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W KRĘGU SZTUKI I ODBIORCY 

W notatkach Różewicza z r. 1959, które są 
zapisem zwierzeń autorskich (Przygotowanie do 
wieczoru autorskiego) zastanawia refleksja ty
cząca odbiorcy, czyli słuchacza, lub też przyszłe
go czytelnika. 

Zanim stanę przed wami, muszę uporząd
kować kilka spraw„. Trzeba najpierw za
jąć się losem odbiorców poezji, którz11 
zamieszkują u nas miasta„. Co się dzieje 
z odbiorcami? 

I chociaż pytanie dotyczyło sytuacji w litera
turże tego okresu i jej krytycznego osądu - to 
poeta szukał przyczyn sięgając do stosunków 
międzyludzkich. Dociekliwość poetyckiego wej
rzenia ujawniła się w gorzkiej refleksji: 

Tymczasem ludzie się rozstępują, są od 
siebie tak odlegli, że międz11 ręką i ręką, 
międz11 ·sercem i sercem rozciąga się nie
skończona pustka. Dopóki mieszkańc11 wiel
kich wspólczesn11ch miast nie zaczną tkać 
nowej, mocnej kanw11 ż11cia, poezja i sztu
ka będzie spadała w pustkę. 

Niepokój swój wyraził dramaturg pytaniem nie 
tylko o los literatury (poezji), lecz sztuk i 
i j e j o d b i or c y. 

W „Grupie Laokoona"(l'961) pytanie to odnosi 
się do sposobu percepcji sztuki klasycznej (czy 
tylko?), do jej funkcji w życiu współczesnego 

człowieka. Chociaż nie jest ono wypowiedziane 
bezpośrednio, myślę, że towarzyszy podtekstowi 
utworu przez cały czas . 

Modele i schematy ocen dzieła sztuki, któ
rymi posługujemy się chyba powszechnie, weszły 
do Różewiczowskiego teatru jako „prawie praw
dziwa komedia z dekoracjami i przerwą". Ta 
ostatnia uwaga wyjaśnia zamysł autorski wzglę
dem formy scenicznej utworu. 



Sztuka Różewicza nie ma akcji, jaką zwy
kliśmy obserwować w dramacie. Zdarzeniem 
wprowadzającym sceniczne „dzianie" jest powrót 
Ojca (Pan I) z podróży do Włoch. On to pozo
stanie jedyną postacią, która pojawi się we 
wszystkich odsłonach . Każda z odsłon przywo
łuje fragment rzeczywistości - scena w pociągu, 
w domu, na wystawie. Selekcja ich oparta jest 
na wyborze takich sytuacji, które sprowadzają 
się do dyskusji o sztuce i pięknie. Wokół tego 
tematu krążą rozmowy lub raczej monologi po
staci. 

Ich wypowiedzi o pięknie greckiej rzeźby gru
pyLaokoona są właściwie cytatami• podręczni
kowych określeń, encyklopedycznych zwrotów. 
Różewicz humorysta (?) pokazuje, iż aparat po
jęć estetycznych, którym posługuje się Ojciec 
przesłania autentyzm jego własnych przeżyć 

(jeśli w ogóle były!) - co w konsekwencji pro
wadzi do absurdalnych uwag (o harmonii we
wnętrznej między wężami). 

Gorzkim uśmiechem demaskuje więc Róże

wicz komentatorów sztuki - generacji zarówno 
Ojca jak i Dziadka. I tak slogan (Dziadka): „Pię
kno jest harmonią, która unosi ludzkość ku 
szczęściu ludzkości" replikuje - (Syn) „Orygi
nał jest w restauracji..." Ale i postawa Syna nie 
wnosi żadnej nowej propozycji poza protestem 
i negacją wyznawanych przez Dziadka umiło 

wań Piękna . „Nic we mnie nie ma, w nic nie 
wierzę... Piękno, harmonia to nie dla nas" -
stwierdza przedstawiciel młodzieży . W dobie po
litechnizacji nie hołduje się es tf~tyzującym po
glądom, które należą do przeszłości. 
Zaskakujące są jednak sy tuacje w tej kome

dii - bo „wiarę w Piękno" traci przecież i Dzia
dek, ten, który je tak w sobie pielęgnował! Na
biera to niepokojącego znaczenia - bo nie kto 
inny, tylko właśnie Dziadek odwoływał się do 
dawnych przemian kulturowych (kubistycznych), 
On tak że wskazywał na powrót do stabilizacji 

poglądów estetycznych w latach 30-tych, wnosił 
optymizm „historiozoficzny". Tymczasem wyzna
nie bankructwa własnych przekonań nie prze
szkadza mu mi~ ochotę na smakowanie wło
skiego sera„ „Bankructwo humanizmu swoją dro
gą, a gorgonzola swoją„." Oburzenia Syna zby
wa pytaniem - „Czy nie zauważyłeś, że żyjemy 
w czasach bez precedensu?" 

Groteskowość sytuacji obejmuje nie tylko 
krąg rodzinny. Wystarczy przypomnieć chociaż
by fragment odsłony III - monologi uczestni
ków sądu konkursowego. Nieznajomość kryte
riów sztuki, lęk przed dekonspiracją niewiedzy 
a jednocześnie kompromitacją każe znajdować 

wartość w dziwolągach „artystycznych". Zgro
madzone na wystawie eksponaty to hybrydy 
i dziwotwory tradycyjno-awangardowe. To iro
niczny dokument świata marionetek, ludzi za
błąkanych w śmieszne i absurdalne rozważania. 

„Grupa Laokoona" czyni wiele delikatnych 
aluzji wobec postaw określających nie tylko 
świadomość estetyczną współczesnego człowieka. 

Nie sposób tu mówić o wszystkich, tym bardziej, 
że ironiczny i zarazem żartobliwy sposób przed
stawienia rzeczy powoduje, iż nie potrafimy 
określić proporcji powagi wobec ironii i hu
moru. Bawimy się nie zdając sobie sprawy z te
go, że kosztem także i własnych słabości. 

• Przywołanie cytatów Leulnga Jak I I skoncen

trowanie uwagi na „Grupie Laokoona" ma swoje mo
tywacje. Studium estetyczna Leal.nga zatytułowane 

„Laokoon" było wyrazem autentycznego odczytania 

w11ł'toścl sztuki greckiej w odniesieniu do konkretne10 

obiektu. Zniekształcone myśli Lessinga <t>a taki cha

rakter maJą cytaty) dowodzą Jak odległa Jest Inter

pretacja estety. To nie tylko pomyłki - to tak:l:e nie

porozumienia. Dzieło estety nie •pełnia aweJ zaaadnl

czeJ funkcji, nie inspiruje do krytycznego myilenla -
staje alę martwym kryterium. 
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Z ROZMÓW O ODBIORZE SZTUKI 

... - stąd to słuchacz i widz jest artystq, 
Lecz pr11mem ten, a owy niezbędnym chórzystą; 
Więc stqd chórzysta w innej prymem jest operze, 
A prym chórz11stą - widzem w nie swej 

atmosferze, ... 
C. Norwid, Promethidion 

(w wiglię roku 1851) 

Każdy naród przychodzi inną drogą do uczest
nictwa w 'sztuce; ile razy przychodzi tqż samq 
drogą co drugie, to nie on do sztuki ale sztuka 
doń przychodzi, i jest roślinq egzotycznq, i nie 
ma tam miejsca na artystów.„ Tak jest gdzie
niegdzi e do dziś . 

C. Norwid, Epilog Promethidiona 
(w •j}igilię roku 1851) 

... Gdybyście nawet byli narodem tak ubogim 
w wielkość, że największym artystq wasz11m 
byłby Tetmajer lub Konopnicka, lecz gdybyście 
umieli mówić o nich ze swobod~ ludzi duchowi) 
u:olnych z umiarem i trzeźwościq ludzi dojrza
ł11ch, gdybv słowa wasze obejmowały horyzont 
nie zaścianka lecz świata , ... wówczas nawet Tet
majer stałby się wam tytułem do chwał11 ... 

W. Gombrowicz, w T . 1955 

.. . Wielk ie puste sale obwieszone płótnami są 
odpychające. .. zdolne strqcić na dno rozpaczy. 
Obrazy nie nadajq się do tego żeby je umiesz
czać jeden obok drugiego na gołej ścianie, obraz 
jest po to by zdobił wnętrze i b11ł radościq t11ch 
którz11 mogą z nim obcować. Tutaj wytwarza się 
tlok, ilość prz11tłacza jakość ... Nie chcę tolero
wać zbyt śmieszn11ch świąt11ń ani modłów ... zb11t 
ośmieszajqc11ch . Jeżeli są arc11dziełami, które 
majq nas wypełnić zachw11tem - dlaczegoż uczu
cie nasze jest trwożne, niepewne i błądzi po 
omacku ... Jak pogodzić tę piorun;ącq rzekomo 
moc sztuki tak nieodpartq, spontanicznq ocz11-
wistq z chwiejnościq naszej reakcji. I na każd11m 
kroku. .. okropne pom11łki demaskujq calq fal
sz11wość naszego jęz11ka .. . gd11b11śm11 zamiast ana
lizuJqc farb11 poddali ściślejszemudoświadczalne
mu badaniu reakcję widza, w11wabilibyśm11 na 
powierzchnię bezmiar fałszerstwa od którego 
wsz11stkie Partenony zawalil11b11 się z trzaskiem ... 

W. Gombrowicz, w T. 1956 

OD REŻYSERA 

„Poeci lepiej od innych ludzi 
czują bezsilność i słabość 
człowieka w świecie wspólcz'!snym . 
Błaznują z rozpaczy." 

T . Różewicz 

Może to trochę za wiele na motto do „Grupy 
Laokoona",ale po trzynastu latach od premiery 
trop ten jednak wabi. „Miała to być degrengo
lada estetów i pseudoestetów wyrzetbiona w 
marmoladzie .... "kloaka maxima" zdechłej este
tyki , tak ocenia„Grupę Laokoona" sam autor 
(w notatce do programu teatru studenckiego 
„STEP" w Gliwicach). 

Odczuwam, że opinia ta jest dzisiaj krzyw
dząca a co najmniej trochę zawężająca problem. 

Bohaterowie sztuki: Ojciec, Matka. Dziadek 
i Syn a nawet członkowie „jury" z Ordynatorem 
włącznie, poza tym, że nieodparcie śmieszni, bu
dza we mnie jakieś współczucie. Oczywiście, że 
to ·ofiary (?) frazeologii, banału. mody dawniej
szej i świeższej proweniencji, ale ofiary. 
„Człowiek współczesny spada we wszystkich kie
runkach" - dlaczego mę-tlik estetyczny, poję
ciowy czy ideowy 111iałhy być oszczędzony boha
terom naszej komedii I?). 

A więc zadanie dla aktorów: pokazać co 
nks"Ztałtowało tych ludzi i jak usiłują się zna
letć w obecnej „rzeczywistości", jak mówią żur
naliści. W zabawnych figurach wyszukać . .ludz
kie zaplecze". To powiedzmy „plan treści" . 
A „plan formy"? Wydaje mi się. że Różewicz 
to wspaniały realista . Rzeczvwi~tość.którą T'rzed
stawia jest pokręcona . rozbita ( .. surrealistycz
na"!), ale kawałki z których się składa to praw
da społeczna i obyczajowa dostrzeżona okiem 
wysokiej klasy satyryka i poet:v równocześnie. 
Za lat 20 czy 30 ze stron „Kartoteki", „Naszej 
małej stabilizacji" a także <właśnie!) !.!Grupy 
Laok oona„czy .. Spagetli i miecz" lub .. :smiesz
nego s taruszka" poznawać będziemy rzeczywi
stość polską lat 1956-68. 

Dlatego przedstawienie nasze unika udziwnień 
i przerostu formy. Apeluje do osobistych do
świadczeń widza. chce pobud7.ić własne jeizo re
flek s je używając wspaniałej broni człowieka: 
śmiechu. 

Witold Skaruch 
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