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„Z CZEGO SIĘ ŚMIEJECIE? 

Inżynier Marek Bryła, syn bieda
ka wiejskiego - podczas okupacji -
przywódca drobnego oddziału party
zanckiego jest niewątpliwie człowie

kiem o przekonaniach lewicowych. 
Nie zapomniał, ile kosztowała rodzi
ców „fantazja" wykształcenia syna. 
Nie zapomniał , że j uż w chłopięcych 

oczach wieś dzieliła się na tych, dla 
których był on „naszym Markiem" 
i na takich, którzy mo~li z uśmie

chem wyższosc1 powiedzieć „syn 
biednych Bryłów" . Tylko sześć ro
dzin w Babiem miało własny chleb 
przez cały rok ... 

Na politechnice napewno ocierał się 

Marek wśród ugrupowań młodzieży 

postępowej . Bywał na zebraniach dy
skusyjnych, czytał literaturę marksi
stowską. Jednakże pochłonęła go po
litechnika. Skończenie politechniki 
międzywoj ennej w 4 lata było wy
czynem nielada i niejeden biedak -
gnany świadomością, ~e rodzice od 
ust odejmują, byle syn mógł się 

kształcić - gruźlicą zapłacił za szyb
ki dyplom. Poza tym Marek studio
wał opętany ideą twórczą - zbudo
wanie zapory w Babiem, podniesie
nia wsi ojczystej na wyższy poziom 
techniki produkcyjnej. A z dziesiąt

ków przykładów wiemy, jak myśle
nie technicystyczne, myślenie oparte 
o naukę kosmopolityczną rozładowy
wało wówczas wielu z utalentowa
nej młodzieży - potencjał rewolu
cyjny.'- Tó też w czasie studiów Ma-

Z SIEBIE SIĘ ŚMIEJCIE!" 

rek działaczem lewicowym nie został . 

Obawiać się należy, że i w latach par
tyzantki technika walki nie raz prze
słaniała mu praktycznie ideę walki. 
O, napewno w każdym momencie 
konkretnego konfliktu ideowego opo
wiadał się po właściwej stronie. Na
pewno oddział jego, złożony z biedo
ty wiejskiej był w dużej mierze szko
łą myślenia klasowego. Ale do wy
ciągnięcia ostatecznych konsekwen
cyj zabrakło Markowi szlifu organi
zacyj nego, zabrakło doświadczeń 

które daje działanie w szeregach 
partii. 

Led"fo odłożył broń po wojnie, rzu
cił się do realizacji swego wymarzo
nego projektu. W szalonym tempie, 
po nocach, rosły obliczenia, wykresy 
i plany. Znowu nie ma czasu na pra
cę polityczną, nie ma czasu na pomoc 
ideową choćby Stefce, która dobrze 
myśli, dobrze chce, ale której trzeba 
troskliwego kierownictwa. Marek wie 
o tym i... cierpi. Marek zdaje sobie 
sprawę, że do idei zapory pozyskać bę
dzie można wszystkich, ale nie boga
czy, nie wrogów klasowye-h i... odkła
da działania na później. To też rze
czywistość udziela mu dotkliwej lek
cji. Lewicowiec, zaplątany w kon
flikty kułackiej rodzinki, technik po
stępu, omal nie pobity przez zabobon
ny tłum we wsi rodzinnej ... 

Ro21wiązanie dramatu Marka Bryły 
przynosi dopiero aktywność biedoty 
wiejskiej , ·poryw sOlldarności daw.: 

• 

nych towarzyszy bojowych - odruch 
żywiołowy. Z zakończenia sztuki zda
je się wynikać niewątpliwie, że tej 
nauczki wystarczy Markowi na przy
szłość, ażeby pracy twórczej nie odry
wać od działalności społeczno - poli 
tycznej. Ostatecznie, jeszcze nie jest 
zapóźno : to dopiero czerwiec 1945 r . 

J aniak kierownik" żałosnej resztki 
szkoły, jest mimo całej groteskowo
ści - dość typowym przedstawicie
lem „szlachetnych idealistów. pisują
cych wiersze na uniwersytecie''. Fra
zeolog, uważający siebie niemal za 
radykąła dlatego, że przeczytał parę 
książek Żeromskiego, a może nawet 
Brzozowskiego„. Trzeba dobrze pa
miętać, że pokolenie, które takich Ja
niaków wychowywało, tzn. pokolenie 
faszyzujących się renegatów socjaliz
mu powiadało sobie cynicznie: , kto 
za młodu nie byi socjalistą, ten na 
starość będzie łaj dakiem" . Treścią 

polityki tych panów był mały polski 
faszyzm na wysługach wielkiego za
granicznego imperializmu; taktyka 
tej polityki polegała m. in . na wpro
wadzaniu swoich wty zek i prowoka
torów do ruchu lewicowego, ale do 
ornamentacji używano jeszcze (tzn. 
aż do powstania „Ozonu") frazesu ra
dykalnego, frazesu, który wycho
wawców niby legitymował, a wycho
wanków rozładowywał i bałamucił . 

Toteż wielu J aniaków „pisujących 

wiersze" ględziło sobie o chłopie, 

„który potęgą jest", o „szklanych do
mach", o pięknie samorodnej kultury 
ludowej, o poszanowaniu człowieka 

itd. - staj ąc się nieświadomie sojusz
nikami sił reakcj i. J aniak, za okupa
cji ulokowany „na przechowanie" w 
ubogiej wsi, napewno pozwolił sobie 
na luksus „podnoszenia wzwyż" róż-

nych Wicków, a przecież obiektyw
nie biorąc znalazł się w obozie wiej
skich bogaczy. Tragikomiczna pozy
cja! Przyjrzyjmy się uważnie jak ten 
zatabaczony idealista walczy o uzna
nie dla swego... „poczucia rzeczywi
stości"! I choć jest człowiekiem do
brej woli, choć w końcu opowiedział 

sięprzeciwkułakom, nie łatwo będzie 
wybić mu z głowy te wszystkie czady, 
których się nałykał w atmosferze 
mieszczańskiej inteligencji. Czy w tej 
masce nie ma wcale-naszych włas

nych rysów? 
Tak więc - wbrew pozorom -

„Zapora" nie jest satyrą na Wiejskich 
bogaczy tylko. Mieszczuchom. śmieją
cym się z kapitalnych, groteskowych 
scen „·wiejskiej ciemnoty" należałoby 
przypomnieć słowa z „Rewizora" : -
„z kogo się śmiejecie? - z siebie się 
śmiejcie!'. Te słowa mogłyby stać się 
mottem sztuki - tak, jak były one 
myślą przewodnią w pracy teatru nad 
„Zaporą". Róvmomierny rozkład cie
ni: na fanatyczne, ogłupiałe z chciwo
ści i ciemnoty kułactwo - i na inte
ligencką niezaradność (wynikającą 

zawsze z niedokształcenia polityczne
go!) uważaliśmy za obowiązek realiz
mu. Obok tradycyj „ciemnoty", chci
wości, religianckiej obłudy, sojuszu 
bogacza z każdym okupantem - tra
dycje naiwnego idealizmu, pięknodu

chostwa, frazesu i samotniczej boha
terszczyzny, złudzenia agraryzmu 
i cywilizacji technicznej, oraz niewy
ży te po dziś dzień różne kompleksy 
z „Wesela" - w tym kierunku szła 

również dramaturgiczna rozbudowa 
pierwotnego tekstu. Praca ta objęła 
nie tylko autora i kierownictwo arty
styczne, ale i cały zespół wykonaw
ców, dając wszystkim - niezależnie 
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od osiągniętych wyników - nie ma
ło doświadczeń i satysfakcji. 

„Historią zupełnie niewiarygod
ną" - za przykładem autora „Ożen
ku" - mógłby nazwać Dybowsk i 
swój groteskowy konflikt, choć 
twierdzi, że wziął go ze zdarzenia 
autentycznego i choć wszyscy pamię
tamy niedawną „erę cudów". Mógł
by - bo i etap konfliktów wiejskich, 
ukazany w sztuce, jest już dziś histo
ryczny i forma ujęcia go w grotesko
wą satyrę pozwala na to. Pamiętaj ąc 
jednak, że w dobrze pojętej grotesce 
bzdura sąsiaduje z krzyczącą real
nością, a z poza komicznej maski wy-
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łania się tragizm, - pracowaliśmy 
nad sztuką wczytuj ąc się pilnie w do
świadczenia „kułackie" Związku Ra
dzieckiego, oraz mając na oku nie
przewietrzone dotąd jeszcze przesądy 
i ciemnotę inteligenta równie dobrze 
jak i stały „postęp" w przybieraniu 
maski w walce klasowej przez boga
cza wiejskiego. Ale - podkreślamy 
- sztuka jest już historyczna. Pa
trząc na jej groteskowe powikłania, 
niech każdy sobie powie : - jak to 
już daleko za nami, jak wiele uszliś
my naprzód w ciągu minionych pię
ciu lat. 

Józef Maśtiński 
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PARĘ SŁÓW O AUTORZE „Z AP OR Y" 

Janusz Teodor Dyb owski de
biutował jako dramatopisarz w roku 
1935 w Poznaniu w Teatrze Nowym 
za dyrekcji Teofila Trzcińskiego sztu
ką: „Po tej i po tamtej stronie", osnu
tą na tle knowań 5 kolumny hit lerow
skiej w Polsce. Sztuka ta, grana przez 
kilka teatrów, została przetłumaczo

na na język czeski przez Edwarda 
Ceneka, lecz sprawa Zaolzia w r. 1938 
spowodowała zerwanie stosunków 
kulturalnych polsko - czeskich i unie
możliwiła wystawienie jej w Czecho
słowacji. Hitlerowcy po wkroczeniu 
do Polski aresztowali w Toruniu kil
ku aktorów za to, że w chwili wybu
chu wojny występowali w teatrze 
ziemi pomorskiej w wymienionej 
sztuce Dybowskiego. 

Autor wystawił jeszcze przed woj
ną komedię „Von Schwindel w pol
skim dworze" , dramat historyczny 

„Paweł Włodkowic" i widowisko lu
dowe z muzyką Feliksa Nowowiej 
skiego „Cud białych orłów" o przy
mierzu Słowian wobec groźby nie
mieckiej agresji. „Cud białych orłów" 

grał 200 osobowy zespół aktorów
amatorów w lipcu 1939 roku na 
Ostrowie Lednickim pod Gnieznem. 

Po wojnie Dybowski wystawił ko
medię „Słońce w nocy", dramat „I ty 
poznasz Marylę" or_az „Zaporę" . 

W roku 1948 sztuka tego autora 
pt. „Insurekcja" uzyskała I miejsce 
na konkursie Ministerstwa Kultury 
i Sztuki za utwór sceniczny o War
szawie. Premierę „Insurekcji" przy
gotowuje Kraków. Dybowski jest 
autorem kilku prac naukowych (jest 
doktorem uniwersytetu fryborskie
go - pracował naukowo w Brukseli) 
i cyklu nowel w gwarze ludu z oko
lic Kalisza. 
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