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... Różewicz chce być w swoim teatrze burzycielem 
ustalonych zakłamanych, codziennych pojęć i przy 
zwyczajeń. Chce na nowo, jak dawni awangardziści 
potrząsnąć widzem, złapać go za kołnierz i zawołać : 
patrz, patrz i zobacz, jaki jesteś naprawdę, od innej 
strony, od podszewki. Smiej się! Smiej się z samego 
siebie. 

Jan Kłossow icz 



Fragmenty wywiadu 

Tadeusz Różewicz: Moje życie przebiegało tak, jak ży
cie wszystkich ludzi urodzonych w 21 roku. 
Szkoła powszechna, harcerstwo, sodalicja„. 
itd. Wszystko zupełnie przeciętne. Bez od-

chyleń. 
Krystyna Nastulanka: W czasie okupacji pracował Pan 

fizycznie? 
Tadeusz Różewicz: Tak. Jako robotnik w GG. Na nauk~ 

nie miałem czasu . . Pracowałem w stolarni 
i w fabryce„. Ale to też nieciekawe. 

Krystyna Nastulanka: W tym czasie zaczął Pan już 
pisać. 

Tadeusz Różewicz: Bardzo mało. Byłem w partyzantce. 
Echa leśne, wspomnienia z oddziału party
zanckiego, to jedyna moja praca z tamtego 
okresu. Praca, zresztą, nieomal zlecona. Tu 
też nie widzę niczego ciekawego . 

• . ' ? 
Krystyna Nastulanka: Wiersze pisywał Pan wczesmeJ · 

Tadeusz Różewicz: Tak. Zacząłem w 1938 roku. Piei:w.~ 
szy mój wiersz ukazał się w piśmie ~odahcJl ' 
Mariańskiej, jego źródła były metafizyczne. 
Drugi zrodził się z miłości ziem~kiej. ~ów
nież przeciętne i nie ma w tym me oryginal
nego. Większość moich kolegów pisała w tym 
wieku takie wiersze. 

Krystyna Nastulanka: Ale większość przestała pisać„. 
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Tadeusz Różewicz: No tak. Ja piszę. (-) 
Krystyna Nastulanka: Młodzi chętnie przyznają się do 

Pana, czy Pan równie chętnie do nich? I co 
Pan sądzi o młodym pokoleniu pisarskim 
w ogóle? 

Tadeusz Różewicz: Trochę mnie tylko niepokoi, że nie 
mają o czym pisać.„ 

Krystyna Nastulanka: W czasie ostatniej wielkiej dys
kusji lilterackiej, której był Pan głównym 
bohaterem, padło takie sformułowanie, że 

nasze młode pokolenie poetów czy też jego 
jakaś część (cytuję z pamięci) wierzy w mo
żliwość kontynuowania europejskiego nurtu 
kulturowego, w przeciwieństwie„. 

Tadeusz Różewicz: Do mnie i mnie podobnych, którzy 
nie wierzą, tak? To nieprawda„. To, co piszę, 
jest także kontynuacją, ale taką, która 
wchłonęła całe doświadczenie pokolenia. 
Zawsze trzeba się uczyć. W partyzantce no
siłem w plecaku Króla Ducha, a spaliłem go 
tylko dlatego, że był za ciężki. To wszystko 
niepoważne zarzuty, nieporozumienia. Po
dobnie jak z drugiej strany - sprawa obse
sji w literaturze. Sumą obsesji nie stworzy 
się wiersza. Protestuję w ten sposób przeciw 
twierdzeniom w rodzaju - krtoś przeżył coś 

ciężkiego, pr.zeżył, powiedzmy, okupację, 

więc pisze wiersze. 
Krystyna Nastulanka: Mówi się takie rzeczy? 
Tadeusz Różewicz: Mówi, mówi. Ale nie będę się nad 
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tym zatrzymywał, żeby nie powiększać ilości 
nieporozumień. 

Krystyna Nastulanka: Używa się teraz takiego poję
cia - antyestetyka - w odniesieniu do róż
n ych gałęzi sztuki, poezji także. 

Tadeusz Różewicz: Nie ma antyestetyki. A w każdym 
razie ja jej nie uprawiam. Jest natomiast 
nowa estetyka lub jej poszukiwania. Podob
nie zresztą, jak nie ma antypowieści, czy 

antyteattru . (-) 
Krystyna Nastulanka: A jak Pan widzi linię rozwojową_ 

swoje j dramaturgii począwszy od Kartoteki 
aż po ostatnie s:lltuki bliskie grotesce? 

Tadeusz Różewicz: Moje sztuki nie mają nic wspólne
go z groteską. Groteskę uważam za załatwie
nie. A siebie za realistę , co zresztą podkre
ślam wielokrotnie w Akcie przerywanym. 
Bardzo mi brak współpracy z reżyserem i z 
zespołem, który mógłbym uważać za svvój 
zespół . Dotychczasowa moja praktyka to 
przypadkowe spotkania . A praca w teatrze 
powinna być kolegialna. 

Krystyna Nastulanka: Nazwał Pan siebie realistą ... 1:'-le 
przecież Pana r ealizm jest jednak czym m
nym niż realizm Za polskiej? 

Tadeusz Różewicz: Wówczas teatr był chyba po prostu 

lustrem. 
Krystyna Nastulanka: A dzisiaj - proszę mi darować 

banał - czym? Krzywym zwierciadłem? 
Tadeusz Różewicz: (śmieje się) Nie. Rozbitym, roz-
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rtrzaskanym lustrem. Nie twierdzę, że to się 

nie zmieni. Może :llnajdą się autorzy , k tórzy 
pokażą nam nowe lustra, w których odbity 
świat będzie identyczny ze światem r ealny m. 
Mnie np. interesuje bardziej takie zagadnie
nie: punkt, w którym dramat staje się ko
medią, a 'komedia dramatem. (-) 

Krystyna Nastulanka: Co wydaje się Panu najcenniej
sze we wsp6łczesnej literaturze ? 

Tadeusz Różewicz: To już lepiej niech mnie Pani za
pyita, do czeg::i zmierza ludzkość. 

Krystyna Nastulanka: Rzeczywiście, to nieco istotniej 
sze - do czego więc zmierza ludzkość? 

Tadeusz Różewicz: Mam chwile świadomości. Te prze
czucia nie zawsze są tragiczne, choć nie zaw
sze radosne . Eo też nie jestem ani pesymistą, 
ani optymistą. Takie samookreślenie nie 
jest mi zresztą potrzebne, ani jako poecie, 
runi jako człowiekowi. 

Krystyna Nastulanka: Zapomniał Pan o moim pytaniu? 
Tadeusz Różewicz: Nie odpowiem Pani na nie. Niek tó-

rzy moi koledzy wiedzą na pewno. 
Krystyna Nastulanka: A do czego zmierza Pan? 
Tadeusz Różewicz: Do źródeł . 

Krystyna Nastulanka: Co to znaczy ? 
Tadeusz Różewicz: Może nic nie znaczy (śmieje się). 

Dużo czytam. Ale to są lektury dziwne. 
Krystyna Nastulanka: Na czym ich dziwność polega? 
Tadeusz Różewicz: N a rozpiętości przede wszystkim. 

Selekcję przeprowadzam instynktownie. Ale 
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zawsze trafiam na to, co mi jest p()trzebne. 
A to, co wydaje się czasem niepotrzebne, 
często właśnie okazuje się potrzebne. Rza
dziej na odwrót. (-) 

„Laokoon, losem wybran kapłan, Neptunowi 
Przed ołtarzem wielkiego powalić miał wołu, 
Gdy z Tenedu przez głębie spokojne pospołu 
- Strach wspomnieć - dwa wężyska olbrzymimy skręty 
Burzą morze i suną na brzeg wysunięty . 
Wniesione ponad nurty, pierś i krwawa grzywa 
Nad falą świeci, reszta głąb morza przepływa. 
Kłębami wijącymi ciężki czyniąc wymach; 
Ze szumem nurt się spieni, gniew w obu olbrzymach 
Krwawymi bystrych oczu ogniami połyska, 
Migoce język, z sykiem liżący skraj pyska. 
Pierzchamy bladzi z lęku; węże niby strzała 
W Laokoona uderzą i naprzód dwa ciała 
Synów jego skrętami oplótłszy dziecięce 
Krępują: biedne członki żrą, miażdżąc w paszczęce; 
Potem jego, gdy w pomoc nadbiega z pociskiem, 
Chwytają cielskiem wokół oplatając śliskim. 
ów razem dłońmi przerwać usiłuje węzły, 
Łuskatym grzbietem, łbami jeszcze w górze sterczą! 
Dwakroć brzuch, dwakroć szyję spoiwszy morderczo 
Ze wstęgami w krwi czarnej i jadzie ugrzęzły, 
Razem wrzask rzuca w niebo, słyszymy z daleka; 
Tak ryczy byk, gdy zranion od ofiar ucieka, 
Niepewne z karku śmierci zrzuciwszy narzędzie". 

Wergiliusz 
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Ojciec 
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Grupa przedstawia, jak już wspomniałem, ojca 
i dwóch synów. Są pożerani przez węże. Jak 
wiadomo. Postacie prawie naturalnej wielkości 

w marmurze. Synowie proporcjonalnie mniej-
si. (-) Węże proporcjonalnie większe. Wszyst-
kie członki ludzk{e są oplecione ciałami gadów. 
Na twarzy ojca maluje się rozpacz. Lecz wal-
czy, twarz jego wzniesiona do nieba wyraża 

ból i spokój. (-) Rzeźba znajduje się w Muze-
um Watykańskim. Muzeum to, to istny las sta
rożytnych rzeźb . Jak marmurowe drzewa je dno 
przy drugim stoją arcydzieła. Biusty , torsy, l 
fragmenty. (-) Trochę miałem pecha. Przycho-
dzę, podchodzę do olśniewająco białej Grupy J 
Laokoona, oczywiście tłum, tłok, wycieczki. Do
ciskam się . A na postumencie tabliczka: Lao
coonte - Calco in Gesso. Dello originale in 
Restauro. Tak, moi drodzy! 

(odsłona Il) 

I 
J 

Z muzeum notatki 

PANTOFELEK 

Sq muzea w których 
krzesło co na nim Szekspir 
nie siedział 
stoi przy stole 
przy którym Molier nie pracował 

jest tu pantofelek 
madame de Pompadour 
jak srebrna łupina 
niedbale rzucony 
właścicielka 
jeszcze się nie zbudziła 

Kapelusz cesarza 
jego tabakierka okulary 
oraz spodnie 
których autentyczność 
i sędziwy wiek 
sprawdziły ciche mole 
spoczywają w spokoju wiecznym 

Muzeum Czartoryskich. 1955 
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... Czego żąda Różewicz od dramatu I teatru? Chce jedno
cześnie niewiele I bardzo dużo, tak dużo, że zdaje się to 
w ogóle przekraczać możllwości teatru. Chce po prostu dra
matu, który by miał odwagę ukazać całą prawdę czasów, w ja
kich żyjemy, nazwać rzeczy po imieniu odrzucić wszelkie 
maski, uchwycić to, co istotne„. ' 

Cezary Rowi.ński 

Do pokoju wchodzi Syn. Ale nie wchodzi tak, jak 
wchodzili ludzie w sztukach mieszczańskich, z okresu 
dwudziestolecia. Jeszcze moje pokolenie wchodziło nor
malnie, z pewną godnością, skromnie, tymczasem Syn 
wchodzi do pokoju tyłem, bokiem z rękami w kieszeni, 
niedbale i bezmyślnie - są to ruchy częściowo skopio
wane z kina (por. Dean w filmie „Na wschód od Ede
nu"). Jednak w tym sztucznym wejściu jest autentycz
ny wdzięk młodości. Syn porusza się tak, jakby poało
ga pod nim była ruchoma. Nie ma to wszystko nic 
wspólnego z błazeństwem, cyrkiem, groteską. Jest to 
po prostu odmienny gatunkowo sposób wejścia. O ile 

• Dziadek wchodzi klasycznie, Ojciec pseudoklasycznie, 
Matka z odrobiną egzaltacji (i uwzględnieniem pier
wiastka „wiecznie kobiecego"), to Syn wchodzi inaczej. 
W chodzi personalistycznie i cynicznie, trochę biolo
gicznie, ale równocześnie autentycznie. 
Moje uwagi dotyczące „wchodzenia" majci: ogólniejsze 
znaczenie dla całej koncepcji tego dramatu. Mam na
dzieję, że zostanę właściwie zrozumiany. Ze względu 
na brak miejsca i czasu streszczam się. 

(didaskalia, odsłona IV) 
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Z muzeum notatki 

Rama 

„Miło wam tu babciu 
tak siedzieć 
wśród pięknych obrazów" 
Babcia 
wzrusza ramionami 
„Miło miło! 
palą marnie 
a tu siedź cały dzień 
z tego zimna 
człowiek fioletowy 
jak wątroba" 

Warszawa - Muzeum, 1955 

Członek II 

Członek I 

Ojciec 

Ordynator 

Przyznam, że mnie bardziej konweniuje ten 
drugi obok. Tak właśnie. Pomnik poety w 
kształcie zegara ściennego. ściana z granitu. Na 
ścianie napis: „Żyłem z Wami, cierpiałem i pła
kałem z Wami". Na tarczy zegara, czyli na cy
ferblacie, tytuły dzieł. Nad tarczą z czarnego 
marmuru wnęka z białego marmuru, z wnęki 
co godzina wyskakuje realistyczmie ujęta figur
ka Juliusza Słowackiego, który kuka. Budzi 
naród. 
Kuka? To trochę ekstrawaganckie. Mógłby ra
czej coś deklamować z „Mazepy", „Kordia
na" ... (-) 
Mamy tu połączenie realistycznej głowy z uję

tym ruchomo kręgosłupem poety w kształcie 

spirali. Głowa u dołu ma swobodę ruchu. Wy
daje mi się, że w teatrach, przejściach, werni
sażach, świetlicach, mogłaby stanowić ... 
stanowczo. To nie może się ruszać, to musi stać. 
Jeśli się będzie ruszał<>, to nie będzie przema
wiało do prostego człowieka . Rozciągany krę

gosłup pachnie mi odchyleniem, a nawet rewi
zjonizmem estetycznym. Chcę mieć rzecz sto
jącą nieruchomo i przemawiającą do człowieka. 

Ja proszę i żądam. 
(odsłona III) 
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Z muzeum notatki 

„SZAt." 
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„Szał" 
ślepy ogier żądzy 
wali się w przepaść 
z alabastrowym ciałem kobiety 
Złoto i smoła 
dym i ogień 
rubin 

dwaj żołnierze 
mrugają do siebie 
przewodniczka objaśnia 
„to jest 
symbolizm realistyczny 
w warunkach kapitalistycznych" 
słychać rżenie czarnego konia 
jedziemy dalej 

Muzeum - Kraków, 1965 

Tadeusz Różewicz 

Czym jest koniec sztuki? To oczywiście koniec fabuły, 
akcji, jakichś dziejów. W „Grupie Laokoona" też po
czątkowo tekst był jakby nie zakończony, potem na 
prośbę reżysera dopisałem kwestie dziadka, które ja
koś pointują, zamykają sztukę, stawiają kropkę nad 
i. ( .. .) Nie jestem autorem, który nie chce rozmawiać. 
Wręcz przeciwnie, chętnie rozmawiam, a nawet zda
rzyło mi się, że dopisywałem, kiedy reżyserowi coś nie 
wychodziło, i dialogi dopisywałem i małe scenki w 
czasie prób. Robię to szybko i dość sprawnie. Niemniej 
ciągle mam wrażenie, że popełniam jakieś grzeszne 
i podejrzane czynności. Ja zamknąłem „Grupę Laokoo
na" ale gdzieś w jakichś „uwagach" mówię, żeby ta 
grupa Laokoona, wykuta przeze mnie w marmoladzie, 
po prostu się rozlazła. Męczyli się i męczyli, i rozleźli 
się we wszystkich kierunkach. A tymczasem oni się 
tam zeszli dookoła dziadka. Połączyli się i stworzyli 
zakończenie i sztukę. Gdyby „Grupa Laokoona" kon
sekwentnie się rozłaziła, to by się zamieniła w „mar
moladę". Powiedziałbym, że figury i dialogi i słowa 
i obraz i wszystko powinno się rozmazać. „Od Sasa do 
lasa" miała być ta sztuka. Tymczasem znów nastąpiło 
porozumienie z teatrem. Mówiło się o braku zakończe
nia i tamte dwie, trzy strony, powiedzmy, nie najgor
sze jakieś, dowcipne - dopisałem. To jest komedia, ale 
znów niekonsekwentna. Te dwie dodatkowe strony 
zmieniły zamysł. Zamknęły sztukę. A nie była zam
knięta. Ona się powinna rozejść we wszystkich kie
runkach. 
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Program wydaje 
Dyrekcja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
redakcja:. Maria Dworakowska 
źródła tekstów: 
Jan Klossowicz, fragment artykułu „Różewicz en rond" Dialog 
nr 3/1966 r. 
Fragmenty wywiadu z tomu : Krystyna Nastulatnka ;,Sami 
o sobie" Warszawa 1975 r. 
Wergiliusz „Eneida" ks. II przekład: T. Karyłowski 
Cytaty z „Grupy Laokoona" pochodzą z wydania: Tadeusz 
Różewicz Utwory dramatyczne, Kraków 1966 r. 
Wiersze Różewicza ze zbiorów „Poemat otwarty", „Rozmowa 
z księciem". 
Cezary Rowiński, fragment artykułu „Nowy Różewicz, czyli 
granice dramatu" Dialog nr 7/1964 r . 
Wypowiedź Różewicza w dyskusji „Wokół dramaturgii otwar
tej", zamieszczonej w Dialogu nr 9/1969 r. 

kierownik techniczny: MARIAN SWIDOWICZ 
brygadier sceny: KAZIMIERZ JURGIN 
główny elektryk: MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER 
krawieckiej _ męskiej: GRZEGORZ FRANKOWICZ 
perukarskiej: HENRYKA GRUSZCZAK 
stolarskiej: STANISŁAW JANISZEWSKI 
ślusarskiej: ALEKSANDER MARKOWSKI 
malarskiej: RYSZARD GIECZEWSKI 
tapicerskiej: WIKTOR JANKOWICZ 
szewskiej: GERHARD FOKS 
rekwizytorskiej: JAN SOKÓŁ 
kierownik działu akustycznego: HENRYK KOZLOWSKI 
starszy mistrz butafor: EDMUND GIECZEWSKI 
kierownik administracji: IRENA KRAWCZYK 
kierownik sceny objazdowej: WOJCIECH STACHOWICZ 
organizacja widowni: ZOFIA BAŁKO, JANINA BOROWSKA 
koordynator pracy artystycznej: STANISŁAW A RYBCZYŃSKA 
kasa teatru czynna w godz. 10.00-13.00 17.00-19.00 z wy
jątkiem poniedziałków, tel. 39-15. 
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I fgzempłarz bezpłatny 
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Tadeusz Różewicz 

GRUP A LAOKOONA 

Pan I, Ojciec 
Dziadek 
Matka .. . 
Syn ... . 
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Celnik I Ordynator . 
Celnik II Przewodniczący jurg 
Pan II, Członek jury Il 

. Roman Michalski 
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Marek Jasiński 
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