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Grupa ta miala być rzeźbą w -marmoladzie. Nie 
w marmurze, nie w gipsie, ale w ordynarnej mar
moladzie. Miala to być degrengolada estetów i 
pseudonowatorów wyrzeźbiona w marmoladzie. 
Miala to być „kloaka maxi1!1-um" zdechłej estetyki. 
Ale w trakcie „pracy nad sztuką" ręka dramaturga 
zaczęła kleić z marmolady jakieś „postaci", zaczęła 
kleić „akcję". Teatr (ten „prawdziwy") upomniał się 
o swoje prawa i powstała prawie prawdziwa ko~ 
dia z dekoracjami przerwą. Z marmolady wylazło 
grono postaci ... 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 



Ojciec vulgo Pan Pierwszy z Grupy Laokoona wra
ca z Italii „wypełniony pięknem". Wprawdzie w 
Muzeum Watykańskim słynną Grupę Laokoona o
glądał akurat, pechowo, w gipsowej reprodukcji 
na postumencie widniała tabliczka: „Laocoonte 
calco in gesso. Dello originale in restauro" - ale 
i tak „gipsowy odlew daje oczywiście wyobrażenie 
o pięknie oryginału''. Pi~kno, pięknem, o pięknie„. 
Albowiem „jest tam zawarta, mój chłopcze, cała 
wewnętrzna harmonia starożytnego Greka. ( ... ) Pię1~ 
no i prawda stały się jednością. Grupa Laokoona w 
cudownej harmónii kształtów ludzkich, które spla
tają się z gadami, nawet cierpienie oddaje w kształ
cie harmonijnym i pełnym umiaru". - „A .i eś li cho
dzi o węże" - spyta chłopczyna prostodusznie? 

Grupa Laokoona jest na początku komedią o 
mniemanym czy rzeczywistym „umieraniu sztuki", 
o kryzysie form pozamienianych na .gipsowe odle
wy i „gipsowe" interpretacje. Kształt „harmonijny 
i pełen umiaru" w zestawieniu z cierpieniem (czy
taj: torturą pożeranych żywcem nieszczęśników) -
to żałosna, okrutna bzdura i ślepy cy·nizm dla Ró
żewicza i dla nas wszystkich. Czy winna jest temu 
wszelako rze:lJba grecka, czy w istocie przestała być 
pię:kna? Nie ona przecież stała się „gipsem", ale 
wszystkie o niej wyobrażenia, idee, iprawdy świata, 
który się rozpadł. Kalos kai agathos - to brzmi 
dzisiaj ja'k bardzo kiepski dowcip. Raj utracony 
.naiwności. Kto jeszcze za.pragnie go wskrzesić? Czy 
potrafimy zresZ'tą odnaleźć jakąś żywą, prawdziwą 
formę dla tych choćby żywych treści wynikających 
z tego ro~bicia? 

„Pan Drugi: ( ... ) A co u nas, co nowego? - Cel
nik Pierwszy: (macha ręką) Dezintegracja, aliena
cja, frustracja ... ". To też jest tyliko 'kiepski frazes. 
Etykieta. - Oskar Kokoschka: „Ich sehe keine 
Zuku1nft filr den Kfulstler" *). I to już frazes. 
- Matka: „Kokoschka to sklerotyczny staruszek. 
Ludzie łaikną pięikna, dobra i harmonili". Nudny fra
zes. - Syn: „Chcę być sobą i tylko sobą. Chcę 
przeżyć życie autentyoznie". I nawet to jest fraa:es. 
Wszystko zgipsiało i gipsie.ie w kopiach, ka~kach, 
sztancach, odlewach - wystawa gipsowych kopii 
na wszystkich ruchomych piętrach ogromnego mu
zeum. Grupa Laokoona jest po wtóre komedią gip
sowych kopii. 

O) Nie widzę tadneJ przyszłości przed artystami. (niem.) 

I będą to właśnie te wspomniane postacie epi~
dyczne z Kartoteki - przechodzące ulicą, pijące ka
wę w pozycji pionowej i na ozworak'.ach. „Prawdzi
we atrapy" ze Spojrzeń. Ale prawdziwe aż do złu
dzenia. Au naturel. Jako kreacjom tedy scenicznym 
<lalek.o im w sumie do konsekwencji jakowychś 
".mar~onetek doskonałych" i rzekomo znajdujących 
się az „nawet poza granicą groteski" (?), jak to po
chopnie chylba i przesadnie sformułowała Maria Pi
wińska.**) Przeciwnie: „technika collage'u", o 'któ
rej trafnie pisze Piwińska i trafnie ją mianuje, za
kł~da przec_ież kompozycję z elementów cytowanych 
na1dosłowmej. I tak jest w istocie. Tę pierwszą swo
ją komedię buduje przeoież Różewicz ze scenek ob
rysowanych niekiedy wręcz rodzajowo, nie 1bez wi
docznych nawet znamion jakiejś satyry środowjsko
wej; satyrę tę i parodię spiętrza tylko chwilami i 
nie przez jakąś spiętą w całość konstrukcję, ale na 
zasadzie l'użnych wycieczek w krainę absurdu. Bo 
to mu wystarczy. Bo o to mu właśnie chodzi: jak 
płytko pod powierzchnią „prawdziwego" życia gip
sowych kopii leży arbsurd, jak łatwo do niego do
trzeć. Tylko to pozestawiać, podretuszować tu i ów
dzie i zacytować najdosłowniej, i skonfrontować sy
tuacyjnie, i odsłonić: puścić w ruch karuzelę zwy
czajnych banałów i niekwestionowanych dostojnych 
mądrości w lekko przyśpieszonym rytmie. Tak do
konuje się tania wyprzedaż i iprzecena pokładów 
„gipsu" . 

Spiętrzenie groteski nastąpi wszelako w odsłonie 
trzeciej .:__ naj bardz:iej udałej - w scenie jury kon
kursu na wspólny pomnik Tekli Bądarzewskiej-Ba
ranowS'kiej i Słowackiego. Jest to scena poniekąd 
kluczowa: naprawdę wystawa i gabinet osobliwości 
- próba form, które miałyby ewentualnie zastąpić 
Grupę Laokoona (?), wyra>zić czy też określić treści 
swojego czasu. Próba wypada katastrofalnie, a jesz
c·ze gorzej próba teorii czy zgoła ideologii, czy choć
by nawet opisu tych form nowych w interpretacji 
jurorów i Ordynatora z urzędu. Tu już szykuje się 
istny bigos i „kupa" - tutaj zresztą Różewicz uży
wa sobie do woli, ujawnia talent karykaturzysty. 
Czym jest jednak w efekcie ta wystawa projektów, 
ten tłum posągów, ta nowoczesność w karykaturze, 
rozmieniona na liczmany, na kopie kopii? Sponie-

•') Różewicz albo technika collar;e•u, „Dialor;'', nr 9, 1963. 



wierany duch SłowaC'kiego podpowie na koniec ju
rorom właściwy komentarz do wielu fundamental
nych pytań - wyrecytują go unisono, •w 'Zbiorowej 
prostracji: 

Szło dwóch w nocy z wielką trwogą 
Aż pies czarny bieży drogą. 
Czy to pies? 
Czy to bies? („.) 
Bieży, bieży - już ich mija, 
Podniósł ogon i wywija. 
Czy to pies? 
Czy to bies? 

W luźnej ·konstrukcji Grupy nie brak jednak pew
nych rozwlekłóści zwłaszcza w odsłonie czwartej, 
kiedy Różewicz szuka już jakby prete'kstó·w, coraz 
błahszych, do kolejnych jeszcze dialogów w rodzin
nym gronie - dopowiada tym trybem i komentuje 
także niektóre sprawy; już wprowadzone, zaryso
wane; powtarza chwyty, gubi rytm. Zbyt długo w 
sumie prowadzi do pointy. 

Za to pointa jest be:zJbłędna: oto Dniadek, ostoja 
cnót i opoka, stary olimpijc zyk, utraci ·nareszcie 
wiarę w piękno. Nadal jednak, ku oburzeniu Ojca, 
interesuje go żywo smakowita włoska gorgonzola, 
wraz .z. ·bagażem piękna dowieziona szczęśliwie do 
Warszawy: „Eankrucbwo humanizmu swoją drogą, 
a gorgonzola swoją, czy ty tego nie pojmujesz?" 

Pointa Dziadka jest wieloznaczna. Bo gorgonzola 
to w istocie świetny ser. I gorgonzola jest prawdzi
wa. Skądinąd jednak pointa Dziadka otwiera dosyć 
szczególną perspektywę na kolejny i równoległy nie
mal w czasie dramat Różewicza o „naszej małej 
stabilizacji": czy aby rzeczy·wiście „bankructwo hu
manizmu" i gorgonzola nie pozostają w żadnym in
tymnym związku? Na razie jest to perspektywa iro
niczna. 

JÓZEF KELERA 
(„Kpiarze i n1oraliści'' 

Wydawnictwo Literackie. 
Kraków 1966) 

TADEUSZ KOZŁOWSKI 

W 1949 r. rozpoczął pracę w Teatrze Współczesnym w War
szawie jako aktor i asystent reżysera. W latach 1955-57 
pracuje w teatrze białostockim. W 1955 r. obejmuje kie
rownictwo artystyczne teatru grudziądzkiego, następnie w 
r. 1966 dyrekcję teatru jeleniogórskiego, a w siedem lat 
później dyrekcję teatru olsztyńskiego. W 1975 r. angażuje 
się do Teatru Polsk iego we Wrocławiu skąd 1 września 
1979 r. powraca do Teatru Drama.tycznego im. Aleksandra 
Węgierki. 
Na jego dorobek reżyserski składają się inscenizacje ponad 
stu u tworów dramatycznych m.in. „Romea i Julii" Szekspi
ra, „Naszego Miasta" Wildera, „Fizyków" Diirrenmatta, „Ku
ligu" Leona Schillera, „Dwóch teatrów" Szaniawskiego, dra
matu „Operacja trwa" Aloi;zyna, „Rodzynka w słońcu" 
Hausberry. 



ANDRZEJ SADOWSKI 

W 1950 r. ukończył Wydział Scenografii ASP w Warsza
wie. Pracuje kolejno w Teatrze Ludowym w Warszawie, 
Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy, Teatrze „Ateneum" 
i Warszawskiej Operze Kameralnej. Jest autorem ponad 
dwustu .prac scenograficznych zrealiz.owanych w teatrach 
drama.tycznych i operowych w kraju i zagranicą (RFN, 
USA, Szwajcaria, Czechosłowacja, Bułgaria). Uczestniczył 
we wszystkich zbiorowych wystawach scenografii polskiej 
zagranicą (Biennale młodych, Paryż 1960, Quad.riennale w 
Pradze w latach 1967, 1971, 1975 i 1979). 
Jest laureatem nagrody artystycznej Ministra Kultury i 
Sztuki w r. 1961. W teatrze białostockim projektował de
koracje i kostiumy do tryptyku dramatycznego Marii Ko
nopnickiej „Z przeszłości", do „Wojny trojańskiej nie bę
dzie" Giraudoux, „Jadzi wdowy" Tuwima, „Krzysztofie nie 
szalej" Barangi, „Idioty" Dostojewskiego i „Wesela" Wy
spiańskiego. 

GRZEGORZ GALIŃSKI 

W 1950 r. rozpoczął pracę w Teatrze Wybrzeże, w 1954 r. 
zdał egzamin eksternistyczny aktorski. W latach 1950-1979 
pracował w dziesięciu teatrach, najdłużej w teatrze to
ruńskim, białostockim (1959-63) i bydgoskim. 1 września 
1979 r . zaangażował się ponownie do Teatru Dramatyczne
go im. Aleksandra Węgierki. 
Ważniejsze role: 
„Fortunio" w „Swieczniku" Musseta, Posa w „Don Carlo
sie" Schillera, Michał w „Pierwszym dniu wolności" 
Kruczkowskiego, Fircyk w „Fircyku w zalotach" Zabloc
kiego, Masynissa w „Irydionie" Krasińskiego i - w sezonie 
1979/80 - Ma.kron w „Tyberiuszu" Wojciecha Bąka i ~ 
Dziennikarz w „Weselu" Wyspiańskiego. 



DANUTA RYMARSKA 

W 1948 roku rozpoczęła pracę w teatrze toruńskim, po czym 
pracuje kolejno w teatrze olsztyńskim, bydgoskim i torul'l
skim, częstochowskim, kieleckim i od 1963 r. białostockim. 
Ważniejsze role: 
Małgorzata we „Współwinnych" Goethego, Urszula w 
„Gwałtu co się dzieje" Fredry, Julka w „Mężczyźnie" Za
polskiej, Lizawieta w „Zbrodni i karze" Dostojewskiego, 
Matka we „Wszystkich moich synach" Millera, Arkadiusz 
w „Czajce" Czechowa, Rena w „Kosmogonii" Iwaszkiewi
cza, Bona w „Barbarze Radziwiłłównie" Felińskiego, Sier
żantowa w „Policji" Mrożka, Pani Warren w „Profesji pani 
Warren" Shawa. 

ANDRZEJ SZCZYTKO 

W 1977 r. jako student IV roku Wydziału Aktorskiego 
PWSFTV i T w Łodzi rozpoczął pracę w Teatrze im. 
Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. Dyplom aktorski uzys
kał w 1978 r. 
Od 1 września 1978 r. pracuje w teatrze białostockim. 
Ważnif' j~w ;·ole: 
Lcntulius w „Androklesie i lwie" Shawa, Orestes w Ifi
genii w Taurydzie" Goethego, T omasz Zan w III cz . „Dzia
dów" Mickiewicza, Judasz w „Żegnaj Judaszu" Iredyńskie
go, Don Manuel w „Niewidzialnej kochance" Calderona, 
Frank w „Profesji pani Warren" Shawa. 



STANISŁAW J ASZKOWSKI 

W 1947 r. rozpoczął pracę w Teatrze Polskim w Warsza
wie, następnie pracuje kolejno w teatrze szczecińskim, czę
stochowskim, bielskim, jeleniogórskim, koszalińskim, biało
slockim (w latach 1960-1975), rzeszowskim ponownie od 
1 września 1978 r. w białostockim. 
Ważniejsze role: 
Podkolesin w „Ożenku" Gogola, Almaviva w „Weselu Fi
gara" Beaumarchais, Neron w „Brytanikusie" Racine'a, 
Szambelan w „Głupim Jakubie" Rittnera, Davies w „Do
zorcy" Pintera, Senator w „Dziadach" Mickiewicza, Kry
wult w „Generale Barczu" Krasowskiego wg Kadena-Ban
rowskiego, Lebiediew w „lcliocic" Dostojewskiego, Sierie
briakow w „Wujaszku Wani" Czechowa. 

TEOFILA ZAGŁOBIANKA 

W 1954 r. ukończyła Wydział Aktorski PWSFTV i T w Ło
~iz~. W latach 1954-1979 pracuje w ośmiu teatrach, najdłu
zeJ w teatrze toruńskim, białostockim- (1959-63) i bydgos
kim. 1 września 1979 r. powraca do teatru białostockiego. 
Ważniejsze role: 
Luiza w „l!!_trydze i miłości" Schillera, Be:-ta w „Swiersz
czu za kominem" Dickensa, Amelia w „Mazepie" Słowac
kiego, Helena w „\Vojny trojańskiej nie będzie" Giraudoux 
Inga . w „Pierwszym dniu wolności" Kruczkowskiego, Pani 
Gabriela w montażu listów Zapolskiej, Idalia w „Fanta
zym" Sł-owackiego, Gospodyni w „\Veselu" Wyspiańs.kiego. 



JERZY SIECH 

W 1962 r. ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie. 
Pracuje kolejno w teatrze wałbrzyskim, białostockim (1968-
1976), rzeszowskim, kaliskim i od 1 września · 1979 r. po
nownie w białostockim. 
Ważniejsze role: 
Kreczyński w „Małżeństwie Krcczyńskicgo" Suchowo-Ko
bylina, Czapajew w „Czapajewie" Furmanowa, Bohater w 
„Żołnierzu i bohaterze" Shawa, Matka Przełożona w „Mnisz
kach" Maneta, Pozzo w „Czekając na Godota" Becketta, 
Major w „Damach i huzarach" Fredry, Zorż w „Mojej có
reczce" Różewicza, Bukara w „Hamlecie ze wsi Głucha 
Dolna" Breśana (rola nagrodzona na Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych), Szwejk w „Przygodach dobrego wojaka 
Szwejka" Haska. 
Przez wiele lat prowadził zespół teatralny „Konstrasly" przy 
Akademii Medycznej w Białymstoku, teatr studencki „Aby" 
przy białostockiej Politechnice i młodzieżowy zespół teatral
ny „Razowiec". 

PIOTR SZALIŃSKI 

W 1979 r. ukończył Studium Aktorskie przy Teatrze Pol
skim we Wrocławiu i zaangażował się do Teatru Drama
tycznego im. Aleksandra Węgierki. W sezonie 1979/80 grał 
Colina w „Tajemniczym ogrodzie" Burnett i Jaśka w „We
selu" Wyspiańskiego. 



ALEKSANDER MACHALICA 

W 1972 r. rozpoczął pracę w Teatrze Lalek „Banialuka" 
w Bielsku-Białej. 
W 1976 roku zdał egzamin eksternistyczny na Wydziale 
Lalkarskim PWST w Krakowie i zaangażował się do Teatru 
Lalek „Pleciuga" w Szczecinie. 
Od 1 września 1979 r. pracuje w Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki. 

MARIAN SZUL 

W 1947 r. rozpoczął pracę .w Bydgoszczy, następnie pracuje 
kolejno w teatrze toruńskim, częstochowskim, kieleckim i od 
1963 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. 
Ważniejsze role: 
Carlos w „Don Carlosie" Schillera, Koczkariew w „Ożenku" 
Gogola, Henryk w „Komedii" Korzeniowskiego, Higgins 
w „Pygmalionie" Shawa, Prezes w „Kordianie" Słowackie
go Chopin w „Lecie w Nohant" Iwaszkiewicza, Anton 
w '„Okapi" Grochowiaka, Leonard w „Gburach" Goldonie
go, Markiz di Forlipopoli w „Oberżystce" Goldoniego. 



ZENON JAKUBIEC 

W 1958 roku ukończył Studium Dramatyczne Ireny i Ta
deusza Byrskich w K·ielcach. Pracował kolejno w teaitrze 
kieleckim, radomskim, gorzowskim, toruńskim, białostockim 
(w latach 1970-1975), tarnowskim i p0now.nie (od 1 września 
1978 r.) bialostockim. 
Ważniejsze role: Na.czeLnilk .polLcji w „Policji" Mrożka, Zbig
niew w „Mazepie" Słowackiego, Alfred w „Mężu i żonie" 
Fredry, Zygmunt August w „Barbarze Radziwiłłównie" Fe
lińskiego, Jazon w „Medei" Eurypidesa, Stańczyk i Jasiek 
w „Weselu" Wyspiańskiego, M·ichal w „Pierwszym dniu 
wolności" Kruczkowskiego, Rotmi.strz w „Damach i huza
rach" Fredry, Rajca w „Ptaku" Szaniawskiego, Rogożyn w 
„Idiocie" Dostojewskiego. 

Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ońodb m 

• 

DYREKCJA I ADMINISTRACJA TEATRU 
BIAŁYSTOK, UL. ELEKTRYCZNA 12 

Telefony: 

Centrala 333-60, 333-63, 333-69 
Dyrekcja 330-42, 336-49 
Organizacja widowni 314-79 

Zamówienie na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsłu
gi Widzów od godz. 8.00 do 16.00 telefon 314-79. Bi
lety indywidualne w kasie teatru od godz. 10.00 do 
13.00 i od 16.00 do 19.00. 
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek Kościuszki 13, 
codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 10.00 do 
17.00. 

Wydawca: 

TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI 
W BIAŁYMSTOKU 
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