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STANISŁAW GROCHOWIAK-urodził się 24 stycznia 1934 
roku w Lesznie Wielkopolskim. Czas okupacji spędził w War
szawie. Studia w zakresie filologii polskiej odbywał na uniwer
sytetach w Poznaniu i we Wrocławiu. Początkowo związany 
był z ruchem katolickim i pracował w wydawnictwie „Pax". 
W latach 1958-1960 zbliżył się do grupy młodych poetów 
i pisarzy spod znaku „Współczesności", przez rok pełnił 
funkcję naczelnego redaktora czasopisma, później w latach 
1961-1963 był członkiem zespołu redakcyjnego „Nowej Kul
tury'', od roku 1963 współpracował z „Kulturą". 

Debiutował w prasie jako poeta w „Słowie Powszechnym" 
(1951). W roku 1956 wydał dwie książki: powieść Plebania 
z magnoliami i tom wierszy Ballada rycerska. Następnie 

ukazywały się zbiory poetyckie: Menuet z pogrzebaczem (1958), 
Rozbieranie do snu (1959) Agresty (1963), Kanon (1965), Nie 
było lata (1969), poemat Totentanz in Po/en (1969), Polowanie 
na cietrzewie (1972), Allende (1974), Bilard (1975). Już po 
śmierci poety ukazały się zbiorki poezji: Haiku-images (1976) 
i Rok polski (1981). 

Równocześnie uprawiał Grochowiak twórczość prozators
ką: po Plebanii ukazały się głośne opowiadania Lamentnice 
(1958), powieści Trismus i Karabiny (1965). 

Dramaty zaczął pisać mając w dorobku kilka głośnych 
zbiorów wierszy a także słuchowisk radiowych. Po debiutanc
kich Szachach ( 1961 ), o których powiedział, że zostały napisane 
na zasadzie przedrzeźniania teatru tradycyjnego, wydał w roku 
1962 Partitę na instrument drewniany - słuchowisko radiowe, 
przeniesione później do teatru, telewizji, a w końcu do filmu. 
Następnie kolejno ukazały się: obrazy historyczne Król czwarty 
(1963), jednoaktówka W popiół płodna (1964), Dzień orderu 
(1966), Chłopcy (1964) - dramat z życia sfer starszych, Lęki 
poranne (prapremiera 18.111.1972 na Scenie Kameralnej Teatru 
Polskiego w Warszawie), Okapi, czyli komoda pełna piorunów 
(1974), Po tamtej stronie świec (prapremiera 26. VII.1974 w Tea
trze Polskim w Warszawie, Dulie Griet (Szalona Greta, 1976). 
Zmarł 2 września 1976 roku w Warszawie. (E.K.) 

MÓJ PORTRET 
Czupryna jak wiecheć, 
lecz cóż za aspiracje! 
Nos wielkości nieprzeciętnej, 
qui solum mihi placet. 
Szyk 
i elegancja! 
Złamany daszek: 
głowa w extrawagancjach, 
imię: Staszek. 
Skłonność do melancholii, 
do erotyzmu i marzeń -
poniekąd alkoholik, 
poniekąd muzy menażer. 
Ogólnie słabawa, 
bo i w kolanie strzyka, 
bardzo kiepsko ze sprawą 
pomnika! ... 

fot. Aleksander Jałosiński 

Stanisław Grochowiak 



Stanisław Grochowiak 

MOI DRODZY CHŁOPCY 

( ... ) Dzisiaj - jako autor kilku sztuk, kilku.n~stu słu~h~wi~~ 
i widowisk telewizyjnych - nie ukrywam moJeJ gorącej m1łosc1 
do Teatru, a przecież„. A przecież nadal lubię sobie pod: 
worować z jego niektórych chwytów, z jego - sympatycznej 
w końcu - pretensjonalności, z jego - wydawałoby się - nie
wzruszonych reguł. 

Z rzeczy mniej ważnych: dbam nadal skrupulatnie, aby tylko 
j e d e n antrakt umożliwiał ucieczkę widowni do kuluarów 
i bufetu. Z rzeczy istotnych: staram się, aby dramaturgiczna 
materia teatralnego widowiska darzyła odbiorcę taką różno
rodnością nastroju, w której wzniosłość nie zmarmurzy jego 
powiek, a zbyt natrętny dowcip nie rozlu~ni n~~byt ui:iy~łu . 

Tragiczność i śmieszność zarazem; trag1cznosc 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. 

Przecież na tej drodze stoją „chlopcy" zasłuchani 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 sposób szczęśliwie naturalny. Pierwszym bodźcem do 
napisania Chłopców było rzeczywiste wydarzenie, jakie zaob
serwowałem w jednym z dolnośląskich domów dla starców. 

Bohaterowie tej historii prawdopodobnie już nie żyją, jej 
główny bohater - którego portretem jest K a 1 m i t a - na 
pewno. Napisałem: „wydarzenie'', ale przecież .r_iie c~odzi t~ 
o ciąg jakichś szczególnie interesujących perypetn. Id.zie. raczeJ 
o w y d a r z e n i e p s y c h i c z n e, m o r a 1 n e, . Jakim by
ło umieszczenie zniedołężniałego męża przez znaczme młodszą 
żonę w przytułku. 

I znowu nie najbardziej uderzający jest czyn żony, jakkol
wiek nie dało się tu uniknąć pewnych oskarżeń pod adresem 
tych cech kobiecych, w których rozczar~wani~ wi~.dzie do 
nienawiści i okrucieństwa. Zafrapowała mme w histom rzeczy
wistego Kalmity przede wszystkim j e g o postawa: pełna 
godności i mądrej autoironii wobec pasma wciąż ponawianych 
upokorzeń. Nie boję się tutaj użyć słowa: bohaterstwo. Tak: 
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, znękaną chorobami - trzeba przeciwstawić 
małoduszności najbliższej osoby, ohydzie instytucjonalnej fi
lantropii, a wreszcie widmu nieubłaganie zbliżającej się śmierci. 
Kalmita i jego przyjaciele zachowują twarz, a więc godność, 
poprzez uśmiech - poprzez ów ozdrowieńczy powiew młodości, 
który unieważnia 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 ś m i e s z n a. Ale 
podkreślam to z całą mocą, że ani przez chwilę jej komizm nie 
ma nic wspólnego z ośmieszaniem bohaterów, z przedrzeź
nianiem lub wyszydzaniem ich biologicznej i filozoficznej 
sytuacji. Wręcz przeciwnie: to właśnie oni szydzą z okrucieńst
wa 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 twórczo
ści „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 ży
wym. Powziąwszy więc zamiar napisania sztuki całkowicie 
niemodnej, tym samym postanowiłem stworzyć dramat a k -
t o r s k i, dramat, w którym są r o 1 e. Jak dalece mi się to 
udało, doprawdy nie wiem, pragnę jedynie zasygnalizować 
kierunek moich wysiłków i w konsekwencji jeszcze raz podkreś
lić, jak szczerze zmienił się mój stosunek do teatru: tego teatru 
z obrotową sceną, purpurową kurtyną, wyściełanymi fotelami 
i rewią toalet w antrakcie. 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

z programu do przedstawienia Chłopców 
na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie (1970 r.) 

Andrzej Tadeusz Kijowski 

GROCHOWIAK ALBO IZOLACJA 

Proces rozpadu wielkich czynów prześledzić można na przykładzie Chłop
ców. „Chłopcy" spiskują, tęsknią do swobodnego życia. Są solidarni w oporze 
przeciwko przełożonym. Oczywiście, ta solidarność wypływa bardziej ze 
wspólnoty interesów, aniżeli z osobistej sympatii. Grupa bez trudności pogodzi 
się ze zniknięciem jednego ze swoich członków, jeśli wszyscy na tym skorzys
tają . W Chłopcach Grochowiak, pokazał trzy kręgi społeczne. Małą wyizolo
waną grupę starców. Większą zbiorowość, opanowaną przez administrację 
przytułku. I trzecią niewyobrażalnie wielką grupę - całą społeczność swobod
nych ludzi, do której Narcyza Kalmitowa porywa swojego męża . 

Zdawałoby się, że Kalmicie powinno być lepiej na swobodzie. Widać jednak 
nie umiał się w niej na nowo znaleźć. Bowiem życie tak długo ma swój smak 
i swoją treść , jak długo nie pamięta się o śmierci. A Kalmicie przypomniano 
o niej dość 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 . Człowiek, który spędził w takich 
warunkach trochę czasu, nie znajdzie sobie miejsca wśród normalnych ludzi. 
Będzie tęsknił do sobie podobnych. 

Dobrze znamy ten proces z innych dialogów Grochowiaka. Poznaliśmy już 
kilka grup, składających się z ludzi skazanych na dożywanie. Przewodników po 
muzeum martyrologii, członków „Klubu Ambitnego Alkoholika", starców, 
którzy zachowują się jak młodzieniaszkowie. We wszystkich dramatach 
Grochowiak opowiada tę samą właściwie historię. Każdy z bohaterów 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 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 jednak o własne bezpieczeństwo. Tworzy dla naznaczonych specjalne 
kręgi. Kto nie chce zginąć, musi przyjąć nową rolę. Wyrok relegujący człowieka 
poza grupę jest również nieodwołalny, jak wyrok śmierci, który zapada na nas 
w przyrodzie. Jest formą obrony grupy przed dopuszczeniem do świadomości 
pamięci o umieraniu. 



I 
~ 

·J 
.1 

Schemat dwóch światów: wyobcowanego świata skazańców („chłopcy", 

alkoholicy, więźniowie) i abstrakcyjnego świata ludzi wolnych, powtarza się 
u Grochowiaka z zadziwiającą częstością. Z reguły leź pojawia się między nimi 
ogniwo pośredniczące (dom starców, poradnia przeciwalkoholowa, sąd). Całe 
społeczeństwo, jak poszczególne grupy, podlega jednak takim samym prawom. 
(„.) W Chłopcach oglądamy człowieka, dla którego zabrakło miejsca także 
w instytucji przeznaczonej dla umarłych za życia . Mimo zasadniczej różnicy 
w sposobie istnienia tych grup, proces odrzucenia jest w gruncie rzeczy 
podobny. Alf w (Lękach porannych - przyp.red.) łudził się, wierząc w dobre 
intencje swoich najbliższych; Kalmita doznaje zawodu, sądząc, źe zadzierzg
nięty w obliczu śmierci pakt kilku starców jest czymś więcej niż związkiem 
obronnym. 'Że stanowią oni grupę przyjaciół. Tymczasem 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 osamotnionego Kalmitę, który uciekłszy od 
żony do przyjaciół - tam gdzie spodziewał się ich zastać, spotkał 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 samotno
ścią. 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 
inteligencja jest sprzedajna!" Grochowiak nie wierzy w wartości, które nie 
potwierdzają się w życiu zbiorowym. Z jego dramatów wyczytać można tezę, że 
tylko ci przedstawiają jakąś wartość, którzy potrafią zjednoczyć się z innymi. 
Ale skoro tak jest, to dlaczego postaci, na które w swoich dialogach zwraca 
szczególną uwagę, znajdują się z reguły w konflikcie ze społeczeństwem? 

To nieprawda, że Grochowiak nie wierzy w piękne, wzniosłe uczucia. To 
nieprawda, że o wartości człowieka decyduje jedynie stosunek innych ludzi. 
Najprawdziwszą prawdą o życiu jest to, że wszyscy pomrzemy. Człowiekiem, 
który w pełni to sobie uświadomi, miotają uczucia trwogi i litości . Taki 
człowiek, 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. 

„Dialog" nr 1/ 1977 



Chłopcy, to pochwala niewyżytej witalności ludzi starych, upodo
bniająca ich, paradoksalnie, do dzieciaków. 

WOJCIECH NAT ANSO N 

„Teatr" nr 23/ 1976 

Lesław Eustachiewicz 

MIĘDZY GROTESKĄ A MORALITETEM ... 

Groteską na pograniczu czarnego humoru, gdzieś w połowie 
drogi między psychologią i absurdem, są Chłopcy, nazwani 
przez autora sarkastycznie „dramatem z życia sfer starszych". 
W społeczeństwie demokratycznym nie ma przecież konfliktów 
z życia sfer wyższych, czyli romansów a la Trędowata . Mamy 
więc inną elitę - pensjonariuszy Domu Starców. W zdziecin
niałym światku trwają wszystkie wady wieku dojrzałego 
- snobizm, walka o walory prestiżowe, małe komedie miłości 
i zazdrości , małe grzechy pijaństwa i łakomstwa, karykatura 
życia , karykatura oczekiwania na śmierć. 

LESŁAW EUSTACHIEWICZ 

Dramaturgia polska w latach 1945-77 
Warszawa 1979 r. 



CHŁOPCY 
Stanisława Grochowiaka 

na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego 
w Warszawie 

Dramat z życia sfer starszych. Reżyserowała Wanda Laskows
ka. Scenografia Zofii Pietrusińskiej. 
Obsada: Kalmita - Tadeusz Fijewski, Jan Nepomucen Pożar
ski - Władysław Hańcza, Jo-Jo - Leon Pietraszkiewicz, Smar
kul - Henryk Bąk, Profesor - Tadeusz Białoszczyński, Kal
mitowa - Justyna Kreczmarowa, Hrabina de Profundis - Ma
ria Żabczyńska, Siostra Przełożona - Zofia Małynicz, Siostra 
Maria - Alicja Pawlicka, Jolanta Bohdal, Wiktoryna - Jolanta 
Czaplińska, Elżbieta Jeżewska. 
Premiera 8 listopada 1970 roku. Grano 137 razy. 

Chłopcy - Scena Kameralna Teatru Polskiego 1970. 

Maria żabczyńska (Hrabina de Profundis) i Tadeusz Fijewski (Kalmita) 



Alicja Pawlicka (Siostra Maria) i Tadeusz Białoszczyński (Profesor) 

Henryk Bąk (Smarkul), Leon Pietraszkiewicz (Jo-Jo), Tadeusz Fijewski 

(Kalmita), Władysław Hańcza (Jan Nepomucen Pożarski) 

Henryk Bąk (Smarkul), Władysław Hańcza (Jan Nepomucen Pożarski), Leon 

Pietraszkiewicz (Jo-Jo), Tadeusz Białoszczyński (Profesor) 



' 

W programie wykorzystano rysunki Ronalda Searle'a. 
Zdjęcia z przedstawienia Chłopców z 1970 roku 

ZOFIA MYSZKOWSKA 
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LECZNICA 

Związku Artystów Scen Polskich 
w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 
(budynek Operetki Warszawskiej) 

OFERUJE WSZYSTKIM PAŃSTWU: 

Leczenie w zakresie: 

chorób wewnętrznych, bioenergoterapii, chirurgii, 
chirurgii plastycznej, dermatologii, endokrynologii, 
foniatrii, gastrologii, ginekologii, kardiologii, laryn
gologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, psychiat
rii, seksuologii, stomatologii, urologii. 

Badania diagnostyczne z zakresu: 

analityki lekarskiej, histopatologii, cytologii, USG, 
EKG, Holter, echokardiografii oraz audiometrycz
ne. 

Badania wstępne do pracy, badania okresowe oraz zaświad
czenia do prawa jazdy. 

Zabiegi: 

chirurgiczne, Esperal, iniekcje, fizykoterapia, reha
bilitacja ruchowa oraz masaże lecznicze. 

LECZNICA ZASP czynna jest codziennie (oprócz niedziel 
i świąt) w godzinach od 800 do 1900 

Telefony: informacja i rejestracja - 628-44-17 
stomatologia - 628-89-48 
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CHŁOPCY 
dramat z życia sfer starszych 

Osoby: 
Kalrnita ................................................................... JANUSZ ZAKRZEŃSKI 
Jan Nepomucen Pożarski ........ .................... .. ........ . MACIEJ MACIEJEWSKI 
Jo-Jo .......................... ......... ...... .. ...... ........ .. ........... ........ ZYGMUNT HOBOT 
Smarkul .... ........ ........... ......... ... .. ....... ........... ... .. .... .. STANISŁAW NIWIŃSKI 
Profesor ................ ............. ....... ...... ................ .. .... RYSZARD NADROWSKI 
Narcyza Kalmitowa ....... .............. .... .... .............. KRYSTYNA KRÓLÓWNA 
Hrabina de Profundis .. .............. .... .......... ....... ... ..... . HANNA ST ANKÓWNA 
Siostra Przełożona ................... .... ................................ EUGENIA HERMAN 
Siostra Maria ...... ...... .... ... .. ........ ........ ......... .................. ........... LAURA ŁĄCZ 
Wiktoryna ........ .... ....................... ............... .......... ....... ........ IZABELA KUNA 

Reżyseria 

MACIEJ Z. BORDOWICZ 

Scenografia 
JERZY GORAZDOWSKI 

Opracowanie muzyczne 
TADEUSZ WOŹNIAKOWSKJ 

Asystent reżysera 
MICHAŁ MACIEJEWSKI 

Sezon 1993/1994 Premiera 28 maja 1994 roku 


