: skoro bohaterowie prag~ą 
wlasne życie zmienić w dzieło sztuki - a bardzo często tak bywa! - coż 

prostszego i konieczniejszego zarazem, jak się.gnąć po istniejące już artys~yc~ne 
wzory? Mają przecież gotowe już schematy, JUŻ opracowane typy ludzki~, JUŻ 
dostępne słownictwo i style dialogu! Witkiewicz sięga wi~c bez skrupułow ~.o 
ukształtowane już składniki istniejącego teatru, powiesci czy dramaturgu, 
aby je obrobić i przemodelować tak, jak każe jego teoria sztuki - i jego 
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rozumienie życia... Doskonałą listę zależności ułożył zasłużony wydawca 
i badacz Witkacego, Konstanty Puzyna. „Janulka córka Fizdejki" zawdzięcza 
coś niewątpliwie „ Wallenrodowi", „ Nowe Wyzwolenie" Wyspiańskiemu 
i Shakespeare' owi, „Matka" - „ Upiorom" Ibsena; nawet w „Tumorze 
Mózgowiczu" i „Niepodległości trójkątów" błąkają się zapewne echa Conrada. 
Najłatwiej jednak odczytać intencję parodystyczną w „W małym dworku". Nie 
jest on bowiem niczym innym, jak szyderczym naśladownictwem „W małym 
dworku" Rittnera. Witkacy nie cierpiał m ieszczańskiego dramatu rea
listycznego, jeżeli jego postacie bawiły się i cieszyły, zmieniając „zwyczajne 
życie" w dom wariatów, cóż dopiero on sam, kiedy parodiował znienawidzony 
rodzaj literacki.. .. 

Jan Błoński 
1. A Ważyk , O Witkiewiczu, .,Dialog" nr 8 - 1965. 
2. K. Puzyna, przedmowa do: S. I. Witkiewicz , Dramaty, Warszawa , 1962. 
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„W MAŁYM DWORKU" NA SCENIE 

Żadna ze sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza nie dorównuje po
pularnością „W małym dworkun. Jest to najczęściej grany utwór Witkacego . 
Dotąd wystawiano go 49 razy w Polsce (premiera w Teatrze Polskim w Bielsku
Białej będzie zatem „jubileuszową". pięćdziesiątą realizacją) oraz kilkakrotnie 
za granicą (w RFN, Jugosławii, USA, we Włoszech i na Węgrzech). Dwukrotnie 
realizowano go w telewizji i raz w teatrze Polskiego Radia. Teatr na Targówku 
w Warszawie wystawił , ,W małym dworkun jako musical, a Opera Wrocławska 
jako operę (muzykę skomponował Zbigniew Bargiełowski) . Akcja sztuki stała 
się kanwą filmu „W starym dworku , czyli Niepodległość trójkątówn 
zrealizowanego przez Andrzeja Kotkowskiego. Od roku 1970 „W małym 
dworkun znajduje się w spisie lektur szkolnych i wielokrotnie było wydawane 
w masowym nakładzie jako pozycja „Biblioteki szkolnej" PIW-u. 

Jakie są przyczyny tej popularności? Z pewnością przyczyną najważniejszą 
jest to, że akcję sztuki - w porównaniu z innymi dram'atami Witkacego -
można łatwo zrozumieć i wyjaśnić w kategoriach „życiowych" (autor zaliczał 
ją do swych najbardziej realistycznych utworów). Poza głównym pomysłem, 
na którym wspiera się cała akcja dramatu - wprowadzeniem widma zmarłej 
kobiety, zachowującego się jak normalnie żyjący człowiek - nie ma tu tak 
charakterystycznego dla dramaturgii Witkiewicza nagromadzenia zaska
kujących rozwiązań scenicznych, burzących logikę codziennej rzeczywistości, 
negujących jej prawa i naruszających tradycyjne kanony estetyczne. Nie ma 
także tego, co stanowi o aktualności i uniwersalizmie większości sztuk 
Witkacego: wizji historiozoficznej, ukazującej niemal proroczo dynamikę 
społeczno-polityczną naszych czasów. „W małym dworku" to właściwie 
„dramat rodzinny", osadzony w realiach polskiej rzeczywistości i zawierający 
wiele elementów typowych dla mieszczańskiej dramaturgii obyczajowej i 
melodramatu naturalistycznego - oczywiście świadomie przez autora 
zdeformowanych i karykaturalnie przejaskrawionych (wzorcem parodystycznym 
była dla Witkacego sztuka Tadeusza Rittnera „W małym domkun -
powszechnie znana i często wystawiana). Co więcej - to niemal „sztuka z 
tezą", dobrze zbudowana, o niemałych walorach komediowych i scenicznych. 

Ale „W małym dworku" to jednocześnie utwór, który świetnie wprowadza 
w świat Witkiewiczowskiego teatru, ukazując typowe dla niego postaci, 
odsłaniając zasady kształtowania rzeczywistości scenicznej, demonstrując 
w niemal poglądowy sposób chwyty i zabiegi formalne charakterystyczne dla 
dramaturgii Witkacego (np. groteskowe pomieszanie pospolitości i wznios
łości, tragizmu i trywialności, farsowego humoru i makabry). Te właśnie 
względy decydują, iż teatry tak chętnie sięgają po tę sztl,Jkę. traktując ją 
często jako pozycję dobrze przygotowującą publiczność do odbioru dramaturgii 
awangardowej . Niestety , dość często robią to nieudolnie, opacznie interpretując 
problematykę utworu lub naruszając jego strukturę. Historia inscenizacji „W 
małym dworku" ujawnia wszystkie kłopoty i trudności, jakich od początku 
przysparza teatrom dramaturgia Witkacego. 

Prapremiera odbyła się 8 lipca 1923 r. w Teatrze Miejskim w Toruniu w 
reżyserii Wacława Malinowskiego (scenografię opracował Feliks Krassowski). 
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Była to czwarta z kolei inscenizacja dramatu Witkiewicza - po , ,Tumorze 
Mózgowiczu "(30 VI 1921) i „Kurce Wodnej" (20 VII 1922). wystawionych w 
Teatrze im. Słowackiego w Krakowie oraz „Pragmatystach" zaprezentowanych 
na eksperymentalnej scence Elsynor w Warszawie (29 XII 1921). Premiera w 
Toruniu odbyła się w charakterystycznych dla pierwszych przedstawień 
Witkacego warunkach i atmosferze. Podjęto specjalne środki ostrożności. 
Dyrekcja powiadomiła prasę, że chęć przygotowania sztuki Witkacego zgłosili 
sami aktorzy, którzy wyłonili ze swego grona „zespół artystyczny" i kierując 
się ambicją doskonalenia swego warsztatu pragną w ten sposób „stworzyć 
sobie poza oficjalnym programem możliwość wypróbowania swych sił w nowych, 
jeszcze nieutartych kierunkach i dążeniach twórczych". W prze~edniu pr~miery 
w miejscowych dziennikach ukazały się obszerne anonsy, w ktorych omowiono 
twórczość Witkiewicza i wyjaśniono, że nowatorstwo jego dramaturgii zmusza 
teatr do wydania następującego rozporządzenia: 

„Czysta forma sztuki, nowy a odrębny kierunek gry aktorskiej i inscenizacji 
nie może być dostępnym dla szerszych mas społeczeństwa, nie przygotowanych 
do tego rodzaju widowiska, wobec czego niedzielne przedstawienie sztuki 
Witkiewicza zostanie odegrana wobec ograniczonego grona widzów, specjalnie 
zainteresowanych tą nowością sceniczną. Na przedstawienie to wydane są 
zaproszenia przez sekretariat i kasę teatru, na zasadzie których będzie można 
nabyć bilety normalne z opustem 40%." 

A więc i tutaj, podobnie jak w Krakowie i Warszawie, sztukę Witkacego 
pokazano jako curiosum - z tą jednak różnicą, że w Toruniu wprowadzono 
dodatkowy zakaz: zabroniono wstępu na przedstawienie uczniom i młodzieży! 

Niestety, niewiele można powiedzieć o samym spektaklu i trudno orzec, 
czy istotnie ukazywało ono „nowy a odrębny kierunek gry aktorskiej i 
inscenizacji". Na podstawie wzmianek prasowych i opinii Zofii Guzowskiej -
autorki jedynej recenzji przedstawienia - można tylko przypuszczać, że było 
ono utrzymane na kulturalnym poziomie i nie zrywało w jakiś radykalny 
sposób z kanonami realistycznej konwencji. Rolę Widma zagrała Michalina 
Jasińska-Szpakiewiczowa, która „utrzymała się nadzwyczajnie w nastroju, 
wywołując każdym swym pojawieniem się, niesamowitym, monotonnym głosem, 
płynnymi, iście widmowymi ruchami i zaświatowym zapatrzeniem się jakby 
nie widzących oczu - dreszcz grozy wśród wrażliwych widzów". 

Przedstawienie powtórzono tylko jeden raz, mimo iż wywoływało duże 
zainteresowanie i wzbudziło spory i dyskusje. „Od dawna - pisała Guzowska 
- nie słyszało się tak różnorodnych i krańcowo sprzecznych sądów o sztuce. 
Jedni (tych co prawda było bardzo niewielu) twierdzili, że utwór to wielkiej 
wartości, wysoce artystyczny, głęboki, niemal genialny, ale na czym ta 
genialność polega nie chcieli, czy też nie umieli bliżej wyjaśnić („.). 

Przeważająca jednak większość publiczności wzruszała po prostu 
ramionami, szeptała po kątach, że mamy chyba do czynienia z j~imś 
chorobliwym majaczeniem, że utwór to bez żadnego sensu, urągający zarowno 
wymaganiom logiki. jak i wszelkim obowiązującym zazwyczaj dla sztuki 
dramatycznej przepisom i kanonom artystycznym". 

27 sierpnia 1925 r. z premierą „W małym dworku" wystąpił Teatr 
Formistyczny w Zakopanem, założony przez Witkacego i grupę jego przyja.ciół. 
On też we współpracy z Marcelim Staroniewiczem - lekarzem szpitala 
Czerwonego Krzyża - reżyserował sztukę i zaprojektował dekoracje. Główne 
role celowo powierzono osobom, które z trudem mówiły po polsku, z akcentem 
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angielskim, białoruskim lub rosyjskim, co stwarzało zupełnie nieoczekiwane 
efekty. Największe wrażenie robiła w roli Widma miss Winifred Cooper -
Angielka mieszkająca w Zakopanem - która grobowym głosem z potwornym 
akcentem wypowiadała słowa: „Umarhłam na rhaka w wątrhobie". Jak 
wspomina Rafał Malczewski „najpoważniejsi obywatele ryczeli ze śmiechu 
lub popadali w zadumę nad wszystkim, co się działo na scenie". Do tej 
inscenizacji Witkacy dopisał nową scenę finałową. Przedstawienie w Toruniu 
kończyły słowa Anety: „Nie ma już widm między nami. Są tylko trupy i ludzie 
żyjący. Zaczynamy nowe życie." - i wszyscy „żyjący" wychodzili, pozostawiając 
na oświetlonej scenie trupy dwóch dziewczynek. W zakopiańskim 
przedstawieniu po tym następowała scena mimiczna: , ,Na progu we drzwiach 
na prawo staje Widmo pod rękę z Nibkiem, ubranym w białe prześcieradło. 
Wchodzą i o trzy kroki stają. Widmo kiwa ręką w kierunku dziewczynek. 
Dziewczynki wstają jak automaty i idą ku duchom rodziców, którzy robią 
zwrot I wychodzą. Dziewczynki za nimi". Ten finał wywołał jednak sprzeczne 
opinie. Dla Jana Brzękowskiego była to dobra pointa fabuły opartej na 
pomyśle „pomieszania świata tego z "tamtym" w pewną jedność". Według 
Stanisława Albertiego „groteskowy pochód widm zniwelował podniosłe, 
dramatyczne wrażenie" poprzedniej sceny. 

W latach 1925-1926 sztuki Witkacego - po serii niepowodzeń - odnoszą 
wreszcie kilka sukcesów scenicznych. „Szlagierem" sezonu stała się 
inscenizacja „Jana Macieja Karola Wścieklicy" w warszawskim Teatrze im. 
Fredry (26 II 1925). Spektakl utrzymał się na afiszu ponad miesiąc, a potem 
był grany w kilkunastu miejscowościach podczas tournee teatru. Wydarzeniem 
w życiu artystycznym stolicy była również premiera „Wariata i zakonnicy" 
oraz „Nowego Wyzwolenia" w Teatrze Małym (26 V 1926), po której krytyka 
po raz pierwszy pochlebnie, a nawet entuzjastycznie pisała o Witkacym. W 
sierpniu 1926 r. podjął się on roll reżysera własnej sztuki we lwowskim 
Teatrze Małym. Wystąpiły w niej dwie największe aktorki lat międzywojennych 
- Stanisława Wysocka I Irena Solska. 

Rola Widma była jakby stworzona dla Wysockiej, która nawet w codziennym 
życiu sprawiała - wedle słów Jarosława Iwaszkiewicza - „wrażenie osoby 
przychodzącej z jakiegoś nierzeczywistego świata". Do tej roli predysponowały 
ją również niezmiernie charakterystyczne cechy powierzchowności: wysoki 
wzrost, majestatyczność postawy, „królewski wygląd''. „Coś w jej postawie -
pisze Iwaszkiewicz - było osobliwego i odróżniało ją natychmiast wśród 
innych, czy to w tłumie na ulicy, czy na zebraniu, czy nawet na scenie". W 
odtwarzaniu postaci Widma wielce przydatny był zapewne niski, donośny, 
znakomicie modulowany przez Wysocką głos, a koniecznej dozy niezwykłości 
kreowanej postaci przydawać musiały oczy aktorki, fascynujące wielkością i 
blaskiem. Ponadto Wysocka potrafiła wyjątkowo umiejętnie łączyć w swej 
grze akcenty patosu I wzniosłości z elementami komizmu i zwykłej pospolitości. 
„Głęboka tragiczka - pisał recenzent „Kuriera Lwowskiego" - przerzuciła 
się nagle w groteskowego ducha, ożywającego arcykomicznie w chwilach picia 
kawy i wódki, gadającego grobowo, by za chwilę przemówić zupełnie naturalnie, 
dostosowując do tego przepysznie ruchy i mimikę całej postaci, tak, iż widownia 
szalała ze śmiechu". Cały ten komizm był jednak rezultatem budowania roli 
na zasadzie kontrastu - Wysocka grała bowiem z niezwykłą powagą. Była to 
„powaga wzmożona w każdym zaświatowym geście", która w sposobie 
wypowiadania slow osiągnęła takie natężenie, że - jak wspomina Solska -
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nie można sobie jej w ogóle „wyobrazić ani opisać". Szczególnie mocne 
wrażenie musiał wywrzeć na widzach moment pierwszego pojawienia się 
Widma. Wysocka w białej nocnej koszuli z trenikiem w szpic, z długimi 
rozpuszczonymi włosami i z malutkim wiankiem na głowie wychodziła 
bezszelestnie zza uchylonych drzwi, powoli I dostojnym krokiem przemierzała 
scenę i majestatycznie siadała na kanapie, a pierwszą kwestię wypowiadała 
- po przedłużającej się chwili milczenia - głosem niezwykle uroczystym. W 
całości przedstawienia był to moment największej ekspresji, świadczący o 
kunszcie aktorki I o walorach scenicznych sztuki. 

Innym punktem spektaklu, czyniącym niemal równie silne wrażenie był 
końcowy moment, gdy po śmierci dziewczynek i samobójstwie ich ojca, 
wchodziła na scenę Irena Solska I oznajmiała:„Kolacja na stole, proszę 
państwa". Ten konwencjonalny zwrot nabierał w interpretacji aktorki takich 
walorów teatralnych, że -jak zaświadcza Iwaszkiewicz - „widownia zamierała 
po nim". 

Niestety, nie wiemy, jak wypadł egzamin reżyserski Witkacego na scenie 
zawodowej I czy istotnie zamierzał on i przy pomocy jakich środków 
inscenizacyjnych zrealizować założenia swej teorii Czystej Formy. Uwagi nie
których recenzentów uprawniają jedynie do stwierdzenia, że Witkacy wybrał 
konwencję gry serio bez udziwniających efektów i niezwykłych rozwiązań. 
Aktorom nie kazał upodobnić się do manekinów, ich gry nie zmarionetyzował 
lecz przeciwnie - polecił im stworzyć sylwetki „ludzi prawie naturalnych, z 
całym bezwstydem ich codziennych śmieszności, z przerysowanymi ich tylko 
rysami charakterystycznymi" („Kurier Lwowski"). 

Większość recenzentów odmówiła utworowi wszelkich wartości 
artystycznych i myślowych, a największe oburzenie wzbudziła scena otrucia 
przez matkę obu dziewczynek. W artykule polemicznym ogłoszonym po 
premierze, Witkiewicz tak wyjaśniał sens tej sceny: „A co do tego, jak 
wytłumaczyć sobie z życiowego puktu widzenia trucie dzieci przez matkę, 
każdy to rozumie doskonale, tylko niektórzy krytycy lwowscy dziwnie tępi są 
na ten temat. Otóż matka, jako widmo dopiero zobaczywszy całą ohydę życia 
w tym dworku, woli zabrać córki ze sobą na tamten świat". 

Lwowska premiera „W małym dworku" zamknęła krótki, bo niespełna 
dwuletni okres największych sukcesów i powodzenia sztuk Witkacego w 
dwudziestoleciu międzywojennym. Jedynie dwa teatry zawodowe (w Łodzi I 
Poznaniu) zdecydują się jeszcze wystawić jego utwory, a w latach trzydziestych 
trzy inscenizacje przygotują już tylko teatrzyki amatorskie. Po wojnie Witkacy 
wraca na scenę w roku 1956 (inscenizacja „Mątwy" w teatrze Tadeusza 
Kantora „Cricot II"), ale dopiero sukces dwóch sztuk - „Wariata I zakonnicy" 
oraz „W małym dworku" - wystawionych 16 grudnia 1959 r w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym, otworzył mu drogę na inne sceny I zapoczątkował 
jego niebywałą, trwającą do dziś karierę sceniczną. 

Jednakże popularność Witkacego rzadko idzie w parze z trafnością 
interpretacji scenicznych jego utworów. Ciągle aktualne pozostaje pytanie: 
jak należy grać dramaty Witkiewicza? Powstało już wiele recept, a nawet 
teorii na ten temat, ale żadna nie gwarantuje pełnego sukcesu. Staje się to 
przyczyną wielu nieporozumień i pomyłek Inscenizacyjnych, przykrych porażek 
reżyserskich I aktorskich, głośno manifestowanych rozczarowań krytyki. Rzecz 
paradoksalna: najwięcej ich powstaje przy inscenizacjach „W małym dworku" 
- tej, wydawałoby się najprostszej do zagrania sztuki Witkacego. 
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Na pierwszych realizacjach zaważyło to, że narastające od roku 1957 
zainteresowanie twórczością Witkacego zbiegło się z falą recepcji w Polsce 
teatru absurdu. Na jego twórczość spoglądano zatem poprzez dramaturgię 
Ionesco, Becketta, Geneta, podkreślając przede wszystkim prekursorskie 
nowatorstwo Witkiewiczowskich koncepcji teatralnych I dramaturgicznych. 
Do tak.lego odczytania dostosowana była formuła Inscenizacyjna: udziwniona, 
skrajrue umowna, eksponująca elementy groteski i nonsensu. 

Na ~asadach rodem z surrealizmu zbudowany był spektakl „W małym 
d~orku w warszawskim Teatrze Dramatycznym (reż. Wanda Laskowska). 
Jozef Szaj~a - twórca scenografii - zapełnił scenę wielkimi powyginanymi 
rr.amugam1 drzwi, prowadzącymi w czarną przestrzeń, z której wyłaniało się 
klika nieforemnych, posrebrzanych obłoków. Te przeźroczyste drzwi I ściany 
miały za.~ewne_ukazywać, jak pozorna jest granica między naszym a „tamtym 
światem , z ktorego przychodzą umarli, ale w takich dekoracjach trudno było 
jednak wy~obyć nastrój i napięcia sztuki. W sprzeczności z przyjętą konwencją 
scenograficzną pozostawała gra aktorska - najczęściej realistyczna lub 
nadmiernie ekspresyjna (Widmo grała M.Klejdysz, Nibka - C. Kalinowski, 
Jęzorego - I. Gogolewski). W bydgoskiej Inscenizacji (Scena Studyjna przy 
Teatrze Pols_kim, prem. 29 Xll 1959) cała akcja utworu rozgrywała się na 
stoją~ym posrodku sceny, ogromnym stole, który raz pełnił funkcję stołu, raz 
był łożkiem, a raz trybuną, z której postaci wygłaszały swe kwestie. Nad 
stołem wisiała wielka secesyjna lampa rzucająca zielone światło, co miało 
stwarzać efekt niesamowitości. Z kolei w koszalińskim przedstawieniu (Teatr 
Dramaty~zny Im. Słowackiego, prem. 25 I 1963) zawieszono nad sceną 
olbrzymie oczy - w momencie rozpoczęcia spektaklu mrugały one 
porozumiewawczo do widowni na znak, że wszystko, co się będzie działo, to 
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tylko zabawa i kpina. Istotnie, przedstawienie miało kompozycję symultaniczną, 
polegającą na równoczesnym rozgrywaniu na scenie kilku sytuacji scenicznych, 
co miało stworzyć coś w rodzaju kwintesencji „czystego" dziania się 
scenicznego, o którym pisze Witkacy w swych pismach teoretycznych. Ale 
jednocześnie nakładanie się różnych planów sytuacyjnych uniemożliwiało 
zrozumienie czegokolwiek, zwłaszcza iż gra aktorów oparta była na zasadach 
improwizacji błazeńsko-cyrkowej. Jeszcze dalej w destrukcji materii dra
maturgicznej poszedł Tadeusz Kantor. W przedstawieniu w teatrze „Cricot II" 
(prem. 14 I 1961). które było realizacją idei plastycznej „informel", niemal 
cała akcja toczyła się w starej szafie. Stłoczeni w niej aktorzy, ubrani w 
dziurawe worki wykrzykiwali swe kwestie, zamieniając je w bełkot lub po 
prostu zastępując gestem lub mimiką. Celem tego pomysłu było - jak wyjaśniał 
Kantor - „pozbawienie aktora godności, osobistego prestiżu i woli" i 
sprowadzenie go do przedmiotu, „do ogólnej masy materii". Powtarzając tę 
inscenizację w teatrze w Baden-Baden (prem.7 Ili 1966) Kantor stworzył już 
właściwie autonomiczne widowisko, dla którego fabuła „W małym dworku" 
była jedynie pretekstem. Spektakl zatytułowany „Szafa" zaczynał się 
następującą sceną: „ Przy wtórze szczekania psów i bicia w dzwony błazen w 
przebraniu zamiatacza ulic i w cylindrze obwoził w swoim wózku po widowni 
- wokół malowniczo wystrzępionego parasola - dwoje małych dzieci otulonych 
w różowy plastyk. Potem przytaskał jeszcze szafę - bardziej podobną do 
ogromnej skrzyni, a przedstawiającą dworek ziemiański - oraz starą kobietę, 
którą wpakował do gigantycznej maszynki do mięsa, pokręcił korbą, aż 
zachrobotało, a kobieta, już w postaci ducha, wyszła z szuflady". 

Punktem wyjścia dla większości tych inscenizacji było szukanie inspiracji 
w teorii Czystej Formy i komponowania kształtu scenicznego przedstawienia 
na podstawie jej założeń, ale przeważnie nazbyt dowolnie lub jednostronnie 
interpretowanych. Nic dziwnego zatem, że nowatorstwo formalne tych spektakli 
- często bardzo interesujących pod względem plastycznym i zadziwiających 
bogactwem efektów teatralnych - pozostawało w sprzeczności z problematyką 
i sensem utworu. 

Takt sposób inscenizowania Witkacego - powszechnie stosowany do 
wszystkich jego utworów - mija pod koniec lat sześćdziesiątych. Kiedy 
nastąpił odpływ mody na „teatr absurdu", a jednocześnie pogłębiło się 
nasze rozumienie twórczości i teorii Witkacego, zaczęto inaczej wystawiać 
jego dramaty. Jednym z pierwszych, który zerwał z zasadą, że dziwność 
świata dramaturgii Witkiewicza można oddać jedynie poprzez nagromadzenie 
groteskowo-surrealistycznych pomysłów teatralnych, był Maciej Prus, który 
wyreżyserował „Wścieklicę" w konwencji skrajnie naturalistycznej (Koszalin, 
prem. 7 VI 1969). W ślad za nim poszło wielu innych reżyserów. Sukces 
„Wścieklicy" sprawił, że do wyboru takiej konwencji i grania „po Bożemu" 
nawoływali także krytycy, wskazując, że dla niektórych sztuk - a przede 
wszystkim dla, ,W małym dworku" - Jest ona wyjątkowo trafna. Tylko bowiem 
przy zachowaniu dosłownej scenerii, powagi w grze aktorskiej i podkreślaniu 
„prawdziwości" ukazywanych wypadków może wywrzeć wrażenie główny 
pomysł fabularny tej sztuki: zjawienie się w biały dzień widma Anastazji, 
zachowującego się jak gdyby nigdy nic, jedzącego i pijącego wódkę. 

Ale rychło okazało się, że nie można do wszystkich sztuk Witkiewicza 
stosować tej samej formuły inscenizacyjnej, że ta formuła, choć sprawdzona 
w realizacji jednego utworu, może w przypadku innej sztuki okazać się 
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pomyłką. Dowiodło tego kilka inscenizacji „W małym dworku": w Białymstoku 
(Teatr im. Węgierki, 8 VI 1968, reż. O. Koszutska), Kielcach (Teatr im. 
Żeromskiego, 20 111 1970, reż. B. Czechak), Łodzi (Teatr Nowy, 12 XI 1970, 
reż. W. Zatorski). Nowej Hucie (Teatr Ludowy, 16 V 1971, reż. I. Babel) oraz w 
teatrze telewizji (25 V 1970, reż. Z. Hubner). Sztuka zagrana w sposób 
naturalistyczny upodobniła się do dramatu mieszczańskiego z końca XIX 
wieku i to, co stanowiło w niej parodię tego właśnie modelu dramaturgii, 
zamieniało się w efekt farsowy, rażący często prymitywizmem. Ci, którzy 
dostrzegali niebezpieczeństwa takiego wystawienia Witkacego, próbowali 
chronić się przed nimi, grając „W małym dworku" od razu Jako parodię 
dramaturgii psychologiczno-obyczajowej. Tak postąpił Krzysztof Pankiewicz, 
który w inscenizacjach olsztyńskiej (Teatr im. Jaracza, 27 IV 1968) i 
Jeleniogórskiej (Teatr Dolnośląski. 3 III 1974) pokazał, Jak zwielokrotniony 
naturalizm może zamienić się w absurd. Scena przypominała zagracony 
strych lub komis meblowy - spiętrzono na nie wielką ilość mebli: stołów, 
szaf, krzeseł foteli, zegarów, łóżek. Z góry zwisało dziesiątki starych ubrań, 
marynarek, sukien, bluzek, spodni. Kostiumy aktorów były parodystyczną 
stylizacją typowych dla końca XIX wieku ubrań. Akcja toczyła się nie tylko na 
niewielkiej wolnej przestrzeni, ale głównie na owych meblach lub wewnątrz 
nich. W grze aktorskiej zaś obowiązywała zasada doprowadzenia każdego 
gestu, ruchu, mimiki, głosu do maksymalnej przesady. Przypominało to 
trochę poetykę ekspresjonistycznego filmu niemego lub nadrealistyczny 
obraz, w którym z elementów codziennej rzeczywistości powstaje zupełnie 
nowa rzeczywistość rządząca się własnymi prawami. Znacznie prostszymi 
środkami efekt parodystyczny osiągnęły M. Straszewska (Teatr Kameralny we 
Wrocławiu, 4 III 1967) i K. Meissner (Teatr Polski w Bydgoszczy, 25 IV 1968). 
Posłużyły się chwytami typowymi dla tradycyjnej farsy bulwarowej, 
doprowadzając do karykaturalnej przesady zarówno konflikt sztuki, Jak całą 
Jej problematykę. W charakteryzacji aktorów i w sposobie ich gry można 
dostrzec było z kolei kpinę z konwencji melodramatów filmowych lat 
trzydziestych (powłóczyste spojrzenia, „wampowate" ruchy kobiet, brutalność 
Jako wyraz namiętności mężczyzn, itd.). W oryginalny sposób próbował 
wybrnąć z trudności interpretacyjnych, Jakie nastręcza sztuka Witkacego, 
Jan Skotnicki, wystawiając „W małym dworku" ze studentami warszawskiej 
szkoły teatralnej (14 XI 1971) w dwóch odrębnych konwencjach scenicznych. 
Każdą scenę powtarzały dwa zespoły: Jeden grał w stylu realistycznym, z 
pełnym zaangażowaniem emocjonalnym, Jakby w myśl wskazań Stanis
ławskiego; drugi zespół natomiast stosował najbardziej typowe środki 
teatru awangardowego: grę z dystansem, akrobatykę, efekty happeningowe 
etc. Był to oczywiście eksperyment, trudny do powtórzenia w „normal
nym"teatrze. 

Sceniczne dzieje „W małym dworku" potwierdzają prawdę, że znalezienie 
właściwego klucza interpretacyjnego do dramatów Witkacego nie Jest łatwym 
i prostym zadaniem, a pytanie, jak grać jego sztuki, wciąż pozostaje otwarte. 
Ale może właśnie to stanowi o sile tej dramaturgii i Jest przyczyną ciągłej 
fascynacji Judzi teatru twórczością autora „W małym dworku". 

Janusz Degler 
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