Tadeusz MALAK

KAROL WOJTYŁA A TEATR RAPSODYCZNY
Teatr Rapsodyczny już dawno nie istnieje, odeszli jego twórcy, ale wydaje się, że
ten „ zadatek” obecny kiedyś w programie marzeń zrealizował się przynajmniej
w jednym przypadku nadspodziewanie. Czołowy uczestnik tamtej,, rapsodycznej
akcji ”, główny aktor i współtwórca rapsodycznej idei teatru słowa osiągnął szczyt
tamtych marzeń, a nawet je przewyższył w sposób zdumiewający - mistyczny...
Na okładce książki wydanej w roku 2001 w Krakowie przez Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną na sześćdziesięciolecie powstania Teatru Rapsodycz
nego, a zatytułowanej O Teatrze Rapsodycznym1, widnieje zdjęcie dwóch męż
czyzn w średnim wieku, bardzo podobnych do siebie: obydwaj „za okularami”,
jeden ma na ramionach płaszcz z futrzanym kołnierzem, drugi w szacie biskupa,
prawą rękę wyciąga przed siebie, jakby wskazywał jakiś cel. To biskup Karol
Wojtyła, przy nim stoi Mieczysław Kotlarczyk, dyrektor Teatru Rapsodyczne
go, któremu udało się wyjechać w roku 1962 na Zachód w krótką podróż
artystyczną. Scena rozgrywa się w Bazylice św. Piotra.
Książkę, o której mowa, wypełniają dokumenty i listy tych dwóch przyjaciół
dotyczące Teatru Rapsodycznego. Ich związek duchowy jest punktem wyjścia
moich rozważań. Jedno nie ulega bowiem wątpliwości: Kotlarczyk wpłynął
istotnie na kształtowanie się osobowości Karola Wojtyły, z kolei Wojtyła był
w tej przyjaźni najważniejszym partnerem, biorącym udział w tworzeniu du
chowego i artystycznego programu Teatru.
Teatralna przygoda Karola Wojtyły zaczęła się wcześnie, już w szkole,
w Wadowicach. Tam właśnie młody Karol spotkał starszego od siebie o dwa
naście lat Mieczysława Kotlarczyka. Kotlarczyk? „Z wykształcenia polonista
[...] doktor polonistyki [...] swoimi zainteresowaniami i na wskroś oryginalną
twórczością w zakresie teatru ubogacił we wspomnianym okresie życie kultu
ralne powiatowego miasta. Pamiętam, że w tym samym okresie wyjeżdżał do
1
M. K o t l a r c z y k , K. W o j t y ł a , O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru
Rapsodycznego, wstęp i oprać. J. Popiel, wybór tekstów T. Malak, J. Popiel, Państwowa Wyższa
Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków 2001. Papież Jan Paweł II w roku 2003 uczynił
mi wielki zaszczyt i przyjął z moich rąk tę książkę, poświęcając bardzo dużo czasu na rozmowę
oraz wspomnienia. Książka O Teatrze Rapsodycznym stała się punktem wyjścia mojej obecnej
wypowiedzi.
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Salzburga w czasie letniego festiwalu, aby obejrzeć Jedermanna i Fausta [...]
Krystalizował swoje zainteresowania w zakresie teatru religijnego”2.
Karol Wojtyła był zdolnym, wyróżniającym się uczniem, interesowała go
literatura i teatr. Powiatowe miasto Wadowice zamieszkiwała spora grupa in
teligencji, aktywnie uczestniczącej w życiu kulturalnym. Karol brał udział
w spektaklach szkolnego teatru, występował w Antygonie, w Ślubach panienskich, Kordianie i Balladynie, brał udział w konkursie recytatorskim, jeździł
z teatrem szkolnym na przedstawienia do krakowskiego Teatru im. J. Słowac
kiego, czytywał z kolegami recenzje teatralne, prowadząc potem zażarte dys
kusje.
Po maturze w roku 1938 Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przenieśli się z ojcem do Krakowa i zamieszkali
na Dębnikach, w domu przy ulicy Tynieckiej 10. Karol wszedł w artystyczne
życie Krakowa. Było to zawsze jego pragnieniem. „Żyjąc na co dzień poza
Krakowem, w Wadowicach, stale do Krakowa tęskniłem i uważałem za wielki
dzień w moim życiu [...] kiedy już się tu na stałe przeprowadziłem i zacząłem
uczęszczać na Uniwersytet Jagielloński, wydział wówczas filozoficzny i specja
lizacja: filologia polska”3. Studia te przerwała wojna. W czerwcu 1979 roku, już
jako Papież, na spotkaniu z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego na Skał
ce powie z humorem: „Spośród moich kolegów, koleżanek, wiele osób osiąg
nęło te ostrogi pracowników nauki, profesorów uniwersytetu. Ja, gdybym się
lepiej sprawował, może bym też do czegoś doszedł. Cóż zrobić?”4. „Kraków
był umiłowanym miejscem artystów i jest nim nadal. [...] Chyba trudno w Polsce
być artystą, nie przeszedłszy przez Kraków. Mam na myśli wszystkie gałęzie
sztuki. I tę gałąź, z którą byłem może najbliżej związany, to znaczy sztukę
żywego słowa, sztukę teatru i plastykę”5. „Natomiast moje koleżanki z tzw.
Teatru Rapsodycznego czy przedtem jeszcze Teatru Żywego Słowa z okresu
okupacyjnego są dzisiaj znakomitymi artystkami i serdecznie im tego gratuluję”6.
Tymczasem w roku akademickim 1938-1939 student Karol Wojtyła działa
aktywnie w środowisku krakowskim, pisze poezje i dramaty, wygłasza wiersze,
uczęszcza do teatru, a nawet włącza się aktywnie jako aktor w działalność
„Studia 39”. Studio to było rodzajem szkoły dramatycznej powołanej przez
dr. Tadeusza Kudlińskiego, „człowieka teatru”, dla kształcenia u młodych
2 M. K o t l a r c z y k , Sztuka żywego stówa. Dykcja. Ekspresja. Magia, Fundacja Teatru Reli
gijnego, Rzym 1975, s. 7.
3 J a n P a w e ł U , Do profesorów uczelni Krakowa (Przemówienie podczas spotkania z przed
stawicielami wyższych uczelni Krakowa, Kraków, 8 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, t. 1
(1979), cz. 2, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum, Poznań 1990, s. 692.
4 Tamże.
5 Tamże, s. 691.
6 Tamże, s. 693.
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adeptów sztuki aktorskiej umiejętności w zakresie słowa, głosu, wymowy, ru
chu. Zwieńczeniem tych zajęć i ćwiczeń miał być udział w widowisku Kawaler
księżycowy, muzycznej komedii, śpiewogrze o Twardowskim. Odgrywano ją
szereg razy w plenerze na dziedzińcu Kolegium Nowodworskiego latem 1939
roku. Karolowi Wojtyle powierzono rolę Byka w Zodiaku. Wystąpił na scenie
jako pięściarz, w bokserskich rękawicach. Był to teatralny debiut Karola przed
publicznością Krakowa.
Teraz, w Krakowie, Karol rozczytuje się szczególnie w literaturze drama
tycznej Sofoklesa, Szekspira, Moliera, Norwida, Wyspiańskiego... Mimo opusz
czenia Wadowic utrzymuje bliskie związki z Kotlarczykiem, które przeradzają
się w długotrwałą wierną przyjaźń. Gdy Kotlarczyk odwiedza w Krakowie
swoją małżonkę „akademiczkę”, dochodzi przy tej okazji do spotkań z „Lolusiem”. „No, Mięciu, obsadzajmy”7.1 zaczynało się abstrakcyjne obsadzanie ról
z przeczytanych lektur - chodziło o to, by wskazać, kto mógłby zagrać kon
kretną postać. „Miałem zamiłowania aktorskie, sceniczne. Nieraz więc myśla
łem sobie, które postacie chciałbym zagrać”8.
Karol Wojtyła był świetnie zapowiadającym się aktorem. Wyróżniał się już
w teatrze szkolnym w Wadowicach. Mówiło się o jego inwencji twórczej i nie
zwykłym talencie aktorskim. W czasie wizyty w Wadowicach arcybiskupa Ada
ma S. Sapiehy w maju 1938 roku osiemnastoletni Karol Wojtyła wygłosił mowę
powitalną ku czci dostojnego gościa. „Po moim przemówieniu Arcybiskup za
pytał katechetę, na jaki kierunek wybieram się po maturze. Ks. Zacher odpo
wiedział: «idzie na polonistykę». Na co Arcybiskup miał powiedzieć: «Szkoda,
że nie na teologię»”9.
„Zapowiada się nadzwyczajny aktor”10 - oświadczył Juliusz Osterwa po
jednym z konspiracyjnych przedstawień Rapsodyków. A potwierdził tę opinię
Tadeusz Kwiatkowski: „Jedyną drogą dla Karola będzie po wojnie teatr, teatr
ogromny, o jakim marzył Stanisław Wyspiański”11. Sam Karol Wojtyła, już
jako Papież, wspomina: „Minęło. [...] niektórzy mówili: «Ty się nadajesz...,
byłbyś wielkim aktorem, gdybyś został w teatrze»”12. Przez sześć lat jako aktor
i reżyser miałem okazję uczestniczyć w pracach Teatru Rapsodycznego Mie
czysława Kotlarczyka, który zawsze sam prowadził zajęcia artystyczne z zespo
łem, jako adaptator, reżyser, inscenizator, a nade wszystko jako twórca i jedyny
kontynuator stylu rapsodycznego... W czasie zajęć bardzo często odwoływał się
7 Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprać. A. Boniecki MIC, Znak, Kraków 2000, s. 50.
8 J a n P a w e ł II, Wstańcie, chodźmy/, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004,
s. 77.
T e n ż e , Dar i Tajemnica, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 1996, s. 9.
10 Cyt. za: Młodzieńcze laui Karola Wojtyły: wspomnienia, red. J. Kydryński, Oficyna Cracovia, Kraków 1990, s. 78.
11 Tamże.
12 J a n P a w e ł II, Wstańcie, chodźmy/, s. 77.
9
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do doświadczeń dawnego zespołu, tego z czasów okupacji..., ale bardzo często
i ze szczególnym uznaniem opowiadał o aktorskich umiejętnościach „Lolusia”,
który był w jego opinii przykładem szczytu umiejętności aktorskich, szczególnie
w zakresie słowa, ale również osobowości scenicznej, tej tajemnej cechy, która
powoduje, że słuchacz-odbiorca na tej właśnie postaci skupia uwagę. Poszuku
jąc na próbach tego właściwego „tonu” słowa, kierował wspomnienia do umie
jętności Karola, który stał się jakimś niedościgłym duchowym symbolem rap
sodycznej doskonałości.
Wrzesień 1939 roku. Wojna... Po powrocie z ucieczki Kotlarczyk został
w „Reichu”, w Wadowicach, Karol Wojtyła w Generalnej Guberni, w Krako
wie. W tych dramatycznych chwilach więzy przyjaźni stały się jeszcze mocniej
sze. Potrzebą chwili było wypracowanie modelu takich działań, jakie by po
mogły przeciwstawić się upadkowi ducha w warunkach okupacyjnego terroru.
Ważnym świadectwem tych usiłowań są zachowane listy z czasu, gdy przyja
ciele nie mogli się spotykać, bo rozdzielała ich granica na Skawie. W listach
tych wyrażone zostały marzenia, które wkrótce zamieniły się w projekt Teatru
Słowa. Przyjaciele podjęli walkę za pomocą słowa polskiego, sztuki teatru. Ze
wzruszeniem i entuzjazmem przyjął Karol Wojtyła plany artystyczne „Brata
Mieczysława Protagonisty na greckim Teatrum” - Kotlarczyka jako „Ewange
lię krótką Wiary, Nadziei i Miłości”13, uważał, że pomysły te mieszczą się
w rachubach Bożych: „Polska jest wśród Europy Męczennicą największą [...]
w cierpieniach Jej jest jakaś może nadwyżka nad pokutę za popełnione winy,
jakiś zadatek na przyszłość”14. Nieszczęście Polski może być karą i wynikać
z krzywd, które miały miejsce w przeszłości: „Obok mistycznego wręcz idea
lizmu - kabotyństwo i ów srebrnik judaszowy, za który rozkradano duszę na
rodu, mamiąc go drukarskim kłamstwem i patriotyczną bajdą”15. To zło zawsze
gubiło Polskę: „Wodziło się naród i kłamało, a synów jego, jak za czasów
rozbiorów wiatry przeciwne gnały po świecie [...] żeby nie musieli gnić w ojczys
tych więzieniach”16. Polska musi przejść swoje wyzwolenie przez bramę
„Chrystusową”. Teraz, kiedy wojna ich tak zbliżyła, powinni wspólnie realizo
wać plany: „I takaż jest we mnie wola i ochota ku temu w Ojczyźnie, co Jej
pięknem [...] I zawsze jestem przy Tobie, Bracie mój, jako był Jan Apostoł przy
Piotrze”17.
Teatr, który chcą budować, powinien być prawdziwie polski, różny od
innych „polskich”. Karol Wojtyła informuje Kotlarczyka o sytuacji w Krako
wie, w teatrze krakowskim, o spotkanych artystach. Poznał na przykład Juliu
13 K o t l a r c z y k , W o j t y ł a , dz. cyt., s. 303.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 305.
17 Tamże.
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sza Osterwę, który był dla niego bardzo uprzejmy i włączył się do wymiany
myśli na temat teatru. Mówił, że „pojęcie teatr już nam właściwie nie wystarcza,
tu trzeba czegoś więcej [...] Aktor to nie jest błazen, to działacz pełniący swe
posłannictwo”18.
„I pomyśl - Przyjacielu mój - jak szczęśliwym byłby człowiek, gdyby zbio
rowiska swój rozwój o kulturę oparły, gdyby postęp miał miarę ateńską, a nie...
spartańską, czy inną (!)”19. „Ciągle mam na myśli to Twoje sformułowanie
w «Każdym»: «Skąd idziesz i dokąd?» - to jest pierwsze i najważniejsze zapy
tanie. A potem już tylko konsekwencje, konsekwencje”20.
W roku 1941 Kotlarczyk ucieka z Wadowic przez zieloną granicę do Kra
kowa. Karol Wojtyła przygarnia go i jego żonę do swojego skromnego miesz
kania w suterenie przy ulicy Tynieckiej.
I
w tych warunkach robotnik Solvayu i konduktor tramwajowy snują dalszy
ciąg teatralnych marzeń. Pod okupacją niemiecką rodzi się zarys nowego pol
skiego teatru, marzenia przybierają coraz bardziej realny kształt. Z licznych
spotkań i rozmów z Juliuszem Osterwą, Juliuszem Kydryńskim, Tadeuszem
Kudlińskim, Tadeuszem Kwiatkowskim, z przemyśleń i analizy sytuacji wyros
ła dojrzała koncepcja teatru czystego słowa, Teatru Rapsodycznego.
Według Wojtyły teatr prawdziwy - „istotny” - podejmuje podstawowe
problemy egzystencji człowieka, narodu oraz wiary. Artysta zaś to kapłan sztu
ki. Ma przekształcać świat, wychowywać człowieka, czyniąc go dobrym, uczci
wym, prawym. U podstaw tego programu znajduje się niezmiernie ważny wy
miar etyczny. Doświadczenie wskazywało, że istnieje potrzeba podjęcia takiej
formy dialogu poprzez teatr z człowiekiem, by odbudowywały się podstawowe
wartości etyczne: dobro, piękno, prawda. Oznacza to jednocześnie związek
z religijnością. A być religijnym to być moralnym. Być wiernym zasadom.
Sztuka „ma wymiar romantycznej tęczy: od ziemi i od serca człowieczego ku
Nieskończonemu”21.
W tej wizji teatru aktor „uobecnia” poprzez słowo prawdę i piękno. Słowo
ma moc mistyczną, sakralną. Odbiorcami takiego teatru będą nie tyle widzo
wie, ile słuchacze. Aktor nie powinien „być” przedstawianą postacią, ale ma ją
„symbolizować”: „Musi ją tylko pośrednio zarysować w świadomości widzówsłuchaczy”22. Nie grać postaci, tylko ją zaznaczać. Słowem, które jest esencją
teatru.
Szukano powrotu do źródeł teatru, to jest do słowa i aktora jako przekazi
ciela tego słowa. Słowo ma być główną siłą i źródłem: „Słowo, w którym się
18 Cyt. za: tamże, s. 314.
19 Tamże, s. 303.
20 Tamże, s. 323.
21 Tamże, s. 308.
22 Tamże, s. 289.
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przede wszystkim głosi pewne prawdy, pewne idee, pewne struktury, a nie
uważa się go przede wszystkim za towarzysza akcji”23. W konsekwencji rapso
dyczne przedstawienia są nie tyle fabularne, ile ideowe. „Przewaga słowa nad
innymi środkami wyrazu, nad gestem, przywraca pośrednio przewagę myśli
nad ruchem i odruchem w człowieku”24. „Natomiast zawsze znajdziemy
w przedstawieniach rapsodycznych problem. [...] I ten właśnie rys Teatru Rap
sodycznego należałoby nazwać intelektualistycznym”25. Obowiązuje zasada
wierności idei, prymat myśli nad akcją. Przede wszystkim odrzuca się gotową
literaturę dramatyczną. Podstawą do pracy na scenie stają się scenariusze
skomponowane z utworów epickich, z poezji, pieśni albo dramat poetycki.
Głównym zadaniem inscenizatora jest zbudowanie adaptacji, stworzenie sce
nariusza z utworów niescenicznych. To, co robił Kotlarczyk, „nie było bynaj
mniej jakimś tradycyjnym «przystosowaniem do sceny», ale zawsze swoistym
i autentycznym odsłonięciem samego myślowego, ideowego wnętrza utworu.
Jest to ujęcie nowe i odkrywcze”26.
Karol Wojtyła miał również czynne zamiłowanie do literatury, sam pisał
wiersze, sonety, ale również sztuki teatralne. Próbował sił jako autor drama
tyczny. Chciał pracować w przyszłej Polsce jako artysta, chciał budować polski
nowy teatr i polską poezję „choćby za pół darmo”27.
I
chyba jego dramaty były jedynymi, jakie zostały napisane z myślą o rapso
dycznej scenie. Są to gotowe do wystawiania, „rapsodyczne” scenariusze, opra
cowane na bazie prymatu idei: Hiob, Jeremiasz, a szczególnie Przed sklepem
jubilera czy Promieniowanie ojcostwa. Zbudowane są one na tych samych dra
maturgicznych zasadach - ich treścią jest wymiana myśli. Osią akcji staje się
problem, a nie same wydarzenia, postać czy sytuacja. Sytuacja jest tylko ilustra
cją problemu. Dramatów tych jednak nigdy nie wystawiono w Teatrze Rapso
dycznym. Nie byłyby dopuszczone przez cenzurę w okresie PRL-u. Po 16 paź
dziernika 1978 roku, gdy wybuchła sprawa polskiego Papieża, „normalne” tea
try nie mogły sobie z tymi sztukami poradzić. Teatry dramatyczne nie wiedziały,
jak to czynić, i popełniały pomyłki realizacyjne. Skupiały się głównie na dobudowywaniu strony wizualnej, akcji, zaniedbując to, co było myślą ukrytą w sło
wie, co było medytacją i stanowiło ideową wartość dzieła. Inscenizacja tych sztuk
wymagała również rapsodycznego doświadczenia i takiego myślenia o teatrze.
Jednym z walorów utworów scenicznych Wojtyły jest aktualność podjętych
wątków. Hiob z roku 1940: „Rzecz dzieje się [...] czasu tęsknoty za testamentem
Chrystusowym, w cierpieniach Polski i świata wypracowanym”28. Autor szuka
23 Tamże, s. 274.
24 Tamże, s. 281.
25 Tamże, s. 275.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 310.
28 K. W oj ty ła, Hiob, w: tenże, Poezje i dramaty, Znak, Kraków 1979, s. 264.
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odpowiedzi na sytuację i los swojego narodu, napadniętego i ograbionego.
Przesłanie utworu stanowi „myśl, że cierpienie nie zawsze jest karą (często
jest), czasem może być również zadatkiem”29. W cierpieniu zbiorowym, w łącz
ności z Chrystusem dokonuje się odkupienie człowieka.
Bardzo osobistą wypowiedzią Karola Wojtyły jest dramat Brat naszego
Boga. Jest to - jak sam mówi - próba przeniknięcia człowieka. Autor znalazł
w postaci Adama Chmielowskiego „duchowe oparcie i wzór radykalnego wy
boru drogi powołania”30. Którędy podążyć w życiu? To pytanie zadaje sobie
przecież także Autor. I odpowiada: „Jego dzieje bardzo mi pomogły zostawić
sztukę i teatr i wstąpić do seminarium duchownego”31.
22 sierpnia 1941 roku w dębnickich „katakumbach” przy ulicy Tynieckiej
Kotlarczyk przedstawił gronu przyjaciół i przyszłych aktorów wspólny program
Teatru Rapsodycznego. Zaczęły się próby przygotowujące do pierwszej pod
ziemnej rapsodycznej premiery - Króla-Ducha.
Na spotkaniu sierpniowym, które uznaje się za początek Teatru Rapso
dycznego, Kotlarczyk dokonał podsumowania tych wszystkich doświadczeń,
dyskusji oraz ustaleń, o których mówiłem uprzednio - również tych z Karolem
Wojtyłą - a które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Później opracował
te myśli w manifeście zatytułowanym Teatr Nasz, który podpisał inicjałami
Amdg (Ad maiorem Dei gloriam). Aż do końca istnienia i działalności Teatru
Rapsodycznego był to podstawowy jego dokument programowy.
Główną myślą manifestu było to, że dotychczasowy polski teatr nie ma
swojego własnego wyrazu i oblicza. Nie potrafimy, nie znaleźliśmy sposobu
pokazania naszej literatury pięknej; nie umiemy grać naszej wspaniałej litera
tury dramatycznej, której zresztą nie gramy. Nie wyrobiliśmy sobie polskiego
stylu gry scenicznej, mimo że mamy wspaniałych aktorów, inscenizatorów,
reżyserów, scenografów, nie gramy polskiego, narodowego repertuaru. Pracu
jąc z obcym repertuarem, nie zbudujemy teatru prawdziwie polskiego. To
wołanie o polski teatr w okresie okupacji niemieckiej było szczególnie istotne.
Ratunkiem może być nowoczesna forma teatru słowa, która pozwoli rów
nież na realizację niescenicznej epiki, liryki pieśni czy nawet dokumentu.
W posłowiu do tego programu zamieszczone zostały plany na daleką przy
szłość i marzenia, choć autorzy zdawali sobie sprawę, że program przerasta ich
siły, jest to plan dla pokoleń. Zadanie jego realizacji spada na ludzi kochających
teatr. Odwoływano się do młodzieży, z nadzieją, że odbuduje ona w sobie
zamiłowanie do sztuki i piękna, a Kraków stanie się centrum sztuki polskiego
słowa. „Może cała Polska chrześcijańska będzie kiedyś pielgrzymować do Kal
29 K o t l a r c z y k , W o j t y ł a , dz. cyt., s. 317.
30 J a n P a w e ł II, Dar i Tajemnica, s. 33.
31 Tenże, Wstańcie, chodźmy/, s. 150.
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warii Zebrzydowskiej, Piekar czy Szczyrzyca na [...] misteria, mirakle czy
moralitety [...] polskim słowem dokonywane... Może w Polsce XX wieku da
nym będzie wypracować najartystyczniejszą formę głoszenia tekstów świętych
masom... Może za przykładem Polski będzie kiedyś [...] cały świat chrześcijański
głosił w sposób artystyczny Słowo Boże [...] Może tu nasza dziejowa misja”32.
Wielkie idee wyrażone zostały w tym manifeście rapsodycznych entuzjas
tów. Ile w tym wszystkim odwołań do Wyspiańskiego, Norwida, romantyków,
do wielkiej poezji polskiej, do programu „Unii” Jerzego Brauna! Teatr Rap
sodyczny już dawno nie istnieje, odeszli jego twórcy, ale wydaje się, że ten
„zadatek” obecny kiedyś w programie marzeń zrealizował się przynajmniej
w jednym przypadku nadspodziewanie. Czołowy uczestnik tamtej „rapsodycz
nej akcji”, główny aktor i współtwórca rapsodycznej idei teatru słowa osiągnął
szczyt tamtych marzeń, a nawet je przewyższył w sposób zdumiewający - mis
tyczny...
Przez ponad dwadzieścia pięć lat stawał Karol Wojtyła jako papież Jan
Paweł II przed milionami ludzi na wszystkich kontynentach i tam głosił Słowo...
Realizował wizję teatru, którego scena jest sceną świata, gdzie reżyserem jest
sam Stwórca. A on Jego pierwszym aktorem. Rapsodyk Słowa Odwiecznego! tak nazwał go ks. kard. Franciszek Macharski w liście do całego zespołu Teatru
Rapsodycznego na pięćdziesięciolecie powstania Teatru, w listopadzie 1991
roku.
Zanim to jednak nastąpiło, Karol Wojtyła wziął czynny udział jako aktor
w przedstawieniach podziemnego teatru. Zaczęło się od rapsodów z Króla-Ducha, w którym przekazywał monolog Bolesława Śmiałego. Danuta Micha
łowska, która również uczestniczyła w spektaklu, zapamiętała szczegóły inter
pretacji: „Owego pierwszolistopadowego wieczora osiągnął najwyższy stopień
ekspresji artystycznej z tak pełnym zaangażowaniem, że wierzyło się każdemu
słowu, a szczególny urok osobowości samego Karola jednał sympatię dla nie
szczęsnego monarchy”33.
Dwa tygodnie później następuje powtórka Króla-Dućha - zgodnie z kon
spiracją, już w innym mieszkaniu. I wtedy, ku zaskoczeniu wszystkich partne
rów, postać Króla w ujęciu Karola Wojtyły zmieniła się - aktor mówił cicho,
monotonnie, bezbarwnie, jakby czynił spowiedź.
W teatrze takie nieuzgodnione zmiany interpretacji wywołują oburzenie
i sprzeciw reszty zespołu aktorskiego, nie mówiąc o reżyserze, którym w tym
przypadku był sam Kotlarczyk, wymagający i surowy. Wybuchła awantura. Na

2 K o t l a r c z y k , W o j t y ł a , dz. cyt., s. 9.
33 Karol Wojtyła: artysta-kapłan. Danuta Michałowska opowiada, Prospekt, Poznań 2000,
s. 38.
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czynione zarzuty i zadawane pytania Wojtyła rzekł: „Przemyślałem sprawę; to
jest spowiedź. Tego chciał Słowacki”34.
Może był to znak, że dochodziło do głosu powołanie już nie artysty, lecz
kapłana? Wpierw bronił racji króla, w drugiej sytuacji jak grzesznik czynił
pokutę i spowiedź.
Sprawa konfrontacji Bolesława Śmiałego i Stanisława będzie wielekroć
powracać w różnych formach jako temat zainteresowań Karola Wojtyły. W ro
ku 1967 zatrzymał się w Osjaku, gdzie modlił się za spokój duszy Bolesława
Śmiałego, a potem napisał poemat będący kontynuacją poetyckich zmagań
Słowackiego i Wyspiańskiego: Stanisław. Jako kardynał metropolita krakowski
organizował sesję naukową wokół postaci św. Stanisława w maju 1978 roku: do
udziału w tej sesji zaprosił w gronie wybitnych naukowców również swojego
przyjaciela z czasów Teatru Rapsodycznego dr. Mieczysława Kotlarczyka, aby
wygłosił referat „Biskup Stanisław Szczepanowski w Królu-Duchu Słowackie
go”. Niestety, w lutym tego roku zmarł Mieczysław Kotlarczyk. Jako byłemu
Rapsodykowi, przypadł mi w udziale zaszczyt odczytania tego wykładu.
W kolejnych premierach rapsodycznych Wojtyła brał aktywny udział i speł
niał ważne zadania. W Beniowskim, w Hymnach Kasprowicza, w Godzinie
Wyspiańskiego, w Panu Tadeuszu... W sumie w czasie wojny, od roku 1941 do
„wyzwolenia”, odbyło się siedem premier. Zadania „męskie” różnicowane były
na zasadzie adwersarzy między Karolem Wojtyłą a Kotlarczykiem, pozostałe
role interpretowały trzy panie: Halina Królikiewicz, Danuta Michałowska
i Krystyna Ostaszewska. Nie jest jednak pewne, czy Karol Wojtyła we wszyst
kich premierach uczestniczył. We wspomnieniach powtarzane jest zdarzenie,
które miało miejsce w czasie trwania przedstawienia Pan Tadeusz. Kiedy Karol
Wojtyła interpretował monolog księdza Robaka, za oknem odezwała się nie
miecka „szczekaczka”, wrzaskliwie głosząc komunikaty o niemieckich zwycię
stwach w Europie. Aktor nie przerwał monologu, nie dał się wyprowadzić ze
skupienia, mówił spokojnie, jakby nic się nie stało. Podobno zrobiło to wielkie
wrażenie na słuchaczach.
Pod koniec roku 1942 Karol Wojtyła, zaskakując otoczenie, wstąpił do
tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Zdecydo
wał, że droga jego żyda będzie prowadzić do kapłaństwa.
Dlaczego rozstał się z myślą o karierze w teatrze, mimo że tak żarliwie
walczył o jego nowy kształt? Gdzie leżała przyczyna rezygnacji z kariery aktor
skiej czy literackiej?
Jedyne racjonalne wytłumaczenie to tajemnica powołania, sprawa wiary.
Na drodze tego duchowego dojrzewania do kapłaństwa odnajdujemy liczne
34 Tamże, s. 42.
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znaki wskazujące, że był to proces dokonujący się pod wpływem zdarzeń,
przeżyć, doświadczeń. Bo i czas, w którym przyszło żyć Karolowi Wojtyle,
ludzie, których spotykał, doświadczenia rozliczne, wpływy, którym podlegał,
głębokie odczucia religijne, które wcześnie pojawiły się w jego życiu - to
wszystko nie było bez wpływu. Duchowym wstrząsem na przykład stało się
dla piętnastoletniego chłopca trzydniowe Triduum Sacrum na Wawelu, na
które jeszcze przed wojną zaprosił go ksiądz Kazimierz Figlewicz. Nie bez
wpływu mógł być również kontakt z „Unią” - katolicką organizacją podziemną
propagującą swoisty personalizm. W jej programie naczelne miejsce zajmowała
sprawa odbudowy Polski chrześcijańskiej i demokratycznej, unia człowieka
z człowiekiem, obywatela z narodem, ludzkości z Bogiem. „Cywilizacyjny cha
os” według Jerzego Brauna wynikał stąd, że kultura przestała się rozwijać
w oparciu o prawdę, a postęp techniczny nie służy duchowemu rozwojowi
człowieka. Nowy okres w dziejach świata może dokonać się tylko przez Polskę
i to da początek nowej Europie. „Unia” towarzyszyła dojrzewaniu rapsodycz
nej wspólnoty i była wsparciem przy powołaniu Teatru Rapsodycznego.
Może na podejmowanie decyzji o wyborze drogi powołania wpłynęły rów
nież inne względy. Mimo umiłowania sztuki, teatru, literatury, Karol Wojtyła
chciał uczestniczyć inaczej w przekształcaniu tego świata „na Boży kształt”,
nawet wbrew temu, że mogła go czekać trudna droga w Kościele. Zdawał sobie
sprawę z tego, że możliwość działania przez sztukę, teatr jest ograniczona.
Może tam, w służbie Polsce i Kościołowi, będzie bardziej użyteczny dla spraw
większych?
Tak odpowiedział: „Zainteresowanie literackie, zainteresowanie artystycz
ne - to wszystko w jakiś sposób przefiltrowało się w mojej duszy i dało w wyniku
powołanie kapłańskie”35. Wspomniał zaraz postać Jana Tyranowskiego: „Nie
wiem, czy jemu zawdzięczam powołanie kapłańskie, ale w każdym razie ono
zrodziło się w jego klimacie, w tym klimacie tajemnicy życia nadprzyrodzone
go”36.
Mieczysław Kotlarczyk był rozczarowany, że jego najbliższy współbrat pod
jął szaloną decyzję: „Kiedy powiadomiłem Mieczysława Kotlarczyka o mojej
decyzji zostania księdzem, powiedział: «Człowieku, co ty robisz? Chcesz zmar
nować talent?»”3 . „Śp. Mieczysław Kotlarczyk uważał, że moim powołaniem
jest żywe słowo i teatr, a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo, i jakoś pogodziliśmy
się co do tego”3 .

35 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 189.
36 Tamże.
37 J a n P a w e ł II, Wstańcie, chodźmy/, s. 77.
38 T e n ż e , Do profesorów uczelni Krakowa, s. 692.
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Podobno Tadeusz Kudliński podjął się interwencji i całą noc przekonywał
Karola Wojtyłę, aby nie rezygnował z otwierającej się przed nim wielkiej tea
tralnej kariery. Na próżno. „Minęło”- odpowiedział Wojtyła.
Można przypuszczać, że symptomy „inności” Karola Wojtyły, które były,
być może, zalążkiem powołania, dały się zauważyć wcześniej, jeszcze podczas
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego pobożność spowodowała, że
bliscy koledzy z ławy uniwersyteckiej jako żart przybili na drzwiach jego po
koju w bursie akademickiej: „Karol Wojtyła - początkujący święty”39.
Mimo wstąpienia do seminarium, Karol Wojtyła utrzymuje żywy kontakt
z Rapsodykami, pozostaje członkiem zespołu, aby nie rozbijać pracy. Wystę
pował w spektaklach podziemnego teatru do połowy 1943 roku. Kotlarczyk
zliczył, że Karol Wojtyła „nie zawahał się wziąć udziału w stu kilkudziesięciu
konspiracyjnych zebraniach (spotkania organizacyjne, próby, premiery)”40.
Świadkowie mówią, że po decyzji wstąpienia do seminarium nie było już
w nim dawnego żaru. Tekst wygłaszał w skupieniu, bardziej intelektem niż
emocją, stosował tylko wewnętrzne środki wyrazu, był jakby nieobecny. Jego
myśli krążyły po innych orbitach.
Nawet po przyjęciu święceń kapłańskich Wojtyła trwał w solidarnym po
czuciu łączności duchowej z zespołem Teatru. Uczestniczył w problemach jego
członków, wspierał, gdy potrzebowali pomocy. „Powinienem być w Twojej
akcji - pisze do Kotlarczyka - tak jak w ogóle kapłan powinien być w życiu ukrytym nieznanym motorem. Tak [...] jest to główne zadanie kapłaństwa”41.
Po wyjściu Teatru z podziemia Karol Wojtyła nadal trwał w przyjacielskim
sojuszu z Rapsodykami, szczególnie wobec nowych zagrożeń o charakterze
politycznym. Napisał recenzję do „Tygodnika Powszechnego”, w której bronił
racji Teatru przed grożącą pierwszą likwidacją: O teatrze słowa42. Wyjaśniał,
czym jest ten teatr. Swoje recenzje podpisywał zawsze pseudonimami. Ukazy
wały się one zawsze, gdy Teatr potrzebował wsparcia i obrony. Był wszędzie
tam, gdzie mógł służyć radą i pomocą.
Udzielał ślubów i chrzcił dzieci członków zespołu. Rapsodycy z kolei
uczestniczyli w uroczystościach religijnych, czytali Pismo Święte, teksty poetyc
kie, ubarwiali nabożeństwa śpiewem.
Wojtyła nadal interesował się dokonaniami artystycznymi Teatru, gdy czas
pozwalał, uczestniczył jako widz w spektaklach i pomagał nawet fizycznie przy
odgruzowaniu placu pod remontowanym budynkiem teatralnym przy ulicy
39 Por. Kalendarium życia Karola Wojtyły| s. 42.
40 M. K o t l a r c z y k , Reduta słowa. Kulisy dwu likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie
(karty z pamiętnika), Odnowa, Londyn 1980, s. 147.
41 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 89.
42 Zob. K. W o j t y ł a [jako P. Jasień], O teatrze słowat „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 11,
s. 365.
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Bohaterów Stalingradu (dziś znów Starowiślna)... A potem, któregoś dnia po
święcił nowe fundamenty przy całym zespole i pracujących na budowie robot
nikach. Był rok 1951. Uczestnicy zdarzenia opowiadają, że odbyło się to w ci
chej modlitwie, bez wody i kropidła. Dokumentuje to zdarzenie zdjęcie wyko
nane przez Tadeusza Kawiatkowskiego43.
Najmocniejszym świadectwem więzi i przynależności Karola Wojtyły do
Teatru Rapsodycznego są recenzje, omawiające ze znawstwem istotę rapsodyzmu. „To najlepsze stronice, jakie w ogóle napisano o Teatrze Rapsodycz
nym”44 - ocenia Jan Ciechowicz.
Oprócz tych recenzji Karol Wojtyła wyrażał swoje opinie na temat ogląda
nych przedstawień rapsodycznych w prywatnych listach do Kotlarczyka.
W styczniu 1967 roku, na krótko przed ostateczną likwidacją Teatru, zapewniał
znowu o swojej solidarności: „Cieszę się z Twoich sukcesów, które są tym
cenniejsze, że okupione wielu wysiłkami i cierpieniami. Życzę Ci jak najpeł
niejszej integracji Twojego warsztatu i promieniowania tego stylu sztuki teatru,
który także uważam za swój”45. Nawet przy okolicznościowych życzeniach dla
rodziny Kotlarczyka dołączał pozdrowienia dla Teatru.
Osobny rozdział to rapsodyczne rocznice. Zawsze na Wawelu odbywała się
Msza Święta przy konfesji św. Stanisława, którą odprawiał Karol Wojtyła. Na
dwudziestolecie był on również na premierze jubileuszowych Dziadów, za
szczycił swoją obecnością popremierowe spotkanie, zabrał głos i wspominał
między innymi czas dębnickich „katakumb”46.
Msza Święta na jubileusz dwudziestopięciolecia Teatru stała się powodem
ostrej nagonki i pośrednio przyczyniła się do ostatecznej likwidacji Teatru
Rapsodycznego. „Ja im za to nabożeństwo pogrzeb sprawię”- krzyczał towa
rzysz sekretarz partii. Jak powiedział, tak się stało Przy okazji wstrzymano
dystrybucję i zniszczono nakład wydawnictwa X X V lat Teatru Rapsodycznego
w Krakowie (1941-1966), bo zawierało nazwisko byłego członka zespołu Rapsodyków, arcybiskupa Karola Wojtyły.
Władza ludowa zamknęła ostatecznie Teatr Rapsodyczny 31 sierpnia 1967
roku. Wtedy metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła wystąpił z listem
interwencyjnym do ówczesnego ministra kultury i sztuki w obronie Teatru.
Byłaby to kolejna „krzywda wyrządzona kulturze polskiej”47 - napisał. Nie
było żadnej reakcji na list przyszłego Papieża. Kotlarczyk został bez środków
43 Por. „trzeba dać świadectwo**. 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie, red.
D. Michałowska, ArsNowa-Zjednoczeni Wydawcy, Kraków 1991, s. 126 (zdjęcie nr 18).
44 J. C i e c h o w i c z , Dom opowieści Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława
Kotlarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s. 124.
45 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 229.
46 Pamiętam, że oficjalni przedstawiciele władz „ulotnili się”, gdy zauważyli obecność bi
skupa.
47 K o t l a r c z y k , W o j t y ł a , dz. cyt., s. 334.
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do życia i bez pracy. Tylko dzięki wsparciu Karola Wojtyły został zaangażo
wany do prowadzenia zajęć z wymowy w seminarium duchownym.
22 lutego 1978 roku zmarł nagle Mieczysław Kotlarczyk, twórca i dyrektor
Teatru Rapsodycznego. Aż do śmierci wierzył, że odzyska jeszcze swój teatr
i po raz kolejny zrealizuje spektakl Król-Duch.
25 lutego na cmentarzu Salwatorskim żegnał go przyjaciel kardynał Karol
Wojtyła. „Zawsze jestem przy Tobie, Bracie mój” - pisał w liście z 1939 roku48.
Przemówienie pożegnalne nie zachowało się. Była to wzruszająca wypo
wiedz po stracie przyjaciela i wielkiego artysty, zasłużonego dla kultury pol
skiej, twórcy nowego stylu w teatrze.
Kilka miesięcy później w tym samym roku kardynał Karol Wojtyła powo
łany zostaje do objęcia najwyższego urzędu w Kościele katolickim. Jak wielka
szkoda, że Kotlarczyk nie doczekał tego wydarzenia, które sam przed laty
przewidział49.
♦
„Teatr ten, który początkami swymi sięga mrocznych lat okupacji, przez
cały czas swej działalności, aż do drugiej likwidacji naznaczony był znamieniem
służby, którą pomimo przeciwności spełniał wobec narodu i jego kultury. Służył
Teatr Rapsodyczny polskiemu słowu, służył prawdzie i pięknu, które wedle
słów Norwida «na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychw
stało^’50.

48 Tamże, s. 305.
49 Por. Z. G o r z o w s k i , Nie ma kresu wspomnieniom, w: |trzeba dać świadectwo”, s. 90.
50 J a n P a w e ł II, List z 31 X 1981 do uczestników spotkania z okazji czterdziestolecia
rocznicy powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie, w: „trzeba dać świadectwo”, s. 9.

