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!e szargaj łwiętoścl! -
powiada słusznie mo
ralny postulat, a tycie 
często potwierdza jego 
siłę . My, Polacy, po
trafimy jednak z ob

rządku .,uświęcania" zawsze zro
bić parodię . A przynajmniej do
prowadzić do zaprzeczenia poję
cia. At miło patrzeć, jak tłumy 
oficjalnie walą do wawelsklej 
krypty, by oddać hGłd Marszał
kowi. Kogóż tam dzisiaj nie ma?! 
A jeszcze niedawno... jeszcze 
niedawno garstka wiernych i od
danych w konspiracji, a często 
równiet w zagrożeniu, z uporem 
codziennie zmieniała kwiaty. Czy 
~rupa ta ma dzisiaj satysfakcję? 
Na pewno tak, chociaż wielu spo
śród obecnie klęczących nie po
winno się d<' Naczelnikowej trum
ny dopuścić A może inaczej, 
bardziej po chrześcijańsku - to 
oni sami z wyboru, z wyboru 
kiedyś przez nich samych doko
nanego, n igdy nie powinni zmie
n iać swej skóry nieprzejednane
go ponoć przeciwnika. 
Bądź wierny sobie! - uczy in

na, wewnętrznie mająca budo
wać człowieka zasada, a rzeczy
w!sto~ć nieustannie próbuje ją 
złamać. Dziś Tadeusz Kantor 
który jako syn byłego Hallerczy
ka wprowadził do swej metafi
zycznej ,.rewii" - ,.Niech sczez
ną artyści!" postać Piłsudskiego 
w nieco dwuznacznej (jak wszys
tko u , niego) funkcji, jest niety
kalnym Naczelnikiem Folskiego 
Teatru. Cokolwiek powie, jut roz7 
legają się fanfary. Nie zdąży je
szcze sformułować nowej inwek
tywy, skierowanej przeciwll:o to
talnie znienawidzonemu otocze
niu, a jut dziennikarski szczebiot 

panienek a DTV słychać a kolej
n~h wydań tego najgorszego 
programu. 

Klęcxenie przed Profesorem 
jest dziś modne l słuązne. A je
szcze ... jeszcze niedawno w Kan
tora wierzyła jedynie trójca kry
tyków, a jeden jedyny człowiek 
robił z nim telewizyjne progra
my. Pierwszy film o Cricocie 2 
powstał dzięki... nieu~dze de
cydentów, którzy przez wiele mie
sięcy nie zamierzali go skolau
dować · Co więcej, na tych prze
glądach padały zdania o szkodli

· wości owego filmu dla polskiej 
państwowości... Dziś jest to kla
syka dokumentu . a prawdziwy 
brylant pamięci kryje się we 
wspomnieniu, jak to ci sami ko
laudanci, którzy jeszcze niedaw
no upatrywali w "Szatni Tadeu
sza Kantora'' rodzaj sabotażu, pa
dli od razu na kolana, kiedy 
zdroworozsądkowo i po wikto
riańsku myślący Janusz Wilhel
m! wywołał ich do odpowiedzi. 
KOJ(ót wśród tych Siedmiu Wspa
niałych nie było?! Ostatnio u
słyszałem zwierzenie jednego z 
nich, z jakim uporem i trudem 
lc:nsował... sz.tukę Kantora. I ja
ki był wierny., sobie. 

Jakte mądrze w kontekście pol
skiej recepcji dwóch postaci: po
lityka i artysty, brzmią słqwa 
Amerykanina, naturalizowanego 
Greka, wielkiego reżysera Elli 
Kazana. Ten Anatolczyk (praw
dziwe nazwisko: Kazanj!oglou) w 
ostatnio wydanej autobiografii 
zatytułowanej dumnie .,Zycie" 
takle oto poczynił zwierzenie, 
kiedy stwierdził : ,.Tal: w ogóte, 
to jestem szcz~§tiwy. Wszyscv A
natolczycv oczekują najgorszego. 

adv włedzłe lił im najlepieJ. Zu
;, więc mając tię na baczno~ci t 
wobec przeznaczenia, t wobec 
fońunu, ale wcale llłę przed nt
mi kryć nie zamierzam". 

C
ały ten tok myślenia o prze
jawach Polsklej Gęby l Pol
skiej Pupy w otaczającym 

nas i kształtującym kontekście 
tycia społecznego, wywołała tea
tralna premiera Idzie o .,medy
tację o sakramencie malżeństwa 
przechodząca chwilami w dra
mat" (bo taki gatunkowy poCity
tuł otrzymała) - "Przed sklepem 
jubilera" Karola Wojtyły. ~ od 
razu, oy nie było nieporozumień: 
nie chodzi o wykazanie, że ze 
'W-zględu na słahości rzecz na sce
nie ukazać się nie powinna. Bo 
o ileż lepsze są grywane nie tak 
rzadko utworki .,Gawlika, Voglera 
czy Barnasia, by pozostać w ob
rębie starego Krakowa. Polska 
dramaturgia z potworkowatością 
swych kolejnych schematów ta
ką przeszkodą być nie może. · 

Co więcej - .,medytacja", wy
chodząca spod pióra młodego do
stojnika Kościoła, wyrótnia się 
i dojrzałością retoryki, i kulturą 
języka, a nawet pomysłem cało
ściowym, który w swej polifonii 
dać może świetny efekt... radio
wy. Scena jednak dla tego roz
pisanego na glosy poetycko-mo
ralistycznego traktatu nie będzie 
żadnym sojusznikiem. Obnaży bo
wiem w11zystko, co . w wersji 
,.wypowiedzianego monologu" naj
słabsze: recytacyjny patos i brak 
indywidualizacji charakterów, sta
tykę -wewnętrznego przeżycia l 
nieistnienie rozwojowego proce
su akcji , sz.tuczność międzyludz
l.<ich kontaktów i wres~cie pod-

pierający wyjściOWI\ te%4 biało
-czarny schemat podziału boha
terów. 

At dziw, te tak doświadczona 
w aktorskim fachu i tak przeni
kliwie zapowiadająca się w re
żysersk im rzemiośle - Anna Po
lony od razu uklękła przed tek
stem. W Talmudycznym szale, by 
nie uronić :tdźbła myśli, dodat
kowo utwór tekstami Wojtyły in
krustując, postawiła na intrawer
'tyczny dlalog w myśl zasady: -
Mówię do partnera, niech więc 

. on słucha mojej duszy. Zbudo
wała Polony całe ciągi " gestycz
nych. westchnień". .,metafizycz
nych. zamyśleń", .,pozazi'l?mskich. 
spojrzeń", W zderzeniu zaś z rea
listycznym sztafażem naszego 
.,padolu placzu" (prymitywiz.m 
scenografii Ryszarda Melliwy po
mógł zdecydowanie ~ej teatral
nej klęsce) powstał pretensjonal
ny kicz, nie mający nic wspólne
go z: poetyką Teatru Rapsodycz
nego, który - jak dowodzimy od 
lat z Bolesławem Taborskim .._ 
był n a p r a w d ę a w a n g a r
dowy. 

Najśmieszniejsza jest przygoto
wująca się do roli młodej Matki 
Dorota Segda, która inkantuje 
dyszkantem miłosne trele. Alicja 
Bienicewlcz (Anna) tak jest za
fascynowana swoim cierpieniem, 
że nie może dostrzec ani posłan
nictwa Aleksandra Fabisiaka, 
który zdołał opętać jej ,.bialego" 
zięcia, ani zdroworozsądkowego 
spojrzenia .,czarnego" (typa), czy
li Marka Litewki, któremu biskup 
Wojtyła zadał od razu dwieście 
dni czyśćca . Pozostałym grozi wię
cej Bo z kolan powstać nie po
trafi ą. 


