Wnrs1.nw11
Pl. Starynldew lcza 'l
.Tel.28-59-59

)DGŁ OSY ) ,

ODi.. lJL FIO'TR!<OWSICA

n ie

- 11
z dn.

EATR

) BRYLL SKUSZANKI
i Szekspir Swinarskiego
Oglądalem dwa z · przedstawień
krakowskich za prezen.
towanych na VIII Warszawskich Spotkani ach
Teatralnych: nową sztukę Ernesta
Brylla .,Co się komu śni"
(.,Zycie jawą") w wykonaniu
Teatr u im. Juliusza Słowac
kiego i głośną inscenizację
Teatru Starego lm. Heleny
Modrzejewsk :e j - szekspirowskiej komedii ,,Wszystko do bre, co się dobrze kot1C'Zy"
(All 's Well 'rhat Ends Well) .
Odn iosłe m wrażenie. że oba
przedstawie nia róż n i ą się diam et ralnie stosunkiem do tekstu
autorskiego.
Skuszanka
podchodzi do mater ii literack iej Brylla ostrożnie, niemal
ją celehrując
Swinarski atakuje Szekspira gwałtownie.
nam iętnie, z wiarą. że sprzeniew ierzając się nawet liter ze
tekstu, pozostaje wierny jego
duchow i.
Tak się złożyło, że sztukę
Brylla poznałem najpierw ze
sceny, a potem ją dopiero czytalem. Ta kolejność spowodowała, że ex
post rewidować
mu sia łem
uczuc ie pewnego

zawodu w stosunku do autora, jakie towarzyszyło
mi
przy opuszczaniu teatru.
U E. Brylla aktorzy przygotowują
się
w prologu do
przedstawienia na oczach widzów, wkładają kostiumy, by
w epilogu zdjąć je, , znów w
przytomności widowni, stając
się .,pr.vwatnymi" ludźmi. W
ten sposób autor 11kcentuje,
że następujące
po sobie na
zmia nę przejścia
ze snu w
jawę i z powrotem są wszystkie ra zem wzięte rzeczywistością teatralną, zmyśloną. odegraną,
a nie rzeczywistą.
Stanowią zatem sztucz-ną konstrukcję , pozwalającą prawdę
życiową zagęszczać, redukując
ją jednocześnie do czynników

elementarnych. Skuszanka usuwa ten cudzysłów autorski,
przenosząc go do sfery domysłu. Z tym można by się zgo-

dzić.

Więcej oporu budzą w takim uj~ciu kostiumy. Wraz
ze scenografem reżyser ubiera postaci dworskie sztuki
w barokowe stroje hi szpa ń
skie (wyjątek stanowią żan=

darroi w papachach i czarnych szamerowanych kapotach, przypominających kaukaskich dżigitów), przez co odsyla nas w do4ć określon.ą epokę, a tym sarnyrn • zawęza ponadczasową wymowę
metaforyki Ernesta Brylla. Daje to
w efekcie pewne złagodzenie
aktualnej
wymowy
sztuki,
działa , jak zasunięcie tiulowej.
zmiękczającej przesłony na jej
wyraźną w konturze l chwilarni drapieżną aluzyjność.
Tak
potraktowana
wizja
sceniczna - p;ękna malarsko,
sprawnie puszczona w ruch,
poetycka i dowcipr:a n!e
poszerza interpretuJąco oryg1nału
literackiego i jest w
stosunku ~o niego wystudzona. Na ko~cu języka rnal!l określel)le, z.e spe~takl zmter za
k~ ~k~derntckośct, choć w odnteste!JlU do ~rystyny Skuszank1, artystki niespokojnej
i poszukującej zabrzmi . to jak
herezja
'
'
.
.A tymc zasem rnora!ttety, jak te Ernest Bryll wpisuje naszernu narodowi do sztarnbu~
" · ąoe 1 byna j mm·eJ
c h a, są .ot

n ie . grzeczne. Wy!'IB.stają z
wielkiej tradvcji polskiej po·
ezj i romantycznej, która · w
narodowym rozrachunku nie
zwykła była schlebiać i usypiać sumień, lecz pr zemawiala z żarem zaprawiony~ .goryczą . .,Co się kom~ śm Jest
w zamyśle autorskim sztuką
o~t'rą 1 zgrzytliwą . . Kontre:
dabs wl.adzy
przechodzące J
dwukrotme. z rąk króla profesjonalisty (S~uga - sług)
w . ręce . Chłopa 1 Baby, pow t edztellbyś~y, władców amatorów, me wolny jest od
pOgłosów bolesnych doświadc ze ń polskich.
O ile przedstawienie Skuszanki nacechowane było umiarero
i
powściągliwośc i ą
w odczytaniu Brylla, 0 tyle
Konrad Swinarski czyta Szekspira
}ak
psychoanalityk,
skupiając
się
głównie
na
pr ze m ilczeniach i wieloznacznościach
tekstu. Te pozorne
luki w l1'Ziele literackim wypełnia bogactwem teatralnych
znaków główn i e pozadialogowych, choć i dialog - dzięki współczesnemu przekladowi Macieja Slomczyń skiego
- pomajra ro zszy frować po
nowemu zagadki rozsiane w
. sztuce.
·
.,Wszystko dobre, co się
dobrze kończy" jest komedią
r zadko wystawianą. Napisana
prawdopodobnie w 1603 roku,
więc już po Snie nocy !et. .,. .
w·"
KmeóJl." l " tejczorze Trzech
r t , ustępu e. z pewnośctą
tamtym wspamaly.rn korned iom . pomysłowością fabuły .
Spraw1a wra żenie jakby niedopro cowa nego
materia lu
kt"·
· j .zapowiada, niz.'
w.y Wl~ce

jest w stanie podźwignąć. o.
ciera się też ta komedia o
dramat, ale o dramat przyziemny, bardziej· cielesny niż
duchowy, wyzbyty wszelk ie j
patetyczności.

Nie ma tu idealnej i czys·tej m i łości, jak choćby w
'"Romeo i Julii", jest natom iast coś z atmosfery zarntu'1-ów i stręczycielstwa, z rnrocznych namiętności ludzkich.
Ciekawe, że tak właśn ie pojrnowaną
milość
rezerwuje
Szek spir dla komedii ...
.

.

.

.swmarskt łdz 1e zde.cy~owan 1e tym tropem, dop iSUJąc ob:azern .scenicznyl!l te;>. czego
P 1 Óa~z !Jl~ dopowted ztał,
co
m g rntec ~ ~myśle.
. Przedstawtem~
ro zpoczyna
stę c;>d beztrosktego baraszkowam.a . młodego Bertrama z
przyJactelern Parol!esern. Ale
z~ bawa ta i pocałunki ' dalek1e są od bezgrzesznych.
Smialym wyjściem poza do·
skonałośc tekstu jest też scena gwałtu kobiety florentyńskiej przez zwycięskich żołdaków Bertrama or zy jego samego ' czy nnym współudz ia le.
V.: peł!lym jurności i . niczym
me uptększonyrn obrazie teatr
dornaga się prawa, które litera~ura wyw~lc~yla sobie daw_
no . d? mów>ema . wprost. o ~ym
co l!!ZY w lu\lzkt m doswtadczemu.
Ledw ie harnowa
· d
. .
.
ne zą ze uj~wntaJ~ Stę . w przedstaw ten tu Sw1narsk1ego co moment.
Oto stara i dostojna hra bina
Rou sill ionu laskocze Rtr us! rn
piórkiem nag i tors pazia Albo Ilel ena
walczn ca · bez
.
• wstydu o" Ber tradziewiczego

ma, nasycona niczym nie ponamiętnością,
n ie
bez zadowolenia ogląda poka:~:
gry mięśni
w
wykonaniu
dwóch kulturystów. Wreszcie
pogarozający Parollasem stary
hrabia Lefeu nie kieruje się
znów tak czystymi intencjami,
gdy próbuje oderwać go od
Bertrama : sarn wyraźnie ulega urokowi Parollesa i odczuwa gr zesz ną rozkosz w poniżaniu go i policzkowaniu.
Przykłady można by mnożyć.
Wspomnieć jeszcze należy soczysty,
pełen
fana tycznego
sarnounicestwiania się sceniczny pochód pątników, w którym wkład reżysera w materię
literacką
raz jeszcze
skromioną

błysnął

mae strią.

Dwa spektakle, dwa sposoby odczytania tekstu literackiego i dwa formaty przedstawień.
Oto jakie wrażen i a
wyniosłem
z Warszawskich
Spotkań Teatralnych.

WŁADYSŁAW
ORŁOWSKI
Teatr lm. J . Słowackiego w
Krakowie: Ernest Bryll .,Co s l ~:
komu śnl", moralitet w dwóch
aktach: retyseria - Krystyna
Skuszanka; scenografia - Ka zi.
mierz W iśnia k; muzyka - Adam Wala clńs kl; plasty ka ruchu scenicznego - Jan U ryga ;
opracowanie wokalne - Francisze k Barfuss
Teatr Stary Im. H. ModrzeJewsklej '<» Krakowie: Willa m
Szekspir ,. Wszystko dobre, co
~~~ dobrze kończy"; prze kład Maclej Słomczyńskl; retyseria
Konrad sw!nar8kl; scenogralis
- J<a
zlmle t·z Radwan'
Wianlak · muz ka
:Sla.nlslaw

