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·Moralitet bez konsekwencyj 
rystyna Skuszanka przedsta· 
wla nam w ~lt>nlu kurtyny Sic·· 
mlradzklego rzecz specjalnie 

przez' Teatr In, . Słowackiego za• 
mówioną u Ernesta Brylla - dwn· 
aktowy .,moralltet", zatytułowany 
,.co się komu łnl". 

Pierwsze pytanie, jakle musi 10· 
ble zadać widz, obznajomlony z 
P<·JJ!'7.1!dnlml ntukaml Brylla, po· 
win n< brzmieć: Co nowego .na dl' 
powiedzenia pisarz par excellence 
polityczny, który ataltowal oatro 
rzr~.zyw:Stojć przed grudniem 
1970 r. - w dwa lata po tym lak· 
cle? ZdaJ<: sobie sprawę, te pyta· 
nic jest nieco obcesowe w odnlo• 
sieni u do twórczołcl a r t Y· 
s t Y c z n e J, ale wydaje się, lt 
autor .,Rzeczy listopadowej" nle 
obrazi się n nie. Wszak· sama 
materia Je~ro tztuk, tak OeT.pO• 
arcdnlo zaan11nt owanych w tlrzłl• 
Itilany hlstł)L"łl najnowszej, 1kłll• 
uta do tak<ct~o typu rozwa:ltń. 

Przed grudniem Bryll przyzy• 
" 'al na pnmoc tradycję, ale oyłA 
to głównie tudycja romanty~tna. 

Mickiewicz, Norwid, Wysplański -
cala historiozofia polsklej litera• 
tury, zbuntowanej przeciw ograni· 
c~enlotn wewnętrznym 1 zewnętrz· 
J\ym bytu narodowego, dawała o 
sobie zna~. nasycaJliC alę nlepo· 
ltojcm współczesno•cl. W krytyce 
owej, w posługlwanlu się wlelo· 
znacznymi stereotypami literatury 
l myśli narodowej, pisarz Jll'kiJY 
tlrochę &lfl za, ubll - na co zwra· 
calem mu uwagę na tamach .,Mie• 
slęcznlk'a Literackiego" - sresztll 
rtle osamotnlon:t w tych WlltOll· 
wołctach. 

" 

Obecnie Bryll 1lęga po wzór nie· 
co lnny: po wątek (l do~wladczenta) 
dramatu staropolskiego, typu "z 
chłopa król" Barykl - ale l po 
.,Zycie anem" calderona, jedni\ z 
najgłębszych filozoficznych 1tucl· 
ni literatury europejskiej. Czerpa· 
lo z nieJ wod41 niemało autorów -
w tym l romantycy (SłowackU. 
Mote więc Bryll nie odszedł od 
romantyzmu tak daleko, jakby się 
to na pierwszy rzut oka zdawało' 
Mote rZI\dZII "Co 1141 kom\l •ni" te 
same powinowactwa literacko-hl· 
ltorlozotlczne, co up. "RzeczJI, 11· 
atopadową" l .,Kurdeszem", owy· 
mi boleanyml, ale nle pozbawiony• 
mi nlejasnoScl aondataml Wlpól· 
czesneJ polaklej rzeci)'Włlto•cl 7 

W swojej noweJ .. tuce ołenll 
sresztą pisarz wiele konwencJI, 
które - jak się o tym za chwilę 
pr1ekonamy - nleaupelnle 1 aobll. 
w1pótrraJ11.• Bryll nazwał IWOIII 
lztUkfl .,moralitetem", Moralitet -
Jak wiadomo - Jest dołó rygory• 
styeanle potraktowanym Ukla· 
dem, w ramach którego odbywa 
1lę walka dobra ze 1lem. Jero po· 
krewledltwo 1 kulturJ~, ludową 
(bdd) potera na tym, Ił slo m U• 
• 1 prserra~. Zobac1my Jednak, co 
11ę elaleJe po nalotenlu na 6w 
acbemat Innych warstw w aztuce 
Brylla. Sen rzuca swóJ eled na 
tycie, miesza te dwa porzJ~,dkl, 
wprowadza dwu1nacznoł6 racJI, 
nawet - zła l dobra, co musi za· 
klócl6 moralitetowy ja1ny podzl11l. 
I w tym momencie Jeatejmy w 
samym jĄdrze my~ll, zawartej w 
"co 11ę komu •ni". W o-weJ ISIU• 

ce problem winy l kary, da l do· 
bra w :tyciu publicznym l w blo· 
rraflach jego uczestników jest tak 
skomplikowany, :te ... nie ma tam 
niewinnych, choć niewĄtpliwie 11\ 
rótne 1topnle odpowledzlatnołcl. 

SĄd oltateczny, jaki odprawuJe 
Bryll nad swoimi bohaterami -
nad nami wszyatklml - pozbawlo· 
ny Jeu tej boskieJ pewno.cl, kto 
ma się znale:&t! po lewicy, a kto 
po prawicy. Być mote takle Jest 
nasze tycie - ale nlewyklucaone, 
U pisarz okazał tu bezsiłę, płynĄ· 
CI\ nleuchronnle z relacji: tycie -
aztuka, polityka - literatura. Ato 
Istnieje w "Co 1141 komu łnl" 1fe· 
ra najbardzleJ zewnętrzna, oplso· 
wa, gdzie nietrudno 1lę będzie po· 
rodzić zwolennikom ró:tnych ra· 
cyj, Tak - aakrzyknle kaldy -
tak tyllłmy, w klamltwle, w cle· 
nlu, IndolencJI praywódeów, oto· 
caonycb abyt ualułnym l praelna• 
czaJĄcym prawdfl WIĄczan11 do 
ucba zwierzchnika dworem, dla 
którero jedyna "moratno•ć" - to 
układy, komerałe, frakcje, cale 
"tycie na nlby", oderwane od rze• 
csywlstego tycia narodu. 

Bryll Jest tu zjadliwY, bezkom• 
promlaowy, atakuJI\CY pr1y porno· 
cy zdrowero eblop1klego, plebeJ· 
aktero bumoru l przy pomocy 
zdrowero rozs11dku. Ta 1cena • 
"drablnll władzy", eałuliiCII 1lę 
wzaJemnie w cl!ęłó dala, co erzY· 
atuje w nieJednym dosadnym po· 
wiedzeniu 1 te dworskie balety w o· 
kół Slurl·llug, a potem Chłopa· 
króla, 110 wladanle ro1poazyna ku 
uenwytowt 1uwerena od aktu p.to· 

dzenla l ko1mlcznero obłaMtwa -
to scenlczna publlcy1tyka o dawno 
niespotykanej u naa oltrojcl l do· 
sadnoScl. Jest ona najsilniejszą 
stron11 noweJ aztukl Brylla. Gorzej, 
kiedy zaczyna się płaszczyzna, 
która nieuchronnie - l zgodnie z 
wyrobłonil w przedgrudniowym 
dziesięcioleciu psycbolorłl\ odblo· 
ru - rozpatrywana b~dzle jako 
rozrachunkowo-aluzyjna, 

Wiele Jest w .,Co 1lę komu •ni" 
goryczy, zaadreaowaneJ czasami 
za mato precyzyjnie - cbo6 prze• 
cle jeat to utwór dramaturiflczny, 
a nie rozprawa, l nle mo:tna wy· 
maraó od autora przypisów do 
dzieła, Jakle niewĄtpliwie czynlĄ 
l będ11 csynló widsowie 1 Je at teł 
dawka optymbmu, ~Iedy Baba 
deklaruje wyratnle, Ił WlflceJ lit 
u•pló nie pOIWOli - l WOkół CZY• 
balii dworako·tandarmacy usypia· 
cse, Jest w tym wreazcle wiele 
rroteakl, JakĄ w nle tylko na1zym 
my•tenlu wyawata temat "władza" 
- l wtele literackiego atereotypu 
w flruracb, otaczaJJ~,cycb tron. 

Wdkojó tematu sztuki wyparła 
troch' 1 pola wl4senla jeJ reallza· 
eJ• - a prucld &dyby Dłe ona, 
Dłe b)'łob;r 1ukee1u. Kry1tyna liku· 
azanka •nalalła okal.l• 4o pokaaa· 
Dla precyzJI retylenkleJ roboty 
ora1 rozmachu InwencJI. Scenorra· 
fla Wljntaka - tróJpoziomowa -
snakomlcle apelnla IWOIII role 
IĄcznlka rótnyeb 1ter apoleczneJ 
raecsywl1to•c1. Rdyeer atarata 
się wypo•rodkowa6 rółnoklerun· 
kowe tendencje 1 jarmarc1nołcl (a 
uwet karnawałowo•ol w •nacn• 

nlu Bachtlnowsklm) l powarl, 
leskl l swojego rodzaju patosu, 
dzaJowego obrazka komediowe 
wiciklej metafory. Odniosła 
ce1, Jdyt udało JeJ Slfl prz 
nać widza (no, poza drobr 
kiksami) :te jest to 1pójna cal• 
l to całoj(! wiele móWII\ca. 

PomorU jeJ wydatnie wykon~ 
cy, a zwłaszcza: Halina Gry 
azewaka (Baba-królowa) l B 
1taw Smeta (Chłop-król), o 
zamaszyłcl, toporni - ale nie 
peJczucła humoru l rodnoset wl\ 
nej, nie bez chłopskiego spry 
Leszek Kubanek, jako potw01!, 
kreatura Główno4owodzllcego su 
nero, opasłero opoja bez czci 
aumlenla 1 Huro Krzy1kl w chi 
rakterze Dworaka Głównego lit~ 
IZego 1 .Jan Adamski - Dwor~· 
Główny Lekarz; Marla Nowot 
1ka oraz Montka Niemczyk - D 
ma 1 Wywiadu oraz Dama 
mantka. I cały ten corps de 
pełen figur cbaraktery1tyc 
nle mówiĄc Jut o czterech 
mach. Jest to zresztĄ apektakl 
apolowy, Jak rzadko który, l 
Idy aukce1 z&1)1B&ć na' konto 
10 zespołu realizatorów. 

Ernest Brytl 1 Co ltę komu ·~ 
Moralitet w dwóch aktach. Rei 
Krystyna .Skuszanka. Scen. 1 
zlmlerz Wl~nlak. Muz. 1 Adam 
laclńsld. Ruch sceniczny: J. U 
ra. Opr. wokalne: F. Barfusa. 
ret. : E. Stojowska. Teatr lm. S 
wao~ey' 


