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Wychodząc z teatru człowiek powinien mieć wrażenie, że obudzil się z jakiegoś 

dziwnego snu, w którym najpospolitsze nawet rzeczy mialy dziwny, niezglębiony 

urok., charakterystyczny dla marzeń sennych, nie daiqcvch się z niczym porównać. 
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Ojciec, DYAPANAZY NIBEK, dzierżawca małego mają
teczku w Sandomierskiem. Lat 50. Ubrany tabacz
kowo, z czarną żałobną przepaską . 

Jego córki, ZOSIA I AMELKA Nibekówny. Ubrane różo
wo, z bladobłękitnymi szarfami i kokardami we 
włosach 

Kuzyn, JĘZORY P ASIUKOWSKI. Poeta, lat 28. Ubrany 
na czarno . 

Jego i Nibków kuzynka, ANETA WASIEWICZOWNA. 
Lat 26. Nauczycielka muzyki. Ładna • 

Widmo matki, ANASTAZJI NIBEK, z domu Wasiewicz. 
Ładna blondynka o ciemnych oczach • 

Dwóch oficjalistów, faceci lat 35 
a) IGNACY KOZDROŃ • 
b) JOZEF MASZEJKO . 

Kucharka, URSZULA STECHŁO 

Chłopiec kuchenny, MARCELI STĘPOREK 

ANDRZEJ BALCERZAK 

ALDONA GROCHAL 
HALIN A WIS NIEWSKA 

ANDRZEJ GRABOWSKI 
PAWEŁ GALIA 

MARIA ANDRUSZKIE
WICZ-KONIECZNA 

DANUTA JAMROZY 

ZBIGNIEW BATOR 
WOJCIECH SZTOKINGER 

HALINA WYRODEK 

SŁAWOMIR ROKITA 

Rzecz dzie;e stę w Kozłowicach, w powiecie sandomierskim 

INSPICJENT-SUFLER - BOGUMIŁA BADURA 

Scenografia: ANNA SEKUŁA 

Muzyka: LESŁAW LIC 

Reżyseria: JAN SYCZ (PWST) 

PREl\llERA - CZERWIEC 1979 

DYAPANAZY NIBEK: Ratunku!!!!! •.• 
I wtedy to mnie spotyka, kiedy zbo
że jest po 162 i kiedy mógłbym na
prawdę zostać bogatym człowiekiem 
i dać im wszystko. 

(akt III , SC. 9, 10) 

MASZEJKO: Panie Nibek, wszyst
kie suki zborsuczyły mi się w Po
wierzyóciu. 

(akt II, se . 12) 



Witkacy 

P isma estetyczne Witkiewicza, w tym także pisma o teatrze, są ściśle związane 
z jego poglądami filozoficznymi. Jest to stała cecha jego myślenia: wszelkie poglą
dy na sztukę, podobnie jak poglądy społeczne, winny opierać się w ostatecznej in
stancji na systemie filozoficznym, porządkującym nasze wrażenia, doznania, idee, 
regulującym nasz stosunek do świata. Najistotniejszym problemem filozoficznym 
jest problem istnienia człowieka z jednej strony, świata jako całości - z drugiej. 
Witkiewicz zastanawiał się, co to znaczy, że coś istnieje, jak istnieje, jakie są jego 
stosunki z innymi rzeczami istniejącymi. Człowiek - czyli, według terminologii 
Witkacego: Istnienie Poszczególne - otacza Tajemnica Istnienia. Stając z nią twa
rzą w twarz człowiek próbuje odpowiedzieć na fundamentalne pytania o początek , 

sens, prawomocność Istnienia. Nie umiejąc znaleźć odpowiedzi, doświadcza uczucia 
niepokoju, wręcz przerażenia, które Witkiewicz określa jako niepokój metafizyczny, 
uczucia metafizyczne. Tajemnica Istnienia jest fundamentem, na którym wznosi się 
Witkiewiczowska estetyka: celem sz~uki staje się wyrażenie uczuć metafizycznych 
tylko w sztuce właściwy artystyczny sposób. 

W rozwoju historycznym ludzkość szukała odpowiedzi na dręczące ją pytania 
o sens istnienia i istotę bytu kolejno na gruncie: religii, sztuki, filozofii. Rozwój spo
łeczny i postęp nauk spowodowały jednak według Witkacego upadek religii, a sztu
ka i filozofia są również zagrożone upadkiem. Cywilizacja europejska, oparta na 
chrześcijaństwie oraz kulturze grecko-rzymskiej, jest skazana na zagładę. Znaczy 
to, że rozwój społeczny doprowadzi do takich przemian, iż sztuka i filozofia, po
dobnie jak się stało z religią, nie będą potrzebne. Wiąże się ta z zanikiem indywi
dualizmu i procesem uspołecznienia. Społeczeństwo przyszłości dostarczy jednostce 
w obfitości wszystkiego, co jest niezbędne do dostatniego życia, znikną konflikty 
społeczne, zapanuje równość. Ale ceną tego będzie całkowity zanik uczuć metafi
zycznych, sztuki i filozofii. Rola jednostki w szczęśliwym i bezkonfliktowym spo
łeczeństwie przyszłości zostanie bardzo ograniczona. Życie stanie się bezmyślnym 
bytowaniem sytych zwierząt. Społeczeństwo upodobni się do doskonale funkcjom.i
jącego mechanizmu, 'jednostka - do cząstki tego mechanizmu, której działanie jest 
z góry ukreślone. Zapanuje mechanizacja życia społecznego i jednostkowego. Słowo 
„mechanizacja", tak często powracające w twórczości Witkiewicza, ma takie własnie 

znaczenie. Mylny jest dość rozpowszechniony sąd, jakoby przestrzegał on przed nie
bezpieczeństwem nadmiernego rozwoju techniki. Likwidacja indywidualności, re
dukcja potrzeb, które często nazywamy duchowymi, wydawały się Witkacemu real
niejszą i straszliwszą groźbą . A zatem ten rodzaj szczęścia, który zapewni jedno
stce społeczeństwo, będzie czymś okropnym. Życie stanie się szare i beznadziejne. 
Kultura w takim społeczeństwie zniknie, pozbawiona rac ji istnienia: nie będzie 
nikogo, kto mógłby ją tworzyć, nie będzie dla kogo jej tworzyć. 

W społeczeństwie przyszłości znajdą szczęście tylko ci, którzy dobrowolnie sta
ną się automatami, pogodzą się z losem i wyrzekną wszelkich przeżyć metafizycz
nych. Powstaje pytanie, czy pozostaną oni prawdziwymi, pełnymi ludźmi. O czło

wieczeństwie rozstrzyga według Witkacego zdolność przeżywania Tajemnicy Istnie
nia, doznawania uczuć metafizycznych. Kto takich przeżyć nie ma, jest tylko po
zornie człowiekiem. 

Zanim nadejdzie całkowite zwycięstwo społeczeństwa nowego typu, nastąpi fala 
.vstrząsów i rewolucji. Uciskane przez wieki masy upomną się o swoje prawa. 
Witkacy nie neguje tych praw ani racji ludu. Rozumie konieczność, całkowitą hi
storyczną nieuchronność tego, co nastąpi. Przekonanie to jest istotą jego katastro
fizmu, gdyż widzi także nieuchronność procesu mechanizacji i zagrożenia kultury. 
Przestrzega przed ceną społecznego postępu. I jest przerażony przyszłością. Nie zna
czy to, że chciał przeciwdziałać postępowi. Chciał tylko zmobilizować społeczeństwa 
i :r:atować kulturę ... 

Czł1owi.ek minionych stuleci doznawał przeżyć metafizycznych na g;runc.ie !I'e
ligii. Do wierzeń i mitów 'nie ma już dziś IPQWrotu, itwierdzi Witkiewicz. IP!rzeżycie 
Tajemrnicy Istnienia umożiliwia 1obecnie jedynie sztuka rw Czystej JF.oirmie, ito znaczy 
sztuka, w której człowiek przeżywa i •pootrzega byt, istmienie jako \tajemniczą i nie
zgłębioną całość złoroną z iwielu •cczęści składowych, jako „jedność iw w.ielości". Dzie
ło s ztuki zawsze ibył'O wyrazem uczuć metafizycznych. O ile .jednak artyści dawniej
si realizdwali Czystą Formę nie deformując obrazu świata przedstawianego w dziele, 
artys ta dzisiejszy musi tak postępować. Przemiany zaszłe w żyiciu oraz tw l!JSYChice 
twórców i odbi1orców sztuki zrnus.zają •go do \tego. Ozłow.iek dzisiejszy potrzebuje 
wrażeń „krótkich i gwałtownych". Deformacja jest zatem niezbędna. Inaczej artysta, pi
sarz nie byłby w stanie poruszyć odbiorcy, zawładnąć jego myślami i uczuciami. Dzieło 
sztuki w Czy1Stej Formie charakteryzuje się ttym, że 'Oddziałuje na ·odlbiorcę IPmede 



wszystkim swoją kompozycją, czystą konstrukcją swoi,ch elementów, a dopiero na 
d,rugim miejscu treścią, ,ideami, jakje wyraża. Ten trudny rpoczątikowo do ,zrozumie
nia !Postulat Witkiewic-za wyraża po prostu prz..ewagę formy nad treścią i pragnienie 
pobudzenia przede wszystkim tym, j a k z os t a ł o o n o stwor z o n e, skonstruowa
ne, a dopiero !Później tym, c '0 'O n o rw y r aż a. ·Pragnął iWZbudzić emocje, wywołać 
uczucie dziwności, hieipokoju powiązanego 1r1ie z opowiedzeniem jakiejś fabuły, ale 
z samym faktem istnienia jed1r1ostki i wsrzechświiata jako czegoś 111iewyitłumaczal111ego 
do końca, sporwitegio 'ta}emnicą. Realizacja takiego iposbUila'tu 111aj,lepiiej udaje sję 

w teatrze, łączy ,on bowiem w sobie, jako sztuka z~ożiona, iwiele sztuk 'innych: lite
raturę, mafarstwo, muzykę, taniec itp. Oddziaływanie !pr'Zedstaiwienia teatralnego 
w Czy<>tej Fmmie iby~oby ,zatem szczególnie głębokie. By talk się stało, musi powstać 
teatr całk,iem 1111Q1Wy, ipozbawiony realistycznej, 1I1atura!istyicznej czy 'Symbolistycznej 
maniery. Starego teatru nie da s ię 'Odrodzić ani zreform.ować; 'trzeba stworzyć ·od 
podstaw teatr Czystej Formy, który zastąpi martwy już teatr, otrzyma111y w spadku 
po wieku XIX. W tym celu należy odrzucić tradycyjną motywację psychologiczną , 

wyrzec się akcji scenicznej !Pojmowanej jako lo~czne następstwo ,z..dal"zeń .umotyw{)
wanych „życiową koniecznością'', podporządkować wszystkie składniki teatru idei 
artys tycznej, czyli wymogQID Czystej .Flormy„. 

„Oo kogo !obchodzi - \pisał - co dz:ieje się l!la ulky iWspólnej nr 138 IJ'Il 10 
albo w zaczarowanym zamku czy dawnych lc.zasach. IMy chcemy rw :teatrze · !być 
w -zupełnie innym świecie„." 

* 
Dramat W małym dworku ró:i:ni się nieco ·od w.ielu inlrly,ch dramatów Wi.tka

cego. Dyskusji fhl1oz<ofiicznych w nim brak. Jego zasadniczym zadanliem jest wyszy
dzenie .i komipmmiJtacja d['amatu •realistycznego. Sztuka R1t<bnera W małym domku 
jako cel ataku jest dla Witkacego reprezentantem gatunku, peW1I1ego typu

1 
!teatru, 

który pragnie zniszczyć. 
!Parodia Witka,cego posiada peW1!1ą ce<:hę szczegóLną: nigdy Illie parodiuje on do

kład,nie utworu, który :pragnie wyszydzić. Przetwa['Za tylim 1I1iektMe wydarzenia 
i pootacie, oraz ogóLną atimosferę. Zaws,ze wpr,owadza silną deformację, wydarzenia 
fantastyczne i nie.sa:mowite, groteskę, to znaczy fbardzo mocno [przeiksz.tałoone i ,prze
rysowane postacie i wydarzenia budzące śmiech , a zarazem napawające lęk.iem. 

>.=:. 

JĘZORY P ASIUKOWSKI: Rozumiem 
to, ale nic nie czuję. 

{akt III, SC. 13) 
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ANETA: I nie trzeba czuć. Ja też 

wszystko rozumiem, a nie czuję nic. 
(akt III, SC. 13) 



Można by postawić pytanie o źródła literackie tego pomysłu. Sztuka Rittnera 
niczego tu n.ie wyjaśnia, a pamiętamy, że ,czerpanie rpełną garścią z utworów cu
dzych jest jedną z zasad w twóflczości W.itkacegio. I wcale .nie 1rzuca to cienia 111.a 
jego orygi!Ilal!llość jako pisarza. Po pierwsze dlateg·o, ie 1wiele pomysłów zawdzięcza 
swej własnej inwencji. Po drugie izaś dlatego, ie zawsze IPO .swiojemu przeksz.tałcał 
wszystlm, co przejął od kogioś innego. Jego ·oryginalność ma zatem dwa bieg1uny: 
włast11ą pomysłowość i gwałtowną deforma cj ę zaczerpniętych skądś elementów 
utworu. P.oza rt:yrm to !Przejmowanie czyichś pomysłów czy parod.ia mają w twór
cziości Witkacegio ważiną rolę do spełnienia. W ten sposób Witkiewicz dowodzi nie
przydatności i przestarzałości realistym,nej literatury .i teatru doprowadzając zasady 
nim ·rządzące do absurrdu. Zarazern zwalcza je i wyikazuje wartość własny·dh in
wencji, własnego teatru, .ukazującego i.nny świat. Jest to zasadniiczy cel dramatu 
W małym dworku. 

Źródeł hterackkh, które mogły być podnietą dla Witkacego było zapewne kilka . 
Jakąś r.olę odegrały tu chyba dramaty Szekspira, zwłaszcza Hamiet, 1gdziie ~uch 
ojca wraca z zaświatów wyjaśnić przyczyny i charakter swojej śmierci... [Widmo 
Anastazji N.ibek] demaskuje osoby dramatu, ich podejrzaną moraliność. Pełni 1rolę 

podobną, jak widma w Wes elu Wyspiańskieg·o, również demaskujące rzeczyw.istość . 

Żró.dłem zasadniczym wydaje się jednak dramat Augusta Strdindberga Sonata Widm. 

* 
{Humor Witkacego]. Nie jest to beztroski, wyzwalający śmiech, jakim reagujemy 

na ooś prawdziwie wesołeglQ, dowcipnego. Humor Witkacego jest często nieprzy
jemny, ukrywa .się w nim groza, co najmniej •nie{pokój. Jest 1t•o humor makab:ryczny, 
groteskowy, diwuznac1.1I1y. ·W~budza on śmiech, jak.im reagujemy niekiedy na sy
tuacje tragiczne, :bez wyjścia. Taki typ humror.u •jest bliski !Przerażeni.u metafirzycz
nemu, które czasami ogamii.a człCJIW'ieka. Ma ono itakże swoją .stronę pozytyw.ną: 

zw.raca nasze myśli iku metafizyce, fillQzofii, sztuce. Je:gio sztuki są często dow·cipne , 
wesołe, są świetną zabawą. Ale zabawa nie staje s.ię 1r1igdy celem; gdy :pojawia się. 
jest momentem iwyitchn.ienia .przed powrotem do spraw powa.ż.nych. Ob.a typy hu
moru zaobserwujemy bez trudu w sztui:e W małym dworku. 

Gdy;by 1chcieć krótko określić jej zawartość, możina 1by iPOSłużyć się poematem 
Kuzyna. Sztuka opow,iada o tym, że „wszy;stk·o było tak dobrze ~ itak .się wszystko 

1 

popsuło". Szyderstwo z nastrojowości i sentymentalizmu ówczesnej Jiteratury za
wiera się w ostatnim dwuwierszu rpoematu: 

A taki miał być pr>zyjemny nastrój po podwieczorku 
W małyrm , zacisznym, ukrytym w d rzewach diWIOrku. 

Burzenie błogich nastPoj6w i wiecznego „dobrego humoru", tak blisk'o sąsiadu
jącego z bezmyśhnością, 1było również celem Witkacego. Pogarda dla intelektu .i nie
chęć do myślenia przyśpieszały przecież upadek filoz·ofii ·i sztuki. .. 

.Dramaturgia Witki·ewi:::za otwiera przed czytelnikami C(f.y widzem teatralnym 
nowy świat, niezwykły <i w pewien sp:;sób poetycki. Dotyczy ito ·równieil sz·tuki 
W małym dworku. Jest to poe.zja, o której myślał W~tkiewicz opisując dziwny sen , 
w jaki wejdzie widz w jego teatrze. W teatrze tym, podobnie jak w utworach, któ
rych autorzy posługują się fantastyką, marzeniem sennym, widz 1.lllajdzie wyzwo
lenie z ograniczeń narzucanych mu przez rzeczywiistość 1realną. Wyzwolenie takie 
przynosi właściwie wszeJka p·oezja godna tego miana. Wyłącza ona jakby człowieka 
z jego żyda, by przenieść g·o w świat wolności, niezwykłości i piękna. Zdolna do 
takiego 'Owładnięcia w,idzem czy czytelnikiem jest także dramaturgia Witkacego. 

Sztuka W małym dworku, jeśli zg•Gdzić się na fantastykę, na pewm.e ip~
wstę;pne założenia czy reguły gry, okaże się sztuką całkiem logiiczinie z;budowaną , 

d•obrze umotywowaną. Witkacy był również tego zdania, \Ilazywając ją S!ZtUiką dość 

„realistyczną". Okreś.lił ją tak rÓW!rlież dlatego, że nie był pewlien, czy zdoła ona 
wywołać uczucia metafizyczne. Duża •odległ.ość dzieli ją iwszak od .idealu Czystej 
Formy. Spcśród kilku celów, jakie sobie postawił pisząc ją, najdalej był od reali
zacji tego właśnie. Sam o tym w.iedział . 

Bronił jednak wartości formalnych sWIQjej sztuki, wykazując, że realizuje ona 
niektóre postulaty Czystej Formy. „Nowość formy - pisał - nie polega tylko na 
samym materfale jako takim, tylh."IQ na jego ułożeniu". Zawsze mamy do dyspozycji 
znane i przez klQgoś już .użyte elementy akcji, wydarzeń. Ich wykorzystanie, kon
strukcja nowej cal-oś.ci św>ia<lczy o ory~inaJności. Z.nalezienie czegoś absolutnie ory
ginalnego nie jest po pros.tu możliwe. Banalna historia trójikąta, czy •raczej czworo
kąta małżeńskiego dzięki fantazji Wiitkiew~cza .zbliża się jednak do wymogów Czy
stej Formy. 

„Realizm" sztu·ki W małym dworku okazuje się jednakowoż wystarczająco za
rysowany, by mówić wręcz o pewnej je j tendencji. P.odobnie jak Ribtoner, podobnie 



jak Zapolska, Witkiewicz bardzo ostro krytykuje moralność mieszczańską , pwdukt 
burżuazyjnego społeczeństwa. FaŁszywe po:ziory CTJ.oty !Ukrywają ozęstiokroć wcale 
niepiękną rzeczywistość. Podając córkom truciznę, Widmo matki ma n.ie tylko i ni~ 
przede wszystkim 111a celu zemstę na mężu. Chce zabrać dziewczynki ze świata, 
w którym nic dobrego nie może je spotkać. „Otóż matka jako widmo doipiern zo.
baczywszy całą ohydę życia w tym dworku - pisze Witkacy - wol.i zabrać córki 
ze sobą na tamte111 .świat. Bardzo proste, i to jest właśnie wynikiem całego aktu II". 

Tę intencję swojego dramatu wyraził Witkiewicz wprost w trakcie dyskusji 
z krytykami po premierze sztuk.i we Lwowie w 1926 roku. Przed przed.stawieniem 
w Zakopanem w 1925 r . we własnej reżyserii lub w czasie pracy nad nim podkreślił 
tę myśl, dopisując nowe zakończenie. Widmo z mężem pod rękę wzywa gestem 
dziewczynki, które wstają z martwych „jak automaty idą ku duchom •rodziiców". 
Cała rodzina odchodzi do „lepszego świata". Zakończenie to jest także wyraz.em 
czerJoś bardziej zasadniczego niż krytyka określ.onych wynaturzeń moraliny.c~h. Wy
raża ono sprzeciw wobec ~iata, odmowę uznania otaczającej pisarza rzeczywistości 

realnej. 

Nie zabrną me twory pod żadne strzechy, 

LECH SOKOŁ 
(fragment wstępu do S. I. W i t k i e w i c z, 
w małym dworku, Warszawa 19721 

* 

Bo w tedy, na szczęście, żadnych strzech nie będzie. 
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy, 
I t ylko świństwo równomiernie rozpełznie się wszędzie. 

j ~~ PJ~ VlJ/(,4,,'ci-

WIDMO MATKI: A teraz słuchaj

cie: jeśli chcecie, żeby w szystko by
ło ładne, jeśli chcecie, aby było tak 
jak we śnie, to zróbcie tak ... 

(akt II , se . 13) 

f·. 
'~ ~· 
„:-~: 
,.__A 

+..,11.tt;w:;~ 

ZOSIA: Dziękuję ci bardzo, że nam 
na coś takiego pozwalasz. 

AMELKA: I ja też. Tak bardzo ci 
dziękuję, mamo. 

(akt n . se. 13) 



UW małym. dworku" 

Wyobraźnia Witkacego oscyluje międz.Y śmiechem a grozą. Ale nie dąży do 
kome<liowego .rozładowania patetycznych konfliktów, przeciwnie raczej. Burzy 
zwykle najpierw śmiechem utrwalone stereotypy: z lubością Zl'l!iekształca i wysrz.y
dza sentymentalne obrazy domowego szczęścia, namiętne figury miłosnej nall'l'l!ięt

ności czy wz.niosłe postacie .uczonych, władców lub kapłanów. Groza rodzi się do
piero wte<ly, kiedy humor odsŁon.i swą drugą twarz, kie<ly utoisam~ · się z poaz!u
ciem małości i ni~czemności wszystkiego. śmiech Witkacego jest śmiechem cynicz
nym, anarchicznym, niszczącym. Czasem :ednak - jak W małym dworku - pisa.rz 
przystaje jakby w pół drogi i ogranicza się do parodii. Przeważa w&wczas l!l astr ój 
zabawowy, lu.dycrz.ny. Znamienne dla Witkacego przerysowanie efektów odbiera 
wtedy zda-rzenilonn powagę i ciężar, ale publiczniość nie musi wcale domyślać do 
końca przygnęb iających wniosków, do których prowadził sarkastyczny humor Matk i 
czy Szewc0w. 

śmiech Witkacego rodzi się z reguły ze zderzenia schemat&w, stereotypów, tra
dycji i k onwencji, które nachodzą na siebie i rozbij ają się wzajemnie. Witkacy nie 
um ie i nie chce zachować jednolitoś-ci tonu, stylu , nastroju. Nie ma fiormy - mo
ralnej, obyczajowej, literackiej - której nie chciałby wstrząsnąć i zniszczyć. Zmie
nia wszystko w groteskę, czyli do wszystkiego wprowadza - albo ze wszystkiego 
v« ·dobywa - elementy niezborne, przypadkowe, nieskładne, rażące odmiennością. 

.!ego humor jest humorem amatora brzydoty, miłośnika dziwolągów. Właśnie znie
kształcenie umoiliwić ma przeżycie estetyczne. Współczesne piękno - mniema Wit-
1.a-::y - musi być kulawe. 

Wi:',kacy m iesza więc i krytykuj e gatunki, wykoślawia tradycyjne postacie, lu
buje się w anachronizmach, obraża przyzwoitość i mąci rozmaite style wypo-
wie<lzi.. . · 

... zręczność witkiewiczowskiej groteski widać najlepiej W malym dworku. Mcxi:e 
dlatego właślllie, że nie sposób się tam dopatrzyć {chyba szczątkowo) zwykłych te
matów wtajemniczenia, upadku tytana czy klęski artysty. Dzierżawca Nibek zabił 
wystrzałem z rewolweru niewierną żonę. Pul!lktem wyjścia jest więc motyw „fatal
nych skutków niewiem'ości", który opracował Rittner w Malym domku. Ale skom
plikował go Witkacy motywem „oszukanego kochanka'', powielonego również w set-

kach sztuk. Podobnie jak poprzedni wracał w mies11czańskim dramacie rodzinnym, 
tak ten - święcił tr.iumfy w bulwarowej komedii. Anastazja zdradzała nie tyJ.ko 
męża, ale rÓ'W!l1ież Kuzyna; od którego wolała oficja1i.stę Kozdrnnia. J'Uż te diwa 
motywy znoszą się wzajemnie w humorystycznych nieiporozumieniach. Witkacy 
spotęgował wszakże groteskę, rozpoczynając akcję ~o fatalnym strzale. NibkOlWa 
zjawia się na sceriie w postac.i duch.a, wywołanego przez córiki na seansie spiryty
stycznym. Obecność ducha przenosi akcję w sferę tragiczną, uruc'hamiając motyw 
„zemsty zza grobu". Istotnie, Anastazja namawia dziewczynki do zażycia trucizny, 
powodując tym samobójstvro męża! Tak więc cała rodzina odnajduje się :zigodnie 
w zaśw.iatach. Można jeszcze dodać, że takie efekty, jak przedśmiertna ·rozmowa 
córek, pochodzą z nastrojowego teatru przełomu wieków. Zaś w postaciach poczci
wy.eh prowii<ncjuszy ro11poznajemy ze zdumieniem majomych: KuzY'rt jest oczywiście 
artystą, Anastazja - dojrzałym demonem, Aneta - perwersyjnym niewiniątkiem. 

Cała sztuka jest kaskadą zaskoczeń, odwróceń i qui pro quo. Tragiczne widmo 
n.ie budzi niczyjego zdumienia. Boi się go tylko ten, kto powiruiein cieszyć się z ~o
wrotu kochanki, mianowicie Kozdroń , chłop na schwał. Cała rodzina przyzwyczaja 
się do obecności Anastazji. Duch towarzyszy posiłkom, popija nawet wódkę ... pod
czas gdy nauczycielka prowatlzi dzieci do lasu, rządca tariguje zboże, a służąca pie
aze ciasteczka. Wiejskie trudy i wywczasy przeplatają dyskusję męża i kochanków. 
To co zwykle najwstydliwiej chowane, wstaje wywleczone na światło. W1idmo po
maga trzem panom w ustaleniu prawdziwej przyczyny własnej śmierici, s11ezegółó.w 
swego rozpustnego życia itd. Z siel;;kiej poczciwości wyziera tak oburzający cynizm . 
Ale trudno przecie ten ,cynii.z.In traktować poważmie. Ch·ociaż pisarz nie · zaliczał 

W małym dworku do sztuk najbliższych Czystej Formie, moż,na śm.iało powie<lzieć, 
że prawdziwym celem Witkacego jest maksymalne splątanie literackich konwencji 
i zamiana melodramatu na tragifarsę. Ze tak · właśnie był·o, dowodzą pierwsze słowa 
Nibka: „A· więc po prostu zrobimy małą ekspozycję. Uważajmy to wszystko za 
d ramat, za początek dramatu". Czyżby więc ri W małym dworku należało uważać 
rn komedię w komedii? Ni.bek zapowiada przec.ie sztukę, w której sam będ'.llie 

aktorem. Można sobie wyobrazić taką interpretację - i takie wystawienie 
W małym dworku. 

JAN BŁOŃSKI 
[fragment wstępu do S. I. Witki ew i c z, 
Wybór dramatów, BN I nr 222, 19741 



Autorska insceniz~a JN małym dworku-

... w pierwszych dniach sierpnia 19,26 ukarzały się w d7liennikach lwowskich anon
sy dyrekcji, zredag01Wane jak sensacyjne depesze, które zapowiadały, że autor 
„uproszony przez dyrekcję Teatru Małego specjalnie przyjechał z Warszaw.y'', by 
wyreżyser01Wać swój utwór. Na początku podano nawet że podejmie się także ode
grania jednej z ról , .potem zaś informując o próbach, zapewniano, że zamlierza 
zrealizować w przedstaw.ieniu „swoje nowatorskie pomysły ins.cenizacyjne, dalekie 
od wszelkiego szablonu i banalności''. P remiera sztuki Witkiewicza zn01Wu urosła 

do rangi dużego wydarzenia w życiu kulturalnym Lwowa„. 
Na premiei;ę, która ·odbyła się w czwartek 12 sierpnia, wybrano W małym 

dworku - za'l)ewne ze względu 111a główną rolę kob.iecą w tej sztuce. Objęła ją 

Stanisława Wysocka, a Irena Solska za·grała epiwdyczną postać kucharki. Rola 
Widma Matki była jakby stworzona dla Wysockiej , która nawet w codziennym 
życiu sprawiała - wedle słów Jarosława Iwaszkiewicza - „wrażenie osoby przy
chodzącej z jakiegoś nierzeczywis tego św.iata , jakiegoś albatrosa, któremu przeszka
dzają w chodzeniu zbyt długie skrzydła". Do roli tej predysponowały również 

Wysocką niezmiernie charakterystyczne cechy powierzchowności : wysoki wzrost, 
majestatyczność, „królewski" wygląd ... W odtworzeniu postaci Wi<lma wielce przy
datny był zapewne n.iski , donośny, znakomicie modulowany przez Wysocką głos , 

a koniecznej dozy niezwykłości prizydawać musiały oczy aktonki, fascynujące wiel
kośt:ią i blaskiem, których ,,gra spo}rzenia była jednym z niejniezwyklejszych spo
sobó.w wyrażania na scenie jej uczuć czy przeżyć" . I wreszcie sprawa chyba naj
ważniejsza : rola zmarłej kobiety, której duch zjawia się wśród żywych po to, by -
jak duch ojca Hamleta - wyjaśnić zagadkę swojej śmierci, a·le który mimo całej 
„wjdmowości" zachowuje się jak zwykły, żyjący człowiek - rola taka wymaga od 
wykonawczyni wielostronnych środków aktorskich, umożliwiających umiejętne po
łączenie akcentów patosu tr~cznego i wzniosłości z elementami komdzmu i zwy
kłej pospolitości. Wysockiej nie mogło to sprawiać żadnych trudności, bo choć była 
przede wszystkim wybitną aktorką traigiczną , to jednak grała również często role 
komediowe ... Oto jak opisywał jej rolę krytyk „Kuriera Lwowskiego": głęboka t·ra
giczka przerzuciła się nagle w groteskowego ducha, ożywającego arcykomicZ111.ie 
w chwilach picia kawy i wódki, gadającego grobowo, by za chwilę przemówić zu-

pełnie naturalnie, dostosowując do tego przepyszne ruchy i mimikę całej postaci, 
tak iż widownia szalała ze śmiechu. KQmizm ten był jednak rezultatem budowania 
roli w oparciu o prawo kontrastu - Wysocka bowiem grała z niezwykłą powagą . 
Była to „pow'.lga wzmożona w każdym zaświatowym geśc ie", która w sposobie wy
powiadania słów osiągnęła takie natężenie, że - jak wspominała Solska - nie 
można jej w ogóle „wyobrazić ani opisać". 

Niestety nie można dziś o::lpowiedzieć na najbardziej frapujące pytanie w ca
łych dziejach scenicznych Witkacego, jak wypadł jego egzamin reżyserski i czy 
ist0Llie zamierzał on i przy pomocy jakich środków inscenizacyjny·ch zrea lizować 
w konkretnym przedstawieniu zarażenia swej teorii teatru. Lakoniczne uwagi paru 
krytyków uprawniają jedynie do przypuszczenia, że Witkacy wybrał dla sztuki 
W małym dworku konwencję gry serio (brak afisza nie pozwala stwierdzić, czy 
projektował również scenografię) . W zgodzie z tą konwencją pozostawała gra Wy
sockiej i innych aktorów, którym reżyser nie kazał się upodobnić do manekinów 
czy marionetek, ale przeciwnie - polecił im stworzyć sylwetki „ludzi prawie na
turalnych, z ' całym bezwstydem ich codziennych śmieszności, z przerysowanymi 
ich tylko rysami charakterystycznymi.."' 

Sztuce odmówiono wszelkich wartości artystycznych i myślowych. Ale najwięk
sze oburzenie wzbudził pomysł wprowadzenia na scenę ducha, zachowującego się 

tak pospolicie i na dodatek uśmiercającego swoje dzieci. Recenzent „Gazety Poran
nej'' nie omieszkał nawet przestrzec autora: „Można robić parodię z życia - śJnierć 

nie znosi parodii i lubi czasem śmiałkowi zamknąć usta swą zimną, kościstą ręką. 

Dlatego lepiej się z nią nie zaczepiać i n ie wywlekać jak brudny łach między ku
lisy". Ależ może ona zadusić i t ych, którzy „pok ornie się przed nią tytlają!" - repli
kował Witkacy, którego niewybredne ataki lwowskich krytyków skłoniły do na

pisania artykułu polemicznego .. . 
N a jba rdziej poruszył Witkacego zarzut, iż wszystkie efekty w jego sztuce są 

stare i zużyte. ,,Nowość formy - tłumaczył - nie polega tylko na sa1mym mia
teriale jako takim, tylko na jego ułożeniu: Operujemy i będziemy operować w tea
trze pew:-iymi znanymi elementami akcji i wypowiedzeń, np. śmierć, uścisk, wy
rzucenie za drzwi lub np. słowami wyrażającymi gniew, nienawiść, strach itd ... 
Oczywiście, że wszystko to nie jest moim wynalazkiem: t rywial izowanie i ośmie

szanie rzeczy wielkich itd. Chodzi tylko o nowość konstrukcj i w całości" ... 



Broniąc się przed zarzutami, pisał: „Wynalazłem jedną rzecz: wstawanie 
umarłych nie jako wid.ma, ale tego wynalazku nie uważam wcale za coś istotnego, 
tylk o jego użycie. A powstał on jako konieczność artystyczna w danej sztuce, a nie 
wymysł tematowy przed powstaniem artys tycznej koncepcji". 

!Premiera W małym dworku wywołała we Lwowie, mimo kanikuły , duże zain
teresowanie. „Gazeta Poranna" donosząc , że przedstawienie cieszy się „tłumną 

frekwencją" , stwierdzała , iż .,dawno nie było takiego nastr oju w Teatrze Małym , 

jaki panuje na sztuce Witkiewicza". Ale sztukę zagrano tylko cztery r azy -
15 sierpnia upłynął termin kontraktu , którego nie można było przedłużyć , bo Wy
socka wyjeżdżała do Lublina, aby objąć dyrekcję tamtejszego teatru. Premiera 
lwowska zamknęła krótki , bo niespełna dwuletni (licząc od daty prapremiery 
Wścieklicy) okres największych sukcesów i powodzenia sztuk Witkiewicza w dwu
dziestoleciu międzywojennym. 

JANUSZ DEGLER 
fJ . De g le r, Witkacy w teatrze mtędzywo
jennym, Warszawa 1973 (fragmenty)! 

Prapremiera „W małym dworku" odbyła się 8 VII 1923 w Teatrze Miejskim w To
runiu, w reżyserii Wacława Malinowskiego, z dekoracjami Feliksa Krassowskiego. 

Z głębiny nocy niepojętej 
Sen modrooki na mnie kiwa, 
W postaci dziwnej , wniebowziętej 
K u światom swoim mnie przyzywa. 
Wśród nocy dziwnej, niepojętej 
Ocknę się nagle w innym świecie, 
Gdzie sama dziwność w ludzkie j szacie 
Niepodobieństwa straszn e plecie. 
W metafizyczną głębię lecę, 

Zaświatów jedność trzymam w ręku„. 

Wtem zezem ku mnie życie spojrzy, 
Budzę się w strasznym, podłym lęku. 

J k'k Dj'-J Vt'/Ki~-IV'Ct-
W programie zamieszczono projekty kostiumów Anny Sekuły. 

S. MROŻEK - „POLICJANCI" 
Reżyseria: Jerzy Krasowski 

• M. Kuncewiczowa - „CUDZOZIEMKA" 
Scenariusz i reż.: Anna Lutosławska 

• S. Michałkow - „BAŁAŁAJKIN I SPOŁKA" 
Reżyseria: Wojciech Ziętarski (PWST) 

• S. Grochowiak - „KROL IV" 
Reżyseria: Zbigniew Wilkoński (PWST) 

• 
Najbliższa premiera : 

J. RACINE - „BRYTANNIK" 
Reżyseria: Irena Wollen 

Z-CA DYR. D/S ADM.-EKONOM. JAN WĄTltOBA 
Z-CA DYR. D/S TECoHNICZNYCH ZBIGNIEW JAWORSKI 
KIER. TECHNICZNY JANUSZ PŁASZCZEWSKI 

BRYGADIER SCENY - MARIAN POBOŻNIAK 

KIEROWNICY PRACOWNI : 
ELEKTRYCZNEJ - EUGENIUSZ WIECHEC 
REALIZACJA SWIATLA - ANDRZEJ BOGUSZ 
ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ - ZBIGNIEW J ANIK 
REALIZACJA DŻWIĘKU - KAZIMIERZ B AL 
K RA WIECKIEJ DAMSKIEJ - ZOFIA BOROWSKA 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ - ALFONS KARBOWSKI 
PERUKARSKIEJ - · HALINA OCIEPilll'SKA 
TAPICERSKIEJ - KRZYSZTOF SOKÓŁ 
STOLARSKIEJ - BOLESLA W ADAMSKI 
MALARSKIEJ - WŁADYSLA W MALIK 
MODELATORSKIEJ - RYSZARD HODUR 
SZEWSKIEJ - WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI 
SLUSARSKIEJ - STANISLAW LITWA 

Redaktor programu: HANNA SARNECKA-PARTYKA 
Opracowanie graficzne: JUSTYNA MILLER 

D. Z. 3343/79 - I-17 (2676) - 1500+32 - B 

Cena 5 zł 



kierownictwo KRYSTYNA SKUSZANKA - ·---~ --- „· .: 
artystyczne JERZY KRASOWsKI . . 

-

ZE ZBIORÓW 
w~rca, 'i(.(M.(.\ł,~~„ - .. ·. : 

Teatr Min;iatura. 


