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KONSTANTY ILOEFONS GALCZVŃSKI 

ROZMOWA Z AKTOREM 

Właśnie wyszedł przed chwilą -
jeszcze jego papieros 
pokój dymem napełnia -

jeszcze cienie od gestów -
jeszcze ten dym nad świecą. 

Z głośnika płynie Bach. 
Chmurami napełnia. 

Teraz chodzę i chodzę, i przypominam sobie jego słowa, 
l Jak las podateński szumi w mej głowie ta rozmowa. 

Mówił o roll: 
że chciałby - powiada - widownię 
stroić, jak skrzypce się stroi 
(nasz narodowy instrument), 
że czasem śni mu się tak: 

Na scenie jest parę świec 
i więcej nic -
lecz w blasku tych małych świec 
jakaś serdeczna sprawa, 
jakaś sztuka pt. np . „Warszawa" 
i słowa w sztuce poczynają biec 
jak chmury złote, które wiatr wiosenny goni -
aż zachwycona widownia powstaje z miejsc, 
aż pochodniami są płomyczki świec 
I JEDNO JEST: AKTOR I ONI. 

- Czy napiszesz mi taką rolę? 
- Spróbuję, Odejdż z nadzieją. 

Sztuka jest wieczną wiosną. 
Sztuka jest ciepłym wiatrem• 
od którego śniegi topnlPJą. 
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OD AUTORA 
Fot. Ewa Ulikowska, 

T łumaczenie sztuki jest zadanier:i nie"".'d:zięcznym - szc~egó!nie_ w wy~ 
konaniu samego autora. RaczeJ powimen tłumaczyć się z teJ sztuki 

a przede wszystkim ze wszyst~ich dokonan~ch . ~ niej ~~ożyczei1. Bo 
zapożyczałem wiele. A może lepiej - przynaJm~ieJ .tak !11~ się wydawało 
- odwoływałem się do tego, co w teatrze polskim_ Jest JUZ tak przyswo
joną legendą że staje się czymś podobnym do mitu Elektry, czy Anty
gony w sta;ym teatrze greckim. A więc mit „Wesela", mit Zaduszek. 
I z całą autorską bezczelnością do tych mitów się odw~ływałem. _Odwo
lywalEm się po to, aby odpowiedzieć na postawione w. mch - wazne dla 
nas do dziś pytania. Na to pytanie na przykład - Ja~ wyglą~a. u nas 
wspólczesny czad chocholego tai1ca. Jeśli to mi się choc po czę_s~1 udało 
- moja wygrana. Ale o tym czy to na pewno wygran8:, odpowiedzą do
piero spektakle „Rzeczy listopadowej" i reakcji widowni. 

Akcja sztuki dzieje się w Warszawie. W Wa:szawie dzi~iejszej, ale 
traktowanej przede wszystkim jako symbol !Polski. Jest bowiem w ty~ 
mieście przy wszystkich jego niesympatycznych ~echach to, co sta.now1 
o jego wielkości - prawo do reprezentowania kra_Ju w sprawac~. naJ~ar
dziej tragicznych. Pomnik Nike - tak b~rdzo wazn~ d.la sceneru mo3ego 
przedstawienia - jest przecież pomnikiem symboltzu3ącym los.y całego 
narodu. Plac Teatralny miejscem symbolicznym - tam prze~1~ ~~arł 
Baczyński młody, żyjący swego czasu prawdziwie po.~ta a :ówmez 1 Jak
by symbol owego „strzelania do wroga z brylantów , tragicznego rzuca
nia do boju najwięcej zapowiadających talentów. 
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Tam w podziemiach Wielkiego Teatru rozstrzelano setki ludzi. Tam 
jest i miejsce owej tragedii, miejsce wielkości, ale i miejsce dramatycznej 
ślepoty naszej sztuki - bo przecież jak powiadają kroniki po spaleniu 
Teatru Wielkiego w trzydziestym dziewiątym roku - ocalały tylko jak 
na ironię dekoracje do „Wesela Fonsia" - sztuki, z którą nasza wielka 
narodowa scena weszła w krwawy wrzesień. „Wesele Fonsia" - „śmie
szna kumedyja" i obrona Warszawy. Powstanie, Baczyński - symbol tych 
młodych, utalentowanych, ginących z całą ofiarnością i dyplomatyczne 
przetargi wokół płonącego miasta. Kanały - pulsujące pod skórą miasta, 
gdzie czasami został znak jak płonąca litera. I zwały głupoty, samolub
stwa, ślepoty. 

Nie chodzi mi jednak o historię. Jest ona obecna w każdym naszym 
dniu dzisiejszym nie tylko dlatego, że mamy upodobanie do martyrologii. 
Po prostu dlatego, że analiza, ocena tej najbliższej historii, właściwie 
z niej wyciągnięte wnioski decydują o naszym dniu dzisiejszym. Po pro
stu dlatego, że naród o tak tragicznej i również w niejednej ślepocie tra
gicznej historii bardziej chyba niż wszystkie inne musi dbać o ocalenie 
tego, co wielkie i wystrzegać się tego, co .ogłupiające. Musi pamiętać o hi
storii, aby myśleć jak najbardziej „na dziś". 

Po to odwoływałem się do tych wszystkich polskich arcymitów. Po to, 
nby analizować współczesność ukształtowaną przez taką właśnie history
czną sytuację. Po to, aby w obliczu tych powołanych na świadków zjaw 
zapytać co dalej? Nikt tu nie ma do końca racji. Może tylko matka ze 
swym jakże osadzonym w historii mitów polskich czekaniem na syna u
c:hroniona jest przed bezlitosną analizą. Inni jej podlegają, nie wyłącza
jąc nawet Pierwszego i Drugiego, owych duchów, które też otrzymują bo
lesny cios - od kogo? Od owego zdawałoby się nic już zupełnie nie ro
zumiejącego Obcego. Inne postacie - przynajmniej w moim założeniu -
dzie'ą się jakby na trzy grupy. Tych - co robią głupstwa, ale i robią 
coś istotnego, są żywi - i z nimi Pierwszy i Drugi dyskutują. Tych, co 
są tragiczni, jeszcze wiele rozumiejący, ale już ogarnięci martwotą - jak 
chociażby Stary Poeta i tych tak przeraźliwych w swej pseudomądrości, 
która jest najokrutniejszą głupotą, z którymi Pierwszy i Drugi nie wy
mieniają ani słowa. Jak na przykład Artysta z buldogiem. Artysta nie
wątpliwie, ale tym bardziej przez to przerażający. Jeden z tych, co znowu 
wchodzą w ogień naszej współczesności z czymś równie nieistotnym, jak 
owe tragiczne „Wesele Fonsia". Równie nieistotnym - choćby i było to 
„poważne dzieło", nie jak to było wówczas - jak na ironię - komedyjka. 

I ten ciągły lęk - czy naprawdę zmądrzeliśmy? Czy to, co mówi do 
nas najbliższa historia, nie staje się już tylko martwym pomnikiem. 

Bracia starsi z ustami gipsem spalonymi 
próbują coś powiedzieć do nas, wymachują 
resztkami dloni. Płyną przez sny nasze, 
milcząc jak ryby, opornie nurkują 
w mulistą ciemność. Jeszcze z wnętrza ziemi 
pracując ciężko piersiami, wyskoczą 
jeszcze przez dorny nasze smykną nocą, 
przynosząc zaduch spalenizny ... 

Wierny 
już ponoć wszystko, co chcieli wygadać, 
każdy ich ruch najmniejszy pilnie zasuszony 
w herbariach historycznych. Każda stara zdrada 
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uklasyfikowana tak, jako przystoi 
narodom doświadczonym. 

- Jak i pewno w Troi 
dziewięćkroć rozwalanej czyniono. 

* 
To, że między teatrami, decydującymi się wystawić moją pierwszą 

sztukę, znalazł się teatr noszący imię Kruczkowskiego, jest dla mnie spra
wą szczególnie ważną. Uważam bowiem - zresztą nie jestem w tym są
dzie przecież odosobniony, że twórczość autora „Niemców", była nie tyl
ko dokumentacją najciekawszą polskiej twórczości dramatopisarskiej po
wojennego dwudziestolecia, ale i była próbą ożywienia takiego teatrn, 
który odpowiadałby na najważniejsze pytania współczesności. Kruczkow
ski nie tylko starał się odpowiadać na te pytania. Tworzył nowe arche
typy, które dziś są dla nas obowązującymi pytaniami. Pytania o wartośei 
powierzchownego liberalizmu, o istotę odwagi i uczciwości postawione 
w „Niemcach". Pytania tak dramatyczne, postawione w „Smierci Guber
natora"„. To właśnie moim zdaniem nadaje dramatopisarstwu Kruczkow
$kiego najwyższą rangę. Wiedział co jest istotą teatru - to właśnie sta
wianie wielkich pytań. Był kontynuatorem wielkiej, specyficznie wie'.kicj 
linii teatru polskiego. 

Piszę te słowa jako adept tej trudnej sztuki. Piszę o tym właś nie, co 
wydaje mi się jest próbą kontynuacji tego, co dla mnie w teatrze jest 
najważniejsze. Piszę to z całą świadomością, że w starej Grecji niejeden 
poeta próbował odpowiedzieć na owe wielkie pytania, próbował postawić 
nowe - a tak małej liczbie twórców się to naprawdę udało . 

Nie wiem więc czy mnie się uda. Wiem tylko, że zabierając głos na 
scenie, próbując powiedzieć coś w tej dziedzinie teatru, którą określamy 
dramatem, nie sposób liczyć na to, że się te pytania ominie. Reszta oczy 
wiście jest sprawą talentu, sprawą uczciwości pisarskiej. 

ERNEST BRYLL 

.JERZY 
ZIOMEK 

ARCYPOLSKIE 
POZY 

A kt II dzieje się w jednym z mie
szkań wieżowca na Placu Tea

tralnym, gdzie odbywa się wesele. 
Jesteśmy w pokoju, w którym urzą
dzono coś na kształt „stojącego" bu
fetu (modnego dziś) . Z sąsiedniego 

pokoju dobiega szybka muzyka. -
Tak informuje autor w didaska
liach. 

A więc tańczą i na chwilę wycho
dzą z tanecznego pokoju do „bufeto
wego", tego modnie urządzonego, by 
odpocząć, porozmawiać. Co tańczą? 

Coś modnego: hully gully lub twis
ta. Zapamiętale tańczą i pryncypial
nie rozmawiają. 

Temat „Taniec i literatura" aż się 
prosi o monografię. Taki temat tyl
ko pozornie przypomina pedantycz
ne filologiczne robótki. Można by 
bowiem powiedzieć, że literatura u
żywa tematu tańca prawie jak ar
chetypu. W tańcu jest coś bezcelo
wego i bezinteresownego i dlatego 
właśnie poprzez taniec najłatwiej 

wyraża się kolektywna świadomość 
czy podświadomość czasów i ludzi, 
epok i narodów. 

Poeta oświecenia rzucony na wo
jenną tułaczkę napisał słowa do wy
branej przez kogoś melodii mazura 
i koleją dziejów Mazurek Dąbrow
skiego stał się hymnem narodowym. 
- Innego mazura tańczą Polacy nad 
ranem, bezmyślnie a ochoczo, jak to 
o brzasku: „ Jeszcze jeden mazur 
dzisiaj, choć poranek świta". Pan
na Krzysia owszem pozwala (zatai1 · 
czyć, tylko zatańczyć), a ułan zmę

czony rusza w pole, bo to już gra 
pobudka, słychać pierwsze strzały, 

no i pewnie ginie po polsku, po u
łańsku, byle z fasonem. - Z wisiel-
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czym humorem, który daje poczucie własnej wartości i pozwala zadrwić 
z wroga śpiewają proletariatczycy: „Do mazura stań wesoło buntownicza 
wiaro". 

Nie musimy się zbytnio trudzić, bo na podręcznej półce lektur obowiąz
kowych znajdziemy książki, w których sceny tańca albo patetyczną, albo 
drwiącą kodą zamykają sens utworu. Korowód poloneza w „Panu Tadeu
szu" sunie w majestacie narodowej zgody. - W III części „Dziadów" mu
zyka gra menueta z „Don Juana", z lewej strony stoją czynownicy, z pra
wej „kilku z młodzieży". 

Lewa strona: 

Ah! quelle beaute, quelle grace! 
Jaka to świetność, przepych jaki! 

Prawa strona: 

Ach łotry, szelmy, ach łajdaki! 
Zeby ich piorun trzasł. 

W końcowej scenie „Wesela" Chochoł „słomiane straszydło, ująwszy w 
niezgrabne racie podane przez drużbę patyki - poczyna sobie jak grajek
-skrzypek - i - słyszeć się daje jakby z atmosfery błękitnej idąca mu
zyka weselna, cicha a skoczna, swoja a pociągająca serce i duszę usypia
jąca, leniwa". 

Symborika tańca jest symboliką społeczną. Taniec to korowód lub ruch 
wokoło, taniec to samotność lub partnerowanie, taniec dysponuje skalą 

rytmów, zawiera obraz wspólnoty lub niezgody, jest wreszcie czynnością 
etykietalną, zbiorem przepisów, ale i okazją do improwizowania: nakazuje 
i pozwala zarazem, pozwala wybierać partnerów lub każe ich losować. 

Od poloneza, mazura i menueta do hully-gully. Byłoby przesadą przy
znać hul!y-gully rangę symbolu. Autor „Rzeczy listopadowej" pisze: „Do 
pokoju wbiega kilka par - tańczących naprzeciw siebie tak jak to teraz 
modne w hulJ,y-guUy czy innych zbiorowych tańcach. Szybkie zmiany po
wodują, że w najbardziej nas interesujących miejscach sceny znajdują się 
coraz to inni". Ostatecznie mogliby tańczyć coś innego, ważne jest to, żeby 
było inaczej niż w „chodzonym", inaczej niż w mazurze, nie patetycznie, 
nie patriotycznie, nie uroczyście, żeby rytm bezmyślnego tańca zderzał się 

z godnością i wzniosłością dialogu Polaków, co toczą nocne rodaków roz
mowy. Taniec jest pozą. A dialog, a rozmowy? Nam się tylko wydaje, że 
słowa płyną wprost z serca. Zyjemy w świecie gotowych zwrotów, zbitek 
językowych i pojęciowych. Jc;zyk też się pozuje, czy raczej my się pozuje
my także za pomocą mowy. 

A więc „Rzecz listopadowa" jest rzeczą o nieszczerości? Byłoby to płas
kie widzenie sprawy. Poza i gest są umowne, są konwencjami, ale dzięki 
ich konwencjonalności możemy się porozumieć. Poza i gest są irytujące 

i niezbędne zarazem. 
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Jest u nns w kraju jedno święto takie 
kiedy się rozumieją Polacy z Polakiem. 

Listopad - pora zaduszkowa, a więc pora wspomnień szczególnie na
syconych dla narodu, który choć w rachunkach niemocny, przelicza zmar
łych bohaterów, któremu przyszło żyć i pracować na grobach zmarłych 
ojców i braci. Listopad - to także pora historyczna - noc belwederczy
ków. I tuż obok zwykła pora jesienna, kiedy kataru można dostać. Listo
pad - niebezpieczna pora dla Polaków. Grypa i heroiczna tradycja. Bryll 
całą sztukę konstruuje z rzeczy, myśli i słów, które dziwią się swej blis
kości, jakby znalazły się w wierszu przypadkowo wyrosowane z kapelusza. 

„Sniłem - badany - Szucha - katar - gorączka - ogień - katar -
listopad - grypa - kino - wojna - szalik - kupić - beret - kanał -
apteka". To nie jest nadrealistyczne spotkanie słów. Te słowa wynotowaliś
my ze sceny 5 aktu III, gdzie spotykają się urywki potocznych rozmów po!
skich. Przechodniów, Kobiety, Dziewczyny, Chłopaka. 

Bryll nie używa ani imion, ani nazwisk dla określenia swych bohaterów. 
Bo i nie 0 ich indywidualne losy, myśli i pragnienia tu chodzi, lecz o dzieje 
narodowe - dziwne, wzniosłe i karłowate, bohaterskie i bezsensowne, pięk
ne marzenia i złe sny: 

MĘŻCZYZNA III 

Dobranoc, biała luna nad Warszawą gaśnie 
Dobranoc, śpijcie dobrze ... 

Choć nie będziem spali 
Nie trzeba się przyznawać, że nas nocą pali 
zly s<'n, wspomnienie ... 

MĘŻCZYZN A II 

Spokojne sumienie 
też mamy ... 

MĘŻCZYZNA I 

Pamięci o kolegach myśmy nie sprzedali 

M ĘZCZYZN A II 

Wszystkich zabitych pilnie zrachowali. 

Czy literatura i teatr mają stać na straży narodowych pamiątek? Ina
czej trzeba by określić obywatelskie poczucie literatury - tak jak to przed 
laty zrobił Kazimierz Wyka: literatura w funkcji solidarnej pamięci. Bo 
pamiątka i pamięć to dwie różne sprawy. 

„Rzecz listopadowa" składa się z aluzji literackich, ukrytych cytatów, 
polemik. Dlatego bohaterowie tej si.tuki nie muszą nosić imion własnych, 
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bo noszą w oczach i uszach obrazy i dźwięki literatury narodowej. Można by 
te aluzje wypisywać długimi szeregami, można nawet ponad zamiar autora. 
Zbiór reminiscencji jest zbiorem otwartym. Każdy słuchacz znajdzie coś 
we własnej pamięci. 

O poezji Brylla napisał Sandauer trafnie, że jest plebejska i sarmacka 
zarazem. Bryll jest z ową sarmackością solidarny, ale wtedy gdy przeciw
stawia ją „europejskości", i jest takoż jej bezlitosnym krytykiem - gdy 
tropi w dzisiejszości sarmackie, arcypolskie prozy. 

Nie szukajmy w aluzjach literackich jednorazowego sensu. Aluzje stwa
rzają pewien klimat sztuki, która karmi się chlebem powszednim tradycji 
literackiej. Nie tylko zresztą polskiej. Na cmentarzu, w domu weselnym, 
pod pomnikiem Nike bohaterowie tej sztuki mówią ułamkami literatury, 
nieraz po prostu melodiami innych, cudzych wierszy. Oni się porozumiewa
ją i spierają za pomocą literatury. Bo to jest sztuka o krążeniu literatury 
we krwi. 

PANNA MŁODA 

Nie mów o tym 
a powiedz lepiej, że mnie kochasz trochę 

PAN MŁODY 

to Bryll. 

No kocham, kocham. Podciągnij pończochę. 
M6glby ci tata lepsze buty kupić 
kiedy byl w Rzymie ... 

PAN MŁODY 

Kochasz ty mnie? 

PANNA MŁODA 

Moze, moze 
cięgiem ino godos o tem 

PAN MŁODY 

Bo mi serce wali mlotem ... 

- to Wyspiański. Tamto wesele też było w listopadzie. Tam też był me
zalians - inteligent żenił się dziewczyną wiejską. Tu córka dygnitarza wy
chodzi za chłopskiego syna, choć już inteligenta. I w tej odwróconej ana
logii nie o anegdotę chodzi. Plotka o ,,Weselu" jest nieistotna. Nie ma plotki 
o „Rzeczy listopadowej". Jest coś znacznie ważniejszego : w Bronowicach 
czy na Placu Teatralnym, wszędzie ze zwykłej polskiej codzienności da się 
wysnuć narodową dramę. 

Prawie że odwykliśmy od tego, że sztukę współczesną można napisać 
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wierszem tak pięknym i to wierszem zrobionym z mowy potocznej, war
szawskiej, codziennej, nieraz wulgarnej, nieraz poetycznej. A przecież ten 
spór o uprawnienia wiersza toczył się już w Salonie warszawskim: 

Spodziewam się, że panu przez myśl nie przejedzie, 
Aby napisać wierszem, że ktoś jadał śledzie. 

w wierszu zawsze jest coś sztucznego, wiersz jest wysił!dem, wiersz jest 
zawsze tworem kultury, nie natury. 'Wiersz zapowiada wzniosłość, więc kie
dy zderzy siq z wulgarnością - demaskuje. 

I 

J est w tej sztuce jedna postać, która nie szuka dla siebie pozy. To Mat
ka. Ta polska Niobe nie wie, że przypomina Niobe. Ta pani Rollison drugiej 
wojny światowej nie wie, że przypomina panią Ro!lison z III części Dzia
dów. Samą swoją obecnością osądza pozy i grymasy wszystkich pozosta
łych. Gdy Matka zobaczy Pierwszego i Drugiego, zapyta: „Panowie z Opery 
po przedstawieniu przyszli?" 

Pierwszy i Drugi nie przyszli z Opery. Nie odpowiadajmy na pytanie, 
kim są Pierwszy i Drugi, bo ich nieokreśloność jest tu tak samo ważna 
dramatycznie, jak skrajna typowość Starego Poety, Artysty z Buldogiem, 
czy Dziewczyn, chwytających cudzoziemca na przynętę kwaśnego mleka 
i tomu Mickiewicza. Ale nieprzypadkowo Matce Pierwszy i Drugi wydali 
się operowi. Bo opera to coś bardzo ładnego i bardzo sztucznego. Można 
by rzec, że opera to następna z kolei wersja upozowania: 

A bo w operze wszystko znakomicie 
na pozór idzie .. . 
Gdzieś pożar widzicie 
Wi~c t.en lud się pożar ugasić wybiera ... 
Kaidy zna obowiązek ... Mądre arie śpiewa .. . 
Każdy no opieszałych serdecznie się gniewa .. . 
Wszysc11 wiedzą, że ogień trzeba groźny zdusić ... 
Wszyscy wrzeszczą, że zgoda zapanować musi„. 
Aie .?e to opera więc w miejscu zostali 
I stoją w miejscu od marszu spoceni ... 
Stąd, chociaż ich śpiewanie niczego nie zmieni 
Choć stoją tak jak stali - piękne jest śpiewanie. 

Widzieć naszą historię poprzez operę, mówić o przeszlości językiem ope
rowych sytuacji - do tego mają prawo Pierwszy i Drugi, duchy sumienia 
narodowego, ironiczne, drwiące, kpiące, ale i autoironiczne. 

Pasja obrachunku narodowego jest u Brylla funkcją pa.trioty~u . Zresz~ 
tą tak chyba zawsze powinno być w literaturze, wted'y nie będzie ona ani 

9 



różowa, ani czarna. Optymizmu literatury nie mierzy się nadobnością 

i urodą opisanych kształtów, ale wyborem pisarskiego punktu widzenia. 

I wreszcie sprawa ostatnia: postać Obcego. Któż to jest? Cudzoziemiec, 
który z tego kraju wyszedł, język zna a obyczaje chce studiować. Życzliwy 
i ciekawy dawnej ojczyzny. Przyjechał zrobić reportaż, pokazać Polskę 

światu, dziwną, inną, egzotyczną nawet. Pokazać - to znaczy opisać i sfo
tografować. 

Przede wszystkim sfotografować. Fotografia jest z pozoru czymś naj
bardziej obiektywnym, na fotografii niby to jest tak jak w życiu. 

Otóż nie! Chciałoby się rzec, że Bryll prowadząc przez cały dramat wą
tek fotografowania przeciwstawia się najostrzej złudzeniom naturalisty
cznej prawdy w sztuce. Więcej, Bryll kontynuuje tu wątek pozy. Ale ze 
wszystkich póz, ta, którą proponuje Obcy, jest najbardziej wstrc;tna. Tamte 
były pełne wdzięku, choć jak taniec pod muzyką Chocholą „pociągające 
i duszę usypiaj:1ce". Ta jest pozą na pokaz. 

OBCY 

Polacy zawsze grzeczni są dla gości 
niech więc panowie przez chwilę pozują 
z kiełbasą czy butelką w dłoni.„ 

O, panowie czują 
tak wiele ... żeby jeszcze w mojej fotografii 
pokazać wasze oczy podcienione 
twarze co kiedyś, przed laty zdrętwialy„. 
Proszę pochylić głowy. Guildenstern potrafi 
w najpospolitszym znaleźć piętno dawnej chwały ... 
tak, ten kabanos jak szpada złamana 
zabłyśnie na mym zdjęciu. Butelka jak granat ... 
Pan rzucał takie butle na czołgi ... 

Potem będą potrzebne pawie pióra i kierezyje, koniecznie kierezyje. Ale 
to już proponuje Stary Poeta, co tak kocha polską mowę i oburza się na 
„turpizmy" Młodego Prozaika. <Proponuje naszą egzotykę na sprzedaż do 
kolorowego magazynu. Wydaje mu się, że w ten sposób wyjdziemy na ryn
ki i staniemy się bardziej europejscy. 

Będzie bajecznie kolorowo. Tego już Obcy nie zrozumiał. Nie ma oba
wy, on ma taśmę Eastmancolor - ta wszystko dokładnie utrwali, co czer
wone to czerwone, co białe to białe. A że nie jesteśmy całkiem dzicy, więc: 
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mam także zdjęcia dziewczyn, ładnie rozebranych ... 
Niechaj czytelnik pozna, że dzisiaj w Warszawie 
cywilizacja taka sama prawie 
jak u nas ... 

Egzotyki też trochę będzie: 

Pod wieczór żurawie 
przyniosą mi z ptaszarni. Cieniutkim drucikiem 
przywiążą do kolumny.„ 

I przed czytelnikiem 
pochwalę się zdjęciami jakich nie widziała 
londyńska prasa ... 

A jeśli żurawie nie zechcą siedzieć spokojnie? 

No to się któregoś 
żurawia kijkiem dobrze trzaśnie w kuper 
i zaraz ptaszki malowniczą grupę 
sformują na kolumnie ... 

To jedna z ostatnich scen sztuki, ta z żurawiami z „Uspokojenia" Sło
wackiego („Jest u nas kolumna w Warszawie, Na której usiadają podróżne 
żurawie"). Słowacki pisał: „Pawiem narodów byłaś i papugą ... " Czym jes
teśmy dziś? Fotografią blizn? 

Jest w tej autentycznie i gorąco politycznej sztuce przekonanie o nie
przetłumaczalności naszych losów. „Rzecz listopadową" gra jednocześnie 

kilka teatrów w Polsce, ale na rynki światowe ona nie wejdzie. Miewamy 
kompleksy naszej odmienności i hermetyczności naszej literatury. Bryll 
nie ma tego kompleksu. Ma mnóstwo innych i mówi o nich zarazem bru
talnie, i wstydliwie. 

Może i jesteśmy taki naród-odmieniec, któremu ze zdziwieniem przyglą
da się Europa. Ale jeśli jesteśmy, to dla siebie, nie na wynos i nie na okład
kę do eleganckiego żurnalu. 

JERZY ZIOMEK 
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ANDRZEJ 
K. WAŚKIEWICZ 

PROF ET 
BLAZ EN, 
TRYBUN 

(O POEZJI 
ERNESTA BRYLLA) 

Pierwsze wiersze ogłasza Bryll w 
połowie lat pięćdziesiątych, pierw
szy tomik („Wigilie wariata") wy-

daje w roku 1958. Są to daty znamienne. 
W roku 1958 większość poetów generacji 
(pokolenie „Współczesności") od paru 
dobrych lat jest już przedmiotem kryty
cznych analiz, polemik i sporów. Zna
ne już są „kierunki natarcia", dokona
ny został już proces przewartościowań. 

Nic miejsce tu na analizę sytuacji wyj
ściowej tego pokolenia . Dość powie
dzi eć, że - przynajmniej w pierwszym 
okresie - był a to poezja buntu. Jeśli 

poezja poprzedników, pokolenia „prysz
czatych" była wyrazem zgody na rzeczy
wistość, postawy k o n s t r u k ty w n ej 
(pro.wda, że r ealizowane j przez poezję 

opiewającą każdy kolejny etap) ta wy
nikała z niezgody na rzeczywistość sta
tus quo. W wersjnch krai1cowych reali
lizowało się to w postawie bliskiej nihi
lizmowi (Bursa) lub krańcowemu kata
strofizmowi (Czycz) . Debiutancki tom 
Brylla jest odmową odpowiedzialności. 
znamienne motto jednego z wierszy 
„ach jeden wariat nie uratuje Sodomy" 
ujawnia to ze szczególną ostrością. Ale 
jednocześnie ten cytat jest ujawnieniem 
świadomości katastroficznej. Swiat roz
g rywa się w ahistorycznej perspektywie 
mitu . Wiersz zmienia się w misterium. 
Czas przedstawiony nie dzieje się ,tu i 
teraz", dz.iejc się ,„zawsze". u·wag~ Ja
na Wyki („Twórczość" 1960 nr I): „Wizja 
wyda je mi się nie skoilczona, bez poin
ty, bez finału. Chciałoby się powiedzieć: 

jeszcze trwa. żeby nie zatrzymać obra
zu na wyznaczonej granicy, żeby nie 
uciąć na rąbkach prostokątu, czasowni
ki są nie dosycone w czasie, działają 

nadal", - dotyczy wprawdzie jednego 
tylim wiersza („Gorączka o św. Szymo
nie") da się jednak odnieść także do 
innych wierszy. Jest to świat w roz
prysku. Swiat, gdzie dzianie się zjawisk 
nic jest warunkowane żadną koniecznoś
cią, poza permanentnie trwającą kata
strofą. Jest wreszcie - rzecz dla dal
szych rozważań ważne - świat poza hi
storią . 

Oczywiście - ta uwaga dotyczy rze
czywistości przedstawionej motywacji 
istniejących w samym utworze. Łatwo 
zauważyć, że - odmiennie niż w latach 
trzydziestych, gdy postawa katastroficz
na była irracjonalnym przeczuciem za-
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głady - jest to pochodna kryzysu war
tości. Postawa destrukcyjna przejawia 
się tu w braku logicznych (i historycz
nych) uwarunkowań. Katastrofa wydaje 
się być stanem trwającym zawsze. 

Jeśli jednak ten tom jest ważny dla 
ewolucji świadomości pokolenia, o tyle 
dla dalszej twórczości Brylla ma zna
czenie jedynie pośrednie - ujawnia sy
tuację wyjściową, pewne wspólne kons
tatacje . Myślę tu przede wszystkim o 
kryzysie wartości, o lej koncepcji poezji, 
którą najkrócej określić można Jako od
mowę odpowiedzialności. 

Istotna twórczość Brylla pójdzie jed
nak innymi torami. 

2 

I w tym momencie można już okre
ślić to, co będzie przedmiotem tego szki
cu. Jest on celowo ograniczony do tego 
nurtu poezji Brylla, który określany jest 
jako poezja obywatelska; nurtu, nale
żącego do tej l<a tegorii zjawisk poetyc
kich, przy których interpretacji kate
gorie estetyczne nie mogą być kategoria
mi jedynymi. Poezja obywatelska jest 
sztuką heteroteliczną, funkcjonuje na 
dwóch niejako planach: literackim I spo
łecznym . Jest, bardziej niż inna, związa
na z czasem, w którym powstaje. Jes t 
w równym przynajmniej stopniu wyra
zem światopoglądu poetyckiego co spo
łecznego . Może być rozpatrywana tylko 
w tym kompleksie zagadnień, które wa
runkują „postawę obywatelską", racje 
bowiem które ta poezja wykłada istnie
ją takż~ poza sztuką. Poezja o bywatel
ska w tym rozumieniu Jest związana z 
racjami nie tyle jednostki, ile zbioro
wości, racjami - uzupełnijmy - fun
kcjonalnymi tu i teraz. Poezja obywa
tels ka jes t aktem dwojakiego wyboru -
wobec tradycji literackich („jak") i wo
bec tradycji społecznych, intelektual
nych, politycznych („co"). Oczywiście -
tego wyboru musi dokonywać każda po
ezja, tu jednak „co" zdecydowanie gó
ruje nad „jak". Owo dwojakie uwarun
kowanie sprawia, że interpretator tej 
poezji musi brać pod uwagę nie tylko 
znaczenia zawarte w tekście, ale także 

te, wobec których wiersz się określa; 

systemowi wartości świata przedstawio
nego odpowiada (lub pozostaje z nim w 
stanie polemiki) system wartości będą-
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c ych poza tekslem. Celem lak pojętej 

poezji nie jest stworzenie światów inte
gralnie poetyckich, ale dyskurs ze świa
tem realnym, z istniejącymi już jego in
terpretacjami. 

3 

W tym miejscu opisana poprzednio sy
tuacja wyjściowa t e j poezji musi zostać 
uzupełniana. Formacją, wobec której 
bezpośrednio określało się ,pokolenie" 
„ Współczesności" byli „pryszĆzaci ", poe
ci, którzy wystąpili w okolicach późnych 
lat czterdziestych i wczesnych pięćdzie

siątych . Doktryną, która stanowiła bez
pośredni punkt odniesienia był socrea
lizm. Ale jednocześnie polemiki drugiej 
połowy lat pięćdziesiątych były przywo
łaniem sporów wcześniejszych : Skaman
dra i zwrotnicy, grupy krakowskiej i n 
Awangardy, przewartościowań dokona
nych przez pokolenie Różewicza (a więc 
za równo Baczyńskiego czy Gajcego z je
dn e j, a Białoszewskiego i Czachorowskie
go z drugiej strony). Spo ry lat pięćdzie
"iątych tylko w części były sporami czy
s to literackimi, w is tocie dokonywano 
wówczas przede wszystkim rewizji po
s taw społecznych. Naiwny dydak
tyzm, łatwy optymizm „pryszczatych" -
skompromitowane uniemożliwiły 

p rzynajmniej na p ewien czas - zaanga
żowanie pozytywne , nie uniemożliwiały 

natomiast zaangażowania na „nie", pro
wokowały wręcz do takiej postawy. Sko
ro historia przestawała się logicznie tłu
maczyć, skoro przestawała być dążeniem 
do dającego się określić celu, pozostawa
ło zaprzeczenie historii. Skoro dotych
czasowe wartości zostały zaprzeczone„. 
Tu już istniało kilka możliwości. Pozor
ny nihilizm Bursy był w istocie a re
bours obroną wartosci i to wartości za
sadniczych. Obroną wartości jest także 

poezja reistyczna (wczesny Białoszewski, 
po tem „szkoła wrocławska"; ale także 

jeśli ten termin interpretować szeroko tu 
pomieści się wczesna 11 turpistyczna" po
ezja Grochowiaka i jego szkoły) . I wre
szcie możliwość, którą realizował Bryll 
- ucieczka w biologię, obrona wartości 
najprostszych, biologicznej egzystencji. 

Przywoływane tu przewartościowania 

układają się w prosty ciąg twierdzeń 

i zaprzeczeń. W tym momencie program 
Brylla (i generacji) jest programem ne-

gatywnym. Negacja jest tą j edynq war
tością , która się os ta ła: skoro ni e moż

na było przyjąć rzeczyw i s t ości status 
quo, można ją było - zanegować. Kata
strofizm, który miał być prog ra m e m po
zy tywnym „Wigilii wariata" był progra
mem naiwnym, u jego pod ł oża leżała 

psychoza lęków atomowych. Było to tal<
że zastąpienie kategorii obywatelstwa 
ges tem profetycznym. W tym okresie (a 
t .;; kże jeszcze w ,Twarzy nieod,łoniętcj") 
gest profetyczni ma ~wo j e uzupełnienie 
- r,cst błazna. Od wzniosłości do śmie

szności tylko krok. I profet, i błazen są 

poza zbiorowością, reprezentują racje, 
które mogą być tylko zbieżne z racjami 
zbio rowosc i, nie mogą być j ednak j c j 
racjami. I błnzen i profet reprezentują 

r a cje jednostkowe, s w o j e racje. W o
bu tych postawa c h kryje się a licn3cja. 
Przezwyciężenie j ej przyniesie dopiero 
postawa try hu n a, t ego, którego racje 
są równocześnie racjami zbio rcnvości, 

który jest jej czą s tką. Za s łowami trybu 
na stoją ri'!l'jc zbioro\vości: 

Nas bo nauczono 
pilniej niż prze d bata lią n1apy 

dopatrywać cienia, 
czy nie wykwita w zmarszczkę. 

Powietrza : czy łechcąc 

dostojność nozdrzy czyni im rozkosze ... 
(Noc) 

Tu jeszcze trybun znajduje " i ę pozn 
t łleatrum działań; jest w nie uwikłany 

ja ko statysta; spektakl rozgrywa s ię na 
scenic historii. Wcześn i ej: 

Czemu kochamy brutalność 

aniołon1 

oskubujemy skrzydła :i:micniajqc je 
w kwoki 

to nam nawet przy j emnc 
(Trakta ty otwockie) 

\V tym drugim fragmen c ie przewartoś
ciowanie dotycz y jedynie sfe r y c"tetycz
n e j, w pierwszym - pos aw moralnych. 
Podmiot liryczny Bryllowskie j poezji 
znajduje się jeszcze w kręgu problema
tyki pokoleniowej, pokoleniowych spo
ró\v, obsesji. w „T\varzy nieodsłoniętej" 

historiozofia ma jeszcze wymiar ogólny. 
\V wierszach 110 suce", , Nos" , „To Szek
spir winien" chodzi o p~ześledzenie pra
widłowości historycznych, dziejących się 

„zawsze". „Nos" jes t, jak się wydaje, nie 
tyle polemiką z Ortegą y Gassetem, ile 
z tym mode le m hi s toryzmu, który pro
cesy historyczn e widzi w wymiarach po
nadindywidualnych, w kategoriach uwa
runko\vni1 ekonomicznych; nie da się za
przeczyć, że jest to zwulgaryzowana 
\Vcrsja hi s toriozofii marksistowskiej, za
przecze nie roli j ednostk i, uznanie całko
witej d eterm inacji ludzkich losów. Tak 
widziana hi s t oria obywała się bez je
dnostk i, operowa ła kategoriami masy, 
Procesy historyczne były całością dają

cą się logicznie wytłumaczyć. Tu moty
wacj ę socjolog i czno -ekonomiczną zastąpi 

motywacja, powiedzmy, psychologiczna : 

Noc mu minie w lęku, 

nagle.i hańbie starości •.. 

Gdy siność poranka 

zabłyśnie na kulfonie opuchłym 

od smutku, 

z dziurek gdy balwierz dworski wyrwie 

siwy włosek: 

- Naród co słońcem ciemny powiodą 

na północ, 

Naród znad rzeki osadzq w pustyni, 

Oglosz;1 gody sędziów. 

(Nos) 

Hi s t o ria jawi się tu jako dzieje tyra
nii. J est n ielogiczna, podległa kaprysom 
jednostki. W tym momencie trybun nie
wicie jeszcze różni się od błazna. Jest 
tym któr y w i e. Zna tajemnice tyrana 
i d\voru. Podobnie w \Vierszu „Broda 
(por. int erpretację A . Lama, „Tyg. 
Kult." 1967 nr 26) będzie udzielał prze
wrotnych w sk azów e k tyczących się wzo
rcó\v zacho\varl n a „dworze", będzie na
wet wskazywał sp os ó b pokonania 
t y ra n a , ale n a tym koniec. Rzecz wciąż 
dzieje si ę w sfe rze wiedzy o rzeczywi
stości, nie działa ń . J est tu jednak to, 
co zapoczą tkuje ewolucje narratora: 
świndomosc odrębnośc i, ale równocześnie 
świadomość tożsamości. Tożsamości z 
przedmiotem działań historii. Z „plebe
jami". 

Wciąż o !karach głoszą - choć doleciał 

Dedal, <···) 
(.„) mijają chłopa albo mu się dziwią, 
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że nie patrzy w łkary ... 
( ... ) nie gapić 

trzeba nam się w lkary, nie upadkiem 
smucić 

- choćby najwyższy ... 
A swoje ucapić. 

(••.-„Wciąż o !karach„.") 

Jest to końcowy etap ciągu przewarto
ściować, u którego początku było prze
wartościowanie estetyczne. Bezinteresow
nemu pojmowaniu piękna przeciwstawił 

Bryll pojmowanie utylitarne: piękne jest 
to, co utyteczne . Jest to, tak przynaj
mniej sąd zi Bryll, plebejska miarn war
tości. O „kategoriach klasowych" w tej 
poezji pisał J . Kwiatkowski („Zycie Li
te rackie" 1957, nr 53), A. Sandaue r („Po
lityka" 1968, nr 34) rozpatrywał Ją w 
trzech kategoriach: klasy, narodu, poko
lenia. Jak łatwo zauważyć dla wierszy 
z ,,Twarzy nieodsłoniętej" ("Broda", 
„Nos"„.) kategorie są te mało przydatne. 
Schemat „Wielkiego Mechanizmu", któ
rym się tam Bryll posługuje obywa się 

bez nich; jest tylko tyran - podmiot 
działań i reszta, między „dworza ninem" 
a „plebejuszem", nie ma w gruncie rze
czy różnicy - obaj są wciągani w try
by historii , równiet i „tyran" tylko po
zornie jest podmiotem działań I on ska
zany jest no mechanizmy historii , która 
w ten sposób urasta (zauważył to J . 
Kwiatkowski) do roli bezosobowego ty
rana. 

W momencie, gdy Bryll zacznie mówić 
o narodzie pojawią się dwojakiego ro 
dzaju uwarunkowania: 1) historyczne, 2) 
klasowe. Dla tych pierwszych charakte
rystyczny będzie wiersz „Turystyka", 
przywołujący dość stereotypowy motyw 
martyrologii. Konsekwencje jednak, ja
kie z tego przywołania zostaną wyciąg
nięte nie mieszczą się już w schemacie: 

Trzeba by pieniędzy, 

okładki kolorowej, dowcipnego kina, 
żeby poruszyć to, co ledwo pełza 
przez susze protokoł6w. 

Nie mieszcząc się w schemacie miesz
czą się jednak w proponowanym przez 
Brylla systemie wartości. s11 częścią bił

talii, którą Bryll wytoczył tradycji. Tra
dycji - powiedzmy to od razu - roman
tycznej. 

Opozycja - Dedal - Ikar przeniesiona 
na grunt polskiej tradycji literackiej oz-
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nacza także opozycję romantycznej i po
zytywistycznej oceny przeszlości. Bryll 
idzie śladem tej ostatniej. „Racje s rea" 
są tu podporządkowane „racjom rozu
mu". Czyż np. w tym wierszu nie sły

szymy pogłosu Swiętochowskiego: 

Nikt za nas nic nie zrobi. Zrobimy to 
san1i, 

musimy długo miesić spierzchłymi 
łapami 

przez glinę„. Potem lepić, krzepić dom 
ubogi 

cegiełka po cegiełce. 

(•••„ Nikt za nas ... ") 

„Wrogiem nr l" a zarazem przedmio
tem nieustannej fascynacji będzie te
raz Słowacki. „Uspokojenie", „Lekcja 
polskiego" czy też „Nuda" - pisze P. 
Kuncewicz („Tyg. Kult." 1968, nr 28) -

są właściwie zrozumia łe dopiero przez 
,słowackiego". W wierszu „Lekcja pol
skiego - Słowacki" przeciwstawiony zo
stanie Kordian i „nic mdlejący w progu 
sypialni carskiej"; przeciwstawiona zo
stanie także koncepcja ojczyzny jako 
„pobojowiska" i „perły" i ojczyzny, któ
ra : 

przez cieślę sklccon'\ 
niezdarna w SWYl'h i;ranicach ja'< 

niezwrotny korab 
kołysząca się niezbyt i jak zawsze chon 

T<:sknocie do ojczyzny-ideału przeciw
stawił Bryll ojczyznę konkretną, tę któ
ra jest, z wszystkimi jej niedoskonałoś
ciami. Mówiąc metaforycznie - ideało
wi przeciwstawia konkret. W „Uspoko
jeniu" zmiana trybu z twierdzącego na 
zaprzeczający ma konsekwencje daleko
siężne. Tym razem za romantykami po
wtórzy znamienne oskarżenie: 

Co nam. Zwyczajniśmy tego 
klangoru żurawiego, co tak pięknie 

krąi.y 

przez wszsytkie parlamenty, źe nigdy 
nie zdąży 

zgasif naszą pogorzel. 

Połączmy to oskarżenie z cytowanym 
fragmentem wiersza „Nikt za nas ... ", a 
otrzymamy rodzaj programu, programu 
- dodajmy - w swej części negatywnej 
zaskakująco bliskiego programowi „Prze
glądu Polskiego" i tych konsekwencji, 

jakie z klc;sl<i n arodowej wyciągnęli po
zytywiści. 

Bohaterem p<r<ytywnym je·;t Deda l, m:
gatyw nym - !kar. Ten 06latni byłby w 
tym układzie symbolem wartości „ro
mantycznych" (ale - i to trzeba po,·J ic
dzicć - stamt ącl \Vłaśnie, od Słowackie

go, pochodzi potępienie „ikarowych lo
tó\v" w 110dpowiedzi na Psalmy przysz
lości" , chmurny lot Ikara, Gdzie za
sługą L;paść z chmur"; mieśc i sic; tuż 
o bok "pieśni próżnego tworu" i „bunfu 
próżnej mary", w sz ... regu \vn.rtości przc
civ-;sta\vionych 11 czyno\v i l udu " ; opozycja 
zarysowana przez Słowackiego funkcjo
nuje również w poezji Brylla). De cl<>l 
symbolizuje natomiast wartości pozytyw
n e (by nic powiedzieć - po~ytj·wistyc;.,

ne); jest uosobi eniem skutecznc~·1 dzin
łani<> w dostępnych gra nicach. 

Lekcja historii ok~zaLl się l cl~cj l ~. ku

leczną. Poclmiol liryc .my tych w1e!·o;zy 
przeszcclt ciekawą ewolucję: od K::is: :nn
dry, profeta, poprzez błazna ·-- P') pf,~;L1-

wq- trybuna. VV tyr!l tniejscu 1nn'.,:110 ją·; 

szczegółowiej okr c:< lić czyje t e. r;i~jc r c 
rrezent uje trybun : 

\\'szystkc, co na na :-:: przyszło, prz t~czekał 

Y pokor~~~ 

skubiąc te resz tki , j :.i kic są w kon1o r~c 

I Z q >: ski) 

i\'l :tsz sic;- nauczyć n1il czenin - to zuaczj' 
dobrej gadatliwości. ( ... ) 

Na krwa\VC CO'Z}h":1.\\'Y 

popatrzmy, jak knch:irka, milc zą·· , 

(*„„Masz s ię nauczyć„.") 

... mężczyźni tej ziemi 
ziarnko za ziarnkiem wyłamują 

z p osad„. ( ... ) 
Tyle. By popchnąć p i6rko o 5zernkość 

·włosa, 

trzeba jęczmiennej nudy, Kartoflana 
susza, 

grule przed nami, tatarczana kasza„. 
Mężczyźni pchają ziarnko jęcząc -

dobra nasza ... 
A tyś się tego przeląkł. Synu plebejusza? 

(Nuda) 

„Syn plebejusza" jest antytezą „syna 
sz lacheckiego" z „Oclpowiedzi na Psalmy 
przyszłości", ale tam ,,syn szlachecki" 
jest „szlachcicem" i - co ważne - także 

- „wodzem szlacheckim", lu plebejski 
trybun jest tylko „synem plebe jusza". 
Różnica znamienna. Trafnie znuważone 

przez Sandeucra „kokie towan ie plcbej
~kością", „stylizowanie się na \Vulgar-
1'.0ść" jest nic tylko chęcią spros tania za
programo\vancmu wzoro\vi ,.poe ty - De
czyńskicgo" , ale również konsck\vencją 

tej po trosze fałszywej sytuacji: „syn ple 
bejusza" sam j est plebejuszem j •cl ynie -
intencj onalnie . Na e tapie „Kassandry 17 

i „blazna" s tra cił więź ze swoją gr u p 
~j połcczn~. T eraz odzyskuj e j:J na 110\VO. 
J est (czy r czc j : usiłuje b y<': ) ph, b : jwzcm 
ni c tylkv \V sferze ~\11i::i.domosd , al • tak
że znchowari, dzinłari., języka wreszcie. 
,;•est to jednak plebejusz, który iJywu ł jl ż 
na „dworze'', zna „ \\Tie lki Mecł1anizn1 " 

historii; o który do ychcz,:is - z p erspe 
kty\vy „clv:oru" - oglądał uW i ~·lki l\-1 ·ch.J 

ni zn1", te raz \Vicłzi tn kże ' e!g o t r ytJy, o
prócz „cc.;arzy '' t kż c ." zacł10wnicG i j 1;J 

pionki. J< :issa ndrn prz••d z.ier?.gając "i~ w 
tryb un.?! przez m nn1 nt t y U.:o za chciał a 

być his ~orio;:ofcm, p rzc rh n io! ~ ycłl \Vier
szy z pc rspc ltlywy b lnzna ob'.l::irzon y 
~';wi ::itJ. nmoś t:iq S\Vojcgo poprzcclnir... g o 
vvc! e lcn in ?nalaz ł si ę nugle \V in
nym vymiarze: \V centrun1 tego m echa
nizmu. Zos tał „plebe juszem·•, pionkiem. 
z tej zmi cn io1 1<.:J perspekty w y ogląd ;:i te-
raz dzi _ j qcą ~i~ hi s tori . I a. andra. 
błazen r ep r ' Z<:n lowali w g r unci rzeczy 
kia ę „ryce rs ką '•, j e j cystcn'1 \vo r ~o ··c l; 

trybun, (pa m ic:tajmy: „syn plebej usza ") 
operuj e już ple bej ską skal ą vartośc i. O 
ile ,,rycerz" reprezentuje po ::; t.:iw ę "o
t var tcj przyłbicy'' „ple b e jus z" - pu:;to. 
wę „przycz~j cnia "; o ile tamten (przy
najmniej oficja lnie ) nad wartosci ma
terialne przedkładał wartosci iclealn e, 
duchowe, ten będzie programowym uty
litarystą . „Mieć sztukę umykania" i 
,swoje ucapić" będą clla tej postawy o 
kreśleniami kluczowymi. 

Trybun r epr ezentuje więc - by przy
wołać to tradycyjne okresle nic - racj e 
gmi n u. z tych pozycji będzie ctokony
\Vał przewQrtościo\vania tradycji, histo
rii narodowej. Z pozycji podwójnie ple
bejskich - z pozycji członka klasy ple
bejsk ie j i obywatela narodu - plebeju„ 
sza, słabego partnera potężnych m o
cnrst\v. "l\ilłod szoSć " kultu ralna n J. rodu 
(w stosunku do „Europy") i klasy (w 

stosunku do kasty rycerskiej) zrodzi -
programowo akcentowaną .postawę 

„ słonia w składzie porcelany"; „gruch-
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nąć w le cacka staroświecką palbą" -
powie - będzie tyn1 11cackom" przeciw
stawiał plebejską krzepę, ale on sam, 
trybun zna także racje przeciwne; jest 
on bo~iem - i to uzasadnin późniejsze 
ewolucje tej poezji - plebejuszem „ska
żonyrn'', tnkim, który przeszedł lekcję 

11 dworu" i 11 Europy". 

Spróbujmy jednak ustalić te racje, zre
konstruo\vać sposób myślenia. Po rnz 
wtóry trzeba będzie przywołać sytuację 

wyjściową. Zaczęło się - przypominam 
-- od kryzysu wartości. Od konstatacji, 
że jedynym celem jest przetrwanie, je
dynymi \Var~ościan1i tr\vałyn1i - \varto
ści biologiczne. Chytrość i przyczajenie 
- jedynymi godnymi aprobaty przymio
tami. Ideał „ascetycznego rewolucjonis
ty" został - co słusznie zauważył San
dauer - zastąpiony ideatem „dorobkie
\Vicza". Uzupełnijmy - „żo.rłoczność i 
łapczywość plebejska" nie dotyczy jedy
nie \Vartości materialnych, zostanie roz
ciągnięta takż~ na wartości kulturowe. 
Plcbejusz-dorobkie\vicz \Vchodzi bezcerc~

monialnie \V świat kultunnvych mitó\V 
obce są mu „dysputy \V ręka\viczkach'< 
nie chce już respektować zasad gry o
bo\viązującej na „dworze". Inaczej - in
teresuje go bardziej "co", ,,jak" niż -
„dlaczego". !Spór z tradycją, z historią 

narodową a także z rzeczywistością sta
tus quo podejmuje z pozycji te~o, któ
ry chce nic tyle tę- rzcczy\vistość poznać, 

ile zmienić. 

Taki jest status trybuna. Jest to oezy
wiście postawa pełna ograniczeń tkwią

cych zarówno w modelu (trybun z natu
ry jest stronniczy) jak i w jego szczegól
nym - realizowanym przez Brylla -
przypadku. Trybun zna tylko jedne ra
cje - swoje, innych nie przyjmuje po 
prostu do wiadomości, lub interesują go 
tylko jako to, co może być zanegowane. 
Trybuna mniej interesują prawidłowości 
bardziej - zjawiska incydentalne; lubl 
przedziały ostre i kategoryczne: tak -
nie, czarne - białe. Mechanika zjawisk 
interesuje go tylko o tyle, o ile mogą 
wchodzić w zakres jego działania. Argu
menty są tu mniej przydatne niż inwek
tywy. Typowy dla tego okresu wiersz 
*** („Podkarły nasze ... ") składa się z łail 

cucha inwektyw zakoilczonych: 
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O miasto moje - kiedyż się odmieni 
aktorstwo niewesołe w teatrzyku cieni ... 

Trybun zmienia się tu w„. miniaturo
\vcgo ks. Skarg"t~. Sypią się gromy, \Vie
my przeciw 1<omu są skiero\vane 1 ale ten 
cały atak jest bezprzecln1iotowy, zawisa 
\V próżni. \Vartnściom zanego\vanym nie 
odpowiaclnją ż.::.dne \Vartości pozytywne. 
Negacja je't znów totalnil. Trybun 
wpadł \V s\ve własne sidła. Negacja nie 
może być progrnmem jedynym, a prog
gram, który - z całym marginesem iro
nii i groteski (także: autoironii) - pro
ponował Bryll, miał wiele wspólnego z 
tym, prz.eci\v któremu teraz \Vystąpi. 

Kassandra i błazen mogli pominąć takty
kę, dla trybuna była ona główną sferą 

działania; taklyka niełatwo da się ożenić 
z historiozofią, pierwsza tyczy głównie 

incydcntó\v, druga prawidło\vości, histo
riozof może praco\vać \V cLszy 1{abinetó\v, 
trybun - jedynie w rozgwarze agory, 
a działając tam - musi respektować 

prawidł~ gry. 

Ograniczenia tego modelu poezji, któ
ry realizuje Bryll tkwią już w samej 
koncepcji. Poezja interwencyjna (a ten 
model realizuje Bryll w „Muszli") skaza
na jest na doraźnoś•ć (wyjątki potwier
dzają tylko tę regułę). Doraźny aktual
ny temat w połączeniu z „pokolenio
wym" stylem niedopowicdzeii" (określe

nie J. Kwiatkowskiego) sprawia, że te 
wiersze - dziś jeszcze jasne - jutro już 
będą musiały być czytane z komenta
rzem. Personalne docinki„ odwołania do 
aktualnych sporów i polemik sprawiają, 
że ta poezja funkcjonuje na tle rzeczy
\vistości pozaliterackiej, dopiero wówczas 
w pełni znaczy. \V. P. Szymański trafnie 
zauważył, , że w ostatnim łomiku Bryll 
„idzie za swoją poetyką", tak jak bok
ser idzie za ciosem" (.„) w twórczości 

tej zaczęły się ujawniać pewne „wzor
ce", pewne powtarzające się układy" 

(„Zycie Liter." 1968, nr 38). Wzorce te, 
dodajmy, są w równym stopniu wyni
kiem konsekwencji w budowie formal
nego kształtu tej poezji co pewnego za
krzepni<:cia jej myślowej dynamiki. w 
chwili gdy BryU toczył dyskurs z naro
dową tradycją - odwoływał •ię do oś

wieceniowej tradycji „naprawy Rzeczy
pospolitej", gdy wskazywał na narodo
we słabości - szedł tropem tradycji ro
mantycznej (pozytywistycznej także); 

gdy z opozycji Ikar-Dedal budował pro
gram pozytywny szedł tropem pozyty
wistycznym. Rzecz jednak wciąż dot7-
czyła albo historii, albo obracała się w 
sferze wzorców modelowych, w momen
cie, gdy polemika zaczęła tyczyć rze
czywistości status quo przestały wystar
czać rozwiązania przekazane przez tra
dycje. Sytuacja powtórzona nie jest nig
dy taka sama, co najwyżej podobna. 
Trybun, gdyby był konsekwentny, mu 
siałby przedstawić program pozytywny. 
Musiałby dysponować czymś więcej niż 

racjami wyłącznie negatywnymi. Musiał
by - jeśli pozostać przy zarysowanym 
wyżej schemacie - wiedzieć nie tylko 
„co", „jak", ale i „dlaczego"; musiałby 

ponad doraźną ocenę rzeczywistości prze
dłożyć jej intelektualną analizę pozna
nie wzajemnych powiązai1, przy'czynowo 
-skutkowych uwarunkowań, musiałby tę 

rzeczywistość widzieć zarówno w jej 
kształcie dzisiejszym, uwarunkowaniach 
historycznych, ale także z dostrzeżonych 
prawidłowości rzutować w przyszłość wi
zje nowej przemienionej rzeczywistości. 

Zdaję sobie sprawę, że są to nie tyle za
dania trybuna, ile historiozofa. Ale od 
tego, kto skonstatował i określił choro
bę można domagać się by ją także wyle
czył. 

6 

Jak łatwo zauważyć przedmiotem tego 
szkicu były raczej dające się z poezji 

Brylla \Vyczytać postawy, niż sama po
ezja, jej kształt formalny, miejsce wśród 
wspólczesnych po : lyk„. Status poety -
trybuna spra\vizi, że t\vorzy on poezję, \V 

której obywate l podporządkowuje so
bie - artystę. Jednostkowe, z natury in
dywidualne i co tu dużo mówić - ego
tyczne racje' artysty podporządkowuje 
racjom zbiorowości. PrzY\\'Ołując jeszcze 
rnz, przyznaję - stnro3\vieckie, rozróż

nienie dwóch sfer dzi -e ła („jak" i ,co") 
dla poezji obywatelskiej ważrniejsz~ bę
dzie sfera druga - „co" . .Jest to - pier
wsze \V tej skali - przcci\vsta\vicnie się 

tradycji kluczowej c!lci polskiej poe!zji o
statniego półwiecza, traclycji myśli Pei
perowskiej. 

Waga propozycji Brylla polega więc 

także i na tym, że - pomij;ojąc (choć za
leżności na pl.:i.nic formalnyrn d~dzą się 

łatwo odszukać) koncepcję. z której wy
rosła przeważająca część aktualnych po
etyk, sięgnął po te tradycje, które wy
dawały się po doświadczeniach dwudzie
stolecia nie do przyjęcia, tradycje - do
dajmy - poezji polskiej. ;\le to już wy
magałoby odrębnego szkicu. 

Lipiec, październik G8 

ANDHZEJ K. Wll.SKIEWICZ 
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Scenografia: 
~·'.Oi.- l W IE R CHOWiCZ 

IRENA 
f<UBICKA 

WEWSI 
KOMBATANCKIEJ 

PO 23 LATACH 

J adąc do Górzyna od strony Lu
bska, zwraca się uwagę n a po
mnik, z wmurowaną w nim 

ciemną, marmurową tablic ą. 'vVysta
wili go lu d zie , któr zy przyb yli do 
\ s i dwadzieśc ia t rzy lata t em u. Żoł
nierze I WP im. T . Kośc i uszk i. By 
li w tedy dziarscy i m lodzi, pełn i za
pału do ziem i, która odtąd , zamiast 
wojaczk i, m ia!a stać s i ę ich chlcbl!m 
pows zedn im i chleb len ro dz.ić . By
jj też zadziorni: dowódca pie rw szej 
grupy operacyjnej, por u czn ik A!c
k ~a u cl e r J f im czuk, z którym żołnie
rze przywędrowali spod Len ino aż 
po Ber lin, rzu cił krótki r ozkaz: nie 
wpusz.cwć cywilów do w si. Zastoso
v.•ano się do niego. Wspomi n a dzi
siej szy, młody przewod n ic zą cy gro
madz!d e j r ady na rodowej w Górzy
nie, Mieczysław Wiński : „l\Io'ej naj
bliższej r odzinie, tylko d latego udało 
się o si ed l i ć w Górzynie, b o s try jo 
był w kościuszkowcach" . J es ,.cze 
dzisiaj uchodzi we w s i za h onor , j ~
śli ktoś w jak i ś sposób j es t, j eś li 
już nie spokre vniony , to p rzynaj
mni j s uw inow a co ny z k o; ciuoz
Jr.ow cam i. „Moja żon a -- mówi refe
r ent w gromadzi ie;j radzie, znako
m icie znaj ący wszy tkie k oneksje 
rodzinne w Górzy n ie - jest córką 
kościuszkowca" . 

Antoni Glascr był zr esztą j ednym 
z pierwszych, którzy wypraw ia li 
wesele we w si. A le n ic było to chy
ba najhu cznie j sze ~.' sele, gdyż we 
w spomnien ia ·h star ych ludzi o dży
wa p rzede w szsy tkim , j ako n iezwy
k le \ spania k , gdzie przysłowiowy 
m iód (był to \ te dy natu ra] ie b im
ber) lał się st r ugami, w esele Stani
sła wa G arbacz.ewsk icgo. Bawiła si ę 
cała wieś, sami d aw ni żo ł n ierze, a 
był to gru dzień 1945 roku i żenił s ię 
pierwszy ko~cius zkowiec . Z n im sir; 
to j ed nak s tało, lu dzie przeżyli tu 
n tcj edno. Wieś była p usta, gdy przy
byli t u pierwszą dzies i ątką . ale pola 
były pełne . Sierpień 194 roku. Za
mieszka li razem, prowa dzil i kołcho-
20\\re gospoda rsh va. Tak hylo lepie.i 
i bezpieczniej. Wokół włóc zy ły s i ę 
ba ndy. Stodoły , obory i sta jnie były 
p us te. Z a d nia chodzili po lasach i 
la pali zdzi cza ł e krowy. do k óz po 
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(Fot. Z. Ceglarek1 

prostu strzelali, przydziały mięsa nie 
były za wielkie. Później wspólnie 
zrobili źniwa. Porucznik Jefimczuk 
rozkazał: dla kaźdego zboża z 25 
arów. Było tego aż za wiele, nie 
mieli przecież jeszcze rodzin. Kobie
ty przyjechały znacznie później, by 
zacząć juź spokojne, osiadłe życie. 

Dawne to dzieje, postarzeli się 
wojacy, niektórych losy poniosły w 
inne strony, sporo spoczywa już na 
cmentarzu w Lubsku. Ci, co zostali, 
są rześcy nad podziw i pamięć ma
ją znakomitą. Ich synowie, a nawet 
już i wnukowie, znają szczegóły 
pierwszych, osadniczych lat. Wśród 
dzieci miejscowej szkoły znaleźć 
można takie, które są jednocześnie 
synami i wnukami byłych kościusz
kowców. Zygmuś Morski, uczeń V 
klasy przedstawia się jako syn i 
wnuk kościuszkowców. Jego ojciec 

i dziadek z tą samą dywizją szli na 
Berlin, ostatni punkt na szlakach II 
wojny światowej. Morscy nie są pod 
tym względem wyjątkiem w Górzy
nie. Także obaj Skrzypnikowie, oj
ciec i syn, mimo, że dzieli ich różni
ca 34 lat, jednocześnie znaleźli się 
w Sielcach. 

.Józef Skrzypnik-ojciec zachował 
w ubiorze coś z zamiłowania do 
munduru, tyle, że kolor inny: grana
towy. Tak, jak kiedyś karabin, tak. 
dzisiaj zdał już ziemię. Każdy czas 
i każdy wiek mają swoje prawa i 
nakazy. Obydwaj synowie, i ten 
spod Sielc i drugi młodszy, po:;;zll 
inną drogą. Nie rwali się do ziemi, 
tak, jak ojciec. 

- To były czasy - opowiada Jó
zef Skrzypnik - których się nie za
pomina. Późniejsze już nie tak mi 
się wryły w pamięć, lata je przesło
niły, upodobniły do siebie zdarze
nia. Przychodzimy, a wieś pusta. Już 
tu jacyś byli przed nami bo na nie
których chałupach wis{ały kartki: 
zajęte; Ci, co je zajęli poszli dalej, 
szukac lepszego. Ale my zostaliśmy. 
Niby po wojnie, a my jeszcze uzbro
jeni.. Każdy dostał automat, naboje 
do mego, 120 sztuk i po cztery gra
naty. Po naszej pierwszej dziesiątce 
przyszli inni już na łatwiejsze wa~ 
runki. Każdy był kościuszkowiec, bo 
to była nasza wieś. Mnie dowódca 
po_w!edział, Skrzypnik, ty jesteś 
ws_rod nas najstarszy chłop, poje
dziesz_ na L~bsko. Kto tam wtedy 
wie~ział, gdzie ono leży i jakie jest. 
Dopi~ro jak żona z młodszym synem 
pr~yJechała, to Górzyn stał się moją 
wsią, zaczęło się życie ... 

Siedzimy u przewodniczącego gro
madzkiej rady, też zasiedziałego gó
rzyniaka, jest również między na
mi Antoni Slazki. Do Górzyna przy~ 
jechał trochę później, bo w paździer
niku, i może dlatego Skrzypnik 
wtrąca się do jego opowiadania 
przecież on był pierwszy i lepiej pa~ 
mięta. Sprzeczają się trochę starusz
kowie o jakieś drobne fakty, palą 
sporty, ocierają łzawiące od dymu 
oczy. 

Czasy wojny i pokoju przeplatają 
się w opowiadaniach. Antoni Slazki 

napierw podkuwał w dywizjonie ko
nie. Pamięta jak dziś, że było ich 56. 
Po bitwie pod Lenino zostało już 
ty lko 12. - „Wtedy zrobili mnie 
puszkarzem i tak już dotrwałem do 
końca wojny. Pod Warszawą byłem 
ranny, ale na Berlin jeszcze się wy
kurowałem. Po wojnie major powie
dział: teraz chłopaki trzeba brać się 
za chleb! Zamieszkałem w Górzynie 
pod numerem 16 i do dziś tu jestem. 

Starszy strzelec Antoni ślazki 
przechowuje pamiątki z dawnych 
czasów: mundur, poszarzały już i 
zniszczony, bo służył w gospodarce 
w pierwszych latach, równie dobrze 
jak na wojnie i odznaczenia: za Le
nino, za Warszawę, za Berlin. 

MIECZVSLAW CZERWIŃSKI 

„POLSKIE MAKI" 

P
aździernikewy dzień 1944 roku. U
licami gorejącej Warszawy wlecze 
się w stl"onę kolejowej stacji to
warowej kolumna powstańców ze 

Sródmieścia, które nie zdobyte po 68 
dniach walki, skapitulowało. Odtąd jes
teśmy jeńcatni, nlimo honoro\vej kapitu
lacji. Nazwano nas w kartach jenieckich 
„Banditen" i pozbawiono ludzkich wa
runków bytowych. 

Odpędzam w mrok zapomnienia mary 
z czasu niewoli. Myślami biegnę do pier
wszego dnia wolności, kiedy to z Kriegs
gefangcner przeobraziłem się w prisoner 
of war ex, kiedy zrzuciłem z siebie łach
many i włożyłem battle dress z naszyw
ką ,,Poland". 

Myśli wiodą mnie hen, za Odrę, do ob
cej i wrogiej krainy, gdzie z ofiarnej 
pracy i tęsknoty za ojczyzną wyrosły 
„Polskie Maki". Bezwiednie sięgan1 do 
pamiątek, oglądam zdjęcia, c:oytam wpi
s y w pamiętniku teatralnym, programy 
teatralne, recenzje w gazetkach obozo
wych. 

29 kwietnia 1945 roku... Szpital obozu 
jenieckiego w Sandbostel oswobadza od
<lział wojsk angielskich. Nareszcie ko
niec niepewności i grozy. Po drugiej stro
nie kolczastych drutów otaczających 
szpital stoją w dwuszeregu ci, co nie 
mieli odrobiny ludzkich uczuć, a od któ
rych zależał nasz los. Czekają, by pójść 
do niewoli. 

Oglądam również skromną ksią
żeczkę, którą Józef Skrzypnik spec
jalnie chyba zabrał na rozmowę: to 
dowód, że otrzymał srebrny krzyż 
Virtuti Militari. W tej wsi ma go 
trzech kościuszkowców. 

Co jeszcze zostało w Górzynie z 
tamtych lat? Kino „Kościuszko", na
zwane tak w pierwszych latach po
wojennych, wyblakłe, stare fotogra
fie z wojennych lat w Izbie Pamią
tek, dokumenty. Jacy młodzi byli na 
fotografiach żołnierze, których czas 
dziś pochylił ku ziemi. Jeszcze parę 
lat, a już tylko dzieci z górzyńskiej 
szkoły wspominać będą, że są wnu
kami kościuszkowców. 

I. l{UBICKA 

Po kilku tygodniach szpital przeniesio
no z Sandbostel do Eomlitz. Tutaj przy-
tąpiliśmy w sierpniu do organizowania 

o b jazdowego teatru żołnierskiego, który 
n1 ·1. ł się nazywać „Polskie Maki". Kłam
liwa propaganda ośrodków emigracyj
n~ eh, docierająca za pośrednictwem ra
dia i gazet do obozów, dążyła do pod
ważenia wiary w możliwość egzystencji 
w Odrodzonej Polsce, starała się prze
ciwdziałać powrotowi i wywołać wrogość 
cło jej rządu. W tej sytuacji postanowi
liśmy zorganizować teatr, który odpo
wiednio dobranym repertuarem uma
cn iałby tęsknotę dlo ojczyzny. W krót
::im czasie udało się nam ściągnąć do 
Bomlitz artystów-śpiewaków przebywają
cycb w innych obozach i objazdowy Te
atr żołnierski _,Polskie Maki" rozpoczął 
swoją działalność. \V pierwszym progra-
1nic zn·Jlazły się m. in. utwory muzyczne 
Chopina, l\loniuszki, Nowowiejskiego, 
Karłowicza oraz poezja Kasprowicza i 
innych. W objazd wyruszył zespół, w 
którym m. in. uczestniczyli soliści Irena 
Cywiliska - sopran, Antoni Gołębiowski 
- tenor, Zygmunt Skowroński - bas, 
Stefan Sledziński - fortepian oraz mo
ja żona Krystyna Łanowicz i ja, jako 
recytatorzy. 
Występy teatru przyjmowano wszędzie 

z dużą serdecznością. W gazetkach obo
zowych ukazywały się recenzje. 
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Po powrocie do bazy przystąpiliśmy do 
upr.icow a ,1ia spektaklu typu estrado\ve· 
go pt. „Miniatury z łezką". W tym cza-

i - rvipoczął współpracę z teatrem Tade
usz Z elenay. Jego wiersz pt. „Ulica War
szawy'', napisany specjalnie do naszego 
progr amu wyrażał tęsknotę za stolicą, a 
kończy! się zwrotką pełną optymizmu" 
... Ze cię ulico mojeJ Warszawy, zobaczę 
, „szcze, zobaczę znów". Głębokie wzru-
zenie, burzliwe oklaski i entuzjast.ycz

t>" skandowanie słów „Ze cię ulico mo
jej Warszawy zobaczę znów"- wyrażały 
uczucia widowni. 
Najw iększy jednak sukces odniosły 

„Pols ki e l\faki'' wystawiając parafra z.; 
iudo w ego misterium o B o i ym Narodze
niu w „Betlejem Polsk i ego'~ Luc jana 

H ila. Do utworu R ydla włączyliśmy a
l uzj do dziejów n a rodu polskicr;o w 
czasie okupacji. Widow isko jasełkowe, z 
którym dwa miesiące wędrowaliśmy po 
polskich ośrodkach stało się dla widzów 
trci dłem silnych przeżyć, umacniających 
p.1 triotycznc uczucia i pragnienie powro
tu do kraju. 

P o przedstawieniu w obozie Bardowik 
odeszł a do nas 1.\ r 1p ka kobiet i męż

rzyzn i szczerze zaprosiła zespół na przy
gotowaną kolację, po której chcieliby 

,· ~- ...... ------.,;;;:;:j 't ' . 

'

,,,/, POL '-;f:i;'~;,„~Ai< I 
,„ ,. 1.-) ;"·" 

·ó'. 0 0LD.l1··, ni\ Af'l·,-,·s w 

( 

''• ',, ,;. , 

'1 
·~ I 

___ ·:~~~~-~~Jj 

Strona okładkowa drugiego programu pt. 
„Miniatury z łezką" (Rcpr. W. Kapusto) 
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Jasełkę zobaczyć jeszcze raz. Zgodziliś
my się na powtórzenie ostatniego aktu i 
eptłogu . Nic z tego jednak nie wyszło. 
.Kolacja była tak obficie zakropiona sa
mogonem zaprawionym unrowską czeko
ladą, że trudno nam było nawet wyru
>zyc nazajutrz do następnego oboz;.1. O
biecaliśn1y zatem, że w niedługim czasie 
,,nów przyjedziemy. Ale i tego przyrze
czenia nie dotrzymaliśmy. Kilka tygodni 
póżniej bo\vien1 większość 1nieszkańców 
obozu w Bardowik zwanego „polską 
wsią", powróciła na ojczyste zagony w 
1•uznańskieni. 

Następnie baza „Polskich Maków" 
przcnicsion:i została do obozu w Unterlu
ess. Nadchodził 3 Maja. Starannie dobra
ny pr<:gram postanowiliśmy przedstawić 
w obozie \V Dergen-Hclse n , " teatrze. 
ofiarowanym stacjonującym tam SS
manom przez Goeringa. 

Powoli kurtyna unosi się w górę. An
toni Gołębiowski rozpoczyna występ 
„Polskich Maków" pieśniami Karłowicza. 
Na sali westchnienia , ul<radkien1 ociera
n e łzy. Kiedy Krystyna Lanawicz recy
tuje epilog Pana Tadeusza, wypowiada 
słowa wieszcza „I słysząc zaklętego 
chłopca skargę głośną, 

Każcly ptak chłopcu j ed no pióro rzucił, 
On zro bił skrzydła i do sw oich wrócił" 

niepohamowany piacz wybuchł na wido
wni. 

Po zakończeniu akademii złożyliśmy 
k wia ty na polskim cmentarzu i u stóp 
p ornnika na cmcnt::irzu radzicckin1, od
dając hołd wielotysięcznym ofiarom hit
lerowskiego barbarzylistwa. 

Teraz starszyzna obozowa zaczęła nas 
traktować nieufnie. Po następnym pro
·~ra1nie pt. „Szumią jodły", w gazetce o
bozowej ukazała się recenzja, z której 
fragment cytuję: „Przez przeciąg całego 

•idowiska, w scenach poważniejszych, 
czy weselszych p r.ecwijał się jeden mo
tyw : ze sceny wlało tęsknotą za krajem. 
, zadać by so bie można pytanie_ po co 
pogł~ biać sta n i tak już poszarpanych 
d usz ludzkich~! A 111oże „Polskie ~laki", 
pr .:gn ::i wywołać mocniejszą jeszcze czer
wień w rozlrnłebanych nasT.ych sercach, 
C'Z.crwieńszą od polskich m aków'?" \V re
zul t ac ie zabroniono nam dalszego odwie
dzania polsk ich ośrodków. Na nasze oś
wiadczenie, że „Polskie l\laki" po\vracają 
do kraju, n ie ·wydawano n :.nt żywności 
przez kilka d ni. Ale Io nic było ł<arą. 
!'rzyjaciół mieliśmy dużo, więc nie gło
dowaliśmy. Próbowano uam podsuwać 
fa lszywe listy z kraju, opisujące rzeko
my terror, ale i to nas nic przestraszyło. 
Przystąpiliśmy do opracowania ostat

niego programu „Polskich Mal<ów". No
sił on tytuł „Wracamy do ciebie ziemio, 
matko nasza". Wa.tek zaczerpnęliśmy z 
utworu Konopnickiej pt. „Pan Balcer w 
Bra zylii". Tym programem chcieliśmy 
powitać Ojczyznę. 

Na początku czerwca 1946 roku przy
płynęliśmy z Lubeki do Szczecina, gdzie 
9 czerwca odbyło się pierwsze w kraju 
l>r~cdst:nvienic „Polskich Mak6w". W 

scena z programu Jasełkowego (Uqir . \V. 1~ 2 pu3to) 

dniu 13. VI. 1946 „Kurier Szczeciński" za
mieścił o naszym przedstawieniu recen
zję. Oto jej fragment.: „Całość przedsta
wienia wywarła na słuchaczach bardzo 
silne wrażenie. Z każdej melodii z każ
dego wiersza przebija głęboka tęsknota 
za ojczyzną i niezłomna chęć powrotu. 
Możemy sobie łatwo wyobrazić, jak sil
nie ten nastrój musiał oddziaływać na 
Polaków, przebywających 6 łat na wy
gnaniu, a nie mogących się zdecydować 
na powrót". 

Chociaż wyst~powaliśmy później w 
różnych miastach województwa war
szawskiego, na ty111 pierwszy1n na ziemi 
ojczystej przedstawieniu, zakończę wspo
mnienia o „Polskich Makach". 

Zamykam pamiętnik, odkładam pa
miątki z tamtych dni , a wśród nich czer
wone maki z aks~mitu, które przypina
liśmy sobie, wystr,pując na obcych sce
nach przed rodzimą, polską pnbłicznoś
cią. 

MIECZYSŁAW CZERWINSIU 
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ARCHIWALIA TEATRALNE 

Dorobek Teatru Ziemi Lubuskiej za 
dyrekcji Zbigniewa Koczanowicza jest 
llardzo ważki, zarówno w sensie artysty
cznymi, jak też organizacyjno-propagan
dowym. Teatr w owych lalach zaprezen
tował interesujący i różnorodny reper
tuar: od klasycznego polskief10 - „Da
n1y i huzary", „Panna Maliczewska", 
,,Pan Damazy" i obcego: 11 Swiętoszek", 
„Swierszcz za kominem", „Ożenek", 
11 Szclmostwo Skapena", 11 Profesja pani 
Warren", „Intryga i miłość", „Cyrulik 
Sewilski", do współczesnego polskiego i 
obcego: „Takie czasy", „Dom na Twar
dej", „Ostry dyżur", „żeglarz", _,Chi
rurg", „Trzydzieści srebrników". 

Teatr wystawił trzy polskie prapcemic
ry: "Kłopot z mężczyznami", - .;•urgie
kwiczcnvC'j, „Pogotowie serc" - Bana
sia i „smak życia" - Chrzanowskiego o
roz dwie obce: , Matkę" - Capka i „Ka
ucję" - Lucke'a. 
Łącznie od 5. II. J9H r . dQ 8. VI. 1967 r. 

zaprezentował trzydziEści pięć premier: 
pięrnascie autorów polskich i dwadzieś
cia obcych. 

Teatr organizował półroczne przeglądy 
swego dorobku, które dawały okazję do 
głębszego wniknięcia w linię repertuaro
wą, do zorientowania się w aktualnych 
moliwościach zespołu. Ponadto przeglądy 
te były okazją do zaprezentowania do
robku widzom spoza województwa, przed 
stawicielom prasy, czynnikom oficjal
nym. 

Zbigniew Koczanowicz zdawał sobie 
sprawę, że Teatr znajduje się w izolacji 
i dlatego zapraszał do Zielonej Góry re
żyserów i a ktorów z zewnątrz. Gościn-
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nie reżyserowali : Irena Ładosiówna, Da
nuta Pietraszkiewicz, Artur Młodnicki, 
Stefan Wronecki, Stanisław Milski, Sta
nisław Jaśkiewicz, Leonia Jabłonkówna. 
Kazimierz Czyński, Jan Maciejowski. w 
reżyserii próbowali swych sil także ak
torzy Teatru: Zdzisław Giżejewski i Ta
deusz Mroczek. Ich debiuty reżyserskie 
miejscowa prasa oceniła pozytywnie. 
Przez pewien czas na etacie reżysera był 
S tefan Drewicz. 

Zdolnym i bardzo starannym w pracy 
reży5erem okazał się Zbigniew Koczano
wicz, który wyreżyserował trzynaście 
przedstawień oraz jedno wspólnie ze 
Zdzisławem Giżejewskim. 

Spektakle „żeglarza", „Matki", „Intry
gi i miłości" ora z „Achillesa i panien" 
w reżyserii Zbigniewa Koczanowicza uz
nano za najlepsze w latach 1954-1957. 

Zbigniew Koczanowicz wybijał się tak
że jako aktor stwarzając kilka interesu
jących postaci, przede wszystkim wyróż
nił się w roli Nuta w „żeglarzu", ojca 
w „Matce" i jako Wurm w „Intrydze i 
miłości". Recenzując , Szklankę wody" 
Irena Kubicka zauważyła, że „dobrze by
łoby, by Koczanowicz grał od czasu do 
czasu pod inną reżyserią. Wszystkie sztu
ki, w których go dotychczas widzieliśmy, 
reżyserował sam". 

Z licznej grupy aktorów recenzencl 
szczególnie wyróżnili : Amelię Szymań
slcą w „Matce", Jadwigę Wrońską w 
„Profesji pani Warren", Kazimierę No
g~jównę w „Młodości ojców" oraz w 
„żołnierzu i bohaterze", Halinę Lubicz w 
„Szklance wody", Józefa Powojewskiego 
w „Swierszczu za kominem", Zdzislawa 

Giżejewskiego w „Młodości ojców" nrnz 
11 Intrydze i niiłości", Stani sława Cynars
kiego w 11 Intrydze" oraz Adnn1a Kurczy
n<; w „Młodości ojców". 

z aktorów występujących gościnnie 
dobrą rolę zagrał Andrzej Wilkowski w 
"Szelmostwie Skapcna". 

Zbigniew Koczanowicz po:o:iad<:ł także 
zainteresowania pedagogiczn e ; ch~tnie 
angażował do Teatrów aktorów wywo
<lzących się z amatorskiego ruchu tea
tralnego, z grup koncertowych "Arto
su", aby później pr~cować z nimi nad 
podniesieniem ich kwalifikacji. „Płyn
n ość kaclr - pisał publicysta „Tygod nilrn 
Zachodniego" - zjn\visko nic obce i \V 
innych teatrach prowincjonalnych przy
bn•!n w Zielonej Górze szczególnie n ie
pokojące r ozmiory. Na miej sce zawocl::i
wych aktorów przyszli w ostatnich la
tach ludzie dos!Gwnie zza biurka i ... za
czę li grać duże role . Spowodowało to za
wróL głowy, przerost „indy\Vidualności ", 
krótkie spi<;ci.a i... niejedną katastrofę 
życiową. Zawodowy teatr w Zielone j Gó·· 
rze zaangażował ostatnio więcej a mato
rów niż absolwentów szkół dramatycz
nych". W se zonie 56-57 niema l polow:i 
z e s połu Z!Jignie\va Koczanowicza nic po
s'nciała kwalifikacji aktorskich, co minio 
nci:atywny wpływ na poziom granyet1 
wówczas spektakli. W konsekwencji j ed
nak pedagogiczna praca Zbigniew<.1 K o 
czanowicza dała pozytywne rezultaty. 
Tacy aktorzy jak Zofia Bojanows k a, Ro
land Głowacki, Adam Kurczyna, Rom~ ri a 
Kamińska, Kazimiera Nogajówna, El
żbieta Pasierbówna, Zyta Połomska, .;'an 
Zdrojewski swoją zawodową pracę w te· 

at rzc rozpoczynali pod kierunkiem Zb;r,
n ic v .1 K oczanowicza. 

S y s temat yczna praca K oc nuwic1a 
n ad podnicsi l.'nicm poziotnu a k to r s ki .sgo 
z_spoh i un1nżliwiła uzy s lo;.anie kwalifika
c ji a ktur~k ich Stani.:;ł<.1wowl C y n::if'kic
n1u1 Karolcnvi Hrubem u, E u ,.,.eniuszowi 
tizntko \VS kicmu i innym znanyrn pUźnicj 
·1 toro m . 

z-, dyrekcji Zbignic\V Kocza no\vicza 
T <'atrem Ziem i L u busKtej zo czynnjq się 
. n Lcrc.,ciwal: czasop 5rna li te r acko-kul t u
alnc i dzienniki o za~ i ę u ogólno po l-

'• kim. Re c e n z je t eatr alne . w zmianki i no
ty o zi lo nogó rsl im T a trze spotykamy 
1 uż nie tylko na łam~1eh „Gnzcty Ziclo~ 
nogó r kl ej " i \Varsi.awski ego "Teatru" 
··h.. takr .. " kral<o\v~k icgo .,Życia Literac-

·cyn 1'1 \Vrocławsk i <.'h „No\vych Sygna
łów' ' Łódzkiej ,Kron i ki", s zczcciós!;:iego 
c: zo.sopLsma ,,Zie rn i t i Mo rze", „Trybuny 
L t :d u" , „Sztandaru 1\Hodych" oraz „Gło-

u Wielkopol~ki o". 
O T e a rz , Z ie mi Lubuskiej pisali wó

' · 1as : S l<tni.·l;:iw H eb<1 nowski, L eszek 
Pr rok, Stefan Olwino\VSki, Celestyn 
' . luu ;:i , Michał l\lisiorny, Rysza rd Li:;
kow:ic ki. Roman Łoboda. 

Na łan1nch 11Gazcty Zielonogórskiej'' 
pi 'izą rece nzje Ire na Solirlsk:', Ir e na Ku
błc ltn , n \V zielonogórskiej rozg łnśni 
Polsk iego Radia Tadeusz Jasiński. 
Zdzisłll w G!żcjcwsk i pełniący po St. He
b;tno w ki m funkcję kierownika litcrac-

ir!(o r gularnie na łamach „Gazety" a
onsuje zbliżające się premiery. 

JANUSZ KONIUSZ 
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NA PÓLCE Z TEATRALIAMI 

TEATR PO WOJNIE 

Lata wojny i okupacji postawiły ostrą 
ceżurc; oddzielającą teatr mic;dzywoj cn
ny od teatru powojennego dwudziestole
cia. Zmianie uległy naraz nie tylko for
my organizacyjne, al e równocześnie po
jawiły się nowe tendencje artystyczne 
l<tó r i.' z biegiem łat stały się podstawą 
do innego ukierunkowania rozwoju na
rndowej sceny. Znacznym przekształce
niom i przewartościowaniom uległa też 
funkcja tea tru. „Myślę, że przeznaczenie 
tzw. „teatru" w przyszłości musi prze
kroczyć dotychczasowe granice z:ikresu 
jego działania - pisał Osterwa do J:ira
cza w 1944 roku. Teraz nawet sama na
zwa „teatr" coraz bardziej mierzi moje 
uszy ( ... ). - I wyjaśniał: „Naszym „ ja
wnogr~esznictwem" przedwojennym było 
to, żesmy jawnie i bezwstydnie współ
pracowali _nad nędznym tworzywem dla 
rozproszenia nudy nędznych drobno
ustrojów, ( ... ) nowy zespół będzie służyć 
spo!c;cze11st.wu - urzeczywistniając twór
czosc. rodzi mą i wychowując nowe po
Y.olen1c - 11 ZY\VOSłO\Vnych" praco\vnikÓ\V 
i starając się o nowy wyraz, o nową 
z<, wn<;t rznię tego wyrazu ( ... )". 

Tc . słowa Oste rwy można by niemal 
uznac za motto książki Stanisława Mar
czaka-Oborskiego, poświc;conej dziejom 
sceny polskiej w latach rnH - 1964. Pra
ca ta jest w pewnym sensie kontynuacją 
, Teatru czasu wojny" tegoż autora i sta
nowi próbę syntetycznego ujęcia ostat
niego_ dwudziestolecia naszej sceny, tak 
znamiennego dla krystalizacji profilu 
'".spółczesnego teatru, kiedy to całkowi
c1e inne warunki społeczne i polityczne 
powołały do życia teatr o zupełnie od
miennej niż dotychczas strukturze, mi
mo iż przy jego kształtowaniu uczestni
czyło pokolenie dawnych twórców, i mi
mo iż w zasadzie docierał on do przy
zw;v~zajonej do dawnego teatru publicz
nosct. 

Rozwój życia tcatrnlnego - od pierw
'zych. powojennych improwizacji do u
~tablllzowanego i wyraźnie już okre
slnnego kształtu ujmuje Marczak
Otiorski w trzech rozdziałach, zamknię
tych ramą lat: 1944 - 19~8, 1949 - 1955, 
i I~.iG 1964. Granice czasowe tych 
o!<resów wyznaczają tu wydarzenia na
tury politycznej . „Uderzającym znamie
niem tcgoczesnego t eatru było bowiem 

28 

to, że stał się on wie rnym zwierciadłem 
odbijającym pozytywy i negatywy swo
jego czasu ( ... ) Stąd dzielenie his
torii tego teatru wedle dat związa
nych z decydującymi wydarzeniami 
publicznymi nie jest sztuczną kon
strukcją ani naginaniem spraw artysty
cznych do polityki, jeno porządkiem 
najlepiej odpowiadającym zmianom, ja
kie zachodziły równoległe także na sce
nach i dotyczyły zjawisk dla nich isto
tnych". (s . 119) . 

Taki charakter współczesnego teatru
-instytucji narodowej bez mała - zwią
zany jest niewątpliwie z jego podstawo
wą funkcją: podjęciem służby społecz
nej (o czym pisał Osterwa), docieraniem 
do znacznią szerszych kręgów odbiorców 
oraz z inną niż poprzednio strukturą or
ganizacyjną. Pierwszy okres (1944-1948) 
charakteryzuje się gwałtownym, niemal 
spontanicznym tworzeniem form, jeszcze 
prowizorycznych które w wielu wypad
kach stanowiły kontynuację struktur o
kresu międzywojennego (powstają wów
czas teatry jako imprezy prywatne, pod 
protektoratem zrzeszeń artystycznych, 
organizacji społecznych itd.). Szybkie 
tempo uruchamiania nowych placówek 
rozgrzeszało jednak teatr z prowizorycz
ności , tłumaczyło amatorskość wykona
nia i heroiczne budowanie „od dymu z 
komina". Dopiero zatem w drugim o
kresie (łata 1949-1955) nadszedł czas or
ganizowania życia teatralnego i wtedy to 
teatr, jako zjawisko masowe - staje się, 
obok masowej książki, głównym rzecz
nikiem polityki ustrojowej państwa, po
szukując kontaktu, ścisłej więzi z wido
wnią - tak przecież odrębną w swojej 
społecznej strukturze od widowni tea
tralnej łat międzywojennych. Funkcje i 
posłannictwo tego rodzaju niosą wszak
że zawsze potencjalne niebezpieczeństwo 
porażki. Toteż przemiany społ~czno -po
lityczne wprowadziły co prawda teatr w 
orbitę nowej problematyki, natł'1lY m'1 
określony, jednolity wyraz, ale równo
cześnie nacechowały wiele jego poczynań 
niętnem schematyzmu. Zdecydowaną re
akcją, spontanicznym sprzeciwem prze
ciwko wszelkiego typu „przegięeiom" i 
.. ograniczeniom" tych lat rozpocz .11 się 
trzeci okres rozwoju współczesnej sceny 
(1956-1964) podzielony przez l\farczaka-

-Oborskiego na dwa podokresy: etap na
zwany „Sturm-und-Drang", kiecly to bu
rzono obowi.ązujące dotychczas kanony, 
oraz „etap stabilizacji", to jest utrwala
nia nowych osiągnięć, trwający art lat 
ueśćdzicsiątych do dnia dzisiejncgo. W 
tym okresie - postępujący proces de
centralizacji stworzył konieczność poszu
kiwania nowych form organizacyjnych, 
dał scenom większą samotłzi~ laoJść i 
stworzył nieznaną przedtem szansę tea
trom prowincjonalnym (czego wyrazem 
jest w książce prezentacja os\ągni~;, sze
regu scen pozawarszawskich); 2 c•rugiej 
wszakże strony - zniesienie d<J•vc\lczaso
wych ograniczeń repertuarowy<:h oraz 
pełna możliwość czerpania z rep<·rtuuru 
swiatowej dramaturgii postawiło przed 
teatrem nowe problemy natury nrtysty
cznej, do podjęcia których nie zawsze 
był on przygotowany. 

Książka Mnrczaka-Obor~kkgo przedsta
wia, więc mówiąc najogólniej, cechy 
charakterystyczne określonego pro'''''U 
rozwojowego w teatrze pol3kim ostatr.ie
go dwudziestolecia, a bog'.lty nHtcJ iał 
pktograficzny stanowi tu podsto:wę 
wniosków i syntetycznych spostrzc:l!!ń i 
bywa traktowany Jako ilu:;trac)a ! · O~z
czegó!nych tez. Autor bowiem r.ragnie 
ukazać możliwie wszechstronnie na~ze 
życie teatralne w całym szeregu jego 
przejawów. Omawia zatem formy orga
nizacyjne scen, jak ich repertuar cha
r .:ikteryzuje główne kierunki reżyserii 
scenografii, przemiany zachodzące na te~ 
re.nie gry aktorskiej, jak i rolę środo
wisk twórczych prasy,_ krytyki; zajmuje 
s1_c: problemem w1dowm, wymiany zagra
mcznej, funkcją festiwali - a także 
prezentuJe sylwetki twórców i profile 
poszczegołnych teatrów. Rozważania te 
uzupełnia kroniką życia teatralnego i 
"zeregiem zdjęć. 

Oczywiście, w tak szeroko zakrojonej 
publika<;ji nie sposób było potraktować 
wszystkie problemy w pełni dokładnie i 
wyczerpująco. Można by więc wymienić 
pewne pominięte lub zbyt pobieżnie 
przedstawione zagadnienia (jak choćby 
b~ak prób dokla<!niejs_zego sprecyzowa
ma wpływu pubhcznosci na kształt te
atru, czy uwzględnienia roli małych sce
nek -: często nieprofesjonalnych - w 
procesie odnowy teatru po 1956 roku), 

ale przecież nie braki i pomm1ęcia wy
znaczają wartość tej pracy, oferującej 
czytelnikowi syntetyczne spojrzenie na 
główne drogi rozwoju współczesnej sce
ny, na jej kierunki, poszukiwania, dąże
nia i realizacje. Przy czym należy raz 
jeszcze podkreślić, że jest to jak gdyby 
d a lszy ciąg poprzedniej książki Marcza
'H1-0borskiego o teatrze wojennym i że 
Io ic rn w łącznym potraktowaniu obu 
prac - widać istotne walory i efekty 
wysiłku tego batłacza, pragnącego zary
;ować źródła, dzieje i punkty dojścia 
współczesnego teatru polskiego. 

Dodajmy przy okazji, że „życie tea
' ra lne w latach 1944-1964" nic jest je
dyną próbą dokonania syntezy współ
czesnego teatru . Uzupełnia ją wydana 
wczesniej książka Edwarda Csato „Pnl
;ki teatr współczesny pierwszej połowy 
XX wieku", która w popularyzatorskim 
ujęciu i przy zastosowaniu innej meto
·Iy, przedstawia dzieje naszej sceny w 
nieco szerszych ramach czasowych (obej
· nującycl1 lata międzywojenne i powo
i0nne, do 1965 roku). Csato jednak, pod
kreślając także ocłrębność obecnego te
atru ocł sceny poprzedniego dwudziesto
ccia, stara się go umieścić na przedłu-
żeniu linii rozwojowej epok dawnej
' zych, wykazać jego związki (nie tylko 
osobowe) z tradycją i ciągiem antena
tów. 

Te dwa obrazy teatru , tak różne od 
·.iebie w wielu wypadkach, uzupełniają 
;ię dzic;ki temu wzajemnie. Nic w tym 
<resztą dziwnego. Historię współczesne
~o teatru pisze się przecież nic tylko w 
iparciu o obiektywnie istniejące fakty, 
ile o własną ich interpretację i zawsze 
drc:bną wizję przemian, o którą nie tru

lnn, mimo stosunkowo małej perspekty
vy czasu i mimo tego, że wszak świad

'<ami (i sędziami) tych procesów jesteś
:ny także my wszyscy, tworząc widownię 
.ego zjawiska, jakie nosi nazwę: teatr 
polski. 

DOBROCHNA RATAJCZAK 

Stanisław Marczak-Oborski: życic tca
lr<Jlne w latach 1941-1964'. Kierunki roz
'!ojowe. PWN. Warszawa 1968. Studia o 
Polsce współczesnej. 



NASZE PREMIERY 

Samy Fayad : JAK OBRABOWAC BANK. Reżyseria Zbigniew Stok scenografia Bar
bara Wolniewicz. Premiera 21 . XIJ. 1968. Od lewej: Don Gaspare, ciziadek - Włodzi-
1nierz Kaniowski, Tonino - Jan Stawarz, J\gostino Cnpecc - Zdzisła\v Grudzieri, 

Regina, jego żona - Ludwina Nowicka, Giułiana - Barbara Strzeszewska 
(Fot. Cz. Łuniewicz) 

Z KRONIKI TEATRU 
8 wrześna 1968 roku zmarła w Zie

lonej Górze RóZA GELLA, emeryto
wana aktorka, ściśle związana z na
szym T eatrem od pierwszej chwili je 
go is tnienia. W !951 rol<u powołana 

została przez Wydział Kultury Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej na s tanowisko pie rwszeg o dyrek
tora i reżysera Teatru Ziemi Lubus
kiej (był on początkowo t eatre m sub
wencjonowanym przez PWRN 1; r e ży

serowała też pierwszą wystawioną na 
nasze j scenic sztukę - "Z c m s t <:" 
Ałeksanda Fredry . Zrezygnowała jed
nak wkrótce - ze wzgłc:du n .1 zły 

stan zdro wia - z teg o stnnu-..viska, 
l'ozoslając nadal przez kilka lat w ze
spole akto r skim (grała między innymi 
w sztuce Słot\viz'1skiego i Sko\vroń

s k L go „Dwa tygodnie w raju ' ") . Po 
przejśc i u na emeryturę nie zerwała 

do os t a tnich dni wi c:zi z Teatre m, in
teresując s i ę żywo jego sukcesa mi i 
rozwojem . - Ostatni hołd Zmarłej 
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złożyli na Cmentarzu Komunalnym 
w Zielo n e j Górze liczni przyjaciele, 
koledzy, pracownicy Teatru. 

W październiku ubr. - przy okazji 
pobytu w Zielonej Górze - odwie
dził nasz Teatr wiceminister Spraw 
zagranicznych Adam Kruczkowski -
syn wybitnego pisarza i dramaturga, 
patrona T eatru Ziemi Lubuskiej Le
ona Krucz kowskiego. Minis t e r Kru
czkowski na spotkaniu z naszym zes
połem opowiadał o swoim Ojcu, inte
resował s ic: planami artystycznymi 
Teatru; odpowiadał także na liczne 
pytania, dotyczące spraw międzyna

rodowych i polskiej polityki zagrani
cznej . W spotkaniu uczes tniczyli rów
nież - zastępca kierownika Wydziału 
Propagandy, Oświaty i Kultury KW 
PZPR Sobiesław Piątek oraz kierow
nik Wydziału Kultury PWRN Józef 
Pruś. (stw.1 
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SPIS TRESCI: 

Konstanty Ildefons Gałczyński: 
ROZM O W A Z AKTOREM 

Ernest Bryll: 
OD AUTORA . 

Jerzy Ziomek: 
ARCYPOLSKIE POZY 

Andrzej K. Waśkiewicz : 
PROFET, BŁAZEN, TRYBUN 
(0 poezji Ernesta Brylla) . 

Irena Kubicka: 
WE WSI KOMBATANCKIEJ PO 23 LATACH 

Mieczysław Czerwiński: 
„POLSKIE MAKI" 

Janusz Koniusz: 
ARCHIWALIA TEATRALNE 

Dobrochna Ratajczak: 
TEATR PO WOJNIE 

2 

5 

13 

21 

23 
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Z-ca dyrektora 

JAN GAJEWSKI 

Z-ca dyrektora d/s finansowych 

KAZIMIERZ KASZKUR 

Kierownik tec:hnlcznJ 

Tadeusz Rogowski 

KIEROWNICY PRACOWNI: STOLARSKIEJ - STANISŁAW SWIĄTEK, 

MALARSKO-MODELATORSKIEJ - WALDEMAR JODKOWSKI, TAPI

CERSKIEJ - BRONISŁAW WALCZAK, FRYZJERSKO-PERUKARSKIEJ 

EMILIA DANIEL, KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ - WALENTYNA ROGO

WSKA, KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ - WOLF KLEJNMAN, REKWizyTOR 

- EDWARD TULISZKA, GŁOWNY ELEKTRYK - WŁADYSŁAW 

LISOWSKI 

Brygadier 1ceny 

Marian Pakuła 

Światło 

Władysław Lisowski 

Garderobiana 

Irena Zwierzyńska 

Rekwizytor 

Edward T uliszka 

Kierownik Biura Organlzacll Widowni 

Ryszard Wesołowski 

Wydawca: LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO w ZIELONEJ GORZE. 
Projekt okładki: BARBARA WOLNIEWICZ. Redakcja „Zeszytów" : IRENA KUBICKA 

i STEF AN WACHNOWSKI 

Zlg-łS - 84/Z-11 400+3() egz. A-5 - W-2'4 



ERNEST BRYLL 

RZECZ LISTOPADOWA 
Dramat w 3 aktach 

Osoby w akcie I: 
Pierwszy - Hilary Kurpanik 
Drugi - Ryszard Jaśniewicz 
Stary Poeta - Alojzy Makowiecki 
Obcy - Ryszard Zieliński 
Dziewczyna I - Anna Korzeniecka 
Dama - Bolesława Fafińska 

Mężczyzna I - Stanisław Cynarski 
Mężczyzna II - Zdzisław Giżejewski 

Mężczyzna III - Czesław Kordus 
Kobieta I - Irena Smurawska 
Kobieta II - Halina Lubicz 
Reżyser - Jerzy Glapa 
Asystent - Kazimierz Miranowicz 

Osoby w akcie II: 
P iosenkarka - Janina Jankowska 
Miody Prozaik - Czesław Kordus 
iStary Poeta - Alojzy Makowiecki 
Pie rwszy - Hilary Kurpanik 
Drugi - Ryszard Jaśniewicz 
Artysta z buldogiem 

- Zdzisław Giżejewski 

Matka Pana Młodego - Danuta Ambroż 
Ojciec Panny Młodej 

- Stanisław Cynarski 

Scenografia 
ZOFIA WIERCHOWICZ 

Opracowanie muzyczne 
ZENON ANDRZEJEWSKI 

Inspicjent 
JOZEF MICHALCEWICZ 

Dziennikarka - Stefania Massalska 
Chłopak - Jerzy Glapa 
Panna Młoda - Teresa Leśniak 
Pan Młody - Kazimierz Miranowlcs 
Dziewczyna II - Anna Korzeniecka 
Dziewczyna III - Barbara Jt:druuk 
Dziewczyna IV - Bolesława Fafl6aka 
Kuplecista - Jerzy Glapa 
Kuplecistka - Bolesława Fafhuka 

Osoby w akcie Ili: 
Stary Poeta - Alojzy Makowiecki 
Obcy - Ryszard Zieliński 

Reżyser - Jerzy Glapa 
Dziewczyna II - Anna Korzeniecka 
Dziewczyna III - Barbara Jt:drasuk 
Pierwszy - Hilary Kurpanik 
Drugi - Ryszard Jaśniewicz 
Przechodzień I - Stanisław Cynarski 
Przechodzień II - Zdzisław Glżejewakl 

Przechodzień III - Czesław Kordus 
Kobieta I - Irena Smurawska 
Kobieta II - Halina Lubicz 
Kanalarz - Stanisław Cynarski 
Matka - Danuta Ambroż 

Reżyseria 
JERZY HOFFMANN 

Choreograf 
CONRAD DRZEWIECKI 

Asystent reiysera 
CZESŁAW KORDUS 

su ner 
W ANDA GAJEWSKA 

P R EM I E RA 7 lutego 1969 r. 


