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ZABAWA W WOLNOŚĆ, 
GRA O GODNOŚĆ 

Anna R. Burzyńska 

Chłopcy Dramat z życia sfer starszych, utwór opublikowany w 1964 
roku, to bodaj najpopularniejszy i najbardziej ceniony tekst drama
tyczny Grochowiaka. Jego odbiór krytyczny szczególnie jaskrawo 
ukazuje jednak rozminięcie się intencji z recepcj~. Zakwalifikowa
ny przez autora jako „próba dramatu heroicznego" i tekst , który 
stawia duże wymagania aktorom, zmuszaj~c ich do tworzenia skom
plikowanych kreacji, przez recenzentów prasy codziennej bywał 
zwykle czytany jako nieskomplikowana, na poły sentymentalna, 
na poły rubaszna komedia łub farsa o zdziecinniałych starusz
kach, czasami jako karykatura ośmieszaj~ca wszystkie postaci 
i ich bezsensowne działania jako infantylne, błahe i nieprawdziwe 
namiastki prawdziwego życia.1 Jednak nazwanie Chłopców „drama
tem heroicznym" to nie autorska prowokacja. \V klasycznym eposie 
lub dramacie heroicznym mamy do czynienia z ukazaniem czynów 
jednego b~dź kilku bohaterów, którzy walcz~ przeciw piętrz~cym 
się trudnościom . Choć ich los wydaje się z góry przes~dzony, gdyż 

I W ten sposób i nterpre towa ł tekst Leslaw Eustachiewicz (Drama turgia wspó lczesna 1945-1 980. 

Warszawa 1985, s. 28 1). Jan Z. Brudnicki dostrzeg ł natomiast w Chlopcach satyrę na ... l1terack1e 

Kola Młodych, zamknięte w rozleniwiającym rezerwacie instytucji opieku ńczyc h. Zob. J. Z. Brudnic

ki, op. c1 r. s 144 -145. Dramat spotyka! się rów n1ez z gwaltowną k rytyką iako utwór „deprawlj ą · 

cy", „wulgarny", pelen niestosowne), wręcz eh robliwei starczej eroty ·i O niechęci decydentów do 

„ciemnej, zbuntowane( sz tuki wspomina rówmez aktor Zdzisław Mrozewsk1, por. Z. Mrozewsk i. 

O moich rolach w drCJmcitach Stan1slawa Grochowiaka, „Poezia " 1977, nr 2, s. 39 -41 

5 



czuwa nad nim nieubłagane przeznaczenie, herosi nie zawahaję. 
się przed tym, by stanę.ć do zapasów z bóstwem lub zlekceważyć 
religijne lub społeczne tabu, nawet przekraczaję.c granicę między 
życiem a śmiercię.. Wyznacznikiem heroiczności jest - obok męstwa 
koniecznego do stawienia czoła przeważaję.cym silom - niezłomne 

przekonanie o ważności własnej misji, choćby inni traktowali ję. 
z pobłażaniem , ironię. łub lekceważeniem. 

Wszystkie te określenia z powodzeniem zastosować można wobec 
bohaterów Chłopców. To, co w dzieciństwie wydaje się niezrozu
miałe - perspektywa śmierci, groza samotności, kię.twa choroby 
i niedołężności - z wiekiem okazuje się coraz bliższe; patetycz-
ne tyrady odleglych o stulecia herosów, rzucaję.cych wyzwanie 
śmierci, walczę.cych o wolności i godność, nie trę.ci już papierowę. 

retorykę. szkolnych czytanek, lecz traktowane jest jako coś, co jest 
obowię.zkiem każdego człowieka. Dzięki zastosowaniu osobowościo
wej konstrukcji „staruszkowie-chłopcy" mamy więc w dramacie do 
czynienia zarazem z burleskowym obniżeniem (w szkolny, sztubac
ki sposób2) tonu dramatu heroicznego, jak z wypełnieniem mar
twego schematu glębokę. i dotkliwę. życiowę. prawdę.. 
Bohaterowie Chłopców nie maję. wyjścia - muszę. ubierać maski, 
„blaznować"3, bo godna egzystencja (czyli taka, w której mogę. 

2 Można u2nać, że gesty staruszków, któ rz zaw1ązuią zbro1ny sp isek przeciw (groźnym niczym 

Amazonki) zakonnicom -ciern ięz ycielkom, ga lop uią na wyimaginowanych dz1 netach z parasolem 

zamiast lancy w dloni 1 rozpoz n ają na zmoczonym prześcieradle 1edne1 ze staruszek zarysy Pelo 

ponezu to nieświadomy powrót do przyswajanych w m łodości heroicznych wzorców antycznych 

i rycerskich. Konsekwencje dramaturgicznego pomysłu Grochowiaka. który na bohaterów wybrał 

starych chłopców-młodzieńczych starców, przypom i nają (przy wszys tkich oczywistych różnicach) 

efekt, 1aki lata póżnieJ osiągną ł Tadeusz Kantor w Umarlej klasie. 

3 To nie przypadek, że w Królu Learze Szekspira - sztuce, gdzie Jedną z dominant tematycznych 

jest doświadczenie starości, fizycznej i psychicznej dezintegraCJi jako za machu na ludzką godność 

i wolność oraz tak wiele mówi się o dziwnym Juku" ł ączącym starość i dzieciństwo - pojawia się 

tylu błaznów z powołania i konieczności, aktorów z upodobania 1 mimo chęci, szalenców prawdzi

wych i udawanych. Dla bohaterów Króla Leara blazenska maska staje s ię koniecznością . 
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być podmiotem, nie przedmiotem działań) jest możliwa już tylko 
w takiej formie. Pojęcie maski należy rozumieć tu jako pars pro 
toto wszelkich zabaw i gier, które uprawiaję.. To w nich - zgodnie 
z twierdzeniem Hegla, podkreślaję.cego, że w zabawie człowiek 
mimowolnie ukazuje prawdziwe oblicze i mimo niepoważnych 
intencji dokonuje poważnych odkryć - odbija się ich tożsamość. 
Pod kruchę. powlokę. cielesnę., zmarszczkami, siwymi włosami tkwi 
bowiem wcię.ż ten sam, choć nieco inny, człowiek, który zamiesz
kiwal drobne ciało chlopca. Jak w tradycji komedii dell'arte, 
gdzie młoda maska doświadczonego aktora graję.cego żywiołowo 
Arlekina wydaje się prawdziwsza niż jego prawdziwe, starcze 
oblicze odkrywane podczas oklasków w finale. Gry staruszków 
to równocześnie heroiczny protest niezłomnego ludzkiego ducha 
przeciw nieubłaganym prawom biologii - i „krytyka czystego 
rozumu", karnawałowy z ducha bunt wobec racjonalnego porzę.d
ku świata, wszelkich hierarchii i systemów wartości. I I „Zabawa 
nie daje się negować. Negować można wszystkie niemal abstrak
cje: prawo, piękno, prawdę , dobro, ducha, Boga! Powagę można 
negować, zabawy nie można" - pisał Johan Huizinga w księ.żce 
Homo ludens:~ Dla niego zabawa przełamuje bariery istnienia 
fizykalnego, ograniczonego przez prawa biologii oraz potwierdza 
ponadlogiczny sens istnienia żywych stworzeń w kosmosie. Zaba
wa - zachowanie typowe tak dla ludzi, jak zwierzę.t - to bowiem 
przejaw czegoś pierwotniejszego i silniejszego niż racjonalny ro
zum. Istnienie potrzeby zabawy, która z punktu widzenia mecha
niki wszechświata jest czymś zbytecznym I I, to najlepszy dowód 
na to, iż rzeczywistość nie ogranicza się do procesów biologicz
nych i historycznych. I I Jeśli wzięć pod uwagę fakt, iż zabawa 
z reguły jest czynnościę. grupowę., o dużym potencjale tworzenia 

4 Johan Huizinga, Homo ludens, tłum . M. Kurecka i W. Wirpsza, Czytelnik 1998, s. 15. Pierwsze 

polskie wydanie ukazało się w 1967 roku, 1ednak naczelne tezy pracy z lat trzydziestych XX wieku 

funkcjonowa ł y w polskim ob ieg u kulturowym znacznie wcześniej . 
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i \vzmacniania więzi społecznych, oczywisty staje sit; zwi?zek 
zabawy i teatru jako zjawisk wywodz?cych się z „wynalazku" 
mowy, mitu i kultu. Iluzja zabawy jest jednak bardziej krucha niż 
iluzja teatralna: każda forma sceptycyzmu czy dys tansu unie
możliwia jej przebieg, a „popsuj-zabawa", który sprzeciwia się jej 
reguł.om, ma silę zdoln? zniweczyć wszelkie starania uczestników. 

I 
Józef Tischner odróżniał zabawę (spontanicznę. , bez narzuco
nych z góry reguL pozbawimw celu) od gry, która jest zespołem 
czynności uporz?dkowanych, mikroświatem opartym na konwencji 
przyjętej przez jej uczestników: 

Dla gry niezbędna jest forma, ale forma jest tym, co przeszkadza zabawie. 

Zabawa chce być czyst{1 ekspresj{I bez względu na okoliczności , gra jest 

ekspresj{I uformowan{I. Dlatego gra nie cieszy się z zastanego świata , lecz na

daje mu nowy sens; gra stwarza „szachownice", „karty do gry", z człowieka 

czyni „gracza". Gdy żywiołem zabawy jest czysta fantazja, nie skrępowana 

niczy m wyobraźnia , to żywiołem gry jest świat dokładnie uporz{ldkowa

nych sentsów, znaczeń i wartości. 

Zabawa jest "vłaściwości{I młodości. Tylko z trudem daje się pogodzić z po

wag{! wieku dojrzałego. Nie oznacza to jednak, że wymiar zabawy zanika 

w człowieku wraz z młodości{!. Trwa on w człowieku do końca , tłumiony 

jednak przez inne aksjologie. Zabawa jest ekspresj{I czystej radości życia . 

Radość wyraża się śmiechem, tańcem , skokiem w górę I f.S 

Zdaniem Tischnera, zabawa jest czymś przynależnym najwcze
śniejszej fazie ludzkiego życia (potem jej potencjał tkwi w czło
wieku niejako w uśpieniu) i z biegiem lat ustępuje grze; w końcu 
także i chęć do gry zanika (oprócz sfery erotycznej, gdzie docho
dzi do szczególnego powtórzenia, powrotu do dzieciństwa, cofnię
cia się z poziomu gry do poziomu zabawy). 

5 Józef Tischner. Spór o is tnienie czlow1eka. Wydawnictwo Znak 2001 . s 105-106. 

IO 

Chłopcy to sztuka o zabawie w wolność grze o godność, o bycie 
sobę. . Jacek Lukasiewicz pisze: 

Chłopcy S{I dramatem o wolności rozgrywaj{lcym się w domu starców.Jest 

to wolność cz{lstkowa, czy nawet pozorna. Wolność nie rzeczywista, ale od

grywana. Graj{! więc „chłopcy" na przekór nie chc{lcym respektować takiej 

gry zakonnicom, na przekór swojej przeszłości , na przekór własnej i krótkiej 

przyszłości. Cała zabawowość chłopców polega na heroicznym nieprzyj

mowaniu do wiadomości własnej sytuacji. S{I uwięzieni w przytułku, ale 

skoro nie mog{I na to nic poradzić, winni żyć zwyczajnie, do końca wierni 

zasadom, jakie im w dawniejszym życiu przyświecały, takim swoim spo

łecznym postaciom, jakie stanowiły i stanowi{! przedmiot ich dumy wobec 

innych. „Chłopcy" przebywaj{! w warunkach sztucznych, ale pokazuj{!, że 

zabawowość jest cech{! każdego zinstytucjonalizowanego życia społeczne

go, demaskuj{! jego umowność, „niepowagę", gdyż o rzeczywistej powadze 

stanowi liczenie się z perspektyw{! eschatologiczn{I. 

Tytuł określa autorski punkt widzenia, stronę, z któr{I autor jest solidarny 

i z któr{I solidaryzować maj{! się widzowie. Starcy s{I „naszymi chłopcami" 

w oczach wyrozumiałych i użytecznie pracuj{lcych kobiet (Przełożona), 

w oczach zaś perfidnych kobiet-paj{lków i kobiet-modliszek Si.I to chorzy 

zboczeńcy. 6 

Jak często w przypadku dramatów Grochowiaka, miejsce akcji jest 
przestrzeni'il zamkniętę., w dosłownym i przenośnym tego słowa 
znaczeniu; didaskalia opisuję. „obszerny pokój w Domu Starców, 
przerobionym zapewne z klasztoru". I ] Jego sztuki często nazy
wano (skę.din?d słusznie) „dramatami osaczenia" (Andrzej Kuśn ie

wicz) lub „dramatami ;izolacji" (Andrzej Tadeusz Kijowski). W tym 
przypadku mamy do czynienia z pozornie lagodnę., humanitarnę. , 

w pełni akceptowaln?, form? zniewolenia, wykluczeniem zgodnym 

6 Jacek Lukasiewicz, Wstęp, [w :I Sta ni s ław Grochowia k. Wybór poezji.„, s. XLVI 
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z odwiecznymi zasadami umowy spolecznej - i tym subtelniejsza 
i glębsza jest analiza dramatycznego wymiaru ludzkiej egzystencji. 

I I 
Dom starców to miejsce, które bardzo zawęża paletę możliwych 
działań i wydarzeń; wszystko nieuchronnie prowadzi tam do 
śmierci, a jej nieustaj\lca bliskość paraliżuje i tłamsi wszelkie 
przejawy witalności . Autor unika silnych kontrastów estetycz
nych charakterystycznych dla groteski , nie epatuje typowymi dla 
swojej liryki z tak zwanego okresu turpistycznego drastycznymi 
obrazami fizjologii , rozkładu , brzydoty. Zamiast przerażaj\lcych 
i odrażaj\lcych w swym naturalizmie i szczegółowości wizji odma
wiaj\lcego posłuszeństwa , ulegaj\lcego dezintegracji ciala, odbiorca 
otrzymuje co najwyżej anegdotę o babci Peloponez , której 
zdarzyło się zmoczyć prześcieradło, plami\lc je na kształt greckie
go pólwyspu. Cala reszta pozostaje w sferze domysłów. 
Bohaterowie sztuki tworz\l w obrębie domu starców grupę szcze
gółn\l i wyodrębnion? z reszty mikrospołeczeństwa . Jako spraw
ni fizycznie i umysłowo faktycznie mog\l uchodzić za młodzież 
(szczególnie Smarkul, który ma sześćdziesi?t kilka lat). Wsku-
tek różnic wieku, zawodu, charakterów samorzutnie tworzy się 
wśród nich hierarchia - na podobnej zasadzie, jak dzieje się to 
w szkolnej klasie. I podobnie jak w szkolnej klasie mocno uwyraź
niaj? się, nieskrywane pod oficjalnymi uniformami, jakie narzuca 
dojrzale życie, charakterystyczne cechy każdej postaci. 
Tytułowi „chłopcy" reprezentuj? galerię dramatis pesonae tyleż 
w.yrazistych, łatwo rozpoznawalnych i zwracaj?cych uwagę dzięki 
specyficznym dla siebie cechom wygl?du, charakteru i zachowa
nia, co prawdziwych psycholog icznie, dalekich od sztampowości 
czy marionetkowego stypizowania.7 Kałmita to przywódca budz?-

Grochowiak pod k reśla ł , iż bardzo załez o mu na stworzeni u w1ełowym1arowych postaci: 

„ uderzyło mnie. ze w modnym dz1s1a1 dramac1 • w owej twórczośc i •wziętych dramaturgów» coraz 

ba rdziej zanika oso bowoś c' bohaterów, a co za tym 1dz1e: kreacyjne szanse dla aktorów. Ak tN, wy· 
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cy respekt i szacunek sam? swoj? obecności? , bez zdobywania 
posłuchu sil?; Jo-Jo - bezczelny wesołek , którego żarty nie zawsze 
S? na najwyższym poziomie, lecz nie czyni nikomu krzywdy; 
Smarkul - poczciwy, niezbyt lotny, gapowaty i ociężały olbrzym; 
Pożarski - zapalczywy, zuchwaly, [ .. . ] pełen galanterii uwodzi-
ciel; Profesor - romantyczny racjonalista. Trudno powiedzieć, co 
w tych wizerunkach jest prawd?, a co rol?. Każdy z mieszkańców 
domu starców pielęgnuje wlasn? mitologię , przedstawiaj?c ko
legom wybrane (być może zmistyfikowane) wydarzenia ze swej 
przeszłości i „dogrywaj?c" resztę. Ale odkrycie prawdy o towa
rzyszach niedoli nikogo nie interesuje. W zamkniętym pod szkla
nym kloszem, sztucznie stworzonym światku domu starców i tak 
nie ma dla niej żadnego punktu odniesienia. 
Grupa poł?czonych wspóln? niedol? przyjaciół uprawia w domu 
starców radosn? sztuback? anarchię, dokonuj\lc małych sabota
ży wobec działań sióstr, rysuj?c obsceniczne obrazki w toalecie, 
przemycaj?c alkohol , gorSZ?C zakonnice i zaczepiaj?c proboszcza 
(infantylny antyklerykalizm Pożarskiego jest w gruncie rzeczy 
jeszcze jednym przejawem buntu przeciwko temu, co nieuniknio
ne). Zreszt? trudno im się dziwić: surowa dyscyplina, odindywi
dualizowanie, protekcjonalne traktowanie pensjonariuszy przez 
personel domu starców istotnie przypominać może szkołę lub in
ternat , a nawet poprawczak (podczas jednego z rzadkich momen
tów mówienia serio Jo-Jo żali się, że już nie wolno im myśleć). 
Zabawa, żarty, kawały robione zakonnicom i sobie nawzajem -
wszystko to jest manifestacj? żywotności , młodzieńczej radości 

życia , wolności. Konsoliduje grupę, daje jej poczucie sily, bezpie
czeństwa, swobody, autonomii. Równocześnie pozostaje tym, czym 

stępuiący we wspólczesnei sztuce, coraz bardziej staje się kukłą wygłasza1ącą kwestię, coraz mnieJ 

cz łow1ek1em ż • m. Powziąwszy więc zamiar napi nia sztuki całkowici e niemodnej. tym samym 

p osta nowi ł em stworzyć dramat aktorski, dramat, w którym są role" Stanisław Grochowiak, Moi 

drodzy ch łopcy . s. 36. 

I!) 



w istocie swej Jest każda zabawa: bezinteresownym działaniem, 
manifestację. autonomii ducha wobec ciała, natury, biologii. Naj
bardziej wyrazistym tego obrazem jest scena szarży ułańskiej , gdy 
pogrę.żeni w niewesołych rozmyślaniach mężczyźni powalaję. sobie 
na symbolicznę. ucieczkę od tego wszystkiego, co ich tłamsi. Po
trzeba buntu poprzez zabawę jest zresztę. tym silniejsza, im zapal
czywiej kierownictwo zakładu zwalcza wszelkie przejawy radości 
i chęć korzystania z doczesnych, najbardziej niewinnych uciech 
(co widać w scenie ukarania Hrabiny de Profundis za przyznanie 
się, że taniec sprawia jej wielkę. radość). Prohibicja na zabawę 
prowadzi do wzrostu atrakcyjności „owocu zakazanego". 
Bunt „chłopców" ma wymiar metafizyczny, eschatologiczny. W tle 
akcji cały czas czai się śmierć, której bohaterowie nie maję. odwa
gi nazwać po imieniu, lecz otaczaję. tabu, zakłinaję.. Paradoksalnie, 
ci najbardziej swawolni i rozdokazywani spośród mieszkańców 
zakładu najgłębiej odczuwaję. trwogę przed tym, co ostateczne: 

KALMIT A: Pożarski zbuntował się . 

SIOSTRA PRZEŁOŻONA: Ja mu się zbuntuję! Czego on właściwie żi,!da? 

Siedzi tutaj jak u Pana Boga za piecem ... 

K.ALMITA: Właśnie. Że u Pana Boga„. 

SIOSTRA PRZEŁOŻONA (siada na jednym z krzeseł, jakby bardzo zmę

czona): A co, to już taka najgorsza firma? Miałby więcej rozsi,!dku w głowie . 

KALMITA: Z każdym jest tak samo, ale„. ale on nie chce. 

SIOSTRA PRZEŁOŻONA: Czego on znowu nie chce? 

KALMITA: W ogóle. 

Bohaterowie sztuki uciekaję. w zabawę bę.dź też - jak mówi Sio
stra Przełożona - w „filozofowanie". W mniej lub bardziej otwar
ty sposób zadaję. tym samym Bogu oskarżycielskie pytanie o sens 
egzystencji jako bycia ku śmierci . Mę.dra i ukrywaję.ca czułość dla 
swoich podopiecznych pod szorstkę. powłokę. Siostra Przełożona 
dobrze wie, że na to pytanie nie ma przekonuję.cej odpowiedzi 

- i zapewne dlatego bardziej mz mne zakonnice stara się być 
wyrozumiała dla buntu staruszków. 
Bronię. mężczyzn staje się śmiech, który pomaga im rozładować na
pięcie, oddalić lęki, podważyć autorytety. Równocześnie komizm jest 
orężem, jakim posługuje się Grochowiak, który wielokroć w swojej 
twórczości dramatycznej zrównuje komedię (lub wręcz farsę) z tra
gedię.. [.„] Autor Chłopców w autokomentarzu do sztuki przywoływał 
autentyczne wydarzenie, które go zainspirowało (spotkanie w jednym 
z dolnoślę.skich domów starców), oraz tłumaczył jej założenia i sens: 

Zafrapowała mnie w historii rzeczywistego Kalmity przede wszystkim 

jego postawa: pełna godności i autoironii wobec pasma wci?ż ponawia

nych upokorzeń. Nie boję się tutaj użyć słowa: bohaterstwo. Tak, Chłopcy 

Si,! prób? dramatu heroicznego, przy czym chodzi o heroiczność najbardziej 

wyczerpuj?C? i niewdzięczni,!, tę, w której nie ma już nadziei, a pozostał tyl

ko - jakże głęboko ludzki - upór zachowania twarzy. Tę twarz - przeorani,! 

upływem czasu, znękani,! chorobami - trzeba przeciwstawić małoduszności 

najbliższej osoby, ohydnie insty tucjonalnej filantropii, a wreszcie widmu 

nieubłagalnie zbliżaj?cej się śmierci . Kalmita i jego przyjaciele zachowuj? 

twarz, a więc godność, poprzez ów ozdrowieńczy powiew młodości , który 

unieważnia starość i powoduje, że mężczyźni - choćby nie wiem jakie 

brzemię wieku ci{lżyło na ich barkach - tak często pozostaj? aż do końca 

chłopcami. Sztuka, któr? przedstawiam, jest więc w swojej dominuj?cej 

strukturze śmi e szna. Ale podkreślam to z cał? moq, że ani przez chwilę jej 

komizm nie ma nic wspólnego z ośmieszeniem bohaterów, z przedrzeźnia

niem lub wyszydzaniem ich biologicznej i filozoficznej sy tuacji. Wręcz prze

ciwnie: to właśnie oni szydzi,! z okrucieństwa losu, to właśnie oni - chociaż 

już bezlitośnie skazani - ocalaj? piękno człowieczej niezależności.8 

W pewnym sensie sytuacja, w jakiej znaleźli się „chłopcy'', przy
pomina moralitet. U schyłku życia okazuje się niespodziewanie, 

8 Stani s ław Grochowiak. Moi dr odzy chlopcy, „Poezja " 1977, nr 2. s. 36. 
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że nic z tego, co dotychczas uważali za istotę swojej egzysten-
cji - praca, rodzinne zwięzki, mędrość i doświadczenie, dorobek 
materialny - nie jest tak naprawdę wartościę definiujęcę ich „ja". 
Ku śmierci wędruję równie nadzy i bezbronni, jak po urodzeniu. 

I I 
Nie ma to jednak nic wspólnego ze zdziecinnieniem. W oczach 
Grochowiaka dziecko na pewno nie jest istotę naiwnę ani glupię. 
Wręcz przeciwnie: jest tym, które widzi i czuje więcej, i przy ca
łej swojej wrażliwości jest zdolne do niczym nieutemperowanych 
reakcji: bezwarunkowej miłości, skrajnego okrucieństwa, brawuro
wej prawdomówności. I I „Dziecięcość", antyteza starości i śmierci 
oraz anarchiczna energia rozsadzajęca ustrukturyzowane, pełne 
ograniczeń i tabu dorosłe życie okazuje się więc skarbem, który 

„chłopcy" usiłuję chronić za wszelkę cenę. 
Jedynym bohaterem, który owej dojrzałości, „prawdziwego życia 
nie może ze świadomości wyprzeć, jest Kalmita. Mocnę nicię wię.
że go z rzeczywistościę dużo młodsza żona, Narcyza. Ie~ relacja_ 
została w sztuce przedstawiona jako niejednoznaczna, medopow1e
dziana; w istocie rzeczy pozostaje jednym z najciemniejszych węt
ków utworu. Z dialogów dowiadujemy się, że Kalmita nadużywał 
alkoholu i zdradzał żonę (być może tylko psychicznie). Równocze

śnie ewidentny jest fakt , że Narcyza - próżna, głupia, pruderyjna, 

egoistyczna aktoreczka rewiowa - to osoba, którę mo~na podej,-. 
rzewać o pchnięcie męża w nałóg I I. Gdy po roku meobecnosc1 
odwiedza dom starców, funkcjonuje jak klasyczna figura „popsuj
-zabawy", ze zlośliwę satysfakcję rozbijajęca iluzję, jakę stworzyli 
sobie staruszkowie: „A przecież wyobrażałeś sobie, że będziesz 
wieczny! Durna męska duma! ... Wieczni chłopcy, nieśmiertel-
ne pieszczochy, słodkie dranie, którym wszystko wolno, którym 

' ' I ? Z 1·1 . ?" t trzeba wybaczać, wybaczac, wybaczac... co. awa 1 o się. - PY a 
męża, zmuszajęc go do brutalnej konfrontacji z rzeczywistościę. . 
Polęczeni szorstkę., dalekę od sentymentalizmu męskę przyjaź-
nię koledzy solidarnie usiłuję odeprzeć atak kobiety-modliszki, 
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wesprzeć słabego psychicznie, zależnego od kaprysów żony Kalmi
tę. Ten jednak poddaje się woli Narcyzy i pozwala zabrać do 
domu. Gdy udaje mu się przejrzeć jej prawdziwe zamiary, ucieka 

powraca do domu starców: 

KALMJTA: 1...1 Stałem się potrzebny ... 

PROFESOR: Więc dlaczego pan uciekał? 

KALMJTA: 1...1 Denerwowała mniejej pewność. Dla niej już wszystko się 

stało. Ułożyła mnie w tym łóżeczku - jak w trumnie - i poszła do teatru„. 

Zegar tyka, ciepło mi jest, przyjemnie.„ nic, tylko umrzeć!„. !...I Okradłem j{I 

z pewności, że teraz już tylko„. dla nas obojga ... pozostała śmierć. 

Sztuka nie ma happy endu; pokój Kalmity w domu starców za
mieniony został na świetlicę imienia Narcyzy Kalmitowej, siostry 
zakonne maję. zamiar odesłać mężczyznę do domu i zapewne do
pnę swego. A jednak Kalmita odniósł duchowe zwycięstwo, ocalił 
twarz, uratował swę godność. 

I 
Świat na zewnętrz jest światem osób zniewolonych tym, co wy
pada i należy, światem osób skupionych na tym, by jak najlepiej 
funkcjonować w społecznej maszynie, gdy tymczasem zamknięci 
w dornu starców mężczyźni sę. prawdziwie wolni. „Chłopcy" kreu
ję. własne światy, kreuję swoje życiorysy, graję role, które sami so
bie wymyślili. Sztubacko pokazuję. śmierci język. I wierzę usilnie, 
że w czasie karnawału traci ona swę. moc, kapituluję.c przed mocę. 
rozhulanego życia. 
W świecie przedstawionym brakuje autorytetów - co najwyżej raz 
na jakiś czas pojawiaję się cyniczni i zdeprawowani uzurpatorzy. 
Tym samym postaci zmuszone sę. szukać źródeł prawa moralnego 
w samych sobie, stworzyć własny system wartości i kodeks postę
powania. Mieszkańcy dornu starców w Chłopcach [ ... ] maję, jeśli 
nie wyraziste zasady moralne, to przynajmniej silne poczucie 
sprawiedliwości . . To zaś sprawia, że wyróżniaję się na tle amo
ralnego otoczenia, wyznajęcego oportunizm i koniunkturalizm. 
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Walka, którę muszę stoczyć w obronie swoich zasad, z góry 
skazana jest na przegranę. Jednak mimo wad i braku cech typo
wych dla klasycznego „godnego" bohatera tragicznego wydaję się 
postaciami prawdziwie heroicznymi. 
Heroiczność „chłopców" (i wielu innych bohaterów Grochowiaka) 
staje się jeszcze bardziej wyraźna, gdy weźmie się pod uwagę, jak 
często bezwzględnie obnaża on iluzoryczność kultury, która jest 
tylko sztafażem dla okrutnych praw, regulujęcych ludzkę egzy
stencję. To jednak sztafaż absolutnie niezbędny, zestaw gestów, 
które trzeba nieustajęco powtarzać, by zachować tożsamość. 
W wielu sytuacjach nawet śmieszna papierowa zbroja staro
Ś\vieckich dobrych manier może pomóc w ochronie „ja" przed 
unifikację i zniszczeniem. I . I Kwestia kultury to część szersze'go 
zagadnienia. W świecie identycznych piżam, szlafroków, łóżek, 
dzielonych pokojów ostojami wolności bohaterów sę wyobraźnia 
i pamięć. Wspomnienia - śmieszne, tragiczne, wstydliwe - sę 

bogactwem bohaterów, znakami ich odrębności. 
Bunt, żadna forma rewolucji nie sę możliwe bez pamięci. Dlate
go też władze domu starców (rzekomo dla dobra podopiecznych) 
zachęcaję do oderwania się od wspomnień o dawnych losach 
i skupienie na życiu wiecznym, a ślady bo buntowniczym Kal
micie zostaję szybko zatarte. I dlatego zarówno zakonnice (jak 
przypuszcza Jo-Jo, nowy nabytek w ośrodku - telewizor - słu

żył będzie jedynie pokazywaniu audycji dla dzieci), jak Narcyza 
(pakujęca męża do „łóżeczka" i „pokoiku") pragnę ich zinfantyli
zować. Grochowiak bardzo wyraźnie oddziela infantylność, która 
jest kapitulację, utratę siły, rozumu, niezależności i godności, od 
chłopięcości, która jest buntem, anarchię i wolnościę. Infantyl
ność to izolacja, zdanie się na laskę silniejszych; chłopięcość to 
zdolność do decydowania o sobie i do współdziałania z innymi 
na równych prawach, a także umiejętność krytycznej percepcji 
świata. Chłopiec, inaczej niż niemowlę, ma głos - i zna już silę 
językowej kreacji. 

Bohaterowie Chłopców nie wypowiadaję konwencjonalnych te
atralnych monologów, nie dokonuję głośnej autoanalizy, ale liczne 
dialogi, które - skazani na bezczynność, zamknięcie w ograni
czonej przestrzeni i własne towarzystwo - bezustannie prowadz~, 
pozwalaję wiele dowiedzieć się o ich uczuciach i przemyśleniach. 
Wszystko to sprawia, że ów „dramat z życia sfer starszych" jest 
jednę z najbardziej emocjonalnie odbieranych sztuk Grochowia
ka I, a jego bohaterowie faktycznie jawię nam się „chłopcami" 
o niezwykle intensywnym życiu wewnętrznym - nie zaś starusz
kami skazanymi na powolne fizyczne zamieranie. 

I I 
W jednym z późnych wywiadów telewizyjnych autor Chłopców, broni{lc 

swojego ,.dramatu heroicznego" przed zarzutem turpizmu, deklarował, że 

jest optymist{I. I jako optymista poprzez swoj{I twórczość chce pomagać 

innym w pogodzeniu się z tym, co nieuniknione - ze staroki{I i śmierci{!. 

Fragmenty ksi{lżki: Maska twarz:Y. Twórczość dramatyczna Stanisława Grocho

wiaka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011 
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DZISIEJSI CHŁOPCY 

Jakub Roszkowski 

Mówi się, że najnowsze teksty najszybciej trac~ aktualność. Fak
tycznie, teatr dzieje się tu i teraz , musi korespondować ze współ
czesnymi problemami. W przypadku sztuk Sofoklesa czy Szekspi
ra dystans jest rzecz? oczywist?. Świat ulegl zmianie, trzeba więc 
wci'tlż na nowo szukać mostów, które l?CZ<tl historie wykreowane 
przez wielkich sprzed wieków z dniem dzisiejszym. Wystawiaj?c 
Hamleta nie myślimy przecież o Danii sprzed kilkuset łat. Akcja 
dzieje się bowiem - parafrazuj?c podtytul do Króla Ubu Alfreda 
Jarry - w Elsynorze, czyli wszędzie . Talent najlepszych autorów, 
zadawane przez nich uniwersalne pytania sprawiaj?, że - na po
ziomie wyższym - ich teksty nigdy się nie zestarzej?. 
Trudniej jest z tekstami , które powstały kilkadziesi?t, a czasem 
nawet już kilka lat temu. Historie w nich zapisane mog'tl być 
niezwykle wci?gaj;;tce, świat zaludniać mogę świetnie napisani 
bohaterowie, problematyka może być niezwykle aktualna, mimo to 
czytajęc je czujemy czasami lekki efekt obcości. Pewne drobi azgi 
w opisywanym świecie mog;;t sytuować go w przeszłości, spra
wiać, że cały tekst wydaje nam się przestarzały. Powstaje wtedy 
pytanie, czy - aby tekst trafi! do współczesnej publicznościę, 

współgrał z jej wrażłiwościę - należy go aktualizować czy też , 

przeciwnie, właśnie archaizować , budować dystans wobec dnia 
dzisiejszego, skupiaj?c się na metaforze, a nie na próbie „wtopie
nia" tekstu \V nasze realia . 
Sztuka Chłopcy. Dramat z życia sfer starszych Stanisława Gro
chowiaka została opublikowana w 1964 roku, a więc niemal 
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pięćdziesięt lat temu. Ostatnie pól wieku w naszym kraju obfito
wało zaś w różnorakie zmiany: historyczne, polityczne, społeczne 
czy gospodarcze. Żyj emy \ innych czasach, \ innym ustroju , 
ludzi nurtuj;;i inne problemy, innę pozycj ę we współczesnym , 

walczęcym z kryzysem świecie ma nasza złotówka . Jednak główny 
temat postawiony przez (;rochowiaka - starość - byl, jest i będzie 
aktualny. A sposób ujęcia tego tematu w Chłopcach sprawia, 
że dramat staje się jeszcze bardziej okrutny i dojmujęcy. \'\larto 
przyjrzeć się temu tekstowi pod kętem zmieniajęcej się historii , 
sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej i zobaczyć Chłopców 

z dzisiejszej perspektywy. 

HISTORIA 

Przenieśmy się znów do roku 1964. „Sfery starsze" u Grocho
wiaka to ludzie, którzy narodzili s ię często jeszcze w XIX wieku, 
pod zaborami. To ludzie, którzy przeżyli zarówno pi erwszę , jak 

i drugę wojnę światowę, którzy żyli nadziejami dwudziestolecia 
międzywojennego, ale także przetrwali (w domach, w okopach) 

okropności czasu wojny. Mogliby więc być - i prawdopodobnie 

byli - jakoś przez tę wojnę naznaczeni . Maję pewnie własne, trau
matyczne wspomnienia. Prawdopodobnie utracili wtedy bliskich. 
Owe czasy pełne były ludzi okaleczonych, osieroconych. Takie 

osoby często ostatnie lata życia spędzały właśnie w Domach 

Starców. 
Dzisiejsze „sfery starsze" Lo pokolenie dziec i, a nawet wnuków 

bohaterów, których opisywał Grochowiak. Ich doświadczenia nie 
sięgaję czasu wojny, ale PRL-u. Ten fakt sprawia, że przyczynę 

ich obecności w Domu Starców nie jest Wielki Mechanizm Hi
storii , ale - może mniej spektakularne, a za to bardzo osobiste 
- indywidualne dramaty każdego z pensjonariuszy. W tej sytuacji 

:w 

nieco zmienia się wydźwięk najbardziej chyba znanej sceny 
Chłopców, w której mężczyźni zaczynaję j eździć na krzesłach jak 
na koniach , krzyczęc, że właśnie ruszaję do ataku. Nie ma już 
mowy o odwołaniu do własnych wspomnier\, ale raczej do do
świadczenia zbiorowego Polaków, do chwil triumfu , które dawal y 
nam poczucie siły i wolności. 

SYTUACJA POLITYCZNA 

Grochowiak pisał Chłopców w czasach PRL-u. Można więc odczy
tywać jego dramat również jako tekst polityczny. Jest to prze
cież - w szerszym, „pozaklasztornym" sensie - opowieść o grupie 
wykluczonych osób, która żyj e zniewolona, ubezwlasnowol ni ona 

w miejscu rzędzonym w autorytarny sposób przez innę. grupę . 

Mówi o sytuacji rozpaczliwej walki o własnę godność, o możliwość 

życia na swoich warunkach. Dramat został tak skonstruowany, 

by widzowie towarzyszyli grupie pensjonariuszy, kibicowali im 
w nierównej walce z siostrę Marię. (wiecznie szpiegujęq1, antypa
tycznę przedstawic ielkę władzy) , donosicielkę Babcię Peloponez 

czy Narcyzę Kałmitowę (osob? popieraję.cę. ofi cjalnę linię władzy) . 

Można to przyrównać do sytuacji członków opozycyjnego pod
ziemia czasów PRL-u, dla których niezgoda na zastanę sytuację, 
bunt i wałka o wolność , były rzeczami fundamentalnymi, podkre
ślajęcymi ich godnośc: i człowieczeństwo. 
Dzisiaj kontekst polityczny stracił na znaczeniu. W demokratycz

nym państwie na plan pierwszy wysuwa się temat zagubienia, 
niemożności znalezienia wspólnego wroga, wobec którego można 

się buntować. Ten brak celu może być zresztę. niezwykle dojmuję.
cy. Świat przestał być czarno-biały, nie ma dwóch stron barykady. 
Jest za to ciche przyzwolenie większośc i innych grup, by wyklu
czeni pozostali tam, gdzie sę. 
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Z.MIANY SPOŁECZNE 

Z dzisiejszej perspektywy mogłoby się wydawać. że pięćdziesi.iilt 
\at temu ludzie starzy cieszyli się większ'il estym'i! niż teraz. Ze 

zajmowali oczywist'il, niepodważahw pozycję w społeczeństwie. 
Nieśli z sobiii bagaż doświadczeń, byli mentorami, autorytetami. 

Funkcjonował model wielopokoleniowej rodziny, w której było 
miejsce i dla najmłodszych, i dla najstarszych. Nawet wykluczeni 

pensjonariusze pokazani Siil przez autora niezwykle ciepło , widać , 

jakiii darzy ich sympati'il. 
Nie chodzi tu o przedstawienie sielankowego obrazu dawnych 
czasów, ale o próbę dojrzenia oczywistych zmian społecznych, 
które nast'ilpily w naszym kraju . Po przemianach roku 1989 pol
skie społeczeństwo jest dużo bardziej wpatrzone w to, co dzieje 
się na Zachodzie. Obserwujemy nasilaj'i!CY si<: z każdym dniem 
kult młodości . To młodym należy się świat, to oni - z racji nie 
doświadczenia , a świeżości spojrzenia - maj'il dzisiaj rację, oni 
rozdaj'il karty, oni - by mieć więcej miejsca - wypychaj'il na 
obrzeża (choćby do Domów Starców) ludzi, którzy im zawadzaj'il . 
To, że młodość próbuje wyjść na pierwszy plan, nie jest niczym 
nowym. Istotniejsze wydaje się, że starsze pokolenia akceptuj'il ten 
fakt. A nawet więcej - oni również staraj'il się pozostać wiecznie 
młodzi, podejmuj'il desperackie próby zatrzymania procesów sta
rzenia. Żyjemy w czasach kidultów (zbitka powstała z angielskich 
słów kid - dziecko i adult - dorosły). Nikogo w USA nie dziwi'il 
już, widniej'i!ce na karoseriach samochodów prowadzonych przez 
starszych kierowców, naklejki z napisem: „Przejadam maj?tek swo
ich w~uków". Jednym z najważniejszych wspólczesnych pojęć jest 
„zabawa", pojęcie używane już nie tylko do opisywania młodego 
pokolenia. Tekst Grochowiaka nabiera w tym świetle nowych 
znaczeń, świetnie koresponduje ze współczesnymi tendencjami. 
Dodatkowo niesie jednak ze sobiii pewn? szlachetność, czystość 
zabawy, o które dzisiaj coraz trudniej. 
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ZMIANY GOSPODARCZE 

Obserwowanie starości z punktu widzenia gospodarki to sto
sunkowo nowa w Polsce perspektywa. \V' PRL-u oczywiste 
było, że państwo (nawet na kredyt) zajmuje się świadczeniami 
społecznymi, że oplaca służbę zdrowia, emerytury, renty, pomoc 
socjalniii. Dzisiaj natomiast kryzys gospodarczy i wymuszone nim 
oszczędności sprawiaj'il, że pojęciem niezwykle istotnym stal się 
rachunek ekonomiczny. Nieustannie słyszymy o tym, jak dużo 
państwo kosztuj'il emerytury, w jak kiepskiej sytuacji jest ZUS, ilu 
dorosłych musi pracować na jednego emeryta. Wylania się Sliiid 
straszny (chociaż cały czas zawoalowany) obraz: starość się Polsce 
nie opłaca, jest ciężarem dla młodych. W sferze ekonomicznej 
ludzie starzy zostali uprzedmiotowieni, utracili - jakże ważniii 

obecnie - zdolność kredytow'il (bo mog'i! nie dożyć końca spłaty), 
stale slysz'il, że obcii;iżaj? młode, rozwijaj'ilce się i coraz bardziej 
bezwzględne społeczeństwo. Bolesny to czas, gdy tabele z liczba
mi staj? się ważniejsze od człowieka. 

Chłopcy. Dramat z życia sfer starszych to opowieść niezwykła, pełna 
ciepła i inteligentnego humoru. Jej wymowa jest jednak bardzo 
gorzka. Drapieżna, nie licz\lca się ze zdaniem starszego męża Nar
cyza Kalmitowa w Il akcie i dojmuj~ca pustka aktu lJJ - w którym 
miejsce ludzkiej, cieplej Matki Przełożonej zajmuje zimna, bezwzględ
na Siostra Maria i w którym nie ma już miejsca dla Józefa Kalmity 
- nie pozwalaj'il myśleć o dziele Grochowiaka jako o komedii, a tym 
bardziej farsie. Zdecydowanie bliżej jest do gatunku proponowanego 
przez autora - do dramatu heroicznego. Bowiem dzisiejsi Chłopcy to 
faktycznie herosi, którzy z całych sil walcz~ o coś, co powinno im 
być dane bez walki - o godność, uznanie ich praw i człow ieczeń

stwa, o normalność. 
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Wielki nieobecny, 
czyli Grochowiak w Starym Teatrze 

Trudno uwierzyć, że w repertuarze Starego Teatru sztuka Stanisława Grochowiaka pojawiła 
się do te.i pory tylko raz - były to Lęki poranne, a premiera odbyła się niemal dokładnie 
czterdzieści lat temu - 23 września 1972 roku. Krakowska publiczność zobaczyła dramat 
kilka miesięcy po warszawskiej prapremierze zrealizowanej przez Augusta Kowalczyka 
w Teatrze Polskim. Spektakl w Starym Teatrze wyreżyserowała Wanda Laskowska, autorką 
scenografii była Zofia Pietrusińska, w obsadzie znaleźli się: Andrzej Kozak w głównej roli 
Alfa oraz Andrzej Buszewicz (Med), Halina Kuźniakówna (Bednarkowa), Ewa Ciepiela 
(Żona), Jerzy Stuhr (Bis), Jerzy Bączek (Opas), Jerzy Nowak (Kola Brynion) i Barbara 
Bosak (Panna Frunze). 

Ówczesny dyrektor Starego Teatru, Jan Paweł Gawlik w komentarzu zamieszczonym 
w programie pisał: „Dociekliwość w pokazywaniu złożonych uwarunkowań nałogu i klęski 
bohatera sprawia, że sztuka, która z pozoru należy do gatunku dramaturgii obyczajowej, 
pisanej na szczególne społeczne zamówienie - jest równocześnie czymś więcej: rozprawą 
o osaczeniu, opowieścią o konieczności zmuszającej do buntu lub do ucieczki. Różne są 
kierunki tej ucieczki. Różne jej stadia. To, o którym opowiada Grochowiak, należy do 
szczególnie przejmujących. Jest to ucieczka w ułudę. Próba wzmocnienia się słabością. 

Rozpaczliwa terapia trucizną, która wcześniej lub później musi zgładzić pacjenta". 
W przytoczonym także w programie fragmencie artykułu Elżbiety Wysińskiej z „Dialogu" 

(sierpień 1972) czytamy: „Zapewne sztukę można potraktować jako udramatyzowaną analizę 
klinicznego alkoholizmu. Została ona jednak tak napisana, że w pewnych momentach zapomina 
się o nałogu jako przyczynie rozpaczliwego stanu byłego fryzjera, prowadzącego klinikę 
lalek. Ważny staje się tylko on sam, człowiek po upadku, pozostawiony sobie w śmiertelnym 
strachu przed tym, co czai się w nim, w jego mózgu. Alt~ bohater sztuki Grochowiaka, został 
potraktowany podobnie do zagrożonych chorobą psychiczną postaci z niektórych filmów 
ostatnich lat. Swoją bezradnością wobec grożącego mu końca przypomina także postaci Kafki. 
Pewne paralele literackie - właśnie egzystencjalne - są tu oczywiste i zostały dostrzeżone". 

* * * 

Po krakowskiej premierze recenzenci pisali: 

Nie jest to przedstawienie dla tych, którzy szukają w teatrze wytchnienia, zabawy czy 

rozrywki. Nie jest także dla tych, którzy pragną w nim widzidpiękno i dostojność. „Lęki poranne" 

to sztuka okrutna i przygnębiająca. (. .. )Ten ponury literacki materiał wzięła na warsztat znana 

reżyserka warszawska Wanda Laskowska („.), tworząc interesujące przedstawienie z umiarem 

i kulturą przekazujące poprzez scenę bolesne prawdy życia. Także aktorska interpretacja 

zharmonizowana została z owym założeniem „przyciszenia" zbyt nagiej prawdy życia. Główny 

bohater sztuki - Andrzej Kozak w roli Alfa - właśnie poprzez ową wstrzemięźliwość (jakże 

niełatwą dla grającego pijaka!) stworzył postać wstrząsającą. Jego dyskretne ruchy i mimika, gra 

rąk, tragiczna maska twarzy są prawdziwe. Budzą na równi obrzydzenie, co litość. 

Krystyna Zbijewska, Sztuka wzięta z życia, Dziennik Polski 1972, nr 230 

„Lęki poranne" to sztuka z wewnętrzną rysą, kaleka jak jej bohater. Jak na pogadankę 

obyczajową - zbyt wiele w niej tragizmu, poetyckiego cieniowania sytuacji; jeśli potraktować ją 

jako poetycką tragedię - bije od niej dydaktyzm, szeleści papier publicystycznych uproszczeń. Dla 

reżysera pole do popisu tu niewielkie. Tekst nie daje też wielu okazji do satysfakcji aktorskich, 

ale z pewnością dostarcza ich odtwórcy głównej postaci. W Starym Teatrze bohaterem 

wieczoru w pełnym tego słowa znaczeniu jest, znakomicie w tej roli obsadzony, Andrzej Kozak. 

Z przerastającym go losem zmaga się melancholijny, jakby z góry przekonany o klęsce. Każdy 

jego gest jest zarazem ruchem w stronę świata i walką z paraliżującym bezwładem, niepewny, 

urywany, jak gdyby istniała naprawdę tylko jedna rzeczywistość - nadkoszmaru. Kozakowi 

niepotrzebne jest zmaterializowane widmo Bisa (Jerzy Stuhr) - on je materializuje swoją grą. 

Scenę samobójczej śmierci nie tylko dzięki obecności Bisa odczuwamy jako przemoc - Kozak 

szamoce się rozpaczliwie, broni jak dziecko przed utożsamieniem się z bezpowrotnym mrokiem, 

w którego kojącą wszechmoc chce wierzyć. 
Elżbieta Morawiec „Życie Literackie''. 15 X 1972 

Na uwagę zasługuje szczególna recenzja Lęków porannych zamieszczona na łamach 
„Tygodnika Powszechnego" przez Wandę Półtawską, znaną lekarkę psychiatrę zajmującą się 
pacjentami z uzależnieniem alkoholowym. Jej tekst można potraktować jako głos w dyskusji 
na temat form leczenia alkoholizmu. 

Wieczór spędzony w Starym Teatrze odebrał mi sen na całą noc. Nie dlatego, że miałam 

„poranne lęki", ale nie mogłam się uwolnić od problemu, który zresztą od lat jest mi znany 

i stanowi jeden z trudniejszych problemów mojego zawodu - zawodu lekarza-psychiatry. 

Sztuka jest świetna, doskonale zagrana i wyreżyserowana, z niesłychaną wnikliwością 

i - można powiedzieć - znajomością przedmiotu. Obraz kliniczny stanów „pre" i deliryjnych 

- fenomenologicznie prawdziwy i tak realistyczny, że musi - zdawałoby się - trafić do widza 

- trafi, ale jak? Właśnie nad tym rozmyślałam, nad społecznym znaczeniem świeżo oglqdanej 

sztuki Grochowiaka. („.) 

Skierowanie do zamkniętego leczenia daje się wtedy, gdy pacjent ma .,lęki poranne" (one 

mogą być nocne i wieczorne - różnie) - taką właśnie sytuację świetnie rysuje Grochowiak. Stan 

pogranicza - już rozwija się psychoza z omamami, urojeniami, Lękami z całym bogactwem 

objawów i jeszcze resztka krytycyzmu, jeszcze jakieś próby samoleczenia - wyrwania się. Potem 

już się nie da. 

Pacjent wymaga pomocy. Przyczyna takiego stanu jest na pewno złożona, ale w świadomości 

widza spektaklu wina zostaje przypisana różnym czynnikom: wojna, urazydzieci1istwa, zła miłość, 

dezaprobata społeczna, doznana krzywda - wszystkie możliwe mechanizmy usprawiedliwiające 

reakcję. („.) Obraz całkowicie beznadziejny, wstrząsający - rozpaczliwy. Bezlitosna samotność 

człowieka zdradzonego przez żonę, przyjaciół, społeczeństwo - zanurzonego w rozpaczy nie do 

przeżycia. 

Zapija rozpacz - znanym mechanizmem ucieczki od rzeczywistości. Wiadomo, że często 

pijaństwo jest ucieczką od rzeczywistości, że masowe pijaństwo jest udziałem narodów żyjących 

w nędzy, tęskniących do zmiany. („.) 
Ale dlaczego nikt się za to nie czuje odpowiedzialny? (Za rzeczywistość, a nie za to, co 

pokazuje utalentowany autor.) 

Czuję niedosyt. 

Odebrałam tę sztukę jako wołanie współczesnego człowieka - o istotny sens istnienia. 

Wanda Półtawska „Tygodnik Powszechny''. 22 X 1972 

Opracowała: Elżbieta Bińczycka 
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