
sootkania z teatrem 

KTO SIĘ 
BOI 

BRYLLA? 
KRZYSZTOF 
KUCHARSKI 

"' Legenda głosi, że po premie-
rze „rlzeczy Listopadowej" w 
Teatrze Polskim we Wrocław:u 
w listopadzie 1968 roku Erne
sta Brylla no.szono na rękaci1 
i uroczyście wręczono mu wie
niec z napisem „Czterdzieści i 
cztery", co miało być równo
znaczne z nominacją na wie
szcza. 

Znawcy przedmiotu dzielą 
twórczość autora „Kolędy 
nocki", którą niedawno obejr za
łem w Teatrze im. Norwida w 
Jeleni.ej Górze, na dwa nurty 
Pierwszy miałby nawiązywać du 
tradycji romantycznej i neoro
mantycznej czyli ni mniej, m 
więcej do Mickiewicza i Wy
spiańskiego. Drugi korzeniami 
sięgać do PQlskiej tradycji lu
dowej, a od strony formalnej 
bliski miałby być Schillerow
skiemu „Kramowi z piosenka

„Kuliguwi" czy „Pastorał-

Po „Rzeczy :t.istopadowej" 
mówiono również, że Bryll 
stworzony jest do ujmowania w 
poetyckiej, ale i bardzo drama
tycznej formie wielkich proble
mów politycznych i społecznych 
naszych czasów. W tym nurcie 
puwstał „Kurdesz" (premiera -
wrzesień 1969) ostro atakowany 
i chyba niedoceniony. Podobnie 
się miała historia z „Kto ty je

. steś", premiera odbyła się w li
stopadzie 1970 roku. Bryll jak
by zniechęcony odbiorem tycn 
dwóch o.s tatnich sztuk oddał się 
zabaw:e ,.raz na ludowo", co ro
bił z wdziękiem i jego „Na szkle 
malowane"', „Co s ię k omu ś ni"', 
„Po górach i chmurach". „Rum
ca js" czy „ Słowik" wędrowały 
przez sceny całej Polski (i nie 
tylko) 'W charakterze tak zwa
nego lekkieio repertuaru ma j ą
cego. wzięc'.e u pubLczności. 

W kolejnym przełomowym w 
nasze j hi~tori i roku 1980 Ernest 
Bryll napi sał · „Kolędę - nockę" 
zamówioną przez teatr jeszcze 
wcześn i ej i znów trafił w na -· · 
stroje społecz ne . „P salm s to ją
cych w kolejce" z tego muzycz
nego w idowiska znakamicic 
śp iewany . przez Krystynę Proń- · 
ko w prapremi Ł'rowej wer>ji na 
scenie Teatru Muzycznego w 
Gdyni stał się niemal pieśn !ą 
n.!J.rodową. Ubiegłoroczny opol-
5ki festiwal jeszcze ba:dziej 
podbił mu bębenek. Na spek
takl do Gdyni wyruszały spe
cjalne wycieczki z całej Polski. 
Dysponujący sprawnym apa

ratem wykonawczym Teatr Mu
zyczny zrobił z „Kolędy - noc
ki" widowisko pełne rozmachu, 
ruchu, kolorowych świateł, tłu-

mu statystów i wykonawców. 
Profesjonalna krytyKa trochę 
wybrzydzała. Nie wiado1t10 czy 
bardziej z tego powodu, że do 
teatru walą tłumy czy też dla
tego, że przestała kochac Bryl
la lat temu dz.es · ęc. Gdyński 
spe.'{takl · rzeczyw ,ście me u
strzegł się pewnych uproszczeil 
i „szumów"' zagłu ?ających sło
wa poety. Spektak} zakooowany 
został jednak w ;>aml.ęci spo
łecznej jako rzecz „nie do prze
skoczenia". Nie wdaję sit: zbyt
nio w szczegóły, choćby z takie
go powotiu, że trudno w par
tiach wokalnych Jastąp1ć tej 
miary estradowe gwiauiy, co 
Krystyna Pr<lńko czy Teresa 
Haremza. Nic dziwnego, iż inne 
teatry nie wyrywały sobie z 
rąk „Kolędy - nocki", bo ta
kiej wystawie trudno rzeczywi.S
cie dorównać. 
Trochę s i ę zdziwiłem, gdy do

szły mnie słuchy, że na bestsel
ler Brylla z muzyką Wojciecha 
Trzcińskiego porwał się jelenio
górski teatr. _Ulegając wizji pra
premierowego razmachu też so
bie jakoś nie wyobrażałem tego 
przedsięwzięcia w Teatrze im. 
Norwida. Jak się okazało był to 
brak wyobraźni z mojej stro
ny. 
Reżyser Alina Obidmak po

szła w zupełnie odwrotnym kie
runku w sto.sunku do realiza
cji Teatru Muzycznego w Gdy
ni. Zrobiła spektakl bard1i0 ka· 
meralny, prosty, a nawet su
rowy. Rozpoczyna się on w foyer 
teatru. Z głośni·ka słyszymy na
granie „Psalmu stojących w ko
lejce" w wykonaniu Krystyny 
Prońko.. Wchodzą aktorzy gra
jący przechodniów, za nimi ko
lędnicy, którzy prowadzą nas na 
górę do sali stu<lyjnej. Tam to
czy się dalsza akcja. 
· Oba scenariusze dość znacz
nie różnią się od siebie, inny 
też jest klimat jeleniogórskie
go przedstawienia. 'Bardziej 
skłania do zadumy, refleksji 
nad polskim syndromem. 

„O nie, tak być nie może. 
I tak już nie będzie 
żebyśmy się nie mogli inaczej 

· utrzymać 
Jak tylko. klęcząc . 
Jeśli ludzie wszędzie 
Podniosą się, to dźwigną 

ojczyznę do lotu 
I chocia ż nikt z nas n11e ma 

tej si ły olbrzyma 
I do pełzan ia już nie ma 

powrotu 
I m y musimy lecieć choć tak 

bardzo boli 
Skrzydła. chociaż orzed nami 

ciemno.łć i zmęczenie 
Bo inaczej num i:;ełz ać nawet 

n e pozwoh1 
A na 2za mowa zm 'e '1i się w 

- • milcze nie ' 
Gurzko brzrri ten song poe

ty. Z goryczą og l ąda się wiele 
scen w tym przet stawieniu . Bli 
sk i konta kt z a ktoram i (scena 
study j r.ą nie mieści w.ęcej mz 
sto ooób), wzmacn ia słowa. Ru
bliczno. ; ć chłonie soektakl w · 
skupieniu, jakby na jednym od
dechu. 

W większ~ci aktorzy stanęli 
na wysokości zadarna, wbrew 
pozorom n:e byli w łatwej sy
tuacji. Może nie wszystkie śpie
wane wiersze brzmią przekonu
jąco. bo brakło niektórym 
młodym akto.rom, po prostu, 'l· 

miejętności warsztatowych (np. 
Renacie JasiiJskiej). Jednak 
przedstawienie jest w sumie 
wyrównane. Wyróżnia się w ni:n 
Wojciech Ziemiański, zwłaszcza 
w roli Heroda. Bardro liryczną. 
pełną c iepła i nadziei postac 
Marii stworzyła Czesława 

oRczka. Wymienić powinie
.em również Jerzego Senatora 

· Zdzisława Sobc.cińskiego. 
Zachęcać do obejrzema tego 

przedstawienia właściwie nie 
muszę, gdyz bilety wykupywane 
są na kilka spektakli wcześniej . 

Teatr im. Cypriana Norwida w I 
Jelen iej Górze. XXX .. Kolę<l.a -
nocka" Ernesta Brylla z muzyką 
Wojc iecha Trzcińskiego w reżyserió. 
Aliny Obidniak. scenografia Graży-
ny Chorążyczewskiej . kierownictwo 
muzyezne - Bogdan Dominik, ruch 
sceniczhy - Henry.k Konwiń.sk '. . 
Premiera - 1uty 1982. 
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