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NOT A BIOGRAFICZNA 

Stanisław Grochowiak, jeden z najwybitniejszych polskich poetów 
współczesnych, urodził się w Lesznie Wielkopolskim 24 stycznia 1934 r. 
Po wojnie odbył studia polonistyczne na uniwersytecie w Poznaniu 
i w Warszawie. 

Debiutował w r. 1951 w „Słowie Powszechnym". Od roku 1958 związał 
się pracą redakcyjną ze „Współczesnością", gdzie okresowo pełnił także 
funkcję naczelnego redaktora . W roku 1961 objął dział poezji w „Kul
turze" . 

Ważniejsze utwory pisarza: Menuet z pogrzebaczem, Król IV, Kanon, 
Agresty, Rozbieranie do snu, Partita na instrument drewniany, Trismus, 
Szachy, Kaprysy Łazarza, Chlopcy. 

W roku 1962 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za cało
kształt twórczości. 
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STANISLAW GROCHOWIAK 

TANECZNICE 

W czerwone się stroją te białe dziewczyny 
Dwie w lustrze jak w oknie o złoconej ramie 
Jedna kwiatem zapina chudonagie ramię 
Druga potrząsa 
Piersiami dużymi 

W srebrzyste grób stroją te czarne panienki 
O pyszczkach rezusów i palcach małpiatek 
Jedna pieńkami odcina chudy kwiatek 
Druga się chwieje 
Na nóżkach obrzękłych 

I pójdą tańczyć te białe dziewczyny 
Jak dwie białe klacze o podudziach wysokich 
Jedna brunetowi z rozkolysanym lokiem 
Druga nad łysiną 
Chciwego czleczyny 

Czarne panienki siądą wprost. Na drewnie 
Naprzeciw świeczek ogarniętych w wieńce 
Jedna nieboszczykowi o podwiązanej szczęce 
Druga wąskiej trumience 
Pobielonej rzewnie 

(Ze zbioru „Rozbleranie do snu" PIW 1959) 
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MARTA P IWIŃSKA 

„CHLOP CV" - GROCHOWIAKA 

(. .. ) Chłopcy - przekorny tytuł jak na ·dramat o domu starców· dra
mat z. życia sfer starszych" - przekorny, parodystyczny podtytuł . v/~yśl 
„turpic~nych" skojarzeń "."yobrażni Gro~howiaka spodziewalibyśmy się 
tam naJgOrSZY_Ch ponur?_ści, ~zer~gu trumien srebrnych lub drewnianych, 
paru po~rzebow, o.?sesJi śmierci i rozkładu. Tymczasem mamy drobne 
sprzeczki, „ka~ały ~łatane przez frywolnego starca-ateistę miejscowe
mu ka~łan?wi, rozfl~rtowaną uroczą staruszkę tańczącą na trawniku 
walca, i co~ w rodzaJu kawalerskiej bibki. Wszystko nieco zinfantylizo
wane ale me zanadto, bo sama Siostra Przełożona nie bardzo umie za 
~h.ować '.'konwencję" zarzą?zając~j owym domem. Kiedy stwierdza, że 
JeJ pens_Jonanusze i:rządzaJą . s_~bie _drobną pijatykę i że sama zaczyna 
obgryzac (czym?). faJanso:ve fil!zanki podobnie jak jej podopieczne, bez
zęb:ie starus~ki; z~ w ogole w t.ym domu nie ma porządku ani godnego 
maJes:atu wieku; ze ~szyst_ko się rozpr~ęga i że nikt nie chce pamiętać 
o gro~nyi:i „mem.enta - ~10stra Przełozona z rozpaczy trąbi wódkę za
gryzaJąc Ją prawidłowo ogarkiem. 

In!lymi słowy nic się nie zgadza - ani turpiczna wyobraźnia Gro
chowiaka z pogodną atmosferą domu starców, ani surowe obyczaje tego 
domu z praktyką codzienną, ani sam ponury temat z wyborem gatunku -
bo Chłopcy. to przede wszystkim komedia. Ten dom nie jest naturali
sty~.z~ym. piekłem ~imo całej, dość niewiele zresztą eksponowanej, fizjo
lo~u i. mimo Babci Peloponez. To raczej coś w rodzaju wakacji, mniej 
w1ęceJ .swob.odi;iego wypoczynku po życiu na serio. Nikt juź nie musi nic 
gra~, mk~ me Jest wła~ciwie do niczego zobowiązany i każdy w zasadzie 
moze robić to, co mu się podoba - ma „wikt i opierunek", a za łamanie 
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regulaminu nie straci posady, pieniędzy, honoru, stanowiska am zony -
najwyżej deser po obiedzie. Za murami została cała powaga „dorosłego" 
życia, w domu starców są „chłopcy". Nic dziwnego, że kiedy żona chce 
zabrać Kalmitę do siebie i zmusić go za cenę wszelkich wygód do grania 
jakiejś roli, Kalrnita wybiera dom starców. 

Czy chodzi tu o dramat egzystencjalny i „wolność wyboru"? O nią 
chodzi także, bardziej chyba jednak o swobodę życia poza wszelkimi 
konwencjami, o ów wakacyjny, „pożyciowy" azyl, za który płaci się 
wszystkim, co kiedyś liczyło się na serio. W zamian otrzymuje się 
jeden tylko, chłopięcy może czy nawet infantylny przywilej - nieodpo
wiedzialność, którą trudno nazwać górnie wolnością. To przywilej bycia 
poza nawiasem, poza prawem i obowiązkiem, bycia w małym społeczeń
stwie, w którym obowiązuje tylko jedno: wzajemna lojalność. Bohate
rów Grochowiaka w tej sztuce najmniej może obchodzi ich naturali
styczne trwanie; prawie nie myślą o „memento". Trzymają się ich za to 
najgłupsze kawały i - w gruncie rzeczy - to oni podkpiwają trochę 
z tych, którzy jeszcze tkwią z całą powagą w rytmie „normalnego świa
ta". Nie ma w ich życiu nic z „jałowego bezsensu oczekiwania"; są zajęci 
masą drobnych spraw, to im raczej wszystko, co jest na zewnątrz, wy
daje się „jałowym bezsensem". Czy to perspektywa „dumnego huma
nizmu"? Chyba za wiele powiedziane. 

Sztuka ta, jeśli jest parodią, parodiuje raczej świat poważny, a jeśli 
jest dramatem egzystencjalnym, to dramatem rozwiązanym już na po
czątku: mianowicie bohaterowie Chłopców są wolni, mimo dozoru sióstr, 
ograniczonych możliwości i przedszkolnego systemu kar i nagród. 
W sztuce Grochowiaka nastąpiło przesunięcie proporcji: to, co „ważne" 
stało się godnym kpiny, a to, co śmiesznie wakacyjne, nabrało nieocze
kiwanej ceny. Jest to sztuka w grucie rzeczy pogodna, choć może rze
czywiście trochę na zasadzie „stukania od dołu". Jest mądrze optymi
styczna. Kończy się wprawdzie pytaniem, ile kosztuje ludzka wolność 
(tyle, co telewizor) ale tak być musi, każda komedia serio kryje na dnie 
trochę goryczy - nie ma na to rady. (. .. ) 

(Fragmenty eseju pt. „o dramatach Grochowiaka -
SupLement" zamieszczonego w „Dialogu" Nr 2, 1965 r.) 
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Reżyseria : 

MIROSŁAW WAWRZYNIAK 
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STANISLAW GROCHOWIAK 

Dramat z życia sfer starszych 

w trzech aktach 

O b s a d a 
Kalmita, lat 75 
Jan Nepomucen Pożarski, lat 75 
JO-JO, lat 70 
Smarkul, lat 66 
Profesor. lat 70 
Narcyza Kalmitowa, żona Kalmity, 

lat 55 
Hrabina de Profundis, lat 70 
Siostra przełożona, lat 65 
Siostra Maria 

Wik.toryna } posługaczki 
Zuzia 
Siostra I 
Siostra II 
Siostra III 

Opracowanie muzyczne: 
FRANCISZEK BARFUSS 

- HUGO KRZYSKI 
- MARIAN CEBULSKI 
- ANDRZEJ BALCERZAK 
- EUGENIUSZ FULDE 
- ROMAN STANKIEWICZ 

- ANTONIN A BARCZEWSKA 
- JADWIGA BARONÓWNA 
- HALINA BEŁKOWSKA 
- KATARZYN A MEYER 
- HALINA WYRODEK 
- MARIA ŚWIĘTONIOWSKA 

• 
• 
• 

Scenografia: 
ZBIGNIEW WIĘCKOWSKI 

Układ taneczny : 
LESZEK CZARNOTA 
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Asystent reżysera i inspicjent 
ZOFIA JABUREK 

Kontrola tekstu 
BARBARA SUŁKOWSKA 

Kierownik techniczny 
MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scenotechnicznej 
ROMAN FENIUK 

Kierownicy pracowni: 

Elektryczno-akustycznej 
KRZYSZTOF Ł UBA 

Krawieckiej damskiej 
BRONISŁAWA KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 
TADEUSZ STANKIEWICZ 

Perukarskiej 
TADEUSZ DO MICZEK 

Kierownik oświetlenia 
gł. elektryk - EUGENIUSZ WIECHEĆ 

„ 

Operator światła 
STANISŁAW TRĄBKA 

Realizacja akustyczna 
ZBIGNIEW JANIK 

Brygadier sceny 
WŁODZIMIERZ KOPACZ 

„ 

Układ graficzny - ZYGMUNT STRYCHALSKI 

Kierownik literacki - HENRYK VOGLER 
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STANISLAW GROCHOWIAK 

W SLOŃCU 
- On jadł za mało czosnku - Tolo rozwichrzył siwą łepetynę jak 

Ezechiel i stał w tych rozświetlonych słońcem kłaczkach niby w aure· 
oli - On jadł za mało czosnku na mleku. 

- On powiadał, że go mdli - rzucił Baciura z ławki - I że zapach 
go odstawia ... 

- On się bał - huknął Łysol, z rozmachem, wbijając czubek laski 
w dojrzałego kasztana, co pobłyskiwał wśród liści - On był tchórz. 

- Za Niemca? - zdziwił się Baciura. 
- Za Niemca... Ze jak czosnkiem zajedzie, to go za Żyda posadzą, 

się bał. Tchórz ... 
- Całe życie był głupawy - nastroszył wąsy Tolo i stęknąwszy przy

siadł przy nich na ławce - Ojże, ten reumatyzm, reumatyzm! · 
- Nagrzeje cię, to przejdzie ... Popatrzyli życzliwie na słońce. Stało 

nad aleją, w sitowiu póżno jesiennych gałązek, ciepłe i miłe jak cybuch. 
W powietrzu ani tchnienia wiatru, tylko łazęga srebrnych nitek, co gdy 
wplątywały się w czupryny starców, topniały lam jak płatek śniegu 
w kałui y. 

- ?\o jak? - zatroszczył się Łysol, najbardziej troskliwy z nich czte
rech - Łamie? 

- Łamie - powiedział Tolo ale z uśmiechem. - Tylko widzisz, tak 
jak by przełamywało ... 

- To przełamie! - uspokoił się Łysol i wyciągnął kapciuch z ta
baką - Taaak ... - podał szczyptę Baciurze - Reumatyzm, pęcherz, 
żołądek ... Ot, męskie choroby. Godne choroby. Człowiek wie, że umrze 
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po ludzku, ot, świadomie, ot, powazme: „Umarł na pęcherz" - powie
dzą. „Kto, ten stary Baciura?" - „A tak, Baciura" „No, no, powiedzą -
godny człowiek, a to ci go przyparło„." 

Baciura wwąchiwał szczyptę z coraz większym rozmarzeniem. Łysol 
mówił dalej: 

- I nie uśmieją się. Niedoczekanie. Pęcherz jest pęcherz. Ale kiedy 
zapytają o niego, o Wytrulca„. 

Baciura kichnął. Tolo dokończył: 
- Skleroza! 

Wszyscy trzej otrząsnęli się raptownie i zapatrzyli bez wyrazu w da
leką perspektywę alei. Gdzieś tam, u złotego już prześwitu, dzieci pod
rzucały czerwoną piłkę. 

- śmierć„. - westchnął Łysol - Mój Boże! Mam te swoje pół żo
łądka i już i to się psuje. Ale będę wiedział, umieram na żołądek, co go 
zabrakło. I teraz umieram. A więc zmieniam sobie pościel, golę się. myję, 
czystą koszulę nakładam, posyłam po Tola, Baciurę i po Wyitrulca. I je
szcze coś mówię - a powiem wam, powiem - no i .. . no i tak. A on? 

- Będzie siusiał pod siebie - zasępił się Tolo - siusiał i tam dalej.„ 
I nic już nie powie, bo nas nie pozna„. 

- To na końcu! - krzyknął Baciura. - Ale przedtem? - pokazał 
na czoło - Tu„. 

Znowu się otrząsnęli i znowu zapatrzyli w złoty prześwit. Byli tyleż 
pełni niesmaku, ile lęku i współczucia„ . I... i jakiegoś żalu, że ich tak 
wykpił, że wniósł w ich grono taką hańbę! 

- Idzie! - stwierdził Tolo, obdarzony najbystrzejszym jeszcze wzro-
ldem. Wysilili wyblakłe, schorowane oczy. 

- To on? 
- On, powiadam. 
- Bez laski? 
- Może zgubił? Teraz zacznie gubić różne rzeczy. Sklerotyk„. Jakby 

go za Żyda wzięli , to by wstydu zaoszczędził. 
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Wytrulec szedł przecież niezwykle raźno i z daleka powiewał ku nim 
ręką. „Hop, hop!" - wołał, aż wszyscy trzej, jak na rozkaz wzruszyli 
rami •::i ami. 

- No i czego? 
Był przedziwnie odświętny, pachniał lawendą, spod rozpiętej koszuli 

wyglądała czysta bielizna. I wąsy, zazwyczaj żółte u spodu, srebrzyły 
się tak pięknie, że aż przechodziły w niebieskość. 

- Pewnieś u doktorki bawił? . „ - domyślił się Tolo i pokiwał z ubo
lewaniem rozwichrzoną łepetyną. 

- Eche„. 
- I znowu się rozebrał do gaci - z tą samą pretensją w głosie do-

rzucił Baciura - Co ty w tym za uciechę masz? 
- Każe. 
- Głupiś! Ja jestem chory na żołądek - wypiał Łysol - a mnie nie 

każe. Co ona sklerozy u ciebie w pępku szuka„. 
- Eche„. - Tolo się rozzłościł. 
- Co tutaj burczysz, stary pierniku! Gęby nie masz? Coś taki hrabia! 
- A hrabia! - powiedział Wytrulec i pełen najwyższej kontentacji 

wcisnął się pomiędzy nich - Serce mam. 
- Co masz? 
- Serce mam chore„. - i nagle się zapalił . Objął Baciurę i Łysola, 

przy ciągnął ich głowy do swojej, rozgorączkowanej - Mogę każdej chwili 
umrzeć na serce. Tak mi powiedziała . „ Wysoka skrzepliwość krwi i za
wał . Już jeden miałem, alem myślał, że to grypa - pamiętacie? - a dru
giego nie wytrzymam. Co? - zatarł z triumfem dłonie - No? 

Odgięli się . Jakby im ktoś w nosy nadmuchał." Zapadło długie mil
czenie, w którym sucho osypywały się liście z krzewu za ich plecami. 
Ale nagle koniuszki wąsów Baciury zaczęły drgać, chybotać się, pod
skakiwać, pofałdowana skóra na grdyce łazić tam i z powrotem i jak 
nie zatrząsł wszystkimi trzema śmiech, to aż ptaki poderwały się ze 
ścieżki. Łysol uwiesił się na lasce i płakał z rozbawienia w kościaną 
gałkę, a Tolo bił się tylko po kolanach i rozpaczliwie łapał powietrze. 
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- Nie wierzycie? - zaperzył się Wytrulec. - Nie wierzycie, psia
juchy? To ja wam powiem, na co ja mogę umrzeć za chwilę, za moment 
zaraz .. . Ja tutaj mogę wam zaraz umrzeć!. .. 

Nie byli zdolni do wypowiedzenia słowa. Pokładając się w konwul
sjach śmiechu, zaledwie przeczącym znakiem głów dawali mu do zro
zumienia, co myślą o jego chełpliwości. 

- Serce! - krzyknął już Wytrulec - Mam chore serce! 
- Skle ... zaczął Łysol, ale znowu go zdusiło. 
- Sklero ... - pomógł Badura, wszakże też nie dokończył. 
- Nie doczekam sklerozy - upierał się coraz rozpaczliwiej Wytru-

lec. - Nie do-cze-kam. Umrę przedtem na serce! 
I kiedy stwierdził że jego gorące zapewnienia wprawiają ich w jeszcze 

większą wesołość, raptownie wstał, zrzucił surdut i w samej tylko ko
szuli zaczął rytmicznie wykonywać przysiady. Jeden ... drugi... dwunasty ... 

Milkli. Poważnieli. Twarze ich, z chwili na chwilę bardziej odęte, 
wyrażały najwyższą pogardę. Powoli i rozdygotane wąsy wyostrzały się 
we wrogą nieruchomość . Wstawali kolejno. Bez słowa. Splunęli trzy
krotnie i zostawiwszy go, zapamiętałego w orgii morderczych przysiadów, 
powlekli się w górę alejki. Długo szli milcząc, jakby byli obrażeni rów
nież i na siebie. Dopiero u złotego prześwitu, cali w słońcu, odwrócili 
się z zadumą. 

- Skacze? 
- Skacze. 
Łysol wyciągnął kapciuch i podsunął szczyptę Badurze. Tolo przy

mrużył lisio oczy: 
- On zawsze był "tchórz i zawsze miał wielką ambicję. Wymyślił so

bie to serce, bo to ważniejsze od żołądka Łysola. On nam chciał rej 
wodzić, ten stary piernik. 

- Skacze? 
- Skacze. 
Wzruszyli ramionami. 

(Przedruk z miesięcznika „Odra" r. 1958 nr 34) 
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NAJBLIŻSZA 
PREMIERA: 

CYPRIAN KAMIL NORWID 

ZA KULISAMI 

CENA 5 ZŁ 

Przy paiarni na 1-szym piętrze czynny 
w przerwach bar kawowy prowadzony 
przez kawiarnię „S T A R E M U R Y" 

Druk. Związkowa - Kraków, ul. Mikołajska 13 - 3746/70 - D-7 (5781) - 3000+32 


