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POCZĄTEK 

Kończy się jakaś epoka 

Zaczyna się 
nowa epoka J artyści czują się chwilami 
zobowiązani 
do stworzenfa dzieła godnego 
naszych wielkkh czasów 
niezwykłych 
tymcz.asem okazuje s.ię 
że jakaś epoka już się s.kończyła 
inna się zaczęła 
jedni to zauważyli inni 
nie zauważyli 

robią więc to d owo 
i tak dalej 
po końcu tamtej epoki 
i na początku nowej epoki 
nie tylko artyści 

coś się skończyło 
nic się nie chce zacząć 
może saę już zaczęło 

W r. 1957 byłem świadkiem dwóch wydarzeń 
Paryż 'Wiosna 
na wystawie Mondriana 
realistyczne drzewo 
przechodziło w abstrakcyjne 
umierało i rodziło 
nową propozycję 
ale to dawne dzieje 

gazety przyniosły fotografię 
szympansicy Betsy 
która maluje taszystowskie obrazy 
podają że małpa sprzedaje 
obrazy z dużym powodzeniem 
jeden z nich osiągnął cenę 
350 tysięcy franków 
podobno malarze protestują 
cała historia dzieje s.ię w Ameryce 

ciekawe 
z czego cieszą się dziennikarze 
i dlaczego malarze protestują 

Das Spiel mit den Moglichkeiten 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 
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Dr ZDZISŁAW HIEROWSKI 

JARMARK 

SŁÓW 

O publikowana po raz pierwszy w Hl61 r „ 
w si€rpniowym zeszycie „Dialogu", GRU
PA LAOKOONA jest po KARTOTECE 

drugim z kolei utworem scenicz.nym Tadeusza 
Różewicza. Drugim i zarazem pod wieloma 
względami bardzo odmiennym. Przede wszys.t
kdm jest to komedia, czego o KARTOTECE oczy
wiście powiedzieć nie można. Komedia, mimo że 
autor podtytułem tym i określeniem w swej do
tychczasowej twórczości scenopis arskiej posłużył 
się tylko raz, mianowicie w wypadku ŚMIESZ
NEGO STARUSZKA; odmówił tego okrcślenJ.a 
nawet zjadliwej satyrze na tzw. bohaterszczyz
nę, jaką jest sztuka SPAGHETTI I MIECZ, ale 
wydaje się, że tutaj sam problem jest dla niego 
problemem zbyt serio. Swój traktat o drama
turgii i teatrze nazwał „komedią niesceniczną" 
(AKT PRZERYWANY), a sztukę WYSZEDŁ 
Z DONIU opatrzył podtytułem przekornym -
„tak zwana komedia". Przy tym wszystklim, przy 
obf itości elementów komediowych, jakimi nała
dowana jest cała dramaturgia Różewicz.a, GRU
PA LAOKOONA wydaje mi się osobiście utwo
rem najbardziej komediowym, choć do twórczości 
scenicznej jej autora terminologia właściwej kla
sycmym gatunkom i rodza jom litera-ck im sto
sować nie należy. Odstąpmy jednak od te j za
sady, bo może to ułatwić porozumienie między 
autorem i wid zem. 

Po drugie jest GRUPA LAOKOONA utworem 
całkowicie pozbawionym „bohatera", czyli cen
tral r. ej postaci scenicznej. W KARTOTECE .taki 
,.bohater" istnieje, autor t ak go nawet stale na
zywa, a choć w tekście wprowadzającym m
strzega się, że »„buhater" nasz często przestaje 
być bohaterem i zastępują go inni ludzie, którzy 
również są „bohaterami"« w podtekstach te j po-

s.tad kryje się wyraźnie bohater lirycz.ny po~zji 
Różewicza po pros.tu sam poeta, a sztuka Jest 
właściwie 'udramatyzo·,vaną spowiedzdą liryczną, 
w której żywioł liryczny z powodzeniem zastę
puje żywioł dramatyczny a więc przede wszyst
kim akcję. 

W GRUPIE LAOKOONA mamy przed sobą 
już irzeczywiistość całkowicie zobiektywizowaną, 
pozbaiwioną owego li.crycznego. po~te~~tu KAR
TOTEKI, który jest czymś w1ęceJ mz p~dtek
stem, bo ingeruje w istotny sens ut~oru. i sen~ 
ten wyznacza. Jest to jednak rzeczyw1stośc dosy~ 
osobliwa, niezwykła. Róźewlicz, k·tóry potrafi 
w znakomitym skrócie nakreślić kilkoma zda
rriami i stworzeniem odpowiedniej sytuacji po
stać scenicz.ną o niiezwykle wyrazistym rysun
ku, tutaj z umiejętności tej całkowicie rezygnu
je. Gdybyśmy chcieli w stosunku do GRUPY 
LAOKOONA orzeprowadzić najprostszy i pod
stawowy zabieg analitycz.no-interpretacyjny, ja
kim jest tz;w. charak•terystyka postaci, pr~ba ta 
mus.iiałaby się zakończyć fiaskliem. Wszystkie po
sta.cie GRUPY LAOKOONA to maski. Maskd 
Zll"obiione ze słów, frazesów, sloganów, od któ:
rych roi się język ~spółczesi;ego _Polaka, ~ask1 
stworzone z nieswoich myśll, poJęć, termmów, 
najczęściej po prostu z cytatów, czerpanych ze
wszątl - z trak.tatów estet.yc~ych i !i.lozo~cz
ny.ch, z litera1tury, z gazet 1 obiegowe~ i;iu~lacy
s.tyki, z okolicmośdowych przemów_1en l co
dziennego żargO'l'lu pewnych środoW'.·sk . (a~tor 
w didaskaliach do H od.o;łony sugeruJe, ze Je?t 
to środowisko „inteligencji pracującej być moze 
«twórczo»"). 
Toteż prawdziwym „bohaterem" Gru~y La<;>

~ona jest język jako środek po~ozum1ewa;1.ia 
się między ludźmi słOIWo, jako .nam1as·tka mysle
nia świiadectwo wewnętrZJl'lej pustki, bezmyślno
ści.' słowo jako zasłona i .maska_. ~eżeli kitóra~ 
z występujących tu postaci m6w1, ze „chce byc 
sobą i tylko sobą'', źe „chce ~ycie. prze.żyć au
tentyc=ie" - proozę w to me waerzyc, bo . ~~ 
jest ,także frazes, pustosłowie, poz~, banał gdzi~s 
zasłyszany i skalkowamy, _pozba'-":1ony zn.aczema 
i sensu. Zważmy zreszJtą ze mówi to m. m. Syn: 
kitóry gotów jest, idąc „ra głooem serc~"! zo~~~~ 
posfrm pełnomocnym w ZatDce Perskie], po.isc 
na fiJ.oJ.ogJę lub stomatO!logię klasyczną, ewentu
alnie za·Ś na oneiocmację, a .także połączyć mu
zykologie z ginekologi~ .. Wszystko ~a . głosem 
serca i dla dobra ludzkosc1, po to, by zyc1e prze
żyć autentycrnie. . . 
Toteż w GRUPIE LAOKOONA me ma postaci 

autentycz.nych. Jest natomiast wielki ja:mark 
słów jałowych, uschematyzowanych, UJętych 
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w gotowe zestawy, klisze, kalki, powielanych 
bez końca jest - jak mówi Józef Kelera w tszki
cu o dTamaturgii Różewic:za w książce „Kpiarze 
i moraliści" - „kru.-uzela zwyczajnych banałów 
i niekwestionowanych dostojnych mądrości"., 
k·tórymi autor żongluje w sposób niezawodny, 
r; niesłychaną zręcznością i swobodą, które przy
cima, zestawia, tskleja, doprowadzając tę :zabawę 
do gran.i<: absurdu. 
Zalbawę? Czy tylko :z:.abawę? 
Otóż ten żart 11cenkl'Jlly świetnego poety! świa

domego twór-cy własnego języka poetyckiego, 
włamej poetyki, która jej iadwersarzom wydaje 
się sproziai.rowan.jem poezji, a nawet zaprzecze
niem piękna poezji ,ten gmteskowy dialog kil
kunaS<tu osób, krążący ;to wokół antycznej rzeżby 
przedstawiającej męczeńską, otkrutną śmierć 
Laokoona, to wokół gigantycz.nej w:vstawy pro
jektów wspólnego pomnika Tekli Bądarzew
skiej-Baranowskiej i Juldusza Słowackiego, nie 
jest tylko zabawą. Nie jest to także komedia 
obyczaj.owa, choć Różewicz .posłużył się tu swo
im ulubionym zestawem postaci., tworzących ro
dzinę ,która - jak mówi Ojciec - „jesit jeszcze 
podsitaiwową komórką społeczeństwa'', pomy-
11łern sy1tuiaicyjnym, który skłania niektórych re
cenze111tów jego sztuk do szukania po!Wliązań jego 
dramaJturglii z ... komedi.ami Zapo!lskoiej ! W tej naj
dowcipniejsi.ej z jego sztuk Różewiczowi chodz.i 
jednak o coś więcej niż o :kpiny ze S111obów pozu
jących na estetów i diJ•ałaczy kulJturalinych czy na 
,,liinteligencję twórczą", z krytyków i recenzen
tów, z mód i dziwactw artystycZ.111ych, z este
tycznego behkcl.u teoretyków nowej (rzekomo) 
15.ztuki, z frazesów, w jakich spoipuła.ryzował się 
egzystencjalizm, z wulga-rmego socrealizmu i z je
go zwolen'11ików, stojących nieugiPcie „na s<tra
ży" po swojemu roz.umi1anych ideowych wartości 
gz,tukii. W GRU.PIE LAOKOONA z.najdziemy to 
wszystko w w.ielikiej obfitości i w przednim wy
konaniiu, ale humor RóżewJcza jest tu - jak 
zwykle u tego poety - sitonowany i smutny. 
Jest to humor, w którym tkiw.i ziarno głębszej, 
niepokojącej i ·gorzkiej w smaku refleksji. Re
flek11ji .nad tym, co to jest s.z.tuka i ·piękno, co 
to jest język, 11łowo - ten „instrument pMozu
mienfa tak niedoskonały, a niezastąpiony, pry
mitywny i koniecmy, pozbawiony smaku jak 
woda. a przecież do żyda niezbędny", jak to 
określił w AKCIE PRZERYWANYM. 

Sprawa pierwsza nurtuje Różewicza o<l po
czątku, mówliąc ściślej, od pierwszych wierszy, 
pisanych po wojnie, po •okupacji. W posłowiu 
do nowego wydiania tomu Twarz pisze: „W tym 
C'Zasie, a więc w r. 1945, w kilka miesięcy od 
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zakończenia H ·wojny św.tatowej i oklJil)acji hitle
rowskii.ej, takie określenia, }ak nrzeżycie este
tyczne", „przeżycie artystyczne", iwy<lawały mi 
11ię i śmiesz.ne i podejrza111,e. Potem, w sierpniu 
rzucono piemwszą bombę ·aitomową. Do dni~ 
dzisiejszego tzw. „przeżycie estetyczne" ciągle 
wydaje mi sli.ę śmie.<;me, choć już 111ie .godale po
gardy. To przekonamie o śmierci dawnego „prze
życia es.tetycznego" leży ciągle u podstaw mojej 
praktyki piisar.sikńej." Znaczy ito, że w :ro~umie
ni u Różewicz.a dawne pojęcie piękna, poezji 
z.bankrutOiWało, że nie ma metalfor, ,porÓ'Wlllań 
epitetów, figur poetyc<lcich, kJtóre byłyby zdoln~ 
unieść ciężar doświadczeń jego •pokolenia. I dla
tego w tytule •tej szJtuki znalazła się grupa Lao
koooa, rzeźba, której treścią jest cierpienie 
i okrucieństwo. Jest ona •UO prostu aluzją do mi
•nio?"::ej wojny. A nic nlie może być Różewicz.owi 
bardziej obce, a1iż ta łnterpretacja piękna tej 
rzeżby, jaką dają Lessing i WinckeJmann a któ
rą w jego 5'7jj;uce powta.rz.ają na ws-zystki~ spooo
by Ojciec i Dziadek. Za kh pośrednictwem autor 
NIEPOKOJU ośmiesza eSltety.ke, :która odrzuca 
w swojej praktyce •piOetyckiej, tkJtórą histo'1'1ia od
łożyła do lamusa. Ośmiesza jesz.cze wiele innych 
ide~ów esteitycz.nych, poglądów, defin.ilcji, mak
sym, „złotych myśli" o sztuce i pięknie. SWtC>jej 
wła&nej poetyk.i tutaj nie formułuje. W kon
tekście GRUPY LAOKOONA nie ma na to miej
sca. Zresztą czyruił to już wcześniej i niejedno
krotnie. 

Sprawa druga jest dla Różewicza równie isJtot
n a. Wyinika ona ze śwtl1adomośoi, że .ięz.yk, słowo 
uległy katastrofalnej dewaluac}i, że przy ich 
pomocy coraz trudtniej się Jud'lli1om porozumieć. 
Nie jest w tej swojej śiwtladomości odooobn'iony 
dzieli ją z. wie_loma :fiiJooofami X.X wieku, dl~ 
których zagadmenJa semantyki, zaga•dnienia ści
słości :z.naczeniiowej słów, defimokji, pojęć obiego
wych :i naukowych są jednym z problemów 
pods~awowych, oo więcej - dla niektórych na
wet Jedynym problemem godnym trudu filmo
ficznych dociekań. Dla poety, pisarz.a, którego 
tworzywem jesit słowo nie może być ta proble
m<>tyka obojętna. Jakże tu posłu·giwać się 
w praktyce pisarskiej takdmi słowam:i jak wol
ność, sprawiedliwość, dobro, ipiękno i ~iele wie
le innych, skoro tylekroć już tych słów' nad
tiżywano i nadużywa stle dalej, skoro dla róż
nyrh lud zi maczą one coś zupełonde innego. Sko
ro - by pozostać przy faktach przez nie~ przy
tac_za,i:iych - II wojna światowa toczyła się 
w 1m1ę „dobra" naJl'Odu niemieckiego, a bomba 
a·tomowa zootała zrzucona dla 12:wydęstwa spra
wiedliwości i pokoju. Dlatego Różewicz uznaje 
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tylko poezję, kit6ra mówń wprost, poezję słów 
najprootszych, jed!Ilozn.ac7Jllych. A GRUPĘ. LAO
KOONA napisał po ito, aby .skompromitować 
przez absurdalne nagromadzenie słów wyt:ir
tych, wyświechtanych, frazesów, sloganów ich 
beZWla!l'tościowość i pwtkę. . . 

Czy nie za iwielkli ·to balast ~terpretacyJ~r 
dla rtej - jak się rzekło •na ws.tęp.Ie - lromedn, 
najdowcipniejszej .sztuki autora ~ARTOTEKI? 
Nie sądzę. Różewicz w swej uparteJ walce yrze
ci.wko ,1sens'OWi poetyckiemu" i temu, C? się P~,
toczn.ie u nas ciągle jeszcze nazywa „pięknem , 
w walce 111a rzecz zwykłego sensu i zdrowęgo 
ro?.i!ą<lku, o .,'Odzyskanie banalnej rwiia.ry, banal
nej nadz.iei banalnej miłości", o mawo .poety 
nazy;w8lllia tych odzyskanych wartoś~i :ziwykłyn;i 
słowami używa różnych środków, s1ęga do ró~
nych ,pc;mysłów. Tym lepiej dla niego,. że rue 
rezygnuje w niej ze środków kome<l1owych, 
z humoru i kpiny. Ten piisarz posądzany o tur:: 
pizm, czyli programowe wprowadZ.B.?.ie ~o poezJi 
elementów „brzydoty", o katastrofizm i czarne 
pruiuractwo chciałby być nazywany cz.asem hu
morystą. Czułby się tą nazwą za~'l..c~ycony. Hu
morystą bowiem nazywał sam s1eb1e Bol~sław 
Prus, o kitórym mówi. że uważa go za ip1sa-rza 
zawsze sobie bliskiego. 

ZDZISŁAW HIEROWSKI 

* * * 

TADEUSZ RÓŻEWICZ napisał dotychc:i:as 
n.astępujące utwory dramatyczne: 

KARTOTEKA (druk. w „Dialogu" 1960 rnr 2); 
GRUPA LAOKOONA („Dialog" 1961 ll1r 8); 
$WIADKOWIE ALBO NASZA MAŁA STABI
LIZACJA („Dialog" 1962 nr 5); ŚMIESZNY STA
RUSZEK {„Dialog" 1964 ll1!l" 2); AKT PRZERY
WANY {„DIALOG" 1964 n~ 1); WYSZEDŁ Z DO
MU {„Dialog" 1964nr 10); SPAGHETTI I MIECZ 
(„Diia1og" 1964 inr 12). 

Wszystk.ie te utwmy ukazały się w tomie zbio
rowym UTWORY DRAMATYCZNE, Kraków 
1966, s. 244. Wydawnictwo Literaokie. 

SZJtUlkd T. Różewdcza grane był:v na scenach 
następujących teatrów polsltich i obcych: 

KARTOTEJKA: 25 III 1960 Teatr Drarmatycmy 
w Wanszawde; 1961 Teatr Lalek „Gro,teska" 
w Krakowie; 1961 w Stockholmie (Szwecja) 
i Essen (NRF); 1963 w Teatrze Zierrui K[""akow
rudej (Scena Pro.pozycji) w Tarnowie; 1965 w Te
aitrze im. Wyspiańsikiego (Mała Scena) w Kato
wicach, w Teatrze R~nrn.aitości we W!'ocłaiwiu, 
w Teatrze Zawit w Tel-Aviv (Izrael); 1966 
w Theatre Oomedie des Champs Ellysees w Pa
ryżu. 

GRUPA LAOKOONA: 14 IV 1962 w Teatrze 
Dr.amaiycznym w Warszawie; 1963 w Teatrze 
dm. J. Osterwy w Goczo:wie Wlpk., w Teatrze 
Kameralnym we WJ"ocławiu, w Schillertheater 
w Berliinie Zach. 

SW!IADKOWIE ALBO NASZA MAŁA STA
BILLZACJA: 8 XII 1962 w Studenckim Teatrize 
PlOe:z;ji w Gliwicach; 1963 w S~hillertheater 
w BerldJnie Za'Ch.; 1964 w Teatrze Ludowym 
w Warszawie; 1964 ;w Lu'Cernie (Szwajcaria); 
w Tea.trze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; 
1966 w Teatrze Ateneum w Warszawie; w Ze
spole Siedmiu w Paryżu, w Teatrze 23 w Mal
mo (Szwecja), w Boldhustteatret w Kopenhadze. 
WYSZEDŁ Z DOMU: 25 IV 1965 Teatr Stary 

im. Modrzejewskiej ·W KrakowJe; 20 X 1966 Teatr 
Narodowy w Warni;awie. 
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ŚMIESZNY STARUSZEK: 19 I 1966 w Teatrze 
Ateneum (Scena 61) w WarszawJe; 1966 w Tea
trze Polskim w Bydgoszczy. 

AKT PRZERYWANY: 12XII 1965 w Ulm 
(NRF) 25 VI 1966 w S. T. S. w Wairs:zawie. 

OprÓcz przekładów, które stały siię podstawą 
realizaicji sceniclfilych, si;tulti ?-'· Różev.:icza .uka
zały się drukdem w tłumaczen1ia.ch n.a J~zyk1 an
gielskd, czeski, rosyjski, .rerbochocwack1, słowac
ki, rumuński, węgierskd. 

ZDZISŁAW HIEROWSKI 

Inspicjent STANISLA W POLOCZEK, kOJJtrOla tekstu 
MARIA CZASZKA, kierownik techniczny BOGDAN 
CHOMIAK, kierownik sceny FRANCISZEK KOBY
LARZ, kierownik oświetlenia JAN KRĘŻEL, kierowni
cy pracowni teatralnych: krawieckiej męskiej MICHAL 
WALCZAK, krawieckiej damskiej HELENA TBINEL, 
perukarskiej PAWEL GRABOWSKI, stolarskiej RO
MAN SZCZEPAN, malarskJej ANTONI UNDEROWICZ, 
modelarskiej KONRAD CUDOK, tapicerskiej JERZY 
RAJWA, szewskiej BERNARD MALINOWSKI, 
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