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KATARZYNY G~RTNER 

Po ogromnym sukcesie NA SZKLE MAWW ANE 

Bryll i Gartner napisali jak gdyby dziecięcą wersję 

śpiewogry o Janosiku, bohaterem jej czyniąc z kolei 

innego zbójnika - Rumcajsa. Podobna wersyfi

kacja, podobne sformułowania, podobna konwencja 
opisowa przy jednoczesnej wątłości dramaturgicz

nej narzucają nieodparte skojarzenia z poprzednim 

utworem. Oczywiście jednak punktem wyjścia 

w RUMCAJSIE był już nie pomysł oryginalny, lecz 

czeska książe<:zka dla dzieci Vaclava Ctvrtka. 

Bryllowska wersja przygód Rumcajsa jest w za
sadzie utworem autonomicznym i wyrażnie spolsz

czonym. W stosunku do oryginalnej fabuły i konce

pcji dramaturgicznej wprowadzono poważne zmiany 
i skróty. Zyskała na tym forma sceniczna utworu, 

a zwłasz<:za jego warstwa językowa. Ludowa styli

zacja tekstu nadała utworowi swoistej poetyckiej 

barwy i baśniowego klimatu. Nade wszystko jednak 

zaproponowana wersja wydobyła elementy humoru 

z tej bądź co bądź staroświeckiej i naiwnie dzisiaj 

brzmiącej satyry społecznej. Składają się na to dow

cipne dialogi, przekorne w swej znaczeniowej prze

nośni teksty piosenek, śmieszne sytuacje, żywy rytm 
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u me aj ro . . 
akcji. Znaczącą innowacją jest animacja sił przyro

dy, np. słońca i udział zwierząt jako osób dramatu. 

Wszystk:e te, konsekwentnie zasto owane naiw-no

-ludowe zabiegi stylistyczne w połącz - niu z muzyka 

l(alarzyny Gartner pozwalają realizatorom na S~ \\"O

:·wnie jeszcze jc J nej basniowej n:alm anki r> a szklL 

RUMCAJS to marzenie ludu o żvciu spoko1 n Ym 

o sprawiedliwości, o pomocy sąsiedzkiej, a nie ko

sztownej. Rumcajs nawet nie musi zdzit-rcom i \'.T ') 

gom łba ukręcać, wystarczy jak ich wyśmieje, z=
drwi z chytrych podstępów, zaskoczy z innej strom: 

niż się go spodziewali. Zrohi porządek! Ale jako 

zwycięzca nie zostanie w kamienn ·;eh murach zam

ku, nie uwali się na książęce łoże pod bald:ichirr.en~. 

Woli drzemkq na leśnej polanie. T ad nim nie zegar, 

a kukułka długie lata szczęścia W\. wróży, umiłowa

na Hanka wsypie - wąs odgarnąwsz · - garstkę 

pachnącyc.h poziomek. 

Ze względu na walory artystyczne i widowi:; .·o

we RUMCAJS będzie gra:iy w naszym teatrze dia 

Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Mamv nadzieję, że k i; 
·waszej i naszej radości i uciesze~ 

Małym i Dużym zatem życzy tn\, żeby ocz · · ~<! 

paśli kolorami, uszy - słowem i meloclią , a e-c.:! 

otv\·arli na ową pozłocistą radość, jaka ze sccci·,· po

d z·wani3.. Niechże Wam się udzieli rum ca jsm\Ta c 'Jgo

ua i humor! Bawcie się dobrze! 
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RUMCAJS 

Jdk zbójnik zakurzy, 

~ak z fajeczki pyka, 

;, calutkiego dworu 

'k .-O żyW)' "..;::nyka . 

Jak zbójnik zapali, 

jak tytoń zakurzy, 

Jak z fajeczki dmuchr ·l, 

to się niebo chmurzv. 

Ja:- zb.::ijnik zah.-urzy 

fo.jeczkę bu\.u ··ą, 

WSZ) „tkim jest niezdrov. o, 

zb6jnil:owi zdrov.ro. 

Jak zbójnik zadymi 

na fajeczce swojej, 

to się nikt na świecie 

przed nim r.ie ustoi. 

Jak zbójnik zakurzy, 

jak zbójnik zapali, 

od jego machorki 

cały świat się wali. 



SŁONECZKO, SŁONKO ..... 

SŁO·HECZ·KO ŚPI E WA- HA CA-ŁY 6tOS -

' ~ ;p v v ~IF r I ~ ~ -J Ud 
CHoc-evś HtAr BRA -- c 1E KŁO-PO-TÓW STO -

......__.,, 
SŁO-NECZ-KO z GO-- RY U-SMIE-CAA SIĘ -

5t.0-KECI-KO WO--ŁA PRZEZ CA-t.E DNIE u-

JIJYJI 
SMIE- CllNIJ SIĘ- WY-PRO- STUJ SIĘ- Sto-

"----""' 
HEt Z-KO ŚPIE-WA I WO-ŁA CIĘ--

Słoneczko śpiewa na cal · głos, 

choćbyś n-;iał bracie hiopotów sto. 

Słoneczko z góry uśmiecha się, 

Słoneczko woła przez całe dnie: 

uśmiechnij się, 

wyprostuj się, 

Słoneczko śpiewa i woła cię. 

Swneczko, stonko, nasz złoty brat, 

wędruje ciągle przez rnły swiat. 

Słoneczko do nas ,,cola zza gór, 

a ze Słoneczkiem \\"Oła nasz bór: 

uśmiechnij się, 

wyprostuj się, 

Słoneczko śpiewa i Koła cię. 

Ernest Bryll 
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