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Anna Mikociak 

 

studentka II roku pedagogiki, specjalność resocjalizacja 

Praca zaliczeniowa napisana na wykładzie prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego (przedmiot 

fakultatywny – do wyboru) w semestrze zimowym 2014-2015:  

„Twórczość Czesława Miłosza i Karola Wojtyły jako świadków XX wieku” 

 

 

„Przed sklepem jubilera” (przemyślenia nt. utworu Karola Wojtyły) 

Dramat Przed sklepem jubilera jest utworem napisanym przez Karola Wojtyłę. 

Tematem utworu jest miłość i małżeństwo. Autor przedstawia  ponadczasowe wartości, które 

powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi dążącemu do sakramentu  małżeństwa. Dzieło 

Karola Wojtyły pomaga zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość, na czym powinna się opierać 

i co jest jej fundamentem.  Przemyślenia na ten temat oparte są na przykładzie trzech par i dróg 

jakimi podążali do życia w małżeństwie. Ważną rolę w tym utworze odgrywa także Jubiler, 

który snuje przemyślenia i medytuje. Istotna dla mnie jest także rola księdza, który kieruje 

losami młodych czasami niepewnych ludzi, a w dalszej części pomaga im w codziennych 

problemach z jakimi muszą sobie poradzić.  Myślę, że jest to człowiek ogromnej i 

niezachwianej wiary, którą można zauważyć już w początkowych scenach utworu. Swoje 

przemyślenia na temat tego utworu chciałabym oprzeć skupiając się  właśnie na 

przedstawionych parach. Po zapoznaniu się z dramatem Karola Wojtyły nasuwa mi się pytanie, 

czy w dzisiejszym świecie można przeżyć tak prawdziwą i piękną miłość? Mam nadzieję, że 

odpowiedź nasunie się sama. 

Pierwszą parą jest Teresa i Andrzej. Ich związek budowany jest  na fundamencie 

wielkiej wiary i zaangażowania. Uświadomili sobie swoją miłość nagle, wydaje mi się że 

przełomowy był dla nich moment w górach. Bardzo spodobała mi się postawa Andrzeja, który 

bezustannie starał się o serce Teresy, choć ona stawiała pewne wymagania, on jakby do każdego 

z nich podchodził z szacunkiem i zrozumieniem. Widać było, że dla Teresy miłość jest bardzo 

ważna, oboje  traktowali siebie z szacunkiem i tak zakwitła w nich prawdziwa miłość. Po 

udaniu się do Jubilera po obrączki zapewne każdemu z nich zapadły w głowie jego szczere 

słowa: „Ciężar tych złotych obrączek to nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka, 

każdego z was osobno i razem obojga”. Słowa te znaczą, że wartość obrączek jest taka sama, 

bo przedstawiają  one ludzką miłość. A prawdziwa miłość oparta jest na szacunku, wierności, 

uczciwości, wolności  i odpowiedzialności. Właśnie znajomość tych cech świadczy o ludzkiej 
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dojrzałości i gotowości do dorosłego życia. Choć małżeństwo Teresy i Andrzeja nie trwało 

długo, ponieważ Andrzej zginął na froncie, przepełnione było wielką miłością i czułością. 

Teresa do końca życia kochała swojego męża. Samotnie wychowywała syna, któremu starała 

się przekazać wszystkie piękne wartości. Dla mnie ich małżeństwo jest wzorcowe, oparte na 

prawdziwej miłości danej od Boga. Uważam, że oboje mieli tego świadomość i właśnie dlatego 

ich życie razem, pomimo wielu trudności, było dla nich ogromnym szczęściem i spełnieniem.  

Drugą parą jest Anna i Stefan. Przyjaźnili się z Teresą i Andrzejem, jednak ich relacja 

znacznie się różni. Moim zdaniem ich małżeństwo nie było oparte na prawdziwej miłości, było 

dramatem. Uważam, że przegapili wiele w  swoim życiu. Kierowali się raczej egoizmem i 

rozsądkiem. Pomylili zakochanie z miłością, brak było w ich relacji szacunku, poświęcenia i 

prawdziwego uczucia. Kierowali się własnym dobrem, nie zwracając na siebie szczególnej 

uwagi. Nie potrafili sobie wzajemnie pomóc, nie było w ich związku wsparcia i zrozumienia 

Ich kłopoty widoczne są coraz bardziej, kiedy pojawiają się dzieci. Wtedy małżonkowie nie 

potrafią ze sobą rozmawiać, unikają się  i z czasem uświadamiają sobie, że tak naprawdę nic o 

sobie nie wiedzą. Jakby w ich związku zabrakło wiary, miłości płynącej od Boga. Oboje błądzą. 

Anna zaczyna wiele sobie uświadamiać, gdy ma zamiar sprzedać obrączkę, która stała się dla 

niej symbolem rozpaczy i rozczarowania. Według Jubilera nic już nie jest warta. Znaczące są 

tutaj wypowiedziane słowa ”Moja waga jubilerska ma tę właściwość, że nie odważa metalu, 

lecz cały byt człowieka i los”. Jakże to piękne i wartościowe słowa. Wydaje mi się, że są 

ogromną lekcją nie tylko dla Anny ale i dla każdego człowieka, który ma problemy w 

małżeństwie. Pokazują, że pomimo trudności jakie się napotyka, miłość zwycięży, ale tylko 

dzięki wierze i miłości płynącej ze strony Boga. Anna po rozmowie z kapłanem, który 

opowiada jej przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych, stara się zrozumieć swoje 

dotychczasowe życie. Kapłan próbuje jej uświadomić, że Bóg jak oblubieniec może przyjść w 

każdej chwili i wszystko odmienić, tylko trzeba być na to gotowym i mieć oliwę w swojej 

lampie, aby móc go powitać. Jakże piękne porównanie, dające tak wiele do myślenia. Dla mnie 

też bardzo znaczące były ostatnie słowa wypowiedziane przez księdza ,,Prawdziwa miłość nie 

ustaje, Bóg jest wieczny a człowiek uzyskuje wieczność przez miłość”. Słowa te świadczą o 

drodze do wieczności człowieka, który żyje w małżeństwie. Jak widać, dokonać się ona może 

tylko przez miłość. Wydaje mi się, że Ci małżonkowie po pewnych przemyśleniach wiele sobie 

uświadamiają. Zdają sobie sprawę, że miłość, oceniali zbyt pochopnie i powierzchownie, że 

zatracili Boga. Ze świadomością swoich błędów postanawiają walczyć o swoje małżeństwo. 

To piękne świadectwo, które jakby dzisiaj nabiera wyjątkowego znaczenia. 
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Trzecia para zaprezentowana w dramacie Wojtyły to córka Anny i Stefana Monika i 

Krzysztof syn Teresy i Andrzeja. Los tak chciał, że połączył ich drogi. Na początku byli bardzo 

dobrymi znajomymi, później jednak ich koleżeństwo przeradza się w miłość. Jednak Monika 

bardzo boi się małżeństwa, posiada bowiem zły wzorzec ze strony swoich rodziców. Widzi jak 

wygląda ich życie i nie chce, aby jej wyglądało tak samo. Krzysztof ma wpojone inne wartości: 

matka opowiadała mu o miłości do ojca, która jest żywa dla niej do chwili obecnej; mówiła o 

tym jaki on był, daje mu też wskazówki, które są bardzo istotne dla młodego chłopaka. Młodzi 

kupują obrączki u znanego jubilera i  w końcu udaje się im zawrzeć małżeństwo. Oboje mają 

jednak świadomość tego, że nie będzie im zawsze łatwo, jednak fakt, że będą razem, dodaje im 

siły do pokonania wszystkich trudności. Wiedzą, że gdy nie utracą miłości, wtedy będą 

szczęśliwi. 

Małżeństwo w tym utworze zostało potraktowane z ogromną czcią. Uwidoczniona 

została prawda, że każde z małżonków ma znaczący wpływ na kształt swojego związku i, co 

ważne, należy o to dbać. Zastanawiam się jak jest dzisiaj? Których małżeństw jest najwięcej? 

Czy istnieje jeszcze taka miłość? Ksiądz udzielając ślubu w utworze mówi na początku           

”Miłość nie jest przygodą, nie może być przelotną chwilą…” Dzisiaj jakby szyk tego zdania się 

zmienił. W  XXI wieku  miłość jest przygodą, przelotną chwilą… To smutne, że tak jest. Ludzie 

żyją chwilą. Myślę, że większość nie buduje trwałych związków. Miłość w dzisiejszych 

czasach nie pochodzi od Boga, jej źródłem jest komedia romantyczna, przypadek czy też 

rozsądek. W dzisiejszych czasach jest moda na tzw. niebycie samemu. I takim oto sposobem 

młodzi ludzie wchodzą w związki, które tak szybko się rozpadają. Związki nie są budowane na 

fundamencie wiary, prawdziwej miłości i zaangażowania. Prawdziwa miłość jakby odchodzi. 

Jednak nie zawsze tak jest, znam wiele szczęśliwych małżeństw, w których kwitnie miłość. 

Zatem gdzie jest recepta? Tak sobie myślę, że utwór Karola Wojtyły jest ogromnym wzorcem. 

Pokazuje różną miłość i tę piękną i tę trudną, także tę pełną strachu. Jednak w każdej z nich w 

końcu uwidacznia się wiara. Pierwsze małżeństwo ukazane w utworze to prawdziwy wzorzec. 

Od początku widoczne jest zrozumienie i zaangażowanie obu stron, owocem tego związku jest 

syn - młody mężczyzna pełen nadziei i wielu pozytywnych cech. Drugie małżeństwo od 

początku miewa kłopoty, żyje się w nim jakby osobno a nie razem. Jednak żaden z małżonków 

nie chce odejść, oboje chcą podjąć walkę o to, aby ich miłość się odrodziła. Czy dzisiaj tak jest? 

Wydaje mi się, że w naszych czasach wielu ludzi woli odejść. Walka wydaje się czymś 

zbytecznym, niepotrzebnym. Łatwiej jest odejść, może znaleźć sobie kogoś nowego lepszego, 

bez wad, kogoś kto nie będzie dla mnie „kłopotem”. Idąc taką drogą można się zagubić, cały 
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czas oczekując od życia więcej i więcej. Nie biorąc pod uwagę problemów i trudności, które są 

przecież częścią każdego życia. Przysięga małżeńska jakby traci dzisiaj na wartości, obrączka 

nie jest już żadną przeszkodą. Wydaje mi się, że nie powinno tak być.  Uważam, że wybierając 

w swoim życiu towarzysza  wspólnej drogi powinniśmy akceptować jego słabości, wady, 

zalety, a przede wszystkim powinniśmy ciągle uczyć się wybaczać. Postawa Anny i Stefana 

jest dla mnie godna podziwu. Karol Wojtyła pokazując ten wzór miłości miał świadomość, że 

życie we dwoje nie zawsze jest e łatwe i że czasami wybory dokonywane przez ludzi nie są 

właściwe. Zostawił nam jednak receptę na to, jak pokonać te chwile. Życie każdego człowieka 

przepełnione jest jakimś cierpieniem, jednak według Wojtyły jest to tylko świadectwo 

obecności w naszym życiu samego Boga. Bo właśnie przez cierpienie wiedzie droga do 

zbawienia i szczęścia. Małżonkowie nie tylko ratują samych siebie, ale i swoje dzieci którym 

cały czas starają się stworzyć dobrą rodzinę. Jakże często dzisiaj rodzice o tym zapominają. 

Trzecia para jest przepełniona wielkim strachem i niepewnością. Czują prawdziwe uczucie, 

jednak jakby się gubią. Jakże pasują tutaj słowa z utworu  „Ja jednak lękam się siebie i lękam 

się także o Ciebie. Długo przedtem lękałam się Ciebie lękając się przy tym o siebie...” Monika 

cały czas ucieka w swą pasję, jaką jest dla niej balet. Widząc nieudane małżeństwo swoich 

rodziców, nie chce popełnić w życiu tego samego błędu. W głowie ma tylko schemat 

małżeństwa jako czegoś, co nieuchronnie kończy się klęską. Dzisiaj jakże często już od 

początku zakładamy, że będzie źle! Patrzymy na innych, często się na nich wzorując, a nie 

dostrzegamy siebie i własnego życia. Wydaje mi się, że nie chcemy słuchać rad starszych, 

wolimy brać przykład z teraźniejszości, tłumacząc  się, że  teraz jest tak modnie, że małżeństwo 

to przeżytek, że lepiej się najpierw sprawdzić, czy będziemy w stanie żyć razem. Czas 

wzajemnego poznania kiedyś był nazywany narzeczeństwem, dzisiaj (tak mi się wydaje) 

nazywany jest „związkiem”. Monika po rozmowie z rodzicami, którzy uświadomili jej tak 

wiele, oraz widząc podejście Krzysztofa, jego zaangażowanie i ciągłe starania o nią, w końcu 

zgadza się na małżeństwo. Karol Wojtyła znów pokazuje piękny wzór miłości. Czasami trzeba 

cierpliwości, trzeba zaczekać, a przede wszystkim trzeba być pewnym, nie robić nic pod 

wpływem chwili. Myślę, że dzisiaj często młodzi ludzie mylą zauroczenie z prawdziwą 

miłością, tak ciężko czasami jest zwyczajnie czekać. W dzisiejszym świecie jakby zatraca się 

magia prawdziwej  miłości. Chciałabym zwrócić uwagę także na pojecie piękna w utworze: 

„Piękność dostępna dla zmysłów może być darem trudnym lub niebezpiecznym”. Piękno jest 

darem, ale może być niebezpieczne. W dramacie Przed sklepem jubilera autor skupia się 

bardziej na pięknie wewnętrznym, na cechach charakteru i na postawach ludzkich. Wydaje mi 

się, że niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, kiedy patrzymy na człowieka widząc tylko jego 
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wygląd zewnętrzny. Patrzymy jak jest ubrany, jak wygląda, czy jest modny… Często właśnie 

po tym oceniamy człowieka, lenistwo albo może też strach ogranicza nas i nie chcemy widzieć 

więcej, nie chcemy patrzyć w dusze, w przeżycia. Łatwiej jest widzieć tylko ten jeden obraz, 

zapominając o tym drugim. Jakże wiele wtedy tracimy! Jest tak dlatego, ponieważ - aby 

zobaczyć to drugie piękno w człowieku - potrzeba przecież więcej czasu, a w dzisiejszym 

świecie wszystko dzieje się zbyt szybko i często w sposób niekontrolowany przez nas. 

 Kończąc swoje przemyślenia, chciałabym odpowiedzieć na postawione na początku 

pytanie: Czy w dzisiejszym świecie można przeżyć prawdziwą i piękną miłość? Wydaje mi się, 

że zawsze warto czekać.  Myślę, że miłość jest ogromnym darem od Boga, i że każdy, kto na 

nią czeka, w końcu jej doświadczy. Należy jednak uważać, aby nie pomylić miłości z 

zauroczeniem czy inną przypadłością serca, o którą dzisiaj przecież tak łatwo. A jeśli chodzi o 

przeżywanie, to wszystko tak naprawdę zależy od nas samych. Jak będziemy miłością  

kierować i czego oczekiwać od tej drugiej osoby. Wydaje mi się, że ważne jest także to, aby 

nie tylko żądać, ale nieustannie dawać coś z siebie. Mówi się, że jest coraz trudniej, ale przecież 

kiedyś też nie było łatwo, a jednak ludzie cały czas zabiegali o swoje szczęście, patrząc na 

drugiego człowieka.   

Dramat Karola Wojtyły bardzo mi się spodobał, wzbudził we mnie pozytywne emocje 

i dał nadzieję na to, że szansa na miłość zawsze jest. Przesłanie tego utworu utwierdziło mnie 

w przekonaniu, że problemy nie stanowią zasadniczej przeszkody, ale mogą być wyzwaniem 

dla związku. Swoje rozważanie zakończę cytatem, który uświadamia, że aby zacząć 

poszukiwanie szczęścia i miłości, trzeba  najpierw odnaleźć samego siebie: 

 „Nie w tym rzecz, by odejść, 

wędrować w ciągu dni, miesięcy, nawet lat - 

rzecz w tym, by wrócić i na dawnym miejscu 

odnaleźć siebie”. 

 

 


