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Ernest Btyll nie znalazł ty
tułu dla swej nowej sztuki. 
,.Dialog•• opubl1kował .,Zycie 
jawą", na prapremiero
wym afiszu Teatru lm. Sło
wackiego w Krakowie czytamy 
"Co się , komu śni", a w pro
gramie przedstawlenia autor 
wyznaje, że w grę może wcho
dzić jeszcze bezpośrednie na
wiązanie - .,Z chłopa król". 

Razem jest to kolekcja, któ
ra zaoowlada przemianę pisa
rza: 'Bryll - drama.tw.g, przy
pisany przez krytykę l sam 
siebie przypisujący do powi
nowactw romantycznych 1 
"wyspłańsklch", nawiązuje te
raz do baroku, do Calderona, 
do polskiego XVII-wiPCznego 

· mięsopustu. Pytanle tylko, czy 
zarzucając gdzie Indzlej ko
twicę stał się pisarz tak:te kimś 
Innym, kimś, kogo dopiero po
znamy po nowej premierze? · 

,,Co się komu śni" po.wtarza 
· schemat mięsopustu Plotra Ba· 
ryki • .z chłopa król", w któ
rym powracający z wojen 
szwedzkich pijant tolnierze 
płatają w karczmie figla nte
równle bardzlej pljanenw aoł· 
tysow! l obwołują go t~!nem. 
Druga część komedii jełt za
bawą, właśnie ,.snem", po któ
rym następuje bolesne dla aoł
{ysa przebudumie oraz kon
kluzja autora .,trudno~ to, pa. 
1dl bracie, .z chłopa c.zynlć pa-

na" - rzecz taka bowiem jest 
i beznadziejna, l calk.owlcla 
sprzeczna z naturą. 

XVII-wieczny pisarz trak· 
tował głupotę l ., watowość" 
chłopa jako Immanentną cechę 
jego kondycji społecznej. l by
ło to podówczas tak aamo po
wszechne l podobnie ,.racjo
nalne" przeświadczenie, jak w 
nowszych czasach wiary w 1!1\· 
manentne zła władzy, techno
kracji, t tp. W sztuce Ernesta 
Brylla chłop a chłopa muat 

dzt.e tako władca. zadeeyduje 
nie tylko ów bagd. Poeta u
kazuje na scenie otoczenie 
króla, dwór - a ten wykłada 
aię jako . zespół warunków l 
•rodowisko, w którym królowi 
·przychodzi być l działać. Kró
la tyleż kształtuje zmitologizo
wana w znacznej mierze "na
tura'• władzy, co l konkretna 
sytuacja, konkretne warunki, 
konkretni - to najwdnlejsze 
- ludzie. A łych właśnie ludzi 
cechll l przywarl\o drastycznie 

Z·y c i e 
przejść podobne wywytazenie 
l klęskę, by doznać prawdy, l:i: 
póki trwać będzie jego Imma
nentna wslow~ć i schł~p 
łość, póty jego awans b e 
tak samo Iluzoryczny, jak • 
wans sołtysa w komedlł Ba -
kl. W tym celu Bryll dobu O· 
wuje do XVII-wiecznego sche
matu jakby drugie piętro, nie
jako uzupełniając aocjologlcz· 
ny l psy~hologlczny opla syt\l8-
acjl. Dotyka w teb apoaób \8· 
gadnleń zarówno współcz,s· 
nych, jak t uniwersalnych. 
Chłop przychodzi do władzy 

obCilłżony balastem własnych. 
rhłopski~:h marzeń l komplek
sów, jednak o tym, kim on bę-

ukazaną przez Brylla, Jest, Ił 
niezaletnie od swych myśli l 
uczu6 zachowania swe i l\ąte
nla określają nie poprzez real
ne potrzeby czasu 1 spoleczeń· 
atwa, ale poprzez osobę wlad
o:v. Tacy hic et nunc jesteśmy 
wszyscy, zdaje sie mówić po
eta: mamy swoje części! w za. 
sługach, l w błędach króla. 
Rzecz w tym teraz, byśmy ta
kimi być przestali. l dlateao 
plaze Bryll swój pierwszy mo
ralitet. · Stawia lustro, w któ
rym ma tlę przejrze6 takie wi
downia. 
Przenośnia z lustrem najle

piej te~. mam wrażenie, cha
rakteryzuje aena Inscenizacji 

Krystyny 8kuszankl. Zagrajmy 
raz jeszcze pyszny, barokowy 
teatr kontredansów, przejrzyj
my się w nim -l pozostawmy 
go raz na zawsze, nie powta. 
rzajmy więcej. Bo w śwleeie, 
który nas otacza, dzieją się 
rzeczy znacznie ważniejsze od 
sporu "delikatnych" l .,gbu
rów" z otoczenia chłopa-kró
la. No, i czas ucieka. Albo
wiem: 

Kto ztdnfe ten mote ałę sto
CZJIĆ, Nisko nłże;... Kto czuwa 

• 

--· l 
cowy monolog chłopa-króla, 
będący rodzajem morału, roz
pisuje na wiele głosów : oto ak
torzy po zakończeniu teatru 
niejako zdejmują maski ról i 
wypowiadają przesłanie· od 
siebie, jako jeqnl z nas - do 
nas. Również watna figura 
Sługl-Sług (w ujęciu Andrzeja 
Baloerzaka) otrzymuje w In
scenizacji Skuszankl zmodyfl
kowanlł funkcję aranżera i ko
mentatora zdarzeń acenlcz
nych. 
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nłe zn4 Z4skoczenf4... Muałm11 
żyć na jarł• bez chwłlł złu
dzenia ( ... 

W drukowanej wersji sztuki, 
obszerniejszej, ważnym moty
wem jest sama przemiana kró
la, jego dojrzewanie, przyporni. 
nające drogę króla Zygmunta 
z .,:tycia snem•• Calderona. 
Zgodnie ze schematem calde· 
ronowskim następuje tet po
nowne wywyższenie chłopa
króla - już wolnego od .,wsto
woścl", a w każdym razie wol
niejszego. W aensie dramatur
gicznym kompllkuje to nieco 
moralistykę aztukl, toteż Kry. 
styna Skuszanka kondenau1e 
finał .,Co ai• komu mi'! a koń· 

Powróćmy do pierwszego 
pytania. Ernest Bryll · zmlenll 
się, bo zmieniła się Jego dra
maturgia. jego drwina jest rze
czywiście Inna. Zarazem jed· 
nak - nie zmienił się, bo Jak 
w ,,Rzeczy listopadowej", jak 
w .,Kurdeszu" mówi o spra· 
wach walnych - 1 pasją. 
Kontynuuje nurł obywatelski 
awej poezji, przecbodqc pray 
łym 1 podwórka polaklej nle
przekladalnoicl ku aprawom 
powszechniejszym - w któ
rych jednak odbijaJ' alę l na
sze, polskie doświadczenia. 

A aamo przedstawienie? Po 
lekturze sztuki spodzlewałem 
•1• teatru aorętszeao, bardziej 

- jeśli motna tak powie zleć 
- mięsistego. Tymczasem Kr:v· 
słyna Skuszanka l acenograf 
Kazimierz Wiśniak wybrall 
formułę bard,ziej umiarkowaną, 
dodając nieco klasycystycznego 
chłodu l obiektywizmu. W ten 
sposób celnie podkreślona zo
stała uniwersalna wymowa 
sztuki, stracił natomiast ten, 
co zna l ceni poezję Brylla za 
jej rubaszność, za gęstość l 
zmysłową konkretnosć. Jedy
nie w świetnej Babie-królowej 
Hallny GrY(IaazewskleJ po
wracały eeha ,,takiego" Bryl
la. gdy Chłop-król Bolesława 
SmeU, bardzlej rezonerski, le
piej przystawał do koncepcji 
przypowieści. 

W Innych rolach wyr6żnlll 
się Leszek Kubanek i Hugo 
Krzyski; doskonały zresztą 
l bardzo aprawny jest cały 7.e
sp6ł tego bogatego spektaklu, 
dla którego świetną muzykę 
napisał Adam Walacińskl, cho
reogralicznie zaś opracował je 
Jan Uryra. 

Nowa era Teatru lm. Slo
wackleao zaczyna się wainym 
l cennym glol!lem pilarza pol
skleao - któr:v mówi o spra
wach naszych l powszechnych 
- w spektaklu, rodnym uwarl 
l uznania. 

MICHAł.. MISIORNY 

J 
ll:rneet Bryll, ,.Co 111.41 komu łnl" 

- moralitet w l aktach, Prapre· 
mlera w Teatrze lm. J, I!Uowackle
ro w Krakowie - 11 patdlier a 
lł71 .. 


