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ROK po .k«ooadJ Wladyiła
wa IV ~ala wystawiona, na
jednym ze ulachedtich dworów, komedia Piotra Baryld ..Z chłopa król". Baryka - bakałan l dwo~ zaczerpalłł aneJdotę do niej z powszechnie wówczaa
:z:nanej hlat«ll o tym jak ,,KarołUII
pierwszy ~" zobaczył na ulicy
Gandawy pijaneao Banusa Szpller11,
~azal 10 dw~ldm chłopłętom do
pałacu c:eearskieeo przynieśó l
w
k01ztown:rm lcńu polotyć", a JIMtllpnia przebudzo:,emu 1 1kacowanemu
biedakowi wytlurnac:zyf. te jeat ~
rur... Bkor'O zał ..panowanJem" bledneco pi)&CQ'ny, eo .obie p,w, uprószyl u niejaklej panl Frellchow_,,
dość al• eesara naclen;yt, poaownle
aG ~lć poledl l "'W jeJO pludry ubrawny, kazał 10 na ono miejac:e
(III:Jtd JO WCZOI"ll wzięto) zanlełc!".
Barylr:a rzecz c:al~ o1adzil w polIkich warunkach, zamykaj._e w awej
komedll a.tr.. Atyr• na panuj~ee atoAUlkl m'~ panem a chłopem,
dworem a wat.._ Zaletncxlcl apoleczne
nie pozwoliły, rzecz prosta, wiSZII~
mu u dworakiej- klamki autorowi
zbyt daleko w JI'OC'-leniu niesprawiedliwości alę posuwać. S~d w końcu
chlooek durniem pozostaje, podobnie
zresztą jak we wszelkJch anegdotac:~
h istoriach l komediach na owym
2 c::Jnlryclle ,,I chama pan" Opartych.
Enlesł B17U. p isarz, który nieJedni!
strofę chłopu poświęcił, nie bez ałuaz
ności uznał, lt nalety dokonać zasadniczej rehabllltadl plebejusza Olladzonego na królewskim 1tolcu, nawet jeśliby owo wywyilzenie było dziełem
przypadku, 1zydentwa czy okrutnego
żartu. Dokonał więc skrzyżowania Baryki z Calderonem (.,:Zycie anem") l
tak powatało "2;,ele Jaw"" wystawione przez B:rysłJ'Dę Skuzankę pt. ,.Co
sl41 koaa jllł...
Brtll nie byłby Bryllem, gdYby swego moralitetu nie zaadresował do
wspólczesnoścl. I to nie współczesno
ści w ogóle, ale naszej, polskiej. Ten
poeta. który myśli nieustannie o ,.naprawie R~ospolltej", tropiąc nasze malołcl. przywary, wywlekając na
światła ICI!ny powszednie podłości l
odświętne :rJo, fałsz od małego l wielkielfo dzwonu - tym razem uderzył
w kłamstwo, a bardziej jeszcze zakła
manie w li~o, frazes obłudny l
pu•tv. odsłonU mechanikę cynłeznero
karierowiczostwa, pogoó za stołkami,
taktykę uśmiechów w 16rę l kopnlaków w dół... Długo trzeba by 'WYmieniać litanię Bryllowych klątw l reestr grzechów powszednich wytknietych nam w tyciu jaw-. które alę

W

poecle śnL

Inscenizator apektaklu K17tł7aa
S\unaab (nowy dyrektor Teatru
lm. Słowackiego w Krakowie) przy
pomocy znakomitego scenografa Kazimierza · Wiśnialta
popchnęła
przedstawienie w lście barokow11 w!-

dowiskowcxlc!. Znakomity, bopty lt•
1Uum, lkomplikowana architektura
sceny (aktorzy ll'ają na trzech pozi~
mach), nawiąz.an.le bardzo dosłowna
do dw«akiego teatru z XVII wieku,
obfitcxlć watawek muzyczno-balet~
wyc:h - w1zyatko to zatarło 011troU
apoleezn.. aztuki Brylla, jej l~
chłopakil .,przdncxlc!". Zapewne premiera z.yakala na pięlmokl., atłum.iła
leclnu autonkie wolanie o napraw~t
ob7czajów 1 popraw• dról nuzych.
'!'eatr ~ polltycznych Brylla
przmdenił al' w teatr wypcrwieclr.t
Htetyc:me) 8kulzanld.
W bardzo plęlmej,
~
1NDCji 1DicenJ.zaey1nej na ezolo Ue.
n01o u.potu wy1uwaj.. li4: B&Uaa
G17•Ju•ewaka (Baba-Królowa) 1 Bolesław Smela (Chłop-Król). Oboje on1
~raj._ role chłopskie, l oboje podejmujll niełatwe dzieło rehabilitacji awych
bohaterów. S.. to ludzie doświadczeni
tyciem l clętldm zmaganiem llię z na-

malanld_,

~. atosunkami społecznymil l01e111,
o byt, o chleb, o pow~zednill egzy-

ltenejc. Ich królowanie przestaje być
drwinil z prostaka na jaśniepańskich
pokojach, okazujliC 1ię przykładem
dojrzałOlici w ocenie otoczenia, ludzi l
zdarzefl. Grygluzewaka l Smela prscujll zgodnie l z powodzeniem, na
rzecz przywrócenia spektaklowi walorów myśli przewodniej autora. Wydaje mJ się, te gdyby retyser potraktowal c:alość ostrzej, nadal azybsze
tempo, bardziej opiera1ąe się na elementach plebejskich nit dworskiej interpretacji - sztuka zyskalaby tylk:).
Stąd teł nie bez sensu wydaje mi atę
przypomnienie paru wierszy z finału
pierwowzoru, czyli komedll Baryki
"z chłopa król". Otót ProłOIUli rzecZ8
tam:
,.A wfeefe, eo wam powiem! 1ał po
kctmed:rJeJ.
Rseeseele: Zal ale Bołe takleJ
rekreaąJeJI

, _ b;rlm;, 1141 b:rll numlal
wteeeJ ebeleH,
Gd;,by komedyJand jeszcze daleJ
drwłeJL•
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