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Przygoda moja z teatrem, która - jak mniemam - zaledwie się rozpoczęła, rzeczywiście
wyniknę/a z chęci zabawy i swoistej literackiej
awantury. Jeżeli zdradzałem poezję, to wyłącz
nie dla prozy, a potem - publicystyki, nigdy
dla dramatu. Wyznam tu rzecz wstydliwą: przez
długie lata młodości pisarskiej teatr mnie najzwyczajniej śmieszył . Owszem, bywałem w teatrze, był to przecież obowiązek człowieka
ku I tur o I n ego, ole już w tych dwóch sformułowaniach: „obowiązek" i „człowiek kulturalny" odczuwałem jakiś łut ironii, jakąś przewrotną śmieszność, która nie opuszcza/o mnie
nawet w czasie oglądania tragedii. Bo też proszę przyznać, ileż to razy chodzimy do teatru
nie po to, aby uczestniczyć w tym, co się dzieje
no scenie, ole dla niezwykle w oż ny c h
wydarzeń towarzyskich przed podniesieniem
kurtyny, w antraktach, w foyer i bufecie. Pompatyczny nastrój „świątyni sztuki", rewio strojów i toalet w kuluarach, wzajemne wymądrza
nie się przy butelce oranżady, dyskretny szelest
celofanowych opakowań w trakcie przedstawienia - wszystko to: sztuczne i wymizdrzone
zdawało się krańcowo odbiegać od moich surowych, zapewne zbyt kostycznych, wyobrażeń
o współuczestniczeniu w akcie powstawania
dzieło sztuki, jakim jest ko ż d y kolejny spektakl teatralny. Piszę tutaj o kalekich zwyczajach
widowni, ole czyż te zwyczaje - no zasadzie
osobliwego szantażu - nie przenikały również
na scenę, ba, nawet poza mury teatru: do
zacisznych gabinetów wziętych dramaturgów?
Kto zna środowisko aktorskie nie tylko z teatralnego afisza, ten wie coś niecoś o przedziwnych zaiste dewiacjach psychicznych, o
wynaturzeniach ambicji aż do gronie histerii,
o tragicznych lękach, których smutnym epilogiem jest samoośmieszenie. Kto miał zaszczyt
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poznać wziętych dramaturgów, ten wie cos niecoś o zewnętrznej pysze połączonej z wewnę

trzną

uległością, oportunizmem wobec mód
literackich, ze skłonnością do naśladownictwCJ,
nie spotykaną w tym stopniu na żadnym innym terenie literatury. To wszystko - widziane
na pewno zbyt drastycznie, co jest wadq pewnej siebie młodości i zbyt jednostronnie, c::i
jest cechą ludzi o naturze apodyktycznej (nie stety) - to wszystko odstręczyło mnie od teatru
jako instytucji, a równocześnie korciło do lit:!rackiej parodii. Tak, tak, dzisiaj bawi mnie ten
paradoks: zawzięty wróg teatru bylem już wtedy jego niewolnikiem; w końcu gdzieś - w najbardziej skrytych cieśniach ducha - fascynowała mnie ta rzekomo okropna atm;:,sfera, ten
urojony blichtr, nawet ta pozornie obojętna
widownia. Tak chyba w ogóle bywa z pewną
kategorią namiętnych miłości, że - czy to w
obawie przed zatraceniem czy też zrządzeniem
tajemniczych praw wstydu - rozpoczynamy swą
miłosną przygodę od sarkazmu, szyderstwa, a
niekiedy brutalności.
Ja zacząłem od szyderstwa. Pierwszy mój
dramat („Szachy") poczq/ się z błazeńskiego
spisu „dramatis personae". A więc pomyślałem
sobie, że w p o w a ż n ej (he, he, he) sztuce
powinien występować Hrabia, obok niego Hrabina-Zona, dalej Hrabina-Rezydentka, na dokładkę Baron i Lokaj. Rozsądną rzeczą wydawało się skontrastować owo towarzystwo z jakimś baśniowym Chłopem-Drwalem, a cahść
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podeprzeć anonimowo - pompatyczną posta cią Człow i eka. Tok uzbrojony - chichocząc w
duchu - przystąpiłem do nakreślenia scen::> grafii (a więc pałac, za oknami zima) i do sformułowania pierwszych kwestii I tutaj przechy trzyłem sam siebie - albo żeby powiedzieć lep iej: zostałem przechytrLony przez geniusza te atru, który wynika ze zbyt potężnych pokładów
tradycji, aby dać się łatwo ośmieszyć. Ze sceny
na scenę - coraz bardziej zdumiony i oczarowany - pisałem dramat se r i o, który co prawda zachował fakturę groteski, ale ta groteska
nie była już wymierzona w teatr; to teatr obnażał groteskowe oblicz8 historii.
W niespełna rok później - nienagannie ubrany w ciemny garnitur - kłaniam się na prosce -

nium „Teatru Powszechnego" pogardzanej pu bliczności, która była teraz moją (a więc
jakże mądrą i wrażliwą) publicznością. Poniosłem klęskę, ale z jaką ochotą, z jakim ser-

decznym przyzwolen iem!
Dzisiaj - jako autor kilku sztuk, kilkunastu
słuchowisk i widowisk telewizyjnych - nie ukrywam mojej gorącej miłości do teatru, a przecież„. A przecież nadal lubię sobie podworować z jego niektórych chwytów, z jego - sym patycznej w końcu pretensjonalności, z je go - wydawałoby się - niewzruszonych reguł.
Z rzeczy mniej ważnych: dbam nadal skrupulatnie, aby tylko jeden antrakt umożliwiał
ucieczkę widowni do kuluarów i bufetu. Z rzeczy istotnych: staram się, aby dramaturgiczna
materia teatralnego widowiska darzyła odbiorcę taką różnorodnością nastroju, w której
wzniosłość nie zmarmurzy jego powiek, a zbyt
natrętny dowcip nie rozluźni nazbyt umysłu.
Tragiczność i śmieszność zarazem; tragiczność
odnajdująca ulgę w łagodnym uśmiechu śmieszność, za którą stoją współczujące anioły
smutku i goryczy. Oczywiście, są to zaledwie
usiłowania, droga wiodąca do spełnień jest
jeszcze daleka i - któż to wie - czy właściwa.
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Przecież na tej drodze stoją „Chłopcy", zasluchani w swój ludzki ból z pogodnym i dumnym
czołem .

Rzecz sama wyniknę/a z dwóch pobudek,
wszakże nawzajem się przenikających i - jak
ośmielam się sądzić - ciążących ku sobie w
sposób szczęśliwie naturalny. Pierws ! ym bod7cem do napisania „Chłopców" było rzeczywiste wydarzenie, jakie zaobserwowałem w
jednym z dolnośląskich domów dla starców.
Bohaterowie tej historii prawdopodobnie już
nie żyją, jej główny bohater - którego portretem jest Kalmita - na pewno. Napisałem: „wydarzenie", ale przecież nie chodzi tu o ciąg
jakichś szczególnie interesujących perypetii.
Idzie raczej o wyd a r ze n i e p s y c h i czn e, mor a I n e, jakim było umieszczenie
zniedołężniałego męża przez znacznie młodszą
żonę w przytułku.
I znowu nie najbardziej uderzający jest czyn
żony, jakkolwiek nie dało się tu uniknąć pewnych oskarżeń pod adresem tych cech kobiecych, w których rozczarowanie wiedzie do nienawiści i okrucieństwa. Zafrapowała mnie w
historii rzeczywistego Kalmity przede wszystkim jego postawa: pełna godności i mądrej
autoironii wobec pasma wciąż ponawianych
upokorzeń. Nie boję się tutaj użyć słowa: bohaterstwo. Tok, „Chłopcy" są próbą dramatu
heroicznego, przy czym chodzi o heroiczność
najbardziej wyczerpującą i niewdzięczną - tę
w której nie ma już nadziei, a pozostał tylko jakże głęboko ludzki - upór zachowania twarzy. Tę twarz - przeoraną upływem czasu, znę
kaną chorobami - trzeba przeciwstawić mało
duszności najbliższej osoby, ohydzie instytucjonalnej filantropii, a wreszcie widmu nieubłagalnie zbliżającej się śmierci. Kalmita
i jego przyjaciele zachowują twarz, a więc godność, poprzez uśmiech - poprzez ów ozdrowieńczy powiew młodości, który unieważnia
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starość i powoduje, że mężczyźni - choćby nie
wiem jakie brzemię wieku ciążyło na ich barkach - tak często pozostają aż do końca
chłopcami . Sztuka, którą przedstawiam, jest
więc w swojej dominującej strukturze śmiesz
n a. Ale podkreślam to z całą mocą, że ani
przez chwilę jej komizm nie ma nic wspólnego
z ośmieszaniem bohaterów, z przedrzeźnianiem
lub wyszydzaniem ich biologicznej i filozoficznej
sytuacji. Wręcz przeciwnie: to właśnie oni szydzą z okrucieństwa losu, to właśnie oni - chociaż już bezlitośnie skazani - ocalają piękno
człowieczej niezależności .

Drugim motywem narodzin sztuki była przekora; cień tej przekory, o której tak obszernie
rozpisałem się na wstępie. Oto uderzyło mnie,
że w modnym dzisiaj dramacie, w owej twórczości „wziętych dramaturgów" coraz bardziej
zanika osobowość bohaterów, a co za tym
idzie: kreacyjne szanse dla aktorów. Aktor.
występujący we współczesnej sztuce, coraz
bardziej staje się kukłą wygłaszającą kwestię,
coraz mniej człowiekiem żywym. Powziąwszy
więc zamiar napisania sztuki całkowicie niemodnej, tym samym postanowiłem stworzyć
dramat a kto r s k i, dramat. w którym są
ro I e. Jak dalece mi się to udało, doprawdy
nie wiem; pragnę jedynie zasygnalizować
kierunek moich wysiłków i konsekwentnie jeszcze raz podkreślić, jak szczerze zmienił się
mój stosunek do teatru: tego teatru z obl'loto wą

sceną,

purpurową

kurtyną,

wyściełanymi

fotelami i rewią toalet w antrakcie.
No zakończenie proszę pozwolić mi na akcent
zgoła osobisty. Jeżeli wolno mi dedykować nie
sztukę, ale już jej sceniczną realizację, to
przedstawienie w Teatrze Polskim pragnę poś 
więcić cieniom Stanisława Żyżkowskiego (Es - Żeta) , współp racownika „Kolców", poety i satyryka. który umarł w przytułku.
Stanisław Grochowiak
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LIRYKI KAZIMIERSKIE

IV
Do Kazimierza jadą ludzie starzy;
O, jacy młodzi z tym kwiatem przy twarzy,
Który jest piołun, ma na imię: odlot,
A do którego skrzydlaci się modlą.
Skrzydlaci ciężko, na zawsze, przed nocq:
Nie co fruwają, lecz ci, co odchodzą.
Widziałaś odlot starych ptaków? One
Każde swe ścięgno badają zwątlone,
Prostują skrzydła - wpierw z krzykiem, a potem
Stojące krzyżem, wpadają w drętwotę;
Czy· jeszcze skrzydłom przyjazne powietrze,
Czy raczej dzioby wbić w ziemię jak miecze?

Nasz ptak tu spocznie. I kiedy przeminie
Czas nasz oddzielny - jak dwie złomu skrzynie,
Pośród przeszłości złocistych pamiątek
Niech leży ptaka zbutwiałego szczątek,
Aż w miękkim wapniu swój szkielet roztopi
W epok umarłych jaszczurczy hieroglif.

Takie są dzieje. I taka jest księga
Wzgórz wirujących w sennych czasokrągach,
Wąwozów zmiennych, które noc rozwiera,
A dzień znów grąży w kopalnianych erach.
Takie są dzieje na nasze nadzieje,
Nim kropla spadnie, zanim wiatr przewieje„.

STANISŁAW GROCHOWIAK

* *
Przecież mnie czułość nigdy nie opuści;
Nawet gdy zwątpię w śnieżność mego pioro:
Gdy pewnej nocy - pełnej świec i luster Ujrzę no dłoni tylko ślad po ptaku,

Wątłą relikwię zmarłego zwierzęcia,
Które zagniotło glino i powieki.
Będziesz

mi wierna, dostojna czułości,
Po czas jałowy - i po dalsze czasy;
Aż tom, gdzie widzę szczupłą głowę starca
O moich nozdrzach i z moim uśmiechem,
Złożoną miałko w pielęgniarskie dłonie
Lub już owioną płomieniem gromnicy.
Ale mnie czułość dolej nie opuści;
Przecież zetleje już kamień nagrobny:
Z tych świec, co moje, wiatr rozkruszy knoty,
Z tych łez, co dla mnie, piasek się zawiąże,.
A wciąż - przez niebo - będzie szedł znuzony
Zmiotocz modlitw z posiwiałą miotłą.

14

STANISŁAW

GROCHOWIAK

MĘSTWO

I znowu list

O

c1 piszę poważny

męstwie

A jest to wiedzo

goło

jak

jeleń

Co krwawi - burak - no przeczystym

śniegu

A jest to mądrość smutno jak chłop
Myjący nogi przed wędrówką w szpital
A jest to tylko sporo butlo śmiechu
Co skacząc - chlusta w kurze karawanu
A przecież głowo
Ten włochaty garb
Mo swoją dumę
Kolosalnej kuli
Można ją jeszcze -

.,
gdy zagłada - wtul1c
W ciepłą piwniczkę zapłakanych warg
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JULIAN ROGOZIŃSKI

GROTESKA

CZY DRAMAT?

Lektura „Chłopców" Stanisława Grochowiaka nasunęła mi na myśl tytuł głośnej kiedyś i u
nas książki doktora Carrela: „Człowiek, istota
nieznana". Rzeczywśicie, warto podumać trochę nad starcem, istotą nieznaną, dość zagadkową, jeśli odrzucić konwencję uczuć na ogół
w jednakowej mierze fałszywych, jakimi społeczeństwo otacza ludzi zwanych wiekowymi
lub sędziwymi. Z konwencji fałszywych uczuć,
wyn•ikają systemy sfałszowanych pojęć, z których powstaje kukła wzniosła albo komiczna,
zlepiona z cech i rysów charakteru, sztucznie
wyostrzonych lub sztucznie zatartych, które ze
„starczością"
mają
najczęściej
tyle tylko
wspólnego, że można by je przypisać wszystkim
ludziom. Człowiek zmienia się wciąż od narodzin do śmierci, to prawdo, ale przy tym pozostaje niepodzielny. Zdzieci nn ien ie? Spotykamy
często młodych ramoli. Miernikiem wieku nie
jest ilość lat, lecz wapno w arteriach. Wapno
ma tu sens tyleż dosłowny co symboliczny.
Tadeusz Różewicz napisał kiedyś wiersz w
obronie teściowej. Bohaterko dowcipów koszmarnych i powracających jak czkawko stało się
raptem osobą uroczą i nader użyteczną. Powodem warunki ekonomiczne: trudności ze
zdobyciem pomocy domowej. Oczywiście ponadto każdy ma swoją ukochaną ciocię Zosię
lub ukochanego wuja Frania - do pieczenia
niezrównanych placków i pasztetów świątecz 
nych albo zabawianie gości facecjami, wspominkami z dawnych czasów. Jedno odgrywa
rolę dawnej ochmistrzyni, drugie - trefnisia.
Kokoszyńsko i Jowialski mimo woli.
Robiąc dobrą minę do zlej gry, występują
w rodzinnym małpim cyrku, naturalnym lub
sztucznym - bo trudno inaczej nazwać również
i przytułek , w którego ścianach zamknął Gro-

18

chowiak swoich „chłopców" 1 swoje „dziewczę
ta". Odwracają się role: starcy przeobrażają
się w dzieci, zakonnice prowadzące tę ochronkę - w rodziców. Obie mniszki tworzą nawet
coś w guście przewrotnego stadła: siostra
przełożona - virago, „przypomina żołnierza w
habicie", jej
podwładna,
siostra
Maria,
„chłodna piękność klasztorna", a zatem, jak
dawałby do zrozumienia autor, osoba perfidnie sexy. Na dobrą sprawę w postaciach obu
mniszek zarysuje się inny dramat, już bez podopiecznych staruszków, dramat trochę diderotowski - z życia intymnego klasztorów żeńskich.
Uwaga ta nieco zresztą marginesowa, jest
istotna w odniesieniu do dramaturgii Grochowiaka w ogóle. Nie ma tam charakterów, są
marionetki wyposażone dość przekonywająco
w niektóre znamienne cechy działań czy
zachowań ludzkich . Postać niekompletna a raczej nieskompletowana - ale mimo to
żywa, aktywizuje wyobraźnię widza: możemy po
swojemu kształtować jej losy, niezależnie od
wytycznych scenariusza, sytuując ją tak lub
inaczej. A niech ktoś spróbuje inaczej usytuować Hamleta albo Fedrę! Nie jest to bynajmniej zarzut pod adresem sztuk Grochowiaka,
które sam autor nazwał w publikacji książko
wej „Rzeczami na glosy". Skoro tak, przysłu
chujemy się jak gdyby z boku rozmowom osób,
o których nic nie wiemy, konstruując ich dzieje
ze strzępów życia, jakie pojawiają się w owych
dialogach . Tok i ja wyobrażałem sobie przeszłość hrabiny de Profundis, Smarkula, Jo-jo,
tych, o których autor informuje najmniej. Narzucić komuś jakąś postać za pomocą paru rysów nieskomplikowanych, trochę takich jak
z images d'tpinal, to jednak sukces. Przypomina się może „teatr we własnym fotelu".„
Starzec przede wszystkim, więc istota mistyfikowana - i zmistyfikowana na okrągło! wśród procesu, który narodził się wraz z ludzkością, na długo przed Mojżeszem, jego Dekalogiem i czwartym przykazaniem dość obosiecznym, przy całej bowiem słuszności zawierają
cym in nuce pewien brak krytycyzmu. W samej
przecież konkluzji przez owo sakralne „czcij",
odnoszące się jakby do istot boskich, biblijny
prawodawca wyklucza wszelki krytycyzm wobec ojca i matki, mądry czy głupi - obojętne.
Pisząc to nie zamierzam bynajmniej kwestionować ani „kultu przodków", ani przywilejów
należnych ludziom wiekowym. Od tego jestem·
jak najdalej. Rzecz w tym, by windowani na
piedestał legendy przez myśl magiczną (lub niekiedy nawet racjonalną i interesowną: ku
ich wygodzie!) młodych, nie mistyfikowali dodatkowo samych siebie; to znaczy, żeby „tabu"
nie tylko nie godziło się z narzuconą mu kondycją tabu i nie tylko się nią tym bardziej nie
szczyciło, ale czynnie sprzeciwając się jej ze
wszech sił swojej żywotności fizycznej i psychicznej, walczyło do ostatniego tchnienia.
Żeby - jak w sztuce Grochowiaka - „chło
piec" Kalmita, nic a nic nie zdziecinniały,
a tylko udziecinniany przez potworne babsko,
czyli własną żonę, nie dawał pakować sobie
przemocą nóg do miednicy z wrzątkiem, bo to
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skuteczne na katar! leby wiek zwany sędziwym
samą swoją postawą egzystencjalną negował

maksymę La Rochefoucauld: „Starcy dają dobre rady, ponieważ nie mogą dawać złych
przykładów". leby nie kokietowa~i starością
grając od rana do nocy rolę starców, jak u Sar
tre'a kelner gra rolę kelnera, wpędzany na
początku a potem wpędzający już sam siebie,
nie bez zachwytu, w kelnerski narcyzm. Niech
świecą „złym przykładem" będąc jak piękna
starucha ze słynnego sonetu Francois Maynardo:
Dziadów mych zna/as od kolebki,
Z warg twoich pierzchło wonne tchnienie,
Oko twe zasnui 1uz mrok lepki
Pokój zmieniwszy ci w w1qzie111e .
Lecz, Liro, twoje 1m1erzchle wdz1ęk1
Nie zdławią zmysłów moich glodu
Twej niegdyś łaknęły jutrzenki,
Dziś ploną dla twego zachodu .
Snieg w/os c1 bieli ku twe1 chwale,
Skoro mych ządz me studzi wcale,
Łokieć twój bodzie mnie jak pika,
Lecz zmarszczki twe powabem kus(q ,
A w twym katarze gra muzyka
Kołysząc słodko moją duszq.

- wiersza stanowiącego moralnie jak gdyby odwrotność fraszki , w której Kochanowski
zachwala „dziewce urodziwej" swoje męskie
z~lety, onieśmielony dość wyraźn i e jej młodo~
c1ą. Polski poeto pisał w wieku szesnastym,
fra~cuski w siedemnastym. Barok przywrocił między innymi honor formom cielesnoś
ci_. którymi gardził Renesans zafascynowany
pięknem młodych Apollinów i Afrodyt, jedne
ciała ludzkie odsyłając, zależnie od wieku „na
królewskie komnaty", drugie - do cmentarnego lamusa. Renesansowy Eros interesował się
niemal wyłącznie młodymi. Barok, o ileż naturalną rzeczy koleją bogatszy w praktyczną zna jomość antyku spoufalony z nim - który
zdążył wejść ludziom w krew, przywrócił tu powinną równowagę . Sonet Maynarda nie jest
zatem ironiczny, ani perwersyjny. Starucha
rzeczywiście budziła żądze, odezwał się znów
Eros na czas pewien tylko zmuszony do milczenia - bo jakże wymowny dawniej, w średnio
wieczu.
A dziś u Grochowiaka, którego „Zaproszenie do miłości" nasuwa na myśl coś w rodzaju
odległego w czasie, ale bynajmniej nie w treś
ci, pendant do sonetu Maynarda:
fvfasz być półsenna Tera z masz być siwa
Przy młodej twarzy to będzie jak gołąb
fvfasz być napięta Tylko z twarzq gołą
Którą blask wznieca to znów cień obmywa
fvfasz być o świcie Tera z masz byc bosa
Przez szron biegnąca jak przez niski ogień
fvfasz być zbłąkana Wciąż myląca drogę
Jak dym przyziemny lub sarna w zakosach
fvfasz

być

Drepcząca

Chuda -
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zgoniona Teraz masz być stara
w kółko z roiancem przy ustach
z1adliwa

Niezdarna W peruce
W gniewie
W chórze
W okularach
Idę

W

iuż tłusta

do ciebie przez zbutwiałe srly
z ołowiu - w ko1onie ze rdzy

ciżmach

Nie będziemy zastanawiać się nad środkami
ekspresji obu poetów, wszelkie porównania
bowiem nie miałyby tu żadnego sensu. Chodzi
o sprawę inną, znacznie ciekawszą: siedemnastowieczny Maynard jest w swoich odczuciach
wspó~cześniejszy od dwudziestowiecznego Grochowiaka Autor sonetu wie, iż dla zakocha
nych Eros nie ma oblicza ani ładnego ani
brzydkiego, ani starego ani młodego; autor
„Zaproszenia" szuka dopiero dróg do tej praw
dy, przedzierając się przez warstwy stłumie1'1 .
Stwierdziwszy to, nie podążę dalej drogami
psychologii afektów, żeby nie oddalać się zbytnio od tematu. Dodam tylko, że w twórczości
Grochowiaka dialektyka przeciwieństw osiąg
nę/a nie spotykaną od dawna silę wyrazu, poeta bowiem zajął się z pasją kompromitowaniem
tego, co zastarzałe normy estetyczne określały,
jako .„piękno" oraz rehabilitowaniem tego, co
okreslaly jako „brzydotę". Toteż w liryce miłosnej zwłaszcza i religijnej nadwyrężył niejeden wzorzec sentymentalny czy konwencjonalny. W pierwszym wypadku „Zaproszenie'' stan?wi przykład dość charakterystyczny; w drugi~.- przypomnę „Litanię", utwór młodzieńczy,
1r jej „Matką Boską od pająków", czyli - na co
już kiedyś zwróciłem uwagę - Madonną od
Sz~tanów, skoro mistycy upatrywali w tym
pozytecznym stawonogu jedno z wcieleń diabła. Nie pomawiam tu skąd inąd Grochowiaka o
heretycką perfidię, która niegdyś mogłaby zaprowadzić go szybko na stos. Ani o minoderyjny franciszkanizm: „Bracie pająku!" A to że
rehabilitując brzydotę gotów byłby, jak sądzę,
obdarować matkę bożą najbogatszymi kolekcja~i insektów co najpaskudniejszych, to jeszcze mna sprawa„.
Na koniec przykład z „historii starożytnej"
dzięki któremu wracam do „Chłopców". Ni~
pokazująca się zresztą na scenie „babcia
Peloponez" nosi to oryginalne a szlachetne
miano z powodu urynowatej plamy w kształcie
grecki~_go p~ł:Vyspu, którą przytrafiło jej się
ozdobie przescreradło. Coś dla miłośników antyku! Ale to tylko aluzja, zabawny nieco rabelaisowski żart. Inaczej z hrabiną de Profundis
i Kalmitową, postaciami bardziej ze średnio
wiecznego tańca śmierci, aniżeli współczesne
go dramatu. Nie trącą przez to anachronizmem.
Przeciwnie: znamienna dla autora umiejętność
integrowania odległych sytuacji historyczr.iych
i kulturowych sprowadza je z fresku na ziemię
i ożywia. Dość zresztą przewrotnie. Kiedy czytam Grochowiaka przypomina mi się anegdota
o malarzu, który portretując bardzo piękną kobietę popatrywał na nią z coraz wyraźniejszym
niepokojem. Zapytany o przyczynę, odpowiedział: „ ... bo ma pani w sobie coś z Karlicy Velasqueza."
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W „Chłopcach" jednak rzecz ma się no odwrót. Ze swojej galerii karłów i karlic Grochowiak usiłuje wydobyć człowieczeństwo - jak
Balzac z Gobsecka. Nieprzypadkowe porów~a~ie: w tej ochronce nie przygotowującej do
zyc10 ole do śmierci kłębi się kowal komedii
ludzkiej •• albo komedii sił uwięzionych przemocą, choc nie utraciły jeszcze dynamizmu. Bezmyślność ustaw narzucając „chłopcom" storosc - albo powtórne dzieciństwo, zamieniło
ich w starców odgrywających, jak wspomniałem wyżej, psychodramę starości. Nie pamię
tam już, w jakim okresie powstało teorio że
można wytworzyć w sobie nie istniejące wp~ó
dy_ c~hy ps~chiczne, naśladując gesty osób.
ktore Je posiadają. Mechanizmy odruchów zapożyczonych z zewnątrz, zakorzeniają się w
naszym wnętrzu, biorąc je w posiadanie. Dośc
modna w XVll wieku angielskim i francuskim,
wy~zydzona w wiei u ówczesnych powieściach,
wrociło w naszej epoce jako behavioryzm Watsona, sprowadzający złożoną działalność ludzką do „atomów zachowań", które obserwowo ·
no u ssaków niższych. Tezę tę ilustrował doś
wiadczalnie Skinner za pomocą swojej słynnej
klatki, gdzie tresowane szczury wykonywały
zawsze jedne i te same czynności, mające być
rzekomo rudymentami postępowań ludzkich.
lywym zaprzeczeniem tych systematycznych
uszczurzeń ludzkości są słowa Heisenberga, że
„naturo jest nieprzewidzialno" - trudno więc
odmówić materii organicznej tego, co fizyko
kwantów przyznaje nieorganicznej. Ze swej
strony Grochowiak wykazał to no przykładzie
swej „klatki", gdzie umieścił ów „dramat z ży
cia sfer starszych".
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Mamy tu i tragedię, i paradoks. Tragedia
polega no tym, że klatko mniejsza tkwi w
większej; paradoks - że to większa obdarza
starców wolnością tylko pozorną. Dowodem
powrót Kolmity do przytułku. Kondycjo bowiem
narzucono starcom no swobodzie okazuje się
cięższa od losu starców macerujących się we
własnym sosie, pod kuratelą zakonnic. Tu
przynajmniej nie czyni się ich ofiarami rzekomej dobroci i czułości, tu między sobą mogą
być takimi ludźmi jak inni. Egzystencja nieszczęsna, to prawda, ale pozbawiona presji fał
szywych ocen moralnych . Nie są w niczyich
oczach kondensatami cnót ani występków, nie
są ani Harpagonami ani królami Learami. Nie
sza c uje siq ich obłudnic w myśl zasad wypaczonej etyki Tu wspomnę jeszcze raz „Komed1q
Ludzka", wymieniając dwie postaci: paskarz
Goriot jest „dobrym" starcem, poświęca się
bowiem dla córek, baron Hulot - „zły:n", p::inieważ prowadzi życie rozwiązłe. A w gruncie
rzeczy Jeden jest normalnym szują, drugi normalnym kobieciarzem. I nie ma tu mowy oni
o posągowych występkach, oni - w wypadkach
tok zwanej czystości obyczajów - o posągo
wych cnotach.
„Oddajcie nom ludziom, co ludzkie - wołają „chłopcy". Jeśli siorbiemy zupę, stękamy,
kwękamy, drażnimy was, dzieje się tok nie tylko
z naszej winy . Co innego babcia Peloponez,
która się moczy. Ale jej też nie uszczurzajaie.
Tyle akurat cackajcie się z nami, ile cackacie
się z sobą. To nom wystarczy, bo i zresztą nie
wiadomo k:>mu z brzega .„"
Julian Rog::iziński

MICHAŁ SPRUS/ŃSKI

WIELKI GŁÓD

KA LM ITY

PaezJa jest źródłem pierwszym całej twórczości
Grochowiaka. W jego nowelach
i w prozie powieściowej. w · słowach bohaterów
słuchowisk radiowych, w dialogach dziejących
się na scenie teatralnej powracają metafory.
sytuacje i refleksje, w których przestrzeni zawarty został świat poetycki autora „Ballady rycerskiej", „Menueta z pogrzebaczem", „Rozbierania do snu", „Agrestów", ,.Nie było lata" .
Spośród pisarzy zwanych pokoleniem „Współ 
czesności", debiutantów sprzed lat dwudziestu
wkraczających znacząco do literatury po r::iku
1956, właśnie Grochowiak najbardziej konsek
wentnie i najwierniej wyrażał swoją fascynację
zwykłością, niepokonaną codziennością naszej egzystencji. Pisał: „wolę brzydotę, jest bliżej krwioobiegu słów, gdy prześwietlać je
i udręczać" i ogłaszał swój program estetyc1ny - prowokacyjnie godzący w owe ideały
piękna, jakie zastygły w muzealnych salach,
w uśmiechach Madonn i klasycznej harmonii
rzeźby antycznej.
Rówieśnicy Grochowiaka dyskutowali z tradycją literacką. uprawiali stylizację, przywoływali
duchy zmarłych i wędrowali fantazyjnie po rozleglej krainie wyobraźni, zawsze niemal bardzo
niechętnie wkraczając w codzienny krąg ludzkich udręczeń. Autor „Nie było lata" postępowa/ odmiennie: swą niezwykłą wyobraź
nię dedykował zwykłości.
Rozważał
prawa
i prawdy życia ·naznaczonego brzydotą i ułom
nością, zmierzającego w fizyczną nicość. Nc>bilitował trud ludzki w jego fizycznym spełnieniu :
Stanisława

Oto
Oto
Oto
Oto

/kor
Ikar
Ikar
Ikar

wzlatuje. Kobieta nad ba/1q zanurza ręce
upada. Kobieta nad baliq napręża kark.
wzlatuje. Kobieta czuje kręgosłup jak lunę
upada. W kobiecie jest ból i spoczynek.

Rewiry „brzydkiego piękna" stawały się dla
poety terenami bezwzględnej walki między ży
ciem a jego zaprzeczeniem - biernym trwaniem w oczekiwaniu na spełnienie losu. Kiedy
pisał o cielesnej i zmysłowej naturze człowieka,
o jego anatomii i biologii, wówczas - dyskutując o miłości i śmierci - stwarzał zawsze
sytuacje graniczne, które działy się między
przepychem zmysłów a gęstniejącą linią cienia,
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pochłania cale ludzkie piękno
Milo sć
niosła akt ocalenia, lecz zarazem była prolo
giem smutku - odchodziła, pozostawiając zetlałe wspomnien ia, karty zapisane niknącym
pismem. Ich to właśnie ślady ocalał. d;)bywając
z popiołów czasu wszystko, co stanowiło świa

jaki

dectwo niegdysiejszych roma ntycznych wtajemniczeń. Pisząc podzwonne miłości słuchał jej
dawnych, mimionych bezpowrotn ie słów.
Brzydota i lęk przed przemijaniem mówiąc
prawdę o trudnym pięknie ludzk iego życia, niosły mroczny cień. Prawdziwa śmierć, wyrok skazujący bez odwołania, to w poezji Grochowiaka nie fizyczna zatrata, lecz agonia uczucia,
wielkich uniesień, romantycznych pragnień. W
groteskowo-makabrycznej balladzie „Menuet
z pogrzebaczem" między zmarłych liczy się ten,
który szydliwie powiada:
rqczkę, trumienko . Konik
gryzie. chrapami swiszczc
Już stangret wciska czaszkę na piszczel,
Dziurawą trąbkę bierze do d/oni

sodowej, „radykał" legitymujący się „uczes
tnictwem" w rewolucji 1905 roku. Nie mają
niczego do powiedzenia o przeszłości, tak,
jakby na przestrzeni trzech ćwierci wieku nie
wydarzyło się nic szczególnie ciekawego (skłon
ny do poetyckich metafor Profesor wtrąciłby tu
zapewne: nie można żyć na pustyni czasu).
Teraz trawią czas na infantylnych zabawach,
na beztreściowej paplaninie. Swoją dorosł ość
podkreślają „męskim" słowem i konspiracyjnymi „wódeczkami". Jakby ukrywają się przed
życiem stwarzając własną Arkadię.

I tak traktowani są bezwzględnie niczym rozkapryszone sztubaki , które wymagają starannej kurateli. Surowe władczynie domu nie
rozumieją tego. że ich podopieczni odgrywają
komedię życia chroniąc się przed jego t ~ giz
mem, że postanowili zostać aktorami własnej
egzystencji.

Poda1 mi

Wędzid/o

He, he, trumienko, gdz1es jest cmentarzyk,
Gdzie przyk11cni'.Eimy z wiclkq oc/1otq,
teby przykryci sp1crzc/1/q kapotą
Bardzo intymnie sobie pogwar 1yć

Melodią takiego menueta brzmią słowa wygła
szane przez bohaterów „Chłopców" Ten - jak
informuje pisarz - „dramat z życia sfer stor
szych" - dzieje się w osobliwym Domu Starców, zagubionym na peryferiach małego miasteczka, zatraconym na bocznym trakcie czasu.
Wizytówki dożywotnich rezydentów tego przybytku starości - dziwaczne. Jedna, hrabiny
Emilii de Profundis (przepisana z karty tytuło
wej dzieła Przybyszewskiego) przypomina witkacowskie groteski. Inne opatrzył autor rekomendacjami przynależnymi postaciom zacnej,
mieszczańskiej komedii obyczajowej. Lecz sztuka Grochowiaka nie ma nic wspólnego z intelektualnymi paradami, ani obyczajową detektywistyką . Obraz starości nie będzie tutaj
argumentem oskarżenia świata, pamiętnym (jeśli wykroczymy poza dramat) choćby z „Umberta D", nie ujrzymy jej w lirycznym zwierciadle
przypominającym „Czerwone i złote" czy gdy mowa o współczesnej prozie polskiej - powieść Aleksandra Baumgardtena „Każdy dzień
darowany". Tam, gdzie nie istnieją żadne wartości żywe nie może zrodzić się tragedia, a
każdy dramat ludzki pobrzmiewa fałszem. Taki właśnie letargiczny. martwy jest świat
„Chłopców".

Już pierwsza rozmowa między Smarkulem a
Jo-jo rozpoczyna się od nieco odmiennej po wtórki starego dowcipu o rdzy, którą słyszeli
przechodnie, gdyż... żarła żelazo. Owymi przywi ędłymi anegdotami, owymi wyznaniami pozbawionymi osobistego tonu (a wygłaszanymi
ze sztucznym ożywieniem) raczą się wzajemnie
wszyscy „chłopcy" Kim byl! dawniej? To bś
cielny, „profesor" , właściciel fabryczki wody
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W takiej rzeczywistości wielkim wydarzeniem
staje się przyjazd podstarzałej aktorki, żony
seniora całego zgromadzenia . Niespodziewanie w rozmowie Kalmity z Narcyzą ujawn ia się
prawdziwy konflikt. Idzie o rozumienie miłości.
Kalmita, mąż zajętej zawodowymi ploteczkami
i kosmetykami Narcyzy, powiada: „Nie ma ta
kiej kobiety, która by przynajmniej z kilka razy
nie żebrała: „no powiedz, że mn ie kochasz .
Powiedz, jeśli nawet w to nie wierzysz, powiędz,
ze mnie kochasz". Nie macie wtedy ani wstydu ani litości. Gorzej: tracicie wzrok! Przecież
tuż nad sobą widzicie nasze ogłupiałe, nieru
chome twarze„. Wystarczy/oby trochę wrażli
wości, żeby dostrzec, no, żeby chociaż otrzeć
krople potu na czole„. Ale wtedy zamykacie
oczy, niby z rozmarzenia, a naprawdę ze strachu. Nie, nie ze strachu! Z okrucieństwa i z
egoizmu. Z chciwości . Bo przecież dobrze wiecie: on wreszcie nie wytrzyma! Wreszcie wyjąka to swoje żałosne „kocham !" .
Idylla miłosnego wyznania jest więc tragikomedią samotności i bezradności. Psychologiczna rozgrywka musi zakończyć się porażką męż
czyzny. Tak twierdzi bohater „Chłopców". Bohater liryki Grochowiaka wyznaje: „znów
wznoszę dotyk: do głaskania pustek" . W „Zaproszeniu do miłości", do miłości odartej z
wszelkich arkadyjskich uroków bohaterka bły
skawicowo przemienia się w oczach jej kreatora, aż wreszcie przeobraża ostatecznie w okrutny portret starości . W „Agrestach":
Dla zakochanych to samo staranie - co dla umarłych ,
Desek potrzeba zaledwie też sześc,
Ta sama ilość przyćmionego swiat/a.

Taki znak równania powtarza liryka Grochow iaka. Poeta kojarzy śmierć i zaś l ubiny, wyznanie miłosne i klęskę uczucia. Kobieta często
występuje w kostiumie demonicznej Salome.
Miłość pogrąża w manichejskie piekło.
Oczywiście zalotnej żonie Kalmity żaden reży
ser nie powierzyłby demonicznej roli. Lecz ów
dramatyczny konflikt to kolejny refren prob ie
motyki. dyskutowanej w liryce Grochowiaka .
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Podobnie - wynika z niego sytuacja totalnej
dwóch „równoległych" monologów,
'twarzajqcych zaledwie pozory rozmowy, wymiany odmiennych poglądów.
W „Chłopcach" żaden zegar nie wskazuje godziny śmierci. Nie ma jej perspektywy. Istnieje
suwerenna teraźniejszość. Zgoda na przeżycie
kolejnego kalendarza. Wyjazd Kalmity i jego
równie nieoczekiwany powrót stwarza ów czas
przyszły. Bohater nie godzi się bowiem na
wspólne oczekiwanie śmierci.
Wybiera
„wolność" i to życie, jakie czeka nań w pokoju
pełnym dawno zmarłych sprzętów.
Sięgnijmy po ostatni tom wierszy Grochowiaka
„Nie było lata", przypomnijmy trzy strofy, które
noszą tytuł „Głód" ·
obcości,

•
A jednak 1est w nas ten glód życia Ten, ca nas raz
dziel a,
Ten, co nam kaze w zalobnq muzykę
Wnosić wasze uszy martwe, jak waska we lichtarze.
Na oczy ślepych wchodzić garsciq bw wilgatnq .
Płaczemy

smierc c u dz q, tak iCJWSLe c u d 1 q .
i n ny eh, legendę n ie o n as :
Garsteczkq gliny nabrzmialq od słońca,
Krzykiem wtulanym w pachnqce chusteczki.
Przygodę

A 1ednak 1est w nas terr g/od 1ycia Ten ogrod, gdz10
taniec
Wiedziemy 1ak dz1ec1 , odg111a1ac głowy,
Oślepieni stadem motyli tańczqcyc/1 nad nami,
Zabijajqcych
Nalotami skrzydel.

Kalmita powraca. Będzie oglądać w ogrodzie
domu zaloty hrabiny de Profundis i Profesora.
Będzie ich przedrzeźniać wraz z innymi. Będzie
kpić z rozmów o księżnej de Noailles, o poezji
pełnej motylej melancholii. Będzie robić uczniowskie kawały życiu, którego bieg skwituje
kiepskim dowcipem o rdzy. Jeśli oczywiście
zwycięży demona kobiecości. Jeśli przekona
władczynie dziwacznego domu rządzące osobliwym światem „Chłopców" . Powrót w scenerię świata pogodzonego już ze skazującym wyrokiem losu, urasta do rangi decyzji światopo
glądowej. Jest wypowiedzią po stronie ładu
znającego swe ograniczenia, zgodą na ucieczkę od dramatów, jakie zwykle sprowadza ludzka starość . Chłopcy uczynili dom swojej staroś
ci jedynym domem rzeczywistości. Wyrzekli się
wszelkich złudzeń ponad stan intelektu i żyją
„w granicach swoich możliwości" i w nich dostępują własnego szczęścia. Taka bezceremonialna postawa może wywołać sprzeciw; lecz
dramaturgiczną troskę autora zdaje się jej peł
na motywacja, wskazanie, iż nie musi ona wieść
do całkowitego kapitulanctwa życiowego, że
zawiera w jakiś sposób ocalenia człowieka
przed sobą samym. Dramat, jaki proponuje
Grochowiak, jest grotes.ką przewrotną, choć
rysy bohaterów maskuje charakteryzacja, a ich
życie - imituje seria smutnych skeczów.
Michał Sprusiński
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