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Krystyna Skuszanka ~amówiła u 

Ernesta Brylla nową sztukę, 
na inaugurację swej pracy w 

krakowskim Teatrze im. Słowac
kiego. · Bryll pisze zawsze wiedzio
ny wewnętrzną potrzebą; przema
wia do nas, by dać wyraz swym 
troskom, radościom, niepokojom, o
bawom. Wydaje się, że Skuszanka 
dobrze go rozumie. Sztuka jest bo
gata, może nawet - zbyt dostat
nia. Teatr, wierny jej inspiracjom 
musi dokonać wyboru. 

Doty(:zy to już sa:nego kształtu 
wizualno-ruchowego. Bryll (podob
nie jak Róż:>wicz w sztuce ,,Stara 
kobizta wysiaduje") t~·obraził so
bie swój utwór w określonej prze
strzeni, dokładnie rozplanowanej i 
zużytkowanej. Jest to układ wielo
płasU:zyząowy, pionowy, zasadniczo 
trójkondygnacyjny. Scisłość analizy 

s Kultura 

tąda, by wspomni~ Jeszcze o 
,.planie" czwartym: jest nim taras, 
z którego ,,Sługa-Sług" i jego 
współpracownicy obserwują z po
czątkiem drugiego aktu to. co się 

dzieje w sali tronowej. InscPnizacja 
zrezygnowała z owego dodatkowego 
planu. ,.Sługa-Sług" stoi z boku 
sceny lub na widowni. Co ważniej
sze, w przedstaw:eniu krakowskim 
nie ma owego stałego (i pbd ko
niec akcji coraz bardziej przyspie
szom•go), ruchu, który możemy so
bie wyobrazić czytając utwór. Nie 
obserwujemy ,.piramidy" postaci, 
wstępujących czy pełznących w 
dół, a nawet staczających się w 
lochy piwniczne. Scenograf, Kazi· 
mierz Wiśniak, nie konstruuje sce
ny tak pionowo i tak kontrastowo, 
jakby dyktowała wyobraźnia auto
ra. W ujęciu inscenizatorskim 
współdziałanie poszczególnych pla
nów nie jest tak stałe i tak Inten
sywne. 

Myślę, że było to nieuniknione. 
Obraz Brylla wydaje mi się bowiem 
- raczej filmowy, niż sceniczny. 
Przy tvm zmiana zaproponowana 
przez inscenizację miała także i 
znaczenie treściowe. Chodziło może 

o redukcję zbyt JUZ rozpraszają

cych wrażeń, o ich kondensację. 
Celowi temu służyła może i prze

obcażona funkcja postaci. która no
si nazwę .,Sługi-Sług", Czytając 

tekst, wyobrażałem sobie ,.Sługę-

5ług" jako ~ktyka górującego nad 
otoczeniem. człow;eka z Wif'lką wy
obraźnią i śmiałymi płariaml. Eks
peryment, polegający na upojeniu 
chlO?!ł i jego żony. aby ich prze
brać w szaty królewskie i dać w 
ręc2 władzę, ma w s7tuce Brylla 
zadanie· okreśione. ,.Sługa-Sług" za
niepokojony milczeniem społeczeń-

stwa. chciałby przeniknąć · sekret 
owej ciszy, zrozumieć nastroje. Dla
tego postanawia ÓmiPścić Chbpa 
i Babę - na swoim miejscu. Niech 
zachowaniem i działaniem (tak 
nieraz trudnym) wykażą, co na
prawdę myślą i czu~ą. 

,.Sługa-Sług" jest zatf'm graczem 
wrażliwym mądrvm, myślącym 

,.pl'rspektywicznie". Może ma na
wet wyobraźnię poety, artyst~·. wy
nalazcy (w całej twórczości Brylla, 
szczegółnie w ,.Rzeczy listopado
wer i ,.Kto ty jestP.~?'' problem od
powiedzialności pisan:kiej zajmuje 
poważne miejsce tematyczne). W 
przedstawieniu krakowskim, An
drzej Bałcerzak, grający "Sługę

Sług", jest raczej neurastenikiem, 
pełnym niepokoju i gorączkowości, 

pozbawionym pewności siebie. Rola 
ta jest konsekwentnie i pomysłowo 
poprówadzona, ale ujęta .iedno
stronnie. Przypuszcz!lm . żP zadecy
dowała myśl inscenizatora 

Głównymi protagonistam! spek
ta-klu stają się więC Chłop-Król 

(Bolesław Smela) i Baba-Królowa 
(Halina~ Gryglaszewska). Smela da
je postać silnie zarysowaną, o moc
nych konturach, nie t}'le rodzajo
wo-chłopską, co sugerującą silę. 

Grygisszewska wykazała raz jesz
cze, jak mocny potrafi zrobić uzy
tek ze słowa. jak nim trafia do 
widowni; . od czasu monodramu o 
Ravensbriick najmocniejsza to jeJ 
kreacja. Niespodziewany s:llo:h po 
egzekucji Głównod0Wodzącego Star
szego zabrzmiał dram<atycznie. Mil
czenie Chłopa i Baby w scenie są
du, (zarówno dzięki grze Grygis
szewskiej i Smeli, jak ujęciu reży

serskiemu) pozostaje w pamięci. 

Cały ów epizOd .,królowania'' 
Chłopa i Baby ma tylko luźny 



:t\\;ązek z Jm-otochwilą Piotra Ba
ryki. Wyraźniejszy był on może u 
Fredry, w ,,Panu Jawialskim", gdzie 
sołtys Kuźma, bezlitośnie wykpiony 
przez staropolskiego pisana, prze
obraził się w rzekomrgo ,.szewczy
ka" j uzyskał prawo dowcipnego a 
ostrego rewanżu, z ofiary stając się 
świadomym szydercą. Czy Bryll nie 
tylko o Bar:vce mvśtał, lecz i o 
Fredrze? Za!)ewne cho':lzilo mu o 
uogólnienie sze--:-sze. Nagła 7.miana 
losu dwojga łudzi, gwałtowna trans
formacja kostiumu i warunków, 
:t.aczynają zacierać granice między 

Jawą i snem, rzeczywistością i fik
cjl\. Czy można się tu dopatrywać 

aluzji do Calderona i Szekspira, czy 
może raczej do Kl<'ista (lunatyczna 
wizja Księcia Humburgu) i Piran
clella? 

W twórczości Brylla gra poet} tka 
nigdy się nie oddziela od przeżyc 

moralnych. Sens sztuk: i JeJ znacze
nie na tym, jak myślę, polega, że 

kontrast między pięknym marzeniem 
a surową jawą wywołuje u glów
ny~h bohaterów, Chłopa i Baby, 
lęk przed nowym zapadnięciem w 
sen, także ze strachu przed zasko
czeniem w grze życia. Ten lęk, 

wszystkich wobec każdego, jest tak 
wyczuwalny. szczegńlnie w kmico
wych partiach utworu Brylla, że 

przywodzi na myśl jedną z najbar
dziej przejmujących naszych sztuk: 
.,Wkrótce nadeJdą brtlcta" .J;musza 
Krasińskiego. 

;,Co si_ę komu śnf' ta sztuka, któ
r.:!j myśl prtewodnia wynika zatem 
z przejmującego zest.:wienia epilo
gu - oraz akcji poprzedniej. Owa 
&keja ma wymowę krytyczną. U
derzają przeciwieństwa między slo
wami a czynami, pochwałą bezin-

ter!'sowności a łapczywośdą. naka
Z?'m szczerości a pochlrbstw~m. Z 
epilogu wynika, Ż:! n ieodzowne są 

w życiu pojęcia·, na pozór tak ab
strakcyjne, jak miło~ć przyjaźil, 

nrawda, sumienie: 

,.Usnąć i być bezpiecznym ... 
Czy już między nami 

Snóu• takich nie znajdziemjj? 
Czy tzż nie szukamy? 

Cz2mu się nie modlimy 
j:?den do drugiego 

O przyjaźń, sen spo:Cojny, 
obronę od złego? 

O slOtL"4 u: myślach naszych 
jeszcze oc'llone 

Wyniszczone, palone znou:n 
zielone ... " 

Od apostrofy, kończącej ,.Kurdesza", 
fmał żadnej ze sztuk Brylla nie wy
dał mi s_ię równie wymowny. 

W p rzedstawieniu krako·.vskim 
epilog sztuki Brylla ma tym moc
niejszą wymowę, ż:! rozłożono go 
na głosy. Słowa, mówione jedynie 
przez Chłopa-Króla, ~ta~ą się więc 

wnioskiem, d~ którego do~zedł · ze
~pół występujących postaci. Cale 
zresztą przedstawienie zmierza \V 

tym kierunku. Pozost.ają w pamięci 

role Leszka Kubanka (Głównodo

wodzący Starszy), i-Jugo Krzyskiego 
(Dworak Główny Starszy), Alek
sandra Polka (Dworak Główny 

Młodszy), Jana Ad<~mskiego (Dwu
rak Główny Lekarz) i innych. Ale 
przede wszystkim {rapuje nas .,a k
to r zbiorowy". Tak można o
kreślić rolę chóru w tvm spektak
lu. Krystyna Skuszanka ksztalt).lje 
go w sp~cy{iczny sposób, przypomi
nający najpamiętniejsze jej przed
stawienie: ,,Sen sreb1 ny ~alomef". 

Każda z postaci, zbiorowo działa
jących, ma indywdualne rysy i 

ce-chy, wszystkie są jednak cząstka
mi harmonijnie Z'?$pol•Jnej ealoścl. 

Sprawia to szczególnie ujmujące 

wrażenie w sceme baletu dworskie
go, gdzie dwarsk!e pochlebstwo zo
staje "przełożone" ha czarujący a 
wymowny obraz. Krmsekwentnie 
zastosowano podobną zasadę także 

i w rpizodach pantr.mimiczny::h cl':y 

spiewnych, gdy muzyka Adama 
Walacińskiego nasyca układ sc-e
niczny, potęguje rytm, pozwala sło
wom i milczeniu "narastać", roz
wijać się, szere~ować. 

W programie pisze .:mtor. it de
nerwował go sposób odbierania 
"Rzeczy listopadowej", jako ,.prze
de u·szystkim sztul.;i o bolesnej 
polskiej historii. A przecież byla to 
sztuka o bolesnej polskiej wspól
czesnoś_t:i''. pisze. C z\· współczes

ność nie bywa j2dnak cząstką dzie
jowych procesów? Cz~· to nie jas
ne, ż~ jej ulotność wt~dy tylko 
można u~hwycić, gcty się na nią 

spojrzy z historycz.1ej, a więc 1 

przrszłościowej, persprktywy? 
,.Co się komu śni" to nie tylko 

apelacja do baroku, ale do rene
sansu. Uroki Złotego Wieku brzmią 
w poetyckiej frazie tej sztuki, nie
raz przypominającej Kochanowskie
go. ,.Pantagrueliczność" uczty, w 
której uczestniczy Chlup i Baba. to 
1 Rabelais i dawne polskie pamięt
nikarstwo. Historia służy wspól
czesno:k:i tym mocniej, im lep;eJ 
wyczujemy jej uroki. Cenię pi;;ar
stwo Brylla takż~ i dićitego, :i:t> po
maga rozumieć ni:przerwaną jed
ność kultury. 

WOJCI ECH NATANSON 

E r nest %vll : C o s 1 e kam 11 ś.D L 
Te!itr itnowacl{jego w Krako\\'h?. Jk.-
7.~·seria: KrYstyna Skuszanka, scenogta .. 
fia: "Kazimierz \\'iSniak. 
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