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KANON 

Oddechem poezji jest śnieg albo sadza 
Kiedy śnieg jest oddechem - krzewy stoją czarne 
A jeśli sadza - to oprósza dłonie 
Zakochanych lub katów 
Zarówno pobladłe 

Głową poezji - krzak płonący w nocy 
Przy nim jednorożce łby mają wysmukłe 
Kruki - dzioby okute w pochewki ze złota 
W kolanach dziewcząt 
Rysują się słoje 

Ojcem poezji - jej bogiem - jej drwalem 
Ten chory człowiek z drżącym kręgosłupem 
Z twarzą tak sztywną jakby bicz ją przeciął 
Lub cień 
Mknącego na obłokach diabła 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

STANISŁAW GROCHOWIAK urodził się 24. 1. 1934 roku w Lesznie Wielko
polskim. Okupację spędził w Warszawie. Studiował polonistykę, najpierw w Po
znaniu, później we Wrocławiu. 

W 1955 roku przeniósł się na stałe do Warszawy. Pracował w Instytucie Wy
dawniczym PAX, a następnie w redakcji "Za i Przeciw". W latach 1958-60 był 
członkiem zespołu, następnie redaktorem naczelnym tygodnika „Współczes
ność", który wywarł ogromny wpływ na młode środowisko twórcze, nazwane po
koleniem "Współczesności". Od 1961 roku pracował w redakcjach „Nowej 
Kultury", „Kultury", „Poezji" i "Miesięcznika Literackiego". Zmarł 2. 9. 1976 roku 
w Warszawie. 

Debiutował jako poeta i był przede wszystkim poetą. Za jego życia ukazały 
się zbiory poetyckie: „Menuet z pogrzebaczem", „Rozbieranie do snu", „A
gresty", „Kanon", „Nie było lata", „Totentanz in Polen", „Polowanie na cietrze
wie", „Allende", „Bilard". Z twórczości prozatorskiej największym uznaniem 
cieszyła się powieść „Trismus" oraz opowiadania „Lamentnice". 

Był też uznanym publicystą. 
Napisał wiele dramatów i słuchowisk radiowych, często wystawianych we 

wszystkich teatrach oraz w Teatrze TV, zebranych w dwóch zbiorach: „Rzeczy 
na głosy", „Dialogi". Składają się na nie m. in.: „Szachy", „Partita na instrument 
drewniany", „Król IV", „Lęki poranne", „Okapi", „Po tamtej stronie świec", „Dulle 
Grier oraz „Chłopcy", dramat napisany w 1964 roku, lecz wystawiony po raz 
pierwszy dopiero w 1970 roku w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie i w kil
ka miesięcy później w Teatrze Kameralnym w Warszawie. Inscenizacje teatral 
ne poprzedziło widowisko telewizyjne. 



ZAPROSZENIE DO MIŁOŚCI 

Masz być półsenna Teraz masz być siwa 
Przy mlodej 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 tłusa 

W peruce 
W chórze 
w gniewie 
W okularach 

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

STANISŁAW GROCHOWIAK 

BORYKANIE 

Grochowiak stał się jednym z czołowych twórców 
współczesnego dramatu polskiego. Wyciągnął 
własne wnioski z rewolucji teatropisarskiej, sygno
wanej nazwiskami Ionesco, Becketta czy Pintera na 
Zachodzie, u nas zaś rozpoczynającej się twórczoś
cią Witkacego i Gombrowicza. Konwencję jednak 
przyjął inną, choć trudno powiedzieć, by przedsta
wiał naturalistyczne obrazki. Realia bywają z reguły 
wyolbrzymione. Sytuacje, w jakie autor wplątuje 
swych bohaterów, mają wszelkie cechy wyjątko
wości. Spotykamy ich zwykle w bardzo ważnym 
momencie życiowym. Wtedy, gdy ich egzystencja 
kończy się w fizycznym lub obywatelskim sensie. 
Kiedy postanawiają spłacić jakiś dług, zyskać prze
baczenie, zmienić coś zasadniczo w swym życiu. 
Gdy szarpią się między skrajnościami. 

We wszystkich dramatach Grochowiak opowiada 
tę samą właściwie historię. Każdy z bohaterów stra
cił z jakiegoś powodu łączność ze światem, w któ
rym przywykł się poruszać. Zwykle dlatego, że 
w jakiś sposób zetknął się ze śmiercią. Bez ochrony 
form społecznych stanął twarzą w twarz z istotą 
ludzkiej egzystencji. Taki człowiek nie będzie zdolny 
pełnić nadal swej funkcji w społeczeństwie. Był już 
skazany i lepiej od innych zdaje sobie sprawę 
z nieodwołalności wyroku. Społeczeństwo dba jed
nak o własne bezpieczeństwo. Tworzy dla nazna
czonych specjalne kręgi. Kto nie chce zginąć, musi 
przyjąć nową rolę. Wyrok relegujący człowieka 
poza grupę jest równie nieodwołalny jak wyrok 
śmierci, który zapada na nas w przyrodzie. Jest 
formą obrony grupy przed dopuszczeniem do świa
domości o umieraniu. 

, 
SIĘ ZE SMIERCIĄ 

W "Chłopcach" oglądamy człowieka, dla którego 
zabrakło miejsca także w instytucji przeznaczonej 
dla umarłych za życia. Kalmita doznaje zawodu, 
sądząc, że zadzierzgnięty w obliczu śmierci pakt 
kilku starców jest czymś więcej niż związkiem ob
ronnym. Że stanowią oni grupę przyjaciół. Tymcza
sem ludzie ci są przyjaciółmi tylko wtedy, gdy 
wynika to z sytuacji, w której się wspólnie znaleźli. 
Nie ma związków uczuciowych in abstracto, zdaje się 
mówić Grochowiak, gdy pokazuje nam osamot
nionego Kalmitę, który uciekłszy od żony do przy
jaciół - tam, gdzie spodziewał się ich zastać, spot
kał grupę egoistów, wspólnie starających się umilić 
sobie czas. 

Odsunięta przez społeczeństwo grupa mimo 
wszystkich różnic podlega tym samym prawom, co 
każda inna zbiorowość. Zabezpiecza ludzi przed 
samotnością. Stwarza im cele, sankcjonuje ich 
pragnienia i ocenia ich czyny. Może też, tak samo 
jak wolne społeczeństwo, odrzucać tych, którzy jej 
nie są potrzebni. Bowiem: "przykład idzie z góry. 
Lud jest taki jaka inteligencja. Niestety, nasza inteli
gencja jest sprzedajna!" Grochowiak nie wierzy 
w wartości, które nie potwierdzają się w życiu zbio
rowym. Z jego dramatów wyczytać można tezę, że 
tylko ci przedstawiają jakąś wartość, którzy potrafią 
zjednoczyć się z innymi. Ale skoro tak jest, to dla
czego postaci, na które w swoich dialogach zwraca 
szczególną uwagę, znajdują się z reguły w konflik
cie ze społeczeństwem? 

To nieprawda, że Grochowiak nie wierzy w pięk
ne, wzniosłe uczucia. To nieprawda, że o wartości 

człowieka decyduje jedynie stosunek innych ludzi. 
Najprawdziwszą prawdą o życiu jest to, źe wszyscy 
pomrzemy. Człowiekiem, który w pełni to sobie 
uświadomi, miotają uczucia trwogi i litości. Taki 
ćzłowiek, zetknąwszy się z prawdą ostateczną, 
wyzwala się z drobnych, przyziemnych niepokojów. 
Staje się zdolny do prawdziwych uczuć. Ale nie jest 
już w stanie normalnie egzystować. 

Dramaty Grochowiaka charakteryzuje, jak sam 
pisarz o nich powiedział: "pewna doraźność, a na
wet polityczność problematyki". Teza historyczno
polityczna nie jest wszakże tożsama z filozoficznym 
zapatrywaniem na świat. Grochowiak jest egzys
tencjalistą. Wierzy w ludzką śmiertelność. Wierzy, 
że wszystkie zachowania i stany wewnętrzne czło
wieka kształtują się między ludźmi. Wierzy w nie
zmienność posta~ i układów życiowych. Ci, którzy 
próbują z nimi walczyć, muszą przegrać. Ulegają 
tak samo, jak ci, którzy borykają się ze śmiercią. 
Formy współżycia służą temu, by chronić ludzi od 
strachu przed egzystencją. 

Życie jednostkowe nie ma sensu, skoro musi się 
prędzej czy później skończyć. Można jednak żyć, 
wierząc w wieczne życie społeczeństwa. To jest 
właśnie powód, dla którego nie ma życia w osa
motnieniu. 

ANDRZEJ TADEUSZ KIJOWSKI 

Fragmenty artykułu „Grochowiak albo izolacja". 
„Dialog" nr 1 z 1977 r. Tytuł przedruku pochodzi 
od Redakcji. 



.Chłopcy" są próbą dramatu heroicznego, przy 
czym chodzi o heroiczność najbardziej wyczer
pującą i niewdzięczną - tę, w której nie ma już 
nadziei, a pozostał tylko jakże głęboko ludzki -
upór zachowania twarzy. 
Kalmita i jego przyjaciele zachowują twarz, 
a więc godność, poprzez uśmiech - poprzez 
ów ozdrowieńczy powiew młodości, który unie
ważnia starość i powoduje, że mężczyźni -
choćby nie wiem, jakie brzemię wieku ciążyło 
na Ich barkach - tak często pozostają aż do 
końca „chłopcami". Sztuka, którą przedsta
wiam, jest więc w swojej dominującej struk
turze śmieszna. Ale podkreślam to z całą 
mocą, że ani przez chwilę jej komizm nie ma 
nic wspólnego z ośmieszaniem bohaterów, 
z przedrzeźnianiem lub wyszydzaniem ich biolo
gicznej i filozoficznej sytuacji. Wręcz przeciw
nie: to właśnie oni szydzą z okrucieństwa losu, 
to właśnie oni - chociaż już bezlitośnie skazani 
- ocalają piękno człowieczej niezależności. 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

DOS„. 

Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia; 
Jest teraz w locie: dojrzałym, dokolnym, 
Jakim kołują doświadczone orły. 

Bunt się uskrzydla tak - jak udorzecznia. 

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

Bunt się uskrzydla tak - jak w kamień toczy. 

I pomyśl: czułość, ta świetlista kula, 
Teraz dopiero w mym pobliżu płonie, 
Luzując szczęki, łagodząc me dłonie. 

Bunt się uskrzydla tak - jak się uczula. 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

W .ChłopcachM jednostki obumierają fizjolo
gicznie. Ich byt zredukowany jest do elemen
tarnych funkcji, które okazują się tak ważne, 
tak godne dalszej walki, nieustannego wy
siłku tęskniącej wyobraźni - że jedynie 
zdolne wypełnić pustkę nadciągającej 
śmierci, bezsens jałowego oczekiwania. 
Walka ta kryje w sobie heroiczny niemal ro
mantyzm. Jest buntem przeciw bierności 
i bezsile, przeciw wtórnej infantylizacji wy
godnego życia bez trosk. Turpistyczny 
fizjologizm Grochowiaka odnosi zwycięstwo. 
I on może kryć perspektywy dumnego huma
nizmu. I on ukazuje co najwyżej dno, na któ
rym, jak mawia Stanisław Jerzy Lec, .sły
chać jeszcze stukanie od dołu". 

ALICJA LISIECKA 

Fragment artykułu „Turpizm udramatyzo
wany". „Dialog" nr 2 z 1965 r. 

GŁÓD 

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

Płaczemy śmierć cudzą, tak zawsze cudzą, 
Przygodę innych, legendę nie o nas: 
Garsteczkę gliny nabrzmiałą od słońca, 
Krzykiem wtulonym w pachnące chusteczki. 

A jednak jest w nas ten głód życia. Ten ogród, gdzie taniec 
Wiedziemy jak dzieci, odginając głowy, 
Oślepieni stadem motyli tańczących nad nami, 
Zabijających nalotami skrzydeł. 

STANISŁAW GROCHOWIAK 



Rys. Rościsław Jeśmanowicz 

Staram się, aby dramaturgiczna materia teatralnego widowiska darzyła od
biorcę 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. 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

Najbliższe premiery 

Aleksander Fredro 
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Karol Hubert Rostworowski 
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