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Tadeusz Różewicz 

„Grupa Laokoona" 
( 

.. . Grupa ta miała być rzeźbą w marmoladzie. Nie w marmurze, nie w gipsie, 

ale w ordynarnej marmoladzie. Miała to być degrengolada estetów i pseudono

watorów wyrzeźbiona w marmoladzie. Miała to być „kloaka maximum" zdechłej 
· estetyki. Ale w trakcie ,,pracy nad sztuka" ręka dramaturga zaczęła kleić z mar

molady jakieś „postacie", zaczęła kleić „akcję". Teatr (ten „prawdziwy") upo-, „ 
mniał się o swoje prawa i powstała prawie prawdziwa komedia z dekoracjami 

i przerwą. Z marmolady wylazło grono postaci.„ 

Tadeusz Różewicz 



Tadeusz Różewicz urodził się w Ra

domsku 9 października 1921 roku. Stu

diował historię sztuki na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Kra kowie. Poeta, dra

maturg, prozaik i scena·rzyst a filmowy. 

Debiutował jako poeta w 1938 roku na 

ł amach prasy młodzieżowej . W latach 

1943- 1944 walczył w oddz i a ł ach A I(. 

Po wyzwoleniu zamieszka ł w Gliwicach, 

obecnie we Wrocławiu. 

Jest ciągle czynnym twórcą i należy 

do najbardziej interesujących pisa rzy 

współczesnych . Jego utwory przedłuma

czono dotąd na kilkanaście języków 

~wiat a . 

Autor licznych tomów wierszy: 

„Niepokój" (1947 ), „Czerwona rękawiczka" 

(1948), .,Pięć poematow" (1950), 

.. Równina" (1954), „Poemat otwarty" 

(1956), ,.Formy" (1958), „Rozmowa 
z księci( m" (1960), „Cios anonima" (1961), 

„Zielona róża" (l961). ,.Nic w płaszczu 

Prospera" (1962), „Twarz trzecia" (1968), 

„Reqio" (1969); 

i dramatów: 

•• Kartoteka" (1961), .• Swiadkowie albo 
nasza mala stabilizacja" (1962), 

.. Smieszny staruszek" (1964), „Akt 
przerywany" (1964), „Wy1;ze'dl z domu" 

(1966), „Stara kobieta wysiaduje" {i.970); 

„Biale małżeństwo" (197 3 ); 

oraz tomów prózy: 

„Opadly liście z drzew" (1955 ), 

„Przerwany egzamin" (1960), „Wycieczka 

do muzeum" (1966), „Smierć w starych 

dekoracjach" (1970), „Przygotowanie 

do wieczoru autorskiego" (1971). 



Wielkie miasta 
rosną 

przeludnione 
wyludniają się 

przypływ 

i odpływ 
ławice ludzi 
tak blisko obok 
jedno przy drugim 
że widać rozkład 

z urywków słów 
tu i tam 
rozrzuconych 
można sobie wyobrazić wnętrze 
ale w roju 
bez matki 
zaczynamy żyć coraz samotniej 
odległość od człowieka do 
rośnie pod neonami 
w przeludnionych miastach 
ocierając się o siebie do krwi 
żyjemy jak na u)yspie 
zamieszkałej przez nieliczne istoty 
zostajemy · z garstką najbliższych 
ale i oni odchodzą 
każde w swoją stronę 
biorą ze sobą 

odkur?.acze kiepskie obrazy 
kobiety dzieci 
motory lodówki 
pewien , zasób wiadomości 
popioły pseudonimy 
jakieś resztki estetyki 
wiary 
coś w rod::a.ju boga 
coś w rodzaju milo.~ci 
jeszcze inni 
odchodzą do swoich _jaskiń 
z mięsem w zębach 
sl9-bsi zostają 

przy barach stolikach 
jeszcze słabsi 
opierają się na cieniach słów 
ale te słowa sq tak prze,jrzyste 
że widać przez nie śmierć 
nic 
odchodzimy 
ociągając się zamknięci 

i nikt. nie przyznaje się że odchodzi 
lepiej nie robić zamieszania 
więc wszyscy żyją wiecznie ... 

Tadc usz R<'1żcw1cz 

(fragm'-·nr wiersza „Zillona róża'') 
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.. Grupa Laokoona" - jedna z najzabawniejszych sztuk Różewicza - w po

wierzchownej lekturze (lub w farsowej inscenizacji lealrałncj) wydaje si(,' właściwie 

tylko zabawna. CzytanH. jednak nieco uważniej. uruchamia rozlegle kn.;gi skojarzeń. 

okazuje się zapisem szeregu istoln\'ch zjawisk kulturowych wyprzl'dzaJącym rodzi
me studia naukowe z lego zakresu. 

Przyjrzyjm:•: się najpien~' buhatNom sztuki, zaczynając od postaci Ojca. 

a właściwie Pana I z prz< ·działu pociąqu. do którC'go zostajem~· wprowadzeni w Dd

slonie ~ierw;;zcj. Pracownik kultun· a prz.v ·tym działacz kulturaln,\'. t~· p<w1~· estetyk. 

który wprawdzie pn)buje udzi<•lać siQ światu. ak nigd~· nic CL~· ni tL•go calkDwici ,• -

c0 mu łagodni t' wypomina Cr hik. Pan r to człowil'k. ktc'iry posiadł najw~· ż:;zy 

stopień wtajemniczenia eslct~·czncg(l. to człowit'k. którego można porfrv.rnać do 

naczynia wypełnionego pięknem . Zresztą sam mciwi o sobie: „.Jestt·m cały wypd
niony pięknem''. 

Ale to oczywiście l~·lko pozory. W rzeczywistości Pan I jl'sl tuzinknw\'m 

inteligentem pracującym na delegacji (tym razL·m zagranicznej). prwciętn~·m kon

sumentem. przedstawicielem epoki tzw. rozszerzonej konsumpcji (w t~·m w,vpadku 
o dzieła sztuki). 

I 

„Grupa Laokoona" zawiera drobiazgową analizę mentalności ludzi okresu małej 

stabilizacji - mentalności reifikującej i trywializującej wartości duchowe - która 

najcelniej i najlapidarniej, a przy tym w sposób syntetyczny została scharaktery- · 

zowana w „Swiadkach" - następnej z kolei sztuce Różewicza. 

Czas przejść do centralnego problemu „Grupy Laokoona", sygnalizowanego 

w podtytule niniejszego rozdziału. Pojęcia „kopia" i „oryginał" stanowią bowiem 

klucz do głębszego sensu tej sztuki. Relacja: kopia - oryginał istnieje tu niejako 

na trzech płaszczyznach, które kolejno zanalizujemy. 

Pierwsza to płaszczyzna estetyczna. . 
Ludzie, dla których dostępne są wyłącznie kopie dzieł sztuki, z bałwochwalczą 

czcią odnoszą się do oryginałów, odbywają dalekie pielgrzymki, żeby je kontem

plować. Bohaterowie sztuki Różewicza (czy tylko oni?) żyją w świ~cie kopii i i~i
tacji, dlatego słowa „oryginał", „oryginalne" mają dla nich moc magicznego zaklęcia. 



Przyjaciółka: 

Matka: 
Przyjaciółka: 

Matka: 

Wyobraź sobi<:, wyszły ,,Listy Spinozy" 
Nie wierzę. 
Czytałam w „Przeglądzie Kulturalnym'' 
W oryginale? 

Zresztą oni także są czyimiś kopia mi; ich myśli i zachowania są imitacją, 

ich słowa są cytatami. (PrzypC\mnijmy w tym miejscu jeszcze raz daremne apele 

Dziadka, by Ojciec mówił ,,własnymi słowami" - tymczasem on nie ma własnych 

słów, nie ma własnych myśli, ani przeżyć). Ale tu już wkraczamy na drugą płasz

czyznę znaczeń pary pojęć: kopia - oryginał, płaszczyznę psychologiczną. 

Ogólna dostępność wielkich dzieł literatury, malarstwa, muzyki, a także dzieł 

filozoficznych doprowapziła do szerokiego upowszechnienia się pewnego gatunku 

snobi~mu, który sprowadza się do nakazu: za wszelką cenę być „na bieżąco•· we 

wszystkich dziedzinach. W tak snobistycznym gronie nieznajomość jakiegoś ostatnio 

wydanego tytułu oznacza kompromitację. W cytowanej rozmowie na temat „Listów 

Spinozy" padają w pewnej chwili słowa: „Człowiek w naszych czasach jest taki 

zabiegany". To oczywiście pełne zażenowania usprawiedliwienie. Każdy chyba sły

szał je dziesiątki razy z ust ludzi, którzy zmuszeni byli przyznać się, że czegoś tam 

nie czytali, nie oglądali jakiejś wystawy, spektaklu teatralnego czy filmu. Snob żyje 

w stanie ciągłego strachu przed kompromitacją, a równocześnie znajduje się nie

ustannie w stanie sztucznej egzaltacji, „przeżywa'' każdą nowinkę, jest „wstrzą-
8nięty", ,,olśniony", porażony·•, „zdruzgotany" 

Ten rodzaj snobizmu powinien budzić nie tylko śmiech, ale i głębszą refleksję. 

Przede wszystkim nad niemożnością już nawet nie „skonsu'mowania", ale zgoła 

ogarnięcia krytyczną i selekcjonującą myślą całej tej masy towarowej produkowa

nej przez przemysł kulturowy (idzie mi wy łącznie o wytwory tzw. „kultury wyższej"). 

Komizm „Grupy Laokoona" ma swoje źródło w nieustannym podejmowaniu 

przez bohaterów prób odnalezienia tego patetycznego tonu jaki dawniej właściwy 

był rozmowom o dziełach sztuki i myśli ludzkiej tonu, jakim wyrażało się mi

styczne przeżycie. Ale ten patetyczny ton już przebrzmiał, należy do przeszłości; 

ludzie czasu malej stabilizacji imitując go popadają tylko w śmieszną egzaltację ... 

Fragmenty artykułu „Kopia i oryginał" 
z książki Stanisława Gębali -

„Teatr Różewicza'' wydanej nakładem 
„Ossolinem", 1978 rok. 
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