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Wystawienie utworu Różewi
cza O wojnę powszechną za 
wolność ludów prosimy Cię, Fa
ni e w sytuacji, gdy co druga 
scena z okazji' 70. rocznicy od
zyskania niepodległości gra Ga
lązkę rozmarynu, jest dowodem 
niezależności myślenia dyrekto
ra. Jest przedsięwzięciem tyleż 
ambitnym , ryzykownym co nie
udan ym. Niestety, Tadeusz Ró
żewi cz napisał przeszło dziesię_ć 
lat temu scenariusz w idowiska 
telew izyjnego w oparciu o od
naleziony autentyczny pamiętnik 
polskiego żołnierza służącego w 
carskim wojsku, w którym za
pisywał on dokładnie wojenną 
codzienność, nawet nie tę z 
pierwsze j linii frontu, lecz ogla-

daną oczami sanitariusza polo
wego szpitala . W chw ili powsta
nia u twór m ial inne znaczenie, 
choćby przez zawarte w nim 
au tentyzm r elacji i fakty, w 
tym czasie będące białymi pla-
mami his torii. Dziś, gdy gazety 
pełne są artykułów h istorycznych 
o tworzeniu się państwowości 
polskiej po latach n iewoli, gdy 
ukazała się mon ografia Andr zeja 
Garlickiego o Piłsudskim, a 
przedstawiciele władz państwo
wych składają wieńce w wawel·· 
skiej krypcie przed trumną Mar
szałka, odkrywczość tego t ekstu 
znacznie zmalała. Niemniej 
nraorem ier a przygotowana przez 
Cybulskiego oczekiwan a była z 
uwagą jako jedyne właściwie, 
ooważne potraktowanie przez 
tea try te j ważnej rocznicy. 
Wspani ały Sen o Bezgrzesznej 
J erzego J arcekiego przygotowa
n y został wiele la t temu. 

Mimo w ielu zabiegów dokona
nych przez scenografa J ana Ba
nuchę w przestrzeni teatr alnej 
(usadził on w idzów na scen ie 
przekształcając widownię w po
ligon wojenny, a balkon zar e
zerwował dla świata mar:zeń i 
pamięci bohatera) dobry t eatr 
się n ie zrodził. Ani reżyserowi , 
ani aktorom nie starczyło środ
ków. by choćby nastrojem. a t
mosferą przywołać w wyobrai
ni w idza praw dziwy teatr wo3-

3., ważne, poruszają
d e okropnie, komplet
, z poetyckiej wielo-
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r wn ie nijaka. W fil 
irego były one prze
mają inną funk

r bez wieloznacznoś-
1ie. I bardzo dobr ze 
tym Różewicz , do-TEAT R 

dramatur g, nie 
c tego tekstu d la 

Worszowo, ul. J~'.u C,ow ~ka 1.C 

2 -02~80 
Nr . . z dn. 

MałyJ)~ 
realizm 

Przedstawienie Przed sk lepem 
jubilera nie r obi w K rakowie 
większego wrażenia, n ie ma at
mosfery zdarzenia, podniosłości , 
jaka przed paru laty towar zy
szyła przedstawieniom szt uk 
Wojtyły. 

Ale trzeba zauważyć, że dzi 
siejsza publiczność jest inna niż 
przed paru laty. Op.;adł niewąt
p liwy niegdysiejszy r eligij no-pa
t r iotyczny entuzjazm, jakiemu 
poddawaliśmy się niemal wszy
scy bezkrytycznie i przy każdej 
okazji w początkach lat osiem
dziesiątych. 

Widownia Przed sklepem ju
bilera : trochę młodych ludzi, pa
rę zakonnic i sta teczne pan iusie 
z pa rafialnych wycieczek. Jakiś 
człowiek pogapu je się bezradnie 
na wywieszony obok kasy ca
łomiesięczny reper tuar i pyta 
swoją towarzyszkę - "Hela, to 
na które sztuke m y w końcu 
idzie m ?". W odpowiedzi słyszy 
- Taż ci mówiłam, że m y na 
Pap,leża opłacili ". 

;BIETA BANIEWICZ 

w Warszawie : O 
SZECHNĄ ZA WOL 
V P R OS I MY CIĘ, PA 

' Różewicza . In sceniza 
' op r acow anie muzyki: 
tlski, scenografia : .Jan 
premiera 15 XII 1988. 

Anna P olony miała więc chy
ba rację - być może przeczu
wała taką publiczność - decy
dując się na pokazanie Przed 
sklepem jubilera w konwencji 
tea tru realistycznego. Rozbudo
wała stronę wizualną, prze
strzeń sceny wypełn i ając przed
miotami i r ealiam i codzienności. _ 
Zmi eniła układ tekstu i relac je 
postaci. szukając dla bohaterów 
swego przedstawienia motywacji 
osvchologicznych . 
Oczywiście, gdybym chciała 

ocenić to przedstawien ie pomija
jąc kontekst widowni, wzbudzi
loby niewątpliwie m ój szacunek. 
Nie o rzychylarn się bowiem do 
om nu niektórych interpretato
rów dramaturgii Wo)tylv. zape
wn ia iacvch (m.in . Krzysztof 
Dvbciak) . że Przed sklepem ju
bi l eTa iest to k ameralnv dramat 
nokazuiącv powojenną rzeczy
wistość . uimuiącv żvcie ludzk ie 
w skali mikrospolecznei. 

Dramat poetycki Wojty!Y w -
rasta bowiem bezsprzecznie z 
tr adycji tea tru r apsodycznego. 
Nie zdar zeni a i fabularna cią
g ło~ć akc ii. lecz słowo i jego 
ci E'żar ga tunkowv s tanowią zasa
rle kon~trukcvina te i dramatur
e:i i Stad na iwła~ci wsza możli 
w n<cia ich realizacii oazosta je 
konwenci :=~ teatru raosodvczne
f'! fl . któr::~ istn ie iP z::~ snrawą slo
W'\ i ohPcno~ci aktor :J. n ie utoż 
< A mi:=~iacego sie z nostaciami. T 

Alicja Bienicewicz (Anna) 1 Agnieszka Mandat (Teresa) . F o t. Stanisław 

w. Beszkiewicz 



w kilkunastu Inscenizacjach, ja
kie powstały w świecie (także 
tych polskich) według sztuki 
Przed sklepem jubilera - usiło
wano ·nawiązywać do tradycji 
teatru rapsodycznego. Zresztą 
zrobiła to także· Anna Polony, 
wystawiając ten dramat przed 
paru laty na Skałce. 

Na kameralnej scenie Starego 
Teatru przywolanie rapsodycz
nych tradycji miałoby sens 
szczególny. Teatr przy ulicy 
Bohaterów StaUngradu był bo
wiem sceną wybudowaną z my
ślą o Teatrze Rapsodycznym 
Mieczysława Kotlarczyka i przy 
znacznym wysiłku samego tea
tru, który niebawem zlikwido
wano. Przy wejściu afisze, fo
tografie, programy z przedsta
wień Rapsodyków. W foyer parę 
zdjęć z pozascenicznego życia 
zespołu, czarna kotara ze zło
cistą harfą. stanowiąca sym
bol teatru Kotlarczyka, ale tak
że całą dekorację i kompozycję 
rapsodycznych przeds~wień. 

Więc niemało powodów dla 
zaistnienia w tym miejscu wi
dowiska rapsodycznego. Tylko 
wątpię - te same wątpliwości 
towarzyszyły, być może. reżyser
ce - czy publiczność dzisiejsza 
chce i może zrozumieć taki 
teatr. Konwencja rapsodyczna 

"Stara 
Kobieta 
wysiaduje" 
w Toruniu 

Od pierwodruku sztuki Tadeu
sza Różewicza Stara Kobieta 
wysiaduje upłynęło właśnie 
dwadzieścia lat. Po jej obejrze
niu w Teatrze . im. Wilama Ho
rzycy zaczęłam się zastanawiać 
nad aktualnością tego tekstu. 
Nie tą doraźną, na użytek chwi-
l i l ~t-7 n"'ain"o u.ru.....,łnt• ,,,.",,,_,"''-

nigdy tak naprawdę nie wkro
czyła do naszego teatru. Poczy
nania Kotlarczyka przez wiele 
lat pozostawały w samotności i 
na uboczu. W początkach lat 
osiemdziesiątych teatr próbował 
nawiązać do tej konwencji 
(właśnie inscenizacje sztuk Woj
tyły, także Mord w katedrze 
Eliota, w reżyserii Jarockiego), 
niestety na krótko. 

Anna Polony postanowiła zro
bić przedstawienie o zwykłym 
życiu zwykłych ludzi w jakiejś 
inteligenckiej rodzinie, próbują
cych mówić i myśleć o sensie l 
wartości własnego istnienia, o 
ideach promieniowania, wzajem
nego zbliżania się ludzi ku so
bie. O ludziach traktujących 
bardzo poważnie miłość, małżet'l
stwo i drugiego człowieka, któ
rego nie powinno się ranić. Roz
myślających stale o kształcie 
własnego życia. 

To życie tak niby zwyczajne, 
a jednak bardzo głębokią, toczy 
się w skromnych wnętrzach, 
gdzie jakieś stare radio, szydeł
kowe serwetki, maszyna do szy
cia, lampa.. . oddają małą real
ność sprzed lat dwudziestu kil
ku. naszą ówczesną małą stabi
lizację, w której jeszcze wów
czas ·nie zagubił się ostatecznie 
człowiek Tylko ogromny witraż, 

drzwi lokalu widać peron, po ' 
którym przechadzają się podróż
ni oczekując na nadchodzący 
pociąg z Piły do Łodzi Fabrycz
nej - jak zapowiada głos z 
megafonu. Ludzie nerwowo 
przyspieszają kroku; jakaś ko
bieta popycha dziecięcy wózek, 
ktoś inny szybko przebiega mo
cując się z pokaźnym neseserem. 
Przy kawiarnianym stoliku sie
dzi Stara Kobieta (Tatiana Pa
włowska). Ma na sobie kilka 
kwiecistych kiecek, na nich cięż
kie futro. Spod kapelusza ob
wiązanego chustką sterczą rude, 
a pod nimi siwe włosy. Obwie
szona drobiazgami i świecideł
kami, przypomina choinkę. W 
wykonaniu aktorki jest to tyl
ko i przede wszystkim konkret
na. realistyczna baba, a nie uo
sobienie prawiecznej Matki Na-
1:ttrv. Rnli bt•nkttil' .:lłv 
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jakby z Wyspiańskiego, zamy
kający przestrzeń sceny, za
plątał się w tym realistycznym 
spektaklu z konwencji rapso
dycznej; chwilami także gra 
aktorów, zwłaszcza Agnieszki 
Mandat i Krzysztofa Globisza 
zwracających się bezpośrednio 
ku widowni, wpatrujących się 
uparcie we własne twarze - bo 
właśnie twarz ludzka - jak 
chce Wojtyła - odzwierciedla 
los człowieka, z niej promieniu
ją uczucia. 

Wszystko, co słyszymy ze sce
ny w tym przedstawieniu, brzmi 
trochę dziwacznie, sztucznie, 
patetycznie i nie wiadomo właś
ciwie, co z tym zrobić. Ale to 
nie tylko efekt tego, że sztuki 
Wojtyły źle znoszą poetykę rea
listyczną, na jaką zdecydowała 
się Anna Polony. Dialogi, a ra
czej monologi o pozornej struk
turze dialogu dalekie są od 
codziennej mowy kolokwialnej. 
Bo my dzisiaj nie mówimy o 
sprawach istotnych; o odkrywa
niu ludzkiego "ja'', wpatrywa
niu się w drugiego człowieka, o 
tym, że "człowiek musi powra
cać w te miejsca, z których 
wyrasta jego istnienie", że 
.. przyszłość zależy od miłości", 
że życie nasze powinniśmy prze
żywać godnie. To wszystko 

wyrazistości, ostrości zachowań 
i gestów pogłębiających znacze
nie roli. 

Jak wspomniałam, kawiarnia 
nie stanowi zamkniętej prze
strzeni. Za przejściem na peron 
znajdują się zupełnie nie wy
korzystane miejsca, stanow1ące 

brzmi jakoś sztucznie, o tym się 
w życiu lilie mówi. 

Dramat Wojtyły powstał u 
progu lat sześćdziesiątych, gdy 
sztuka w PRL-u zaczęła podda
wać się zarządzonej odgórnie 
kompromitacji filozofii persona
listycznej. Odkryty dla sceny w 
latach osiemdziesiątych, mógł 
wówczas stać się wolaniem o · 
uduchowienie naszych czasów, o 
zachowanie godności ludzkiej 
osoby. Ale większość prób wy
korzystania tej szansy w teatrze 
kończyła się na okolicznościo
wych przedstawieniach. 

Spektakl krakowski, mimo że 
niby też .. okolicznościowy'', bo 
powstał w 10 rocznicę pontyfi
katu. pozostaje jednak czymś 
wiecei niż tylko rocznicową 
laurką. Ale może jeszcze tylko 
Anna Polonv nosi w sobie mi
sie uduchowienia naszvch cza
sów i wiare. że Stary Teatr oo
winie>n zbawiać ~wiat. Niestety, 
.. oarll.fialna" widownia nic chy
ba o tym nie wie. 

LIDIA WOJCIK 
Stary Teatr lm. Modrzejewsl51ej w 

Krakowie (Scena Kameralna): 
PRZED SKLEPEM JUBILERA Karo
Ja Wojtyły. Inscenizacja 1 reżyseria: 

Anna Polony, scenografia: Ryszard 
Melllwa. Premiera 15 X 1988. 

całkowicie zbędny element zabu
dowy sceny. Przedstawieniu Te
resy Działak brakuje ostrego. 
wyrazistego podziału przestrzeni 
(zamknięcie dworcowej pocze
kalni - otwarcie śmietniska), 
zrealizowanego bez zakłóceń, z 
pełną konsekwencją. Myślę, że 

Kobieta), Michał M. Ubysz (Kelner Młody). Fot. 


