
ZOfta :ilwadzlta 

"'Crakowak:a prnprend.era sztuki f'..arola ·o3~~,. .. 

'tło oefl1Włste 1 m-oZlMł.ale, te dwlatowa prapremiera 

aztuld arola 'ojty'ły "'"rat nas?.ego " - t1ra o.'!była al 

w dn1u 1 '.XII. 1980 'l'. liR usbltone j dlA pol ski e 3 Jtultul'y scenie 

TeatN ta.Jultuaza o w .rakowle - Dl.lłliała wzbucJzł4 

azerolde sa1ntereeowan1e f;łf1wnte z uwagi na ~ztaleja&q pos.yc.1f 

Jej autora - papleh ana P•ła II. I choć f'altt autorstwa 

potl08ta.1e nadal n1eiiJiykla w ty~~ wypedJd latoq 1 niemal 

Ol'gftlllcznle ze ntuką SWlQUI\Y, to cd.llO łe od jej powatad.a 

upłptło lat :JO, pr•47• kt&-e gł~ld, Gkasaly al !ywotne l 

aktualne do c1s1•, o 'prsy tyJ~ ~d.wowene ao atJdch w1c1zł11r, 

bes berte17 wieku 1 wł.M7• f'ctuk& sajalaje al bo\dea probleme

Id •t~ fłotdle z prawlllll l obowtę'*-1 e z ł o w 1 e k a, 

wak"_je ftP łatnfe 1ce w n1a t et, zastanawia eiv, jaki 

u!ytek .... z nlcł zrobi w llllt wlaa'J8 oraz dla dobra ogc1łu. 

llahat.N~p dramatu st pi Jkna historyczna poated 

llłoc!opolaklego •'••• . elowaldego /1845-19161, 

przyjaciela Chełmońekiego, '· ego 1 tkiewlcza, ktf1r7 

wyr•kł al aztuld. 1 pt>zywdsieł habl t zakonn7, bJ jako ~at 

Albert ZA.1~ al lo._ bezdamej b1edot7. t• dramatu nie 

Jeat .Jednak blog!'afta wybitnej jednoatkl, ale drcse po..tt-

w .. la !yelowej . th'ocl, ba V.ająea cołe !JOle trudna 

samokre,·len1a ~ \ftltplł • clnch w ' 

oraz walce o docbowenle .1•.1 wiemo'ct. 

laauwR6 al wt . c T!D8Zfł paralele z ~ ąctlOWJil 

mtora, ktt1ry w 1'01al 19:JB I'OZpOCsął atuMa polonlfltyctne na 

1n1•-*rtec1e "-ctenodekta, kan~fiC je w czaale wo.1n;r 
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na ~ch kursach. Naattpl'd.e małotył :onaplracy j~ •spct 

aatoreld., grał w nim ~ 1 poaał swe pierwe• drema\7. Dla 

~ przelotył ·~· sot'okleee, z . coęllławea ~Uaroą

ldt m powolał 4o ł~1e Teatt- łapeodycq, wyatvpu.1"o w ~ego 

wesyatldob ałedld.u wo.1ennych pt'e!ld.eracb pit1ra Słowocld.eeo, 
' 

JCaeprowicsa, :7~ia1iakłego, lorwida i !icldewicza. «11rc~• 

3eet Kat-ol Wo3~la poetą, publikuje wtet'eu l pla• dla teatl'u 

/kontJmatJe to w latech naat~'Pft.Ych, jeeo aa&rty ostatni aramat 

pod tytuł• "Proad enłowanłe ojcostwa• powstaje w ~ku 1964/ • 

. balał prze~ artea podobny c1o Chmielowekiego dt'amat wew• 

llttrZft7, g~ poeauł powołanie do innego !ycta, z~ka.1fł0 aw~3 

rozdziel dw1eokt . 

Ale eą to 3d ooz..yw taicle nasze pl'JWatne rozwatmta 

awi_... se 080'bła autora. SiJ:a "Brata naazegt Boga" tkwi w 

Jego wy3'ciu posa apraą oaobtate w stert azeraąob roswa6ati 

na temat roli .1ednoetki w apoJ:eoMłtatwie 1 dwia4011d.e wtdtte.1 

na aieble ~teclsdal.Do4eł u loe.J wepQbraci . ' warstwie 

11 teraokie-i barc!zo ł.ntet"eeu.1qoe 110gq tu byt ~~la z wlel-
~ 

ldmt wsoro.S. ~' Łatwo o&\ale ~ moma w sztuce Knrola 

lojł7łJ echa w1e1Jdch ACen z • . er.o czy ~ae1Jtek1eeo. 

Cha-raktet-yet~o-. . .1eet 'PI'dba esukania włeamych Odpowiedzi na 

odwieczne pytania etawiane ptazez na,1wyb1 tnłejesych. Dobru 

znana naeze.11lteraturze przemiana artye\7 w apołeosnib, 

ktdr7 cauje ~iedz!el.ftodc! ze d81eze loe;r narodu. z tya, 

te bohetn- \Vo3tJ~ nie stara ełę ateną4 na czele lw!u, widsl 

bowiem awoje poel amictwo w poc1ątanł.u za nta. /"1 sa panem 

p63c!ęł Nie , .1a pdJc!t za n1m1 "1. 

.. 



' 
)4ałan1a31ł0 prsea nami auchowq wal.k , wybranego boha

te1'a, :at-ol Vojtyla ~~~ t)ł •knte o f)Ottt •tte lo ci t mil:o-

a1ercbda. konłecmo'ct noazukłwenta w s~ sobie ceoh 

4obrycba az.yatko tkwi w ozłowteku, potrzeba t.ylto atł, 

kt&-8 b.J to uruchomtł7• . ..,. dlatego ten f1losoftozny ~akura 

nacJ ostowecM at-, ned ~. co - .1ak to autor namywa - jeet 

w noa powterschowne t 1enne Ol'ez net! tJIIl, co atanowi 

wertoU S.atotNt, ninymłenłal.Nt- przykuwa naezq uwaet ntepo

dsS.elnie. ~e brak nam ostatnio w teat~ze •ielktch ~&kur~ 

mOralnych pNIId.e~a "Drata nasze~ o a• apełnS.a t w ta.1 dzte-

4z1n1e S.atotne zadM11e. 

Z.łaaou, te 1 real tzac.1a ~amatu wypoc'lb bArt! BO 

1Dtft'eau.1ęeo, ~oanie wep~""cmtąo z powac11 l cha-raktettea 

tekstu. ~aąn. ~aze'lb - ktl1re3 sn&ezęcq prepremłel'tt 

wraz Z OprSCOWI!d'lłem tekstu ZMtdZi r~Zt!IID7 • &nalazła ala tej 

eztukt odpowie ~d.ta, szlaelletną , oa110zęt1nq w -romtaoh 

11J11teZU, a ~DG~Umenta:l.m&, z połotalem gtfcle fłkceritu na -ą-

pow1ad-. a'łowo. /D,ko3t aa.1q akto1'• Jatakowaą wproeł nieska-

zi telnit 1/. :o1 c1wnft gra ne ad zmi 81lł dw l1ch mł~ch 

aktordlla ·en Fryca t et-Z)' 01ta~ek. 

1 3 CNc1nla wyatlap1ł r-ryos, r ' dat•tł oslowieka pełnego 

wqtplłwo'ct, prfh1.1ąoego w rozmowach zsr&lno z naJblł*•BJ!d 

jak 1 s przełlwntkaml d • no t'tł'\ czace r;o pyta-

n! e . 1 był monolitem. j4dt tntr.yetało na artyatt 

esłowlek1-. znwaze ak:1.erow~ w etl'Oftł lu~zt. t J1r&u3ąGJ~D 

poprzea ten ustawie~ 1alog znale ~ wla•c1wfł odpowied •• 

OarclzO ciekawe 'by~ sw1:aazcza eeeny z · emajOD\JIIl• / . oje!eoh 



Zl tra akt/ czy z • . ..,.•. /:~al d i1chaleweld./, post.aclQ 

at.mowiącq jakby drugie ja bohatera, oraz z lllłodsledoZJil 

lłubert• l romeaz. '1t41d.1rl, odosłanym przes ~rata U t"te do 

!101• 1ecldego. jego tyoi0W7 plerwowa"r, Addll 
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Cbmłelowakl , nam&ttł · "ACJca lalczewaldego, by wybrał malarstwo 

nie habłt. ' 

~ktaklu 'hłe,-ze udział włelu znel·olldtyeh aktor"., 

grajfłC nawet en1z~. ~cjAl.Dł do tej premłe1'J' skomponowana 

przez :t-zyastota •enaenckieeo DUZJ]ca tJOdnoel nastr~-1 . usupeł

nlGft7 pełną wyrazu popt-zez swą surowodeS oprw~ ecenogran.czną 

Arł'lrl iekll~ t -ttłdJft.Y ubt"owakiej . ~te malBt'ekie obraatłl 

Ch elowel tego, wprowadzajqce nas ~odatkowo w kllma~ sztukl , 

wykonell ~drze j Peller 1 łanusa bltwlrtsld. . Toteł 4z1tk1 

atllll'DM.1 pracy oałego zeapol\1 otrBJID&ll'- spektakl nie tylko 

znaczący , ale ·aleby wychodzący naprzeciw wrail' wo6o1 dzlsle3• 

ezego ~idsa. 


