
rbzumienia w założeniu. Ani nie ma w tym 
przedstawieniu próby nawiązania do styli
styki romantycznej, co nie byłoby zapewne 
wyjściem najrozsądniejszym, choć Bryll o 
tradycji polskiego dramatu romantyczne;5o 
stara "Się pamiętać - ale byłoby przynajmniE'j 
jakąś próbą scalenia teatralnego wierszy 
Brylla ; ani zamierzenia wyjścia poza ilustra
cyjność mechaniczną. Łódzka Rzecz listopa
dowa o g 1 ą da n a jest w efekcie czymś po
średnim między obyczajowym dramatem psy
chologicznym, karykaturą satyryczną i recy
towanym teatrem poezji. Mimo dwóch do
brych pomysłów: wprowadzenia na początku 
przedstawienia całego zespołu na scenę, w 
milczeniu i nieruchomo siedzącego przy ot
wartej kurtynie naprzeciw zapełniającej się 
z wolna widowni; i niemego finału, uspoko
jonego, symbolicznego, zaduszkowego 
Pierwszy i Drugi zapalają w milczeniu trzy 
świece na płycie Placu Teatralnego. I mim1 
paru dobrych ról aktorskich, z których dwie 
przede wszystkim robią spore wrażenie: Mat
ka Jadwigi Andrzejewskiej i Ojciec Pann.v 
Młodej Jerzego Przybylskiego. 

Pastorałkowa 

ballada Brylla 

JERZY KOENIG 

Teatr Ludowych w Nowej Hucie: BALLADA WI
GILIJNA CZYLI JAK MAREK, JAN, MATEUSZ 
I LUKASZ Z TEATRU LUDOWEGO DO BETLE
JEM SZLI Ernesta BryUa. ~ysent.a: Irena Jun, 
współprac;> reżyserska: Józef Wieczorek, scenogrR
fia: Adam Kilian, choreografia: Bogdan Wolczyń
ski, muzyka Andrzeja Zielińskiego w wykonaniu 
zespołu „Skaldowie". Premiera dn. 4 grudnia 
1968 r. (fot. w. Plewiński). 

Miałem ochotę patrzeć równocześnie na 
scenę i na widownię. Aktorzy nowohuckie
go teatru grali, śpiewali i tańczyli Balladę 
wigilijną Brylla. Płomień zainteresowania 
rozpalał się w różnych punktach sali, rozsze
rzał się i umacniał. Jedni widzowie mocniej, 
inni spokojniej odpowiadali na sugestie pły
nące ze sceny; jedni się śmiali hucznie, mło
dzieńczo; inni wyrażali zadowolenie uśmi~
chem. 

Kierownictwo nowohuckiego zespołu za
mówiło- u Brylla tę Balladę. Wydaje mi się, 
że odgadnięto zarówno potrzeby widzów, 
jak i predyspozycje autora Twarzy nieodsło
niętej. Pisarz żywiołowy, wulkaniczny, nie
okiełznany, młodzieńczy - jest zarazem cn
!uzjastą tradycji, o wiele głębiej wnikającym 
w procesy kultury, niżby się mogło wyda
wać. Uderza mnie jego wiersz o Gallu Anci
nimie, otwierający tom Sztuka stosowana: 

.„ledwo czuję strawę 
- świeżutką rybę - co ją podniesiono 
trzepocącą się na mieczu i kt6rą tak znacznie 
jemy, że od tej ryby dopiero sit: zacznie 
przemiana smaku ojcowizny. 

Smak dawnych widowisk zachwycał za
pewne młodego poetę, tak samo, jak go 
porywała Kronika Galla, Norwid, Wyspiai1-
ski, Szekspir„. Już sam proces ciągłego roz
woju historycznego może fascynować wrażli
wego artystę. Piękny opis stopniowych prze
mian, jakie przebywały Jasełka, przytacza 
XVIII-wieczny pamiętnikarz Jędrzej Kito
wicz (i słusznie, że ustęp ten znalazł się ,_,. 
programie nowohuckim). Figurki aniołów, 
zwierząt, pasterzy, mieszczan i szlachty u 
Szopki Betlejemskiej - zrazu nieruchome -
przeobrafały się w teatr. Ten sam, który z 
zachwytem opisywał Leon Schiller, przyszły 
autor Pastorałki Redutowej. Co więcej ·
pojawiać się tu zaczynały postacie nie zwią
zane z Jasełkami. 

Schiller rozpoczynał swą Pastorałkę oJ 
sceny wygnania z raju. Bryll - inac.z:ej. 
Adam, posłuszny wezwaniu, kładzie się na 
lawie i poddaje „operacji wycięcia ziobra '', 
z którego powstaj<! jego żona. Ten szczegół 
oświetla różnice między Schillerem a współ
czesnym poetą. Autor Pastorałki chciał od-

budować widowisko, powstające dzięki wy
obrażni kolejnych generacji. Z własnyc;1 
zachwytów doznanych w dzieciństwie i z dłu
gich potem studiów czerpał Schiller pokarm 
dla wyobrażni, z której się zrodziło pasto
rałkowe arcydzieło. Żyje ono do dziś, czego 
dowodem olśniewające widowisko Kiliana i 
Wilkowskiego sprzed kilku lat w warszaw
skim Teatrze Powszechnym. 

Bryll, na kanwie tradycji - tak bliskiej 
jego własnej wyobraźni - buduje rzecz no
wą, dzisiejszą. Tę samą drogę przebywa, w 
skrócie, publiczność nowohucka. W Balla
dzie wigilijnej role wodzirejów przejmują 
muzycy z kapeli. Oni prowadzą całą akcJę: 
trochę artyści, a trochę spryciarze, rozśpie
wani i roztańczeni, pełni temperamentu, hu
moru, optymizmu i nadziei, przebiegli i prze
korni, tradycyjni ale i idący za głosem mo
dy. Zresztą cała Ballada jest pełna ruchu 
i humoru. Jednak nie o samą zabawę tu 
chodzi. Pieśń intonowana na wstępie przez 
Anioła, powracająca jak refren i kończąca 
widowisko, jest wyrazem tęsknoty za świa
tłem wzruszenia i nadziei. 
Reżyserka nowohuckiego widowiska,~ il<r żywo się zajmuje teatrem poetyckim. 

orka utalentowana i wrażliwa, okazała 
się równocześnie pomysłową inscenizatorką. 
Czuje się, że przemyślała i przeżyła trady
cję pastorałkową, że sięgnęła i do tekstów 
dawnych, i do współczesnej praktyki szop
karskiej, i do całej twórczości Brylla. I do 
tego także, co się dzieje w ruchu artystycz
nym dzisiejszej młodzieży, w jej upodoba
niach i umiłowaniach. Czterej „kapelanci" 
są w ustawicznym ruchu. Muzyka wypełnia 
widowisko. Swiatło rozjaśnia scenę potęg~
jącym się blaskiem; gwiazda na dachu szop
ki wiruje coraz szybciej; jedna a potem dwie 
szopki pozwalają na rozmieszczenie akcji na 
różnych piętrach i poziomach. Barany (Lech 
Bijałd i Ryszard Mayor) kunsztownie peł
zają, zanim nie przybiorą postaci człow1e
czych. Wół (Zdzisław Klucznik<) jest myśli
cielem, Osioł (Tytus Wilski) - melancholij
nym pechowcem. Pasterze przywdziali strćj 
zakopiański i przyjęli góralski fason. Trzej 
królowie spóźniają się na kulminacyjny 
punkt uroczystości. Usprawiedliwia ich jeu
nak błędna informacja „krajowców'', co nie 
bez humoru wytyka autor sztuki. 

W widowisku nowohuckim, nagrana !la 
taśmę pieśń Po górach, po chmurach w wy
konaniu „Skal dów" zachwyca nie tyle swym 
urokiem poetyckim, co walorami wokalnymi. 
Nie całkiem tak to sobitt wyobrażałem, czy
tając tekst. Zfł to przepięknie brzmią kolędy, 
np. Jedną noc„. 

Adam Kilian jest (jak i w Pastorałce \var
szawskiej) scenografem widowiska. Nie daje 
tym razem oszałamiających barw. Konstruu-

Na zdięclach górnym i dolnym sceny zbtcrowe, na 
zdjęciu środkowym: Janusz Rafal Nowicki, Jan 
Gunter, Tad11usz Wludarski i Andrzej Wiśniewski 
(Ewangeliści) 

je piękne szopki krakowskie, gwiazdom daje 
kształt subtelnie i zaskakująco oryginalny. 
Z wielkim smakiem przybrał Anioły w jas-

. noróżowe kostiumy. Pozwala to na scen~, 
w której „kapelanci", przygotowując mo
ment powitania Dzieciątka, przedstawiają 
Anioły, szukając najpiękniejszych miejsc do 
ich ulokowania. Podobnie w zeszłorocznym 
częstochowskim spektaklu Pastorałki wyko
rzystano plastyczny motyw barokowych 
posągów z ich błękitnawym kolorytem i chc..
rakterystycznym przegięciem. 

Bardzo mi się podobało rozwiązanie scen 
„żołnierskich" w tym spektaklu. Gra Edwar
da Rączkowskiego jako sierżanta i jego 
dar opowiadania anegdot zdobywają serc:a 
widzów. 

Teatr mógłby grać ten spektakl codzien
nie - gdyby na to pozwalały nieubłagane 
rygory buchalterii. 

WOJCIECH NATANSON 
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