
Tadeusz Różewicz 

Stara kobieta 
wysiaduje 

I 
TEATR NARODOWY 









Tadeusz 
Różewicz 

Stara 
kobieta 

wysiaduje 

adaptaCja i reżyseria 
Stanisław 
Różewicz 
scenografia 

Andrzej 
Witkowski 

muzyka 
Stanisław 

Radwan 
światło 

Zbigniew 
Wicllłacz 

premiera 30 marca 2007 
Teatr Mały 

asystenci reżysera 
Dorota lgnatjew 

Piotr Wojewódzki 
asystentki scenografa 

Jadwiga Michalska 
Anita Trzaskowska 

realizatorzy światła 
Adam Kalka 

Dariusz Wieczorek 
realizator dźwięku 

Piotr Gos 
inspicjentka 

Dorota lgnatjew 

Licencja na wystawienie utworu 
została wydana przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 

Stara Kobieta 
Anna 
Chodakowska 
Papuga 
Dorota 
Landowska 
Kelner 
Mariusz 
Bonaszewski 
Cyryl 
JerzY. 
Łapiński 
Lekarz 
Andrzej 
Blumenfeld 
Pan B 
Ignacy 
Gogolewski 
Dziewczyna 
Bożena 
Stachura 
Ślepiec 
Maciej 
Kozłowski 
Skrzypek 
Stanisław 
Tomanek (gościnnie) I 
Marek 
Zebura (gościnnie) 
Młodzieniec 
Leszek 
Zduń 
Strażnik 
Waldemar 
Kownacki 
Dziewczyna I 
Magdalena 
Warzecha 
Dziewczyna 11 
Monika 
Dryl 
Dziewczyna Ili 
Joanna 
Kwiatkowska-Zduń 
Zamiatacz I 
Mirosław 
Konarowski 
Zamiatacz li 
Robert 
Jarociński 
Dziewczynka 
*** 

... 











Śmiecie, śmietnik, wysypisko śmieci. Za zasłoniętym oknem kawiarni 

w letniskowej miejscowości rozci<ą!Ja się plaża albo może rosną górskie 

modrzewie. Lecz jest tam zarazem wysypisko ... Na plaży pełno śmieci, 

w kawiarni też są śmiecie . Wpadają zewsząd , wsypują się przez okno, 

gdy nieopatrznie je otworzyć. Wielki śmietnik nakłada się na miejsce 

eleganckiej rekreacji'. Jesteśmy pośród śmieci - w tej sztuce o Starej 

Kobiecie, która rodzi , czując nieustanny przymus prokreacji. Słychać, 

jak informują autorskie didaskalia w Starej kobiecie (Utwory zebrane, 

2005), zgrzyt śmieciarek - hałas znany mieszkańcom ogromnej 

większości miast na świecie. W tym przedstawieniu jednak tłem są „ 
dalekie strzały. 

Śmieci . Stara Kobieta. Uporczywa kanonada. Spójrzmy ~ te 

składniki po kolei. 

ś m i e c i. Są to odpadki, które się wyrzuca, organiczne 

i nieorganiczne, obojętne lub wstrętne. Śmietnik przedstawia się jako 

zbiorowisko cuchnących resztek, wśród których nie można żyć . Trzeba 

się ich pozbywać. Nie jest to jednak wcale łatwe, bo wyrzucane nie 

giną, lecz gromadzą się i zasypują świat. Wokół metropolii rozszerzają 

się gigantyczne śmietniska . Nasza cywilizacja przekształca się 

w cywilizacj,ę śmietnika i nie wiadomo. co z tym robić. Człowiek ma 

zdolności adaptacyjne, może się przystosować i do takich warunków. 

Nasza kultura, konwencja towarzyska, obyczaj buntują się jednak 

przeciw temu. Nakazują udawać , że nic się nie zmieniło, ignorować 

śmietnik. Ale on jest realny. Rzeczywistości tak zakląć się nie da. Naiwni 

chodzący ze śmietniczkami po wnętrzach mieszkalnych, handlowych, 

biurowych, z plastykowymi workami po lasach, plażach i górskich 

szlakach chcą śmieci uprzątnąć. Nic z tego. Wymiecione z jednego 

kąta pokoju lub jednego kąta globu muszą zostać przesypane w inny 

kąt. To śmieci wstrętne. 

.... ... 



Czy tak być musi? Ze śmieciami można sobie przecież radzić, 

przynajmniej częściowo , traktując je jako surowce wtórne. Włączać 

je w cykl transformacji - recykling. Umiemy to robić. a jeśli jeszcze 

nie do końca , to się nauczymy. Cywilizacja da sobie radę. Tu śm ieci 

traktowane są rzeczowo, pozostają emocjonalnie obojętne . 

Bywają też śmieci radosne ... I to na różne sposoby. W prapremie

rowym wrocławskim przedstawieniu Starej kobiety w reżyserii Jerzego 

Jarockiego przez okno kawiarni wsypywały s i ę kolorowe ścink i 

krawieckie. Radość dla oczu, pokarm dla fantazji , wspomn ienie 

dzieciń stwa , zabaw barwnymi gałgankami . Śmieci ludyczne. Lecz mogą 

być przecież i inne zabawy na śmietniku , niekoniecznie gałgankam i ; 

znała je sztuka plastyczna XX wieku. Z odpadków budowano 

dziwaczne wieże , układano je w kolaże, ze śmietników wyjmowano 

okaleczone przedmioty, by postawić je w muzeach w nowej chwale ... 

Możemy wprowadzać rozróżnien i a: na przykład z jednej strony śmieci 

jako mate riał sztuki ubogiej, z drugiej odwrotnie - bogactwo, barok 

śm ieci, ich przepych. śmieci bywają uwarunkowane i oceniane też. 

klasowo. społeczn i e , politycznie. Jakże w latach 60. - gdy powstała 

Stara kobieta - zachwycała Polaków rozmaitość barwnych opakowań, 

torebek, pudełeczek, pojemniczków na jogurt , wymyślnych butelek, 

reklamówek z Zachodu. Jakie to było u nas eleganckie. Ów ich śmietn ik 

wcale nie był dla nas śmietn i kiem. Dziś , gdy mamy wspólne śmieci 

z Zachodem, to j uż historia. 

I jeszcze : śmieci jako znak codzienności , ich wyrzucanie 

- to prozaiczna, powszednia czynność . Poeta obok przydomowego 

śmietnika. Znamy takie zdjęcie Tadeusza Różewicza . 

Śmieci - też te realistycznie przedstawione - mają sensy 

metaforyczne, to także mieci duszy. śmietnik naszych poglądów. 

uczuć, również słów, języka. Różewicz przenikliwie bada śmietnik 

słownika i składn i, parodiuje. niszczy satyrą. Przeciwstawia mu też 

użyteczny porząde k: staranność, poetycką dyscyplinę . 

Które z tych znaczeń wybrać? Wszystkie są w tej sztuce 

- albo na wierzchu, jak dostrzeżenie ekologicznego zagrożenia 

(wtedy, w 1968 roku , prekursorskie), albo nieco ukryte. Pozostają 

do dyspozycji czytelnika, reżysera , widza. 

Star a Kobie t a. Na owym śmietniku usiadła kobieta dobiegająca 

siedemdziesiątki. Przerysowana, groteskowa. Ubrana w rozliczne 

stroje, nałożone jeden na drugi . • Okryta - albo pokryta jest wielką ilością 

garderoby: wiosennej, letniej , jesiennej i zimowej. Obwieszona jest 

broszkami, bransoletami, zegarkami, łańcuszkami, klipsami, kwiatami.. . 

Na głowie ma trzy różne nakrycia oraz wielką ilość różnokolorowych 

włosów. Twarz nieruchoma. Pokryta siatką zmarszczek. Ale rysy 

wyraźne . Wspaniałe białe sztuczne zęby" (Utwory zPbrane). Tak 

scharakteryzowana obejmuje sobą cały cykl natury, wszystkie sezony. 

Przepych jej stroju odpowiada przepychowi śmietnika i jednocześnie 

z nim kontrastuje. Obfitość śmieci dookoła jest bezcelowa. podczas gdy 

wielowarstwowy strój Starej Kobiety jest jednak funkcjonalny. Ale może 

jest i tak, iż obfitość śmieci to obfitość fragmentów, ogromne bogactwo, 

wielka feeria, pobudzająca do tworzenia, do rodzenia . 

Stara Kobieta to dziwaczna Wielka Matka, bogini płodności. 

Odpowiada na zew natury, wchodzi w jej służbę. Jest jak ptak, jak syno

garlica albo jak papuga, gdy woła ,cukrrru": gdy chce zjeść wszystko, 

czym dysponuje nadmorska restauracja, i jeszcze pragnie więcej „ .. 

Kiedy zamawia sobie to i owo danie, gdy każe się pieścić. Śmieszna jest 

w tym i groźna. Bezwzględna , groteskowa i w groteskowości spełniająca 

swoje pragnienia. Przecież (w planie groteskowym) rzeczywiście rodzi 

- wystarczy zajrzeć pod jej obfite spódnice, co w pewnym momencie 

czyn i zachęcony przez nią Kelner. Ale w planie realistycznym pozostanie 

żałosna . Wtedy, w roku 1968, rodzenie in v·tro było u nas jeszcze 

projektem, marzeniem, podczas gdy dziś rodzą stare kobiety pod 

siedemdziesiątkę, po wszczepieniu cudzych jajników, zapłodnionych 

pierwszorzędnymi plemnikami z pierwszorzędnego banku. 

Wypadałoby więc powiedzieć , że owa Wielka Matka jest uzur

patorką. Można tylko udawać, że istnieje równocześnie we wszyst

kich porach swojego życia : wiośnie , lecie, jesieni, zimie. W rzeczy

wistości egzystencja czlowieka nie jest cykliczna , lecz linearna. 

Życie ludzkie, któr go zagadki poszukuje sztuka, 1est zamkn ięte 

narodzinami i zgonem. Ale strum ień życia pozostaje otwarty . . W Ró-
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żewiczowskim .teatrze niekonsekwencji" otwarte współegzystuje 

z zamkniętym , cykliczne z linearnym. W roku 1969 Różewicz rozma

wiał z Konstantym Puzyną (.Dialog" 1969 nr 7): 

PUlYNA: A co praktycznie wynika z formy otwartej w drama

cie? Czy treści, które chce pan przekazać , łączą się z tym, że ich przekaz winien 

być jakby niedokończony, nie zamknięty? Bo przecież forma teatralna, tak jak 

każda forma, coś mówi o tym, co s ię chce przekazać 

RÓŻEWICZ: Gdyby Stara kobieta była utrzymana w konsek

wencjach mojego pierwotnego pomysłu, mianowicie rośnięcia kobiety, ruchu 

w niej i dookoła niej ( .. . ), gdyby przedstawienie było konsekwentne, po linii 

„pierwszego poruszenia" i wizji , gdyby rosło , to ten dramat byłby otwarty. On by 

rósł . Nie trzeba by było wcale przecinać kurtyną przedstawienia. Te śmiecie by 

przeszły na widownię , do garderoby, a nawet może1 przez okno na ulicę . ~ rosłyby 

dalej. Ale tu wystąpiła niekonsekwencja( ... ). 

Impulsem twórczym dla bohaterki i dla dramaturga jest fascynacja 

obfitością. Różewicz to lubi. To jeden z jego biegunów. Ale tylko jeden 

(drugim jest skrajna asceza środków i ubóstwo materiału). Puzyna 

zarzucał dramaturgowi, że akcja sztuki nie wynika konsekwentnie 

z owego pierwotnego impulsu: 

PUlYNA: ( .. . ) A tak sprawa jest dwutorowa - akcja płynie sobie, 

a baba puchnie sobie. 

Różewicz zaś odpowiadał: 

RÓŻEWICZ: Baba puchła , rosła. Dokoła śmieci, w niej śmieci . 

w pewnym momencie jakby przestała się w tej wicji, w tym obrazie rozwijać 

i wyłączyła się , stała się prawie świadkiem innej historii, fabularnej nawet 

- tak by to można nazwać - czy historii z akcją pewnego typu, dość 

wątłą, mizerną, niemniej zbliżoną do tego, co s ię ma na myśli mówiąc 

o przebiegu jakiejś akcji dramatycznej. A więc Jest tutaj to zakłócenie , istotnie. 

Wielka Matka, mityczny znak, hiperbola, ikona biologicznej 

obfitości, groteskowe monstrum - zostaje skonfrontowana z fabułą. 

w której bohaterka uczestniczy, wchodząc w relacje z innymi 

postaciami : kelnerami, eleganckim Panem, Ślepcem, Młodzieńcem ... 

Należą oni, jak zwykle w sztukach Różewicza , do realistycznie ujętegcf 
życia. Realistycznie zaś ujęte życie przebiega w czasie historycznym: 

od urodzenia do śmierci (choć może naprawdę dostępne jest dziś 

literaturze i teatrowi tylko w postaci fragmentów). Gdy więc Stara 

Kobieta staje się częścią fabuły, czas cykliczny, 'który reprezentuje, 

którym żyje, ustępuje historycznemu. Czy można te czasy połączyć 

i jaf<? Mniej proza fabularna, mniej dramat stwarzają dogodne warunki 

dla takiego połączenia , bardziej poezja - macierzysty żywioł Tadeusza 

Różewicza . Także Różewicza dramaturga. 

W dziesięć lat po rozmowie w redakcji .Dialogu" Tadeusz Różewicz 

w książce Języki teatru (1989), relacjonując swoje spotkanie z chińską 

tłumaczką, panią Yi Li Jun z Pekinu, mówił Kazimierzowi Braunowi: 

( ... )Ta tłumaczka pytała mnie o elementy, z jakich zbudowana jest Stara kobieta. 

Mówiła o elementach absurdu i nadrealizmu . .,Ale - mówiła - pan jest przecież 

realistą, nawet w tej sztuce". („.) Muszę mieć poszczególne cegły, poszczególne 

składn iki realne. Nawet jeszcze niektóre ściany są realne, z cegieł, z zaprawy 

murarskiej . Ale ostateczny kształt zmienia się w coś w rodzaju poematu. 

Stara kobieta jest właściwie poematem. Choć poszczególne jej elementy są 

realistyczne. 

I tu następuje znamienne porównanie: 

Budowniczy średniowiecznej katedry też przecież musiał mieć cegłę , wapno, 

zaprawę, dźwigi. Cala budowla też przecież była realna . Można było do niej wejść . 

Nie tylko się modlić . Można było schronić się przed deszczem. („. ) Można też tam 

dać koncert. ( ... )Ale równocześnie cala ta budowla nie jest realna. Jest pcietycka. 

Ktoś by może spytał : co tu znaczy .poetycka"? Uchylmy jednak to 

pytanie. Przejdżmy do trzeciego czynnika w tej sztuce: jest nim - obok 

śmieci, obok tytułowej Starej Kobiety - wciąż słyszal na kanonada, 

rozpoznawalna, trwająca wojna. 

N 

ł 



O a I e k i e s t r z a ł y. Wojna w tej adaptacj i to raz po 

raz pojawraiące się w didaskaliach dalekie strzały. Śmiec i arki 

przyjeżdżające na wysypisko przywożą nie tylko piękne lub niepiękne 

śmieci, także bandaże i ucięte ludzkie członki, całe zwłoki. To realny 

śmietnik i zarazem śmietnik historii, pełne grozy pobojowisko. Nie tylko 

Pierwsza Wielka Wojna Światowa, o której na początku drugiego aktu 

czyta w tej adaptacji Zamiatacz, nawet nie druga z wojen światowych , 

także miniona i teraz najwyżej przywoływana pamięcią świadka . 

Dziś jednak, w roku 2007, niewielu widzów pamięta ją z własnego 

doświadczenia. Akcja zaś dzieje się teraz, mamy tego sygnaly takie, 

jak nazwisko sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana (które Stara 

Kobieta przekręca na Onana). wcześniej zaś, w tekście drukowanym 

w Utworach zebranych, był to sekretarz z lat 60. - U Thant. Chirac 

zastąpił Ottawianiego i Ruska, których nazwiska dziś mało komu 

coś mówią, a gwiazda starszego pokolenia Sophia Loren dawną 

Gretę Garbo; postacie posługują się telefonami komórkowymi. 

A więc strzały dobiegają z dzisiejszych frontów, z walk partyzanckich : 

z Iraku, Afganistanu, państw Afryki. .. Oczywiście możemy powiedzieć, 

że dochodzą do nas także z przeszłości, ewokowane pamięcią 

autora oraz adaptatora, ale i z przyszłości , gdyż jest też w tej sztuce 

element profetyczny: spełniającej się wciąż katastrofy. Młodzi 

mężczyżni , kelnerzy biorą udział w walkach. Śmietnik zawiera szczątki 

z niedawnych bitew. Pojedynczy strzał, który również słychać w tej 

sztuce - jest zapewne strzałem śmiertelnym . 

Wojna, ta prawdziwa, toczy się dzisiaj. Ma u Różewicza wymiar 

uniwersalny. Dotyczy całej ludzkości i dotyczy człowieczeństwa. 

W owym uniwersalnym wymiarze uczestniczą postacie sztuki. Są one 

przecież po trosze alegoryczne, uogólnione, bez imion własnych : Stara 

Kobieta , Piękna Dziewczyna. Ślepiec czy Stróż Porządku (w obecnej 

adaptacji Strażnik) . Zarazem jednak to osoby realistycznie zindywidu

alizowane, biorące udział w akcji toczącej się na naszych oczach. 

Przedstawienie dzieje się zawsze dziś , jest wciąż jednorazową i stale 

odnawiającą się wspólnotą sceny i widowni. 

Inne było owo .dziś" w roku 1968, kiedy została ukończona 

sztuka. W obecnej adaptacji nie ma sceny, gdzie Stróż Porządku -

w którym rozpoznawano mil icjanta, choćby nie wiem jak był przebrany 

- zatrzymywał Młodzieńca pod absurdalnym zarzutem wyrzucenia na 

zaśmieconą przestrzeń jednego papierka po cukierku. Młodzieniec 

ofia rowywał wtedy Stróżowi Porządku kwiat. ( Była to aluzja do .dzieci

-kwiatów" z roku 1968, a gest ten w połowie lat 80 . mieli we Wrocławiu 

powtórzyć studenci z Pomarańczowej Alternatywy, dający kwiaty 

przygotowującym się do pałowania milicjantom). Stróż Porządku jednak 

źle sobie ów ruch Młodzieńca tłumaczył. Padał strzał. 

Młodzieniec z roku 2007 jest inny, nie idealny, nie anielski, pogubiony. 

Dowiadujemy się, iż szuka ojca, gdyż .dzi ś takie czasy, że bez korzenia 

ani rusz" . Starej Kobiecie, swojej matce, wyrywa torebkę , ze słowam i 

,Dawaj pieniążk i ". Rezygnuje jednak z dalszej agresji , gdyż absorbuje go 

rozmowa przez telefon komórkowy, widać pilniejsza. Reprezentuje nowy 

językowy (ale i moralny) śmi etnik, przeciw czemu stary poeta Tadeusz 

Różewicz sk ierował swe satyryczne wiersze, telewizyjny spektakl Trele

morele, parodystyczną prozę. Młodzieniec oddala się. Nie słychać 

strzałów. Ale to nie znaczy, że na dłużej um i l kły. Dalekie strzały należą 

do globalnego porządku. Tak jak pochłan i ające nas odpady. Człowiek 

Różewicza też należy do tego porządku . Inaczej mówiąc do Historii, 

którą zresztą sam wyprodukował. Objawia się ona nieustającą wojną, 

niezahamowanym przyrostem naturalnym, zanieczyszczani m świata . 

Wróćmy jeszcze do głównej bohaterki . W Językach teatru Tadeusz 

Różewicz mówił 

A kim jest Stara kobieta? Z latami się przemienia. Jest ciągle kimś innym. Ulega 

metamorfozom. I stale wraca do swojego tródła , Jakim jest poemat Opow1adan1e 

o starych kobietach, gdzie stara kobieta mówi, co robią jej synowie, jak zdobywają 

księżyc , umierają na krzyżach, giną na wojnach . Stara kobieta w dramacie wyrasta 

z tego poematu. Zobaczyłem ją na śmietniku , zobaczyłem kurę . kokosz na jajkach 

i pisklętach , rozkładającą skrzydła , ale zarazem kobietę ... 

Ma więc ta postać dwa znaczenia. Wpierw wskazuje na nie obfitość : 

zewnętrzna ubrań i wewnętrzna - cielesności . Ma w sobie Stara Kobieta 

„ 
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łączyć to, co powszechne, społeczne z najbardziej osobistym, 

intymnym. Znakiem tego połączenia jest w sztuce brzuch. Gdy Stara 

Kobieta zaczyna o nim mówić, jej wypowiedź przechodzi w hymn. 

Sławiona jest w nim: .kraina I bezbronna niewinna I rozległa I odsłonięta 

I miękka ulegla zamknięta I otwarta obejmująca I nasz żywot I wieczny". 

Nasze brzuchy, powiada, ,,to prawdziwe młyny I to wielkie białe poematy". 

I on , ten „bezbronny ślepy I brzuch kobiecy I brzuch matki I ziemi" jest 

rzeczywistym celem dla prowadzących wojny. Brzuch wieloznaczny, 

kraina otwarta i zamknięta zarazem, odczuwana jako źródło i przedmiot 

żądz, lecz też jako tajemnica ludzkości. trudna do opowiedzenia . Jedno 

jest pewne: to kraina dobra. wszelkie jej znaczenia są pozytywne. Nie 

mają do niej dostępu śmieci materialne i duchowe, przeciwstawiona 

zostaje wojnom. które już nie mogą być sprawiedliwe. 

Ten hymn ma formę wiersza . Wiersze umieszczone przez 

Różewicza w jego sztukach - mówił w cytowanej rozmowie Konstanty 

Puzyna - .to jakby węzły czy soczewki, które skupiają w sobie rozmaite 

wątki i treści dramatu, sumują je - niekoniecznie fabularnie, czasem 

emocjonalnie czy intelektualnie". Wiersz jest dla Różewicza często 

miejscem krystalizacji, wokół niego skupia się cala reszta dramatu, 

cała jego fabuła, wszystko, co jest widzialne, słyszalne - wszystko, co 

teatralne. W sztukę Stara kobieta wysiadu1e wplótł autor parę wierszy, 

wśród nich tę właśnie przejmującą pieśń o brzuchu, a także nuconą 

przez tę samą Starą Kobietę piosenkę skierowaną do syna. Te wiersze 

charakteryzują główną bohaterkę, uwznioślają ją, a jednocześnie 

stwarzają wobec niej dystans. 

W zacytowanym tu fragmencie książki Języki teatru Tadeusz 

Różewicz wskazał na inny swój wiersz, z którego powstała Stara kobieta. 

Na utwór, któremu w Finlandii postawiono pomnik - Opowiadanie 

o starych kobietach, pochodzący z tomu Twarz trzecia (1968). Jest 

ascetyczny, prosty, moralistyczny (co łączy go z wcześniejszym 

Dytyrambem na cześć teściowe) z Uśmiechów) - „tylko głupcy śmieją się I 

ze starych kobiet/ brzydkich kobiet/ złych kobiet". Dotykają one tajemnicy 

życia - wtedy można powiedzieć, że .stare kobiety I są nieśmiertelne" 

.niezniszczalne·. Uosabiają zagadkę istnienia, metafizyczny 

problem: .są jajem I są tajemnicą bez tajemnicy I są kulą która się 

toczy". Ale zarazem przeciwstawiają się one urojeniom i egzaltacjom 

pięknoduchów, rozterkom Hamletów, pomysłom dyktatorów - podtrzy

mują rytm codziennego bytowania. wartość praktycznych czynności: 

„wstają o świcie" , „kupują mięso owoce chleb", „otwierają okna I 

usuwają nieczystości". W nich samych zawarta jest jakby synteza 

wszystkich wcześniejszych pór ich życia, a jednocześnie tworzą one 

ciągłość obyczaju, wskazują na ciągłość ludzkości - następstwo 

pokoleń : „kiedy umierają I z oka wypływa I Iza I i łączy się I na ustach 

z uśmiechem I młodej dziewczyny". Tak ów wiersz się kończy. 

Sztuka Stara kobieta wysiaduje wyraża tę samą ideową postawę , 

ale utwory te bardzo się różnią. Bohaterki sztuki nie można by umieścić 

na pomniku. Unieruchomić. Cała jej - podkreślona groteskowością 

- wielkość jest w ruchu. W tym, jak nosi swoje stroje, jak mówi , jak 

wyraża swe uczucia, jak odnosi się do innych - tutaj, gdzie żyje się 

wśród śmieci, nie zwracając na nie uwagi, jakby się było w normalnej 

kawiarni albo na złotej piaszczystej plaży. Gdzie słyszy się strzały 

i puszcza się je mimo uszu. W wierszu kobiety też robiły swoje 

wśród kataklizmów. W sztuce jednak działa się niejako automatycznie, 

rutynowo, nie z pobudek istotnych, ale by nie dopuścić do świadomości, 

że katastrofa już się dokonuje. 

Przed laty Ryszard Przybylski, pisząc o tej sztuce Różewicza, przy

wołał całkiem inny utwór: Czarodziejską górę Tomasza Manna, gdzie też 

jest się obojętnym na oznaki osaczającego kataklizmu. Tylko, że tu ka

taklizm już jest na scenie. Był na niej przed czterdziestu laty. I wczoraj. 

Jest dzisiaj. 

.,., 
N 

I 



STAREJ KOBIETY 

Tę sztukę Tadeusza Różewicza miałem wystawić w Starym Teatrze 

i początkowo nic nie zapowiadało , że do tego nie dojdzie. Różewicz 

rozmawia/ ze mną o niej przy okazji spotkań, na których omawia l iśmy 

moją adaptację jego scenariusza pt. Moja córeczka . Czytał mi rozmaite 

fragmenty tej nowej sztuki i powierzył prapremierę . Bylem przejęty 

i zachwycony już tym, co mi pokazał i opowiedział . Razem wymyślil iśmy, 

że Starą powinna zagrać gościnn i e Zofia Jaroszewska - .wypożyczona" 

z Teatru im. Słowackiego . Ze strony Starego Teatru, gdzie dyrektorował 

wtedy HObner, miałem wstępną zgodę na tę pozycję . 

Premiera Mojej córeczki poszła znakomicie. Co prawda były 

awantury z cenzurą w związku ze sceną w cyrku, w której młodzież 

wygwizdywała i wytupywała dwuznaczną parę tańczących kombatantów 

wojennych (Henryk i Sprzątaczka ) . Byt maj 1968 roku i skojarzenie 

z wydarzeniami marcowymi było oczywiste. Na jej usunięcie nie 

chciałem s ię jednak zgodzić i w końcu udało się ją uratować. I cho

ciaż Stara kobieta po wydrukowaniu w .Dialogu" była cierpko ocenio

na przez krytyków, to autor - jako wielki poeta i twórca Kartoteki 

- miał już ustaloną rangę , a reżyser (to znaczy ja) podtrzymywał 

swoje zainteresowanie tą pozycją, więc decyzja o wystawieniu 

powinna być oczywista. 

Ale oczywista nie była. Coś się zaczynało psuć wokół tej premiery. 

Najpierw zaczęły się dyskusje o obsadzie. Czy można Jaroszewskiej 

proponować taką rolę . pełną obscenów - w języku i w sytuacjach? 

Czy Jaroszewska przyjmie tę rolę , itp.? Rzecz się zaczęła rozciągać 

w czasie. Różewicz czekał . Ukończył sztukę, jak pisze. w lutym 1968 

roku, w sierpniu z.ostała wydrukowana. W pażdziemiku Tadeusz 

Różewicz napisał do mnie:"( ... ) przypuszczam, że nic konkretnego ani 

pozytywnego na temat realizacj i Starej kobiety w Starym Teatrze Pan 

nie wie". Nie wiedziałem. Prosiłem Różew icza, żeby nie zabierał sztuki 

ze Starego Teatru , a Hubnera, aby podpisał z nim umowę . Czekałem . 

.... ... 



W jednym z następnych listów (21 listopada 1968 r.) Różewicz 

pisze: .( ... ) Nie wiem, co Hubner zrob ił z ową umową( ... ) Rozmowa 

z Hubnerem (w teatrze) zrobiła na mnie raczej niekorzystne wrażenie. 

Nigdy nie miałem serca do tej współpracy (on też)" . Tego nie byłem 

pewien. Pamiętam opinie Hubnera o twórczości Różewicza wręcz 

entuzjastyczne - wprawdzie nieco późniejsze i dotyczące Pułapki. 

W sprawie Starej kobiety Hubner zażądał od Różewicza specjalnych 

gwarancji, o czym donosił list z 18 grudnia 1968 roku : „Klauzulę 

w ZAIKS-ie podpisałem, że nie będę dochodził swych praw, jeśli 

przedstawienie nie dojdzie do realizacji ( ... ) Kiedy zaczynacie próby? 

Czy pani Jaroszewska wyraziła konkretną zgodę na objęcie roli?" . 

Nie wyraziła, bo nie doszło do rozmów. Przedziwnym trafem zgubiono 

gdzieś papiery: umowę, o której pisał Różewicz. Drugiej mu nie 

wysłano. Autor pogniewał się na Stary Teatr. Nie wiem, może i na 

mnie. 17 kwietnia 1969 roku pisał: .Okazało się, że Pan Hubner żadnej 

umowy nie podpisał, nawet tej, gdzie zgodziłem się nie «karać» teatru, 

jeśli nie będzie mógł wejść w realizację z powodu sił wyższych , cenzury 

itp.( ... ) Sprawa zresztą już mnie niezbyt interesuje. Nie będę się nią 

zajmował i nie będę żadnemu teatrowi przyznawał pierwszeństwa 

p~remiery". 

w 

Prawdziwe przyczyny tego nieporozumienia giną gdzieś w mrokach 

ów ZAIKS-u i Starego Teatru, a może w teczkach po krakowskiej 

e, bo i taka wersja jest możliwa. W tym czasie Hl.ibner coraz 

~ J był szykanowany przez KW PZPR w Krakowie i wersja, że 

ż~j-.- mierze konflikt dotyczył repertuaru, jest prawdopodobna. 

Szykany te zresztą w rezultacie doprowadziły do jego rezygnacji z dy

rekcji. Tymczasem jednak, ponieważ nikt się nie kwapił i nie sięgnął 

natychmiast po Starą kobietę , po kolejnej premierze w Starym Teatrze 

(Trzy siostry Czechowa - marzec 1969 r..) zgłosiłem tę pozycję Teatrowi 

Współczesnemu we Wrocławiu. Prapremiera odbyła się 28 czerwca 

1969 roku . 

Wydaje się dzisiaj, że pewne zakłopotanie , a nawet bezradność 

polskiego teatru i polskiej krytyki wobec Różewiczowskiej propozycji 

teatru polegała na tym, że Różewicz o cale lata wyprzedził 

awangardowy „sztafaż" , „arsenał" wyobrażeń i czytania tego, co 

nowe wyłącznie poprzez Ionesco i Becketta . Różewicz, owszem, 

zafascynowany Beckettem był, ale bardzo szybko zaczął rozmyślać 

o teatralnych strukturach po swojemu. Nie redukował tak jak 

Beckett, rozkładał. Rozkładał, by złożyć ponownie, ale nie jak struktu

raliści , a raczej jak postmoderniści , Derridowcy. Tyle że samodzielnie, 

w teatrze wyprzedzając ich czas o ćwierć wieku. 

Symptomatyczne w tej mierze wydają mi się wyznania Józefa Kelery 

po prapremierze Starej kobiety we Wrocławiu („Dialog" 1969 nr 9): 

Powiedzmy sobie prawdę : od roku znana z lektury Stara kobieta nie wywolała 

przecież zachwytu nawet wśród zdecydowanych i pilnie śledzących twórczość 

poety adherentów. Nie miała opinii arcydzieła . Wydawała się jakaś rozchwiana 

i może bardziej jeszcze rozbita na klocki, efementy, luźne działa nia i dialogi. Nie 

umieliśmy jej odczytać , nie umieliśmy jej zobaczyć teatralnie. 

No a w końcu konkluduje: 

( ... ) mamy do czynienia z jednym z najważniejszych i najwybitniejszych 

dramatów, jakie napisano u nas po wojnie . 

W poemacie Złowiony, ale i w innych wierszach , a także w Kar

totece, nanizał Różewicz zdarzenia na strumień czasu . Pokój i łóż

ko, które w nim stoi, służy do zatrzymywania tego strumienia na 

chwilę . Strumień czasu wymyka się jednak i płynie dalej, obok 

unieruchomionego Bohatera. 

W Starej kobiecie do odkrycia jest sposób na cza s. Są teksty

-dźwięk i i zdarzenia-obrazki. Wszystko to z jednej strony przytrzy 

mane przez wielką plażę, poligon, wysypisko śmieci, chciałoby się 

powiedzieć - globalne. Teksty poruszają się, przechodzą z osoby na 

osobę - z postaci na postać, ale najistotniejszym ich zadaniem jest 

trwać, utwierdzać, podtrzymywać trwanie. Obrazki i wydarzenia 

w nich opisywane też wskazują na to samo - że coś trwa . Czasami są 

to próby życia, c7asami walki , czasem unicestwien ie, śmierć. Oba te 

porządki istnieJą symultanicznie, oba się ze sobą splatają, przy czym raz 



tekst niesie znaczenie, a obraz jest tłem, raz odwrotnie: semantyczny 

staje się obrazek, ruch , a tekst jest akompaniamentem. Potrzebna jest 

pewna orkiestracja, która oba nurty - wizji i dźwięku - połączy w jeden 

łańcuch semantyczny. 

Wszystko to wynika z Różewiczowskich podpowiedzi zawartych 

w didaskaliach. Dlatego są one tak ważne , dlatego na samym 

początku miałem konflikt ze scenografem (Wojciech Krakowski ), który 

w pierwszym swym projekcie odszedł od wskazań autora. Nie chciał 

rob ić wysypiska. Chciał akcję zamknąć trzema ścianami i zbudować 

pionowy obiekt - studnię . Nie pojawił się we Wrocławiu na rozpoczęcie 

prób. Nie odpowiadał na telefony. Musiałem pierwszą konstrukcję 

śmietnika zbudować sam wraz z kierownikiem technicznym. Wtedy 

zjawił się Wojciech Krakowski, zaniepokojony, że rzecz się jednak 

dzieje bez niego. Dalej już scenograf pomagał mi i autorowi lojalnie 

aż do premiery i był nieco zdziwiony, kiedy Uak to wspomina Maja 

Komorowska w swej książce) śmietnik w drugiej części przedstawienia 

po otwarciu kurtyny dostał od publiczności brawa. 

Osobnym wątkiem tej real izacji Starej kobiety był udział w niej 

właśnie Mai Komorowskiej - wówczas świeżo pozyskanej przez 

Teatr Współczesny we Wrocławiu aktorki Teatru Laboratorium 

Jurka Grotowskiego. Właśnie stawiała pierwsze kroki w tzw. teatrze 

repertuarowym. To był jeJ .krok" drugi stawiany w moim przedstawieniu. 

We wrocławskim spektaklu Starą Kobietę obsadziłem trzema 

aktorkami . Każda grała osobny fragment, ale kiedy było trzeba 

- pącz kowały i mnożyły się na zawołanie. Oczywiście nienawidziły 

aborcji. 

Z Mają Komorowską, już w czasie poprzedniej współpracy, 

przypadliśmy sobie do gustu, a ja nieustannie bylem (i jestem) pod 

osobliwym urokiem jej wyjątkowej , czułej i delikatnej osobowości. 

Wybrałem dla niej najbardziej liryczną partię tekstu i jedyną namiętną. 

pełną m iłosnego pożądan i a scenę Starej kobiety, w której molestuje 

Kelnera i zmusza go do aktu oj cos twa. Nie chcąc być zbyt dosłownym , 

pomyś lałem , że akt ten mógłby polegać na fruwaniu, to znaczy by na 

jakiejś huśtawce , rytmicznie przez Kelnera popychanej. Stara Kobieta 

fruwając , dojrzała do wys iad ywania. Huśtawką okazał się żyrandol , 

który w tej intencji poleciłem powiesić na długim sznurze w kawiarence, 

gdzie zaczynała się I część . 

Tu się rozchodzą wspomnienia Mai i moje na temat autorstwa 

tej dość pamiętnej sceny. Ale by nie było wątpliwośc i i rozbieżności, 

przypomnę , że - jak bywa najczęściej - autor ma rację . Wśród 

scenek, które czytał mi Różewicz w czasie prób MoJeJ córeczki była 

i taka : „( ... ) Wielka kawiarnia, pod sufitem, na drążku siedzi pstro 

ubrana - jak papuga - Stara Kobieta". Ten obrazek wymyśl i ł 

Różewicz (Notatki do sztuki „efeb w fabryce papieru toaletowego ). 

Ja go przetworzyłem, a Maję Komorowską sprowokowałem do 

improwiza cj i tak przekonywującej , że do dziś kształtuje pamięć 

znakomitej aktorki. 

.... .., 















Stanislaw Różewicz 

Reżyser mmowy, 
scenarzysta 
Współzałożyciel Zespołu 

Filmowego • Tor", a w latach 
1967-196811972-1980 
jego kierownik artystyczny. 
W latach 1955-1971 
wykładowca w PWSFTVff 
wlodz1. 
Jego pierwszą pracą 
reżyserską był. 

zrealizowany wspólnie 
z Wojciechem Jerzym 
Hasem w 1947 roku, 

film dokumentalny l!ll!El:~!E!~ 
Samodzielnie debiutował w 1953 roku 
filmem fabularnym Na 
przełomie lat 50. 1 60. stworzył filmy • • 

• • (1958), (1959) 
{:t'IEmm~=[a'!fil· (1961). które 

uksztaltowaly jego slyl. Potem powstały 
kolejne pełnometrażowe filmy fabularne: 

•. (1962), 
lillil~trilt-~•l.!J• (1966), 1~~~""' 

: • • ' (1968), 
lmJimli!l°BliD (1970), : (1972), 

' (1973), fi•i!;'·~-o'r.'fllm:ir.. 

(1975), • . . (1977). -
b01ilm . = c1983J. „ , 
~~ll!l!!~l!J(1984), 1••1 r.Tl:'el roJl'n.'[/"" 

(1987), (1990). W 1999 roku 
zreaH:wwał film dokumentalny 
przedstaw1a1ący t11stonę najstarszego kina 
w RadornskL1, m1e1scowośc1, w której 
urodzili się bracia Różewiczowie. 
Przy tworzeniu scenariuszy najczęściej 
współpracował ze swoim bratem 
Tadeuszem Różewiczem I z Kornelem 
Filipowiczem. Scenariusze do Jego filmów 
pisali także: Jan Józef Szczepański, 
Andrzej Ki1owsk1, Edward Zebrowski, 
Witold Zalewski. 
W teatrze zadeb1utowal spektaklem 
: · • • • • •. • = Maxa Frischa 
(Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 1965). 
Kolejne realizacje to: • . • • •• • , 
Franka Wedekinda (Teatr Studio 
w Warszawie, 1976), ' : · • Fernando 
de Rojasa (Teatr Polski w Warszawie, 

• • • •: Federico 
Garcii Lorki i . Isaaca 
Singera (Teatr Wybrzeże w Gdańsku. 
1983 i 1988} oraz • • . • Pera 
Olova Enquista (Teatr Powszechny 
w Warszawie, 1999). 
Reżyserowal też spektakle w Teatrze TV, 

m.1n. • •• · (1990). \!Bl~SIE~!riil!I 
(1993) i ; • 
Tadeusza Różewicza, • (1995) 
i 1 •• • . (2000) Władysława Terleckiego, 
@!;tuE~rillifil· (1977) Franza Kroetza. 

• • • = • Jana Parandow-
skiego (1981 ), 
....,-.i~"' (1993) Jules"a Roma1ns'a, 
~~-'Jbl:=m.!:l!l&'J (1996) Wedekinda, 

tl!!m!!!m• Jona Fosse'a (2004). 
Jego filmy wielokrotnie nagradzano 
w Polsce i za granicą, m.in. ~"""'..,........, 

• , = . otrzymało w kategoni filmów 
dla dzieci i mlodzieży Grand Prix na MFF 
w Cannes 1 Lwa św. Marka na MFF 
w Wenecji, : • • • ' - Srebrny Medal 
na MFF w Moskw1e. 1!•~~11iil!IEm 
Srebrną Muszlę na MFF w San Sebastian. 
a •. . i • • · . - Grand 
Prix na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni W 2001 r. Stanisław 
Różewicz został laureatem Polskiej 
Nagrody Filmowej .Orzeł w kategorn 
Osiągn ęcia Życia. 



Andrzej Witkowski 

Absolwent historii sztuki 
na UJ w Krakowie (1979) 
i scenografii na krakowskiej 
ASP (1983). Związany 
etatowo z teatrami: 
im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie (1988--1998), 
Starym w Krakowie 
( 199~1 998) , $1ąskim 
w Katowicach (1998--2002), 
Polskim we Wrocławiu 

(1998--1999), Współczesnym 
we Wrocławiu (2000-2004 ). 
Autor scenografii do blisko 

stu spektakli. Debiutował w 1982 roku 
w Teatrze Współczesnym w Szczecinie 
scenografią do Car uli Camusa 
w reż . Bogdana Cioska. Współpracował 
m. in. z Rudolfem Zioło - Maty bies 
Sologuba (1985) oraz erylin Mona 
Kolady (2003), Teatr im. Slowackiego 
w Krakowie; Repuoh~a marzen 
wg Schulza (1 987) oraz Ksi ,żni ·~a 

Turc:indot Gozziego (1990), Stary Teatr 
w Krakowie; P ra Bułhakowa 
( 1988) oraz B y wg Dostojewskiego 
(2002), Teatr Powszechny w Warszawie; 
Jerzym Jarockim - Płatonow (1 993) 
oraz Płatonow A11t 10min•ęty (1996) 
Czechowa, Teatr Polski we Wrocławiu; 
Blądz nie wg Gombrowicza (2004), 
Teatr Narodowy w Warszawie; Krystyną 
Meissner - ~·ról n Orfir Micińskiego 

(2003), Teatr Współczesny we Wrocławiu; 
Pawłem Miśkiewiczem - Głod wg 
Hamsuna (2000), Teatr Nowy w Łodzi ; 

11 · 'ltO y sad Czechowa (2001 ), Teatr 
Polski we Wrocławiu ; Piotrem Cieplakiem 
- ~ •.N r Mllne'a (1999), Teatr 
Studio w Warszawie; H1. tona Ja uba 
wg Wyspiańskiego (2001 ) i Ks1ęgz 
I- ) (2004). Teatr Współczesny we 
Wrocławiu ; Pilcha 
(2004), Teatr Narodowy w Warszawie; 

Labiche'a (2005), 
Teatr Powszechny w Warszawie; Zf>n w 
Fredry (2005), Teatr Polski w Poznaniu; 
Sz• .zę&hwe dni Becketta (2007), Teatr 
Polonia w Warszawie; Agnieszką Lipiec-

-Wróblewską - Rzeżnia Mrożka (2005), 
Teatr Narodowy w Warszawie; a także 

z Janem Błeszyńskim , Jerzym Stuhrem. 
Bogdanem Taszą. 

W Teatrze TV zaprojektował scenografie 
do przedstawień Zioły (Upiory Ibsena, 
1989; Inne rozkosze Pilcha. 1999), 
a także Agnieszki Glińsk iej (Niektóre 
gatunki dz•ew1c Nowakowskiego, 2000) 
i Jerzego Stuhra (Ożenek Gogola, 2002). 

Kompozytor, dyrektor teatru. 
Absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Krakowie (1966)- klasa 
fortepianu u profesora Ludwika 
Stefańsk iego , kompozycji 
u Krzysztofa Pendereckiego. 
W latach 1960-1975 kompo
nował dla krakowskiego ka
baretu Piwnica pod Baranami. 
Od 1977 roku jest kompozyto
rem Starego Teatru w Krako-
wie, którego dyrektorem 
naczelnym i artystycznym 
był w latach 1980-1990. Współpracował 

z Konradem Swinarskim (Woyzeck 
BOchnera, 1966; Sędziowie i Klalw::i 
Wyspiańskiego, 1968; Wszystko dobrE> co 
1ę dobrze końc..:y Shakespeare'a, 1971), 

Jerzym Jarockim (Matka Witkiewicza, 
1972; Proces Kafki , 1973; Życ e J t nem 
Calderona , 1983; Slub Gombrowicza, 
1974 i 1991; Na c;_worakach Różewicza, 
1972; Rzeżn1a Mrożka , 1975; Pieszo 
Mrożka , 1981 ), Andrze1em Wajdą 
(Antvaona Sofoklesa, 1984; Hamle 
(IV) Shakespeare'a, 1989; Wesele 
Wyspiańskiego , 1991 ), Krystianem Lupą 
(Powró Odysa Wyspiańskiego . 1981 : 
Bra1 1a Karamazow Dostojewskiego, 
1990, 1999; M31 wg Rilkego, 1991 ). 
Wielokrotnie współpracował z Lidią 
Zamkow, Krzysztofem Babickim, 
Tadeuszem Bradeckim, Zygmuntem 
HObnerem, Witoldem Zatorskim, 
Rudolfem Zioło. 

Dlugl rozdział jego twórczości stanowi 

Stanisław Radwan 
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muzyka do przedstawień Jerzego 
Grzegorzewskiego. Pracowali wspólnie 
w łódzkim Teatrze im. Jaracza (Irydion 
Krasińskiego , 1970; Czajka Czechowa, 
1971 ; Balkon Geneta, 1972), 
w warszawskim Ateneum (Ameryka wg 
Kafki, 1973; Bloomusalem wg Joyce'a, 
1974), w Teatrze Polskim we Wrocławiu 
(Ślub Gombrowicza, 1976; Śmierć 
w starych dekoraCjach Różewicza, 1978; 
Nie-Boska komedia Krasińskiego, 1979; 
Król umiera, czyli ceremonie Ionesco, 
1996), w Starym Teatrze ( Dziesięć 
portretów z czaiką w Ue wg Czechowa, 
1979; Śmierć Iwana Iljicza wg Tołstoja, 
1991 ; Dziady- dwanaście improw1zaci1 
wg Mickiewicza, 1995), w Teatrze Studio 
w Warszawie (Parawany Geneta, 1982, 
Powolne ciemnienie malowideł wg 
Lowry'ego, 1985; Śmierć Iwana Iljicza 
wg Tołstoja, 1991 ; Tak zwana ludzkość 
w obłędzie wg Witkiewicza , 1992; Miasto 
liczy psie nosy Grzegorzewskiego, 1991; 
La Boheme wg Wyspiańskiego, 1995). 
W 1997 roku objął funkcję kompozytora 
Teatru Narodowego. Tutaj skomponował 
muzykę m.in. do wszystkich przedstawień 
Grzegorzewskiego (Noc listopadowa 
1997 i 2000; Sędziowie 1999 i Wesele 
2000 Wyspiańskiego ; Ślub Gombrowicza, 
1998; Halka Spinoza Grzegorzewskiego, 
1998; Nowe Bloomusalem wg Joyce'a, 
1999; Morze 1 zwierciadlo Audena, 2002; 
Hamlet Stanisława Wyspiańskiego , 
2003; Duszyczka wg Różewicza, 2004), 
Tadeusza Bradeckiego (Saragossa 
wg Potockiego, 1998), Macieja Prusa 
(Król Lir Shakespeare'a, 1998), Jerzego 
Jarockiego ( Błądzenie wg Gombrowicza, 
2004; Kosmos wg Gombrowicza, 2005; 
Miłość na Krymie Mrożka , 2007). 
Jest autorem muzyki do filmów m.in. 
Wojciecha Jerzego Hasa (Szyfry), 
Zygmunta Hubnera (Co jest w czlowieku 
w środku ), Andrzeja Wajdy (Wesele), 
Krzysztofa Kieślowskiego (Blizna), 
Janusza Majewskiego (Sprawa 
Gorgonowej), Edwarda Żebrowskiego 
(Szpital Przemienienia), Jerzego Stuhra 

(Spis cudzołożnic). Komponował dla 
radia i telewizji. Ma w dorobku kilka 
ról filmowych m.in. Michalaka w Girl 
guide Juliusza Machulskiego (1995). 
W 2003 roku w Starym Teatrze odbyła 
się prapremiera jego opery buffa Opera 
mleczana do rysunków Andrzeja Mleczki 
w reż . Mikołaja Grabowskiego. 
Jest laureatem m.in. nagrody 
im. Bardiniego (2000), krakowskiego 
Ludwika (2003), nagrody Ogólnopolskiego 
Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej (2003), nagród Opolskich 
Konfrontacji Teatralnych (1993, 1994). 

Operator obrazu filmowego. 
Absolwent Wydziału 
Operatorskiego PWSFTViT 
w Łodzi (1977); potem jego 
wykładowca (od 2006 profesor 
sztuki filmowej PWSFTViT), 
a od 2005 r. jego dziekan. 
Zaczynał jako operator kamery 
w filmach Piotra Szulkina 
(Oczy uroczne, 1976), 
Krzysztofa Kieślowskiego 
(Spokój, 1976) i Grzegorza 
Królikiewicza (Tańczący 
jastrząb , 1977). Autor zdjęć 
do ponad 40 filmów dokumentalnych 
oraz kilkunastu filmów fabularnych, m.in. 
Piotra Andrejewa (Khncz, 1979), Hanki 
Włodarczyk (Bluszcz, 1982), Adama 
Kuczyńskiego (Mgla , 1983), Marka 
Koterskiego (Dom wańatów, 1984), 
Wiesława Saniewskiego (Sezon na 
bażanty, 1985), Magdaleny Łazarkiewicz 
( Białe małżeństwo, 1992), Wojciecha 
Solarza (legenda Tatr, 1994), Grzegorza 
Skurskiego (Prawdziwa histona, 1998), 
Witolda Leszczyńskiego (Requiem, 2001) 
oraz Ryszarda Bugajskiego (W kogo ja 
się wrodz~em , 2001) i Roberta Glińskiego 

(Długi weekend , 2004)- oba w cyklu 
Święta polskie . Współautor scenariusza 
i autor zdjęć do noweli Jerzego Doma
radzkiego Tablice (2005) - w cyk lu filmów 
Solidarność, Solidarność.. poświęconych 

rocznicy Sierpnia '80. 

Zbigniew Wichłacz 



Autor zdjęć lub świa tła do blisko 50 spek
takli Teatru TV zrealizowanych przez 
m.in. Jerzego Markuszewskiego, Roberta 
Glińskiego, Izabellę Cywińską, Janusza 
Wiśniewskiego, Andrzeja Łapickiego, 

Krzysztofa Babickiego, LacoAdamika, 
Kazimierza Kutza, Andrzeja Maja, 
Andrzeja Wajdę, Olgę Li pińską, Tadeusza 
Bradeckiego, Krystiana Lupę , Macieja 
Englerta, Barllarę Borys-Dam ięcką, 

Ryszarda Bugajskiego, Jerzego Stuhra , 
Feliksa Falka, Przemysława Wojcieszka 
oraz Stanisława Różewicza (Sm1tiszny 
staruszek Różewicza, 1997; Dragon 
Terleckiego, 2000; Matka 1 dziecko 
Fosse'a, 2004). 

- """""---.-„ Absolwent warszawskiej 

Andrzej Blumenfeld 

PWST (1 973). Aktor 
teatrów: Bałtyck iego 

w Koszal inie 
(1973-1975), Wybrzeże 
w Gdańsku (1975-1980). 
warszawskich : Drama
tycznego (1980-1991), 
Studio (1991-1997). Od 
1997 roku w zespole Teatru 
Narodowego. Zagrał tu 
m.in. w przedstawieniach 
Jerzego Grzegorzewskiego 
(Gendre w obu wersjach 

Nocy hstopadowei Wysp iańskiego, 

1997 i 2000; Vigor w HalCtJ Spinozie 
Grzegorzewskiego, 1998; Dziad 
w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Mefisto 
w Nie-Boskiej komedti Krasińskiego, 

2002), Tadeusza Bradeck iego (role 
w Saragossie wg Potockiego, 1998: role 
w Ostatnim Łubieńskiego, 2003: Bob 
Marker w Happy End7.1e Brechta i Weilla), 
Macieja Prusa (Oswald w Królu Lirze 
Shakespeare'a, 1998; Borys Simeonow
-Piszczyk w W1śn1owym adz1e 
Czechowa, 2000), Kazimierza Dejmka 
(Judasz w D1alogus de Passlone, 1998). 
Janusza Wiśniewsk iego (Henryk Mager 
w wybrałem dziś zaduszne sw1ęto wg 

Słowackiego, 1999), Kazimierza Kutza 
(Dr Racapan w Na czworakach 
Różewicza , 2001 ), Jana Englerta 
(Chryzald w Szkole żon Moliere'a, 2000; 
Doktor Hugo w Dożywoau Fredry, 2001: 
Efemer Typowicz w Kurce Wodnej 
Witkiewicza, 2002), Barbary Sieroslawski 
(Prezydent Rady Stanu w Leonce 1 Lena 
Buchnera, 2001 ), Agnieszki Glińskiej 

(Kajetan Gołąb w 2 maia Saramonowicza , 
2004), Andrzeja Seweryna (Hrabia 
Salisbury w Ryszardzie li Shakespeare'a, 
2004), Aleksandry Koniecznej 
(Roman Wielkowski w Imieninach 
wg Modzelewskiego, 2006). 

Absolwent warszawskiej 
PWST (1988). Aktor Teatru 
Dramatycznego w Warszawie 
(1988-1997). Od 1997 roku 
w zespole Teatru 
Narodowego. Zagrał tum.in. 
w przedstawieniach Jerzego 
Grzegorzewskiego (Piotr 
Wysocki w obu wersjach 
Nocy listopadowej , 1997 
i 2000; Nos w Weselu 

Wyspiańskiego, 2000; Mariusz Bonaszewski 
Stefan Dedalus w Nowym 
Bloomusalem wg Joyce'a , 
1999; Leonard w Nie-Boskiej komedi i 
Krasińskiego, 2002), Janusza 
Wiś niewskiego (Samuel w wybrałem dziś 
zaduszne swięto wg Słowackiego , 1999), 
Ryszarda Peryta (role w Akropolis 
Wyspiańskiego , 2001 ), Jana Englerta 
(Edgar Wałpor w Kurce Wodnej 
Witkiewicza. 2002), Tadeusza Bradeckiego 
(role w Ostatnim Łubieńskiego, 2003), 
Jerzego Jarockiego (Witold li w Błądzeniu 
wg Gombrowicza, 2004; Ludwik 
w Kosmosie Gombrowicza, 2005; Rudolf 
Rudolfowicz Wolf w Miłości na Krymie 
Mrożka , 2007), Andrzeja Seweryna 
(Tomasz Mowbray w Ryszardzie li 
Shakespeare 'a, 2004 ), Agnieszki Ols ten 
(Mecenas Helmer w Norze Ibsena, 2006). 

.... .,, 



Absolwentka warszawskiej 
PWST (11973). Aktorka 
Teatru Studio {1983-2003), 
w zespole Teatru Narodo
wego w latach 1973-1983 
i od roku 1997. 
W Narodowym zagrała 
w przedstawieniach 
Adama Hanuszkiewicza 
(rola tytułowa w Antygonie 
Sofoklesa, 1973; Marysia
-Zosia w Trzy po trzy Fredry, 

Anna Chodakowska 1973; Ofelia w Hamlecie 
Shakespeare'a, od 1974; 

rola tytułowa w Balladynie Słowackiego, 

1974; Bianca w Białym małżeństwie 
Różewicza, 1975; Salomea w Śnie 
srebrnym Salomei Słowackiego, 1977; 
Andreola w . 1 Dekameron wg Boccaccia, 
1980; Ona w spektaklu Leśmian wg 
Leśmiana, 1982; role w Śpiewniku 
domowym Moniuszki, 1982: Alicja 
w Tańcu śmrerci Strindberga, 1998), 
Marka Grzesińsk iego (Kresyda 
w Troilusie 1 Kresydz1e Shakespeare'a, 
1978), Macieja Wojtyszki (Wróżka Zdzicha 
w Sekrecie wrótki Wojtyszki, 1980), 
Ryszarda Peryta (Pani Kapuleti w Romeo 
I Julia Shakespeare'a, 1981 ), Klio 
z Monumentu Soltyka w Akropolis 
Wyspiańskiego, 2001 ), Jerzego 
Grzegorzewskiego (Nike Napoleonidów 
w Nocy listopadowe), 1997 i 2000; 
Klaudestyna w Halce Spinozie Grzego
rzewskiego, 1998; Bella-Bella w Nowym 
Bloomusalem wg Joyce'a, 1999; Radczyni 
w Weselu Wysp iański ego , 2000; 
Aktorka w Duszyczce Różewicza, 2004), 
Tadeusza Bradeckiego (Maria de Torres 
w Saragossie wg Potockiego, 1998), 
Macieja Prusa (Szarlotta w Wiśniowym 
sadZie Czechowa, 2000), Jana Englerta 
(Anna we Władzy Deara , 2005), 
Jacques'a Lass'alle'a (Pan i Pernelle 
w Tartuffie Moliere'a, 2006), Aleksandry 
Koniecznej (Grażyna Sochańska 
w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006). 

Absolwentka warszawskiej 
Akademii Teatralnej (2002). 
Od 2002 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagrała 
tu m.in. w przedstawieniach 
Zbigniewa Zamachowskiego 
(żaby Arystofanesa, 2002), 
Jana Englerta (Siostra Anna 
w Kurce Wodne1 Witkiewicza, 
2002), Agnieszki Glińsk iej 

(Dominika Traczyńska 
w 2 maja Saramonowicza, 
2004), Willa Pommerantza 
(Książę w Kopciuchu 
Głowackiego, 2004), Tadeusza 
Bradeckiego (Szara Dama w Happy 
Endzie Brechta i Wei lla , 2005). 

Absolwent warszawskiej 
PWST (1953). Aktor 
warszawskich teatrów: 
Polskiego (1954-1959, 
1975-1980, 1992-2000), 
Dramatycznego ( 1959-1962, 
1968-1971), Współczesnego 
(1965-1968). Dyrektor 
naczelny i artystyczny teatrów: 
Śląskiego w Katowicach 
(1971-1974), im. Osterwy 
w Lublinie (1980-1985) 
i Rozmaitości w Warszawie 
(1985-1989). W zespole 
Teatru Narodowego w latach 1962-1966 
i ponownie od 2000 roku. Zagrał tu 
m.in. w przedstawieniach Henryka 
Szletyńskiego (Jan Morwicz w Wilkach 
w nocy Rittnera, 1962; Książę Henryk 
Hereford w Ryszardzie li Shakespeare'a, 
1964), Mariana Wyrzykowskiego (Janek 
w Moście Szaniawskiego, 1963), Wandy 
Laskowskiej (Nero w Brytaniku Racine'a, 
1963}, Stefanii Domańskiej (Gustaw 
w Ślubach panieńskich Fredry, 1963), 
Kazimierza Dejmka (Dionizos w żabach 
Arystofanesa, 1963; rola tytułowa 
w Kordianie Słowackiego, 1965), 
Jerzego Grzegorzewskiego (Hrabia 
Szarm w Operetce Gombrowicza, 2000), 

Monika Ory l 

Ignacy Gogolewski 

.., 
"' 



Robert Jarociński 

Mirosław Konarowski 

Kazimierza Kutza (Laurenty 
w Na czworakach Różewicza, 2001 ), 
Ryszarda Peryta (Aktor I Priamus / Izaak 
w Akropolis Wyspiańskiego , 2002), 
Zbigniewa Zamachowskiego (Eurypides 
w żabach Arystofanesa, 2002), Jana 
Englerta (Wojciech Wałpor w Kurce 
Wodnej Witkiewicza, 2002), Tadeusza 
Bradeckiego (Eustachy w Ostatnim 
Łubieńsk iego, 2003), Jerzego Jarockiego 
(Konstanty I Król Ignacy I Hrabia 
w Blądzeniu wg Gombrowicza, 2004), 
Andrzeja Seweryna (Jan z Gandawy 
w Ryszardzte li Shakespeare'a, 2004). 

Absolwent warszawskiej 
Akademii Teatralnej (2002). 
Od 2003 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagrał 

tu m.in. w przedstawieniach 
Jana Englerta (Mieczysław 
Walpurg w Kurce Wodne1 
Witkiewicza, 2002), Jerzego 
Grzegorzewskiego (Laertes 
w Hamlecie Stanisława 
Wyspiańskiego, 2003; 
Żołnierz i zalotn ik w On 
Drugi Powrót Odysa 
Grzegorzewskich, 2005), 

Andrzeja Seweryna (Lord Willoughby 
w Ryszardzie Ił Shakespeare'a, 2004), 
Jerzego Jarockiego (Tolo w Kosmosie 
Gombrowicza, 2005). 

Absolwent PWST 
w Warszawie (1977). Aktor 
teatrów warszawskich: 
Współczesnego 

(1978-1981), Polskiego 
(1981 - 1987), Dramatyczne
go (1988-1990), Pólnoc
nego (1 990-1992), a także 
Teatru Nowego w Poznaniu 
(1992-1 993). W zespole 
Teatru Narodowego w latach 
1977-1978 i ponownie 
od 1997. Zagrał tu m.in. 

w przedstawieniach Andrzeja Łapickiego 
(Chłopiec z deszczu w Dwóch teatrach 
Szaniawskiego, 1978), Adama 
Hanuszkiewicza (Aleksiej Bielajew 
w Miesiącu na wsi Turgieniewa, 1974; role 
w Śnie srebrnym Salomei Słowackiego , 
1977), Jerzego Grzegorzewskiego 
(Seweryn Goszczyński w obu wersjach 
Nocy listopadowe1 Wyspiańskiego, 1997 
i 2000; Ksiądz w Sędziach Wyspiańskiego, 
1999; Prezes w Operetce Gombrowicza, 
2000; Arystokrata I Lekarz w Nie-Boskiej 
komedii Krasińskiego , 2002; Profesor 
w Hamlecie Stanisława Wysp1ańsk1ego, 

2003), Tadeusza Bradeckiego (role 
w Saragossie wg Potockiego, 1998), 
Kazimierza Dejmka (Krzaczek w Dialogus 
de Pass1one, 1998; Śpiewak w Requiem 
dla gospodyni Myśliwskiego, 2000), 
Janusza Wiśniewskiego (role w wybrałem 
dziś zaduszne święto wg Słowackiego , 

1999), Kazimierza Kutza (Gość 
w kapeluszu w Kartotece Różewicza , 

2000), Jana Englerta (Król Ryszard Ili 
w Kurce Wodne1 Witkiewicza, 2002), 
Willa Pomerantza (Dyrek1or w Kopauchu 
Głowackiego, 2004). W latach 1981- 1997 
wykładał w warszawskiej PWST. 

Absolwent warszawskiej 
PWST (1973). Aktor Bałtyckie

go Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie (1 973-1975) 
oraz teatrów warszawskich: 
Narodowego (1975-1982 
i ponownie od 2000) i Studio 
(1982-1990, 1992-1993, 
1996-2002). W Teatrze 
Narodowym zagrał m.in. 
w przedstawieniach Adama 
Hanuszkiewicza (role w Anty
gonie Sofoklesa 1973; Upiór 
w Weselu Wyspiańskiego, 
1974; Hipolit w Fedrze Racine'a 19n; 
Semenko w Śnie srebrnym Salomei 
Słowackiego, 1977; Justyn Pol 
w Dziadach Mickiewicza 1978; Hrabia 
w Panu Tadeus.:u Mickiewicza, 1982; 
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On w spektaklu Leśmian wg Leśmiana 
1982), Andrzeja Łapickiego (Jakub 
w Portrecie Doriana Gray'a Osbome'a 
wg Wilde'a, 1976), Marka Grzesińskiego 
(Achilles w Troilusie i Kresydzie 
Shakespeare'a, 1978), Helmuta 
Kajzara (Anioł Guerillero w +++ (trzema 
krzyżykami) Kajzara, 1979), Ryszarda 
Peryta (Dymba - Kuźma w Benefisie 
Czechowa, 1980; Tybalt w Romeo i Julii 
Shakespeare' a, 1981; Anioł I Strażnik 
I Pasterz w Akropolis Wyspiańskiego, 
2001 ), Jerzego Grzegorzewskiego 
(Ojciec w Weselu Wyspiańskiego , 2000; 
Generał Stanisław Potocki w nowej 
wersji Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 
2000; Egeusz w śnie nocy letniej 
Shakespeare'a, 2001 ; Świadek 
w Duszyczce Różewicza, 2004; Artysta 
komediant w On. Drugi Powrót Odysa 
Grzegorzewskich, 2005), Zbigniewa 
Zamachowskiego (Charon w labach 
Arystofanesa, 2002) oraz Kazimierza 
Kutza, Tadeusza Bradeckiego, Aleksandry 
Koniecznej. 

Absolwent PWSFTViT 
w Łodzi (1984). Aktor Teatru 
Nowego w Poznaniu (1983-
-1988) i zespołu Janusza 
Wiśniewskiego (1988--1992). 
Od 1997 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagrał 

tu m.in. w przedstawieniach 
Jerzego Grzegorzewskiego 
(role w obu wersjach Nocy 
listopadowej Wyspiańskiego, 
1997 i 2000; Pierwszy 
policjant w Nowym 
Bloomusalem wg Joyce'a, 

1999; Wojtek w Weselu Wyspiańskiego, 
2000; Wariat w Nie-Boskiej komed11 
Krasińskiego , 2002), Kazimierza Dejmka 
(Kat w D1alogus de Pass1one, 1998), 
Macieja Prusa (Książę Kornwalii w Królu 
Lirze Shakespeare'a, 1998), Janusza 
Wiśniewskiego (Śmiejąca się czaszka 
w wybrałem dziś zaduszne święto wg 

Słowackiego , 1999), Kazimierza Kutza 
(Gruby w Kartotece Różewicza, 1999), 
Jana Englerta (Izaak Widmower w Kurce 
Wodnej Witkiewicza, 2002), Ondreja 
SpiMka (Secundus, czyli Gowen 
konetabl w Merlinie Słobodzianka, 2003), 
Andrzeja Seweryna (Sir Piers of Exton 
w Ryszardzie li Shakespeare'a , 2004), 
Agnieszki Olsten (Doktor Rank w Norze 
Ibsena, 2006). 

Absolwentka krakowskiej 
PWST (1998). Od 1998 roku 
w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrała tu m.in. w przedsta
wieniach Kazimierza Dejmka 
(Weronika w Dialogus de 
Passione, 1998), Macieja 
Prusa (Kordelia w Królu Lirze 
Shakespeare'a, 1998; Waria 
w Wiśniowym sadzie 
Czechowa, 2000), Janusza 
Wiśniewskiego (Atessa 
w wybrałem dziś zaduszne 
święto wg Słowackiego, 1999), 

Joanna Kwiatkowska-Zduń 

Kazimierza Kutza (Sekretarka w Kartotece 
Różewicza , 2000; Letta w $m1erc1 
komiwojażera Millera, 2004 ), Tadeusza 
Bradeckiego (Pani Doktor w w piasko
wnicy Bradeckiego, 2003; Siostra Mary 
w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), 
Agnieszki Glińskiej (Matka w Poduszyc1elu 
McDonagha, 2006). 

Absolwentka warszawskiej 
PWST (1992). Aktorka Teatru 
Powszechnego w Warszawie 
(1992-1999). Od 1999 roku 
w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrała tum.in . w przedsta
wieniach Jerzego Grzego
rzewskiego (Marysia 
w Weselu Wyspiańskiego , 

2000; Żona w Nie-Boskiej 
komedii Krasińskiego, 2002), 
Kazimierza Dejmka (Gospodyni 
w qu1em dla gospodyni Dorota Landowska 
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Myśliwskiego, 2000), Ryszarda Peryta 
(role w Akropolis Wyspiańskiego, 2001 ), 
Tadeusza Bradeckiego (Aleksandra
-Kasandra w Ostatnim Łubieńskiego . 

2003), Agnieszki Glińskiej (Anna 
Kruszyńska w 2 maja Saramonowicza, 
2004), Jerzego Jarockiego (Iwona 
i Simone Weil w Błądzeniu wg 
Gombrowicza, 2004), Agnieszki Olsten 
(rola tytułowa w Norze Ibsena, 2006). 

Absolwent łódzkiej 

PWSFTViT (1963). Aktor 
teatrów: Ziemi Łódzkiej 
(1963-1 965), im. Bogusław

skiego w Kaliszu (1965--
- 1967), Dolnośląskiego 
w Jeleniej Górze 
(1967-1968), Wybrzeże 
w Gdańsku (1968-1997)_ 
Od 1997 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagrał 
tu m.in_ w przedstawieniach 
Tadeusza Bradeckiego 

(Jan Potocki w Saragossie 
wg Potockiego, 1998; Brat Ben Owens 
w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), 
Kazimierza Dejmka (Miles primus 
w 01alogus de Passione, 1998), Jerzego 
Grzegorzewskiego (Aktor w obu wersjach 
Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 

1997 i 2000; Biskup Pandulf w Ślubie 
Gombrowicza, 1998; Dyrektor opery 
w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 
1998; Jukli w Sędziach Wyspiańskiego, 

1999; Proboszcz w Operetce 
Gombrowicza, 2000; Ksiądz w Weselu 
Wyspiańskiego, od 2001; Spój w $nie 
nocy letniej Shakespeare'a, 2001; 
Sebastian w Morzu 1 zwierciadle Audena, 
2002), Jana Englerta (Orant w Szkole 
żon Moliere'a, 1999; Organ w Dożywociu 
Fredry, 200 1 ), Kazimierza Kutza (Pan 
z Przedziałk iem w Kartotece Różewicza , 

1999; Sitko w Na czworakach Różewicza 
2001 ), Zbigniewa Zamachowskiego 
(Ajschylos w żabach Arystofanesa, 2002), 
Andrzeja Seweryna (Dozorca więzien ia 

w Ryszardzie li Shakespeare'a, 2004), 
Aleksandry Koniecznej (Eugeniusz 
Pawlukiewicz w Imieninach wg 
Modzelewskiego, 2006 )_ 

Absolwentka krakowskiej 
PWST (1999)_ Od 1999 
roku w zespole Teatru 
Narodowego_ Zagrała tu m.in_ 
w przedstawieniach Jerzego 
Grzegorzewskiego (Kasia 
w Weselu Wyspiańskiego, 
2000; Rewolucjonistka 
w Nie-Bosk1e1 komedii 
Krasińskiego, 2002; 
Syrena Ladacznica 
w On. Drugi Powrót Odysa 
Grzegorzewskich, 2005), 
Kazimierza Kutza (Dziewczyna 
w Na czworakach Różewicza , 2001; 
Kobieta w Śmierci komiwojażera 
Millera, 2004), Ryszarda Peryta (role 
w Akropolis Wyspiańskiego , 2001 ), 
Tadeusza Bradeckiego (role w Ostatnim 
Łubieńskiego, 2003; Dorota w w piaskow
nicy Bradeckiego, 2003; Miriam w Happy 
Endzie Brechta i Weilla_, 2005). 

Absolwentka warszawskiej 
PWST (1993). Aktorka 
Teatru Studio (1993-2001). 
Od 1997 w zespole Teatru 
Narodowego. Zagrała tu 
m.in. w przedstawieniach 
Jerzego Grzegorzewskiego 
{Kora w obu wersjach w Nocy 
listopadowej Wyspiańskiego, 

1997 i 2000; Katarzyna 
w Ślubie Gombrowicza, 
1998; Bella-Bella w Halce 
Spinozie Grzegorzewskiego, 
1998; Rachel w Sędziach 
Wyspiańskiego, 1999; Matka w Nowym 
Bloomusalem wg Joyce'a, 1999; Maryna 
w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Markiza 
w Operetce Gombrowicza, 2000; Herm!a 
w Śnie nocy letniej Shakespeare' a, 2001; 

Bożena Stachura 

Magdalena Warzecha 
"' "' 



Leszek Zduń 

Dama krakowska I Wiedźma w Hamlecie 
Stanisława Wyspiańskiego , 2003; Aktorka 
w Duszyczce wg Różewicza, 2004; 
Kalipso I Syrena Ladacznica w On. Drugi 
Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), 
Kazimierza Kutza (Dziewczyna w Karter 
tece Różewicza, 1999), Ryszarda Peryta 
(Kasandra I Anioł snu Jakubowego 
w Akropolis Wyspiańskiego, 2001 ), Jana 
Englerta (Rózia w Dożywociu Fredry, 
2001 ), Tadeusza Bradeckiego (Mama I 
Babcia w w piaskownicy Bradeckiego, 
2003), Jarockiego (role w Błądzeniu 
wg Gombrowicza, 2004). 

Absolwent krakowskiej 
PWST (1995). Aktor 
Starego Teatru w Krakowie 
(1995-1997). Od 1997 
roku w zespole Teatru 
Narodowego. Zagrał tu 
m.in. w przedstawieniach 
Jerzego Grzegorzewskiego 
(Satyr w obu wersjach 
Nocy hstopadowei 
Wyspiańskiego, 1997 
i 2000; Kuba w Weselu 
Wyspiańskiego, 2000; 
Adrian w Morzu i zw1erc1a

dle Audena, 2002), Tadeusza Bradeckiego 
(Saragossa wg Potockiego, 1998; role 
w Ostatnim Łubieńskiego , 2003; Johnny 
Flint w Happy Endzie Brechta i Weilla, 
2005), Kazimierza Dejmka (Wąglik 
w Dlalogus de Pass1one, 1998; 
Młodzieniec w Requiem dla gospodyni 
Myśliwskiego, 2000), Macieja Prusa 
(Jepichodow w Wiśniowym sadzie 
Czechowa, 2000), Agnieszki Glińskiej 
(Tomasz Grabowski w 2 maja 
Saramonowicza, 2004 ), Andrzeja 
Seweryna (Harry Percy w Ryszardzie li 
Shakespeare' a, 2004 ). 

Stanisław Tomanek 
Absolwent Akademii Muzycznej w War
szawie - klasę skrzypiec ukończył z wy
różnieniem u prof. Ireny Dubiskiej. Grai 
w wielu zespołach kameralnych, m.in. 
Camerata Vistula czy Trio im. I. Jl. Pade
rewskiego. Był kierownikiem artystycznym 
zespołu Kameralistów PR i TV oraz kon
certmistrzem wielu orkiestr, m.in . Capella 
Arcis Varsoviensis czy Alfred House Tango 
Orchestera. Zagrał też rolę Skrzypka 
w Skrzypku na dachu Jerry'ego Bocka 
w reż . Jerzego Gruzy (Teatr Wielki w War
szawie, 1993). Jako muzyk współpracuje 
od wielu lat z Teatrem Narodowym. 

Marek Zebura 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Warszawie (1978) - klasę 

skrzypiec ukończył u prof. Zenona 
Brzeskiego. Współpracuje z wieloma 
orkiestrami kameralnymi. Zajmuje 
się również pedagogiką. Jako muzyk 
współpracuje od wielu lat z Teatrem 
Narodowym. 











Tadeusz 
Różewicz 

Stara 
kobieta 
wysiaduje 

wersja sceniczna 
w opracowaniu 
Stanisława Różewicza 

osoby: 
STARA KOBIETA 
PAPUGA 
KELNER 
CYRYL 
LEKARZ 
PAN B 
OZIEWCZYNA 
SLEPIEC 
SKRZYPEK 
MŁOD,ZIENIEC 
STRAZNIK 
DZIEWClYNA I 
DZIEWClYNA li 
DZIEWCZYNA Ili 
ZAMIATACZ I 
ZAMIATACZ li 
DZIEWClYNKA 

... ... 



AKT PIERWSZY 

(wszystko w mocnym świetle. Wnętrze kawiarni. Przy jednym ze stolików siedzi Stara 
Kobieta Okryta wielką 1lośc1ą garderoby: wiosennej. letniej iesiennej 1 zimowej. 
Obwieszona Jest broszkami, bransoletami, łańcuszkami . Kobieta wydaje z siebie 
nieartykułowany głos . Wchodzi Kelner Młody, wysmukły. Idąc między stolikami. zgarnia 
z nich miotełką na podłogę naczynia , gazety. jadłospisy, butelki. popielniczki . Wyciąga 
z kieszeni brudną sc1erkę, wyciera stoliki. Podnosi z podłogi wazonik z papierowymi 
kwiatami . poprawia kwiaty, ustawia na stoliku. Staje przed zasłoniętym wielkim oknem 
Zwrócony plecami do widowni i do Starej Kobiety.) 
STARA KOBIETA: 
(bełkot) Brandenburgia, Wenecja. (po chwili) Synku . . Synku! (Kelner nie odwraca się} 
Smyku' (Kelner nie reaguje) Udaje, że nie słyszy. 
KELNER: 
(nie odwracając się) Słucham. służę ... (zblita się do stolika, po drodze odgarnia nogą 
jakieś puste puszki. pudełka , papiery. Skłania się przed Kobietą, podaje 1ej kartę . ) 

STARA KOBIETA: 
To, co zawsze, synku, co zawsze. (Kelner wychodzi, po chwill wraca Stawia przed Ko
bietą szklankę, dzbanek. cukiernicę Kobieta przygląda się szklance. Bierze ją do ręki, 
patrzy długo pod światło. Stawia szklankę na tacy Bierze do ręki łyżeczkę , odkładały

żeczkę. Znów bierze do ręki szklankę. Na wszystkich palcach ma pierścionki ) Kelner! 
(Kelner pochyla się nad Kobietą Stara Kobieta wyciąga z eleganckiej lakierowanej 
torby koronkową chusteczkę, wyciera brzeg szklanki, patrzy pod światło , stawia 
szklankę na tacy} Kelner! (Kelner udaje, że nie słyszy) Chodź no tu bliżej . 

KELNER: 
Jestem. łaskawa pani. 
STARA KOBIETA: 
Ta szklanka jest brudna. 
KELNER: 
To niemożliwe , łaskawa pani. Ta szklaneczka? (Kelner bierze szklankę do ręki i ogląda 
ją pod światło. Na brzegu są ślady szminki ) 
STARA KOBIETA: 
Jakaś dziwka zostawiła (Kelner wyciąga ścierkę , wyciera szklankę . Spogląda pod 
światło pluje na szklankę , wyetera rękawem . ) 

KELNER: 
Ubolewam, łaskawa pani , nad tym niedopatrzeniem. (stawia szklankę na stoliku) Czysta 
jak Iza. Pogodę mamy dziś p i ękną, niebo czyste jak szkło. 
STARA KOBIETA: 
Ślady paluchów zostawiłeś. Zupełn ie jak na dowodzie lub w kartotece kryminalistów. 

..., Lokal najwyższej kategorii , a szklanka brudna. Przyn ieś d rugą. Wody zabrakło czy jak? 
"' KELNER: 
Właśnie , łaskawa pani . Zasoby wodne na ziemi straszliwe zmalały. W tej chwili w 
naszym mieśc ie rozporządzamy na głowę m ieszkańca szklanką czystej wody. Przy 
tym jacyś przestępcy wysadzili wieżę ciśn i eń. Od dwóch tygodni jesteśmy praktycznie 
bez wody. Rzeki, jeziora, morza i oceany zostały również zanieczyszczone. Wodę 
sprowadzamy z gór, ale ciągle mamy deficyt. (bierze raz jeszcze szklankę do ręki. 
wyciera ją brudną ścierką, nalewa kawę) 

STARA KOBIETA 
Co? 
KELNER: 
Deficyt. (odchodzi od okna Znów odwrócony plecami do sali . Stara Kobieta grzebie 
w szklance wskazującym palcem.) 
STARA KOBIETA: 
Same fusy. Aż gęsto„. (wybiera ze szklanki fusy 1 gromadzi w kupki na stoliku.) Gorzkie 
to. (Kobieta skrzeczy. Kelner po chwili podchodzi do stolika . Stara Kobieta wydaje 
z s1eb1e gruchanie jak gołąb . ) 

STARA KOBIETA: 
Cukrrrru, krru, cukru, cukru.„ (Kelner nabiera cukru na łyżeczkę i sypie do szklanki) 
Jeszcze! (Kelner dosypuje) Więcej ! (Kelner sypie tak długo, aż cukier wysypuje się na 
stół i na podłogę . Stara Kobieta grucha. Kelner sypie, wyciera twarz serwetką. Jest 
zmęczony.) Lubię słodko, słodziutko, z wiekiem lubię coraz słodziej„ . dosyp. 
KELNER: 
Może masełka . Do herbatki masełko bardzo zdrowe, na sposób mongolski . 
STARA KOBIETA: 
Zimno tu dzisiaj jak w psiarni. „ (Kobieta próbuje podn ieść się z krzesła. Porusza się 
kilka razy gwałtownie i nieruchomieje.) Cała się spociłam. A ten stoi. Twarz mi wytrzyj . 
(Kelner wyciąga z kieszeni ścierkę i wyciera starannie twarz Kobiety. Siara stęka. usiłuje 
się podnieść. wreszcie rusza przed siebie. przewracając po drodze krzesło . Wraca do 
stolika Siada } Czuję, że mi coś wypadło . „ Słyszałam jak upadło, musiało mi wypaść , 

jak tu „ . Tylko nie wiem gdzie, w którym miejscu„. Hallo! Kelner! Proszę tutaj! Hej! Ty 
tam! Do ciebie mówię. 
KELNER: 
Służę pani. 
STARA KOBIETA: 
Nie widziałeś? Gdzie to wypadło „ Torba się odpięła albo co? Sama nie wiem. 
KELNER: 
Niestety, nie zauważyłem.„ Czy można wiedzieć , co pani zgubiła? 
STARA KOBIETA: 
Nie wiem. Poszukaj na podłodze , może pod stołem , a może pode mną, a zresztą nie 
szukaj. Obejdzie się , mam jeszcze dużo różnych rzeczy w środku . Kiedy byłam młodą 
dziewczyną, nie myślałam, że baba ma w sobie tyle różnych rzeczy. Trzeba być dobrym 
specjalistą, żeby się w tym połapać, a ty pewnie, synku, myślisz, że kobieta jest jak lalka? 
KELNER: 
Nie zastanawiam się nad tym, proszę pani, dopiero co wróciłem z wojska. 
STARA KOBIETA: 
Nawojował się„. a ja z wiekiem lubię ciepło, cieplutko, cieplusieńko„. 
KELNER: 
W ciągu ostatnich dni obserwuje się duże kontrasty temperatury. W nocy notuje się 
miejscami do minus 15 stopni. Zbliżanie się od zachodu nowej zatoki niskiego ciśnienia 
grozi dziś wzrostem zachmurzenia i opadami śniegu. Imieniny obchodzą Edmund 
i Telesfor. 
STARA KOBIETA: 
Muszę jeść dużo szpinaku i prowadzić higieniczny tryb życia. (po chwili milczenia mówi 
stanowczo) Chcę mieć dziecko. 
KELNER: 
Tak, łaskawa pani , kobieta winna mieć dziecko„ . 

.., ... 



STARA KOBIETA: 
Spóźniłam się trochę. Miałam czterdziestoletnią przerwę . Nie mogłam . nie miałam 
czasu. Teraz mam czas, warunki , zdrowie i chcę urodzić dziecko. Niestety, byłam 
bezpłodna. Ale teraz wszystko się zmieniło. Sprowadź mi tego Rumuna , jakże mu tam, 
Pitulescu? Wynalazca kefiru hormonowego. Tam gdzieś w Siedmiogrodzie stuletnie 
baby zaczynają rodzić. Czytałam to w tych waszych gazetach, że urodziła piętnaście 
od jednego razu. No więc, sprowadź mi tego Rumuna czy też innego Cygana. Chcę 
rodzić ... Czego stoisz? 
KELNER: 
To nie Rumun, tylko Wioch ... Rumun zajmuje się teatrem. A siedmioraczki urodziły 
się w jednej z klinik brukselskich. Matka siedmioraczków, której nazwiska nie podaje 
się, przedtem była bezpłodna, a zaszła w ciążę po zażyciu szwedzkiego leku przeciw 
bezpłodności ... O, proszę , tu mam wycinek z gazety ... Wycinam sobie takie różne 
ciekawostki o życiu na Marsie, latających talerzach, przeszczepianiu różnych organów .. 
Jeśli chodzi o tego Włocha , to zajmuje się produkcją sztucznych dzieci w Bolonii . 
STARA KOBIETA: 
Gazety czytasz? 
KELNER: 
Namiętnie , szanowna pani. 
STARA KOBIETA: 
I co w tych twoich gazetach? Co na tym waszym zakichanym świecie? 

KELNER: 
Sytuacja znów bardzo napięta. 
STARA KOBI ETA: 
Trzeba rodzić, kto tylko może, powinien rodzić. 
KELNER: 
W tej sytuacji podziwiam pani odwagę . 

STARA KOBIETA: 
Sytuacja jest zawsze jednakowa ... zadzwoń po tego bolończyka, niech mi tu zaraz 
przyjedzie ze swoją sztuczną macicą. (Kelner nie słucha gadaniny Kobiety Podnosi 
z podłog i kupę starych podartych gazet Siada przy sąsiednim stoliku 1 zagłębia się 
w lekturze. Stara Kobieta je przez chwilę fusy. Wypluwa na podłogę, mówi .przed s1eb1e". ) 
I co tam w tych waszych gazetach piszą? 
KELNER: 
Kofi Annan rzucił światu dramatyczne ostrzeżenie. 
STARA KOBIETA: 
Jakież to ostrzeżen ie rzucił ten wasz Kofi Onan? 
KELNER: 
(zza gazety) „Jesteśmy dzisiaj świadkami wstępnego stadium trzeciej wojny światowej". 
(Stara Kobieta śmieje się , .cała " się trzęsie Kelner zaskoczony) Jednak sytuacja nie 
jest przyjemna. 

.... STARA KOBIETA: 
• Cukru, cukru! Cukru mi dosyp. Nie słyszysz? (Kelner trzymaiąc śm1ec1 w gazecie, 

podchodzi do stolika. Część śm1ec1 wysypuje na podłogę . ) Czekaj, no, zapomniałam ... 
mówiłeś mi, że ten wasz Kofi Onan, czy jak mu tam, mówił o trzeciej wojnie, że właśnie 
się toczy, czy jak tam? 
KELNER: 
Tak, łaskawa pani , właśnie , że „się toczy". 

STARA KOBIETA: 
Niech się toczy, a ty pójdziesz i kupisz mi w sklepie worek mąki. Cały worek. I tu przyniesiesz. 

KELNER: 
(pochylając się , poufnie) Robaki się zalęgną, poniesie pani stratę, sytuacja nie jest tak 
krytyczna, wydaje mi się, że na razie dwa, trzy kilogramy to ilość wystarczająca. 

STARA KOBIETA: 
Mąki mi kupisz. Będę jeść ciasto, będę się tuczyć. Oni robią wojnę, a ja ciasto. Ciastem 
zakleję wojnę. A o robakach mi nie mów, robaki lęgną się we wszystkich ... robak się 
lęgnie i w bujnym kwiecie ... jak mi deklamował narzeczony, który zresztą poległ ... 
Przynieś mi zaraz tort i miskę bitej śmietany. Robaki. Wojna. Możesz sobie straszyć 
takich mizeraków jak ty sam. Wszystkiego się teraz boją. Głupcy. Cukru, cukru. 
Wszyscy powinni rodzić. I Sophia Loren, i Sartre, i Bertrand Russel, Chirac, i Picasso, 
i generał de Gaulle, i Mao ... wszyscy ... bez względu na wiek , rangę, płeć i światopogląd. 

KELNER: 
Czy śmietankę zapakować , czy pani skonsumuje na miejscu? 

STARA KOBIETA: 
t na miejscu, i zapakować .. . cukrrru ... cukrrru! Widzisz, chłopcze, my musimy robić 
swoje, musimy jeść i rodzić. A gdzie ten twój profesor, ten bolończyk z brodą? Ci 
Włosi to tylko „amore" i „bambino''. Mądry naród. Musimy słodzić i rodzić. Gotować , 
rodzić i słodzić . Bez przerwy. Niech szykują wojnę .. . toczy się .. spluń na to. Ty masz 
utrzymywać w czystości szklankę . To jest twoje zadanie 

KELNER: 
(uśmiecha się) Ach, pani. cukier, mąka, smalec ... to było dobre w tamtych epokach. 
Teraz nic nam nie pomoże, z promieniotwórczej mąki narodzą się potwory, wszyscy 
zapadniemy na białaczkę . Brzuch mi bogiem nie będzie . 

STARA KOBIETA: 
Mówisz od rzeczy, synku, bo nie znasz języków. Brzuch, łono . Brzuch to rzecz wspa
niała, ale traktowana po macoszemu. Jest to rzecz wspaniała, ogromna. Cala kraina. 

Jest to l<raina 
bezbronna niewinna 
rozległa 

odsłonięta 

miękka uległa zamknięta 

otwarta obejmująca 
nasz żywot 
wieczny 
a tyle w nim pocisków odłamków 
tyle noży bagnetów dzid strzał 
dzieci 
nasze brzuchy 
to prawdziwe młyny 
to wielkie białe poematy 
to duże miękkie ciepłe 
bochny 

człowiek powinien nosić 
na brzuchu pancerz 



brzuch powinien podlegać 
ochronie międzynarodowej 
powinien być chroniony 
przed wszelkimi ciosami 
cała ludzkość to brzuch 
pulsujący ciepły 

napięty jak wojenny bęben 

ciekawa jestem co 
o brzuchach myślą generałowie 
oni tylko o tarczy parasolu mieczu 
mówią o odwecie 
o miażdżącym ciosie 
o broni jądrowej 
A żeby im jądra spuchły 
te ich wszystkie 
rakiety pociski wynalazki 
są skierowane w łagodny 
odkryty rozległy 
bezbronny 
brzuch kobiecy 
brzuch matki 
ziemi. 

(do kawiarni wchodzi piękna, zgrabna Dziewczyna Ubrana bardzo modnie. Siada przy 
stoliku. zakłada nogę na nogę. Bardzo wysoko. Przez cały czas szuka czegoś w wielkiej 
torbie. Szuka powoli, systematycznie albo w wielkim pośpiechu, wyjmuje i wkłada sto 
drobiazgów. Kosmetyki , papierosy, zapalniczkę. komórkę Zapala papierosa ... ) 
STARA KOBIETA: 

Topię się, strasznie tu ciepło się zrobiło . Ty się nie gap tam, tylko słuchaj. Tamten stolik 
należy do kolegi , nie do ciebie. 
KELNER: 
Słucham . 

STARA KOBIETA: 
Co macie na ciepło? 
KELNER: 
Bigos, flaczki, klops. 
STARA KOBIETA: 
Co? Jak? 
KELNER: 
Klops , flaczki, bigos. 

...., STARA KOBIETA: 
°' Zupy nie macie? 

KELNER: 
Zupa będzie za godzinę . 

STARA KOBIETA: 
Za godzinę twoja zupa mi niepotrzebna. 
KELNER: 

Pani zawsze sobie żarciki stroi na temat zupy. 

STARA KOBIETA: 
Nos w sos. Nigdy nie zrozumiesz, czym jest łyżka ciepłej zupy dla człowieka. (rozpina 
się pod szyją, coś tam z niej wylatuje, wypada na stolik) Strasznie mi gorąco . (Kelner 
włączył wentylator elektryczny sto1ący na Jednym ze stolików Wiatraczek rozmiata 
kurz. śmieci papiery. Ustawia go więc na podłodze. Wzbija się chmura pyłu.) Wyłącz 

to i otwórz okno. (Kelner wyłącza wentylator. staje przed zaslonrętym oknem. Zwrócony 
plecami do Kobiety Ręce złożone.) 
KELNER: 
Okno, niestety, jest zasłonięte. 
STARA KOB IETA: 
A czemu to 0zasłonięte"? 
KELNER: 
Goście nie mogą znieść widoku . 
STARA KOBIETA: 
Jacy goście, jakiego widoku? Przecież to najpiękniejsza panorama w Europie: stoki. 
przełęcze , potoki, szczyty, cedry, jodły, strumienie, wodogrzmoty. 
KELNER: 
(niezbyt wyrażnie) Zaszły pewne zmiany na dnie oka. 
STARA KOBIETA: 
Kręci sz coś , ukrywasz. Odsłoń . 

KELNER: 
(tonem rzeczowym i oschłym) Niestety, bez pozwolenia kierownika sali nie mogę spełnić 
pani życzenia. 
STARA KOBIETA 
Osioł. Wołaj mi tego kierownika„. albo nie , czekaj„. przynieś flaczki , pot mi spływa po 
krzyżu „ . wytrzyj mi plecy. (Kelner wyciąga z k1eszenr sc1erkę, odchyla okrycie i suknię 
1 wy ·1era Kobiecie plecy) Dziękuję. Dosyć . Dopisz do rachunku. „ Gdzie te flaczki? Gapa„. 
czekaj, gdzie idziesz. Prosiłam , żebyś odsłonił i otworzył okno„ . Gdzie ten przeklęty Ru
mun? Wioch? Niech będzie Wioch. Dzwoniłeś do niego? Topię s ię jak masło. Gdzie masz 
rączkę do drapania? Powiedz mi, co zrobil i z tymi modrzewiami za oknem? Oślep ili okno. 
KELNER: 
Pragniemy gościom zaoszczędzić przykrego widoku. A przy tym przez okno może wejść 
przestępca . Kręcą się bandy wyrostków. Gwałcą, kradną koty, samochody, piszą. „ 
STARA KOBIETA: 
Kręcisz z tym oknem. 
KELNER: 
(wzrusza ramionami) Daleki jestem od kręcenia, ponieważ nie mam w tym interesu. 
Mnie tam wszystko jedno, życzenie klienta jest dla mnie rozkaz.em. (odsuwa kotarę 
1 powolt otwiera okno. Przez szparę wpada do wnętrza kawiarni trochę sm1eci: popiołu. 
~ osc1 ogryzków„ Kelner szybko zatrzaskuje okno.) 
STARA KOBIETA 
Kręcisz, a niołku . 

KELNER: 
O tej porze pełno much „. musimy poczekać do nocy. 
STARA KOBIETA: 
Otwieraj zaraz, nie mam czasu ... (Kelner udaje, że nie słyszy Sygnal dżwiękowy. 

Dz1e czyna siedząca przy stohku wyjmuje komórkę, chwllę słucha„ . ) 

DZIEWCZYNA 
Misiek?„. No cześć ... Fantastycznie„ . Ale to mnie nie kręci „. Ktooo? Ta pinda 



kinowa? ... OK ... OK ... Może być i casting„. Która godzina? Dziesiąta, jedenasta? Nie 
wiem, czy wyrobię„. OK! OK! OK! Wyrobię, wyrobię, wyrob ię ' Dziadek? ... Dziadek jak 
siedzi, to bez przerwy się rusza.„ No to ja już nie wiem. To baj _ (Dziewczyna zbiera 
rzeczy ze stolika. wrzuca do torby. Szybko wychodz1.) 
KELNER: 
Przyjechał lekarz, o którego pani prosiła. 
STARA KOBIETA: 
Powiedz temu mędrkowi, że jestem bezpłodna od pięćdziesięciu lat. Pierwiastka. 
(wchodzi Lekarz) 
LEKARZ: 
Gdzie nasza pierwiastka? (Lekarz rozgląda się. siada przy stoliku) Teee„. {nieocze
kiwanie zwraca się do Kelnera) Ale najpierw ty. Spuszczaj portki. To nie komisja 
poborowa ... Z świerzbem nie możesz występować w reprezentacyjnym lokalu. Czekaj„. 
Jak to mu się śpieszy. Nie będziesz urządzał szwancparady, tu nie koszary ... (wyciąga 
okulary i podartą książkę, otwiera stronę) Dam ci receptę. Mądrość ludowa_ Wracamy 
do tradycyjnej medycyny„. (czyta głośno) Na puchlinę członka męskiego„. 
KELNER: 
pochyla się nad Lekarzem i zwraca Jego uwagę na pacientkę) Panie doktorze, o ile 

sobie przypominam, leczył mnie pan na pęcherz„ 
LEKARZ: 
Na puchlinę członka lekarstwa prostsze dla uboższych są „ sól z przaśnym miodem 
zmieszawszy pomazuj rany ta iemnego członka 
STARA KOBIETA: 
(głośno) Tajemny członek, nudziarz. 
LEKARZ: 
(do Kelnera) Przynieś mi kawę i gazety. 
STARA KOBIETA: 
Znów przeciągi. Kto otworzył te drzwi? 
KELNER: 
Potrawy się przegrzewały, proszę pani, mięso miało odleżyny. W dawnych czasach stan 
higieny osobistej i zakładów zbiorowego żywi.enia IDył o wiele niższy. 
STARA KOBIETA 
Gdzie moje flaczki? 
KELNER: 
Moment, bitte„ 
LEKARZ: 
Na wrzody i krosty„. 
STARA KOBIETA: 
Obrzydliwe rzeczy teraz ludzie ludziom opowiadają . gdzież 'a wschody i zachody 
słońca? Co się stało z pejzażem. 
LEKARZ: 

..,. Na gorączki dziecinne, które w ten czas bywaja
0 

leki różne mamy.„ 
"' KELNER: 

Właśnie, proszę pani, aby to zrozumieć, trzeba być całym człowiekiem.„ Jeszcze 
powrócimy do tego tematu. Na razie trzeba wietrzyć i trzepać, trzepać i wietrzyć. 
LEKARZ: 
O gazecie zapomniałeś przyjacielu. 

KELNER: 
Broń Boże, oto gazetka. (podaje Lekarzowi na rączce podartą gazetę . Lekarz przegląda 
gazetę odkleja zlepione stronice. rozwija, rozdziera przy tym 1 dziurawi papier. Twarz 
zasłonięta podartą gazetą) 

STARA KOBIETA: 
(idzie w stronę okna, potyka się, mówi głośno) Czy tu jest jakiś prawdziwy mężczyzna? 
{Lekarz czyta. Kelner przez ramię Lekarza stara się coś odczytać. ) Nie ma j uż 

prawdziwych mężczyzn, gdyby pan był prawdziwym mężczyzną„ ale pan chowa głowę 
w gazetę, przed odpowiedzialnością 
LEKARZ: 
(odkładając podartą gazetę , którą bierze Kelner) Służę pani„. 
STARA KOBIETA: 
Proszę otworzyć to okno. (Lekarz podchodzi do okna 1 zdecydowanym ruchem otwiera 
je szeroko. Przez otwarte okno wlewa się, wsypuje góra śmieci i odpadków. Góra śmieci 
p iętrzy się za oknem. Co jakiś czas do kawiarni wsypuje się nowa porcja śmieci : liście. 

gazety, duża lalka, puszki ... Chuda choinka, .drapak' Lekarz otrzepuje się z piachu . 
Ciągnie wózek. Podnosi ułańskie czako. Słychać zgrzyt wywracanych pojemników, 
warkot motoru _ Stara Kobieta z uśmiechem) Dzięk uję , wreszcie jest czym oddychać. 
(siada przy stoliku) Co z tymi flaczkami?.„ Co oni zrobili z tymi starymi modrzewiami za 
oknem?! 
KELNER: 
(woła) Cyryl, Cyryl! (do kawiarni wchodzi drugi kelner - Cyryl. Trzyma w rękach 
miniaturową śmietniczkę z plastiku 1 mrotełkę Ruchy ma dystyngowane. Zbiera 
delikatnie śmieci na śmietniczkę, rozgląda się bacznie po lokalu, jakby chciał 
sprawdzić. czy ;eszcze gdzieś nie ma odrobiny kurzu, i wychodzi, trzymając przed sobą 
smietniczkę . ) Flaczki dla pani„. 
CYRYL 
Służę uprzejm ie „ Flaczki„. 
KELNER: 
Modrzewie zostały zrąbane, zerżnięte i wycięte ze względu na wzrastający ruch 
automobilowy, łaskawa pani_ 
STARA KOBIETA: 
Głupcy. Wolałabym, żebyście mnie zerżnęli , osły, niż te ś liczne drzewa. Pam iętam , 

p rzyjechałam tutaj kiedyś w maju. Modrzewie za oknem okryty się delikatnymi i głami. .. 
śl iczne to drzewo. najładniejsze ze wszystkich naszych drzew iglastych.„ Dlaczego 
u nas teraz tak mało tych drzew ładnych I wesołych ... (Stara Kobieta ..vyta za rękę 
Kelnera, który czyta podartą gazetę) Pieść mnie. 
KELNER: 
Momencik, łaskawa pani. 
STARA KOBIETA: 
Pieść . 

KELNER: 
W tej chwileczce, tylko wyrzucę śmieci . 

STARA KOBIETA: 
Zostaw to i pi eść mnie. 
KELNER: 
Za minutkę, tylko wytrę ręce. 

Cll ... 



STARA KOBIETA: 
Nie za minutkę, tylko w tej chwili, za minutkę będzie za późno. Czekałam czterdzieści 
osiem lat, a ty teraz zajęty jesteś śmieciami i wycieraniem rąk. Czekałam, zawsze 
czekałam. Albo był nieśmiały jak motyl, albo głupi jak buhaj. Ten nie wiedział, co robić 
z rękami, tamten nie wiedział, co robić z nogami, bo mu się pociły ze strachu. a jeszcze 
inny został kapucynem. Wreszcie ostatni poległ na polu chwały, wytrzyj ręce i chodź tu 
natychmiast. (Kelner wyciera ręce 1 staje przed Kobietą) ł czego stoisz jak ... na weselu, 
jak półtora nieszczęścia, za godzinę kończę siedemdziesiąt lat i nie mam ani chwili do 
stracenia. Rusz się. Futurolog zakichany. 
KELNER: 
Łaskawa pani jest tak ubrana, źe doprawdy. 
STARA KOBIETA: 
Ubrana, ubrana. Ty też jesteś ubrany. Nie widzisz, że cała drżę. Ubrana. To mnie 
rozbierz ... czego się gapisz, nie rozbierałeś nigdy kobiety? A, prawda, wy teraz tego 
nie robicie. Wszystkie są rozebrane. Jak ta dziwka, co mi szklankę opaskudziła 
szminką. Zaglądacie, gdzie się wam podoba ... życie ze mnie wycieka ... gdzie te flaczki, 
gdzie ciastka, gdzie bita śmietana? Czekaj! Mam ochotę na kwaśnego ogórka . (Kelner 
chce odejść) Stój! Flaczki może przynieść Cyryl ... Chodź tu bliżej, daj mi rękę ... No .. 
(po chwili) Zdaje mi się, że coś chodzi mi po nodze ... pewnie mysz ... albo karaluch. 
Trucizny nie wykładacie. Jak wam nie wstyd. I to ma być reprezentacyjny lokal. 
Wyraźnie czuję, że coś mi chodzi po nodze. Zobacz co, bo ja nic nie widzę. Pewnie 
szczur ... 
KELNER: 
To niemożliwe, łaskawa pani, u nas nawet mucha nie siada na gościa, nie śmie 
(od strony widowni po1aw1a się druga Stara Kobieta - Papuga) 
PAPUGA: 
Bon jour. .. (ubrana kolorowo. Kapelusz z woalką przysłaniającą twarz. Parasolka. 
Papuga rozgląda się, co się dZleJe „ Czasem wtrąca Jakieś słowa francuskie - mon 
amour. .·,.mon petit...·, sucre. sucre .. •. Ma reklamówkę z napisem .Printemps") 
STARA KOBIETA: 
Co, co niemożliwe? Przecie wiewiórka po mnie nie chodzi. (Kelner klęka, próbuje 
podnieść do góry suknie kobiety) Zostaw. Nie trzeba. (Kelner zdziwiony) Co się gapisz? 
Weszło we mnie i nie ma o czym gadać. 
KELNER: 
Pani raczy się mylić, w naszym lokalu wytępiono karaluchy, komary, gryzon ie, wróble 
i muchy. Muchy są u nas likwidowane wszelkimi dostępnymi środkami fizycznymi 
i psychologicznymi. Przy pomocy perswazj i i reedukacji. Cyryl ma packę na muchy, to 
kat na muchy, ma swoje metody, był na specjalnym przeszkoleniu. 
STARA KOBIETA: 
Nie zagaduj, tylko pieść. 
KELNER: 

.., Tak ni stąd, ni zowąd? Bez żadnej przyczyny? 
0 STARA KOBIETA: 

Nie ględź, lecz pieść. 
KELNER: 
Gdzie, jak? 
STARA KOBIETA 
Wszędzie. Zaczynaj od stóp albo od głowy. Niczego nie nauczyłeś się w kinie, 
w telewizji? 

KELNER: 
(zaciera ręce. iest 1ednak skrępowany) Po prostu straciłem głowę , nie wiem, od czego 
zacząć. 

STARA KOBIETA: 
Wszystko jest do kochania, gamoniu, można kochać włosy, skórę, kości , jest miłość 
paznokci i miłość języków , miłość rąk i nóg, miłość pieprzyków, piegów, znamion ... 
Miłość ogiera i byka, kameleona, kozła, osła, barana ... na psi, koci , ptasi sposób ..• ośle! 
A ty co? Koprofag. 
KELNER: 
Pani mnie obraża . (równolegle Papuga skrzeczy. Stara Kobieta wydaje nieartykułowane 
g1osy) Pani winna się opanować, bodaj w miejscu publicznym. (Stara Kobieta siada 
- warl<.niecie) Słucham? 

STARA KOBIETA: 
Nic„. zostaw .. . przynieś mi jaja surowe, cebulę , trufle i wątłusza z wody ... rozumiesz? 
Schell fisch dużo fosforu ... czekaj, gdzie lecisz? Do tego sushi i rybie wątróbk i „ (hala 
motorów. brzęk metalowych pojemmków na śmieci 1 odpad~1 Przez okno wah się znów 
góra śm1ec1. Nikt na to me zwraca uwagi.) 
KELNER: 
(strzepują(, z rękawa jakiś pyłek, mówi z uprzejmym uśmiechem) Polecam gorąco 
cocktail Doktora Fagiano. 
STARA KOBIETA: 
Cóż to za cocktail? 
KELNER: 
Profesor Fagiano przyrządza u nas cocktail, którego głównym składnikiem jest 
sulfadiazyna.„ Cocktail jego posiada właściwości odmładzające , wypróbował on swoją 
metodę na wielu psach i twierdzi , że przywrócił im młodzieńczą zdolność ruchu, a także 
utraconą potencję płciową. .. Wypróbował też odmładzające działanie na szczurach, 
które po tej kuracji odzyskują wszystkie atrybuty szczurów młodych ... 
STARA KOBIETA: 
J akież to atrybuty? 
KELNER: 
Trądzik, nadmierne pocenie się dłoni i nóg, przekora, samogwałt. „ 

STARA KOBIETA: 
Ileż to razy same dokładamy córkom klusek na talerz, bo chcemy, żeby dziewczyna 
.dobrze wyglądała" , a tymczasem wraz z okresem pokwitania mija zazwyczaj tusza. 
Uderzmy się w piersi .. . 
KELNER: 
Wie Schade„. 
STARA KOBIETA: 
Mój kotku , bylam już wszystkim, i Namiestnikiem, i Sartrem, i Świętą Krową. i zwykłą 
siedmiopudową przekupką. w którą chciał wcielić się diabeł , ale teraz nie mam czasu 
na te głupstwa, teraz wysiaduję, siedzę na jajach , oczywiście w przenośn i, gamoniu . 
Czasu mam mało, muszę rodzić bez przerwy. J uż teraz, tutaj za raz. przygotuj wodę, 
dużo wody, cały kocioł wody, przygotuj prześcieradła .. . (narastajiicy h li:ls motorć 
śm1eciark1 brzęk pojemników na śmiec;i. Kelner zagubiony odchodzi $c1emmeme ) 

-... 





AKT DRUGI 

(śmietnisko. Plaża. Została ściana kawiarni . Dwa stoliki, krzesła. Owa kosze plażowe . 

Ławka . Wchodzą dwaj Zamiatacze Na leżakach w słońcu trzy młode dziewczyny 
opalają się Jedna przegląda kolorowe pismo. Druga smaruje się kremem. Trzecia ie 
czekoladki Przy stoliku Stara Kobieta drzemie. Filiżanka po kawie Kłębek wełny. Cały 

czas słychać dalekie odglosy strzałów.) 

ZAMIATACZ I: 
(Zamiatacz czyta fragment dziennika - książk z I woiny światowej) W nocy na 
2 sierpnia dano nam znać z pozycji, żebyśmy zakładali sobie maski na usta i nos oraz 
okulary na oczy. Gdyśmy to pozakładali , w tym dymie myśmy tak siedzieli. .. Jak to 
szkaradnie wyglądało , jak żyję , takiej maskarady jeszcze nie widziałem ... Czlowiek, 
który ginie od kul i albo pocisków, krwią się zalewa i umiera. Umierający człowiek zatruty 
gazami to straszny widok, gdyż jest zupełnie przytomny, wrzeszczy, blaga o pomoc, 
a tej mało można mu dać, gdyż wszystko w człowieku zdrowe oprócz płuc , które są 
tym jadem spalone oraz oczu, na które zaniewidzi. .. Czarnieje ciało . .. Ilu ich straszną 
śmiercią zginęło i w innych szpitalach . „ Liczby ich nie znam, ale przypuszczam, iż nie 
mniej tysiąca ... 
11 sierpnia dzień był dość spokojny. Na froncie cisza .. Pogoda piękna .. . toteż pokazali 
s i ę w obłokach nasi goście w postaci maszyn piekielnych, aeroplanów. 
ZAMIATACZ li 
Może to kupiom w antrykwariacie, co .. (Zamiatacze wychodzą) 
DZIEWCZYNA I: 
Carol a brała ślub w bazylice Księcia Apostołów, ślub dawał arcybiskup .. 
DZIEWCZYNA Ili : 
Suknia była zapięta pod szyją. cala z białej koronki. .. Każdy płatek róży był ozdobiony 
perełką. Tren był błękitny, miał dwanaście łokc i długości. .. 
DZIEWCZYNA I: 
A pannę młodą prowadził ojciec. 
DZIEWCZYNA Ili : 
Ciekawe, czy płakała? (Stara Kobieta budzi się, rozgląda , przegląda w lusterku. Ziewa. 
Naciąga skórę twarzy.) 
DZIEWCZYNA I: 
Dziennikarz, który podał opis ślubnej sukni .. nie został, za karę , wpuszczony do kościoła. 
DZIEWCZYNA li : 
Za karę? 
DZIEWClYNA I: 
Za karę. Potem nie miał prawa zdradzić przed terminem tajemnicy. 
DZIEWCZYNA Ili : 

~ A wiecie, że panna młoda zlożyła ślubny bukiet kwiatów u stóp św. Agaty, patronki 
pi elęgniarek .. . Ciekawe, czy ona kończyła szkołę pielęgniarek . 

DZIEWClYNA I: 
Potem było przyjęcie w Białym Domu . Tort weselny miał 70 pudów wagi , siedem metrów 
wysokości. .. Składał się z siedemnastu kondygnacji. · 

.., 

DZIEWCZYNA Ili: 

Panna młoda usiłowała napocząć tort, ale nie miała siły i wezwała do pomocy pana 
młodego , a później ojca . 
DZIEWCZYNA I: 

Ale tort był jednak zeschnięty i zaczął się kruszyć .. Więc młodzi wzięli po kawałku do ręki. 
DZIEWCZYNA I 
Co jeszcze? 
DZIEWCZYNA 111 

Był łosoś, szampan , kawior, gęś w maladze i pieczeń z polędwicy. „ 
STARA KOBIETA: 
Aaaa ..... .. . 
DZIEWCZYNA li: 
I co z tego? 
DZIEWClYNA 111: 
Nic. 
DZIEWCZYNA 11: 

No, właśnie , u Kowalskich też był szampan. gęś i polędwica .. _.. ) 
DZIEWCZYNA Ili: 
No i co z tego? 
DZIEWClYNA 11 : 
Nic. 
DZIEWClYNA Ili: 
No właśnie . 

STARA KOBIETA: 

„No właśnie ... ". Kelner ... kawę zabierz, bo mucha wpadła . (do Cyryla, który pojawił się 
na horyzoncie 1 znika) Pośpiesz się. 

Dziewczynki, kto tak hałasuje? ~ 
DZIEWClYNA I: ( 
To chłopcy bawią się w wojnę ... 
STARA KOBIETA 

A to osły, zamiast się bawić w miłość ... Kelner ... Gdzie ten, przek lęty, znów mi uciekł??? 
Hej! (wchodzi Slepiec. W płaszczu. Z bialą laską. Dotyka laską koszy, puszek jednei 
z dziewczyn. Zawraca. idzie w drugą stronę . Siada ławce Maca dokoła siebie laską.) 
SLEPIEC: 

Snieg. Pierwszy śnieg . (cały czas słychać strzały) Chłopcy. Przestańcie strzelać . 
Przestańcie bawić się w wojnę . Ulepcie sobie lepiej bałwana ze śniegu. Ja wam 
pokażę, jak się lepi bałwana ... ($1epiec wstaie. robi kilka kroków, potyka się, upada. Nikt 
mu nie pomaga ) Kocham ten mały, neutralny kraj. Osi edliłem s ię tu po wojnie. Kocham 
to jezioro, w którym przeglądają s ię szczyty gór pokryte śnieg iem„ . Przywiozłem ze 
sobą ziarenko, nasienie. Ostatnie. Zasadziłem je nad strumieniem. I teraz możemy już 
w jego cieniu wypoczywać. To modrzew. Bardzo kocham modrzewie. (do kaw1arn1 · "' ... 
wchodzi Skrzypek Tuli w ramionach instrument w czarnym futerale Przysiada. Poiaw1a 
się też Strażnik.) 

STRAżN I K : 
Dzień dobry. 
SKRZYPEK: 
Dzień dobry. 



STRAŻNI K: 
I cóż my tutaj mamy? 
SKRZYPEK: 
Skrzypce_ Pokazać? (Strażnik kiwa głową. Skrzypek wyimuje skrzypce z futerału .) 

Zagrać? (Skrzypek zaczyna grać melodię Graj. piękny Cyganie Strażmk slucha. 
macha ręką. odchodzi. Ale Skrzypek graiąc. idzie za nim. Strażnik odwraca się 
- .chocholi taniec· trwa chwilę. Słychać dżwięki telefonów komórkowych . Wszystkie 
trzy dziewczyny wstają z leżaków i zaczyna1ą rozmawiać Rozmowy nakładają się na 
s1eb1e. Słychać: .Ko, ko. ko, ka . ka, ka, meee„ ·.Wchodzi Dziewczyna w1dz1ana 
w I akcie. Teraz ubrana wieczorowo, sexy, ostry makijaż Chodząc uczy się 
• oskarowego podziękowania. ) 
DZIEWCZYNA: 
Dziękuję wszystkim za tę wspaniałą nagrodę ... za tą wspaniałą nagrodę. „ dzięki. „ 
balszoje mersi ... tank ju ... Dziękuję wszystkim, a nade wszystko mojej babci Mani 
i dziadkowi Leonowi, że zdecydowali s ię począć moją mamę Helę oraz dziadkowi 
i babci ze strony Taty, że powołali do życia mego niezwykłego Tatę. Dziękuję 

mamie i Tacie, że zdecydowali się donosić ciążę , choć pragnęli chłopca , a ja jestem 
dziewczynką. Jestem wzruszona. Bardzo wzruszona. „ (obraca się dookoła własnej 
osi. prezentuje to i tamto ) Niezwykle wzruszona.„ Dziękuję Doktorowi Fuku-Kuku 
za te kształty, które nadal mojemu ciału , dziękuję moim trzem .. czterem . .. mężom za 
scenariusz życia, który pozwolił.„ dz i ękuję wujowi Alfonsowi... Dziewczyna wyciera 
palcami łzy. Z głębi nadchodzi Papuga z wózkiem. z którego wystają parasolki) 
PAPUGA: 
Kri, Kri .. . Papuga grzebie parasolką w śmieciach, gazetach. Otwiera 1utowy lub 
niebieski worek Wyrzuca rozdeptane butelki po wodzie, maskę gaz.ową. książkę 
telefoniczną starą książkę bez okładki. Czyta glośno_) Go ... e„. the„ . Artysto. twórz, 
nie gadaj . .. (chowa książkę) 
DZIEWCZYNA li: 
(og ląda wózek z kolorowymi parasolkami) Duchamp? 
PAPUGA: 
Pas Duchamp, c'est parapluies. Kra„ . Kra .. . 
DZIEWCZYNA li 
(ożywiona kadruje wózek tak 1 siak, opuku1e go) Moja nowoczesność jest widzeniem 
płask im ... Kapujesz. __ Choć używam też form zgeologizowanych .. . Moje widzenie jest 
płaskie . „ moja obecna instalacja jest plamą. „ reliefy rozmazane. „ namalowałam obraz 
H520, wirusa ptasiej grypy ... te wirusy atakują łabędzie ciągnięte gondolą Lohengrina ... 
Nie będą to obrazy w ramach tradycyjnych ...... Muszą mieć swoją przestrzeń - zamiast 
trzech łabędzi, trzy białe pisuary pomalowane na czarno ... ciągną po jeziorze łódź 
Lohengrina. „ Z motywami muzyki Wagnera .. . 
PAPUGA: 
Artysto, twórz, nie gadaj . „ Kwa, kwa, kwa „. 

.., DZIEWCZVNA li : 
"' (dotknięta odchodzi wykrzykując) Blasewitz dostał za ostatni obraz milion marek! 

(powtarza dwa razy szybko) Moje widzenie jest płaskie ! (zabiera torb le„ak, odchodzi 
Papuga wyjmuje Misia z urwanymi łapkami, próbuje go animować . Przygląda Jej się 
Lekarz.) 
LEKARZ: 
Chirurgia plastyczna, transplantacja serca, nerek, wątroby to nowe wyzwania. Cóż 

• 
możemy wam poradzić ,na co dzień"„. lyć pełnią życia, ale u nikać .wyczynowości" , 
dobrze się odżywiać , a zarazem dyskretnie obserwować wagę własnego ciała . Czuwać 
i odpoczywać. Wyzbyć są też niektórych fałszywych poglądów - ludzie słyszeli, że 
sól .męczy serce", podczas gdy sól w małych i lościach jest organizmowi absolutme 
niezbędna . „ Każdego dnia należy znaleźć miejsce na chwilę odprężenia, ciszy. snu .. . 
PAPUGA: 

Pardon, monsieur docteur ... Pardon za merci. „ Jestem już staruszką„. Moim hobby 
są spacery, ale mam odciski.„ Tak często widzę nicowane twarze ... docteur„ . świat 
zamienił się w taką dziwną soupe . „ soupę ... zupę„ . 
LEKARZ: 

Zupa „. la soupe,„ Znaleźć każdego dn ia miejsce na chwilę odprężenia , chwi lę ciszy„ . 
L czenie polega na usunięciu przyczyny ... Na ło nie przyrody odzyska pani wiarę, siły 
i spokój . .. W lesie, w polu .. . I słuchać skowronka ... 
PAPUGA: 

Monsieur docteur„ . Jak ja mam słuchać skowronka, leżąc na fekaliach? 
STARA KOBIETA: 
Łono przyrody też potrzebuje spokoju __ . 
LEKARZ: 

(Lekarz bada tętno Starei Kobiecie) 156, 157.„ 160, 161.. . Jest pani zdrowa jak 
krokodyl. Przyjmuję od 10 do 10:25 (odchodz) Chirurgia plastyczna .. . kakaowy 
piling pośladków. „ (pojawia się Pan 8 . Poprawia chusteczkę w k, szo c 12yto 
marynarki, nuci Te fiolki pachną cudnie Podchodzi do Starej Kobiety. kłania się ) 
PAN B: 

Madame .. . (rzuca na stolik kwiat. Po chw1h k1eru1e się w stron _ Cyryla J 
CYRYL 

Kłaniam się , służę uprzejmie. (zaw1azuje Panu B ścierkę na szyi) 
PAN B: 

Cóż, Cyrylu , znów l udzkość na krawędzi. 
CYRYL: 

Niestety, panie mecenasie, na krawędzi„ . Czy umyć głowę? 
PAN 8: 
Nie trzeba, odkurzyć„ . parę latek minęło i znów na krawędzi .. 
CYRYL: 

Ajak małżonka pana redaktora? Jeś l i wolno spytać. 
PAN B: 

Dziękuję, na krawędzi, ale palna energii. 
CYRYL: 

Baczki podciąć, przedziałek, jak zwykle, po lewej. 
PAN B: 

Niech będzie po lewej . ( lychać bzyczenie muchy) 
CYRYL: 

Zdaje mi się, że coś brzęczy? (obaj nasłuchu1ą) 
PAN B: 

Ciąg l e prowadzisz wojnę z muchami? 
CYRYL: 

Od dziecka, panie mecenasie, ale jeszcze trochę much zostało, a ja już stary. 
PAN B: 

Zostaw je w spokoju, niech się rozmnażają. lepiej weż się do łupieżu. 



CYRYL 
Co to to nie, panie mecenasie, to sprawa pryncypialna. Ja nie mogę znieść nawet myśli , 

aby w takim lokalu jak nasz te owady urągały higienie ... (wyciąga packę na muchy 
Urządza polowanie na muchę Skrada się czat. biega. lanczy, podskaku1e 
Tak tancząc, zbliża się do stolika Starei Kobiety ) 
STARA KOBIETA: 
.Aquila non capił muscas .. ." Orzeł nie łap i much, ośle ... 
CYRYL: 
Ja ją śledzę od kilku lat.. 
STARA KOBIETA: 
Mucha utopiła się w kawie ... kawę zabierz .. Przynieś flaczki, nie zapomnij o pieprzu .. . 
Życie marnujesz ... nic nie rozumiesz. 
CYRYL: 
Oszczędzam, odkładam na książeczkę . Teraz muszę się zastanowić, przed chwilą otrzy
małem wiadomość, że znów znajdujemy się na krawędzi ... (do Starei Kobiety) Flaczki 
przy muzyce będą o 20% droższe. Na krawędzi wszystko szybciej stygnie, a muzyka gra. 
(Cyryl kilka razy uderza w stolik Pan B chrząka znacząco klika razy. nawet grożnie ) 
STARA KOBIETA: 
Co tam za wieprzak tak chrząka? 
CYRYL: 
(pochyla się konfidencionalnie) To nasz stały gość, Europejczyk. smakosz. gawędziarz , 

kozer ... 
STARA KOBIETA: 
To czego chrząka , a nie gada. 
CYRYL: 
Pan baron sam do siebie nie może mówić. Pan baron musi mieć odpowiednie audytońum . 

STARA KOBIETA: 
Przeklęci nudziarze. Co z tymi Haczkami, z tą kawą? Długo mam jeszcze czekać? 
CYRYL: 
Nie wiem, proszę pani. 
STARA KOBIETA: 
Jak to nie wiesz? 
CYRYL: 
Bo tak naprawdę , to ja pluję na pani kawę . 

STARA KOBIETA: 
Dwulicowy jesteś. 
CYRYL: 
To nie mój rejon „ . kolega ... 
STARA KOBIETA: 
A gdzie ten .kolega"? 
CYRYL: 

"' Na ochotnika się zgłosił . Poszedł . Niech go pani zawoła , to może przyjdzie. 
"' STARA KOBI ETA: 

Cukrru! Cukrrru! Udaje, że nie słyszy. (z dolu wylaz1 na czworakach człowiek z nożem, 
wyciera nóż o rękaw Jest to nasz Kelner. Wrócił do .swojej kawiarni" Zbliża się do 
stolika . Wojskowa. terenowa bluza brudny bandaż na ręce. Krecha na twarzy. Staje 
przed St.arą Kobietą ) Nie słyszysz , co się do ciebie mówi? Zabierz kawę . Mucha byla 
w kawie, włos w śmietance, śmietanka w gazecie, gazeta w klozecie, zabieraj, 

zabieraj „ . Ruszają się jak muchy w miodzie. Nic w nich życ i a . Stoi taki z rękam i 

w kieszeniach i filozofuje. Gdzie te flaczki? Gdzie ten skrzypek? (po chw1l1) Ja ciebie 
gdzieś widziałam. Gdzie ja ciebie spotkałam? Czego się na mnie gapisz jak wół na 
malowane wrota. Jak to się wystroił! W piórka porósł. Gdzie to bywałeś? 
KELNER: 
Na wojnie byłem, łaskawa pani. 
STARA KOBIETA: 
Na .wojence"? 
KELNER: 
Tak jest, na trzeciej wojence. 
STARA KOBI ETA: 
Trzeciej , czwartej , dziesiątej . Strasznie się wam śpieszy ... Toś ty mi kawę słodził? N iedołęga . 

KELNER: 
Kawusia zapewne wystygła , ale pani trzyma się znakomicie . 
STARA KOBIETA: 
Jakich to sobie piór, guzików, patek nawieszał wojak ... a ja lu, aniołku , chłopaka 

urodziłam i trzy dziewczynki. Chłopak zuch. Ale go nie dam. Siedzę na nim .. . zobacz„ . 
no, nie bój się . (Kelner klęka 1 zagląda Zag 1zdał z podzrwu. Odchodzi ) 
CYRYL: 
(Cyryl przygląda się Panu B z upodobaniem Wyciąga lusterko, obchodzi Pana B 
dokoła. Drugie lusterko Pan B obserwuje w lusterku, czy dobrze został ostrzyżony ) 
Dziękuję , pan ie mecenasie. (zde1muje ściereczkę z szyi Pana B Pan B podnosi się 
Cyryl omiata starannie całego Pana B z niew1dz1alnych Ytłosów . ) 

PAN B: 
Dziękuję, Cyrylu. 
CYRYL: 
Przepraszam, że się ośmielam . ale pan mecenas zapomniał, a ja czekam. Czekam na 
anegdotkę. Pan mecenas zapomniał o anegdotce. 
PAN B: 
A którą to anegdotkę chcesz usłyszeć? Polityczną? 
CYRYL: 
A, broń mnie Boże, panie mecenasie, ja się do polityki nie mieszam. (podsuwa Panu B 
'rzesło) Proszę! 

PAN B: 
Nie będę już s iadał , mój drogi, opowiem tak, .per pedes apostolorum" ... (Pan B 
wygła">za anegdotkę. powtarza myh słowa. plącze .) Otóż pewien pan miał zwyczaj 
notować w swoim kalendarzyku , co rob ił każdego dnia. Czasem nawet po kilka razy. 
Zaintrygowany próbowałem dociec, co zawierają te notatki. Zapytany, odpowiedział: .Bo 
widzi, pan baron. To są moie niepodważalne alibi. Co robiłem, z kim rozmawiałem 

i o czym. Na przykład dzisiaj rozmawiałem z panem mecenasem ... o życiu" . M inęło 

parę miesięcy i w czasie naszego spotkania nagle pojawiło się dwóch policjantów, 
oskarżając mojego rozmówcę o napad na staruszkę, grab ież torebki i wreszcie 
morderstwo! .Zaraz, zaraz, panowie? Kiedy to było? Dwudziestego, mówicie. 
Chwileczkę , wszystko jest lu zapisane: 15, 16„ „ 19 120 .. STARUSZKA! Wszystko się 
zgadza". (Cyryl kłada .narzędzia znika. Do stolika St<1rt1J Kobiety przysiada się Pan B) 
STARA KOBIETA: 
Jakiś ty stary, Brzdyniu. „ Okropny ... (długa przerwa) Paskudny ... 

"' ... 



PAN B: 
Próbowałem różnych maści„. przykładałem nawet skórki młodych panienek ... laury„. 
waluty ... psie flaczki . 
STARA KOBIETA: 
Serce w tobie zwiędło .. Na stare lata gawędziarzem zostałeś„ . znakomitym 
„kozerem"„. prawda to? Kozer. Jeszcze jeden „. (do Pana B podchodzi Kelner z gazetą) 
KELNER: 
Czy podać świńskie kolanko, panie baronie. Proszę, oto gazetka . (Pan B bierze gazetę 

z której nieoczekiwanie wypada nóż) Sytuacja znów nap ięta do granic wytrzyma/ości . 

PAN B: 
Daj mi, synu, vin rouge, chateau l:lolek rocznik 69. I cóż tam w dodatku kulturalnym do 
gazety znalazłeś? 
KELNER: 
Tu jest pies pogrzebany, panie baronie . Kryzys tematów.„ 
STARA KOBIETA: 
Niech Brzdynio opowiada. Niech Brzdynio się nie wstydzi. Niech opowiada o tym, jak pił 
herbatę z mlekiem u pasierba drugiej żony Wagnera w obecności ks ięcia Emanuela.„ 
Przeklęci gawędziarze. Czkawka teraźniejszości .„ 
KELNER: 
Publiczność obecnie przepada za wspomnieniami , pam iętnikami, dokumentami, 
dziennikami i nocnikami wielkich mężów, wielkich artystów, małych kurew, wielkich 
morderców, myślicieli, zboczeńców. Każdy zwraca, co może. 
STARA KOBIETA: 
Głupiś jak ten „ . no jak mu tam. „ Nie rozumiesz, że to wszystko psychopatologia . Lu
dziom wszystko przecieka, wycieka, rozłazi się i wyłazi„ . Porwani przez Niagarę czasu 
spływają razem z wodą klozetową, więc chcą o coś zaczepić„. O secesję, o barok, 
o piękno , o przyrodzenie, o przyrodę, o cudze życie pod lipą, o wieczory antyczne„. 
PAN B: 
Wszystko jest przeciwn ie, wprost i wręcz przeciwnie. Zanim opowiem, jak piłem herbatę 
u pewnej damy, pragnę rzucić parę słów w obronie .. 
STARA KOBIETA: 
(do Kelnera) Wyciągnij panu mecenasowi watę z ucha , bo nie słyszy, co mówi i o kim 
mówi. (z ławki podnosi się Ślepiec) 
ŚLEPIEC: 
Wody! Wody! Łyk zimnej, czystej wody. Tu b iło gdzieś źródełko? (maca dokoła białą 
laską) Gdzie ten górski potok? Gdzie strumienie, drzewa, jeziora? 
STARA KOBIETA: 
Strumienie wyschły, wody klozetowe połączyły s ię ze źródła mi. Niech się pan uspokoi , 
chłopiec przyniesie panu maszynkę do produkowania wody sodowej, lejek i fi ltr do 
przecedzania wody klozetowej. Czy pan wie, że wielkie metropolie piją zużytą wodę 
klozetów. Wydalamy i zjadamy. Wydalamy i zjadamy. 

'° ŚLEPIEC: 
0 Przeklęta . Czarownica . 

STARA KOBIETA 
Bałwan. 

KELNER: 
(klęka nagle) Ojcze, zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem. Złamałem przysięgę, 
zbiegłem spod sztandarów, opuściłem pole walki , zrzucili mn ie nocą w worku , z nożem, 

z całą kompanią, nie wierzę , s traciłem wiarę„. rozgrzeszają nas kapłani, którzy nie 
wierzą w żywot wieczny„. Jest trochę mięsa, żelaza i błota .. 
PAN B: 
Nie myśl o tym, że Boga nie ma i nie przejmuj s ię tym, jeś li tak myślisz , to jest bez 
znaczenia , zajmuj się sprawami życia codziennego, a Pan Bóg objawi ci się nagle 
właśn i e w życ i u samym, w przyrodzie, która cię otacza, w drzewach i ptakach, 
w świetl e, w deszczu, w muzyce, w ciałach ludzkich. Widzisz, Synu, Bóg zmien ił 

miejsce. Zamieszkał teraz w środowisku ludzki m, w rodzinie człowieczej. I już nie 
potrzebuje naszych modłów, ani ich nie wysłuchuje . Mieszka w kwiatach i strumieniach, 
w chlebie, rybie, grzybie, w czekoladzie i cukierkach, a nawet w zupie„ . 
STARA KOBIETA: 
Sprytny jesteś , Brzdyniu, zawsze coś wykręcisz . To pewnie i w tobie teraz jest Bóg? Co? 
PAN B 
Załatwiłem Nietzschego. (słychać dalekie strzały) 
STARA KOBIETA: 
Kozer. 
PAN B: 
A tak. Nietzsche umarł , a Bóg żyje . 

PANB: 
A potrafisz zrobić coś z Nietzschego? 
CYRYL: 
Willie„ . Wil lie, wracaj na placówkę . Komm zurOck. (zasieki dół. w którym leży Cyryl 
w brudnym płaszczu, w hełmie. Za mm wlecze s ię brudny bandaż Kelner wczołgał 
się do dołu . Leży znów razem z Cyrylem) Czemu wychodziłeś , czego tam szukałeś„. 
oprzyj s ię o mnie„ . czego tam szukałeś? To j uż nie tamte czasy„. mówiłem ci, że „ . 

co mówisz? 
KELNER: 
(z trudem łapie oddech. Słychać dźwięk bombowców.) Nie chcę umierać . . chcę jeszcze 
zobaczyć„ nie zasypuj mnie„ . powiedz mi, czy kwiaty„. 
CYRYL: 
Tu nie ma kwiatów. 
KELNER: 
A konie? Krople deszczu? Motyle .. 
CYRYL: 
Nie ma koni. Ani motyli„. 
KELN ER: 
Zamknij mi oczy, chcę wrócić do matki naszej ... do ziemi 
PAN B: 
No nic, jakoś to nadrobimy. (w ręku gazeta Czyta ) .Rozwój zarodka poza organizmem 
matki jest możl iwy. Zresztą podobne doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach są 
już bardzo zaawansowane. (Stara Kobieta przerywa pracę, słucha z zainteresowaniem ) ~ 
Osiągnięcia w tej dziedzinie są ogromne i kryją w sobie niezwykłe możliwości. 

Zapłodnienie sztuczne za pomocą przechowywanych oddzielnie plemników .. ." 
STARA KOBIETA: 
Dobrze, że nie od takiego geniusza jak ty. 
PAN B: 
(czyta dalej) .Jeden z najwybi tn iejszych genetyków, Herman Muller, zaproponował , by 
zakonserwować komórki jajowe i plemniki najlepszych, najinteligentniejszych 



i najzdolniejszych ludzi i umieścić je w głębokich schronach. Miałaby to być rezerwa 
ludzkości na wypadek wojny nuklearnej i samozniszczenia cywilizacji ". (odkłada gazetę) 
Madame .. 
STARA KOBIETA: 
Baju , baju, będziesz w raju. 
PAN B 
(odchodzi) Madame .. 
STARA KOBIETA: 
Możesz sobie z tym swoim Włochem eksperymentować. Dziecko z probówki! Dziecko 
jest ze mnie. Ono jest mną Jesteś na to za mądry, aby z rozumieć uczucia zwykłej, 

prostej krowy ... Nie dam go. 

Wyszedł ze mnie 
powędrował w świat 
ale ja nie p•:ćegryzłam 
pępowiny 

nie pozwoliłam 
go odciąć 

trzymam go zębami 
niech sobie wędruje 
po świecie 
wyszedł ze mnie 
w kosmos 
w próżnię 

fruwa sobie marzy śpiewa 
ale ja go trzymam pazurami 
nie dam 

(zmierzch. Szum morza Kolorowe lampki i baloniki, do których przyczepione są szmaty, 
podarte torby. Trzy dziewczyny nucą pogodną piosenkę. Wchodzi Młodzieniec. Zbliża 

się do Ślepca 1 pyta o coś Może o ulicę, o dom„ Śleprec tłumaczy, pomaga1ąc sobie 
gestyku laqą .. ) 
ŚLEPIEC 
Jaka szkoda, młodzieńcze , że nie będziesz mógl spędzić z nami najbliższych dni i nocy. 
Będziemy tu gości li wicekróla i jego młodą małżonkę . S tąd te porządki . Całe miasto 
będzie jak ogród, a niebo jak bukiet kolorowych ogni. No. ale ja c ię pewnie za trzymuję, 

a ty się śpieszysz . Wy, młodzi, teraz lecicie, pędzicie byle dalej, byle przed siebie. Aja 
wiem, że wraca się nawet po najdłuższej wędrówce„ . (wskazuje Młodzieńcowi kierunek 
laską) Pójdziesz prosto tą al eją lipową aż do tego bialego budynku z wieżą, miniesz 
ogród botaniczny, trzy fontanny, stadion sportowy, za kliniką jest zieleniec, na którym 

"' stoi pomnik„ . 
N MŁODZIENIEC: 

Czyj pomnik? 
ŚLEPIEC: 
(Slep1ec Jakby nie usłyszał pytania) Piękny pomnik. Od tego pomnika prosto na p l ażę. 
Usłyszysz zresztą szum morza, już ono samo zwabi cię do siebie„ . I dź, śmiało 

No idż ... No idż ... (Młodzieniec odchodzi Ślepiec patrzy za odchodzącym ) 

(wieczór. Dalekr szum morza. Stara Kobieta siedzi przy stoliku . Nadchodzi Młodzieniec . 

Zatrzymuje się przy Starej Kobiecie. która patrzy pytajaco.) 
MŁODZIEN IEC : 

Szukam ojca. (Stara Kobieta milczy) Muszę znaleźć ojca. 
STARA KOBIETA: 
Kogo? 
MŁODZIEN IEC: 

Muszę wiedz ie ć, kim jestem. Dziś takie czasy, że bez korzenia ani rusz ... Chińczycy 

mają żeń-szeń . Od dawna czuję ciągłość niebytu ... Uciekam ze świ ata rzeczywistego 
w świat wirtualny ... Może zatrudnię się w j a k imś fajnym medialnym środku ... Może 
coś w reklamie ... Stringi ... Stringi koronkowe to polski wynalazek, podbił świat. . . 
Len najb l iższy ciała .. Dziś ani j ęzyk, ani składan ia nie są j uż komunikatywne. Dla 
mego pokolenia język Biblii musi być przystosowany do pojęć młodzieży XXI wieku. 
Zresztą może zacznę malować. Ptaki zawsze wydawały mi się podejrzane ... (błysnęły 
p ierścionki Starej Młodzieniec chwyta jej dłoń.) 
STARA KOBIETA: 
Aaaa .. 
MŁODZIENIEC: 

Pokaż p ierścionki ... Gdzie pien iążki ... Dawaj pieniążki .. . (wykręca Starej rękę. Potem 
bierze torebkę Patrzą na siebie. Młodzieniec otwiera torebkę . pusto Odstawia torebkę. 
Dźwięk komórki Młodzieńca. Słucha. Z komórki dochodzi nieczytelny głos. Młodz1enrec 

odchodzi. Stara Kobieta jest teraz sama. Dłuż.szą chwilę tylko szum morza. Kobieta 
siedzi nieporuszona.) 
STARA KOBIETA: 
Synku . .. Synku ... (Stara Kobieta powoli pogrąża się w ciemności . W kręgu światła 
pojawia się Dziewczynka. Śpiewa ) 
DZIEWClYN KA: 
Happy birthday to you, happy birthday to you. 
(światło powoli gaśnre. Słychać Jeszcze głośne uderzenie morskiej fair ) 
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Stara kobieta wysiaduje w Teatrze Narodowym w 1978 roku 

Wojciech Siemion (Stara Kobieta) 

Od lewej: Wiktor Zborowski (Kelner), Małgorzata Pritu lak (Parl<a) , Andrzej Malec (Kelner), Kaz1mi rz 
Wichniarz (Cyryl), Justyna Kulczycka (Parka) , Zdzislaw Wardejn (Pan). Marlena Mia rczyńska (Parka). 

-

.... 

T\DU'SZ 1\0).1.\\lCL 

' .\IL hOBr . ',\ 
\\ YSl.\Dl .IF 

! ' •• 

-"""' 

-



• ZE ZBIOROW 
syu 



www.narodowy.pl 


