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urodził 

się w 1935 r.; do 1947 r. mieszkał w Komorowie 
pod Ostrowią Mazowiecką, a następnie w Gdyni, 
gdzie zdał maturę. W latach 1952-56 studiował 
filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. 
W roku 1958 debiutował „Wigilią wariata". Na
stępne tomiki poezji to: „Autoportret z bykiem" 
(1960), „Twarz nie odsłonięta" (1963), „Sztuka 
stosowana" (1965), „Mazowsze" (1967), „Muszla" 
(1968), „Fraszka na dzień dobry" (1969) . .Jest a u
torem następujących książek prozatorskich: „Stu
dium" (1963), „Ciotka" (1963), „Ojciec" (1964), 
„Jałowiec" (1965), „Gorzko... gorzko ... " (1965). 
„Rzecz listopadowa" jest debiutem dramaturgicz
nym Ernesta Brylla, napisał jeszcze trzy sztuki; 
„Po górach, po chmurach", „Ballada wigilijna" 
i „Kurdesz". „Rzecz listopadowa" ukazała się 

w nr 2/68 Dialogu, oraz w wydaniu książkowym 
nakładem wydawnictwa PAX, W-wa 1968 r. 



ystawienie warszawskie jest dla mnie jed
ną z najważniejszych konfrontacji z widownią. Przecież 
akcja mojej sztuki dzieje się we współczesnej Warsza
wie .. Dzieje się podczas specyficznie ciążącego tutaj nad 
miastem Dnia Umai-łych. Co więcej - tak się złożyło, że 
drugi i trzeci akt usytuowałem tu właśnie o kilkadzie
siąt metrów od sali teatralnej - na placu przed fronto
nem Teatru Wielkiego, w nowoczesnych budynkach wy
rastających zaraz za pomnikiem Nike. Tu właśnie w tym 
pałacyku co blado świeci - na Dworkowej, umierał je
den z niewymienionych w sztuce ale najważniejszych jej 
bohaterów - poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Tu osa
dziłem wyimaginowany sąd nad Reinefarthem„. O tym 
mieście wreszcie - o ·warszawie napisałem owe końcowe 
parę strofek próbujących wyrazić jak czasami widzę dzi
siejsze jego życie: 

Gościu co powiem krótkie będzie. Miasto 
w którym zajadasz obiad jest grobowcem. Zeby 
odegrać tutaj życie, zbudowano świeżo 
domy z gotyckiej cegly. Pleśń wymalowano. 
Każdy trenuje sztukę zwykłego paplania 
Wiarę w oszczędność. Przez ulicę plyną 
Kobiety, które grając swe powiewne role 
Nie chcą wiedzieć co gnije pod asfaltem„. 

czasami się udaje.„ 
Sztuka 

O tym mieście myślałem przede wszystkim próbując po
lemizować z jego charakterystyczną skłonnością do obra-

• 

cania wszystkiego w dowcip, co jest cechą obronną -
ważną a jednocześnie szalenie niebezpieczną: 

Czasami jak się Polska w to dowcipkowanie 
zacznie zabawiać„. I śmichać i chichać 

Z samego śmiechu też może mój panie 
Nasz naród jak z zarazy, do szczętu wyzdychać. 

Zresztą w tym cytacie użyłem słowa Polska. Bo wła
śnie osadzając tę sztukę w scenerii warszawskiej, próbu
jąc tutaj szukać konkretów starałem się brać z tego mia
sta to, co jak mi się zdaje uosabia sprawy całego naro
du. Powiedziawszy to za pomocą dość marnego porów
nania: w tym mieście jak w soczewce skupia się wszyst
ko co dobre i złe, co głupie i wielkie w naszej historii. 
Podkreślam ten sposób widzenia może niepotrzebnie, 

ale po prostu chciałbym dokazać, że nie ma tu, bo i nie 
może być nic z innych jakbym je nazwał wspomnienio
wych, folklorystycznych związków z Warszawą. Na to po 
prostu jestem głuchy, całą specyfikę różnych warszaw
skich zaką,tków, akcentacji, przyjmuję tylko jako bierny 
widz .Nie wychowałem się w tym mieście, nie posiadam 
owych tylekroć podkreślanych w piosenkach wspomnień 
z Dynasów, z Bielan etc. Powiem nawet, że dotąd pod 
tym względem jest to miasto dla mnie obce. 

Nie jest mi natomiast obce w tym co jest w nim histo
rią narodową. I narodową współczesnością. A ponieważ 

w dotychczasowych odczytaniach „Rzeczy listopadowej'', 
w wielu recenzjach o niej panowała niebezpieczna ten
dencja do mówienia przede wszystkim o tym, co w moim 
obrazie święta Zaduszek jest przypominaniem przeszło

ści - chciałbym prosić o zwrócenie uwagi na to co jest 
próbą rozprawy autora ze współczesnością. Powtarzam 
więc - nie po to zdecydowałem się przywołać na scenę 
ów Dzień Zaduszkowy aby zająć się wyłącznie historią. 



Niestety, przepraszam za to ale dwaj prowadzący ten 
dramat Pierwszy i Drugi nie są w tej sprawie nadmier
nymi optymistami. 
Powiadają przecież w prologu: 

My zawsze postawimy 
na grzbiecie naszych dziejów jeszcze jeden kamień 
Chętnie pomnikiem nowym zawalimy 
to gorejącej wct.ąż glupoty znamię 
I groby wypielimy, myśli zapalimy 
by je jak świeczki zdmuchnąć przy cmentarnej 

bramie. 

Czasami zarzucano mi, że jestem pesymistą. Nie lubię 

tego klasyfikowania. Na razie staram się powiedzieć to 
co wydaje mi się, że powiedzieć społeczeństwu trzeba. 
Za skalę swego talentu - nawet jeśli jest ona niewiel
ka - poeta nie może ponosić odpowiedzialności. To są 

sprawy od niego niezależne. Ale niezależnie od rangi 
swoich umiejętności pisarskich każdy z nas powinien się 

starać o to, żeby móc powiedzieć jak Norwid: 

Kiedy będę oczy zamykal, to nie wiem, 
kto tam będzie ze mną - ale myślę, 
iż powiem sobie, że ze zn.11.jomych moich 
ja jeden nie lgam narodowi ... 

Trzeba mieć do tego wiele odwagi, poczucia współod
powiedzialności nie tylko za dobre ale i za złe, prze
nikliwości. Wiem, że żądając tego nie zawsze się sam do
brze spisywałem. Chciałbym więc aby „Rzecz listopado
wa" pomimo jej wszystkich niedoskonałości została mi 
policzona w tej materii po stronie plusów. Ale niestety, 
nie ja tu jestem sędzią. 

EDWARD CSATÓ 

„RZECZ LISTOPADOWA" ERNESTA BRYLLA 

Dążąc do najlapidarniejszego określenia, powiedział

bym, że jest to sztuka o polskiej duszy, rozpatrywanej 
z punktu widzenia jej kompleksów. Jest to określenie 

niezbyt modne, ale oddaje chyba istotę rzeczy, a nawet 
coś jeszcze, bo także szczególny nastrój tego utworu pró
bującego określić współczesność przez przywołanie tra
dycji. Można powiedzieć także inaczej - że jest to sztu
ka o osobliwości Polaków we współczesnym świecie, 

o przedziwnym poplątaniu porywów, dążeń, zawstydzeń, 

urazów, jakie tworzą duchowy widnokrąg naszego społe
czeństwa, a także o znamionach, jakie na społeczeństwie 
tym wycisnęła historia, odróżniając je w ten sposób od 
innych. Może należałoby jeszcze to uściślić: rzecz rozgry
wa się w Warszawie i w środowisku inteligenckim, i choć 
poszczególne obrazy czy kagmenty mogłyby być uogól
nione, to przecież całość tylko w takiej lokalizacji uzy
skuje. pełnię sensu i wyraz\1. Artystycznie rzęcz biorąc: 



jest to zaleta, ponieważ świadczy o tym, że poszczególne 
wizje są konkretne, zmysłowo plastyc7..ne, mają mięsistą 
konsystencję symbolu, a nie zatracają swej scenicznej 
żywotności w alegorycznych abstrakcjach. Większość 

obrazów to male scenki, w których zawiera się bystra, 
nieraz drapieżna ironiczna obserwacja, a które jedno
cześnie wskutek pewnych zabiegów upraszczająco-defor

macyjnych uzyskują „inny wymiar", „drugie dno", „głęb
szy sens". Najczęściej posługuje się przy tym autor ze
stawieniem motywów i zjawisk kontrastowych , jak życie 
i śmierć, prężność i martwota, chęć zapomnienia o prze
szło.ści i natrętnie powracająca pamięć o niej , anachro
niczność i gonienie za modą, praktycyzm życiowy i idea
lizm. 

Na tych przeciwstawieniach opiera się dramatyczność 

utworu Brylla, nie ma w nim bowiem dramatyczności 

tradycyjnej, konwencjonalnej, opartej na „akcji" i in
trydze. Treść sztuki można przedstawić w kilku słowach: 
dziennikarz zagraniczny - Anglik „z Kołomyi" - pragnie 
napisać reportaż z dzisiejszej Warszawy i wybrał sobie 
do tego celu Dzień Zaduszny. Idzie na cmentarz, prowa
d zi rozmowy z ludźmi, wspominającymi swych zmarłych 
i pokrzepiającymi się przy tym w pobliskich kioskach 
kiełbasą i wódką . Potem zawędruje na wsele, które Pan 
Młody, nowoczesny malarz, urządza w ten właśnie dzień 
dla „happeningowego" efektu. Przyjęcie kończy się, ze
brani wychodzą, na ulicy toczą się ostatnie rozmowy, 
podczas gdy o świcie ludzie już zdążają do pracy. Dzien
nikarz, człowiek inteligentny i obyty, znający dobrze ję
zyk polski, wyobcowany z narodu i prezentujący kosmo
polityczną „europejskość'', stara się uporządkować jakoś 

swoje wrażenia i zrozumieć wszystko, ale nie potrafi. 
„Polska dusza" pozostaje dla niego zagadką, czymś egzo
tycznym - choć sami Polacy, zdający się nie rozumieć 
siebie wzajem, praktycznie się w niej orientują i potra.
fią z nią żyć. 

Obcy konkluduje: 

Ach, te polskie dzieje 
gdzie wszystko poskręcane w agonii. Gdzie zawsze 
obok najpodlejszeQo tętni najczyściejsze 
obok najtchórzliwszego pulsuje najkrwawsze ... 

na co odpowiada mu „Kanalarz": 

... Trzeba pod tym niebem 
pomieszkać trochę, przełamać się chlebem. 

jeden zaś z komentatorów, jak Chór irecki towarzyszący 
wydarzeniom, powiada mu: 

Miasto 
w którym zajadasz obiad jest grobowcem. 

Dla Obcego wszystko to układa się w nie bardzo zro
zumiały tok epizodów, dla ludzi mieszkających tu i ży

jących uświadomienie sobie owej „zaduszkowości", owe
go nacisku historii dawnej i nowszej może być począt

kiem uwolnienia się od niego. Historia raz przebyta 
i przecierpiana zmienia się w sny, w koszmary, które 
straszą w nocy i we dnie. Niełatwo wyzwolić się spod 
ich wpływu. Ale trzeba. 
Sugestywność niektórych obrazów i efektowność scen 

jest duża, zwłaszcza że autor potrafił osiągnąć te walory 
stosunkowo prostymi środkami. Efekty te zawierają się 

przede wszystkim w dialogu, w obrazach poetyckich. Ca
łość napisana jest wierszem, według mego rozumienia 
i odczucia bardzo pięknym i o wysokich wartościach 

scenicznych; z tym że na scenie „zagra" to tylko o tyle, 
o ile zagra sarn wiersz. Autor świadomie posługuje się 

tzw. aluzją literacką: podobieństwa łatwo wymieniać, s;ą 

one niewątpliwie zamierzone, ale nie w tym rzecz naj-



ważniejsza. W toku wiersza Bt·ylla dźwięczą poetyckie 
„archetypy" , które przywodzą na myśl Mickiewicza , Sło
wackiego, Norwida, Wyspiańskiego.. A jednocześnie jest 
to wiersz nowoczesny, prosty, celny. Ten wiersz sprawia, 
że dramat pomLmo skomplikowanego nawarstwienia 
wewnętrznych treści i barokowych przeciwst'l.wień, cha
rakteryzujących umysłowość inteligenta polskiego na
szych cznsów - wcale nie wydaje mi się trudny w od
biorze. Może przemówić do wiei u - i różnych - od
biorców. 

W każdym razie sztuka Brylla wydaje mi sic; jdną 

z najlepszych, najkulturalniejszych i jedno::ze~:ii c najży

wiej wzruszających sztuk ostatnich 131. 

Teatr nr 19, 19C9 r. 



URYSTYKA 

.. . W każdej naszej rodzinie paru rozstrzelanych 
ktoś przy pniu szubienicy, ktoś tego domacal 
co się nie mieści w rozdzial Bedeckera ... 
- Niewdzięczna turystyka. Zami ast Koloseum 
odłamek miski, nadpalona decha 
plama na ścianie. 

Trzeba by pieniędzy 
okładki kolorowej, dowcipnego kina, 
żeby poruszyć to, co ledwo pelza 
przez susze protokołów. Fachowca z Florencji 
- niechaj doprawia to surowe mięcho, 
wymyśli zupkę, gdzie by i smród brnkwi 
i popiól można dodać. 

Bo czego się wstydzić 
- jeśl.i zrobione smaczna, jeśli podrażniło 

wszystkich, co zjadą tutaj nagle się użalić, 
potem przyłatać nasz kawałek pola 
do brzucha Europy ... 

Ciągle zostajemy 
po przedpokojach suplementów, w śmieciach, 

gdzie się walają czaszki tak już rozstrzelane 
·- niezdatne medytacjom duńskich królewiczów ... 



Bracia starsi z ustami gipsem spalonymi 
próbują coś powiedzieć do nas, wymachują 
resztkami dłoni. Płyną przez sny nasze, 
milcząc jak ryby, opom-ie nurkują 
w mulistą ciemność. Jeszcze z wnętrza ziemi. 
pracując ciężko piersiami, wyskoczą , 

jeszcze przez domy na.sze smykną nocą. 
przynosząc zaduch spalenizny„. 

Wiemy 
już ponoć wszystko. co chcieli wygadać. 
każdy ich ruch najmniejszy, pilnie zasuszony 
w herbariach historycznych. Każda stara zdrada 
uklasyfikowana tak, jako przystoi 
narodom doświadczonym. 

- Jak i pewno w Troi 
dziewięćkroć rozwalonej czyniono. 

Co wreszcie pozos tało. Całą prostą wiedzę 

kanalćw st rwo ni l. iśmy w książkach, prze mó w ienia ch, 
rozg1ze by1ca niu spale'l i ska. T yl e o podziemia ch 
w iem y co cicerci ny ... 

- Ze dl.uto z kamienia 
jH ż nie try/upie krzyku? A co mamy stawić. 
j akich języków do brać. jaki m alosem pralt, ić 

re sztki kazania ?.„ 



Anioly stoją na rodzinnych polach 
niby strachy na wróble ... 

Ich skrzydła sparciałe 
ich kierezyje wzdęte nie straszne nikomu 
- Byle wróbel buszować może w naszym domu 
- Byle mysz pod progami zawijać swe gniazda 
- Byle wesz tłuszcz opasać jak udzi.elny ga21da 
pod naszym runem dziko skoltunialym 
gdzie każdy wlos pokrętny, każdy z sobą sprzeczny 
- Bo na rodzinnych polach aniol niedorzeczny 
wzdyma się w pawich piórach, jak pas slucki puszy 
- Kanikulv i suszy mdla gwiazda, .. 

.. . na tym śmietnisku dowcip - król mojej ojczyzny 
jak pies węszący pilnie co by mu nowego 
w gębę plaśnięto - chodzi, szuka swego ... 
I najszczęśliwszy jest gdy ze zgnilizny 
umie wygrzebać coś, czego na św·iecie 

nikt jeszcze nie zasmrodził, a w naszym powiecie 
tak już pięknie spleśniało .. . 

Jasne, szczeknie czasem 
ale tak, żeby od warknięcia blisko 
bylo do śmiechu. Prze~ież gnojowisko 
żadne go nie przygniecie. Przecież jego rasy 
nic lepiej nie W'l}żywi .. . 



NATOMIA 

W brzuchu histori'i naszej w splątanych kanałach 
spokojnie dzisiaj. Z hukiem zatrzaśnięte 
szczęki co się nad nami jak nieba rozwarły 
- zęby stępione. 

Chociaż - pod gładzizną 
jeszcze fermentu dosyć. Ciągle się odyma 
bruk na ulicy ciągle jakiś przełaz 
pod skórą miasta odkrywamy. 

Ciągle 

nie wiemy dokąd idą te zawile sprawy 
- gdzie pulsowanie ognia a gdzie śluz Warszawy. 

... Zapałka błyska i oni przychodzą 
- pozostawieni przez nas gdzieś po drodze -
przyjaciele rzuceni. Ci, co nie zdążyli 
podpełznąć razem z nami, ci, co nie dopili, 
cośmy chleptali kiedyś ... 

Z smakiem delikatnym 
jak liść u tataraku tak wolniutko płyną, 
że widzimy ich czasem zza dalekiej fali, 
jakby tonęli, pomocy wzywali ... 



ZTUKA STOSOWANA 

... z tego wdowiego piasku uwić co.~ lepszego 
niż koryncka kolumna. Z kości, co się wala 
pod każdym krzakiem mazowieckim. dobyc' 
błysk alabastru„. Takie to majsterstwo 
terminujemy wśród gałęzi Wisły: 
- Jak wrony żwawi, obyci z padliną 
i od dziecka wiedzący, jak łatwo spadają 
skręcone z chrustu gniazda. 

Tu powietrze 
Qni po carsku ścisłe - żeby jak nóż bronić. 
ani tak lotne - gdzie wino .• katedra 
i rousseau dziczki puszcza„ . Staramy się przecie 
choć w ogon Europy wetknąć nieza.budkę, 

w Italii maki krasić„. 

Ho kto zechce cenić. 
jak potrafimy umknąć z włosem .. żeby 
nie poszedł na materac, jakie rzymskie męstwo 
nieść u.: gębie złote, zęby. i jak Bóg wie po co 
.: wątłym listeczkiem grecji nurkujemy w pożar ... 
- Prawdzitcie wrony. Kto się tam dopatrzy 
Jak skaczą po swym drzewie. Dla prawdy - zapiszmy: 
1Jywa, ktoś zadrze głowy posłuchać. jak kracze 
- ale.randrin polonais ... 
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W programie: 

Wiersze Ernesta 
Mazowsze, Sztuka 
dzleń dobry. 

Brylla z następujących tomów; 
stosowana, Muszla, Fraszka na 

Zdjęcia Warszawy Leonarda Sempolińskiego, Ed
warda Falkowskiego, Janusza Czarniec~.iego, Euge
niusza Szmidtgala, Zdzisława Wdowil1skiego. 
Zdjęcia z inscenizacji Rzeczy listopadowej: 
Teatr Powszechny w Łodzi 
Reżyseria: Roman Sykała, scenografia: Zbigniew 
Bednarowicz 

Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
Reżyseria: Jerzy Hofmann, scenografia: Zofia Wier
chowicz 

Teatr Współczesny w Szczecinie 
Opracowanie tekstu i inscenizacja: Krystyna Sku
szanka, Jerzy Krasowski, współpraca reżyserska: 
Hieronim Konieczka„ scenografia: Krystyna Zach
watowicz-Obłońska, muzyka: Adam Walacii1ski 

Teatr Polski w Poznaniu 
Reżyseria: Roman Kordziński, scenografia: Zbig
niew Bednarowicz 

Teatr Polski we Wrocławiu 
Inscenizacja: Krystyna Skuszanka, Jerzy Krasow
ski, scenografia: Krystyna Zachwatowicz-Obło!lska, 
muzyka: Adam Walacil1ski 

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 
Reżyseria: Bronisław Dąbrowski, scenografia: Jan 
Kosiński, kostiumy: Barbara Jankowska 

Teatr „Wybrzeże" \V Gdańsku 
Reżyseria: Marek Okopiński, scenografia: Jadwiga 
Pożakowska, muzyka: Janusz Hajdun 

Teatr Sląski im St. Wyspiańskiego w Katowicach 
Reżyseria i scenografia: Józef Szaj na 
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TEATR 

NARODOWY 

założony w roku 1765 
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Pierws.zy 

Drugi 

Stary poeta 

Obcy 

Dama 

Córka Damy 

Mężczyzna 

Mężczyzna lI 

Mężczyzna III 

Artystka 
dramatyczna 

Młody prozaik 

Piosenkarka 

Artysta 

Matka Pana Mło
dego 

Ojciec Panny Mło
dej 

Dziennikarka 

Panna Młoda 

• 
ERNEST BRYLL 
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