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W poezji Różewicza ' 'J 
postać Starej Kobiety I I . 
ostateczny kształt zy-
skuje w Opowiadaniu 
o starych kobietach. 

Lubię stare kobiety 
brzydkie kobiety 
złe kobiety 
są sol ą ziemi 

nie brzydzą się 
ludzkimi odpadkami 
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Stare kobiety jako te, które dały ludzkie życie, zostają prze
ciwstawione dyktatorom, którzy „mają ręce splamione I 
ludzką krwią". Ale także własnym synom: 

kh synowie odkrywają Amerykę 
giną pod Termopilami 
umierają na krzyżach 
zdobywają kosmos 

Dzieje ludzkości wydają się rozpadać na dwie części. Jed
na z nich: historia wojen, religii, cywilizacji naznaczona jest 
śmiercią („umiera bóg'; „ umiera cywilizacja"). Druga - wy
pełniona rytmem codzienności („stare kobiety wstają jak 
co dzień"), powszednimi obowiązkami („o świcie kupują 

chleb wino rybę"), przywracaniem rzeczom właściwej mia
ry („tchórzostwo i bohaterstwo I wielkość i małość I widzą 
w wymiarach właściwych I zbliżonych do wymagań I dnia 
powszedniego") - zyskuje znamię nieśmiertelności (,,stare 
kobiety są I niezniszczalne"), uporczywego trwania (stoją na 









Tak zwane osob 
występujące wt~ 

sztuce: 

STARA KOBIETA 
- Anna Polony 

KELNER - młody 
- Tomasz Schimscheiner 

KELNER CYRYL - stary 
- Andrzej Franczyk 

PIĘKNA DZIEWCZYNA 
- Dominika Markuszewska 
LEKARZ - Jacek Strama 

SKRZYPEK- Jacek Joniec 
ŚLEPIEC - Kajetan Wolniewicz 

PIERWSZA DZIEWCZYNA 
- Kioto - Dominika Markuszewska 

DRUGA DZIEWCZYNA 
- Lachezis - Magdalena Nieć 

TRZECIA DZIEWCZYNA 
-- Atropos - Patrycja Durska 

MŁODZIENIEC 
- Aleksander Fiałek 

PAN - dystyngowany 
- Krzysztof Górecki 

STRÓŻ PORZĄDKU 
- Jan Nosal 

ZAMIATACZE 
- Jecek Joniec, Jarosław Szwec, 

Jacek Wojciechowski 
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reżyseria Henryk Baranowski 
asystent reżyse ra Agnieszka Korytkowska-Mazur 

scenografia Paweł Dobrzycki 
kostiumy Zofia de Ines 
muzyka Krzysztof Szwaj gier 
konsultacja choreograficzna Monika Myśliwiec 
inspicjent/sufler Anita Wilczak-Leszczyńska 





Stara Kobieta Wysiaduje nowy świat ab ovo Chce wysie
dzieć dzieci geniu zy, wspaniałych artystów znakomitych 
polityków, świetnych naukowców i filozofów, żeby zbu
dować armię, która nas uratuje od katastrofy, od zagłady. 
W roku 1968, kiedy powstała ta sztuka Tadeusza Różewi
cza, czuliśmy napór śmiec i , które nas osaczały. Wizja zasy
panego śmieciam i świata wydawała się nie tylko metafo
rą ale i konkretną rzeczy istością. Po 40-tu latach mamy 
poczucie , że świa t jest coraz bardziej czysty, wypolero
wany jak lustro, wybetonowany. Gigantyczne za kłady 

p rzetwarzające i spalające śmiec i, co prawda ratują nas 
przed uton ięciem w grzęzawiskach odpadków ale poja
wi/ si ę inny problem. Spalanie śmiec i, spalan ie benzyny, 
ropy, gazu, węgla - a więc to co tworzy środ ki naszej ko
munikacji i konsumpcji energetycznej powoduje efekt 
ciepla rn iany, kwaśne deszcze, wielkie powodzie, tajfuny, 
roztapi nie lodowców Ginie ~ora i fauna. Polerujemy do 
czysta ślady po trupach natury - przez nas produkowa
nych. Oszukujemy samych siebie przez wmawianie so
bie, że tworzymy lepszy, błyszczący świat, podczas gdy 
tworzymy wiel ki grobowiec Staramy się tworzyć coraz 
większe rzesze ludzi uza leżn io nych od konsumpcj i, j eż

dżących samochodami, l atających samolotami, żrących 
ponad mia rę, zmi eniających co chwilę„mebleubraniafry
zurykosmetyki" 
Ludzkość to stwór, bezgranicznie uzależn iony od przed
miotów, nekrofilicznie kochający martwe obiekty. Ta per
wersja stacza nas w otch łań opętania konsumpcyjnego, 
wyrzucając na śmiet ni całą ku ltu rę. sztu kę, filozofię i oz
sądek . awet instytucje rel igij ne za mien iają się w fabryki 
wyc iąg aj ące z pozbawionych rozsąd k u tłumów pien ią

dze na luksus kapłanów. 

Z jednej strony mamy poczucie postępuj ącej chc iwości 
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i głu poty egotycznych miernot, fałszywyc;h prcbrilków · 
i cwa niaków na każdym szczeblu władzy i biznesu,C.zyli 
zamienianie w uperfumowane śmietn i sko tego, co było 

futurystyczną nadzieją na stworzenie lepszego świata, 

z drugiej strony smród rosnących tłumów bezrobotnych 
i nędza rzy - odpadów cywilizacyjnych. Człowie k jako 
śm ieć to rosnący w miliardy śm ietn ik homo sapiens po
zbawionych wol ności , u zależni onych od banków, polity-
ki, rek lamy, mass mediów i konsumpcj i przekraczaj ceJ 
wszelkie granice rozsądku . Z tego grzechu robią mamo
nę, po litycy, naukowcy, ka płan i, lekarze, farmaceuci, che
micy, spożywcy - każdy przernysl - najważn iej szy jest 
p i e niąd z . 

„Rząd premiera Blaira zamierza zakazać sprzedaży woło
wego z kością ( .. .) obecne w systemie nerwowym nośniki 
(BSE) choroby szalonych krów PRIONY wywołują u ludzi 
chorobę Creutyfelda-Jakoba (CSJ). Rząd rosyjski poinfor
mował, że 730 ton wołowiny brytyjskiej objętej całkowi
tym zakazem eksportu zostało wyeksportowane do Rosji 
tranzytem przez Belgię. ( .. .) Komisja Europejska ujawniła 
nielegalny eksport 1600 ton brytyjskiej wołowiny ( .. .) an
gielski minister śmieje się." 
Rzucani we wszystkich kierunkach przez c hciwość dur
niów z tytułami naukowymi, politycznymi, biznesowymi, 
stajemy się śmi etni skiem o pozorach klinicznej czystości. 
~mierni k jest w nas, w naszych mózgach i w naszych cia
łach wypchanych konserwantam i, skażonym jedzen iem 
i c horą wodą. Nawet powołanie (przez Różewicza) do 
życia Starej Kobiety - rodzącej dziewicy, mitologicznego 
bóstwa, Z iem i-płodności -sprawied li wości - kończy się 

jej przegraną wobec bezmiaru ludzkiej glupoty i zła . 






