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ZAPROSZENIE DO MIŁOSCI 

Masz być półsenna Teraz masz być siwa 
Przy młodej twarzy to będzie jak gołąb 
Masz być napięta Tylko z twarzą gołą 
Którą blask wznieca to znów cień obmywa 
Masz być o świcie Teraz masz być bosa 
Przez szron biegnąca jak przez niski ogień 
Masz być zbłąkana Wciąż myląca drogę 
Jak dym przyziemny lub sarna w zakosach 

Masz być zgoniona Teraz masz być stara 
Drepcząca w kółko z różańcem przy ustach 
Chuda - zjadliwa _ - ·,.. 
Niezdarna - Już tłusta ~ • 
W peruce 
W chórze 
W gniewie 
W okularach 

Idę do ciebie przez zbutwiałe sny 
W ciżmach z ołowiu - w koronie ze rdzy 

Stanisław Grochowiak 

(„.) Czlowiek jako istota obdarzona świadoma
ścią, a równocześnie osadzona w całej bez
względności praw biologicznych, jest w jakiś 
sposób istotą tragiczną, ma do wyboru: albo 
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postawę samookła
mywania się, która 
wiedzie do płaskie
go hedonizmu, albo 
postawę skrajnego 
pesymizmu, rozpa
czy, „bebechów", 
albo wreszcie po
stawę męstwa. 
W moim prze
świadczeniu posta
wa męstwa polega 
na pełnym uświa
domieniu sobie 
wszystkich klęsk 
zawartych w sytu
acji filozoficznej 
człowieka i sprosta
niu im za pomocą 
realizmu, a więc ró
wnież ironii i śmie
chu (.„). Smiech nie 
histeryczny, ale fi
lozofujący jest nie
zbędnym kataliza-· 
torem na drodze do 
osiągnięcia godno
sc1, podniesienia 
czoła. Tak widział
bym najwyższy 

· wymiar groteski. 

Stanisław Grochowiak 



MENuEt" 

Podaj mi rączkę. łnmlienko. Konik 
Wędzidło gryzie, chrapami świszcze. 
Już stangret wciska czaszkę nir. piszczel, 
Dziurawi\ trl\bkę bierze do dłoni. 

A więc ruszamy na jednym kole, 
Pod poszarpanym w nic balclacbimeD1, 
Ale wesoło! Mam mandolinę. 
Z kt6rej wnnamy o61eple rnot~. 

~ he, tmmienJro., raziei jest cment;rnlo 
Gdzie pnykucniemy z wMk14 ochotą, 
2eby przykryci spierzc:hll\ ka.1>1>ilł. 
Jłard10 intjmnie $obi<! );Jógwanyc, 

Mysz nas nawiedzi, prz1fi'111Ue nwir, 
Sukal przyczłapie z obwisłą sm~kl}, 
Kornik iacyka. do drzwi tak tiettka, 
.Takby żałował ciego§, tmtnienko, 
Jakby blowal„, 

Słanislaw Grottiowiak 
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(„.) „Chlopcy'1 są pró'bą dramatu heroicznego, 
przy cźym chodzi o heroicznosć najbardziej 
wyczerpującą i niewdzięczną - i~ w której 
nie ma już nadziei, a pozostał tylko - jakże 
głęboko ludzki - upór :zachowania iwa• 
rzy („.). Kalmita i jego przyjaciele za„ 
chowują twarz, a więc godność, poprzez 
uśmiech - poprzez ów ~zdrowienczy powiew 
młodości, który uniewainia starość i powodu„ 
je, że mężczyźni - choćby nie ·mem jakie brze• 
mię wieku ciążyło na ich bru:kach - tak często 
pozostają aż do ko:ńca 
chłopcami. Sztuka, któr~ 
przedstawiam, jest wię,c: 
w swojej dominującej 
strukturze śmieszna. 
Ale podkreślant io 
z całą mocą, że ani 
przez chwilę jej 
komizm nie ma nic 
wspólnego 
z ośntleszaniem 
bohaterów, 
z przedrzeźnianiem. IulJ 
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. 
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DOS„. 

r-
~ Bunt nie przemija, IJunt się usłałecznta; 
: Jest teraz w locie: dojrzałym, dokolnym, 
, Jakim kołują doświadczone orły. · 
ł- - ' .,....... 

Bunt się uskrzydla tak - jak ucloneaznfa. / . ' ~ 

Bo wpierw to było jakby piaskiem w oczy, 
Turniejem chłopców na. słonecznej plaży; -· 
A teraz ciężki; teraz więcej waiy. ' 

...,. ~ ' 
Bunt się uskrzydla. tak - jak w kam!e1i &ocą. 

r " • 
I pomyśl: czułość, fa świetlista kula, 
Teraz dopiero w mym pobliżu plonie, 
Luzując szczęki, łagodząc me dłonie. _ , 

Bunt się uskrzydla tak - jak się uczula. 

Stanisław Grochowiak 
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JJĘSTWO 
'v 
-1 ziiowu list ci piszę 11owainy 
O męstwie 
A jest to wiedza goła jak Selen 
~o krwawi - burak - na przeczysąm lniegu 

., -
A jest to mądrość smutna jak chłop , · · 
Myjący nogi przed wędrówką w szpital 
A jest to tylko spora butla śmiechu 
Co skacząc - chlusta. w kurze karawanu 

A przecieź glowa 
Ten włochaty garb 

-~a swoją dumę 
Kolosalnej kuli 
Można ją jeszcze - gdy Hglada - wtulić ~' 
W ciepłą piwniczkę zapłakanych warg. ( '· 

Stanisław Grochowiak 



Słęgmn lJb tomik w"ienzy Stanlsiawa Gro
chowiaka. Odczytuję ponownie znane mi od 
dawna utwory, tym razem w poszukiwaniu 
pierwszych tropów wiodących z daleka ku stro
nom zamieszkałym przez bohaterów „Chłop
ców" i „Lęków porannych"~ stronom, którym 
na imię osamotnienie, osaczenie i lęk. Rodzi się 
potrzeba zn::ilezienia azylu, schronu przed osa
deDiem, zaś schron to przecież zamknięcie, 
a więc z'tlów ,_ lęk. I tak zamyka się błędne 
Rbło~ Cztel'y ści~'n:y są i bezpiecznym azylem, 
i Więzienną celą. Ocaleniem przed prześladow
dhni, a sta]ą się himi niemal wszyscy z ze
wnąu•z. Kto raz ulegnie poczuciu lęku, ten sam 
st'Warza sobie nieprzyjaciół w wyobraźni. 
Z imaginacji powoli przenikają oni w świat re
alny. Słabość powoduje agresję. 

Kalmita, jeden z bohaterów sztuki „Chłopcy" 
wraca dobrowolnie do schro
nu, którym jest tu przytułek 
dla starców, uciekając przed 
wolnością, gdy okazało się, 
iż równa się ona zagrożeniu 
i osaczeniu. 

Andrzej Kuśniewicz 
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Przecież mnie czułość nigdy nie opuści; 
Nawet gdy zwątpię w śnieżność mego pióra; 
Gdy pewnej nocy - pełnej świec i luster -
Ujrzę na dłoni tylko ślad po ptaku, 
Wątłą relikwię zmarłego zwierzęcia, 
Które zagniotła glina i powieki. 

Będziesz mi wierna, dostojna czułości, 
Po czas jałowy - i po dalsze czasy; 
Aż tam, gdzie widzę szczupłą głowę starca 
O moich nozdrzach i z moim uśmiechem, 
Zlozoną miałko w pielęgniarskie dłonie 
tiuJ> już owianą płomieniem grońlliicy. 

Ale mnie czułość daleJ nie opuści; 
l'tzecież zetleje już kamień nagrobny; 
z tych świec, co moJe, wiatr rozkruszy knoty, 
z tych łez, cÓ dla mnie, piasek się zawiąże, 
A wciąż - przez niebo - będzie szedł znużony 
Znliałacz modlitw z posiwiałą mioUą. \ ·A 

Stanisław Grochowiak - ~ 



(„.) We wszystkich dramatach Grochowiak opo
wiada tę samą właściwie historię. Każdy z bo
haterów stracił z jakiegoś powodu łączność ze 
światem, w którym przywykł się poruszać. 
Zwykle dlatego, że w jakiś sposób zetknął się 
ze śmiercią. Bez ochrony form społecznych sta
nął twarzą w twarz z isfotą ludzkiej egzysten
cji. Taki człowiek nie będzie zdolny pełnić na• 
dal swojej funkcji w społeczeństwie. Był już 
skazany i lepiej od innych zdaje sobie sprawę 
z nieodwracalności wyroku. Społeczeństwo dba 
jednak o własne bezpieczeństwo. Tworzy · dla 
naznaczonych specjalne kręgi. Kto nie chce zgi
nąć, musi przyjąć nową rolę. Wyrok relegują
cy człowieka poza grupę jest równie nieodwo-

łal~ _jak wyrok śmierci, który 
zapada na nas 'w przyrodzie. Jest 
formą obrony grupy przed dopu
szczeniem do świadomości pamię
ci o umieraniu. 

Andrzej Tadeusz Kijowski 

( ... ) W „Chłopcach" Grochowiak pokazał trzy 
kręgi społeczne. Małą wyizolowaną grupę star
ców. Większą zbiorowość, opanowaną przez 
administrację przytułku. i trzecią niewyobra
żalnie wielką grupę - całą społeczność swo
bodnych ludżi, do której Narcyza Kalmitowa 
porywa swojego męża. 

Zdawałoby się, że Kalmicie powinno być le
piej na swobodzie. Widać jednak nie umiał się 
w niej na nowo znaleźć. Bowiem życie tak dłu
go ma swój smak, jak długo nie pamięta się 
o śmierci. A Kalmicie przypominano o niej do
syć skutecznie. Przez wiele lat spędzonych w 
przytułku pełnił funkcję tego, który ma umrzeć, 
funkcję starca. Społeczeństwo zaś jest wolne od 
pamięci o umieraniu . . wytwarza .nakazy, które 
umożliwiają mu rozwój. Wyrzuca poza nawias 
tych, którzy . z jakichś powodów o śmierci nie 
potrafią · zapomnieć. Ludzie ci mogą się łączyć 
w grupy i stwarzać formy, które ułatwiają im 
egzystencję w obliczu bliskiego końca. Czło
wiek, który spędził w takich warunkach trochę 
czasu, nie znajdzie sobie miejsca wśród norma!„ 
nych ludzi. Będzie tęsknił 'do sobie podobnych. 

Andrzej Tadeusz Kijowski 



GŁÓD 

A jednak jest w nas ten głód życja, Ten, co nas rozdziela, 
Ten, co nam każe w żałobną muzykę 
Wnosić wasze uszy martwe, jak woskowe Jiohtarze, 
Na oczy ślepych wchodzie garścią bzu wilgotną. 

l Płaczemy ~mierć c u dz ą, tak zawsze c u dz 11, 
~ Przygodę 1 n ny c h, legendę n i e o n as· 
1 , ~arsteczkę gliny nabrzmiałą od słońca, • 

': fuzykiem wtulonym w pachnące chusteczki. 

. .A .jed~ak jest w nas ten głód życia. Ten ogród, gdzie taniec 
'\V1edz1e~y Jak dzieci, odginając głowy, 
<Ulepieni stadem motyli tańczących nad nami 
~bijających nalotanii iikrzydeł. ' 

Stanisław Grochowiak 
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