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Niesmaczna sztuka w dwóch aktach 

z epilogiem 

OSOBY 

Janina Węgorzewska, matrona, lat 54 
- HAll'NA 'MIK OWSKA 

Leon W~orzewski, jej syn ~N ENGLERT 
Zofia Plejtus, panna, lat ~4 _ 

- STANłStAWA CELl"'SKA 
Józefa baronówna Obrock, siostra 

Janiny - tRENA HORECKA 
Joachim Cielęciewicz, dyrektor 

teatru - TADEUSZ SUROWA 
Apolinary Plejtus, ojciec 

Z-ofii - ED 
Antoni Murd,1-Bęski, podejrzane Ljl'--r-.,,.,-

indywiduum - F IEDMAN 
Lucyna Beer - ANTON.INA GIRYCZ 

Nieznajoma młoda osoba, podobna 
do Janiny - HALINA MłKOlAJS·KA 

Nieznajomy młody mężczyzna 
- -JOZEF NALBERCZAK 

Alfred hr. de La Trifouille, arystokratyczny 
bubek - WlODZłMIERZ NOWAKOWSKI 

Wojcie~h de t>ołcorya-Pęcherzewicz 
- RYSZARD OSTAlOWSłC1 

Dorota, słuiqca BARBARA KRAFTOWNA 

Sześciu robotniłc:ów 

Reiyseńa: ERWIN AXEi 
Scenografia: ~WA STAROWIEYSKA 

Asystent 1'41iysera: Jarosław Kuszewski, PWST 
Asystent scenografa: lnes kmke 

Dyrektor Teatru: ERWIN AXER 

Opracowanie grafiane programu: EWA STAAOWIEYSKA 

P. Z. Graf. RSW ;,Proso", AJ. Jerozollm1kle 125. Zam. 1578. X15. 
Nakład IO.OOO egz. Ceno programu 3 11. 

Moja matka, kompletnie wyssa

na przeze mnie, a następnie z wła

snej jej winy przeze mnie dobita-le

ży tu nieżywa ••• 

Fatalnie mi się nie udało. Dopro

wadziłem matkę do śmierci, a moje 

idee zbyt są-jakby to powiedzieć, 
bez przesady ..• 

(S. I. WITKIEWICZ - M A T K A. akt Ili) 

SERCE MATKllBALLADA BRETOŃSKA) 

Był niegdyś ciura-biedaczyna, 
et lon Ian lair, lon lon la, 
~kochał diiewczę biedaczyna, 
lecz go nie chciała zła dziewczyna. 

kii, rzekła, do matczynej chatki, 
et lon Ian lair, lon lon Io, 
idź, rzekła, do matczynej chatki, 
przynieś mi . serce swojej matłci. 

Masz z sercem matki swej powrócić, 
et lon Ian lair, lon lon la, 
masz z · sercem_ matki swej _ powrócić, 
psu na pożarcie chcę je rzucić„. 

Poszedł i :zabił matkę miłq, 
et lon Ian lorr, lon lon Io, 
poszedł i zabił matkę miłq, 
z matczynej piersi serce, wyjqł„. 

A kiedy biegł z powrotem drogq, 
et lon Ian lair, lon lon la, 
a kiedy biegł z powrotem drogq, 
upadł, zawadził o coś nogq. 

Serce się drogq potoczyło, 
et lon Ian lair, lon lon la, 
serce się dt-ogq potoczyło 
i ludzkim głosem przemówiło. 

I z niepokojem zapytało, 
et lon lon lałr, lon lon fa, 
i z niepokojem zapytało: 
„Czy ci się, · syn'ku, co nie stałoł" 

JEAN RłCHEPIN 
Przałołyl JAN WIM 



::t~~~~ „GENIT•IX 
(-.J Promień sł_ońca spłyftqł pnez Pfzymłrni•t• okiennice 

i błysnął na ramce fotografii stojqcej na komHlku, którq 
Fełic:ja tat lubiła; w mieliqc po łlubie mda, syn I synowa 
sfotografowali się u jakiegoł wędrownego fotografa. L1tCz 
dwie sekundy przed mrugnięciem obiektywu Fernand pułclł 
ramię iony, aby ująć ramię matki. I odtąd Felicja I jej syn 
patnyłi z pociitówki rozpromienieni, podczas gdy młoda ko· 
bieta, usunięta na drugi plan, stała bez ułmlechu, ze 
zwieszonymi po bokach rękami. 

Poni Cazenave nie mogła odmówić sobie przyjemnołcl 
spojrzenia znowu na te pamiątti szczęłliwych dni. Ale zbli· 
żywmy się, ai drgnęła na widok pustej rafttw. Patrzyła na 
stół, gdzie błyuualy nożycztcl, którymi Femand posł\4giwał 
się przy wycin«iiu sen'9ncji, potem na kosz od papierów. 
Boiel Czyi poprzez plecioną .słomę nie widniał jej własny 
uśmiech, nos dumnie zodarty, jej brzuchł Rzuciła się na 
fotografię, 'Pfzemaczoną na śmietniłi. Nędznik wyciął z niej 
podobimę Matyldy: na pewno nosi jq teraz w portfelu na 
sercu. Z jakq rozkoszą musłał w samotności pt'zykładać do 
niej rozpaJone wargi... Od dwóch tygodni znosiła ta stara 
kobieta wuystko bez dowa skargi; ale ten namacalny do
l!fÓd zdrady wstrząsnął niq do głitbi. Szatony gni- zerwał 

w niej wszystlrie tamy, miełasztalcone palce drżały. Tupała 
nogami .jak w dniu, gdy krzyczała do Matyldy: „Pani nie 
będzie miała mojego syna I Poni nie będzie go miała ni
gdy I" Podążyła ku drzwiom. Miała bezmyłlny, tępy wyraz 
tworzy, jak kobieta, która pod płaszczem kryje nabity re
wolwer lub butełkę z wib'iolem. Czyżby człowiek nie był 

zdolny kochać wielokrotnieł Czyżby ilłniała tylko jedna 
jedyna miłośćł Stara kobieta dręczy się mrłlą, ie utraciła 
syna, rozpiera jq iqch:a posiadania i panowania nad 
jego umysłem, bardziej zachłanna od tej, która splata, 
pochłania i każe przenikać się wzajemnie dwu młodym 

ciałom. 
(fragment rozdziału VII) 

Przełożył ZENON WIKTOR 

HENRYK IBSEI „ PEER GJIT 
PEER: Wio, mój koniu I Żłób jui blisko I 

U bram zamku ludzi mrowie: 
To Peer Gynt swq matkę wiezie I 
ł cói powiesz, święty Piotne ł 
Wpuścisz jq chyba do rajuł 
A otwierajże ladaco, 
Kai pobożnym śpiewać duuom I 
Mnie wylcłłnać mogą dalej, 
Rzadko byłem wzorem cnoty, 
AJe spróbuj tylko znaleźć . 

Drugą tał poczciwą duszę -
To najlepsza z wsrysłttic_h matek I 

Jeśli c~ m6j widolr złości, 

P6id• rara1 precr od bramy. 
Ale matk• mi uanujcie, 
Bo czci wasrej ona godna I 
Sam Bóg Ojciec tu się rbliia I 
$więły P"IOłne, strrei się I Słuchaj: 

(Grubym głosem) 

„Dosyć jui tego gadania I 
Niechaj wejdzie matka Aasa I„ 

(Smłeje si• glołno i swroca 114 •u lllMltc•) 

WKhin, mięknie I Gdyby nie chciał, 
łnnq bym mu pieśń zaipiewałl 

(Z wogq) 

Dlaczego leżysz tak srty'Wnoł 
Matkol Czemu 1i41 nie rusz~~zł 

('Podchodzi ku głowom łóilaJ 

Nie patrr na mnie tak oktopnie 1 
Powiedr coś - to ja, twój Peer ł 

'(O•oinie dotyka czoła I rqti Aasy, nalł4Pftl• rzuca 
IZl'!Ur na krzesło i mówi głucho) 

Więc to jui ... 
(Do kota) 

Ochl Teraz moiesz 
Wypoczywać, mój rumaku. 
Piękna podrói si• slcońcąła. 

(Przymrfia oczy motki I pochyla •i• naci niqJ 

Drięlcuję ci, dobra matko, 
Za wszystko - ra pocałunki, 
Za piesrczoty, łcłótnie, rary •.• 
A terar ty mi podziękuj 

Za jazdę -

(Pnycilka policzelr do jej ust) 

Boś jui-u celu. 

FERNANO 
llAUDR 

(lrogrnent aktu llQ 
Pnełotył ZllGNIEW KIAWQVKOWSll 

„ H I S T O R _I A I T 11111 E 
Pewien historyk nlewiledll plne w rollu 1'51 w 1nallłien

"' spos6b: „Do obowiqzllów człowieka nałeły cbbiaj nie 
dopukić, aby cywilizacja anlnczyła kultu„, a techlllka 
Isto" łuddlq". Nic bardziej jcmiego. Jednalde nawet w 
Niemczech nie jea to jedyny spoMb pojmowania tych ter· 
minów. W latach 1'11-1922 Oswald Spenp anlenia nie
co pnyMtJ układ znaczeń. W tulturre widzi procHJ z•· 
aqtllowe, twórczq ..... ~. płocht wiotnot wlMltlej cywili· 



- 1ocjl; cywilbocja nołomlolt to jui póina jesień, repetycja„ 
l'U•IJ mechanillft, pozorna wielkoić, tldero1a. „\J9adet"' 
Zachodu nastwui• wedle Spenglet"a nie na skutek HCH

gilnych trudnokł I lragianych niebezpiecizeńlłw, którycłt 
arentq nie poclcrje w wqtpliwoit, llK'I na ttutek prostego
„kłu, h Zach6d do11edl do stadium cywill1acji, powie-· 
tbiM mołna by - do lłacłium ifw•i imlerci. W tym to wla
Mie sensie tłumaczy ~· triedawno wypowiedziane zdanie, 
s.no w sobie doU nlftlnne, a które • sposób naturałnr 
~jawia Il• pod piórem niemieckiego historyka, G. KDhncr 
(1951), gdy ukazuje on nryci„two chłopów Germanii nad 
starym lzyinem u schyłku ołiresu wielkich inwmji. Było to, 
powi. on .,awyą.ttwo chłopa nad wojownikiem, wsi nad 
llłia1tem, kultury nad cywilbacjq". 

-HbtOfla - !Mwi Spengler (przyp. red.) - czy tei los ja
kieji kultuły jest 1aw1a powiązaniem, czyli - jak to powie
dzielibyimr w cbisl•Jll:J!JI nanpm iargonie naukowym -
jest 11rUILtuTq dfłlamlanq i dlugollwałq. Powolne iycie 
wnelldej lrułtury pozwala Jej na)pierw osadzić 1141, a na
stwnie pnez długi Ciał bwat, aby następnie umrzeć. 
Kultury sq bowt.n łmieftelne. Kaida 1 nich jednak pned
łewl rozwija, powinna rozwlnqć wuystkie l"OiHwoici ideal
MtJO programu, który towanrur jej od pierwHJct• kroków: 
•eh ,,apolłli\HI" cywł111acji ontye1nych, ciuch „faulłow-

. · st!" cywilizacji 1achoclni•l- Wszelka siła twórcza, gdy doj
tbłe do pewnej Fankr - co trwa na ogól długo - ollcrzuje „ WJCJerpana, kultura umne 1 braku programu; „kultura 
pałlownie 1astrf1C1. zamiera, upływa jej k-, kruszq się 

jej 111,Y: •toi• U. cywili1acjq". Cywllł1ocja jest przeto nie
łlclw.ennq metq, pnecbtawionq w ciemnych barw1;1ch. Cywi
liJ4H:Ja i..e tym, co jui ~ stało, nie zał tym, co si• staje. 
Crwill1acja tri• ma losu, bo „los jest 1awue młody'\ Jest 
1iftlq, ltarokiq, Sancho Pancho I Don Kichot to oczywikie 
.hltura. 

(fragMenty lcllqiłd, która ukaie li• nakladern 
Sp. Wyd. „Cątelnik''J 

Pneloiyl dr lltONISlAW GEREMEK 

~~;oi5Jl~'t" 

(„.) Jełli mamy już raz do diabła 
ten intelekt, który według Spengle
ra jest symptomem upadku, to ma
.my go dany na coj, nie tylko na to, 
aby ujwiadomić sobie ten nasz upa
dek i nic witcej. Ten sam intelekt 
może stać sit czymś twórczym i od
wrócić ostateczną katastrofę. 

(ST. I. WITKIEWICZ - MAJ ICA, crlct I) 


