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TADEUSZ RITTNER uroJzil si<;: we Lwowie. Ojciec JCg o, Jr Edward Rittner, 
byl ·wówczas profesorem prawa kościelnego i zarazem rektorem Uni\versy

tetu Lwowskiego. Wkrótce uzyskał wysokie stan owisko w wiedeńskim Minister
st\vie Oświaty i tytul ministra w gabinecie K azimierza Badeniego . Za namm,·zt 
UJC<l wst:;ipił na pm.wo, przygotowuj:;ic się do kariery urzędniczej w CK admi
mnistracji. Bylby z f' ewności:! d oskonałym urz~·dnik i em , pracował już w Min1-
sterst,vie Oświaty, gdyby nie poci:1g Jo pióra. W domu wysokiego urzęd nika 

monarchi,i habsburskiej mówiono - zapewne dzięki matce, H elenie z Tarnaw
>kich - pu polsku. Tadeusz Rittner, zami eszbdy w Wiedn iu, był „par excel
lence" dwu1 ęz )'C'W}'. Ale - jak sam wyzn aje w pam ii;:tnikach - czuł się z;rwsze 
i nit·odmiennie Polakiem. P isał po ni emiecku, a równocześnie po polsku. Pierw::- L Ł. 
ut\vcrr sceniu ne pisał z myśL~ o tutrach Berlina czy \Xfi edn1a. I rzec zywiście 

„Głupi Jakub" poJawil s ię najp ierw na scenie wiedeóskiej, pod obnie, jak „Don 
JL1an", ze znakom itym akturem Teatru Reinhard ta, Aleksandrem lv[oissim w roli 
t ytułowej. 

Przebywane w środowisku wiedeóskim byl stale pod wpływem pqdów li
terackich głośnych w Europie, jak realizm G erbardta Hauptmanna, czy moder
nizm Hoffmannsthala. W twórczości jego nie. 1_: ~órności, n ie ma „prowincjo
nalizmu", na jaki narażem byli współcześ ni . ce, ale równocześnie je t ona 
l'ozbawi <)na pod stawowego t"i em c-11tu nar J owe j literatury, „plaszo:a Konrnd a 
i s1:tyletu Kordiana", którym przesi:;iknięta jest tvvórczość Stefana Żeromskiego 
i Stani s ł awa \Xlyspiaóskiego. Nie ma w Jego pisarstwi e tego podsta•wow ego ele
mentu, który oznacz a ł w najszerszym tego słowa znaczeniu przynależnoś{ do 
„polskości" co równocześn i e ul a tw iało oddźwięk jego pisarstwa w świ ec ie. 

Jest racze) „ ad wokatem " d illZ)' ludzkiej. Nawet sprawiedhwość jest dla 
tego prawnika tylko „ papi erem", a nie sit;ga głę.:bi człowi ecze) istoty. Ten nurt 
\Vewnętrzny, który ply nie pod ma sk:;i utworu obyczajowego, zbliża uhvory Rittnera 
do późniejszej twórczości Jerzego Szaniawskiego. 

„'XI malym domku" uchodzi najsłuszniej za n<LJW)'bitnieJsze dzieło Tadeu
sza Rittnera. PrzeJrzy ta , klasyczna wprost struktura utworu !\!czy się z prawd\! 
dialogu, na której /potykały się - poza Z np olsk:;t - najświetniejsze pióra pol
skich dramatopisarzy. Trzecim elementem jest narysowanie sylwetki kobi ecej, 
tak do~brn ale jaki tj truJno by bylo znaleźć na całym obszarze naszej literatury. 
Chyba Hania w „Głupim Jakubie" tego samego autora może się z ni:;t równać 
pod wzgl~·, J em <lbsolutnej prawdy psychicz nej i przekonywaj:;icych reakcji. 

Maria „W małym domku" jest jcdyn:;t usub:i utworu, która nie kłamie, która 
nie umie klamać-. Jest cała puesi:;ikni ęta prawd \!, któr\! wyraża nie tylko słowami, 

ale każdym gestem czy milczeniem. J est to kolorowy motyl, jętka jeclnudniówka, 
której tragiczny los jest z góry przes:tdzony. Jej otoczenie - to ludzie w ma
skach przyrit,:Li do przyAi-ętych norm moralnych, jak motyle przyszpilone do pu
der Wszyscy w tym utwo rze hodują swoje wygodne kłamstwa. 

l 7 listopada 1904 roku odbyła sir;: krakowska prapremiera „Małego domku". 
Uhvór Rittnera byt potem jednym z najciekawszych realistycznych dokonań „Re
duty" w reżyserii Juliusza Osterwy. W Wilnie w pierwszym roku wojny wy
stawiliśmy „Mały domek" i dziś jesteśmy dumni, że możemy obecnie tę jedn:;t 
z najwybitniejszych sztuk polskich wł\!czyć do naszego repertuaru w Londynie. 

L. K. 
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TADEUSZ RITTNER 

W MAL YM DOMKU 
DRAMAT W TRZECH AKTACH 

DOKTOR -

1v1ARIA, jego żona -

W ANDA, Jego kuzynka 

Sl;DZIA 

SJ;DZINA -

SIELSKI, nauczyciel 

JURKIEWICZ, inżynier 

KOSICKI, prowizor -

KASIA -

WITOLD SCHEf BAL 

KRYSTYNA PODLESKA 

DANUT A MJCHNJEWJCZ 

ZBJGN!EW YO RIEVSKI 

HAN A W .ĄSIK 

BOGUSŁAW KUCHAREK 

ROMAN KISIEL 

f ERZY PLAC ZEK 

WANDA LISSOWSKA 

Rzecz dzieje się w małym miasteczku w domu doktora z pocz:;itkiem XX wieku. 

Kostiwny: Scenografia: 

JADWIGA MATYJASZKIEWICZ JERZY FLACZEK 

Reżyseria: 

MARYNA BUCH\Xf ALDOWA 

Opieka techniczna: 

JAN SMOSARSKI 
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Z zyc1a ZASP 

POLKA PROSTO Z KRAJU 

fot_ W. Bednarski 

Nagrodę teatralną „Dziennika Polskiego" za rok 1977 otrzymali: artystka dra

matyczna Maryna Buchwaldowa i autor farsy współczesnej w 3 aktach, wybitny 

poeta Stanisław Baliński. 

W zaplanowaniu: Teatr Polski ZASP w Londynie przygotowuje między innymi 

~ztukę Sławomira Mrożka „Emigranci", or r z pagrodzoną na konkursie ZASP sztukę 

Jan iny Kościałkowskiej: „Sny nocy letni (()ft '" 

LABORATORIUM TEATRALNE ZASP 

Zgłoszenia adeptów na rozpoczynający się kurs należy kierować na adres: Labo

ratorium Teatralne ZASP, Ognisko Polskie, 55 Exhibition Road, London SW7. 

Gdy głód i tęsknota za krajem cię ściska, 

idź do OGNISKA 
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