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c2!14 D ziesię_ć . lat temu, może troc_h~ 
-wczesrnej, -a może trochę późllleJ 

- _mniejsza o da.tę, mógłbym ją spra· 
wdzić kar·tkują.c roC'zniki "Tygodnika 

-Pow~chnęgd'', w których pows.tatwi
łem ś'lad 'tamtego wyda.rzenia, ale to 
nieis·tcltne - Anna •Połony pokazała 
.~ed 5-kłepmt julbi!leral" w swojej 
reżyserii na placy~u pr~Zykoś.cielnym 
na Skałce. Nie 1był to teatr rw potocz
nym JW.umieniu tego słowa. Dekoracją 
był fronton kościola 00. Paullnów, 
oświetlony reflektorami ł roślinność 
ogrodu ddasz;tornego. Stałem w pewnej 
odl~ci <m akltorów. rlapadał 
zmierzch. Ludzie wychodzili ze śtwią.ty-

..ni je~rz.cze rounodleni, skupieni. Nie 
._było widać -ani ges·tu, ani ruchu addo
rów . . Do ·wiel•kiej widowni zgromadzo
nej -w płeRerze, k.tóra zapełniła plac 
i . ~.werki -~zykościelne, docierały, je
~y.nie -:głosy, znakomicie zonkiestrowa-
-ne, 'USta-wione rapsodycz.nie. Parniętam 
3eszcze dz.iiŚ to wz.ruszenie, ja·kie mnie 
uniosło, .kiedy sł!uchałem głosów Tere-

. sy, Andrzeja, Anny, Stefana, Moniki, 
Krzys7Jtofa i Adama. Nie wie&iałem, 
czemu to przypisać, czy intelektualnej 
głę!bi tekstu, czy kuns:z.tom dykcji 
wszystkich bez wyją·tlku wykon&JWców, 
ozy szczególnym o}tolicmościom, jakie 
temu warzeniu towarzyszyły: prze
strzeni sakralneJ, w iktórej w,s.zystko 
było z.anunone, nastrojowi powagi i 
mod:lilte-wnego zamyślenia, które wiel-

-~i.e 7Jbiorow-bl.ko ·ludzi· ldbcych, pojedyn
czych . pr.uistacz.ało we wsPÓklotę, ro

·dzinę ludzką odbierającą tę medytację 
o sakramencie mal'!eństlwa~ jaką jest 
.,·Przed sklepem jUbilera", bardzo 
emocjonalnie i ·bardw dramatycmie, 
jakby była adresowana do każdego z 
OSQbna. 

15 -patrlz,iernilka> 19&8 '1'. w Teatrze 
.-Kaimera4nym odbyła osię · d:ru.ga ~:z.en
tacja ~11Juki Karola Wojtyły ,.Przed 
sk1epem jubi-lera" .również w reżyserii 

Anny Polony. Na krótko przed przy
stąpieniem do prólb llllQgłem iPrzeczytać 
scenariusz., ikltóry o,pracowała artystka. 
Znalazłem w nim trochę i.mly układ 
tek&l!u·, pa.rę drobnych przesunięć w 
dialogu" ale co istotniejsze, całkowicie 
róż.ną od poprzedniej !Propozycję insce
nizacyjną. Pani reżyser w sp06ób bar-
dw prz.ek0111.ujący wasadniała te 
zmiany i wybór konwencji: ze nie 
może powtarzać tego, oo jui raz zro
biła. Ten a.rgumenlt wydał mi się cał
kiem rozsądny i .uzasadniony. Praw
dziwa sztuka nie znosi powtórek, kopii, 
to Qbniia jej rangę. Mniej natomia,s.t 
przekonywało mnie stwierdzenie, że 
konwencja rapsodyozna w tea:trze już 

TEATR 

si ·za to winę - nie istotne. Ważne 
jest stwierdzenie stanu fa·ktycznego. 

Anna Polony spr<ibOIW.ala pokazać 
.,Przed sklepem julbilera" w konwencji 
tea.tru reali.stycZII'lego i psychologicrz:ne
go, ro.zb,u<iowlujac s.tronę wizualną 
przedstawienia, wypełniając ją przed
miotami, wprowadz.ająt weń realia co
dzienności. Od IPOCZJł•t.lru miałem 
wlłt'plhvości, cz:y może się t6 powieść? 
Moja o:Pinia jest lta.lca, że sztuki drama
ty~me Karola. Wojtyły tle znoszą prze
strzeń normalnego ltea-tru dramatyczne
go. Forma teatru dramatycznego jest 
formą bardzo zmysłową. Domaga się 
ciągłej k<mkretyzacji, jednoznaczności, 
opisu sytuacji dramatycznej i realiów 

ZNAKIZAPYTAŃ 
się wyczerpała, zestarzała, że nie można 
jej odświ&yć. Ta konwe<n.cja - my
ślałem - poza :pa:ru próbami podjęty
mi pr.zez Adama Hanuszkiewicz.a przy 
inS<:eni-zacj! drama·tu romantycl'Jilego, 
przede wsaystkim takstów Słowackiego 
-nigdy - nie została przez teatr dra.
matycz.ny rw pełni wyzyskana. Próby 
rapsodyczne Mieczysława Kotlarczyka 
pr.ze.biegały przez wiele lart w samot
ności, w amlQsferze •bojkotu, bez kon
taktu z tellitrem dra~matycznym, A 
kiedy nić łączności powstać mogła, zo
shiły brwtllllnie przerwane nakazem 
administracyjnym, likwidacją teatru. 
Tradycja raspodycz.na, która mogła być 
elementem odświetającyro dla trady
cyjnego teatru óramatycznego, wstała 
więc poniekąd 7llllarnowana. Kto pono-

z nią z.łąc:z.onych. Teatr Karola Wojty
ły odwołuje s.ię do og61lnych doświad
czeń człowieka, apeluje do podmiotów 
ZJb-iorowych, a nLe jednostk!owych. W 
w~e języlrow~j d•ialog, a ·raczej 
mijające .l!ię monologi o poz.ornej stru
kturze dialogu, dalekie są od potocznej, 
kolok:wia<lnej mowy. Nie można ureali
stycznić sytuacji draomatycwych, do
budować motywac-ji psycho.logicz.nych 
pozostawiając nienaruszoną strukturę 
językowlf. Wszystkie te zabiegi, które 
poczyniła Anna .Polony, uwydatniły 
niespójność i nienaturalność słowa i 
gestu, mimiki i ruchu; patos serca, pa
tos uczuć - który w teatrze nie musi 
być czymś n·ileiWłaścLwym, nieestetycz
nym ·-przeistoczył się w spekta:k:lu kra
kowskim w IPMos krtani: nienaturalny, 

sztuczny, męczący dla wy•konawców i 
odbiorców, sceny i widowni. Przedmio
ty, rek.w-izyty teat!1a:llne, delrora·cje, tł "ro
biazgowe budOlWanie codzienności ,,bo
haterów" tej sztuki przenosi tea.tr 
W10jiyly W i.nny oen:re l.irterarki. 
Uitrudniają one rozwinąć się planowi 
teologicznemu cz.y raczej mistycznemu, 
choć o tym p.lanie pamięta i reżyser, 
i scenograf. Prz.y,powieść ewangeliczna 
o .Pannach Mądrych i Głupich w sce
nerii stołu weselnego zastawionego 
kieliszkami nie zagrała teatralnie w 
pland:e sema~Illt,ycllnym. 
Zywię wielki szacunek do sztuki 

aktors.k,iej An:rl(y Polony, wręcz podZJiW 
dla tego, co zrobiła i robi - dawałem 
wielokrotnie -temu wyraz w moich re
cenz;ach na łamach .,Tygodnika Pow
szechnego". Wiem ltakże, że IPr~y wpro
wadzeniu powtórnYim na swój warsZJta·t 
"Przed .!llklepem julbilera" nie kierowały 
nią żadne względy IPOzaartys.t~zne, czy 
koniunkturalne. 'Wyczuwarm ta.kże w 
tym prze.ds.tawieniu co-ś, czego nie 
umiem rprecyzyjnie określić, ale co jest 
na pewno, jakiś ton osobisty, może 
nawet ,,spowiedź", a ,przede w"ystJdm 
.pragnienie złożenia .hołdu od teatr.u 
Wielkiemu rPo.lakowi w dziesiątą. :rocz
nicę Jego Pontyfikatu. Dlatego tak 
trudno przyszlo mi pisać ten teks.t, 
gdyż nie chcial!bym zranić ani zlekce
wa•żyć ogromnego tWysiłk,u reżysera, 
aktorów, scenografa włożonego w przy
gotowanie tego przeds1tawienia , które 
nie mogło stać się wydarzeniem tea
tralnym. A dlac.zego - to chyba :wy
łuszC"Z.ylean? 
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