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W MAŁYM DWORKU 
Sztuka w trzech aktach 

os oby: 

Ojciec - Dyapanazy Nibek, 
dzierżawca małego mająteczku 

w Sandomierskim 
Jego córki 

Zosia 

Amelka 

Kuzyn - Jerzy Pasiukowski, poeta 

Jego i Nibków kuzynka -
- Aneta Wasiewiczówna, 
nauczycielka muzyki 

Widmo matki . -:- Anastazji Nibek, 
z domu Wasiewicz 

Dwóch oficjalistów 
Ignacy Kozdroń 
Józef Maszejko 

Kucharka - Urszula Stechło 

Chłopiec kuchenny - Marceli StęporeK 

- WITOLD PYRKOSZ 

- JOANNA l\IALCZ . .\K 
M ARLENA MIARCZYŃSKA 

- MAŁGORZATA KACZMARSKA 

- PAWEł, GALIA 

ALEKSANDRA FORD
-SA:\IPOLSKA 

MARZE:S . .\ TRYB:\L..\ 

- GUSTAW KRON 
- LECH SOŁUBA 

- ANN A WROBLOWN A 

- MAREK ROBACZEWSKI 

Rzec:r. dzieje się w Kozłowicach, w powiecir sandomierskim. 



Reżyseria 

JAN SYCZ 

Scenografia 

MAŁGORZATA TREUTLER 

Asystent reżysera 
KOMU ALD LECH WIERZBICKI 

Asystent scenografa 
JAN A. CIECIERSKI 

Premiera w listopadzie 1983 r. 

TEATR M AŁ Y • SCENA TEP_TRU NARODOWEGO 

Teatr dzisiejszy robi wrażenie czegoś beznadziejnie zakorkowanego, 
co jedynie może być odetkane przez wprowadzenie tego co nazwali.§my 
fantastycznością psychologii i działania. 

Dość już według nas tej przeklętej konsekwencji charakterów i te] 
„prawdy" psychologicznej, która zdaje się wszystkim bokami wprost 
wyłazić. 

Nie chodzi nam tu o to, aby sztuka teatralna koniecznie była bezsen 
sowna, tylko aby raz przestać się krępować dotąd istniejącym szablo
nem, opartym jedynie na życiowym sensie lub fantastycznych założe
niach. 

STANISŁAW IG NACY WITKIEWICZ 

Sztuka „W małym dworku" została napisana w 1921 roku. Jej prapremiera odby
ła się w Teatrze Miejskim w Toruniu 8 lipca 1923 r. Reż. W. Malinowski, scen. 
F. Krassowski. Grana była dwa razy. Opublikowano ją razem z „Szewcami" w Bi
bliotece Dramatycznej „Nowy Teatr", Kraków 1948 r. 



Epoka nasza jest epoką takich niespodzianek, że przewidzenie rozwiąza
nia właśnie na krótki dystans jest niemożliwym. Zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, ż eprawdą jest, iż dążymy w ogóle w rezultacie ostatecznym 
do zupełnej mechanizacji i zaniku indywiduum, wraz z jego twórczością, 

w zamian za równomierny materialny dobrobyt i społeczną doskonałość. 
Proces ten (nie) może odbyć się bez cierpień nie tylko tych klas, które 
w walce o przyszły ustrój muszą być pokonane, ale również tych, które 
będą przewrót tworzyć w imię własnej przyszełj szczęśliwości. (.„) Jeśli 
transformacja społeczna, w której indywiduum wraz ze swymi specyficz
nymi tworami: metafizyką i sztuką, ulec musi zagładzie, to zależałoby 
na tym, aby nie powtarzać koniecznych przy początkowych eksperymen
tach błędów poprzednich przewrotów i nie uważać zasad, według których 
one się odbyły, za święte dogmaty nie do naruszenia. 

Nie uważam się bynajmniej za geniusza (jak mi to paru niepoczciwców 
starało się wmówić - tzn. nie genialność bynajmniej, tylko właśnie uwa
żanie się za geniusza jako takie), ale znowu nie mogę zgodzić się z sąda
mi różnych niezbyt oczywiście dla mnie miarodajnych czynników, które 
chcą mnie zmięszać z błotem i odmówić wszelkiej wartości malarskiej, 
pisarskiej, scenicznej i filozoficznej . Jestem dość od siebie wymagający 
i mam wrażenie, że mój trzeźwy sąd (jestem przecież spsychoanalizowany 
dokładnie - to jest bardzo ważne) o sobie niewiele odbiega od rzeczy
wistości in plus, a w chwilach depresji in minus. 
W teatrze uważam się dotąd za artystę właśnie - kompromisu żadnego 
w słowie pisanym nie zrobiłem i nie zrobię. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 



Kontrola tekstu - Aillila Borkowska 

Ispicjent - Krzysztof Kuszczyk 

Oświetlenie - Piotr Sadziński, Wiesław Laskowski 

Dźwięk - Krzysztof Król 

Brygadier sceny - Zbigniew Chmielewski 

Rekwizytor - Wiktor Sobczak 

Naczelny Inżynier - Tomasz Ostrowski 

Kierownik Techniczny - Krzysztof Woźnia kowski 

Kierownicy pracowni: 

Malarskiej - Jerzy Budner 

Stolarskiej - Seweryn Luboradzki 

, Modelarskiej - Henryk Nizler 

Dźwięku - Stanisław Pawluk 

Krawieckiej damskiej - Grażyna Szczecińska 

Krawieckiej męskiej -- St;inisław Dobroński 

Perukarskiej - Leszek Galian 

Tapicerskiej - Franciszek Mierzejewski 

Szewskiej - Józef Jasiński 

.C!lusarskiej - Wacław Jaworski 

Farbiarskiej - Henryk Kotte 
Fotograficznej - Marek Cezary Langda 

Organizator Pracy Artystycznej - Janina Zahorska 

Biuro Obsługi Widzów - Waldemar Łozowski, Jerzy Alończyk 

Tel. 26-54-81 wew. 42 lub 76 oraz 27-06-23, po godz. 16.00 tel. 27-50-22 (kasa 

Teatru Małego) 










