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ARTUR SANDAUER 

ERIEST BRYLL - PLEBEJUSZ ZACIEKŁY 

Mit plebejusza nawiedza li
t~raturę polską nie od dzisiaj. 
Objęcie dziedzictwa przez 
„cichych, ciemnych, małych 

ludzi" zapowiadał Mickiewicz; 
„polskim ludem" i;roził Kra
sińskiemu Słowacki; „chłop 

potęgą Jest - i basta" stwier
dzał Wyspiański; na poszuki
wanie parobka wybierał się 

Gombrowicz; absencją Deczyń
skich tłumaczył klęskę po
wstania listopadowego Krucz
kowski. W ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza mit ten zyskał 
sens dodatkowy: stał się pro
gramem polityki kulturalnej. 
Jako piewca nowych czasów 
priestał już wystarczać Bro
niewski - ostatn i w końcu 

z K ordianów. Czekano na o
bjawienie się poety - De
czyńskiego. 

W tę atmosferę oczekiwania 
wszedł Ernest Bryll: znalazł 

w niej jak rdyby grunt go
towy na swoje przyjęcie. Ta 
sytuacja - wypatrywanego 
Mesjasza - ma w sobie coś 

bardzo ryzykownego. Jeżeli 

rysopis zbawcy jaki podają 

prorocy, Jest zbyt dokładn~,, 

zachodzi niebezpieczeństwo 

7e będzie on służyć jako wzo
rzec do autocharakteryzacji. 
Nic można rzec, jakoby Bryll 
~'' pełni uniknął tego niebez
pieczeństwa, nie kokietował 

plebejskością, nie stylizował 

się na wulgarność. Robi. prze
ciwnie, wszystko, aby podejść 
pod obraz nadciągającego 

„chama"( ... ) 

ów „plebejusz zaciekły" nie
wiele ma wspólnego z asce
tycznym ideałem rewolucjoni
sty: nie tyle rewolucjonista 
z niego, co - dorobkiewicz. 
„Mocno brać". „swoje ucapić", 
„trzymać swoje" - te wyra
żenia raz po raz wracają w 
jego poezji. Dla wsławionych 

swym upadkiem Ikarów ma 
tylko lekceważenie; Dedal, 
który umiał dolecieć - ten 
mu imponuje. „Czy Dedal by 
ratować Ikara, powrócił?" -
kończy cynicznym zapytaniem. 
W ogóle sławi żarłoczność i 
łapczywość plebe!ską.( ... ) 

Ta postawa posiadacza nie
wiele zdaje się mieć wspól
nego n :e tylko z poetyczno
ścią, ale i w ogóle - z po
ezją. Między posiadaczem a 



posiadanym przedmiotem zni· 
ka dystans, który Jest źró

dłem marzenia, a - co zatem 
- i sztuki, Kto kupił las, 
nic dba już o Jcro aromaty: 
wszystkie są zawarte poten
cjalnie w akcie własności. 

Gdzież na pyzatej twarzy 
„bambra" miejsce na nieza
dowolenie, niedosyt, tragizm 
i tym podobne uczucia? Bez
błędnie funkcjonujący mecha
nizm biologiczny zdaje się 

wykluczać je całkowicie. 

A jednak - nic da się za
przeczyć - jest to poezja 
tragiczna. Również i s tan po
siadania może być źródłem 

niepokoju; wystarczy pomyś
leć o niebezpieczeństwie Jero 
utraty, by samozadowoloną 

świadomość zaczął toczyć po
ezjotwórczy robak: 

na deszcz idzie - już ptaki 
pióra przygładzają, 

na deszcz idzie - niebiosa 
skrzydła zawierają, 

zwierzę pod liść umyka -
szu~a swego schronu, 
tylko człowiek nic wierzy w 
dach swego domu„. 

To poczucie zagro:i:cnia łączy 

się - biorąc rzecz ogólniej 
- z ewolucją, jaka - odkąd 

półtora wicku temu przyglą

dał się z ubocza przemarszo
wi Kordianów - zaszła w 
psychice Dcczyńsklcgo. Od
mówił wówczas - pamiętamy 

z Kruczkowskiego - przy. 
łączenia się do powstania: 
zbyt świeżo miał w pamię

ci kańczug, którym go okła

dał o~ciec jednego z podcho
rążych. A Jednak powstanie 
było ruchem całego narodu; 
tyle tylko, że reprezentował 

go wówczas K ordian, nie -
on. 

Od tego czasu jednak Deczyń. 
ski znalazł się na trakcie hi
storii. Owo „my", którym 
Bryll tak hojnie szafuje, ma 
- rzecz znamienna - zna
czenie podwójne: to oznacza 
- jak w cytowanym powy
żej wierszu o zachłanności -
ludzi z plebejskiego awansu, 
to znów współczesnych Pola
ków w ogóle. Dowodem roz
szerzenia oweg-o „my" na ca
ły naród jest wiersz: 

W każdej naszeJ rodzinie pa
ru rozstrzelanych. 
ktoś przy pniu szubienicy, 
ktoś tego domacał, 

co się nic mieści w rozdział 

Baedcckcra„. 

Tymi słowami przemawia Już 
nie samozadowolony „bam
bec", lecz przedstawiciel ca
lciro ciężko doświadczonego 

przez dzieje narodu. W prze
ciwstawieniu do Kordianów, 
owych „żurawi wędrownych", 
którzy - w razie klęski po
wslania - odlecą na Zachód, 
ma on poczucie swej nieod
wołalnej tutejszości, swojej 
łączności z „ojczyzną, pomię

dzy młyńskie kamienic wtło
czoną". Jego los to dochować 
wierności Mazowszu, to bu
dować swój dom tutaj - mię

dzy szczękami Lewiatana, to 
naśladować biblijnego Jona
sza.(„.) 

Poezja Brylla rodzi się w 
punkcie, gdzie samozadowolo
ny bło&'ostan posiadacza us
tępuje miejsca poczuciu za
grożenia. Jest ona dzieckiem 
strachu - i>traehu nie tylko 
o siebie, lecz także o tych, 
którzy mają los podobny. U
czucia plebejskie przerastają 

w ogólnonarodowe, a Deczyń
ski s taje się Kordianem(„.). 

Jest to(„.) pisarz Jednocześnie 
plebejski i sarmacki. W spo
rze Europejczyków z Sarma
tami, który toczy się, odkąd 

kultura polska istnieje, opo· 
wiada się on zdecydowanie 
po s tronic tych drugich: 
bliższy mu Rej, niż Kochano
wski i Pasek, niż Trembec
ki. Swą sarmackość eksponu
je świadomie i z pewną sty
lizatorską przesadą. Podkre
śla cielesny wigor i sobiepań
ską nonszalancję, pogrubia i 
wulgaryzuje wyrazy, tworzy 
-na zasadzie „Wolnoć Tomku 
w swoim · domku" - niefra
sobliwe neologizmy, pisze -
jak leci, o przecinki nie dba, z 
gramatyką się nie patyczkuje. 
Jak większość poetów współ
czesnych, zdaje się na sa
morództwo Języka, idzie gdzie 
go słowa poniosą. Rzecz !e
dnak znamienna, że niosą go 
prawie zawsze w kierunku 
sarmackim. 
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ERNEft DBYLL 
PRAPREMIERA 

BALLADA WIGILIJNA CZYLI JAK 
MAREK, JAN, MATEUSZ I lUKASZ 

Z TEATRU LUDOWEGO 
DO BETLEJEM SZLI 

RElYSER: IRENA JUN 
WSPÓŁPRACA RE%.: JÓZEF WIECZOREK 

SCENOGRAF.: AD AM KIL I A N 
M U Z Y K A: ANDRZEJ ZIELltlSKI 
WYKONANIE: „S KAL DO W I Eu 

CHOREOGRAFIA: BOGDAN WOLCZYtlSKI 

OB SA DA: 

l 
Marek 
Jan 

Ewangeliści: Mateusz 
Lukasz 

·-Pasterz • '"" "' 
Pasterz głuchy 
Diabeł 
Diabełka 
Baran 
Baran czarny 
Adam 
Ewa 
Wół 

JAN GUNTNER 
ANDRZEJ WISNIEWSKI 
TADEUSZ WŁ'C'DARSKI 

- JANUSZ RAFAŁ NOWICKI 

.IE.RZY EIWOW.A.~1'
- WITOLD GRUSZECKI 
- STANISŁAW MICHNO 

W ANDA SWARYCZEWSKA 
LECH BIJAŁO 
RYSZARD MAYOR 
JÓZEF HARASIEWICZ 
BARBARA STESŁOWICZ 
ZDZISŁAW KLUCZNIK 

{ Sierżant - EDWARD RĄCZKOWSKI 
Żołnierze: Kapral - MIECZYSŁAW FRANASZEK 

Szeregowiec - JERZY SCHEJBAL 

Ciury • • • 
{Kasper - TADEUSZ BRICH 

Królowie: Melchior - BRONISŁAW CUDZICH 
Baltazar • • • 

Herod - TADEUSZ BRICH 
$mierć - EUGENIA HO RECKA 
Maria - DOMINIKA STECÓWNA 
Józef - STEFAN RYDEL 
Osioł - TYTUS WILSKI I Doktór - MARIA CICHOCKA 
Anioły: Policjant - FREDA LENIEWICZ 

Trąba - JAN KRZYWDZIAK 

Anioły pomocnicy: 
Anioł Poważny - DANUTA JAMROZY 
Anioł Uważny - MARIA ANDRUSZKIEWICZ 
Anioł Wesoły - BARBARA ZGORZALEWICZ 
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JĘDRZEJ KITOWICZ 
Pomienione jasełka były to 
ruchomości małe, ustawione 
w Jakim kącie kościoła, a 
cŻasem zajmujące cały ołtarz 
niżej i wyżej po bokach („.). 

Była to w pośrodku szopka 
mała na czterech slupach, 
daszek słomiany mająca; pod 
tą szopką był żłóbek a cza
sem kolebka, w tym osóbka 
Pana Jezusa z wosku lub z 
papieru klejonego albo z ir
chy lub płótna konopiami wy

pchanego uformowana, w pie
luszki z jakich płatków ba· 
wełnianych uwiniona; przy 
żłóbku z jednej strony wół 
i osioł klęczące i puchaniem 
swoim Dziecinę Jezusa orrze
wające, z drugiej strony Ma
ryja i Józef („.). 
W górze szopki pod dachem 
i nad dachem aniolkowie u
noszący się na skrzydłach . 
Toi; dopiero w niejakiej od
ległości jednego od druciego 
pasterze padający na kolana 
przed narodzoną Dzieciną, o
fiarujący Mu dary swoje, ten , 
masła garnuszek, ów syrek, 
inny baranka, inny koźlę; da
lej za szopą po obu stronych 
pastuszkowie i wieśniacy; je
dni pasący trzody owiec i 
bydła, inni śpiący. inni do 
szopy spieszący, dźwigający 

na ramionych barany, kozły; 
między którymi osóbki roz
maity stan ludzi i ich zaba
wy wyrażające: panów w ka
retach :adących, szlachtę i 
mieszczan. 
Gdy zaś nastąpiło święto 

Trzech Króli, wtedy przysta
wiano do tych jasełek osóbki 
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pomienionych świętych, klę

czących przed narodzonym 
Chrystusem, ofiarujących mu 
złoto, myhrrę i kadzidło, a 
za nimi orszaki ich dworzan 
i asystencyi rozmaitero ga
tunku : Jezdne 1 piesze, mu
rzyńskie i białych ludzi, na
mioty porozbijane(„.). 
Na takie Jasełka sadzili się 

Jedni nad drurich, najbardziej 
zakonnicy(.„). A fdY te Jaseł
ka rokrocznie w Jednakowej 
postaci wystawiane, jako mar
twe posągi nie wzniecały w 
ludziach stygnącej ciekawości, 
przeto dla większero powabu 
ludu do swoich kościołów, Ja
sełkom przydali ruchawości, 

między osóbki stojące mie
szając chwllami ruszane, któ
re przez szpary w rusztowa
niach zrobione wytykaJlłC na 
widok braciszkowie zakonni 
lub Inni posłuracze klasdor
ni rozmaite firłe nimi wyra
biali(„.). Gdy Jedna scena zni
kała, pokazywała się druca, na 
przykład: chłop6w pijanych 
bijących się pałkami, albo 
szynkarka tańcująca z ca
chem i potem od diabla ra
zem porwani, albo śmierć z 
diabłem naJprz6d tańcująca, 

a potem się bijące z sobą i 
w bitwie znikające. To zno
wu musztrujący się żołnierze 

tracze drzewo trący l inne 
tym podobne akcyJe ludzkie 
do wyrażenia łatwiejsze, kt6-
rc to fraszki dziecinne tak 
się ludowi prostemu i mlo
dziciy podobały, że kościoły 

wypełnione były spektatorem, 
podnoszącym się na ławki i 
na ołtarze włażącym. 
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W REPERTUARZE TEATRU 

STEF AN ŻEROMSKI 
• 

„RÓŻA'' 

Reżyseria: Irena Babel 
Scenografia: Urszula Gogulska 
Muzyka: Krzysztof Meyer 

LEON SCHILLER 

„KRAM Z PIOSENKAMI" 

Reżyseria: Jan Skotnicki 
Scenografia: Marian Garlicki 

ALEKSANDER FREDRO 

„MĄŻ I ŻONA" 

Reżyseria: Irena Babel 
Scenografia: Barbara Stopka 

JAN VLADISLA V 

„ZNALEZIONY KUFER" 

Reżyseria: Jerzy Sopoćko 
Scenografia: Marian Garlicki 
Muzyka: Stanisław Radwan 

W PRZYGOTOWANIU 

JANUSZ KRASIŃSKI 
„FILIP Z PRAWDĄ W OCZACH" 

Reżyseria: Irena Babel 

Scenografia: Joanna Braun 

Oświetlenie 

Inspicjent 

Sufler 

• .\lrnstyk 

Bryga<lkr sceny 

Kier. prac. krawicekiej 

K ler. prac:-. stolarskiej 

Tapicer 

Prace perukarskie 

Praee malarskie 

Prace modelatorskie 

- JANINA CRUDNlEWICZ 

- ZDZISl.AW,\ STANEK 

- 1.UDWTK KO!.A:'IOOWSKI 

-·JAKUB DUK\1.Ą 

- 1:DW,\RD GORSKI 

- TEODORA m.:c1:-:sK.\ 
- ,\D,\:II KIS7.K.\ 

- ZYG:l-tt:NT OSIK.\ 

- WACLAW :llAJ 

- ELWIR,\ J ,\RCOSZ 
- HENRYK J ,\HCOSZ 

- WL,\DYSLA W CR,\BOWSKl 

- J,\N SLlWf:"<SKl 
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Kasa Teatru czynna na 2 godziny przed przedstawieniem. 
Tel. 427-66. 

Teatr prowadzi sprzedaż biletów nu 7 dni przed przedsta
wieniem - tel. 411-83. 

Przedsprzedaż biletów prowadzi ORBIS w Krakowie, Ry
nek Główny 41. 

Dojazd do Teatru z Krakowa tramwajami linii 4, 5, 16 
albo autobusem pospiesznym do Placu Centralnego, nastę
pnie dwa przystanki autobusem linii 126. 
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W,-stawa r.,.,sun1'ów dziecinn.,.,cl. 
na temat przed~iawienia 

»CZERWONE PANTOFELKI« 

···········-·····--······ 
SALON Wl'STAWOWl' 
TEATRU LUDOWEGO 
CZl'N N l' W CZASIE 
PRZEDSTAWIE~ 

·····---·-·-----·······„ 

JARMARK SZOPEK 
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