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T odeusz Różewicz 

TADEUSZ ROZEWICZ 

GRUPA L ,.A .O ,KQ,,Q ,:N '.A 

~ 
TEATR IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU PREMIERA GRUDZIEN J 994 

WIELKI DZWON 

Chciałem napisać coś takiego 
aby wydarło okrzyk grozy 
lub uwielbienia 
Coś wielkiego na miarę naszych czasów 
ale 
nie mogłem obyć się bez pozy 

N a palce wspiąłem się niewielki 
w największy z dzwonów uderzyłem 
i kilku ludzi ogłuszyłem 

Czułem się jak kościelny który 
wypełnia biciem dzwonów 
mury kościoła ogromnego 

Ciągnąłem jakieś długie sznury 
a potem sznury mnie ciągnęły 

Pod stopą ziemi już nie czułem 
i twardą głową pustkę prułem 

Tadeusz Różewicz 

I ... / Laokoon, losem wybran kapłan, Neptunowi 
Przed ołtarzem wielkiego powalić miał wołu, 
(;dy z Tenedu przez głębie spokojne pospołu 

Strach wspomnieć - dwa wężyska olbrzymimi skręty 
Burzą morze i suną na brzeg wysunięty. 
Wzniesione ponad nurty, pierś i krwawa grzywa 
.Vad 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 ląku; węże niby strzała 
W Laokoona uderzą i naprzód dwa ciała 
8ynów jego skrętami oplótłszy dziecięce 
Krępują; biedne członki źrą, miażdżąc w paszczęce; 
Potem jego, gdy w pomoc nadbiega z pociskiem, 
Chwytają cielskiem wokół oplatając śliskiem. 
Dwakroć brzuch, dwakroć szyję spowiwszy morderczo 
Łuskatym grzbietem, łbami jeszcze w górze sterczą! 
Ów razem dłońmi przerwać usiłuje węzły, 
Ze wstęgami w krwi czarnej i jadzie ugrzęzły, 
Razem wrzask rzuca w niebo, słyszany z daleka; 
Tak ryczy byk, gdy zranion od ofiar ucieka, 
Niepewne z karku śmierci strząsnąwszy narzędzie. 

Wergiliusz, Eneida 



Co mnie wiąże z teatrem? 
Z teatrem wiąże mnie chęć napisania 

sztuki prwdziwie realistycznej i równocześnie poetyckiej. 
Nie jest to sprawa prosta, ponieważ nie wiem, 

czym się różni teatr poetycki od realistycznego. 
Całą swoją twórczość 

traktuję równocześnie jako ciągłą polemikę 
ze współczesnym teatrem oraz recenzentami teatralnymi. 

Tadeusz Różewicz 

Grupa Laokoona także nie była tylko komedyjką o przemycaniu czegoś 
przez granicę, o jakichś aktualnych porachunkach z ordynatorami socrea
lizmu, nie ... Była próbą pokazania, że załamała się pewna estetyka, nawet 
język krytyków i historyków sztuki. Koniec krytyk.i artystycznej. To było 
przeze mnie bardzo wcześnie zauważone. Temat ten przez lata rozwijał 
dociekliwie profesor Mieczysław Porębski. Więc jeżeli ktoś uznał Grupę 
Laokoona za jakąś sztuczkę, jakie dawniej pisywano dla jakiegoś "Qui pro 
quo" czy "Morskiego Oka'', to się mylił. To była poważna wypowiedź o bank
ructwie pewnych kryteriów estetycznych, idących jeszcze od Lessinga i Winc
kelmanna, a zatem o konieczności nowego języka, ponieważ stary język stał 
się atrapą. 

Tadeusz Różewicz 
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LTK wg Salvadora Dali(?), Płonqcy wqż z marmoladq 

(.„) Grupa ta miała być rzeźbą w marmoladzie. Nie w marmurze, 
nie w gipsie, ale w zwyczajnej marmoladzie. Miała to być degren
golada estetów i pseudonowatorów wyrzeźbiona w marmoladzie. 
Miała to być "kloaka maxima" zdechłej estetyki. Ale w trakcie 
"pracy nad sztuką" ręka dramaturga zaczęła kleić z marmolady 
jakieś "postacie", zaczęła kleić "akcję". 
Teatr (ten "prawdziwy") upominał się o swoje prawa i powstała 
prawie prawdziwa komedia z dekoracjami i przerwą. Z marmo
lady wylazło grono postaci. Gdyby się bodaj "rozlazło". 

Tadeusz Różewicz 



TADEUSZ RĆ>ŻE WIC.Z 

GRU,PAH 
LA.C~iK.c=.>·c·:>::N:A. 
C>BSADA 

Dziadek ..................... Mieczysław BANASIK 
Ojciec, Pan I.. ............ Jerzy GLIŃSKI 
Matka .......... „ ............ Marzena TOMASZEWSKA-GLIŃSKA 
Syn„„„ ............ „ ... „ ... Grzegorz WIŚNIEWSKI 
Przyjaciółka„ ....... „ „ ... Grażyna KORSAKOW 
Przewodnicząca jury ... Anna ROMANOWICZ-KOZANECKA 
Pan li, Ordynator, 
Przemytnik ... „ ......... „ Maciej CZAPSKI 
Celnik I, 
Członek jury I. ... „ ....... Jarosław FELCZYKOWSKI 
Celnik li, 
Członek jury 11 ..... „„.„ Sławomir MACIEJEWSKI 

Reżyseria ................ „. Jan RÓŻEWICZ 
Scenografia. „ .. „ ......... Anna SEfTZ-WfCHŁACZ 
Ruch sceniczny .... „ .. „ Leszek CZARNOTA 
Muzyka„ ..... „ ... „. „ .. „ Andrzej TUCHOWSKI 

Asystent reżysera ... ..... ..... „ . . ..... Jerzy GLIŃSKI 
Inspicjent ... ......... ...... ..... .... ... ... Anna POPŁAWSKA 
Sufler.... . Alina POl<ORZYŃSKA 

- -

ZESPOl TECHNICZNY: klerownik techniczny - Jacek Gajewski, brygadier sceny - Janusz Czarnecki. 
światło - Waldemar Boruń, dźwięk - Tomasz Baranowski. garderobiane - Krystyna Tadajewska. 
Danuta Chojnacka. flyzjerka - Krystyna Stankowska, Rekwizytor - Maria Górna. 
Kierownicy pracowni: krawiecl<iej damskiej - Krystyna Gajewska, krawieck iej męskiej - fanusz 
Małek, elektryczno-akustycznej - Krzysztof Garstedd, stolarni - Józef Cendrowski, rekwi.tytorni 
Bogdan Górny, prace farbiarskie · Marla Brozdowska. 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
czynne codziennie od 8 .00 do 16.00, telefon 255-97 . 
Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w godzinach I O.OO - 14.00 I 15.00 - 19.00 
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RÓŻEWICZ: Przychodzę do teatru z dużymi 
oporami, ale w pewnym momencie przed
stawienia - po dziesięciu czy czasem dwu
dziestu minutach - zaczynam reagować jak 
widz. Nagle się okazuje, że śmieję się, 

głośno reaguję, jest to aż tak odległe ode 
mnie, ta realizacja, że tracę po pewnym 
czasie zupełnie kontakt z utworem - bawię 

się dobrze na własnej sztuce. To jest chyba 
dowód, że przedstawienie jest szalenie ode 
mnie odległe. 
PUZYNA: Czy to pana cieszy czy nie? Czy to, 
że pana dzieło obiektywizuje się tak dalece, 
że przestaje być w pana odczuciu pańską 
własnością, jest dla pana źródłem satys
fakcji czy przykrości? 
RÓŻEWICZ: Dla mnie jest to źródłem 

Ol przede wszystkim niespodzianki, ale nie 
~ utraty. A jeśli ta niespodzianka jest dobra, 
~ to wręcz przeciwnie - zysku. Z tym, że o 
~ dziwo, te rzeczy, które w swoich 
~ najtajniejszych marzeniach opiszę na 
g papierze, przeważnie mi tych niespodzia-
o 
·5 nek nie sprawiają, są one jakby tymi mart-
~ wymi momentami, a dość marne, moim zda
u -l niem, kawałki zaczynają żyć. Czy to dobrze? 
~ Uważam, że źle. Bo ja bym wolał, żeby te 
~ wymarzone kawałki grały jak najlepiej i tu 
o 
lJ 
o 
>-

jest rozdźwięk między mną, a realizatorami. 

Aktorzy. Mają swą psychikę. Ale ja, jak 
każdy z nas, twórców, jestem egoistą. 

Egoistą, jeśli chodzi o moje dzieło. Ja też na 
swój sposób kocham aktorów dlatego jestem 
zawsze taki poirytowany, kiedy źle grają ... 
To jest dla mnie szalona przykrość. A jak 
jeszcze mnie nie słuchają ... Nie zdają sobie 
wręcz sprawy, jaką przykrość mogą sprawić, 
nieuważnie słuchając autora„. Po uważnym 

tj wysłuchaniu autora ich propozycje mają być 
5 lepsze. Inaczej, to mogą być efektowne 
" ~ propozycje, kwitowane gromkimi oklaskami, 
g ale obok„. obok„. Ja naprawdę aktorów 
~ poważnie traktuję i dlatego chcę grać z nimi 
~ inną grę niż gra publiczność czy recenzenci. 

~ Tadeusz Różewicz 



Doznałem lekkiego niepokoju, kiedy po starannych obliczeniach 
okazało się, że toruńska Grupa Laokoona Różewicza jest 1.'3-stą 
moją realizacją tego bliskiego mi (z różnych względów) autora. Z 
jednej strony liczba trochę trefna, z drugiej, wychodzi na to, że 

zaczynam doganiać - jeśli chodzi o liczbę - Kazimierza Brauna, 
który jest światowym rekordzistą w robieniu "różewiczów ". 
Początki wcale nie były łatwe! "Trzymaj się od moich sztuk z 
daleka. W twoim zawodzie będziesz miał dość kłopotów, nie 
musisz szukać sobie dodatkowych robiąc "rzeczy taty". Rób 
Gelderodhego, Szekspira, Pankowskiego, Arystofanesa. Mówię to 
dla twojego dobra!" - takiej oto rady udzielił mi Tadeusz 
Różewicz w 1984 roku, kiedy z niejakimi trudnościami odebrałem 
patent na reżysera teatralnego. Łaski ojca dobrodzieja acz 
nieczęsty, dowód drogi - odparłem i przez dwa lata starałem się 
być posłuszny. Przychodziło mi to z dużą trudnością, po pierwsze 
dlatego, że często otrzymywałem propozycje realizacji 
dramaturgii Różewicza, po drugie - chciałem ją robić. Wreszcie 
"złamałem się" i w Zielonej Górze zrobiłem Odejście 

Głodomora. 

A potem poooszło! Realizacji przybywało, a Autor ciągle gniewał 
się, groził, że mnie wydziedziczy (unikał odpowiedzi na pytanie - z 
czego?). I uspokoił się dopiero po premierze Białego małżeń
stwa w Częstochowie. To był naprawdę trudny teren. Twórca 

JAN RÓŻEWICZ 

KŁOPOTY Z TATĄ 

przestał grzmieć, a nawet zaczął udzielać życzliwych rad. Kiedy 
dowiedział się, że chcę robić Grupę Laokoona, zatroskał się -
"trzeba to będzie zaktualizować - powiedział - może byś dopisał 

jakąś piosenkę?" Postanowiłem nie dopisywać piosenek. 
Grupa Laokoona jest komedią jakich się u nas nie pisze. W ogó
le z Różewiczem jest ten kłopot, że pisze "tak jakoś inaczej" i zawo
dowcy od literatury nie mogą sobie z nim dać rady. Jeden pisze, 
że "głupi skecz", drugi, że "arcydzieło". Obaj czują, że nie mają ra
cji, ale co.~ przecież muszą napisać. Grupa Laokoona, która 
powstała w 1961 doczekała się od tego czasu analiz zatrwa
żających swoją głębią. Nie będę ich tu przytaczał, bo mam słabość 
do swoich widzów - którzy i tak dość nacierpią się na przed
stawieniu: Jest to po prostu inteligentnie napisana komedia o in
teligenckiej rodzinie, której ''pomieszały się języki" i pojęcia. O 
sprawach życia codziennego wypowiadają się slangiem krytycz
no-literackim, więc o porozumieniu nie ma mowy. Koniec. A ... 
jeszcze anegdota, autentyczna! Pewien siwowłosy krytyk, dowie
dziawszy się, że zamierzam realizować Grupę ... odwiódł mnie na 
stanę i pytał, ze smutkiem "Panie Janku, czy to są czasy, w któ
rych powinno się kpić z inteligencji?!" "Panie T. - odparłem głębo
ko - szyderstwo jest destrukcją i ma na celu zniszczyć swego adre
sata, kpina zaś uprzytamnia mu, że można spojrzeć na siebie z 
dystansem". 



Dyrektor .............. „ ............ Krystyna MEISSNER 
Wicedyrektor ..................... Piotr PETRYKOWSKI 
Kierownik literacki.. ......... Anna BŁASZCZAK 
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W programie wykorzystano: 
T. Różewicz, Teatr niekonsekwencji, Warszawo 1970 

K. Braun, T. Różewicz , Języki teatru , Wrocław 1989 
Dialog 1969 nr 7 

T.Różewicz, Uśmiechy, Warszawa 1955 

Fotografie pochodzą z pobytu Tadeusza Różewicza na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym 
KONTAKT'94 (fot. Wojciech Szabelski) 

Redakcja programu: Beota Banasik 
Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Lech-Tadeusz Karczewski 

Rysunki: LTKarczewski 

O DWÓCH PANACH MRUGAJĄCYCH 

Ten pierwszy mruga i mruga, 
ten drugi bardzo cieka wy 
otworzył usta szeroko 
i mrugać zaczął do kawy. 

Więc pierwszy mrugnął znacząco 
i szeptem mówi: "że niby", 
a drugi mrugając mruczy: 
"ach gdyby, ten tego, ach gdyby". 

Więc lewym mruga ten pierwszy, 
a prawym ten drugi mruga, 
toczy się, toczy rozmowa, 
ciekawa i bardzo długa. 

Ze Turcja mruga ten pierwszy, 
że Gwadelupa ten drugi, 
to znowu razem mrugają 
i swoje liczą zasługi. 

Więc pierwszy oko zamyka, 
a drugi oko otwiera ... 
Wtem trzeci wstaje, nieznany, 
oczy kułakiem przeciera. 

Ten pierwszy mrugnął znacząco, 
ten drugi odmrugnąć nie raczy, 
ten trzeci oczy otwiera 
i patrzy, patrzy, patrzy. 

Oczy zdumiony przeciera, 
oni mrugają znacząco, 
pierwszy powiada: "dziś zimno" 
drugi: "przeciwnie, gorąco". 

Mrugając płacą za kawę, 
pierwszy przepuszcza drugiego, 
patrzą na tego w kącie, 
na tego gościa trzeciego. 

P.S. 
Czytelnik zdumiony pyta: 
"Co z tej historii wynika?" 
Aja się śmiaję i mrugam, 
mrugam do czytelnika. 




