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fe "ł7cle Jest snem tylko", a JedYDł spraw~tnienia pozostaje m y ś l e n i e,
do Piatowej mukl wprowadził brawurowo ge'Dlalny Hiszpan czasu monarchii Filipów, mktrz
barokoweto teatru Pedro Calderon de la
Barca.
Kiedy Ernestowi Bryllowi wpadła do Iłowy mYśl
ałwania polskiej ł bardzo .woi.stej repliki
ealderonowskiego "Zyc:ia an~". z cał- pewnością
mcd:na dawiedńet sie od niego samego. Wolno ·jednak
przypuszcza~ że Inzscenizacja tej .sztuki w reeyserii
Krystyny Skuszanki, przygotowana w Teatrze Polskim
we Wrocławiu. zainspirowała formę scenariusza przyszłego "Zycia jawą". o której to swojej sztuee ostatniej - Bryll do końca nie wledziśł, czy powinna
zostać rurzwana ..Ztlcie jawq", ezy "Co lię komu mi",
rzy też: prosto l po staropolsku - ..Z chłopa kTól" .
W rezultacie autor pozostał przy tytule .pierwotnym
(.,2ycie jawą") a teatr Wybrał ,.Co sic komu śni"• .
Bryllowe jawy i sny napisane zostały w okresie
od lipca do września 1972 roku. na WYraźne zamówienie dla konkretnego ·teatru, dokonanf przez konkretne oeoby. Zamawiającymi byli Krystyna Skuszanka i ~erzy Krasowski, któny ten utwór przeznaczyli
na otwarcie nowego sezonu w świeżo objętym Teatrze
im. Słowackiego w Krakowie. Rzecz nosi podtytuł : "moralitet w dwóch aktach" -1 jednoczy w sobie elementy
teatru staropolskiego i hiszpańskiego teatru barokowego. operując jępoocześnłe wątkiem Wliw,l't4llnym,
ogólnoeuropejskim i nie przestając być · ar.cyspeqficznym tworem Bryllowej wyobraźni. Jest więc' .to; co
jest zawsze u Brylla: luźno skomponowana irnpresja
. w;r paaypowiastka rozpisana .na paradoksY~ ·tezy. antytez;y, aluzje, zbitki pojęciowe, świado~ zapozyczenia,
liter'acltie cytaty, figury~5tyllstyczne, pozornie ailł zno&Ul~ pfirabole wieloznl;lczne••pokrętne. ~ina.
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&:pra11Vdztwa łtoDStrukej, moralitetu. ak · się patt·i;>~4·
wiąoego aię tym razem arcy-Wi\tklem światowej f p.31*iei. a kWeJ staropolskiej literatury: z ehło\)a król.
l jMt calderonowska hiszpańszczyzna, degradująca
l kompromitująca filozoficzne egzystencje senne; .a -JiosluguMe& się strukturami rodem z dl'amatu bal'Okowego. A przeprowadzone jest to, podobnie jak plan
moralitetu staropolskiego, logicznie i czy~bltko, zgodnie z wszelkimi regułami gry.
~ więc jest ten nowy utwór koronnego- dramaturga polskich współczesnych teatrów, eywlący się
mehłannłe u
trzema rodzajami wątków 1 ~tylów,
OICYlujący eo najmniej między trzema peetykami ?
Pytając o to, nie sposób t~rzecież upomnieć, że c:zymkoh#iek by. był, jest nade wszYStko lustrem przyłożo
nym do twarzy dzisiejszego dnia. Naszego dnia, tutaj,
w tym. a nie Innym kraju.
A jest - jak zawsze u Brylla - o nas, o życiu,
o wuystkim, w tym znaczeniu pojęcie w s zys t k o,
które mieści w tym samym stopniu troski, kompleksy,
zahamowania i radości pt'ZP-ciętnego klienta polskich
SAM-ów, eo troski i kompleksy polskiego intelektua-listy. Bo tak już jest: Ernest. Bryll może nawet trYtow.ać, ale jego postacie są z tej samej glinY. z której
ulepiony jest ten fragment naszego zindYWidualizowanego rodaka. który rozstrzyga o przyna~etnoścl do
~ej wspólnoty. O tym, że powiedzieć motna o kimś
- Polak.
Powyższe Ultalenie, czy raczej przypomnimie weześ
niejayc:h ustaleń. pazwala ominąć eufemizmy i sfor~

mulować _l)itanie wpm~t: .oe się •ni BryUbWi na krakowskiej s~nie za kurtyną' Siemira<iz19ego na nasz
temat l jllłó z Ucznytb "naszy~h tematów" wytypowany został do poddania pod publiczny Osąd?- Problem
~ ów sen (jawa?) zdlltal zasugerewan~ odbiorcy, jest
juz wyląG"Znym dziełem realłzatorów s~ktiklu ktikowsłtlego;
Skuszanki, Wiśniaka, Wałacińskiego.
PJ:zedstawtenie Krystyny Sku-.zanki (a jest to prapreMiera) jest też nie b'lko materiałem do rozważań
nad kwestią. czym jest "nowy" Bryll, ale ma szansę
utrwalenia Się jako wariant realizacji optymalnie odautorski. Mam tu na myśli spotkanie idei teatralnej
reiysera, dysponującego tak samodzielną wizją 1 poetyką. jak Skuszanka - z tekstem · pod tę wł'Zję l)t'ZYsposobłonym, tej samej idei podporządkowanym.
Kolej~e ~ytanie: czy to spotkanie stało się aktem
porozumu!~Ul; hanno.nijną symbiozą?
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Kiedy kurtyna idzie w górę, na. scenie znajdują się
wszystkie postacie dramatu. Kazimierz Wiśniak
i Skuszanka poumieszczali je na trzech kondygnacjach
ńi"wymyślnej, drastycznie prostej· drabinki społecznej.
· Drabinkj czy - życia ·w ogóle? Oczywiście, . ma ·to
odniesienie formalne do świata feudąlne(09 i do świata. .• teatralnego. Ale jest też parabolą refleksji o społeczeństwie, o rządzeniu. Na górze jest wiec władca,
zgodnie z calderono\Vską koncepcją władzy. która ma
s łi:.t żYć społeczeństwu. - Sługą Sług zwany. Niżej
- dworacy i· :Żandanili, ))o · szóstce dworaków i po
dwóch żandarmów z. luliflej. strony: jedna strona w
strojach biafY.ch, . drugą ~w .. czarnych, .stylizowani. na
HiSZJ1f!!l_~"'· Pi tro ni.Uf '....:.. ·Sót·'Zie.... ( l!@.
U:;wąta"ftirotaW..,.~~otri{'NaFYk'r-..~ cnloaf'król",
czyli . Chłop i_ Ba~, Płu;-s:iani, : swojscy. mazowiec~y.
plebeJscy - kUnicznt,~ i. doskonale. To ju:t nie Hiąz
panie; to nasi. · Najtliżej wieźniowle. Czyli dawne wielkości dworskie strącone z wysokości, generałowie, filoz~fowie.. 't;llrta jest ~jśei~'lfa statylta.
Reszta - cafa .akcja - .fest jedy:nie pusżczeniem w
rąch całej machina mu1adi, wedlur recepty zamiany
ról we śnie,
·
już

··c .,

Historyjka o u!pionym cltlopie, którego we śnie
za króla, oraz o smutnych skutkach przebudzenia, uruchamia sce'n~ .i• przeobraża ją w barwne
widowisko. Sen !trólewski (kłania się Szekspir, Baryka, Słowacki) śni11 oboje plebejusze Chłop
z Chlopa i Baba z Baby. Ci sami, którzy. wiedzą
s~oje l uparcie śpiewają o ty.m, jak to- są .,szczęśliwi
aż do omdltpiJI, bo im nadzieja na lepsze jutro tycie
opromienia". Spiewa aię tu w ogóle dużo, dużo tań~y.
Spektak1 płynie potoczyśd~!- momentami jest wyłącz
nie znaczącą w wysmakowanej l celnie utrafionej
symbolice pantomimą. albo oszałamiającym znakiem
plastycznym. Finał anegdoty jest oczywiAcie do przewidzenia. Ptąwdzlwy władca - Sługa Sług, który
traktuje eksperyment królewski "z chłopa królem"
jako studium poznawcze swego ludu, wraca na swoje
miejsce. Chłop 1 Baba znowu są adresatami starań
przebierają

aparatu władz)'. Skońez1ł się sen
dztwny, ~
l pela wszelkich mo*liwoAci dla Chłopa 1 Ba~ orao& ~e ltz,i'łiny ale %l)- dla tJeb, którzy muaieli
Oboje w ~ne
władców ptzyj4ć i akceptowat.
l
•
Co robili Blaba 1 Cłili>p (Halina Grygluzewska
l Bolesław Smela) podczas krótkiego- snu o sprawowaniu władą? :Niewiele: jedli. pili, "uprawiaU miłoić" oru przJjmowall posłów tagranicznych. Czynili
to po prostacku, ale szybko wt!szło im to - w krewIIIell krzepę tych, c~ &ac:Z7najlł dopiero spalać się w
podejmowaniu djcyzji, co potrałią tobie ulży~ czkftię
c:lem l mlallnięclem. Ba! Jakże:t jednak pysznie Baba
t Chlop (cudowni oboje ,a ktorzy w _tyc:h rolach niech mi wolno będzie pochylić czoło przed \ch
bnaztem) rozaąfrowall awoie otoczenie -dwór, jak
nadspodziewanie szybko ocenili ;ego wartość. J j.:k
skutecznie rŻłldzenie - choćby ograniczone do uływa
nla sobie dowCilł - weazło im w krew, stało sit
ll!em, który po· powrocie do dawnej kondyc)i apołeei:me) należy ~ryć w zai:amarkach podłwiadotnołci,
zakodować jako marzenie, ~Ie. ceL Który na razie
tnetia staranni' utajnić pned łandannami, by oc:hr~
nit jefo prze'&ły sm~ 1 ewentualną przynłlt realizację.

Na zakońc:zenił J'arabolł (O .,.ładzy, społeczeństwie,
b.Utorii, pełnym. tłob!e?) wraca stary ład. Jego repre:rentanci - blalo-czarni ~oraćy przebrani za Hiszpanów, tandar~ w łulsarskich czapkach, Baba z widłami l ChłOD L~oc:hą oraz więinlowle odziani z pań
ska l z :lołnierika - pcnujlł na ŻYWY obraz, którego
wierzchołek ~~czy Słuła Sb,tg, Władca Najwytszy~
Czy nlc aię ~ie %mien1ło? Pozornie. Oto Baba z Chło
pem mieli swój sen. A może sen o rządaeb Baby
l Chłopa był \ldzi~m reszt:r7

Jest taka scena w tym przedstawieniu. czystym
nad -pedzjw urbdsiwym od "tl'on,. warSztatu i ·c d
teco, C() sklad.a si~ na teatralny obraz - jest ~;i.ęe
scena, w lrtórej - ro~ięty na drabince tłumek dworaków i tanciarmów. hierarchicznie zawieszony tworzy kolejkę do toładzJJ. Byle bliżej Sługi Sług, byle
dalej od więtni6w, byle nie wypaśf z szeregu. Scena
jest sugestywna. Gorzka.
Kiedy na dworze rządzą Baba z Chłopem, dworska
)tamaryla, gardząca prostakami, prześciga się w wazeliniarskim bałwochvlalafWie. Hiszpańskie damy tań
czą obertasa, ale władza ~da przecież ·,,raz na ludo.;
wo" - a jest krzepka i nie umię dobierać Iłów.
Dwór biega więc - jak każe ,,z chJopa król" - ,,raz
na prawo, raz na lewo" - byle zostać przy znanych
korytkach. Dwór śni sen o złej władzy. Sen o spełnio
nych, a nie przeczuwanych -·rnożliwościach śni Chłop.
Obserwujący z boku całą przygodę prawdziwy Wład
ca śni sen o prawdziwej duszy ludu 1 konieczności
zmiany metod rz~dzenia.
·
Każdemu" cąś się śni. Na miarę zamierzeń, intuicJi,
zdolnOści. Bryll te sny wylicza, podsuwa, miesza.
piętnuje 1 ośmiesza, Sk:uszanka robi z nich widowako
feerycznie bogate, prawdziwą wyprzedaż teao, .,co się
komu łnl".
Bajka, teatr, drwiny pełria parabola. Tylko nagle
Bryll ma tego dość. Wyratnie chce, żebyśmy mu
uWierzyli, że nie warto .zajmować się snem. 2e tylko jawa. Ze - tylko rzeczywistość. Ze - co br
kto nie śnił - prawu~ wypłynie jak oliwa. Zet
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lnwokact-. nakazem, zaklęciem - ko6Cll)'
sztuka 1 przedstaWienie. Autor formułuje prOil"am
serio, aktorzy proponUjlj koniec zaba-, W ,,malowane
sny" i łycłe jawą. Ona jedna ma mo!liwości eksperymentalnego przeegzaminowania realności wszelakleJa
an6w b odl\'1'6eehht społec!znej lQlejltl, ona jedba jełt
sprawiedliwa, bo odzwierciedla wypadkową· całoteł
uwarunkowań i loeów społecznych.
się

Trudno się z tym nie zgodzi~.
Tylko - t\ltaj zaczyna się mój
l przedstawieniem .,Co &tę komu

kłopot z

utworem

śni".

Wykładam odważnie kawę na ławę: ·wydaje ml li•
ta sztuka tylko otwartym scenariuszem, kt6re1o
prawdziwy smak, trełć, waga, zalety od teatru. To
nie jest zarzut. Dotąd wszystko w porządku. Ten
scenariusz jest zręczny, celny, wieloznaczny l jednoznaczny; ktoś już kiedyA napiiał, że krytylai i pubnemość będzie miała kłopot z ustaleniem pogl~tdu na
prosty temat: o czym to jest Ten ktoś prusad7it
To jest wszak o jawie. którą zakłócamy sobie (zakł6cajl\ nam. zakłócamy komuś) snem, najczęściej niedojrzałym i niedobrvm, czasem zdr.owym 1 potrzebnym.

Pozytywne ·hasło ratowania jawy przed niebezpieez·
nym snem o jawie brzmi tyleż słusznie, i:o... minimalistycznie. Tylko po to, by żyć jawił, warto było
drapa~ ostrym paznokcieiJl bolące i zainfekowane
miejsca? To nie jest pytanie deprecjonujące trełć
w nim zawartą. Może - warto. Może to wystarczy respektowa~ jawę: Ale śni mi się... sen o bodowH
snów wyzwalajacycb siły twórcze; energię społeczrua.
motory~n~ i prometejskie m~fłie. Hód~wcami takich snów k s z t al t u ją cyc h jawę, odkrywaj~tcycb
prawdę mogą być łylko poeci. Może być tylko sztuka.
Uniwersalna, wartościująca i - po Bryllowsku wsP6ł
czesna.
Cóż, będę szczera - orkiestrę środków, jaką zaprezentowała Inscenizatorka krakowski~ spektaklu dla
oprawy Bryllowego moralUętn, odbieram jako ł4 samą, co moja. tęsknot!ł do wielkiej Sztuki, zawsze zawierającej w sobie coś więcej niż doraźną i powiedzmy to 80bie, jednak ogólną- receptę. Odbieram
jako - ramy p o większa j ą· c e rzecz Brylla, jako
dowartościowanie. Bo właśnie temu autorowi stawia!!
trzeba poprzeczkę jak najwyżej. Właśnie jemu- m~
żna. I właśnie oh, kiedy draple zamiast operować zostawia niedosyt. Czy muszę Wyjaśniać, że ten spektakl - :~nakomlcle zagrany l wystawlony - niezależ
nie od wszystkiego, co napisałam powyżej - jest na
pewno wydarzeniem kulturalnym?
A że napisałam : nieJosyt. Cóż, noblesse oblige.
Teatr lm. Słowac:kJelo w Krakowie. Zraest BryD mi". Ret. - ltrystyaa Strnszanka. Seea~. zlml~ Wiśniak. Muzyka Adam Walac:iilsld.
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