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WIELKI GŁOD KALMITY 

Poezja jest źródłem pierwszym całej twórezości S:banisłarwa 
Grocho v."iaka. W jego n owelach i w prozie poiw1eścio1wej, w sło
wach bohaterów słuchowisk radiowych, w dialogach dziejących 
'Się T.a scenie teaitiralnej po:wracają metafory, sytuacje i refleks je, 
w których przestrzeni zawarty z:n.::rtał świat poetydki autora „Bal
lady rycerSkiej ", „Menueta z pogrzebaczem", „Rozbierania do 
snu", „Ag,resitów", „Nie było lata", debiurtantów sprzed lat dwu
dziestu wkraczających znacząco do li tera tury po roku 1956, właś
nie Grochowiak najbardziej ko1mekwentnie. i na jwierniej wyrnż„ł 
swoją fascynację zwykłością, niepokonaną co d ziennością naszej 
egzystencji. Pisał: „wolę brzydotę, jest bliżej krwioobiegu słów, 
gdy prześwietlać je i .ucłiręczać" i ogłaszał swój program eS'tetycz
ny - prnwokacyjnie godzący w owe ideały piękna, jakie zastygły 
w muzealnych salach, w uśmiechach Madonn i klasycznej harmo
nii rzeźby antyc:onej . 

Rówieśnicy Grochowiaka dyskutowali z tradycją literacką, 
uprawiali stylizację, przyw.aływali duchy zmarłych i wędrowali 
fantazyjnie po roizległej krainie wyobraźni, zawsze niemal bar
dzo niechętnie wkrnczając w codzienny krąg ludzkich udręcz2ń. 
A:utor „Nie było lata" postępował odmiennie: swą niezwykłą wy
obraźntię dedyko1wa~ zwykłości. Rozważał prawa i prawdy życia 
naznaczonego brzydotą i ułomnością, zmierzającego w fizyczną 
nicość . Nobilitował trud ludzki w jego fizycznym spełnieniu: 

Oto Ikar wz'1at:uje. Kobieta nad balią zanurza ręce. 

Oto Ikar upada. Kobieta •:r:iad balią napręża kark. 

Oto Ikar wzlatuje. Kobieta 'czuje kręgo-słup jak łunę. 

Oto Ikar upada. W Kobiecie jeśt ból i spoczynek. 

Rewiry „brzydkiego piękna" Sltawały się dla poety terenami bez
względnej walki między życiern a jego zaprzeczeniem - biernym 
trwaniem w oczekiwaniu na spełnienie losu. 

~iedy pi3ał o cielesnej i zmysłowej naturzę czł01Wieka, o jego 
anatomii i bia}ogii, wówczas - dyskutując o miłośc1 ii śmierei -
stwarzał zawrne sytu;:icje graniczne, które działy się między. pnz:e-



jpychem zmysłów a gęstniejącą linią cienia, jaki poohłania całe 
ludzkie piękno. Miłość niosła akt scalenia, lecz z•arazem była pro
logiem smutku - odchodziła, pozostawiając zetlałe wspomnienia, 
karty za.pisane niknącym pismem. Ich te właśnie ślady ocalał, 
dobywając z popiołów czasu ws-zystko, co stanowiło świadectwo 
niegdysiejszych romantycznych wtajemniczeń. Pisząc podzw<Yrmle 
miłości słuchał jej dawnych, minionych bezipowrotnie słów. Brzy
dota i lęk przed przemijaniem mówiąc prawdę o trudnym pięk
nie ludzkiego życia, niosły mroczny cień. Prawdziwa śmierć, wy
rok skazujący bez odwołania, to w poezji Grochowiaka nie fizycz
na zat·rata, lecz agonia uczucia, wielkich uniesień, romarntycznych 
pragnień. W groteskowo-makabrycznej balladzie „Menuet z po
_grzebaczem" między zmarłych liczy się ten który szydliwie po
wiada: 

Podaj mi rączkę, trumienko, Konik 

·,wędzidło g1ryzie, chrapami świszcze 

. Już stangred wciska czapkę na piszczel, 

~Dziurawą trąbkę bierze do dłorni. 

He, he, trumienko, gdzieś jest cmentar~yk, 

•GdzJi.e przykucniemy z wielką ochotą, 

. żeiby przylkryci ~ierz:chłą kapdtą, 

·Bardz'O intymnie sobie pogwarzyć. 

MellOdią takiego manueta brzim:ią słowa wygłaszane przez bo
haterów ,~Chłopców". Ten - jak informuje pisrurz „d~amat z 
życia sfer starszych" - dzieje się w osobliwym Domu Starców, 
-zagu>bi·onym na .peryf err.iach małego miasteczka, z•atraoonym na 
bocznym trakcie czasiu. Wizytówki dożywotnkh rezydentów tego 
piiZybytku starości - dziwaczne. Jedna, hrnbiny Emirlii de Pro
fundis (·przepisiana z karty tytułowej dzieła Przybyiszew.sikiiego) 
pl"Zypomina witkac()IWlSkiie groteSki. Inne opatrzył autor rekome'n
dacjami przynależnymi post·aciom zacnej mieszczań-skiej komedii 
cdb~:zJajOIWej. Lecz szt'Ulka Grochowtlaka nie ma nic WS1pólnego z 
intelektualnymi paradam~, ani obyczajową deitektywistyką. Obraz 
starości nie będzie tutaj argumentem oskarżenia świata, pamię
tnym (jeśH wy•kroczymy ipoo:a dramat) chOĆ'by z „Umberta D", nie 
ujrzymy jej w lirycznym zWtierciad'le przyip-om'inającym „Czer
wone i złote" czy - .gdy mowa o wsipółcz·esnej prozie polskiej -
powieść Aleksandra Baumgardtena „Każdy dzień darowany". Tam, 

gdzie nie istnieją żadne wartości żywe nie może zrodzić się tra
gedia , a każdy dramat lud~ki pobrzmiewa fałszem. Tak.i właśnie 
leta.rgkzny, martwy jest świat „Chłopców" . 

Już pierwsza rozinrnwa między Smarkulem a Jo-jo rozpoczyna 
s'ię od nieco odmiennej powtórki starego dowcipu o rdzy , którą 
słyszeli przechodnie, gdyż ... żarła żelazo. Owymi powiędłymi a
negdotami, owymi wyznaniami pozbawionymi oS'olbistego ton u (a 
wygła•szanymi ze sztucznym ożywieniem) raczą się wzajemnie 
wszyscy „chłopcy". Kim byli dawniej? 'Do kościelny, „profesor", 
właśdc•iel fabryczki wotdy rndowej „radykał" le,;;itymujący się „u 
czestnictwem" w rewolucji 1905 r eku. Nie mają niczego do po
wiedzEnia o przeszłości, t ak, jakby na przestrzeni tTzech ćwierci 
wieku n ie wydarzyło się nic szczególnie ciekawe go (skłonny do 
poetyckich metaf•or, P rofeS'or wtrąciłby t u za•pewne: nie można 
żyć na pustyni czasiu). Teraz trawią czas, na i•nfantylnych zab3.
wa'Ch, na beztl'OiSkiej pa'Planinie. Swoją dornsłość podkreślają 
„męskim" sł o-w em i konspiracyjnymi „ wódec:l)kami" . J akby ukry
wają s•i ę przed ży0:.em stwarzaj ąc własną A·rkadię . 

I tak traktowa·ni są bezwzględnie nli.czym ro.zka1pryszone sztu
baki, kt6re wymagają .st21T.:u::'.1ej kurateli. Smowe władyczenie do
mu nie rnZJUUnieją tego, że ich podopiecmi od.~:-ywa j ą komedię ży
cia chroniąc się przed jego tragizmem, że posta11110w'i1i zo :;tać ak
toTami własnej egzystencji. 

W takiej rzieczywi·stości wielkim wydarzeniem staje się przy
jazd podstarzałej aktorki, że.ny seniora całego zgrom aidzenda. Nie
spodz•iewanie w rozmowie Kalmity z Narcyzą ujawnia się praw 
dziwy k onflikt. Idzie o r ozumienie miłości. Kalmita, mąż z3. jętej 
zawodowymi plo>t:ec~kami i kosmetykami Narcyzy, po·wiada: „Nie 
ma takiej kobiety, która by przynajmruiej z kilka razy ·nie że
brała": „no powiedz, że m nie kochasz.„ P.o!W'iedz, jeśli naw.et w 
t o nie wierzysz, i:owiedz, że mnie kochasz". Nie macie wtedy ani 
wstyd·u ani litości. Gorzej: tracicie wZJrolk ! Przecież tuż nad so1bą 
widzicie nasze ogłuipiałe, nierruchcrme t,warze„. WyJtsrrczyłciby tro
chę wrażliw•ości , żeiby dostrzec, no, żeby cho ciaż kirople potu na 
czole ... Ale wtedy zamykacie oczy, niby z rozmarzenia, a napraw
dę ze S'brachu. Nde, nie ze s trachu! Z okmoieńs'twa i z egoizmu. 
Z chciwości. Bo przecież dob rze wiecie : on wTe22·cie nie rwytrzyma! 
Wreszcie wyjąka to swoje żałosne ,/kocham" !. 

Idylla _ miłosnego wyznania jest więc tragilkomedią samotnośd 
i bezrndności. P sychol'Ogiczna rozgrywka musi z· Jkończyć się p.'.)
rnżką mężczyzny . Tak twierdzi bohater „Chłopców" . Bohater li
r yk.i Groc hciwiaka wyz~1aje : „znów wznoszę dotylk: do gb skania 



•*******************~********************************B ~~ . ~~( 

* * I ST ANISLA w {jRQCHOWIAK I 
* • I CIHltOIPCY I t SZTUKA W 3 AKTACH i 
• * * KALMITA . . JAN SZULC * 
* * * POŻARSKI ZBIGNIEW BARTOSZEK • 

• JOJO. . . . . JAN CYBULSKI • * PROFESOR . STANISŁAW GAŁECKI • i SMARKUL . WALDEMAR KWASIEBORSKI ~ * NARCYZA • • • IZABELLA NIEWIAROWSKA-WOŁOSZYŃSKA • * HRABINA DE PROFUNDIS . . . . . . IZABELLA BILSKA * 
* * ;at SIOSTRA PRZEŁOZONA . . . MAGDA SZKOPOWNA-BARTOSZEK * * SIOSTRA MARIA . . . . . . . . . MARIA KALINOWSKA * * WIKTORYNA . . . l:ere ' a L,isoytskq_ ELŻBIETA KUCZYŃSKA (adeptka) * 
* * ~ ~ w 
~ Scenografia: Reżyiseria: ~ * MAREK TOMASIK ANDRZEJ JÓZEF DĄBROWSKI * 
* * m Asystenrt scenografa: Asystent r<eżyser.a: . m 
~ MICHAŁ PUKLICZ ., WALDEMAR KWASIEBORSKI * * Inspi'cjent i sufler: Muzyka: * m PRZEMYSŁA W BERDO WSKI STANISŁAW SYREWICZ m 
~ ~ .****~***~*******************~***********************~ ~<~~~~~~~~~~~~~,..,~~~"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,..~~~~~M"~~~~~~<« 



pustek". W „Zaproszeniu do miłości" , do miłości odartc j z ws-zel
klch arkadyjskich uroków bohaterka błJEtkawicznie przemienia 
się w oczach jej kreatora, aż wreszcie przeo•l:::iraża O'Sta1tecznie w 
dkrutny portret starości . W „Agrestaich" : 

Dla zakochanych to samo staTanie - co dla umarłych, 

Deselk pot rzeba za ledwie też sześć, 

Ta sama ilość pmyćmi1onego światła. 

Taki z.nak równania powtaTza liryka Grochowiaka. Poeta koj·arzy 
śmierć i zaślubiny, wyznanie miłosne i klęskę ucZ'U".! ia. K obieta 
częsfo występuje w kostiumie demonicznej Salome. MHcść - po
grąża w manichejskie pi~ło . Oczywiście zalotne j żon ie Kalm1ty 
żadE.n reżyser nie powierzyłby demonicznej roli. Lecz ów drama
tyczny konflikt to kole jny refren problematyk i dyslrntow.'.lnej w 
liryce Grochowiaka. 

Podobnie - wynika z niego sytua-cj a tcita'l'ne j obcości, dwóoh 
„irównoleg1ych" m onologów, st ·i;;.arzaj ących zaledwie pc:zory, l'O'.l 

maNy, wymiany odmiennych poglądów. 
W „Chłopcach" żaden zegar nie W[,kazuje godziny śmierc.i. 

Nie ma je j pernpektywy. Istnieje S!Uwerenna teraźniejszość . Zgod
n a na przeżycia kolejnego kalendarza. Wyjazd Kalmity i jego róv:
nie n ieoczekiwany powrót s twa.rza ów czas przyszły . Bohater me 
godzi .się l:::cwiem na wspólne oczekiwanie śmierci. WY'biera „wol
ność" i to życie jakie czeka nz.ń w pO'koju .pełnym dawno zmar
łych sprzętów. 

Sięgnijmy po ostaitn i z wierszy Grochowiaka „Nie było la ta", 
pr;zypomnijmy trzy stirofy, !które noszą ty buł „Głód" : 

A jednak jesit w nas głód życia . Ten, -co nas rozdzie la, 

Ten, co nam każe w żałobną muzykę 

Wnosić wasze uszy m artwe, jak wc:;kowe l:ichtarrze, 

Na o.czy ślE'Pych wchodzi garścią b7JU wilgotną . 

Płaczemy śmierć cudzą, tak zawsze cudzą . 

Przygodę innych, legendę nie o nas : 

Garsteczką gliny, na'bT7Jmiałą a.a słońca, 

Krzykiem wtulonym w pachnące chusitec:ZJl.ci. 

A jednak jest w nas ten głód życia. Ten głód, gdzie taniec. 

Wdedziemy jalk dzieci, odginając głowy, 

Oślepieni siedem motyli tańczących nad nami, 

Zahlających 

Nal()lł;ami skrzydeł. 

Kalmita powraca. Będrzie oglądać w ogrodzie domu zafoty 'hra
biny de Profundis i Rrofesora. Będzie ich przedrzeźniać wraiz z 
innymi. Będzie kpić z r~ów o k•siężnej de Noailles, o poezji 
motylej melancholii. Będzie robić uczniowskie kaiwały życia, któ
rego bieg skwituje kiepSlcim dowcipem o rdzy. Jeśli oczywiście 
zwycięży demon kobiecości. Jeżeli przekona władczynie ckiwacz
nego domu rządzące osobliwym światem „Chłopców". Powrót w 
scenerię świa.fa pogod'Z'Onego już ze s'ka'Zllljącym wyrokiem losu, 
urasta do rangi decyzji światopoglądowej. Jest WY'Powiedzią po 
stronie ładu znającego sw.,e ograniczenia, zgodą na ucieczkę do 
dTamaiów, jakie zwyikle sprowadza ludzka stairość. Chłopcy uczy
nili dom swojej starości jedynym domem rz.eczywistości. Wyrzekli 
się wszelkich złudzeń ponad sta:n initelekbu i żyją „w granicach 
SWQich możliwości" i w nich dostępują własnego S'.Zczęścia. Taka 
bezceremonialna pomawa może wywołać sprzeciw, lecz drama
turgioczną troską autora zdaje się jej pełna motywacja, wskaza
nie, iż nie musi ona wieść do całkowitego kapitul·anctwa życio
we go, że zawiera w jakiś sposób ocalenia człowieka przed. samym 
sobą. Dramat, jaki propoI11Uje Grochowiak, jest groteską prrze
wrotną, choć rysy bohaiteirów maskuje chaira'kteryzacja, a ich ży
cie - imituje seria smutnych skeczów. 



MOI DRODZY CHŁOPCY 

„.Dzisiaj - jako autor kilku sztuk, kilkunastu słu,chawisk 
i widowisk telewizyjnych - nie ukrywam mojej gorącej miłości 
do teatru, a przEcież ... A przecież nadal lubię sobie po::l1W()II"Ować 
7: jego niektórych chwytów, .z jego - sympatycznej w końcu pre
te·n1S jonalności, z jEgo - wydawałoby się - niewzruszonych reguł. 
Z rzeczy mniej ważnych: dbam nadal E!krupula1tn:ie, a-by tyl,ko je
den kontrakt umożliwiał ucieczkę widowni do kuluarÓIW i bu
fetu . Z rzeczy istotnych: staram się aby drama•turgiczna materia 
te2tralr ·2go widowis·ka darzyła odbiorcę taką różnorodnośC'.ią na
stroju, w której wznic6łość nie zma·rmurzy jego powiek, a zbyt 
natrętny dowcip nie rozluźni nazbyt umysłu. 

Tragiczność i śmieszność za-razem: tragiczność odnajdiująca 
ulgę w łagodnym uśmiechu - śmieszność, za którą stoją współ
czujące anioły smutku i go•ryczy. Oczywiście, są to zaledwie u s.i
łowan ia, droga wiodącą do spełnień je5t jeszc.ze daleka i - któż 
to wie, czy właściwa. Przecież na tej drodze stoją „Chłopcy", za
słuchani w swój ludzki ból z pogodnym i dumnym czołem. 

Rzecz sama wyniknęła z dwóch pobudek, wszakże nawzajem 
się przenikających i - jak ośmielam się sądzić - ciążących ku 
sobie w spo1.::ób szczęśliwie naturalny. Pierwszym bodźcem do na
pisania „Chłopców" było rzeczywiste wyda•rzenie, jakie zaobser
wowałem w jednym z dolnośląskich domów dla starców. Boha
ternwie tej historii prawdiopodotbnie już nie żyją, jej główny bo
hater - którego portretem jest Kalmita - na pewno. Napisałem: 
„wydarzenie", ale przecież r.ie chodzi tu o ciąg jakichś szcze
gólr:ie interesujących perypetii. Idzie raczej ·o wydarzenie psy
chiczne, mo•ralne, jatkim było umie51zczenie zniedołężniałego męża 
przez znacznie młodszą żonę w przytułku. 

I znowu nie najbardziej uderzający jest cŻyn żony, jaiIDkotlwie'k 
nie dało się tu uniknąć pewnych oskarrżeń pod adresem tych cech 
kobiecy0h, w których rozczarowanie wiE'dzie do n:ieinawiści i o
krucieństwa. Zafrapowała mnie w h~storii rz,eczywis'tego Kalmity 
przede wszystkim jego postawa: pełna godności i mądrej auto
ironii wobec pa::ma wciąż ponawianych uipo'korzeń. Nie boję się 
tut·aj użyć słowa: hohaterntwo. Taik, „Chłopcy" są próbą dramatu 
heroicznego przy czym chcdzi o hEI"oic zino~ć najba-rdziej wyczer
prują'Cą i nierwdzięezną - tę w której riie ma już nadziei, a po
Zl{)lstał tylko ja'kże głębotlro ludzki - upór ~aichowania twa·rzy. Tę 

twarz - przeoraną upływem czasu, znękaną choc-obami - trzeba 
przeciwstawić małoduszności najbliższej osoby, .ohydzie instytu
cjonaiJ.nej filantropii, a wr~'"Z<!ie widmu nieubłaganie zbliżającej 
się śmierci. Kalrnita i jego przyjaciele zachoWlllją twarz, a więc 
godność, poprzez uśmiech - poprzez ów ozdiroiwień'Czy powiew 
młodości, który uniewamia starość i powoduje, że choćby nie 
wiem ja'lme brzemię wieku ciążyło na ich ba'Ilkach - tak często 
pozostają aż do koń~a chłopcami. Sztuka, którą przeidstawiam, 
jest więc w swojej dominującej strulklbuirze śmieszna. Ale pod
kTeślam to z całą mocą, że ani przez chwilę jej komizm nie ma 
nic wspólnego z ośmi~eniem bohaterów, z przedTzeźnianiem lub 
wyszydzaniem ich hiologicznej i filozoficznej sytuacji. Wręcz 
przeciwnie: to właśnie oni &"Zydzą z okrucieństwa losu, to właśnie 
oni - chociaż już baz'litośnie Skazani - ocalają piękno człowie
czej niezależności. 
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