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Językowe przedstawienie tragedii rodzinnej  

w Niespodziance Karola Huberta Rostworowskiego  

Streszczenie 

Przedmiotem badań jest utwór Niespodzianka Karola Huberta Rostworowskiego. 

W artykule przeanalizowano charakterystyczne dla dramatu typy wypowiedzi, czyli 

didaskalia oraz dialogi. Analiza pokazała, że didaskalia realizują schematy utrwalone  

w konwencjach dramatu, pełnią typowe funkcje scenariuszowe i dookreślające, a ich 

charakter uwarunkowany jest także treścią utworu.  

Dialogi zaś wykazują wieloaspektowe powiązania z wzorcem rozmowy potocz-

nej. Ich ukształtowanie oraz tworzywo językowe oddaje dramatyzm sytuacji rodzinnej 

bohaterów oraz stanowi ich autocharakterystykę. Dominantą stylistyczną utworu jest 

potoczność i niesiona przez nią ekspresja. 

Słowa kluczowe: dramat, didaskalia, dialog, środki artystyczne, leksyka. 

Niespodzianka Karola Huberta Rostworowskiego jest jednym z najlepszych 

utworów autora, jak i dramatów Dwudziestolecia Międzywojennego w ogóle. 
Realistycznie uszczegółowiona, autentyczna językowo (napisana gwarą) o suge-

stywnych dialogach i znakomitej kreacji głównych bohaterów1. Inspiracją  
do stworzenia tejże sztuki – na wskroś realistycznej – było prawdziwe zdarzenie, 
o którym Rostworowski przeczytał w gazecie. 

Rzecz dzieje się w podkrakowskiej wsi, głównie w domu bardzo biednej 
rodziny Szywałów. Tam rozgrywa się tragedia, tam matka z nędzy, rozpaczy  
i miłości do młodszego syna dokonuje okrutnej zbrodni, zabija bogatego 
przybysza z zagranicy. Przybysz okazuje się być jej starszym synem, który 
kilkanaście lat wcześniej wyjechał do Ameryki, a teraz powrócił „incognito”, 
żeby zrobić niespodziankę rodzinie2. Ta kryminalna fabuła zapisana w klasycznej 
niemal budowie, stanowi świadectwo kunsztu dramatopisarskiego twórcy, który: 
                                                      
1
  J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000, s. 415. 

2
  M. Czanerle, Wstęp, [w:] K. H. Rostworowski, Dramaty wybrane, t. 1, Kraków 1967, s. 5-82. 
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Sięga do wzorów antycznych, do tragedii losu czy przeznaczenia, 

wypełniającego się z okrutną – jak w Królu Edypie – ironią „rodzinnej 

niespodzianki”. Każe zaglądać w przepaść, którą mało kto odważyłby się 

pokazać3
.  

Dramat Rostworowskiego, a konkretnie tekst utrwalony w druku, stano-

wić będzie przedmiot dalszej analizy. Badanie tego typu wypowiedzi uwzględnia 
analogiczne konteksty interpretacyjne i problemy badawcze, jak analiza innych 

utworów literackich. Wśród jej zadań, jak zauważa Teresa Skubalanka, nie może 
zabraknąć charakterystyki językowego podłoża struktur i zjawisk stylistycznych, 
czyli zagadnienia genezy użytych środków oraz omówienia ich funkcji4

. Pozwoli 

to określić zasadę strukturalną wyróżniającą dany tekst i umożliwi wyodrębnie-

nie jego dominanty stylistycznej. Osobliwość wypowiedzi dramatycznej skłoniła 
Marię Wojtak – autorkę bardzo wielu publikacji traktujących o języku i stylu 
dramatu – do poszerzenia zakresu badań poprzez wskazanie najważniejszych 
perspektyw opisu zjawisk kształtujących utwór dramatyczny. Zalicza do nich: 
opis w perspektywie okresu bądź nurtu, opis w perspektywie genologicznej, opis 
w perspektywie indywidualności twórczej, opis w perspektywie utworu oraz opis 
w perspektywie literackiej komunikacji

5
.  

Nasze dalsze rozważania będą mieścić się przede wszystkim w opisie 
uwzględniającym perspektywę utworu6. Uwagę skupimy na charakterystycz-

nych dla dramatu typach wypowiedzi, czyli didaskaliach i tekście głównym. 
Rozpoczniemy od didaskaliów, w których to pisarz przekazuje czytelni-

kowi „wszystko to, co stanowi integralną część dramatu, a nie jest zawarte  
w wypowiedziach”7. Didaskalia różniące się od dialogu typografią, topografią, 
będące elementami tekstu poza wypowiedziami postaci, wyróżnione kursywą 
otaczają wypowiedzi i pełnią wiele funkcji, m.in.: precyzują, kto mówi, ustalają 
warunki wypowiedzi, przynoszą różne wskazówki sceniczne bardziej lub mniej 
precyzyjne w zależności od autora (np. dotyczą gry, wyglądu postaci, ich gestów, 
mimiki, głosu, psychiki)8. W „Niespodziance” didaskalia spełniają te różnorodne 
funkcje, a ich charakter można określić jako scenariuszowy, dookreślający.  

                                                      
3
  J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie…, op. cit., s. 415. 

4
  T. Skubalanka, O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin 1995, s. 72-89. 

5
  M. Wojtak, O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice, Lublin 2014, s. 13-29. Autorka 

zaznacza, że wszystkie wymienione przez nią perspektywy badawcze można uwzględniać w anali-
zach, zmieniać się będzie konfiguracja problemów w zależności od tego, którą z płaszczyzn 
analitycznych potraktuje się jako punkt wyjścia procedury badawczej i jej dominujący składnik,  
a które zyskają funkcje kontekstów. Stałymi składnikami działań badacza jest według autorki 
wieloaspektowość analizy, porównawczy charakter badań i stosowanie techniki przybliżeń. 

6
  Analizy w perspektywie utworu znajdują się w przywołanej pozycji M. Wojtak, O języku…, op. cit.,  

s. 185-278. 
7
  M. Kawka, Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu, „Annales Academiae Paedagogicae 

Cracoviensis”, Folia 9, Kraków 2003, s. 270. 
8
  Ibidem, s. 271. 
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Poszczególne akty (a są w utworze cztery) rozpoczyna tekst informujący  
o miejscu akcji i zwracający uwagę na wygląd składników tworzących sceno-

grafię. I tak akt I, II i IV to izba w domu Szywałów. Wizerunek tego pomieszcze-

nia z wyodrębnieniem pewnych elementów opisanych poprzez zastosowanie 
wartościujących epitetów przynosi obraz ubóstwa jej mieszkańców: 

IZBA W DOMU SZYWAŁÓW 

Lewa ściana (od strony widowni): 

Na pierwszym planie niegdyś malowana skrzynia. Za skrzynią drzwi – 

głębiej piec z okapem, z tak zwanym „kominkiem” i z piecem chlebowym. 

Na kominku garnki kuchenne, stojące na żelaznych „dynarkach” – przed 

piecem ława. 

Środkowa ściana: 

Z prawej familijne łóżko z pierzyną – z lewej drugie łóżko, „paradne”, 

żelazne nakryte starą czerwoną, wyzwoloną z prześcieradła watówką,  

i wyposażone z poduszką z poszewką, o której kolor lepiej nie pytać. – 

Przy łóżku stoi również „paradne”, bo – kronika rodzinna zapewnia – 

wyplatane, w istocie zaś rozplecione krzesło. Nad łóżkami rząd 

zniszczonych, świętych obrazów. 

Prawa ściana: 

Dwa małe okna, każde o czterech szybach, których suma ogólna równa 

się pięć, gdyż resztę zastąpiono papierem. Wzdłuż ściany, między 

oknami, ława, którą dla orientacji nazwiemy „zewnętrzną”. Te trzy 

sprzęty stanowią pod względem wieku, wykonania i innych właściwości 

doskonały „garnitur”. Koło jednego z okien przybito do ściany „kinkiet” 

z blaszanym, żółtym, okrągłym reflektorem. Ów kinkiet oświeca scenę 

dostatecznie, ażeby móc dokładnie zdać sobie sprawę z każdego 

szczegółu tak wydoskonalonej nędzy, że „paradne” łóżko i krzesło 

robią wrażenie jakiejś burżuazyjnej prowokacji (I, 9/10)9
. 

Opis miejsca, jaki odnajdujemy w przywołanym tekście pobocznym, nie 
pozostawia żadnych złudzeń, dobitnie i wyraziście pokazuje ogromną biedę 
wieśniaków, którą autor wymownie nazywa paradoksalnym, oksymoronicznym 
zestawieniem „wydoskonalona nędza”. 

Akt II rozgrywa się w tym samym pomieszczeniu co akt I, z tą różnicą, że za 

ławą siedzi i śpi tajemniczy gość. W didaskaliach skupiono uwagę na jego ubiorze 

świadczącym o bogactwie i kontrastującym z ubogą izbą, do której przybył: 

                                                      
9
  K. H. Rostworowski, Niespodzianka, [w:] idem, Dramaty wybrane, Kraków 1967, s. 5-100; cyfry 

umieszczone po cytacie oznaczają: rzymska – akt dramatu, arabska – numer strony, pogrubienie 

czcionki wprowadzone przez autorkę artykułu. Zapis zgodny z tekstem analizowanego dramatu. 
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[…] Ramiona zarzucił na stół, na łokciu oparł czoło i śpi z twarzą 

najzupełniej niewidoczną. […] Ubiór jego jest prawie zbytkowy, 

sportowy. Po bardzo zakurzonych, amerykańskich, żółtych trzewikach 

widać, że uszedł kawał drogi. Na prawej ręce świeci złota bransoleta  

z zegarkiem (II, 34). 

Przedostatni, III akt dramatu dzieje się poza domem Szywałów, w karcz-

mie prowadzonej przez Żyda Abramka. Karczma typowa (z kredensem, szyn-

kwasem, ławą, stołami, stołkami), w niej spotykamy drugoplanowych bohaterów 
tejże sztuki. Oto fragmenty tekstu pobocznego, które oddają klimat tego miejsca. 

[…] Za stołem z lewej siedzą parobczaki, złota młodzież. 

Wśród nich: 

FELEK, JASIEK, JĘDREK, STASZEK. Kurzą papierosy, popijają piwo 

i gwarzą w nieco wlokący się sposób, okraszając rozmowę „śpasami”. 

ABRAMEK, widocznie rozbawiony i tajemniczo uśmiechnięty, 

obsługuje parobczaków lub krząta się za szynkwasem (III, 56). 

Akt ostatni rozgrywa się w domu Szywałów (tak jak akt I i II). Ta sama 
izba ukazana jest poprzez zwrócenie uwagi na zmiany, które sugerują, jak 
straszna dokonała się tutaj tragedia. 

Z tą różnicą, że koło ławy zewnętrznej stoi wiadro z wodą. Spod parad-

nego łóżka wystają nogi Antka. Na ziemi leży porzucona siekiera. 

Waliza na tym samym miejscu, lecz zupełnie otwarta (IV, 85). 

Powyżej zacytowane fragmenty didaskaliów odnoszące się do organizacji prze-

strzeni scenicznej (wskazujące jednocześnie na ubóstwo, biedę przedstawianej 
rodziny) można określić jako standardowe, mieszczą się w schematach realizują-

cych konwencje utrwalone w dziejach dramatu. 

Tekst poboczny przynosi także inne informacje dotyczące bezpośrednio 
bohaterów, współtworząc w ten sposób ich kreacje. Wiele form odnosi się do 
sposobu mówienia, choć są dość typowe zaprezentowane poprzez różnorodny 
repertuar leksemów należących do wspólnego pola semantycznego, to informują 
o stanie psychicznym bohaterów, odsłaniają ich emocje (przeważnie negatywne). 
Oto przykłady dotyczące cichego mówienia, na które wskazuje przysłówek 
szeptem doprecyzowany dodatkowo kilkoma odpowiednimi epitetami odsłaniają-

cymi dramatyczne przeżycia mówiących: szeptem (II, 46); prawie szeptem  

(II, 40); chrapliwym szeptem (II, 53); niesamowitym szeptem (IV, 89). Ciche 

mówienie oddają także konstrukcje typu: prawie bez głosu (I, 27); głosem jakby 

zasypiającego człowieka (IV, 92). 

Inny sposób ujawnienia emocji mówiących to zwrócenie uwagi na trud-

ność w przekazywaniu bolesnych dla nich treści i w związku z tym niepanowanie 
nad głosem, zmiany w jego brzmieniu, co oddają imiesłowowe formy będące 
określnikami głosu: zapłakanym głosem (I, 17); zdławionym głosem (III, 67); 



JĘZYKOWE PRZEDSTAWIENIE TRAGEDII RODZINNEJ W „NIESPODZIANCE”... 

129 

lekko drżącym głosem (I, 20); strasznym głosem (III, 84); bądź formy bardziej 
opisowe typu: głos jego załamuje się i rwie co chwila (I, 24); prawie głosem 

skarżącego się dziecka (II, 39); Więc niby szorstko, a właściwie bardzo nie-

pewnym głosem (I, 11).  

W określeniach sposobu mówienia posłużono się także eksplicytnymi 
nazwami emocji bohaterów: z gorzką drwiną (I, 13); z wybuchem (I, 14); z pasją 

(I, 18); z rosnącym oburzeniem (I, 27); z nienawiścią (II, 50). Tylko jedno 

wyrażenie przyimkowe wskazuje na pozytywne emocje w sposobie mówienia, 
Matka zwraca się do syna z wybuchem serdeczności (I, 20). 

Innym zjawiskiem dookreślonym w tekście pobocznym jest wyraz oczu, 
wymowność spojrzenia, które odsłania wewnętrzne doznania bohaterów: błysk 

podniesionych oczu (I, 11); twarde suche oczy miękną i wilgną (I, 11); patrząc 

niesamowitym wzrokiem w jeden punkt (I, 20); spogląda biednym, macierzyńskim 

wzrokiem (I, 24); prawie nieprzytomnym wzrokiem patrzyła w Ojca (II, 48); 

prawie obłąkanym wzrokiem (II, 54); w oczach jej rysuje się ogromne prze-

rażenie (II, 55); wzrokiem pełnym niepokoju (III, 64).  

W zasadzie tylko w jednym przykładzie spotykamy wartościowanie dodat-
nie: błysk podniesionych oczu, pozostałe określenia dotyczące spojrzenia mają 
konotacje zdecydowanie negatywne, przynosząc obraz niedobrych emocji. Wzrok 

wartościują epitety – obłąkany, niesamowity, nieprzytomny czy pełen niepokoju. 

Kolejny segment didaskaliów dotyczy innych elementów wyglądu, takich 
jak odzienie, gesty oraz opisuje zachowania postaci. 

Dwukrotnie twórca dramatu zwraca uwagę na ubiór, czyni to w przypadku 
syna Szywałów. Skupia się wówczas na szczegółach, które podkreślają ubóstwo, 
biedę chłopca: Dziurawa koszula (I, 11); zdejmując marynarkę odsłania koszulę 

z dużą dziurą na plecach (I, 19); ściągając bardzo dziurawe skarpetki (I, 19); 

zdjął z gwoździa miejski, wyszarzały paltot (I, 20), a w przypadku przybyłego  

z Ameryki Antka na zasadzie kontrastu z zastaną nędzą, uwaga została zwrócona 

na te elementy ubioru, które poświadczają jego majętność: Ubiór jego jest 

prawie zbytkowy, sportowy […]. Na prawej ręce świeci złota bransoleta  

z zegarkiem (II, 34). 

Analiza informacji o zachowaniu głównych postaci (Matki i Ojca) 

pokazuje, że autor podkreśla w tekście pobocznym w ich postawie swoistą 

obojętność, do przedstawienia której wykorzystuje zarówno formę rzeczowni-

kową kawałki drewna, czasownik – drewnieje i przymiotnik – drewniany. Można 

jednak wnioskować, iż owa obojętność jest pozorna – na co wskazywałby użyty 

rzeczownik maska, sugerujący skrywanie prawdziwych emocji przez bohaterów 

czy może ich bezsilność, niemoc wobec takiego życia: (Matka) na maskę Ojca 

odpowiada maską, […]. Siedzą naprzeciw siebie dwa kawałki drewna – dwa 

rozmyślne automaty (I, 12); drewnieje (I, 14); Oczekiwano pysznego nuworysza, 

tymczasem zjawiła się postać patrząca spode łba, ponura, tępa, drewniana  
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(III, 64). Obojętność nazywana jest także wprost i wzmocniona dodatkowymi 

określeniami: arcydzieło obojętności (I, 13); zrobił swoje – siada więc na skrzyni  

i zamienia się w zupełnie obojętnego obserwatora (I, 24). 

Didaskalia uwydatniają bardzo mocne wzruszenia bohaterów, ich rozpacz 

zrodzoną z trudnej sytuacji rodzinnej, stąd: znowu szloch (I, 11); wybuchając pła-

czem i tuląc twarz do matczynej piersi (I, 29). Pokazują także agresywne, gwałto-

wne reakcje motywowane ekspresją postaci wyrażoną głównie imiesłowami 

przysłówkowymi: waląc pięścią w stół (I, 18); wyraz twarzy ulega zmianie  

(I, 11); dławiąc się od złości i wygrażając pięścią (II, 39); niesamowita (II, 49); 

zrywając się z przerażeniem (II, 51); zrywając się i podnosząc zaciśniętą pięść, 

ryczy (III, 67); Opadając na krzesło jakby rażony apopleksją (III, 67). Nasilenie 

tychże negatywnych doznań przynosi koniec aktu III, kiedy to Ojciec dowiaduje 

się, że tajemniczym przybyszem jest jego najstarszy syn i ogarnia go strach przed 

tragedią, jaka może się wydarzyć: Wszystkie oczy zwróciły się w stronę Ojca. 

który słuchał z rosnącym przerażeniem i który mienił się na twarzy – waląc się 

na ławę – strasznym głosem (III, 84); oraz w ostatnim akcie, kiedy przybywszy 

do domu uświadamia sobie, że dokonała się tutaj rzecz przerażająca, nie może 

wówczas wydobyć z siebie głosu, wypowiedzieć słowa: zrywa się, chwyta Matkę 

za ramię i, wciąż bezgłośnie ruszając wargami, wskazuje rozpaczliwie na Antkowe 

nogi (IV 87); przez chwilę robi przeczące ruchy rękami i głową, […] opada na 

ławę pod ścianę i tłukąc głową o stół zaczyna jęczeć jak człowiek wijący się  

z bólu (IV, 88). 

Matka zaś po dokonaniu zbrodni działa mechanicznie, zaciera ślady: Idzie  

w stronę stołu – stawia wiaderko na ziemi – bierze ze stołu ścierkę – i, co chwila 

zanurzając ją w wodzie lub wykręcając nad wiaderkiem, zaczyna myć ławę  

(IV, 87); dopiero uświadomiwszy sobie, że zabiła własnego syna, najpierw 

nieruchomieje, później krzyczy, niszczy dolary, aż w końcu popada w obłęd. 

Oddają to krótkie zdania bądź nagromadzone imiesłowowe równoważniki zdań: 

której ruchy – w miarę słów Ojca, powoli zamierały, której oczy powoli się 

zamknęły i którą od czasu do czasu wstrząsały krótkie dreszcze, oparta obiema 

rękami o stół – głosem jakby zasypiającego człowieka (IV, 92); Dźwigając się  

z trudem i wlokąc się w stronę skrzyni, […] Otwierając skrzynię i wyjmując 

dolary […], Drąc banknoty na kawałki i upuszczając strzępy na podłogę […], 

Wlokąc się w stronę walizy, klękając i tak samo niszcząc banknoty (IV, 93); 

Rzucając się do okien i rozwalając je pięścią – strasznym głosem (IV, 95), 

Waląc się z całych sił w piersi i przy ostatnim słowie opadając na ławę (IV, 100).  

W niektórych didaskaliach spotkamy się z ich epizacją, wprowadzeniem 

literackich akcentów poprzez zastosowanie w nich obrazowych porównań, warto-

ściujących epitetów, a nawet werbalizacji myśli bohaterów, co jednocześnie 

pozwala autorowi na dopełnienie prezentacji wybranych postaci, wskazanie 

psychologicznych uzasadnień ich postaw. Oto przykłady: 
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zaczyna dziwaczyć. „Cóż on wyrabia?” zdaje się medytować 

zaniepokojona Matka. Bo oto podszedł do paradnego łóżka, ściągnął 

poduszkę – zdjął z gwoździa miejski, wyszarzały paltot – podszedł do 

ławy pod piecem – rzucił („olaboga”! zdaje się cierpieć Matka) 

poduszkę na ziemię – siadł na ziemi – rozłożył paltot na piersiach, jakby 

się kołdrą nakrywał – położył się na wznak – założył ręce pod głowę  

i leży („jak ten pies” – kiwa głową matka), patrząc i patrząc 

niesamowitym wzrokiem w jeden punkt powały (I, 20). 

Epicki charakter mają także didaskalia odnoszące się do zachowania Ojca  
w karczmie, który wyczuwa niekorzystną atmosferę i próbuje się zorientować, 
czy bywalcy mają wobec niego określone podejrzenia. 

OJCIEC 

Podszedł z prawej i usiadł zwrócony plecami do Parobczaków. Ale gro-

bowa cisza na scenie zaczyna działać. Niepokój zamienia się w prze-

rażenie. Dolna szczęka opada – ręce zaczynają drżeć. Trzeba koniecznie 

zobaczyć, co oni tam robią! Trzeba się powoli ze złodziejską ostrożno-

ścią odwrócić. Źle! – Abramek, który nie miał czasu oddalić się od 

Parobczaków, stoi z głową na bakier, wykrzywia się, jakby go słońce 

raziło – nerwowymi palcami skubie brodę i chociaż przymknął jedno 

oko, wkręca aż do wnętrza dwa ślepia ja dwa stalowe świderki! – Brr! – 

A Parobczaki? – Nie lepiej! Ręce w kieszeniach – bazyliszkowe 

spojrzenia – jakieś paskudne, wrogie uśmiechy – coś wiedzą! Czegoś się 

domyślają! – Trzeba zakończyć badania, patrzeć w stół przy którym się 

siedzi, i byle co powiedzieć. Ale co?! (III 64/65) 

Podstawowym sposobem organizacji tekstu głównego, tworzywem naj-
ważniejszym dramatu są oczywiście dialogi. W „Niespodziance” Rostworowski 
posługuje się techniką typową dla utworów reprezentujących nurt realistyczny – 

mimetycznym kształtowaniem dialogu. Bohaterowie (oprócz Żyda Abramka) 
mówią gwarą, karczmarz zaś używa charakterystycznego idiolektu. Dialog w utwo-

rze ukształtowany został na wzór zwykłych, potocznych rozmów z uwzględnie-

niem ich naturalności, spontaniczności wynikającej z bezpośredniego kontaktu 

współrozmówców. Skutkuje to w tekście wieloaspektowymi powiązaniami  
z wzorcem rozmowy potocznej

10. Przywołamy tylko wybrane przykłady, w których 
spotykamy typowe cechy takich rozmów (często cechy te współwystępują). 

                                                      
10

  M. Wojtak, Komediowe obrazy potoczności – zarys problematyki, [w:] Przejawy potoczności w tekstach 

artystycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 2001, s. 133-144. O strukturach języka mówionego  
w tekście dramatu traktuje jeden z rozdziałów monografii tejże badaczki; por. M. Wojtak, O języku  

i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, rozdz. IV, „Wesele” jako tekst mówiony, Lublin 1988. 
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1. Zazębianie się, nachodzenie na siebie replik: 

MATKA 

(ponowny błysk podniesionych oczu) 

A pacirz kto za ciebie odmówi? – klękaj! (szyje) 

ZOŚKA 

(już na kolanach) 

W imie Ojca i Syna … 

MATKA 

Głośnij! – Do nieba kawał drogi. Trza sie wydzirać. 

(na stronie) Choć i tak pewnikiem nie usłysom (I, 11)11
. 

2. Przerywanie współrozmówcy: 

FRANEK 

(który po słowach: „dyć mas sie ku ik córce, stanął jak wryty i z rosnącą 

grozą słuchał matczynych wywodów, nie wierząc własnym uszom) 

Co wy… mówicie… matusiu? 

OJCIEC 

Gada, ze…  

FRANEK 

(bardzo szybko) 

Czekajcie. Ojcze. (Nerwowo głaszcząc Matkę po twarzy i prowadząc ją  

w stronę zewnętrznej ławy) Chodźcie. Chodźcie. Siądziemy sobie na 

ławie. O tak. Blisko. Bliziusieńko. Po staremu (I, 29). 

3. Powtórzenia pojawiające się zarówno w obrębie jednej repliki, jak  
i między replikami: 

MATKA  

(z pasją) 

[…] I zawdy, prawie od pocontku, ile ta móg, słał. Pół dolara, dular, ale 

słał. Dopiro tera, kie najgorszy… 

OJCIEC 

Zawdy tak! Zawdy tak! Kie najgorszy, to jesce psiakrew (waląc pięścią 

w stół) dociśni!! (I, 17/18)  

4. Zmiana tematu, przerwanie toku wypowiedzi, niedokończenie, urwanie 
zdania: 

FRANEK 

(a głos jego załamuje się i rwie co chwila) 

                                                      
11

  Dialogi stylizowane na gwarę zapisano zgodnie z tekstem dramatu. 
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Do zeszłego roku… żyłem z łaski Antka. Od zeszłego roku… z łaski 

mojego… brzucha…, któremu trzy, a czasem cztery razy na tydzień… 

wystarczał kawałek suchego chleba… i szklanka czystej herbaty. 

(Po chwili) 

Ale nawet mój brzuch ma swoje granice… I dłużej tak… 

(Po chwili) 

Tymczasem ojciec ciągle pił (I, 24). 

Bardzo autentyczna, spontaniczna jest rozmowa Żyda z Ojcem, w której 
karczmarz stosuje wiele typowych dla języka mówionego elementów o funkcji 
fatycznej, chcąc dowiedzieć się, co dzieje się z przybyłym gościem, o którym 
sam wie, że jest on synem Szywałów: 

OJCIEC 

(załgany) 

Kie powrócili my z miasta… 

ABRAMEK 

No… 

OJCIEC 

Zośka – jak to głupia Zośka – jena coś wyplatać mojej kobicie – 

ABRAMEK 

No no… 

OJCIEC 

… ze przyseł jakiś ta Miemiec cy nie Miemiec, bo zadnym ludzkim 

jenzykiem nie gadał 

ABRAMEK 

Dalej… 

OJCIEC 

… nasłany od was – 

ABRAMEK 

żebim tak zdrów był… 

OJCIEC 

… prosić o noclig (III, 77). 

Repliki głównych bohaterów odsłaniają doskonale relacje panujące  
w rodzinie Szywałów, ukazują jej beznadziejną sytuację, która doprowadziła do 
tragedii i są oczywiście także sposobem do autokreacji, autocharakterystyki 
postaci. Nędzę poświadczają krótkie dramatyczne dialogi między małżonkami: 

MATKA 

(szyjąc) 

Bo zaharowana dziewucha. 
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OJCIEC 

(z gorzką drwiną) 

Niby cem. Tom ostatniom krowinom, co juz nawet kropli mlika  

z cycka nie wypuści, bo pysk ma ino od rycenia? 

(Czwarta pauza) 

MATKA 

(arcydzieło obojętności) 

Ile ci za niom daje? 

OJCIEC 

(gwałtownie) 

Gówno mi daje!!! (Za chwilę wielki pan) Przecie jej nie przedam  (I, 13). 

Dłuższa wypowiedź Franka (młodszego syna) wypełniona jest wymownymi 
emocjonalnymi przerywnikami, albowiem mówienie o tragicznej sytuacji jest dla 
niego bardzo bolesne. Zastosowane przemilczenia, przerwy (zapisane znakami 

interpunkcyjnymi bądź tekstem pobocznym) mają motywację mimetyczną. 

FRANEK 

(a głos jego załamuje się i rwie co chwila) 

Do zeszłego roku… żyłem z łaski Antka. Od zeszłego roku… z łaski 

mojego… brzucha…, któremu trzy, a czasem cztery razy na tydzień… 

wystarczał kawałek suchego chleba… i szklanka czystej herbaty. 

(Po chwili) 

Ale nawet mój brzuch ma swoje granice… I dłużej tak… 

(Po chwili) 

Tymczasem ojciec ciągle pił. 

(Po chwili) 

 Ja tu ani nie sądzę, ani nie robię wyrzutów… 

(Po chwili) 

… ja stwierdzam. 

OJCIEC 

(powstał, rozkraczył w kolanach zgięte nogi, przechylił się naprzód  

i z otwartą gębą słucha) 

FRANEK 

(po pauzie) 

Na ojcowiznę nigdy nie liczyłem, tylko na własne siły. 

(Po chwili) 

Myślałem, że wam do śmierci wystarczy… a że we dwóch z Antkiem nie 

damy… Zośce zdechnąć pod płotem… albo, co gorsze, zejść na psy. 

(Po chwili) 
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Wam nie wystarczyło… Antek przepadł… a ja… bez lekcy, za którymi na 

próżno goniłem z wywieszonym językiem… chociażby za… dosłownie 

łyżkę strawy… ja zrozumiałem, że już… nie doskoczę (I, 25/26). 

Jednocześnie przywołana wypowiedź młodszego syna Szywałów pokazuje jego 
pozytywne cechy – odpowiedzialność za siostrę i troskę o jej los, a także 
uzasadniony żal do Ojca za pijaństwo. Ta szlachetna postawa chłopca zdecydo-

wanie uwidoczniona jest w jego kolejnej wypowiedzi, która przybiera charakter 
oskarżycielski wobec rodzica. 

[…] Dzisiaj co innego. Dzisiaj trzeba szanować przede wszystkim Zośkę. 

Małe toto… nędzne toto. (Wstaje – z rosnącym oburzeniem) Słuchajcie!  

- Jej chałupa, jej grunt, jej krowa, jej graty, a każdy kieliszek wódki, to 

jej – pomstę do nieba wołająca – krzywda! (Przybiera poprzednią pozę 

– po chwili prawie bez głosu) Bo mnie krzywdy już nikt zrobić nie 

potrafi (I, 27). 

Na szczególną uwagę zasługuje w utworze wyrazista, pogłębiona psycho-

logicznie kreacja Matki. W relacjach z dziećmi pokazana została jako kochająca, 
zatroskana o nie kobieta, co odzwierciedla chociażby sposób zwracania się  
do nich, ujawniający pozytywne uczucia, przykładowo: 

FRANEK 

[…] 

Dobranoc, Matusiu. 

MATKA 

(z wybuchem serdeczności, tuląc Franka do piersi) 

A śpij, chudziaku! Śpij – Co prześpis, to twoje! (I, 19/20)  

MATKA 

(po pauzie urozmaiconej chrapaniem Ojca, podnosi się na wpół  

i przechylając się w stronę Franka) 

Boć tego mi przecie… nie zrobis. 

(Milczenie) 

Boć mi przecie nie obwiesis, chłopaku ty mój serdeczny. 

(Milczenie) 

Boć mi was przecie wszyćkiego ino troje ostało przy zyciu (I, 32).  

Także sposób mówienia o dzieciach, bardzo prostym, zwyczajnym 
językiem odsłania jej przywiązanie, miłość do swojego potomstwa oraz dumę  
z niego.  

MATKA 

[…] Ozdziel seść morgów na troje i zwaz sobie, co mi za pikne 

gospodarze! (zmieniając ton) Jeden miał głowe, drugi rence, więc jeden 

posed robić głowom, a drugi renkami. I to jakimi renkami! Chłopak był 
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nie ułomek! Gładki! Jesce se takom kobite tam weźnie, ze bedzie przed 

niom … capkował! (I, 16) 

Docenia starszego syna za to, że pamiętał o rodzinie i wspomagał ją finansowo. 

MATKA (z pasją) 

(która stanęła przed oknem i, Bóg wie po co, patrzyła w świat, jeszcze 

zapłakanym głosem, jakby na stronie) 

[…] Jemu było… dwanaście roków. Zośka urodziła się… we trzy roki 

potem. Dzisiak jest jej… trzynaście roków. No to będzie temu… 

akuracicek… roków szysnaście. I zawdy, prawie od pocontku, ile ta 

móg, słał. Pół dolara, dular, ale słał. Dopiro tera, kie najgorszy… 

OJCIEC 

Zawdy tak! Zawdy tak! Kie najgorszy, to jesce psiakrew (waląc pięścią 

w stół) dociśni!! (I, 17/18)   

Przepojona poczuciem niesprawiedliwości i żalu nad losem, nad nędzą 
Franusia jest wypowiedź Matki, którą wywołuje obserwacja bogatego przybysza 
z Ameryki i porównanie go z Frankiem. Sytuacja ta rodzi negatywne emocje 
określone nasilającą się nienawiścią (wobec przybysza, a także Ojca i Antka), 
odczucia te budzą przerażenie w niej samej. 

MATKA 

[…] 

(Z rosnącą nienawiścią) 

Im mało jednyj kosuli. – Majom ik dość. – Mogom Se wedlw woli 

uodnasać bez dzień insom, bez noc insom. – To nie tak jak z tym 

łachem, com to musiała cyrować i cyrować… 

(Wzruszając się) 

… żeby chłopak nie kład tyj kurteczki na gołe ciało i nie musiał sie 

wstydać przed równymi sobie kumpanami. A i z tego cyrowania nie było 

wielgiej pociechy! – Wcora – kie tu siedział w miesiencnyj światłości – 

widziałam. – Widziałam! – Na pleckach cyrniło mu sie takie 

rozdarcie, kieby mu rane zadano! 

(Znów z nienawiścią) 

A bo mu rane i zadano! – Uociec, Jantek… A jego miejsce zajoł obcy! 

(Coraz nienawistniej) 

Rącki podłozył Se pod głowe, twarzyczkom obrócił sie ku stołowi…  

i co mu ta, ze wycira łokciami te łzy serdeczne, co sie tu wcora polały… 

(Z lękiem) 

O! - Znów mnie wzieno. Znów mnie trzęsie […] (II, 50/51). 

Determinację i siłę charakteru bohaterki ukazuje jedna ze spontanicznych, 
gwałtownych reakcji, w której zastosowanym środkiem ekspresji eksponującym 
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rys postaci jest zwielokrotnienie znaków interpunkcyjnych obok semantycznie 

wyrazistych leksemów. W tej wypowiedzi pada prorocze zdanie zapowiadające 
przyszłą tragedię: ja bym la was nie tylko kradła, hale bym nawet i – zabijała! 

MATKA 

(biorąc się pod boki) 

Uodmieńce zatracony! Miastowy hunorniku! Ozwiraj te ślipia, wyzarte 

twoimi mondrościami! Ozwiraj je syroko i patrz, a moze na koniec obacys, 

ze tom renkom – widzis jom?! Tom matcynom renkom ja bym la was 

nie tylko kradła, hale bym nawet i – zabijała! – Bo ja nie cackam sie  

z ksiozkami, hale pazurami ziemie drapie! – I kie przyjdzie uostatecna 

bida, to robie się kwarda, kieby ta ziemia na mrozie! – A co mi wase 

hunory i nauczycielowa gadzina?! – Ja kce, wis cego kce, synu pijaka  

i złodzijki?! – Ja kce zamiast umrzyka, dać ik córce żywego chłopa do 

łózka!! I dam!! Słysys mnie? Dam, chociabym miała cartu przedać duse!! 

Chociabyś miał kamieniem we mnie prasnąć!! (Podchodząc do Ojca  

i ściągając go z łóżka) Wstawaj. Uozdziwiaj sie. Idziemy spać (I, 30). 

Wobec męża, do którego żywi ogromny żal za jego pijaństwo, postawę 
wobec rodziny, życia, zachowuje się agresywnie, a nawet nienawistnie, co skut-
kuje nasyceniem wypowiedzi groźbami, słownym zastraszaniem, w nim widzi 
bowiem sprawcę krzywd, których doznaje wraz z dziećmi. 

MATKA 

(wciąż potrząsając pieniędzmi) 

Choćbyś konał i skonać nie móg! Chociabyś przez Pana Jezusa miał 

umirać, popamiętaj sobie, ze z tyk piniendzy ani grosika nie powonchas! 

(przykłada rękę do czoła jak człowiek, któremu głowa pęka z bólu)  

(II, 35/36). 

MATKA 

(dławiąc się od złości i wygrażając pięścią) 

Posuchaj mie! Posuchaj mie! Zeby .. w tyj tu izbie… tyj tu Zośki nasyj 

nie było… zeby tyj Zośki nie było… to ja bym cie… strzeliła w morde… 

za te strasecne krzywdy… za to dziecko moje… (Nagle chwytając się 

za głowę i zataczając w stronę Frankowego łóżka – prawie głosem 

skarżącego się dziecka) Jezu… Jezu… bo mi sie w tym łebie pomisa 

(wali się na łóżko). 

ZOŚKA 

(przerażona) 

Mama!... Mama!... (II, 38/39) 

Po dokonaniu zbrodni Matka niewiele mówi, jej wypowiedzi to krótkie 
repliki podnoszące dramatyzm utworu. Morderczyni mechanicznie wykonuje 



MARIA MACZEL 

138 

czynności mające zatrzeć ślady złego czynu. Dopiero uświadomienie przez 
kobietę synobójstwa przynosi zmiany zachowania. Najpierw jest to osłabienie, 
zaprzestanie działań, później wydanie nieludzkiego krzyku i wreszcie doznanie 
obłędu.  

OJCIEC 

[…] a my… długo… cekali… a my… juz cekać… przestali… i my sie… 

docekali… Jezu… Chryste… my sie… tak docekali… (przy ostatnim 

słowie ukrył twarz w dłonie i zaczął gorzko płakać). 

MATKA 

(której ruchy – w miarę słów Ojca, powoli zamierały, której oczy powoli 

się zamknęły i którą od czasu do czasu wstrząsały krótkie dreszcze, 

oparta obiema rękami o stół – głosem jakby zasypiającego człowieka) 

Juz nie mów wiency… Juz nie mów wiency… 

(Czepiając się sprzętów i idąc w stronę Frankowego łóżka) 

Juz wiem… wsyćko wiem…  (IV, 92) 

MATKA 

[…]  

(Rzucając się do okien i rozwalając je pięścią – strasznym głosem) 

Ludzie! Ludzie!! Ratunku!! Ludzie!! Ratunku!! Ratunku!! Ratunku!! 

Ludzie!! Ludzie!! (pada zemdlona) (IV, 95). 

Uświadomienie tragedii owocuje przerażającym wołaniem w momencie 
rozpoczęcia modlitwy.  

MATKA 

[…] 

(Klękając i żegnając się) 

W imie Ojca i Syna… 

(Zrywając się – strasznym krzykiem) 

Ni mam syna!!! Ni mam syna!!! 

(Wszystkie głowy zwróciły się ponownie w stronę Matki i modlitwa 

urwała się nagle). 

STARY CHŁOP 

Modlić sie. Tutak trza sie modlić (IV, 99). 

Utwór przesycony (szczególnie w ostatnim akcie) wykrzyknieniami stano-

wiącymi wyraz niezwykle silnych, tragicznych przeżyć bohaterów stanowi jedno-

cześnie oskarżenie sytuacji, która doprowadziła do wielkiej tragedii rodzinnej. 
Wykreowanie przemawiających, zgłębionych psychologicznie postaci –  

w szczególności wizerunku Matki – kobiety oddanej dzieciom, bezsilnej wobec 

niszczącej rodzinę biedy, można odczytać jako umniejszenie zbrodniczości 
dokonanego przez nią czynu – takie nawet zarzuty pojawiły się wobec autora 
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dramatu. Wydają się być jednak niesłuszne, gdyż kara wymierzona za zbrodnię 
jest ogromna, ofiarą mordu okazuje się własne dziecko. Bardziej przemawia 

zatem opinia, że autor poprzez ten dramat mówi, iż „ludzie są sobie bliscy jak 
rodzina; każde morderstwo jest morderstwem w najbliższej rodzinie”12

. 

Przynależność bohaterów dramatu do kategorii postaci z niższych sfer ma 
również wpływ na kształt dialogów, na ich tworzywo leksykalne. Wykorzystane 
zostały wyrazy, związki frazeologiczne charakterystyczne dla niższych rejestrów 
polszczyzny. Oto wybrane przykłady: gadać (10), gęba (20); gówno (17), łeb 

(38/39), ślipia (30), zezryć (10), psiakrew (17/18), żeby tego Jantka pokręciło 

(17), jak ten pies (20), zejść na psy (24/5), zdechnąć pod płotem (24/5), gonić  

z wywieszonym językiem (24/25), pazurami ziemie drapie (30), stanął jak wryty 

(24), cartu przedać duse (30), strzelić w morde (38/39).   

Tekst dramatu (zarówno poboczny, jak i główny) zawiera elementy 
językowe wskazujące na mentalność ludową poprzez ukazanie religijności tej 
warstwy społecznej13. Matka dba o to, by córka odmawiała pacierz, sama także 
pamięta o modlitwie. 

MATKA 

(ponowny błysk podniesionych oczu) 

A pacirz kto za ciebie odmówi? – klękaj! (szyje) 

ZOŚKA 

(już na kolanach) 

W imie Ojca i Syna… 

MATKA 

Głośnij! – Do nieba kawał drogi. Trza sie wydzirać. 

(na stronie) Choć i tak pewnikiem nie usłysom (I, 11). 

MATKA 

nagłym ruchem porzuciła szycie – przeżegnała się i złożyła ręce. 

Dziurawa koszula co innego, a Królestwo Niebieskie co innego! (I,11) 

W wypowiedzi bohaterów wkomponowane są popularne sformułowania 
(często wykrzyknienia) zawierające elementy sakralne (najczęściej są to 

odwołania do Boga
14), mogą pokazywać wdzięczność: Dzienkować Bogu (24),  

z pomocom Bozom (27); powoływanie się na Jego imię, a tym samym wiarę  
w moc i siłę Stwórcy: jak Pana Jezusa pragne w godzinie śmierzi (27), Na litość 

Boską (28); przywołanie świętych i prywatne żale, skargi Matki na swój los: 

                                                      
12

  J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie…, op. cit., s. 416. 
13

  O ludowej religijności traktuje artykuł E. Skorupska-Raczyńska, Obraz ludowej religijności  

w powieściach chłopskich Elizy Orzeszkowej, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. II,  

red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2009, s. 295-312. 
14

  Por. artykuł hasłowy Bóg, [w:] Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I, red. S. Skorupka, 

Warszawa 1974. 
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„Świenty Jantoni? … Czy jaki inny Świenty?... E nie. Bo kieby Świenty… toby 
mi tego Franusia wrócił… toby mi tego Jantka odmienił… toby mi te boleść  
w sobie zazegnał… toby mi tej zywicielki nie zabirał […]” (40). W obliczu zaś 
dramatycznych wydarzeń w utworze zawołania wokatywne oddają osłupienie, 
strach, rozpacz bohaterów: Jezu… Jezu… bo mi się w tym łebie pomisa (39), Rany 

Boskie! Jezus Maryja! Chryste Panie! (62), Jezu!!! (88), Chyba za kare Bozom  

w piekle (89), Jezu… Chryste… (92).  

Powyższa analiza Niespodzianki Rostworowskiego dokonana w perspe-

ktywie utworu skupia się na zjawiskach językowych tworzących dominantę 
tekstu dramatu.  

Didaskalia, będące składową tekstu, mają charakter standardowy, realizują 
ważne funkcje – są wskazówką dla wystawiających dramat, dla czytelnika zaś 
ważną informacją o przestrzeni akcji, sposobie mówienia, zachowaniach 
bohaterów, dookreślają dialog. Charakteryzują się schematycznymi formami 
językowymi, choć, co należy zauważyć, reprezentują bogaty synonimicznie 
repertuar środków. 

Dialog, główne tworzywo dramatu jest odzwierciedleniem potocznego 
mówienia i myślenia, stąd charakterystyczne ukształtowanie replik łącznie  
z potoczną leksyką. Repliki nie mają charakteru redundantnego, są przeważnie 
krótkie, wyraziste, co dynamizuje akcję, potęguje dramatyzm utworu. Pojedyncze 

dłuższe wypowiedzi motywowane są autocharakterystyką bohaterów, których 
pogłębione psychologicznie kreacje (szczególnie Matki) zasługują na uznanie. 
Bohaterowie mówią gwarą (nie była ona jednak przedmiotem badań). Podstawo-

wym rysem stylistycznym sztuki jest zatem potoczność i niesiona przez nią 
ekspresja (w przypadku badanego utworu jest to ekspresja negatywna), dzięki 
temu utwór przemawia swoją autentycznością i porusza do głębi odbiorcę.  
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Language representation of family tragedy in Surprise  

by Karol Hubert Rostworowski 

Abstract 

The object of the research is the song Surprise by K. H. Rostworowski. Article 

analyzes the types of expression_ characteristic for the drama – stage directions and 

dialogue. The analysis showed that the stage directions implement schemes established 

in the conventions of drama, perform common scenario and clarifying functions and 

their nature eligibility is also content of the work. 

Dialogues and have multi-faceted ties with the standard everyday conversations. 

Their shape and material language captures the drama of the characters and their family 

situation. The dominant stylistic piece is colloquialism and related expression. 

Keywords: drama, stage directions, dialogue, artistic means lexicon  


