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TADEUSZ RÓŻEWICZ, poeta, 
prozaik, esei:>ta, scenarzysta f ilmo
wy i dramaturg, urodzii się 9 paź
dziern ika 1921 w B.adomsku (woj. 
łćdz,ki<'!) w rodzinie drobneg o urzęd 

nika. Z pov1odu ciężk i ch warunków 
materialnych rod-iny musiał przer
wać uc;:ęszczan i e do szJrn:y na rok 
przed wybuchem wojny. Początko

wo utrzymywał s ię z korepetycji, 
po~em pracował jako robotnik 
gon iec w Zarządzie Miejskim w 
Rndomiu, s topn iowo wiążąc się 

coraz ściślej z działalncścią pod-

ziemną, współpracuje z prasą konópiracyjną, wreszcie przechodzi 
do szeregów bojowych. W 194. 2 r. ukończył tajną szkolę podcho
rążych i do końca wojny był żołnierzem partyzanckich odc:Uzialów 
AK . 

Różewicz debiutował jako poeta na łamach prasy młodzieżo
wej jeszcze w 1938 r. Atmosfera małego miasteczka, tragedia 
1939 r., porażenie wojną i śmiercią - wywarły wpływ na całą 

twórczość Różewi cza. 

Po wojnie uzyskuje świadect.wo doj rzałości na kursach dla 
pracujących w Częstochowie i rozpoczyna studia historii sztuki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swych poezjach i w repor
tażach próbuje odbydowywać zdruzgotany latami wojny porzą

dek moralny człowieka i świata. Założywszy rodzinę przenosi się 

z Krakowa do Gliwic, wiele podróżuje, aż w 1968 r. osiada we 
Wrocławiu. 

Wydał kilkanaście tomików poezji i satyr, zbiory prozy arty
stycznej i opowiadań („Kartki z Węgier", 1953, „Pierwszy egza
min", 1960, „Wycieczka do muzeum", 1966, „Opowiadania wybra
ne", 1968) . 

W 1955 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II 
stopnia oraz zdobył pierwszą nagrodę i złoty medal na Między~ 
narodowym Konkursie Artystycznym za poemat „Równina". W 
1959 r. otrzymał nagrodę literacką miasta Krakowa i wreszcie 
dwukrotnie - 1963 i 1966 - Państwową Nagrodę Artystyczną 
I stopnia za całokształt twórczości. 

Różewicza tłumaczono na języki - francuski, włoski, rosyjski, 
niemiecki, czeski, serbski, słoweński, węgierski, rumuński , an
g ielski, litewski i turecki. 



.'wórczość Różewicza charakteryzuje walka zarówno z pato
sem jak i z „małą stabilizacją", ludzką okrutną obojętll'OŚcią, 
umiłowanie prostoty i codzienności, poczucie odpowiedzialności 
za lud:llkie postawy i dalszy bieg historii oraz poszukiwanie no
wych, współczesnych form wyrazu artyistycznego. W mi~jsce 
indywidualnego bohatera w.prowadza Różewicz bohatera zbioro
wego, przez którego przepływa strumień doświadczeń, przeż!ć, 
niepokojów i tęsknot samego poety i jego pokolenia rocznika 

1920. 

Nie mieszcząc się jakby w ramach poezji, od 1958 r. Różewicz 
nurtującą go problematykę ujmuje róWlnież w kształty przezna
czone dla sceny, znajdując dla nich własną, oryginalną formę 
dramaturgiczną. Zbiór pierwszych siedmiu jego utworów sce
ni.cznych („Kartoteka", 1960, „Grupa Laokoona", 1961, „Swiadko
wie albo nasza mala stabilizacja", 1962, „Smieszny staruszek", 
„Spaghetti i miecz", „Wyszedł z domu" i „Akt przerywany", 
1964) ukazał się w Wydawnictwie Literackim w 1966 r., następ
nie zaś - wszystkie publiikowane w „Dialogu" - „Przyrost na
turalny" (1968), pomyślana pierwotnie jako scenariusz filmowy, 
przerobi-Ona potem na opowiadanie i świetnie zrealizowana na 
scenie przez specjalizującego się w inscenizowaniu Różewicza, 
Jerzego Jarockiego - „Moja córeczka" (1967), „Stara kobieta 

wysiaduje" (1968) i „Na czworakach" (1971). 

„Powojennym odpowiednikiem St. I. Witkiewicza" - nazwała 
Różewicza Maria Czanerle. W jego sztukach - podobnie jak 
w poezji - ujawnia się „tendencja do nieustannej demaskacji 
form, w jakich ludzie współcześni ukladajq swoje życie, dema
skacji pozornych wyborów, złotego środka i bierności". Morali
zatorska i dydaktyczna myśl Różewicza „jest jak najdalsza od 
stwierdzenia, że losem człowieka jest bierność i bezradność. 
Swiadczy o tym zapamiętale i bezlitosnę obnażanie ludzi, nie 
zdobywających się na autentyczne istnienie, pozbawionych życia 

wewnętrznego„. Jest w tym osądzie pewnych form i przejawów 
życia współczesnego konsekwentny ciąg dalszy niepokoju mora
listy, który przyszłość wiąże tylko z przywróceniem prawdztwego 
znaczenia zasadom moralnym".•) 

•) Hieronim Michalski we Wstępie do „Wierszy t poematów" T. Ró
żewicza (PIW 1967). 

Agesandros, Athanadoros, Polydoros: 
Laokoon. 

Przełom III i II w. p.n.e. 

.T0ZFF KEJ,ERA 

„Grnpa Laokoona" 

Na mteJscu słynnej rzeźby w Muzeum Watykańskim znalazła 

się razu pewnego kopia gipsowa. I uprzejma informacja dla zwie
dzających: Calco in gesso. Dello originale in reastauro. - „Włosi 

zrobili z ojca balona" - skomentuje ten przypadek lakonicznie 
dorastająca latorośl pewnego historyka sztuki, któremu w pod
róży do słonecznej Italii zdarzyło się właśnie obcowanie z gipso
wą kopią (aczkolwiek „gipsowy odlew daje oczywiście wyobra
żenie o pięknie oryginału („.) jednak piękno, które tchnie z ory
ginału, tu stoi przed nami jakby pozbawione tej iskry„." itd. 
itd.). 

- „A czy ·nie mógłbyś, Zdzisiu, własnymi słowami?" - prze
rywa Ojcu ten wykład w pewnym momencie Dziadek, także 

zresztą koneser i lubownik piękna. Ten zdradziecki zwischenruf 
Dziadka wydaje mi się kluczową kwestią bardzo dziwnej z po
zoru sztuki Różewicza. 

Parafrazując Manifest Komunistyczny rzec by można: widmo 
krąży po kraju nieszczęsnych cierpiętników, notorycznie - ni
czym ów kapłan trojański z synami - pożeranych przez węże 
(„sto lat niewoli, rozbicie dzielnicowe, hakata, dwie wojny, kry
zys liryki...") .„Widmo gipsowych kopii, widmo gipsowych od
lewów. Calco in gesso. Dello originale in restauro. Kopie, odle
wy - na wszystkich piętrach gigantycznego, ruchomego muzeum, 
we wszystkich wariantach i kontrwariantach. 

(... )Tak zwana drętwa mowa posiada przecież zmienność, 

właściwą wszystkim histo-ry,cznym formom bycia, myślenia, mó
wienia - gadania, ględzenia, powtarzania. Jest zawsze, w każ

dym wariancie kopią, odlewem - i · staje się nim także, od pew-



nego przynajmniej momentu , w dętych reprodukowanych formu
łach intel ek~uali stów, w maipiarstwie wszelkiego typu snobów 
i „kibiców", w tak zwanym wreszc ie „stylu" na codzień („mło
dzieżowym", „wdechowym'', tcwarzyskim, artystyc:rnym, filozo
ficznym i potocznie niefrasobliwym tudzież „odświętnym"). Gip
sowe kopie są zresztą, praktycznie, nie do zastąp ienia, ale . zawsze 
warto pamiętać, warto wiedzieć o ich naturze i próbować jednak 
„własnymi słowami". „Grupa Laokoona" jest więc wyborną lekcj ą 
i przeglą dem - wystawą gipsowych kopii. Nie bez znaczenia jest 
t aikże fakt, że gipsowe kopie s iedzą hurmą na sali i pękają ze 
śmiechu (to już poważny wyłom w ich gipsowatej naturze!), a 
nawet piszą recenzje; także w miesięcznikach. 

Demonstrowanie kopii i odlewów w „Grupie Laokoona" do
konuje s i ę przez j ęzyk - poprzez dialog. Ot taka choćby roz
mówka rodzinna: 

„O j ciec: - Jestem jak z krzyża zdjęty. -

Matka : - Biedny ojciec jest jak z krzyża zdjęty. -

Dz i a d e k : - Proszę? 

Syn: - Mama mówi, że ojciec jest jak z krzyża 

zdjęty. 

O j c i e c : - Co mama mówi? 

Dziadek : - Że jesteś jak z krzyża zdjęty .. . " itd . itd. 

Z grubsza biorąc, jest te. na pewno metoda, której gdzieś z 
daleka patronuje sławetna „Łysa śpiewaczka" (Eugene Ionesco -
przyp. red.) jako arcymodel, choć doświadczenia własne Różewi
cz.a-poety w nicowaniu języka-kopii, języka-kalki, mają na pew
no znaczenie tu ta j decydujące. Bardzo istotna różnica metody 
polega także na tym, że w „Grupie Laokoona" Różewicz nie 
operuje właściwie wcale dowcipem o typie absurdalnym lub też 
zapuszcza się w tę sferę ty1ko partyzancka i poddazdowo. Skąd
inąd przecież - w pierwszej warstwie - jest to także bardzo 
jadowita i zryczabtowana satyra środowiskowa, z elementami 
groteski i parodii - satyra na intelektualistów, snobów, „kibi
cć \-," płci obojga, tudzież administratorów sztuki. ( .. . ) 

Z tomu „Pojedynki o teatr" 
„Ossolineum", 1969 str. 84-36 

' 

WOKÓŁ DRAMATURGII OTWARTEJ 

(Fragmenty stenogramu rozmowy Tadeusza Różewicza 
z Konstantym Puzyną , odbytej w redakcji „Dtato11u" 
w dniu 23. IV. 1969) 

RÓŻEWICZ: ... dramaturgia otwarta, sztuka otwarta. To dla 
mnie sprawa i·stotna. Wywadzi się Ol)a. z moich wcześniejszych 
doświadczeń poetyckich: poematu otwartego, który się właśnie 

talk ·nazywał - Poemat otwarty. Gdzie każdy mógł niejako wejść 
w środek ze swymi sprawa~i. Coś podobnego było także w Kar
totece: tam też każdy móg"l' wejść w środek, dopisać jakiś frag
ment czy koniec, rozszerzyć czy u:ziupełnić jakąś scenę. Czym 
jest koniec sztuki? To oczywiście koniec fabuły, akcji, jak.ic'hś 

dziejów. W Grupie Laokoona też początkowo tek<St był jakby 
nie zalkończony, potem na prośbę reżysera dopisałem kwestie 
dziadka, które jakoś pointują, zamykąją s:zitukę, stawiają kropkę 

nad i. 

PUZYNA: Czy należałoby jednak traktować pana sztuki jako 
pewien ciąg wspólny, gdzie żadrna sztuka nie jest zamknięta, ale 
jedna wyiniika .z drugiej, albo wręcz w nią przechodzi? I to na
wet bez „łączników", które były, ale gdzieś WYPadły? 

RÓŻEWICZ: Oczywiście, pewne elementy mogłyby być w tej 
dramaturg.ii przenoszone z jednej sztuki do drugiej, nawet zmie
szane w nową całość, ale nie jest to dla mnJe sprawa dowolna. 
Muszą one być bardzo skrupulatnie łączone na zasadzie, nazwał
bym to, kontrapunktu obrazów poetyckich, gdzie wszystko ma 
pewną ścisłą logikę. Jest to także logilka peW'!lego rytmu we
wnętr0nego, rzeczy utajonych, przeczuć nawet, intencji... 

• 
PU'(YNA: Posługuje się pan więc bardzo różnymi formami 

pisarslkimi w tych samych nawet sztukach. Policzmy. Po pierw
sze: fragmentami, które tylko markują obraz i pewne WYdarze
nia sceniczne, szkicują ich zarys bez rozpisywania na dialog. 
Po drugie: dialogami rozpisanymi normalnJe, jak w każdej kon
wencjonalnej dramaturgii. Po trzecie: wierszami, często nawet 
wierszami już daW1I1iej napisanymi, a włączonymi w tekst s.ziuki. 
Po c:ziwarte wreszcie: fragmentami cudzych gotowych tekstów 
- z broszur, gazet itp. - odpowiednio przy'Ciętymi i zmontowa
nymi trochę na zasadzie collage'u. Marta Piwińska, jak pan pa
mięta, określiła tym terminem nawe całość pańskiej techniki 
teatra1nego montażu•), w mniej dosłownym już sensie, rzecz 
jasna. 

•) „Różewicz albo techntka co!la11e'u", „Dtato11" .~ 9/1983 



Elżllieta Chojak-Mysko Projekt scenograJi i 

RÓŻEWICZ: Słowo coUage często pada w związku z moją 

twórczością, chciałbym się jednak zastrzec przed pewną przesadą 
w tym względzie, w jaką wpadają krytycy. Przy pewnej dozie 
złej woli można bowiem interpretować taką technikę jako dość 
staro$wieckie chwyty, przenies ione z „awangardowej" plastyki, 
a więc trorhę mechaniczne i anachroniczne. Nie jest to jednak 
technika przypadkowego montażu, naklejania na płótno j akichś 

wydnków, szmat itp. Są to elementy wobec dramatu służebne, 

które ulega j ą w nim jakby przerobowi, zmieniają się w kontak
cie z innymi elementami, o których pan tu wspomniał, z wier
szami przede wszystkim, z obrazami poetyckimi , z odautorskimi 
propozycjami i notatkami dla reżysera. Nie są obcym ciałem 

wklejonym w dramat, stają się częścią organiczną, zmieniają 

funkcję, a nawet mater ię swoją .. . 

* 

PUZYNA : A co praktycznie wynika z formy otwarte j w d ra·
maoie? Czy treści, które chce pan przekazać, łączą się z tym, 
że ich przekaz winien być jakby niedokończony, nie zamknięty? 
Bo przecież forma teatralna, tak jak każda for ma, coś mówi o 
.t:ym, co się chce przekazać . 

RÓŻEWICZ: Gdyby Stara kobieta była utrzymana w konse
kwencjach mojego pierwotnego pomysłu , mianowicie rośnięcia 

kobiety, ruchu w niej i dookoła niej, to nie byłoby tego zamknię-
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cia, które nastąpiło w drugim akcie... Tak też było z Grupą 

Laokoona. Ja zamknąłem Grupę Laokoona, ale gdzieś w ja1kichś 

„uwagach" mówię, żeby ta grupa Laokoona, wykuta przeze mnie 
w marmoladzie, po prostu się rozlazła. Męczyli się i męczyli, 

i rozleźli gję we wszystikich kierunkach. A tymczasem oni się 

tam zeszli dookoła dziadka. Połączyli się i stworzyli zakończenie 
i sztukę. Gdyby Grupa Laookona konsekwentnie się rozłaziła, 

to by się zamieniła w „marmoladę". Powie'działbym, że figury 
i dialogi i słowa i obraz i wszystko powi·nno się rozmazać. „Od 
Sasa do lasa" miała był ta sztuka. Tymczasem znó·w nastąpiło 

porozumienie z teatrem. Mówiło się o braku zakończenia i tam
te dwie, trzy strony, powiecbmy, nie najgorsze jakieś, dowcip
ne - dopisałem. To jest komedia, ale znów niekonsekwentna. 

PUZYNA: Więc te dwie dodatkowe ·strony? 

RÓŻEWICZ: Zmieniły zamysł. Zamknęły s·ztukę. A ·nie była 
zamknięta. Ona się powinna rozejść we wszystkich kierunkach. 

PUZYNA: A jak to zrobić na scenie? 

RÓŻEWICZ: Aaaaaa - można. Ja uważam, że moźna. W!aśnie 
takie rzeczy sobie wyobrażam, jakikolwiek przepisów nie daję. 

Ja bym powiedział, żeby ten ewentualny realizator intencje ra
czej zrozumiał, niż przypisy. Żeby jemu samemu się to roz
kładało. A jak, to już on musi kombinować. Ale reżyser zwykle 
woli mieć zakończenie, i to z pointą, żeby „się śmieli". 

PUZYNA: To chyiba jeden z momentów dosyć istotnych dla 
recep<:ji pana dramaturgii przez teatry, przez realizatorów. Bo 
oni chcą to zawsze domknąć, poruieważ jest to naturalny odruch 
twórcy spektaklu, że chce zrobić coś, co by miało poczl\tek, śro
dek i koniec. 

RÓŻEWICZ: Tak, koniec pierwszego aktu chce mieć i począ
tek drugiego, a ja od Kartoteki wypisuję np„ żeby mi przerwy 
nie robili. A oni robią przerwę. Czyli mi coś kończą ... 

* 
PUZYNA: Wydaje mi się, że to, co jest u · pana, to przemie

szanie środków i możliwości, ta wielotorowość kształtowania ma
terii w dramacie i ta otwartość, niezakończoność sztil.ki, wyra
stają chyba z odczucia szerszego; z odczucia dzisiejszego świata 
jako czegoś zupełnie przeciwsitawnego inp. światu klasyków 
XVII- i XVIII-wiecznych - światu uporządkowanemu, jak 
--.grody strzyżone. 

RÓŻEWICZ: Tak, to co pan mówi o tej wielowątkowości, o 
używaniu wszelkiego typu materiału w tych sztukach - to wy
i:ika jednak również z pewnych trudności technicznych. Używa
nie różnego typu elementów dialogu, wiersza, wiersza-cytatu, ga
zety - nie ·wynika wyłącznie z jakichś konsekwencji. Wynika 
rćwnież z niewiedzy i bezradności, które są także jedną z cech 
dramaturgii otwartej. 

PUZYNA: Tak. I słusznie, że są, ponieważ także wyrazaJą coś, 

w co jest uwikłany współczesny człowiek. Niemożność p cradze
nia sobie równocześnie z wielu różnymi sprawami na świecie„. 

• 
.„ Myślę, że jest tu jEszcze jeden element, o którym warto 

wspomnieć - element ironii. W tego typu montażu, w tego typu 
zestawieniach, może ona nie być w ogóle wyrażona słowami. Mo
że zawierać się w samym poczuciu bezradności, które autor ob
naża. Jest to ironia i wobec świata i wobec materii dramatu. 

RÓŻEWICZ: Wobec materiału, świata, teatl"u, wobec własnych 
możliwo~ci technicznych i w obec niebezpieczeństwa wykończenia 
sztuki wedle jakiegoś przepisu, recepty. 

PUZYNA: I wobec perspektywy zamknięcia się w dramatur
gii, która już była, i którą wciąż się powtarza, jak z.dartą płytę . 

RÓŻEWICZ: A .nie jest to przekora! To jest chęć otwarcia 
dramatwrgii i teatru. Może to była zresztą „pusz.ka Pandory". 

PUZYNA: Myślę, że w tym całym zamierzeniu dramaturgicz
nym traktowanym jako propozycja do podjęcia - najcenniejsze 
jest właśnie jej otwarcie a więc możliwość ciągłych poszukiwań. 

RÓŻEWICZ : Prz.ez otwarcie powiększamy obszar. 
PUZYNA : A dramat bardzo potrzebuje rozszerzenia obszaru. 

(Wybrał W.L.) 

JAN KŁOSSOWICZ 

RL ..... EWICZ I BECKETT 

„. W całej twórczości Różewicza jest bunt przeciwko teatrowi 
absurdu, przeciwko egzystencjalistycznej filozofii. Bunt przeciw
ko największemu z dramaturgów starej awangardy, Beckettowi. 
Beckettowi, którego Różewicz zresztą naprawdę w ysoko ceni. 
U którego widzi, rzadko przez innych dos t rzegany, ironiczny, 
„komediowy" i poetycki zarazem charakter jego pisarstwa. Dał 

temu be~pośredni wyraz w Akcie przerywanym. Ale na to pra
wie nigdy nie zwraca się uwagi. W dramatach Różewicza szuka 
się na ogół różnorodnych pomyslów i zabiegów deformacyjnych 
skierowanych przeciwko „dawnemu" dramatowi i teatrowi. A 
przecież, od . samego początku, od Kartoteki, Różewici: 'Qodcho-



dził nieufnie do całego dramatu i teatru. A o wiele bardziej 
niż tradycja niepokoił go i drażnił teatr aktual-nie istniejący, 

szczególnie to, co było w nim najbardziej modne, najbardziej 
nowatorskie i awangardowe. Jednakże zasaóniczym obiektem 
jego niepokojów i protestów nie były sprawy formalne. Od po
czątku nie chodziło mu o to - j a k, ale co będzie on mówił 
w swoim „realistycznym i poetyckim" teatrze. Szczegó-lnie przy
mio1mik „realistyczny" jest tu bardzo waiiny. Już w czasie, kiedy 
pisał Kartotekę, zrozumiał 'on, że kontynuując wprost tendencje 
awangardy lat pięćdziesiątych będzie szedł w zaułek, w schemat 
- nie tylko formalny, ale, co najważniejsze - myślowy. że w 
ten sposób nie będzie mógł mówić o sprawach, na których mu 
najbardziej zależało. O tym, co ukrywał pod słowami - realizm. 

Najbardziej powierzchownym i rzucającym się w oczy obja
wem Różewiczowego buntu są jego próby socjologi'Zowainia treś

ci swoich sztuk. Te wszystkie gazetowe cytaty, aktualne „ogól
noludzkie" problemy, naśladowania rzeczywistości bliskie repor
terskim notatkom, owe czasem nawet niewybredne dowcipy, 
aluzje i kalambury . Ale pod spodem, pod całymi warstwami 
różnorakich „kolaży" ukrywa się „teatr wewinętrzny", o którym 
Różewicz raz tylko wspomniał, ukrywa się najważniejszy kon
flikt i rzeczywista tragedia jego pisarstwa. Tragedia walki z sa
mym sobą, ze swoim warsztatem, z wpływami, z modą, ze świa
tem rzeczywistym i światem lHeratury. Jest ona ważniejsza, niż 

opisana tu przedtem walka z teatrem. 

( ... ) Podstawą dramaturgii Becketta jest byt i nieustanny 
konflikt pomiędzy jego dwiema postaciami. U Różewicza pod
stawę stanowi społeczność ludzka i bytowanie jednostki w tej 
społeczności, wraz ze wszystwimi pły,nącymi stąd tragicznymi 
i komicmymi konsekwencjami. .. 

(. .. ) Różewicz, od początku zbuntowany przeciwko dramatur
gii filozoficznej abstrakcji, szarpiący się wśród stereotypów tea
tralnej groteski ( ... ) próbuje Z/naleźć sposób pisania o tym, co go 
boli, złości, rozśmiesza, o tym, co daje się ująć w rękę, odczuć, 

zrozumieć. I wie też, że w tym swoim zaciekłym poszukiwaniu, 
w tym swoim zbuntowaniu, musi być śmieszny. Kręci się w dzi
wacznym muzeum współczesnej awangardy, złorzeczy recenzen
tom, którzy nic z jego szamotaniny nie rozumieją. Podejrzewam, 
że w skrytości marzyłby o tym, aby rzeczywiście wyrosły mu 
skrzydła i żeby mógł wzlecieć ponad teatr, w który się uplątał. 

O Becketcie mówi się, że jest pisarzem samotnym. Różewicz 
też jest samotny, tylko zupełnie inaczej. Jest samot.ny w swoim 
utopijnym pragnieniu uczynienia pisarstwa - . dramaturgii 
silą, która mogłaby kształte>wać świat. ( ... ) 
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ja!. węzeł gordyj,ki..." 

Tak, Szanowny Widzu! 

W absurdalnym sformułowaniu zawartym w tytule mieści się 
karykaturalnie ujęta prawda o sytuacji życiowej teatru, artysty 
i wielu szarych członków naszego społeczeństwa. Dlatego niech 
nie przeraża Cię ani tytuł niniejszej pisaniny, ani idiotyczna gro
teska, którą uraczy Cię Teatr Ziemi Gdańskiej. Nie miej nam 
też za złe, że wybraliśmy akurat tę właśnie sztukę jako tzw. „go
dziwą rozrywkę" dla Ciebie. Naprawdę trudno jest wybrać coś 
interesującego z wachlarza utw<>rów oferowanych nam przez 
współczesne dramatopisarstwo polskie. z pewnością wpadł Ci 
w rękę jakiś artykuł omawiający kryzys współczesnej dramatur
gii, lub choćby kryzys współczesnego teatru. Jest tego cala masa ... 
Nie mówiąc już o artykułach omawiających kryzysowe problemy 
naszego społecz~ństwa - a to chuligaństwo, a to nadużycia go
spodarcze, to znów marnotrawstwo ... A propos ... Jeśli popatrzy
my wstecz na dorobek dziennikarstwa, zauważymy, że gazetowe 
narzekanie nie jest bynajmniej cechą tylko naszych czasów. Je
szcze Platon cytuje Sokratesa, narzekającego na kryzysy, upadek 
obyczajów, rozwiązły styl życia młodzieży ateńskiej. - Ponieważ 
wiemy, że Sokrates do gazet nie pisywał, więc jest to pewnie 
zły przykład. W obronie własnej spieszę dodać, że za to prze
mawia! do ludzi na rynku. Działo się tak zapewne z powodu bra
ku radiof<>nii i telewizji. Poszukujących słuszniejszego przykladu 
odsyłam zatem chociażby do ,,Spectatora" wydawanego ongi 
przez Addissona. W sprawie kryzysu dramaturgii: - i Szekspira 
atakowano w podobnym duchu. Jeśli idzie o kryzys teatru, trwa 
on w Europie chyba więcej niż dwa tysiące lat i ja przynajmniej 
zdołałem się do tego przyzwyczaić. 

Powróćmy jednak do tematu, wiemy bowiem, że sprawy kry
zysów teatralnych Widza nie interesują. Publiczność interesuje 
natomiast przyjemne „spędzenie czasu" po pracy. W tym właśnie 
sformułowaniu zawarty jest głębszy sens wszelkich kłopotów 

Melpomeny. Wspomniane „spędzanie" stało s ię bowiem jednym 
z głównych zadań teatru, przynajmniej w zakresie organizacji 
widowni. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwą „kwadraturą kola, 
którą należy przeciąć jak węzeł gordyjski" stal się probiem wy
szukania dobrej polskiej komedii dotykającej istotnych zagad
nień współczesności. „Grupa Laokoona" Tadeusza Różewicza jest 
utworem mającym szanse spełnienia wyżej opisanych wymagań. 

Sztuka ta, napisana przez człowieka obdarzonego bogatą wy
obraźnią, zawiera poukrywane w tekście, niejako zakodowane 
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vośród nudnych i jałowych rozmów, sytuacje typowe dla co i 
dziennego życia. Sytuacje te rzadko przykuwają uwagę realiza
torów, upatrujących w „Grupie Laokoona" komedii konwersa
cyjnej o rodzinie snobów, starających się urzeczywistnić w prak
tyce wykoncypowany przez siebie styl życia. 

Moim zdaniem, Różewicz dotyka znacznie ważniejszego pro
blemu. Mianowicie, problemu wychowania mlodych pokoleń -
zagadnienia konkretnego, będącego rzeczywistą komplikacją 

codziennego". 

Snobizm, omotanie przez zachwyt dla historii sztuki, recepcji 
sztuki jest tylko atrapą - iiczmanem, dającym wymienić się 

na omamienie - czy, jeśli kto woli, gombrowiczowskie „upupie
nie" - przez dowolną sferę zagadnieii. I tak, jak w zestawieniu 
z codzienr<ą pracą teatru wspomniane przeze mnie labidze,nia 
na temat upadku teatru i dramaturgii są wręcz szkodliwe o ile 
nie podsuwają rozwiązaii praktycznych, tak i w sztuce Różewi
cza podsuwanie młodemu pokoleniu celów życiowych oderwanych 
od praktyki prowadzi do kryzysu. Do kryzysu polegającego na 
specyficznej, biernej postawie lamentacyj nad samym sobą, 

ukrytych wśród prozaicznych zmagań się z życiem. Tłumacząc 

się w poetyce Różewicza - prowadzi to do swoistej walki ze 
śmiertelnym niebezpieczeństwem, ukazanej z wyrazem estetuzc
wanego ból1, i spokoju na twarzach walczących ludzi„. Ot, takn 
~obie Grupa Laokoona nie w oryginale, lecz w licznych gipso
wych kopiach. 

Autor, aktorzy i reżyser starają się „rozciąć jak węzeł i;;or
dyjski ową ku:adraturę kola''. W charakterze miecza (żeby na
µiiązać do znanej legendy o Aleksandrze Macedoiiskim) propo
nują: krytycyzm i poczucie humoru. Słyszeliśmy co prawda sfor
mułowanie, że poczucie humoru wytrzebiły w nas: „sto lat nie
woli, rozbic ie dzielnicowe, hakata, dwie u:ojny, kryzys liryki oraz 
zmęczenie" - ale miejmy nadzieję, że mimo srogich doświadczeii 
losu jakoś udało się uratować resztki tej zbawiennej wlaścitccści 
umysłu. 

Oby nam humoru nigdy nie zabrakło! Szczególnie dzisiejszego 
wieczoru! - Zyczy Państwu w imieniu realizatorów „Grupy 
Laokoona" Tadeusza Różewicza reżyser. Prz11jemnych wrażeń! 
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