
iat teatru 
iKarola Wojtyły 
W dziesięciole<:ie pontyfikatu Ja

na Pawła II Stary Teatr w 
Krakowie przygotował dwie 

in eresujące imprezy: przedstawienie 
,.Przed sklepem jubilera" Karola 
Wojtyły na scenie kameralnej przy 
ul. Bohaterów Stalingradu i wysta
wę ,.Swiat teatru Karola Wojtyły" 

sa · ·m. Heleny Modne je,·;skiej 
przy ul. Jagiellońskiej. 

Przedstawienie wyreżyserowane 
przez znakomitą aktorkę Annę Po
lony przede wszystkim unaocznia 
problem: czy dziś możliwy jest teatr 
rapsodyczny, taki jaki realizował 
w czasie okupacji i po wojnie Mie
czysław Kotlarczyk, taki jaki _upra
wiał w latach 1941-44 wraz z Kot
larczykiem i jak go później pojmo
wał Karol Wojtyła, i jak o nim pisał 
jako współteoretyk? Odpowiedź jest 
trudna, aczkolwiek krakowski spek
takl, starannie przygótowany i do
brze obsadzony, z<laje się sugerować 
jej formę negatywną. 

Szkoda, !e nie ma kla.tyc:mego 
wzorca scenicznego ,,Przed sklepem 
jubilera" z czasów działalności Te
atru Rapsodycznego. Jak ten tekst 
;prezentowałby dziś na swojej scenie 
Teatr Rapsodyczny, gdyby istniał'? 
Można jedynie snuć wyobrażenia 
ożywione aktorami - postaciami z 
nie istniejącego już teatru. Można 
też przypuszczać , bez ryzyka dra
stycznego błędu, że przedstawienie 
byłoby trudne do utrzymania w kla-
sycznej formu e. .. 
Współczesna rzeczywistość. nie 

tylko teatralna, nie tylko kulturalna, 
oddziałuje na scen~. Cty· nie zmu
siłaby rapsodyków do przynajmniej 
częściowego odstąpienia od pierwot
nych kanonów bycia w teatralnym 
przedstawieniu? Czy owa ascetyczna 
oszczędność środków wyrazu ekspo
nująca słowo, n iemal ograniczająca 
się doń, trwałaby wciąż jako twór
czy eksperyment? Czy samo słowo 
mogłoby być dziś glównym zaczy
nem dramatu, fermentem, przez 
który przechodzą ludzkie czyny, 
skąd czerpią swoją wlaściu:ą dyna 
mikę? Kto dziś tak potrafi mówić, 
kto dziś tak potrafi słuchać? 

Nie prze<:zę, przydalby s ię dzi ś 
imaginacyjny teatr Wl/Obraźni, teatr 
wnętrza, teatr słowa, o jakim pisał 
Karol Wo jtyla w 1952 oku: w takim 
teatrze gra idea, wszystko inne 
- gest, aktor, plas tyka, muzyka 
- podporządkowane jest problemo-
wi. Aktor rapsodyczny nie staje si ę 
daną postacią, al e niesie peu.:ien 
problem. 

Modelowym ekstern rapsodycz-
nym, nie wymagającym zadnej 
adaptacji, je t ,.Przed skl~pe1r• jub<
lera", określony przez autora jako 
medytacja o sakramencie małżeńst
wa, przechodząca chwilami w dra 
mat. Posyłając rzecz Kotlarczykowi 
w 1960 r. pisał: Muszę Ci przesiać 
owoc moich zainteresowań literac
t.-.;~n ,.,,.;. nA tłht7_flł?~'nn r7n .ł\1L nró-

podchwytuj, styl rapsodycmy, choć 
n ie naśladują go bez reszty. 

Gra tu nie tylko problem, aktorzy 
też grają, aą ~staciami, ocierają się 
o prawdopodobieństwo psychologicz
ne - najmniej Aleksancier Fabisiak 
(Adam), ale te! i w tekście Adam 
jest po to, aby komun.i'{ował treści 
najlstotnie'• e. na jbarnziej - Ali
cja Bienicewicz (An'la), której 
świetne aktorstwo dramatyczne 
wchłonęło do tego stopnia problem 
ideowy, że aż go wykrz czało upła
kaniem nad nieudanym małżeńst
wem. Między tymi dwiema wybija
jącymi się rolami toczą się popraw
nie wygłaszane monologi, prze<:ho
dzące na planie ideowym w rapso
dycznie oddalone od siebie człony 
dialogów. Proporcje słowa, ·ruchu 
i gestu zostają zachowane. Wystę
pują ponadto: AgniE!szka Mandat 
(Teresa). Dorota Segda (Monika), 
Krzysztof Globisz (Andrzej), Piotr 
Grabowski (Krzysztof), Marek :Li
tewka (Stefan). 

Uczestniczenie w owym medyta
cy jnym wieczorze teatralnym wyma
ga skupienia, wewnętrznego słuchu, 
\vraż li woścl na to, co niewidzialne 
w świe<: ie ludzkim, wymaga zdolno-

aktorskich na jpierw na scenie teatru 
szkolnego w Wadowicac h, potem 
w orzedwojenne j Konfra terni Teat
ral;ej, wreszcie w teatrze konspi
racyjnym w okupowanym Krako
wie. 

Do czasu podjęcia studiów teolo
glc:z.nych działalność ta łączyła ak
torstwo z dramatopisarstwem, póź
niej Qgraniczyla s ię do twórczości li
terackiej i teoretycznej, czę.kiowo 
publikowanej pod pseudonimamL 

Duża czę~ć ekspozyc ji ukazuje 
właśnie związki Karola Wojtyły z 
konspiracy jnym Tea trem Rapso
dycznym realizowanym wespół z 
Haliną Królikiewicz, Danutą Micha
łowską, Krystyną Dębowską i Mie
czysławem Kotlarczykiem. Wojtyła 
wziął udział we wszystkich wo jen
nych premierach tego teatru ... Sło
wacki, Mickiewicz, Norwid, Wy
spiański, Kasprowicz, wielki reper-
uar, teatr słowa ... Wojtyła był naj

wybitniejszym aktorem, grał ,.wnęt
rzem". Nie wystarczyła mu jednak H
tera tura, teatr nie wypełnił jego dą
żeń, któr e zwróciły się w stronę re
llgl!, w stronę teologii. Pozostał jed
nak w późniejszym okresie ducho
wym opiekunem Teatru Rapsodycz
nego. 
Oczywiście. wystawa nie mogla 

pominąć dramatycznych losów po
wojennych Teatru Rapsodycznego -
dwukrotnie likwidowanego adml
n.istr~yjnym nakazem, w 1953 r. na 
cztery lata i w 1967 r. ostatecznie. 
Sporo tu rozmaitych dokumentów 
wokół t e j przykrej sprawy, dużo 
świadectw mówiących o zaangażo
waniach w kole jne jubileusze Teatru 
i w jego obronę. Dlaczego nie od
notowano faktu przyznania Teatrowi 
nagTody artystycmej im. Wlodzim ie-
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.. 
k tóry przechodzą Luazx.te czyny, 
skąd czerpią swoją właściwą dyna
mikę? Kto dziś tak potrafi mówić, 
k to d ziś tak potrafi słuchać? 

ie przeczę , przydałby si ę dzi ś 
i magi nacyjn y tea t r Wllobraźni, teatr 
wnętrza, teatr słowa, o jakim pisał 
Karol Wo jtyla w 1952 roku : w takim 
teatrze gra idea, wszys tko inne 
- gest , aktor , pla styka, muzyka 
- podporządkowane jest problemo-
wi. A k tor rapsodyczny n i e sta j e się 
daną postacią, al e n iesie pewien 
problem. · 

Modelowym ek tern ra psodycz-
n y m, nie \'.rymaga jącym ża dnej 

. arlaptacj f, j es .,P rzed sklepet ' jub;
lera ", określoqy przez au ora jako 
m edy acJa o sakramencie małżeńs -
w a , prz.echodz.ąca chwilami w d r a 
mat. Posyłaj ąc rzeC'Z Kotlarczykowi 
w 1960 r . pisał: Mwzę Ci przesiać 
owoc moich zainteresowań literac
kich. Jv..ź od dłuższego czasu pró
bow alem stylu rapsodycznego, który 
w yda j e m i się racze j siużyć m edy
tacji niż dramatowi (może to tylko 
mój punkt w i dzenia ). 

W zwiazku z tym Bol esł aw Ta
barski słuszni e zauważa : Teatr Ra p
sodyczny wystawiaŁ tek sty niedra
m atyczne. A l e gdyby n ap isano sztu
kę spec j alnie dl a niego. m iala by ona 
u; laśn ie formę " Pr zed sklepem ju
biLera". Utw ór ten, w raz z później
szym "Promi eniow aniem ojcostw a" , 
stanowi w sw ej stylistyce i struk
turze n ajt r w alszy pomnik związków 
Karola Wo jtyly z Teat rem Rapso
dycznym . Zarzucone zostały pozory 
r eal izmu i l in earnego r ozu;o j a akcj i, 
a l udzka p sychika i problem y uka
zane są w poet yckim z f il ozoficzn ym 
w ymiarze . 

Tak i sto tn ie jest z ty m tebtem, 
który w ys nu wa si ę w słowach i ob
ra zach z wnętr za my:S!i. a przezna
czony jest r acze j do ko ntemplac ji 
czy m edytac ji n i ż n a scenę, idący 
głosem do wewną trz , przyb iera jący 

formę miste rium l ho milii. łączący 
elementy sakralne 1 świeck ie , pa tos 
i pros to tę , war tości widzialne i n ie
w idzia lne. 

Jak grać - jak mówić taki teks 
- nie wyrywa jąc go ze stylistyki 
s a tycznego drama tu symbolicznego, 
poetyckiego i m istery jnego? Jak 
przedstawiać tekst o ta jemnicy 1 
dramacie miłości, o rozb1eżnośd 
między ~m . co na ~wierzchni , 
a .tym, co w głębi ludZlrie j duuy, 
o przenikaniu &~ w ~cłu amugl cle
nia i tmugi światła? O t,.m. ile m\Ycjl 
ma zoetać a -praw &l? 

"Przed 1!ilrlepem jubn.." Dll lla
meralnej scenie Starego Teatru jest 
swego rodu.ju komproml.sem między 
stylem rapsodycznym a dramatycz
nym. Królu je słowo niosące pro
blem. Nie przeszkadzal!l mu dyskret
n a scenografia i muzyka. Słowo 
brzmi czysto, rytmicznie, brzmie
niem uwydatnia trdć, cu.sem jakb 
ukrytą w czytanym teldcie. Aktorzy 
mów.ią 1 ~'- nę nte tak ak 

innych utulaK!h dramatyCUly 

"Przed sk l epem 1ttb i!era" Karol.a Wo jtyty Fot. Wojelech Plewlńskl 

ści zobaczenia wie kie j sprawy mai
żeń skiej miłości w perspek ywie du 
chowe j, i sakramentalne j. T o m imo 
pozorów n~e tak-i e dziś pr os e. Lec z 
to już kwestia poz.atea ra!na. 

A utorem scenariusza wys awy 
) :;wiat t ea t ru K arola Woj ty ły" jest 
Jan Ciechowicz. Zrealizowa li w y ta
wę Krystyna Dziewońska , Ann a Li
ta k i Grzegorz N iz'ole k . P r o jek t 
ekspozyc ji opracowały Bar bara Bor 
kowska i ::vTonika Piolrowicz. a re
urodukcje fotog raf iczne mater ! ałów 

przygo~owała J a dwiga Rubiś. 
T wórcom wys a wy udalo się zgro

madzić imponuj ącą lic zbę dokumen
:ów w pos ac · or.vginalnych afis zów , 
książek, rękopisów, maszynopi sów , 
listów, wycinków pr a sowych , pro 
gramów teatra lnych, projektów sce
nogr aficznych, fotogra f ii itp. zwi ą

zanych z teatralną i dramatopisar
ską działalnością Kar ola Woj tyły. 

Przy pomniano p ierwsze doświad
czenia t"a tra lne Karola Wojty ły, 
jego młodzieńcze fa scyn ac je tea t ra l
ne. k tórym dawał w yraz w swej d zia
ł a l n ości praktyczne j, od poc zą t ków 

'- ,,/ 

rza P ietrzaka? Tr zeb a za tem przy
pomnieć tu uza sa d nie nie jury tej 
nagrody z roku. 1961, w dwudziestą 
roczn icę założenia Teatru . Jury posta
nowi lo przyznać zb iorową nagrodę 
a rtysty c zną - k r akow skiemu T eat
ro u:i Rapsodycznemu pod kierownic
twem d r . Mieczystawa Kotlarczyka 
- za twórczy wkład w po l ską k ul 
turę teatra1nq, ze szczególnym 
uwzględnien iem pi onierski ej zasługi 
scenicznej adaptac j i i r ealizacji k il 
kHdziesięciu niescenicznych arcy
dzi eł lit eratury polskiej i l wiato 
u:ej. 

Wys: a w a c ieszy s:~ znacz.ną fr ek
·,,·enc ją . Przychodzą ludz ie starsi i 
młodzi , przyg ląda ją się d ługo eks
pona tom. nie spieszą się . mają czas 
na refleksję, w której jest i miej~ce 
!la pouc zające odnajdywanie mlo 
dz ' eńczych paczą ków wielkośc i Ja 
na Pawła I I. 

KAZIMIERZ KANIA 
Stary Teatr w K rakowie : ,.P rzed skle
pem jubilera" Karola Wojtyty Układ 
tek stu, lnsceniucJa i reżyse · : Anna 
Polonv. •ceno~:rafla: Rysz :u euiw a. 
opr ac~wanie in uzyczne : zer Opal ski. 
Proro ie ra 15 X. 19SS r. 
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czy eksperymen t? Czy samo słowo 
mogłoby być dziś głównym zaczy
nem dramatu , fermentem, przez 
który przechodzą ludzkie czyny, 
skąd czerpią swoją wlaściu;ą dyna 
mikę? K to dziś tak potrafi mówić, 
.kto dziś tak potrafi słuchać? 

Nie przeczę, przydałby s ię dziś 
imagi nacyjny teatr Wl/Obra źni, teatr 
wnętrza, teatr słowa, o jakim pisał 
Karol Wojtyła w 1952 oku: w takim 
teatrze gra idea , wszystko inne 
- gest , aktor, plastyka, muzyka 
- podporządkowane jest problemo-
wi. Aktor rapsodyczny nie staje się 
daną postacią, a le niesie peu:ien 
problem. 

Modelowym ek tern rapsodycz
nym, nie wymagającym zadnej 
adaptacj;, je t "Przed sklepetr. jub<
lera", określony przez autora jako 
medytacja o sakramencie małżeńst 
wa, przechodząca chwilami w dra
mat. Posyłając rzecz K otlarczykowi 
w 1960 r. pisał: Muszę Ci przesłać 
owoc moich zainteresowań literac 
u..;,..n ,.,,.;. nA tł1n7_'ł""nn r7n .ł\ n nrń-

podchwytują styl rapsodycm1y, choć 
n ie naśladują go bez reszty. 

Gra tu nie tylko prdblem, a ktorzy 
też grają, 111 !pOStaciami, ocierają aię 
o prawdopodobieństwo psychologicz
ne - na jmniej Aleksander Fabiśiak 
(A<Iam), ale też i w telclcie Adam 
jest po to, aby komuni '{ował treści 
najlstotnie'• e. na jbarnr.ie j - Ali
c ja Bienicewicz (An'::lal, które j 
świetne aktorstwo dramatyczne 
wchłonęło do tego stopnia problem 
ideowy, że aż go wykrz czało zapła
kaniem nad nieudanym małżeńst
wem. Między tymi dwiema wybija
jącymi się rolami toczą się popraw
nie wygłaszane monologi, przecho
dzące na planie ideowy m w rapso
dycznie oddalon e od siebie człony 
dialogów. Proporcje słowa, ·ruchu 
i gestu zostają zachowam!. Wystę
pują ponadto: Agnil!szka Mandat 
(Teresa) . Dorota Segda (Monika), 
Krzysztof Globisz (Andrzej), Piotr 
Grabowski (Krzyszt~. Marek hi
lewka (Stefan). 

Uczestniczenie w owym medyta
cy jnym wieczorze teatralnym wyma
ga skupienia, wewnętrznego słuchu, 
\Vraż li waści na to, co niewidzialne 
w świec ie ludzkim, wymaga zdolno-

aktorskich na jpierw na scenie tea tru 
szkolnego w Wadowicach, pote:n 
w orzedwojenne j Konfraterni Teat
ral;e j, wreszcie w teatrze konspi
racyjnym w okupowanym Krako
wie. 

Do czasu podjęcia studiów teolo
gicznych działalność ta łączyła ak
torstwo z dramatopisarstwem, póź
nie j ograniczyła s ię do twórczości li
terackiej l teoretyczne j, częściowo 
publikowanej pod pseudonimami. 

Duta czę~ć ekspozyc ji ukazu je 
właśnie związki Karola Woj tyły z 
konspiracyjnym Tea trem Rapso
dycznym realizowanym wespół z 
Haliną Króliklewicz, Danutą Micha
łowską, Krystyną Dębows.ką i Mie
czysławem Kotlarczykiem. Woj tyła 
wziął udział we wszystkich wo jen
nych premierach tego teatru ... Sło
wacki, Mickiewicz., Norwid, Wy
spiański, Kasprowicz., wielki reper-
uar, teatr słowa ... Wojtyła był naj

wybitnie jszym aktorem, grał "wnęt
rzem". Nie wystarczyła mu jednak li
teratura, teatr nie wypełnił jego dą
żeń, któr e zwróciły się w stronę re
llgll, w stronę teologii. Pozostał jed
nak w późniejszym okresie ducho
wym opiekunem Teatru Rapsodycz
nego. 
Oczywiście . wystawa n!e mogła 

pominąć drama tycznych losów po
wojennych Teatru Rapsodycznego -
dwukrotnie likwidowanego adm!
nistr~yjnym nakazem, w 1953 r. na 
cztery lata i w 1967 r. ostatecznie. 
Spor o tu rozmaitych dokumentów 
wokół t e j przykrej sprawy, dużo 
świadectw mówiących o zaangażo
waniach w kole jne jubileusze Teatru 
1 w jego obronę. Dlaczego nie od
notowano faktu przyznania Teatrowi 
nagrody artystycmej im. Włodzim ie -



.. 
k tóry przechodzą Luazx.te czyny, 
skąd czerpią swoją właściwą dyna
mikę? Kto dziś tak potrafi mówić, 
k to d ziś tak potrafi słuchać? 

ie przeczę , przydałby si ę dzi ś 
i magi nacyjn y tea t r Wllobraźni, teatr 
wnętrza, teatr słowa, o jakim pisał 
Karol Wo jtyla w 1952 roku : w takim 
teatrze gra idea, wszys tko inne 
- gest , aktor , pla styka, muzyka 
- podporządkowane jest problemo-
wi. A k tor rapsodyczny n i e sta j e s ię 
daną postacią, al e n iesie pewien 
problem. · 

Modelowym ek tern ra psodycz-
n y m, nie \'.rymaga jącym ża dnej 

. arlaptacj f, j es .,P rzed sklepet ' jub;
lera ", określoqy przez au ora jako 
m edy acJa o sakramencie małżeńs -
w a , prz.echodz.ąca chwilami w d r a 
mat. Posyłaj ąc rzeC'Z Kotlarczykowi 
w 1960 r . pisał: Mwzę Ci przesiać 
owoc moich zainteresowań literac
kich. Jv..ź od dłuższego czasu pró
bow alem stylu rapsodycznego, który 
w yda j e m i się racze j siużyć m edy
tacji niż dramatowi (może to tylko 
mój punkt w i dzenia ). 

W zwiazku z tym Bol esł aw Ta
barski słuszni e zauważa : Teatr Ra p
sodyczny wystawiaŁ tek sty niedra
m atyczne. A l e gdyby n ap isano sztu
kę spec j alnie dl a niego. m iala by ona 
u; laśn ie formę " Pr zed sklepem ju
biLera". Utw ór ten, w raz z później
szym "Promi eniow aniem ojcostw a" , 
stanowi w sw ej stylistyce i struk
turze n ajt r w alszy pomnik związków 
Karola Wo jtyly z Teat rem Rapso
dycznym . Zarzucone zostały pozory 
r eal izmu i l in earnego r ozu;o j a akcj i, 
a l udzka p sychika i problem y uka
zane są w poet yckim z f il ozoficzn ym 
w ymiarze . 

Tak i sto tn ie jest z ty m tebtem, 
który w ys nu wa si ę w słowach i ob
ra zach z wnętr za my:S!i. a przezna
czony jest r acze j do ko ntemplac ji 
czy m edytac ji n i ż n a scenę, idący 
głosem do wewną trz , przyb iera jący 

formę miste rium l ho milii. łączący 
elementy sakralne 1 świeck ie , pa tos 
i pros to tę , war tości widzialne i n ie
w idzia lne. 

Jak grać - jak mówić taki teks 
- nie wyrywa jąc go ze stylistyki 
s a tycznego drama tu symbolicznego, 
poetyckiego i m istery jnego? Jak 
przedstawiać tekst o ta jemnicy 1 
dramacie miłości, o rozb1eżnośd 
między ~m . co na ~wierzchni , 
a .tym, co w głębi ludZlrie j duuy, 
o przenikaniu &~ w ~cłu amugl cle
nia i tmugi światła? O t,.m. ile m\Ycjl 
ma zoetać a -praw &l? 

"Przed 1!ilrlepem jubn.." Dll lla
meralnej scenie Starego Teatru jest 
swego rodu.ju komproml.sem między 
stylem rapsodycznym a dramatycz
nym. Królu je słowo niosące pro
blem. Nie przeszkadzal!l mu dyskret
n a scenografia i muzyka. Słowo 
brzmi czysto, rytmicznie, brzmie
niem uwydatnia trdć, cu.sem jakb 
ukrytą w czytanym teldcie. Aktorzy 
mów.ią 1 ~'- nę nte tak ak 

innych utulaK!h dramatyCUly 

"Przed sk l epem 1ttb i!era" Karol.a Wo jtyty Fot. Wojelech Plewlńskl 

ści zobaczenia wie kie j sprawy mai
żeń skiej miłości w perspek ywie du 
chowe j, i sakramentalne j. T o m imo 
pozorów n~e tak-i e dziś pr os e. Lec z 
to już kwestia poz.atea ra!na. 

A utorem scenariusza wys awy 
) :;wiat t ea t ru K arola Woj ty ły" jest 
Jan Ciechowicz. Zrealizowa li w y ta
wę Krystyna Dziewońska , Ann a Li
ta k i Grzegorz N iz'ole k . P r o jek t 
ekspozyc ji opracowały Bar bara Bor 
kowska i ::vTonika Piolrowicz. a re
urodukcje fotog raf iczne mater ! ałów 

przygo~owała J a dwiga Rubiś. 
T wórcom wys a wy udalo się zgro

madzić imponuj ącą lic zbę dokumen
:ów w pos ac · or.vginalnych afis zów , 
książek, rękopisów, maszynopi sów , 
listów, wycinków pr a sowych , pro 
gramów teatra lnych, projektów sce
nogr aficznych, fotogra f ii itp. zwi ą

zanych z teatralną i dramatopisar
ską działalnością Kar ola Woj tyły. 

Przy pomniano p ierwsze doświad
czenia t"a tra lne Karola Wojty ły, 
jego młodzieńcze fa scyn ac je tea t ra l
ne. k tórym dawał w yraz w swej d zia
ł a l n ości praktyczne j, od poc zą t ków 

'- ,,/ 

rza P ietrzaka? Tr zeb a za tem przy
pomnieć tu uza sa d nie nie jury tej 
nagrody z roku. 1961, w dwudziestą 
roczn icę założenia Teatru . Jury posta
nowi lo przyznać zb iorową nagrodę 
a rtysty c zną - k r akow skiemu T eat
ro u:i Rapsodycznemu pod kierownic
twem d r . Mieczystawa Kotlarczyka 
- za twórczy wkład w po l ską k ul 
turę teatra1nq, ze szczególnym 
uwzględnien iem pi onierski ej zasługi 
scenicznej adaptac j i i r ealizacji k il 
kHdziesięciu niescenicznych arcy
dzi eł lit eratury polskiej i l wiato 
u:ej. 

Wys: a w a c ieszy s:~ znacz.ną fr ek
·,,·enc ją . Przychodzą ludz ie starsi i 
młodzi , przyg ląda ją się d ługo eks
pona tom. nie spieszą się . mają czas 
na refleksję, w której jest i miej~ce 
!la pouc zające odnajdywanie mlo 
dz ' eńczych paczą ków wielkośc i Ja 
na Pawła I I. 

KAZIMIERZ KANIA 
Stary Teatr w K rakowie : ,.P rzed skle
pem jubilera" Karola Wojtyty Układ 
tek stu, lnsceniucJa i reżyse · : Anna 
Polonv. •ceno~:rafla: Rysz :u euiw a. 
opr ac~wanie in uzyczne : zer Opal ski. 
Proro ie ra 15 X. 19SS r. 



W dziesi~ol~i• pontyfikatu Ja
na Pawła II Stary Teatr w 
Krakowie przygotował dwie 

in eresujące imprezy: przedstawienie 
,.Przed sklepem jub iler a" K arola 
Woj tyły na scenie kameralnej przy 
ul. Bohaterów Stalingradu i wysta
wę_ ,.Swiat teatru Karola Wojtyły" 
w sali im. Heleny M<><irze je,·:skiej 
przy ul. Jagiellońskiej. 
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przez znakomitą aktorkę Annę Po
lony przede wszystkim unaocznia 
problem: czy dziś możliwy jest tea tr 
rapsodyczny, taki jaki rea lizował 
w czasie okupacji i po wo jnie Mie
czysław Kotlarczyk, taki jaki ,upra
wiał w latach 1941-44 wraz z Kot
larczykiem i jak go późni ej po jmo
wał Karol Wojtyła , i jak o nim pisał 
jako współleoretyk? Odpowiedź jest 
trudna, aczkolwiek krakowski spek
takl, starannie p r zygólowany i do
brze obsadZOII'ly, zda je się sugerować 
je j formę negatywną. 
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wzorca scenicznego ,,Przed sklepem 
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Współc zesna rzeczywistość. n ie 
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oszczędność środków wyrazu ekspo
nująca słowo, n iemal ogranicza jąca 
się doń , trwałaby wciąż jako twór
czy eksperymen t? Czy samo słowo 
mogłoby być dziś głównym zaczy
nem dramatu , fermentem, przez 
który przechodzą ludzkie czyny, 
skąd czerpią swoją wlaściu;ą dyna 
mikę? K to dziś tak potrafi mówić, 
.kto dziś tak potrafi słuchać? 

Nie przeczę, przydałby s ię dziś 
imagi nacyjny teatr Wl/Obra źni, teatr 
wnętrza, teatr słowa, o jakim pisał 
Karol Wojtyła w 1952 oku: w takim 
teatrze gra idea , wszystko inne 
- gest , aktor, plastyka, muzyka 
- podporządkowane jest problemo-
wi. Aktor rapsodyczny nie staje się 
daną postacią, a le niesie peu:ien 
problem. 

Modelowym ek tern rapsodycz
nym, nie wymagającym zadnej 
adaptacj;, je t "Przed sklepetr. jub<
lera", określony przez autora jako 
medytacja o sakramencie małżeńst 
wa, przechodząca chwilami w dra
mat. Posyłając rzecz K otlarczykowi 
w 1960 r. pisał: Muszę Ci przesłać 
owoc moich zainteresowań literac 
u..;,..n ,.,,.;. nA tł1n7_'ł""nn r7n .ł\ n nrń-

podchwytują styl rapsodycm1y, choć 
n ie naśladują go bez reszty. 

Gra tu nie tylko prdblem, a ktorzy 
też grają, 111 !pOStaciami, ocierają aię 
o prawdopodobieństwo psychologicz
ne - na jmniej Aleksander Fabiśiak 
(A<Iam), ale też i w telclcie Adam 
jest po to, aby komuni '{ował treści 
najlstotnie'• e. na jbarnr.ie j - Ali
c ja Bienicewicz (An'::lal, które j 
świetne aktorstwo dramatyczne 
wchłonęło do tego stopnia problem 
ideowy, że aż go wykrz czało zapła
kaniem nad nieudanym małżeńst
wem. Między tymi dwiema wybija
jącymi się rolami toczą się popraw
nie wygłaszane monologi, przecho
dzące na planie ideowy m w rapso
dycznie oddalon e od siebie człony 
dialogów. Proporcje słowa, ·ruchu 
i gestu zostają zachowam!. Wystę
pują ponadto: Agnil!szka Mandat 
(Teresa) . Dorota Segda (Monika), 
Krzysztof Globisz (Andrzej), Piotr 
Grabowski (Krzyszt~. Marek hi
lewka (Stefan). 

Uczestniczenie w owym medyta
cy jnym wieczorze teatralnym wyma
ga skupienia, wewnętrznego słuchu, 
\Vraż li waści na to, co niewidzialne 
w świec ie ludzkim, wymaga zdolno-

aktorskich na jpierw na scenie tea tru 
szkolnego w Wadowicach, pote:n 
w orzedwojenne j Konfraterni Teat
ral;e j, wreszcie w teatrze konspi
racyjnym w okupowanym Krako
wie. 

Do czasu podjęcia studiów teolo
gicznych działalność ta łączyła ak
torstwo z dramatopisarstwem, póź
nie j ograniczyła s ię do twórczości li
terackiej l teoretyczne j, częściowo 
publikowanej pod pseudonimami. 

Duta czę~ć ekspozyc ji ukazu je 
właśnie związki Karola Woj tyły z 
konspiracyjnym Tea trem Rapso
dycznym realizowanym wespół z 
Haliną Króliklewicz, Danutą Micha
łowską, Krystyną Dębows.ką i Mie
czysławem Kotlarczykiem. Woj tyła 
wziął udział we wszystkich wo jen
nych premierach tego teatru ... Sło
wacki, Mickiewicz., Norwid, Wy
spiański, Kasprowicz., wielki reper-
uar, teatr słowa ... Wojtyła był naj

wybitnie jszym aktorem, grał "wnęt
rzem". Nie wystarczyła mu jednak li
teratura, teatr nie wypełnił jego dą
żeń, któr e zwróciły się w stronę re
llgll, w stronę teologii. Pozostał jed
nak w późniejszym okresie ducho
wym opiekunem Teatru Rapsodycz
nego. 
Oczywiście . wystawa n!e mogła 

pominąć drama tycznych losów po
wojennych Teatru Rapsodycznego -
dwukrotnie likwidowanego adm!
nistr~yjnym nakazem, w 1953 r. na 
cztery lata i w 1967 r. ostatecznie. 
Spor o tu rozmaitych dokumentów 
wokół t e j przykrej sprawy, dużo 
świadectw mówiących o zaangażo
waniach w kole jne jubileusze Teatru 
1 w jego obronę. Dlaczego nie od
notowano faktu przyznania Teatrowi 
nagrody artystycmej im. Włodzim ie -
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k tóry przechodzą Luazx.te czyny, 
skąd czerpią swoją właściwą dyna
mikę? Kto dziś tak potrafi mówić, 
k to d ziś tak potrafi słuchać? 

ie przeczę , przydałby si ę dzi ś 
i magi nacyjn y tea t r Wllobraźni, teatr 
wnętrza, teatr słowa, o jakim pisał 
Karol Wo jtyla w 1952 roku : w takim 
teatrze gra idea, wszys tko inne 
- gest , aktor , pla styka, muzyka 
- podporządkowane jest problemo-
wi. A k tor rapsodyczny n i e sta j e się 
daną postacią, al e n iesie pewien 
problem. · 

Modelowym ek tern ra psodycz-
n y m, nie \'.rymaga jącym ża dnej 

. arlaptacj f, j es .,P rzed sklepet ' jub;
lera ", określoqy przez au ora jako 
m edy acJa o sakramencie małżeńs -
w a , prz.echodz.ąca chwilami w d r a 
mat. Posyłaj ąc rzeC'Z Kotlarczykowi 
w 1960 r . pisał: Mwzę Ci przesiać 
owoc moich zainteresowań literac
kich. Jv..ź od dłuższego czasu pró
bow alem stylu rapsodycznego, który 
w yda j e m i się racze j siużyć m edy
tacji niż dramatowi (może to tylko 
mój punkt w i dzenia ). 

W zwiazku z tym Bol esł aw Ta
barski słuszni e zauważa : Teatr Ra p
sodyczny wystawiaŁ tek sty niedra
m atyczne. A l e gdyby n ap isano sztu
kę spec j alnie dl a niego. m iala by ona 
u; laśn ie formę " Pr zed sklepem ju
biLera". Utw ór ten, w raz z później
szym "Promi eniow aniem ojcostw a" , 
stanowi w sw ej stylistyce i struk
turze n ajt r w alszy pomnik związków 
Karola Wo jtyly z Teat rem Rapso
dycznym . Zarzucone zostały pozory 
r eal izmu i l in earnego r ozu;o j a akcj i, 
a l udzka p sychika i problem y uka
zane są w poet yckim z f il ozoficzn ym 
w ymiarze . 

Tak i sto tn ie jest z ty m tebtem, 
który w ys nu wa si ę w słowach i ob
ra zach z wnętr za my:S!i. a przezna
czony jest r acze j do ko ntemplac ji 
czy m edytac ji n i ż n a scenę, idący 
głosem do wewną trz , przyb iera jący 

formę miste rium l ho milii. łączący 
elementy sakralne 1 świeck ie , pa tos 
i pros to tę , war tości widzialne i n ie
w idzia lne. 

Jak grać - jak mówić taki teks 
- nie wyrywa jąc go ze stylistyki 
s a tycznego drama tu symbolicznego, 
poetyckiego i m istery jnego? Jak 
przedstawiać tekst o ta jemnicy 1 
dramacie miłości, o rozb1eżnośd 
między ~m . co na ~wierzchni , 
a .tym, co w głębi ludZlrie j duuy, 
o przenikaniu &~ w ~cłu amugl cle
nia i tmugi światła? O t,.m. ile m\Ycjl 
ma zoetać a -praw &l? 

"Przed 1!ilrlepem jubn.." Dll lla
meralnej scenie Starego Teatru jest 
swego rodu.ju komproml.sem między 
stylem rapsodycznym a dramatycz
nym. Królu je słowo niosące pro
blem. Nie przeszkadzal!l mu dyskret
n a scenografia i muzyka. Słowo 
brzmi czysto, rytmicznie, brzmie
niem uwydatnia trdć, cu.sem jakb 
ukrytą w czytanym teldcie. Aktorzy 
mów.ią 1 ~'- nę nte tak ak 
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ści zobaczenia wie kie j sprawy mai
żeń skiej miłości w perspek ywie du 
chowe j, i sakramentalne j. T o m imo 
pozorów n~e tak-i e dziś pr os e. Lec z 
to już kwestia poz.atea ra!na. 

A utorem scenariusza wys awy 
) :;wiat t ea t ru K arola Woj ty ły" jest 
Jan Ciechowicz. Zrealizowa li w y ta
wę Krystyna Dziewońska , Ann a Li
ta k i Grzegorz N iz'ole k . P r o jek t 
ekspozyc ji opracowały Bar bara Bor 
kowska i ::vTonika Piolrowicz. a re
urodukcje fotog raf iczne mater ! ałów 

przygo~owała J a dwiga Rubiś. 
T wórcom wys a wy udalo się zgro

madzić imponuj ącą lic zbę dokumen
:ów w pos ac · or.vginalnych afis zów , 
książek, rękopisów, maszynopi sów , 
listów, wycinków pr a sowych , pro 
gramów teatra lnych, projektów sce
nogr aficznych, fotogra f ii itp. zwi ą

zanych z teatralną i dramatopisar
ską działalnością Kar ola Woj tyły. 

Przy pomniano p ierwsze doświad
czenia t"a tra lne Karola Wojty ły, 
jego młodzieńcze fa scyn ac je tea t ra l
ne. k tórym dawał w yraz w swej d zia
ł a l n ości praktyczne j, od poc zą t ków 

'- ,,/ 

rza P ietrzaka? Tr zeb a za tem przy
pomnieć tu uza sa d nie nie jury tej 
nagrody z roku. 1961, w dwudziestą 
roczn icę założenia Teatru . Jury posta
nowi lo przyznać zb iorową nagrodę 
a rtysty c zną - k r akow skiemu T eat
ro u:i Rapsodycznemu pod kierownic
twem d r . Mieczystawa Kotlarczyka 
- za twórczy wkład w po l ską k ul 
turę teatra1nq, ze szczególnym 
uwzględnien iem pi onierski ej zasługi 
scenicznej adaptac j i i r ealizacji k il 
kHdziesięciu niescenicznych arcy
dzi eł lit eratury polskiej i l wiato 
u:ej. 

Wys: a w a c ieszy s:~ znacz.ną fr ek
·,,·enc ją . Przychodzą ludz ie starsi i 
młodzi , przyg ląda ją się d ługo eks
pona tom. nie spieszą się . mają czas 
na refleksję, w której jest i miej~ce 
!la pouc zające odnajdywanie mlo 
dz ' eńczych paczą ków wielkośc i Ja 
na Pawła I I. 

KAZIMIERZ KANIA 
Stary Teatr w K rakowie : ,.P rzed skle
pem jubilera" Karola Wojtyty Układ 
tek stu, lnsceniucJa i reżyse · : Anna 
Polonv. •ceno~:rafla: Rysz :u euiw a. 
opr ac~wanie in uzyczne : zer Opal ski. 
Proro ie ra 15 X. 19SS r. 


