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/' . . opcy'~ ·crochowiaka 
Zn y: f u tych „Chlopc6w" ze zna- nie na scenie Justyny KrecuuaroweJ, z 

kom. · e s taklu telewizy jnego. Obe- · kreowanych przez nia postaci t?manuJe 
cnie ez j e tę sztukę na Scenie lia- jakaś mądra i wyrozumiała cz1.Uołć, ale 
meralnej warszawski Teatr Polski•). Bo- te · właśnie cech)' jeJ osobowości arty
haterowie sztuki Grochowiaka w „za- sty cznej zmieniły nieco Postać Narcyzy 
awansowanym wieku emen talnym" są a więc I chazakter koułliktu. Autorskie 
pensjonar iuszami domu starców. A więc założenie o tłamszonej przez opiekunów 
dramat ludzi Już l>OZa wart kim nurtem aktywności demonstruJa w sposób intere-1' 
życia oczekuj~cych śmierci, co dobrot - sująco zróżnicowany Władysław Hańcza : 
liw ie łagodzi s ię na „dożywających w (Pożarski), Leon Pietraszkiewicz (Jo-Jo), 
ciszy i .§pokoju , bez żadnyc h tros~ ma- He·riryk Bąk ·csmarkul) l _ Tsdtu•• Blało
terfalnyeh - starości"? ue·ż tu zasadzel( szczyński (Profesor). Siostra Maril\ o ty• 
i mielizn ckliwego humanitaryzmu ocie- ranizujących zadatkach jest AlicJ• Paw•ll 
rającego się o tani melodramat - i ile J ick a. trafnie wystylizowan• Hrabin' de 
równocześnie po·kus ionescowania I bee- Profundis gra Maria Żabczyńska,, Wlk~ 
kcttowa.nia! Ale Grochowiak '· jest -l)ro- torynę - . Jolanta . Cn}?liń&Jta. . _ ... _ · 
gralWlWO"'"'-'ł>Heito.rny,.•„:nł~;..i eil1~i~-- w . . · flf' 1 ~!?,, , .J' ' ': '' ::. ::- .-"::~ .• 1 ,..~;~'· ';_;(.'~;-~·; 
driynąt~ęz~~ ; ~reo~'ą\1.L J·~w.,ęj-. sztuki "' •r S tanisław "" 'Gr,'ó~lióWjak ,,~: .• ~ c;nłoP; 
a01 ,,trailycyj ny" ani „awangardowy". cy". Reżyseria Wanaa Las.ltowska~s 
Jest - grochowiakowy. nografia Zofia Pietrusińska. Pre;m a 

Sztuka iest znana z telewizji (dla kt6 · na scenie Kameralne! warna.ws ego 
rej była napisana), nie ma więc potne- Teatru Polskiego. . . 
~by--,,rz-~nągia jęj treści. Wystarczy ~ • J 
mote tylko ~uwyrati:ilt Jeflhuc:iOw~ --
"ęźlenie dra matyczne: k ilku starych I 
mężczyzn o bliżej nieokreślonych biogra-
fiach zamyka się - jak wcześniaki w 
s-ipitalu w inkubatorach - domu sta.r• 
ców i przez odpowiedni ,,regulamin" I 
stworzony klimat przyspiesza si~ na si• 
łę . ich starczą infantylizację. No więc 
przy t akie.i edukacj i swoją spora jesz-
cze aktywność wyładowują w sposób 
sztubacki, w taki sam· sposób manifestu-
ją ·. świadc :zącą o oo t rzebie aktvwności 
wobec świata swój bliże.i niesprecyzo• 
wany · w ins uiracjach bunt. ~Howem: o-
krucieństwo dobroczynności. I ze stl"ony 
opiekujących się ni~i. petnych _dob~vch · 
przecież chęci i naJlepszej woli sióstr 
zakonnych (co u·r:iwda zróżn\cowanych w 
sposobie bycia i w stosunku do „pod.o• 
piecznych"), i ze strony tony . tytułowe-
go, bohatera szt uki Kalmit~. star~ejące .i 
się aktorki Narcyzy , która raz do ro~u 
odwiedza swego męża a -po dzieslecm 
latach „'l:ab.iera" go, jak stara ale wła-
śnie teraz patrzebna walizę ze strychu. 
do domu. Orygłna.lność .l or-zewr«?tność . 1· 
sztuki polega m. m. na tym. te JUe lu· 
d zie czekający na śmierć w domu star-

1 c6w ostateczn ie · przegr ywaja_ lecz cl, 
ktf>rych postępawanie w y ka.zu.le wszelkie ~ 
żnamiona troski o nich. Okaże się, te 
m i.rno fizyc~nej bliskości I , w:ta.iemnvch 
pow iązań te t r zy światy - Narcyzy Kal-
mitowej, ~„chłopc6w" i Ol>ieku .iacych się 
nimi sióstr zako nnych - n ie mają żad-
n~·ch punktów stycznych, I:\ wobec sie-
bie izolowane. 

Grochowia k nie ulsał oczvwlścle trak
tatu socjologicznego o l)roblemach sta
rości. Sztuka zmusza jedn ak do przemy
śleń tych problemów. A Jut od Jej 
kształtu scenicznego i w y konawców za
leialo. w jakim kontekście i wv~iarze 
odbv wa się w nas ten „cląc dalszv • 
w'idowłsko telewizyjne sięgnęło c!hyba 

do głębszvch złoży utworu. Wanda Las
kowska. odczytała - wydaje się - „Chłop
ców " j ak o tragigroteskę. Rozjaśnia wie
le partii sztuki, w ykorzystuje preteksty 
różnicowania jeJ klimatu, nas tro.tu. bar
wy. Ale to „rozjaśnianie" niekiedy za
ciemnia spra w y najważn}eJsze, ~ajgłę
biej i naj wsty dliwiej 1-::· ywa·ne • . które 
j ednak w·nny upomniet 110 o Ja.kił wy-
raz scenic y. 

Chyba tv o Tade Fijewski (Kalml-
ta) oraz Żof M _ łez (Siostra Przeło
żona) svg-nalizu a widowni te «łebsze po
kłady. Zawsze duża radością JMt odada-


