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TEATR Artur Michalski 

Wojtyła według Polony 
Przed sklepem jubilera - medytację o 

sakramencle malteństwa przechodzącą 
chwilami w dramat napisał Karol Wojtyła 
w 1960 roku. Jest to utwór, który w swojej 
formie daleko wychodzi poza kanony 
obowiązujące w sztuce dramatycznej. W 
swej stylistyce i strukturze wraz z póź
niejszym Promieniowaniem ojcostwa mie
ści się natomiast bardzo dobrze w kon
wencji teatru rapsodycznego. Czym jest 
teatr rapsodyczny? U podstaw jego kon
cepcji leży wyodrębnienie słowa jako 
pierwszoplanowego elementu. Wszystk~e 
inne środki ekspresji, jak gest, oprawa 
sceniczna, muzyka są bardzo oszczędne, 
występują zawsze w tle i jedynie dopo
wiadają to, co niesione jest przez słowo. A 
przez słowo w teatrze rapsodycznym nie
sion} jest zawsze problem \\ swej nagiej 
abstrakcyjnej postaci. Nieważny jest za
tem, a nawet celowo zaniedbany, realizm 
sceniczny czy linearny rozwój akcji. Liczy 
się tylko postawienie i próba rozwlązaala 
problemu, który ukazywany jest wielopła
szczyznowo językiem filozofii i poezji. 

W przeddzień 10. rocznicy wyboru kar
dynała Wojtyły na papieża, z premierą 
Przed sklepem jubilera wystąpiła scena 
kameralna Starego Teatru w Krakowie. 
Inscenizacja wychodzi poza koncepcje 
teatru rapsodycznego l trzeba przyznać, 

że choć _abieg taki jest ryzykowny, to 
efekt okazał się w pełni udany. Tekst me
dytacji, dramaturgicznie surowy, poddany 
został licznym przekształceniom, a sceno
grafia i szereg rekwizytów uplastyczniło 
widowisko, wprowadzając aktorów w 
konkretną przestrzeń. Taki kształt sztuce 
nadała Anna Polony - autorka układu 
tekstu, inscenizacji i reżyserii krakow
skiego przedstawienia. Dokonała tym sa
mym przedziwnej symbiozy rapsodycznej 
i dramatyczej koncepcji teatru. Posunięcie 
to, paradoksalnie okazało się pomocne 
dla głównego celu teatru rapsodycznego 
- dla czystości treści, jasności i otwartoś
ci stawianych problemów. Inscenizacja 
pokazała, że głębokie i trudne rozważania 
Karola Wojtyły można podać widzom w 
teatrze \\ sposób możliwie prosty i czytPl 
ny, nie zapoznając przy tym filozoficznych 
i teologicznych wymiarów. 

Rzecz po odsłonięciu kurtyny zaczyna 
się jakby od końca literackiego pierwo
wzoru. W fotograficznej ciemni dochodzi 
do ~potkania matki z synem (Teresy l 
Krzysztofa). Krzysztof wywołuje zdjęcia 
swojej narzeczonej - Moniki. Wszystko 
co od tej chwili będzie się działo, a więc 
prezentacja dziejów miłości rodziców 
obojga narzeczonych nie jest już teraź
niejszością, ale staje się retrospekcją, 

wspomnieniem, którego przywolanie w 
obliczu zbliżającego się małżeństwa mło
dych wydaje się konieczne. Może w ten 
sposób, przez zrozumienie własnego dzie
dzictwa, lepiej poznaJą siebie, uświado
mią sobie ciążącą na ich postawach at
mosferę domów rodzinnych i staną się 
wyczuleni na przyszłe niebezpieczeństwa 
mogące zagrozić ich miłości? 

Dla miłości Teresy i Andrzeja (rodziców 
Krzysztofa) życie okazało się za krótkie. 
Zostaje ono przez los dramat-yetole prze
cięte. Andrzej ginie na froncie, Teresa 
swoje uczucia przelewa na syna. Z kolei 
dla miłości Anny i Stefana (rodziców Mo
niki) życie jest za długie, miłość ta zaczy
na pękać i jakby zanikać. 

Rolę Anny poprowadziła znakomicie 
Alicja BienicPwicz, bardzo sugestywni~> 

przedstawiając stany swojej du~zy w obh
czu zanikającej miłości i narastającej sa
motności, w której powoli rodzi się prag
nienie znalezienia innego mężczyzny. Siłę 
i dramatyzm monologu Anny wzmacnia 
rozwiązanie sceniczne zastosowane przez 
reżyserkę. Monolog Anny jest w istocie 
spowiedzią, której słucha Teresa. I gdy 
emocje serca wymykają się spod kontroli 
Anny, gdy bohaterka podejmuje wew
nętrzny bieg ku zdradzie pojawia się 
Adam i mówi: ,.Nie!" Adam jest postacią 

nie do konca czytelną (w tej roli bardzo 
dobrv Aleksander Fabis iak). W literackim 
oryginale takim może pozostac, ale w tea
trze, gdzie obok słowa przemawia obraz. 
domaga się pewnego dookreślenia. Może 

dobrze się stało, że autorka spektaklu 
ubrała go w czarny sweter, ciemne spod
nie i białą koszulę. Tym samym przypo
mina nieco kapłana. Zresztą nieważne czy 
Jest to kapłan, czy swleckl. Ważne, że uo
sabia w sobie wartosci, o których swiat 
jakby zapomniał, że Ich strzeże, jest mąd-
ry i silnv _ 
Wśród występując~ch aktorów na szcze

gólną uwagę zasługuje Dorota Segda w 
roli Moniki. Stworzona przez młodą ak
torkę kreacja obdarzona została dzie
wczęcym wdziękiem i delikatnością. Role 
Andrzeja i Stefana - zagrali Kszysztof 
Globisz l Marek Litewka. Natomiast Ag
nieszka Mandat (Teresa) i Piotr Grabow
ski (Krzysztof) zagrali swoje role w nieco 
innej konwencji niż pozostali aktorzy, 
bardziej zbliżonej do teatru poezji. Przy 
czym Piotr Grabowski wydał mi się na 
scenie jakby zalękniony, ao sposób jego 
gry trochę sztuczny. Nie jest to jednak ża
den zgrzyt w spektaklu, prLeciwnie - w 
ten sposob uzyskano dodatkowy efekt 
(byC" może me zam1erzony) podkresłający 
pewną niedojrzałosc prawie każdego mło
dego mężczyzny do małieństwa. 

Przed sklepem jubilera, spektakl zreali
zowany według koncepcji Anny Polony 
Jest ważnym wydarzeniem na scenach 
teatralnych Krakowa 

Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera. 
układ tekstu, inscenizacja l retyserla: Anna 
Połony; Teatr Kameralny Krakow; premiera 
15 X 1988 r. 


