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"CO SIĘ KOMU SNI" 



Kilka t.stotnych powodów 
jednodniowej wyprawy tea
tralnej do Krakowa: nowy _.. 
zon, nowe kierownictwo ar
ty5tycme teatru i nowa sztu
ka. Wystarczy? Wypada :io
dać, że chodzi tu o placów
kę teatralną o bogatej trady
cji 1 niemałym znaczeniu. -
Teatr lm. Julimza Słowackie
go, to fakt, że jego artystycz
ne kierownictwo powierzona 
właśnie Krystynie Skusz.ance i 
Jerzemu Krasowskiemu, a 
więc parze twórców, którzy 
dużo wnieśll w kształtowanie 
współczesnego oblicza, może 
inaczej - charakteru nasze
go teatru. I wreszcie o - pol
ską prapremierę. 

Na krakowskiej ~~CeDle no
wa sztuka Ernesta Brylla .,Co 
się komu łni". Wydrukował ją 
dopiero co październikowy nu
mer ,.Dialogu", co prawda 
pod innym, również jednak 
ujawniającym trop poszuki
wań autora, tytułem : ,,sen ja
wą". Ernest Bryll przyznaje 
aię do tego, co można by by
ło łatwo, może zbyt łatwo, u
Jawnić, . głosząc otwarcie w 
programie teatralnym: ... "Te
raz nową sztuką uciekam w 
ume powinowactwa. w stro
nę teatru barokowego. W stro
nę innej drwiny". Zapożycze
nia, czy pierwowzory są więc 
jawne, nie trzeba zreszaa by~ 
azczególnym znawcą literatury 
l teatru, żeby je dostrzec 1 
wiadomo chodzi tu o polsluł 
XVII-wieczną komedię Pio
tra Baryki "Z chłopa król" 1 
również z tej epoki dramat 
Calderona ".Zycie snem". Je-:J
nocześnie jednak wiadomo 
chyba wszystkim, że chowając 
się, klucząc i przyznając się 
do wszelkiego rodzaju powi
nowactw, Bryll jest na wskroł 
współcze90y, chciałoby się po
wiedzieć ,.nasz". Ujawnia bo
wiem nasze właśnie niepoko
je 1 rozterki, nasze małostki 
1 nasze nadzieje. Jest w tym, 
co pisze i drwina, 1 zaduma
nie 1 ton serio, są pytania, na 
które trudno znaleźć odpo
wiedt jednoznaczną, jest za
bawa, pewna doza rubaszno-
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Sztuki Brylla, te dotych
czaa wystawiane, były zwykle 
acenariuazami. Ich luźna bu
dowa upoważniała, lub ina
cr.ej stwarzała szanse dla two-
17.enia właanych wizji reżyser
skich. Nowa aztuka Brylla 
ma chyba najbardziej zwartll 
konstrukcję. W nią jednak 
także można wpisa~ wiele, 
można różnie, całkowicie od
miennie, wyprowadzi~! ton i 
akcję sztuki. 

Bryll na ~tku w dida
akallach proponuje zabawę, 
coł w rodzaju przebieranki, 
od razu ujawniając rolę, jaką 
w jego aoenlc:znej propozycji 
odgrywa przypadek. Na acenie i 

kupa różnorodnych kostiu
mów, .,aktorzy są jeszcze na
dzy. Jeszcze nikt się nie od
mienił, nie ubrał w stanowią
ce potem o jego miej8CU czło
wieczym odzienie. Na razie 
owe mundury, płaszcze, bro
katy, łapcie, korony, pióra i 
parcianki - leżll zwalone na 
bezwładną gromadę". Kto na 
co trafi, komu los przeznacl.y 
wywyższenie, komu poni~
nie? Co z te&Q wyniknie, :& 
owej uniany ról, która -
wiadomo - nastąpi? Ileż ra
zy w życiu 'zmieniamy pozy, 
muld, role i pozycje? Ile w 
tym jest zwykłej ludzkiej 
prawdy, il4ł udania? Czy zmt .. 
niając 1 zamieniaj!łc poeycje 
pou.tajemy przy tym co na
sze ludzkie, rozumne i roz
watne? Jakie mechanizmy 
rządl.ą tymi przemianami? I 
wreu.cie - właśnie czy tyl
ko przypadek powoduje ową 
zamianę życiowych ról? O w 
wszy1tko pyta Bryll, wątpią
cy i ironiczny, gorzki i nie
pewny. Nie byłby jednak ao
bą, gdyby w 01tatnim mono
logu nie apelował i nie od
woływał się do nas, do ludlo
kich •umień, do prawdy, lud~ 
kich instynktów. 

ll:nleał BryU napJaał plenną 
w ewej tw•csolie.l mKaUłeł l 
jednocaełllłe pierWSili astuk .. 
kt6re nle trz7ma alę tak IleUle 
polskleJ cleby, cbot takie & aleJ 
wyra- Kryatyna &kuazanka, re
allsuJIIc nOWił utukę 8ryUa, eko
rzystata ze . .swoich uprawrueil re
tyaerskłch l odeszla ocl te,o, co 
Bryll pzoponuje Da pocu,tku; tu 
w Itrakowskim przeds&.awi.,nlu, 
nie ma podw6JneJo wywy:iftanla 
aię. NilU na aw6J kostium, oyU 
na swoje ,.ja" ale trafia przypad
kiem, każdy zna swoje ~t
kowe, wyjliciowe miejace, a za
miana ról, bęcbte ~ylko zmianlł 
ukła<lu ••· Z chJopa kr61... Jaki* 
.. llęd&leT .Jaki mechanilaD 4zla
la6 uruchomJT C:ą wytnyma to, 
~~y bye Nbl\o e:ą pnemi"m 5ę 
w mon&rC'hl:. kt6ry podobnie Jak 
poprzedni będzie ru,d:lil elłl\, a 
nie rozumem1 zawodzi instynkt, 
chlo:>·król zaponUDa, czy nie wie, 
te to tylko chwUa, *" ezeka co 
con:kł tru4ny powrót Da mlejace 
Jemu przypiaaae. 

Bryll trzyma się powinowac
twa i przemienia schematy, 
wpiauje jedne w drugie, plą
cze wątki, nie zamal.uje jed
nak pOdstawowych pytań. Po
dobnie przedstawienie (choć 
inne od tego, czego można by 
się spodl.iewać po przeczyta
niu sztuki) - prowadzi myśl 
logicznie, ostro i celnie. Może 
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lu naszych scenach, bęch~emy 
o niej niejednokrotnie dysku
tować i spierać lię o nią. Jest 
tn przecież zaleU. pisarstwa 
tego poety, którego już dziś 
twórczość ma znaczenie nie 
tylko symboliczne. Bryll daje 
materię teatralną, z której 
wielu reżyserów twórero k()
rzyata, co więcej - korzysta
my t my. 

Dziwne to może, a może 
symboliczne, że - jak 1lę 
wrdaje znaczenie Brylla pc
rostaje jednak dotychczas tyl
ko w powiązaniu :z; naszym, 
polskim teatrem. O czym to 
świadczy, co to oznacza? Nie 
t~raz wdawać się w te spory 
l wywody; trzeba odnotować 
jednak sam fakt. 

Prapremiera krakowska 
spotkała się z owacją. Autor 
był zażenowany, reźyser u
szczęśliwiony, aktorzy miel! 
poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku, czy też powinno
ści. Oby. to była dobra prog
noza na dalszą kadencję ar
tystyczną Skuszanki i Kruo
wskiego w Krakowie. Bryll 
przynależy bowiem do nieje:i
nego teatru; może znajdzie 
kiedy6 także l ,,awój" teatr? 


