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O d dawna powtarza ti' o aztubch 
Brylla, b są lutno skocnponow~me, 
jak poematy czy zbiory wierszy 

poprzedzi'elane nazwtakami recytujll· 
c;ych je osób. te BrYll! od kllilrunaetu 
lat- w awojej poezji, l od kUku lat
w nrojej dramaturgU, tajm~e al' apra
waml, m~larit~. stereotypami modnymi 
l a'ktualnymi. te je ze sobą zestawia, 

: skłóc:a, przeatawta. te wseytko to alę 
• u niego miesza ł m~i w pięknym, moci nym języ>ku autentycznefO, utalentowa-
• nego poety, Cała ta łl'a słów, tez, anty

tez, paradoksów l antynomii prowadzi 
nie wiadomo,alokąd. Bryll mówi o nas, 
o Polscj!, o Ariecie, o tyciu. Tylko co 
właściwie mówi? Czego od Innych, od 
poezji~ od teatru, od siebie clu:e? 
Wśród tłust;j krzepy ł mysiego dra

panłia pazurkiem, wśród złośliwości, po
zornego cynizmu l pozornego patosu 
bryllowej poezji l dramaturgU grzęfnie 
się jak w smacznym, are ciętkawyro cie
ście. Gdzie się zatrzymać? Na czym to 
całe jego budowanie się opiera. Ku cze
mu zmierza ta samotnaJ>udowla wzno
sząca się ~ród naszej l!.teratury, roz
pierająca się w teatrze, przytłaczająca 
pokolenie poetów, którzy zajęU się roz- · 
bijaniem języka. Bryll traktuje język po 
dawnemu, nie niszczy jego struktury, ba, 
nawet całe gotowe łlzory dawnych ~ 
etyk zutywa dla siebie. Ale z tego ję
zyoka znaczeń bUtduje przeciet. łam!tgłów
ki wzajemnych wykluczeń, przeci
wieństw uchylają.cych się interpretacji 
jednoznacznej lub choćby w miarę wy
rafnej. Dosadne obrazy i trafne meta
fory obdarte ze swojej zewnętrznej 
krzep)' • ~ldnokl ukazują pod apodem 

mglę. Ni z · pierza ni z mif11Sa nacle sha 
nam ten nasz MIW'Cholt okazuje. 

1\ij'e warto poł.rtarza6 1 ciągn~ teao 
W,.~u da.lej, dlateto te jwt ah•praw
dzhJy. Nie. Jest prawdziwy, ale te'by 
gu udowodnić trzeba zroz·umłeć, te 
~h pozorów &konstruowany przez 
Brytła zoatał zbUdowany jak nadbar
dziej celowo. Z bezbłędnym wylicze
niem. ze zna~o~ią rruntu, na którym 
był wznoszony. • 

BryU, jak o p~ar:z., od począlt'ku miał 
rzadką .świadomość tworzenia w urwi
kła·niu. Nie w samotności, llle wśród lu.:. 
dzf, w strumieniu ~darzeń hi-storycz
nych., w grze kon!wnkttu- ! m~l!, wśród 
mody i plotki. I jak architekt, który 
projektując w!e!QWiec na tektonremie 
akttwnym terenie, z góry oblictając 10 
na trzęsienie ziemi., od razu zanuna je
go fundament w wodzie, ieby pływał, 
tak i Bryll wzniósł budowl, swojej po-
ezji i swojej dramaturgii. . 

I budowla stoi. Ba·rdzo piękna, udana. 
Można ją opisywać. Mat!na jej nie lu· 
bić, ale nie motna odmówić jej ani 
wielkości, ant urody. TY!lko właśnie, 
kiedy s!~ do niej podchodzi od strony 
fundamentów, wpada się w mgłę l wo
dę. W górze gmach metafor, piękno 
słów, walenie mleczy t młotów, mysie 
.drapania skrzeczą i mazowieckie liry 
grają, a tu grząsko, tnętnie l nie wiado
mo za co się uła·p!ć. Wpadliśmy w pu
łapkę, którą sam pisarz skrzętnie nam 
przy,gotował. 

Na scenie Teatru łmi'enia Słowackie
go w KrakoWie atol budowla ~azująca 
na . eledemnastow!eczną mo<lłę obraz 
świata. Na górze władca, .przewrotnie 
SłUilą Sług zwany, ni'iej dwór i tan
darmt, niltej lud, a jeszcze niltej więf
niowte. Władca i dwór noszą h!szpań· 
skie stroje, dworacy l dworki wyalą-

------------------------------------

da1ą jak dwa stada czarnych i białych 
pudli i pudlic, iandarmi noszą czapy hu· 
zarów 1pod Waterloo. Hiszpańszczyzna 
•tłld. te pierwotny trtw ar.tUtki Brylla 
brzmt: ,,Zycie jawą" ~ na przekór Ca.l
deronowi. Akcja - lltereot;yp europej
aktlej literatury - hiatorla o ~płonym 
chłopie przebranym za króla i je~o 
smutnym przebudzeniu. U Brylla oparta 
na rodzimym wzorze Piotra Buykl. 
Przypowieść o 1trukturze świata we
dłuig eiedemnastowiec:zny<lh pojęć przed
stawionego. R,zecz dzieje eię w Hiszpa· 
nil- czyłl dawniej . .,tycie snem'! dzia
ło 1!~ w Polsce - czyli wszędzie, . .,Ubu 
król" dział się w Polsce - czyli ni
gdzie. Anty-Calderon, anty-Jarry, anty
·Baryoka, bo t siedemnastowi~cznej ko
medy! nie trak!tuje BryLl serio. A Sku· 
szanka świ~n:ie to wszystko komponu
je, lukruje tańcem i muzyką. ,.Zycie -
jawą" - .,Co się komu śni" - ze sztuki 
robi się widowisko. Nawet w zakończe
niu, wbrew didaskallom, nikt się nie, 
rozcharakteryzowuje, wszyscy stoją w 
kostiumach władców, dworaków-pud-l!, 
tandarmów i chłopów, i wygłaszają a
postrofę o tyclJU na jawie. Dopiero autor 
zjawia się dzięk!ując za oklask! - bez 
szminki i kostiumu. Ale autor pokazuje 
się tylko na ~riiiPl'emierze. 

Co tu jednak jest, poza antysejsmiczoł 
ną budowlą, która ta'k ładnie tańczy 
pod muzykil Walac!ńskiego? Co spra
wia, .te jest ta praprem{era najwatniej
szym teatralnym wydarzeniem jesl~nl, 
te od niej na dobre zaczyna eię nowy 
sezon? Moralitet? Pamflet? Panegllryk? 
ChY'ba przede wszyetltt.m próba rozpra
wy z mitem historii. Z botkiem, którego 
wyhodowali pisa·rze. A potem się prze
ciwko niemu zbuntowali. Jut DUrren
matt zamienii h!ator!~t i władzę w Wań· 
k41 Watańkę, a Ionesco pokazał jll jako 

fllll"ll,. B17l1 1111outruował Dal!wn' U.. 
blnk' wł.adą 1 pokazu peaaj~ po 
DieJ, s aóry aa d~ ~ s dolu do córy; 
ludzld węt)"k. ~ecr417 ~OMk atoj~y 
1.1 tłobu. Pokual teł, j llk ou.saml po
czątek oaolrlla ~mienia ei' w koniec l 
odwrotnie. 

Obru 6wiata, .epołeczefl•twa, h.!.totll 
- .ttraazlilwie upro.szc:z.ony. Zabawny, 
~li/wy, miejacaml zgrytlilwy l azy-, .. 
derczy, czasem daje al~ odczytywać ja.lc 
sztuka z Jduczem, czasem rozpływa się 
bez ,reszty w ul'Uibionych antynomiach. 
W pułapkach na widz6w i krytyków, 
którzy miotajll s!' zachw;yceni a·lbo o
bUil'zeni, a potem pytają sami siebie -
czemu si~ zachwycałem, oo mnie wła
śchv!e .zdenerwowało? 

Zręczność niebywała, ale skierowana 
wyłącznie na przygotowilnie obrony, a 
nie na atak. Ale zbyt prawdziwe w 
tym pisaniu mistrzostwo, teby tylko 
miało ochronić poezję przed trzęsieniem 
ziem!. BryllowiJ pr:z.ech~t coś się śnt. 
Czegoś on n~rawdę od aiebie ~swojej 
sztuki chce. W ,,Rzeczy Hstopadowej" 
był wieszczem i 1zydercą w jednej oso
bie, w ,,Ku.rdeszu" i ,,Kto ty jesteś" 
zamienił 1!41 niemal w publicystę -
zresztą szczerszego wówczas od wielu 
publicystów. Ale chyba uozumi:ał, te 
pisuz nie jelt wieszczem, a ną publicy
stykę szkoda talentu. Więc mote po raz 
piel'W.szy wyłotył tu program pozytyw· 
ny. W zakończeniu sztuk!. W !Tiomenc!e, 
kiedy kończy się koSZJmarny sen malo
wa·nych na sceni'e władców, tandarm6W, 
dworaków l kiedy główny bohater na
wołuje do mówienia ~tycia serio. 

Czy to znaczy, te Bryll chce porzucić 
pałace metafor, antynomii i szyderstw? 
Czy śmiejąc •lę z historii przestał na
prawdę w nią wierzyć? Przecież swoje 
kunsztowne konstrukcje wznosił w o
bronie przed trzęsieniami zl,eml, które 
nazywamy właśnie historill ł które na
sze tycie na jawie, a nie we śnie mnie· 
n!ają. I ty>lko poetom w iyc:ltu - na ja· 
wie; c:!Ule coj aię •ni ~ dlatego ham, 
tyjącym na jawie, są tak bardzo po-



trzebnł. Mo!e wlęc BrY'll chce tu zre
z)'lgnować z poezji? Wykpił w "Kurde
szu" Kapłana i Błazna, zrezygnował z 
rali Wieszcu i Kasandry. Mate więc 
chce być tyłko Zabawiaczem, który bar
d1lo ładnite maluje na nkle pod muzykil 
pan~ Gaertner. Chyba nie. Chyba wie, 
że szt·Uika jest lustrem, gdzie przegl11~ 
dają się ludzie epoki, w 'której ·ta sztu~ 
ka powstaje. Tylko jeszcze cfule na to 
lustro chucha, zamazuje, a jednocze!nie 
sam szuka oparcia dla fundamentów 
swojej poezji, które kiedy-ś tak zręcznie 
na niepewnym gruncie zamulił. • 
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