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Jan Pawel li pisze dramaty
Natychmiast zaczęto je tŁumaczyć
na różne języki; najpierw jedyny drukowany - "Przed sklepem jubflera" Najczujniej zachowało si' rad io włoskie:
;u.ż
w 1979 roku nadało tą sztukę w
form ie słuchowiska Zaraz potem
na podobny pomysł wpadło radio
irland zkie - w czasie Wizyty
Ojca Swiętego w · lrlandit Pi elgrzymce Jana Pawla li po Stanach Zjednoczonych towarzyszy
la emisja .•Przed sklepem jubi
Zera'' w susternie rad i o-telewi•
zyjnym CBS Dramat doczekal
się dość ni efortunnej
premieTli
w teatrze westmi'lł3terskim w Londyni e w trakci e w izyty Papieżo
w Wielkiej Brytanii Reżyser do·
konał rozmaitych · upiększefl tekstu; międ zy inn'l)mi samowolnie
podopisywal pewne kwestie Ni"
sposób wyliczyć wszystkich premier sztuk Karola Wottyly On
sam na temat eksplozji zainteresowa'l\ swoją twórczością wypo·
wiedztal się ro zbrajająco ~rzcze ·
rze: .,Jut ni e ' wiem, CI') mam z
tym zrobić Po prostu niech «leci» Cie~awa rzecz, że niektóTZl/
nawet uważają. że to coś warte
A ja podejrzewam. że nie uważal iby tak, odyby n ie stalo llie
tak, jak sie stało" .
W Poll!ce najszybciej zareagowało Krystyna Skuszanka
Prę
miera .. Brata naszego Boga" w
orudntu 1980 r okazala si e jed .
nak wydarzeniem nie tyle arty
stycznym, co towarzyskim, galowym
spotkaniem
publiczności
wBzelkich możliwych orientacji.
'makosze doczekali
momentu,
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1978

dowiedział się, że

Z teatru

"Przed sklepem jubilera"
kiedy po nie koflczących się ukło
nach, owacjach - w pustosze·
jącym teatrze, w loż11 pierwszego piętra . powstali: metropolita
krakowski i ówczesny l sekretarz
KK PZPR. abu uścisnąć robie
ręce . .Na parterze kilkudziesięciu
widzów, zadarlsz11 głowy, bilo
brawo
Ktoś, kto miał odwagę bezpo.
średnzo po premierze mówić, że
sztu ka ,,Brat naszego Boga" jest
nłeteatralna, fliezrozumiała i t akież samo jest przedstawieni e narażał się publiczności.
TWórczość Karola Wojtyły byla· wydarzeniem natury duchowo-reli·
gi j-aej i od początku przyciągola
tłumy w ielbicieli
zafascynowanych
wszystkim, co dotyczyło
Papieta. l tak być musi! Do jego teatru zawsze . przyjdą ludzie ,
dla · których
przetyciem będzie
każde padające ze sceny słowo
l te względu na t'llch widzów, z
szacunku dla nich długopis przy
pisaniu dTŻ'JI ...
tym kultowym podejściu
do twórczości Karola Wojtyły kfjlje się jednak prze·
dziwny paradoks. Wielkość po
staci Jana Pawla ll polega mię
dzy mnymi na tenomenie naturaZnQści.
Postadl on nie~wykłq
zdolność · rozmawiania z ludźmi
O Śptawach najtrudniej/fZych W

W

'sposób

najpro.~tszy

Przekroczył

pewien próg prostoty.

Niedawno w trakcie otwarcia
wy$tawy ,:Swiat teatru
Karola
Woityly" aktorzy ze Starego Tea·
tru deklamowali poezję Mickiew icza, Słowackiego, Norwida . Robili to nienaturalnie i patetycznie.
.,Przed sklepem jubilera,. przedstawienie w Teatrze Kameralnym przygotowane z okazji X.
rocznicy papieskiego pantyfika
tu - jeszcze glębiej brnie w ów
paradoks Jeśli trze~wo. bez kontekstu uczuciowego popatrzeć na
ten dramat - okaże się . że bliż
szy jest t r aktatowi filozoficznem u , niż sztuce pisanej na scenę;
że są to przede wszystkim myśli
o charakterze medytacyjnym (to
zresztą sugeruje autor) na temat
milości i sakramentu małżeństwa
i takimi winny pozostać Mogły 
by :rtanowić treść eseju, albo ka·
zani a, ale nie da się ich wyglaszat w teatrze. ~te bez przyczyny pier.wsze premiery 'odbywały
się w radio
ł miały formę słu
cho~'iska, które podlega
innym
prawom niż teatrAnna Polony zrobiła wszystko .
aby . pozmienia(' statyczne monologi na scenkt. No i powstal
spektakl mieszający gatunki : rap·
sodu . z małym reali zmem . ~ ie
istnieje taki aktor, który mógł
by zagrać prawdę w spektaklu,
w którym role podzielone są na
aluchajqcuch i wygłaszających

monologi. Prowadzi to do podstawowych problemów na scenie:
co robić z rękoma, głową, oczyma w przera~liwie dlugich chwilach własnego milczenia Dokąd
można terkotać maszyną do szy·
cia, kluć sobie palce przy fastrygowaniu "sukienki· ślubnej, oglą
dać fotografie . lub wlasne paznokcie? Dokąd można? Chyba, że
ma ~o buć dla aktorów Stareao
Teatru swoi sty cz yściec ...
rzedmioty w tym spektaklu
sq dziwacznie pomieszane:
rad io typu Pionier z symbolicznym elementem dekoracji
(zresztą bardzo pięknym) kopią witrażu Wyspiańskiego z kokiola Franciszkanów Przedmioty symbolizujące absolut
czują
się ile w towarzystwie zbyt dosłownych: zgrzebnego dywanika,
typoweqo gramofonu ... Nie pomagają . Tracą moc.
Bezcelowe jest dalsze opisywanie spektaklu, bo OPQwiadanie w
tej recenzji dowcipów jest niezb1Jit stosowne. a Drzedstawienit
nie daje też podstaw ,do dyskusji o metafizyce Jedno jest poci eszające, że uparcie wystawia·
na twórczość Karola Wojtyły nie
wyrządza
s.zkody Osobie Jana
jak tadna
Pawla 11, podobnie
egzaltowana recytacja nie szko·
dzi poezji l?:y1Jriana Norwida.
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Karol WoJt yła, .,P rzed sklepem
Jubilera". uk ład tekstu, InscenizacJa l reźy'Je rla: Anna Polony,
Ryszard Melllwa,
scenografia
opr. muzyczne J ózef Opalskl,
premiera 15 X 1988, Teatr Kameralny. '

