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(Edward Csatól 
„Rzecz' 1_1istopadowa" 

Ernesta Brylla 
Dążąc do najlapidarniejszego określenia, powiedziałbym, że je~t 

to sztuka o polskiej duszy, rozpatrywanej z punktu widzenia jej kom
pleksów. Jest to określenie niezbyt modne, ale oddaje chyba istotę 

rzeczy, a nawet coś jeszcze, bo także szczególny nastrój tego utworu 
próbującego okreslić współczesność przez przywołanie tradycji. Można 
powiedzieć także inaczej - że jest to sztuka o osobliwości Polaków 
we współczesnym świecie, o przedziwnym poplątaniu porywów, dążeń, 
zawstydzeń, urazów, jakie tworzą duchowy widnokrąg naszego społ2-

czeństwa, a także o znamionach, jakie na społeczeństwie tym wy
cisnęła historia, odróżniając je w ten sposób od innych. Może na
leżałoby jeszcze to uściślić: rzecz rozgrywa się w Warszawie 
i w środowisku inteligenckim, i choć poszczególne obrazy czy frag
menty mogłyby być uogólnione, to - przecież całość tylko w takiej 
lokalizacji uzyskuje pełnię sensu i wyrazu. Artystycznie rzecz biorąc, 
jest to zaleta, ponieważ świadczy o tym, że poszczególne wizje są 

konkretne, zmysłowo plastyczne, mają mięsistą konsystencję symbolu, 
a nie zatracają swej scenicznej żywotności w alegorycznych abstrak
cjach. Większość obrazów to małe scenki, w których zawiera się 

bystra, nieraz drapieżnie-ironiczna obserwacja, a które jednocześnie 

wskutek pewnych zabiegów upraszczająco-deformacyjnych uzyskuj.ą 

,.inny wymiar", „drugie dno'', „głębszy sens". Najczęściej posługuje 

się przy tym autor zestawianiem motywów i zjawisk kontrastowych, 
jak życie i śmierć, prężność i martwota, chęć zapomnienia o prze
szłości i natrętnie powracająca pamięć o niej, anachroniczność i go
nienie za modą, praktycyzm życiowy i idealizm. 

Na tych przeciwstawieniach opiera się dramatyczność utworu 
Brylla, nie ma w nim bowiem dramatyczności tradycyjnej, konwen
cjonalnej, opartej na „akcji" i intrydze. Treść sztuki można przed
stawić w kilku słowach: dziennikarz zagraniczny - Anglik „z Koło
myi" - pragnie napisać reportaż z dzisiejszej Warszawy i wybrał 

sobie do tego celu Dzień Zaduszny. Idzie na cmentarz, prowadzi 
rozmowy z ludźmi, wspominającymi swych zmarłych i pokrzepiają

cymi się przy tym w pobliskich kioskach kiełbasą i wódką. Potem 
zawędruje na wesele, które Pan Młody, nowoczesny malarz, urządza 

w ten właśnie dzień dla „happeningowego" efektu. Przyjęcie kończy 

się, zebrani wychodzą, na ulicy toczą się ostatnie rozmowy, podczas 
gdy o świcie ludzie już zdążają do pracy. Dziennikarz, człowiek 

inteligentny i obyty, znający dobrze język polski, ale wyobcowany 
z narodu i prezentujący kosmopolityczną „europejskość'', stara się 
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uporządkować jakoś swoje wrażenia i zrozumieć wszystko, ale nie 
potrafi. „Polska dusza" pozosta,je dla niego zagadką, czymś egzotycz
nym - choć sami Polacy, zdający się nie rozumieć siebie wzajem, 
praktycznie się w niej orientują i potrafią z nią żyć. Obcy konkluduje: 

... Ach, te polskie cizieje 
gdzie wszystko poskręcnne w agonii. Gdzie zawsze 
obok najpodlejszego tętni najczysciejsze • 
obok najtchórzliwszego pulsuje najkrwawsze ... 

na co odpowiada mu Kanalarz: 

... Trzeba pod tym niebem 
pomieszkać trochę, przełamać s:ę chlebem. 

jeden zaś z komentatorów, jak Chór grecki towarzyszący wydarze
niom, powiada mu: 

Miasto 
w którym zajadasz obiad jest grobowcem. 

Dla Obcego wszystko to układa się w nie bardzo zrozumiały tok 
epizodów, dla ludzi mieszkających tu i żyjących uświadomienie sobie 
owej „zaduszkowości", owego nacisku historii dawnej i nowszej mo~e 
być początkiem uwolnienia się cd niego. Historia raz przebyta i prze
cierpiana, 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. Całość napisana jest wierszem, według mego 
rozumienia i odczucia bardzo pięknym i o wysokich wartościach sce
nicznych: z tym że na scenie „zagra" to tylko o tyle, o ile zagra sam 
wiersz. Autor świadomie posługuje się tzw. aluzją literacką: podo
bieństwa łatwo wymieniać, są one niewątpliwie zamierzone, ale nie 
w tym rzecz najważniejsza. W toku wiersza Brylla dźwięczą poetyc
kie „archetypy", które przywodzą na myśl Mickiewicza, Słowackieg:>, 

Norwida, Wyspiańskiego. A jednocześnie jest to wiersz nowoczesny, 
prosty, celny. Ten wiersz sprawia, że dramat pomimo skomplikowa
nego nawarstwienia wewnętrznych treści i barokowych przeciwsta
wień, charakteryzujących umysłowość inteligenta polskiego naszych 
czasów - wcale nie wydaje mi się trudny w odbiorze. Może prze
mówić do wielu - i różnych - odbiorców. 

W każdym razie sztuka Brylla wydaje mi się jedną z najlepszych, 
najkulturalniejsz~•ch jednocześnie najżywiej wzruszających sztuk 
ostatnich lat. 

[Recenzja wewnętrzna dla Zespołu do Spraw Teatru i Muzyki w Minister
stwie Kultury i Sztuki, teks t publikowany równocześnie w numerze 19/1968 
Dwutygodnika „Teatr".] 
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ROZMOWA Z ERNESTEM BRYLLEM 
Na scenę wroclawskiego Teatru Polskiego wchodzi dziA pańska 

„Rzecz listopadowa" w inscenizacji Krystyny Skuszanki i Jerzego Kra·· 
sowskiego. Jest to więc początek przygody teatralnej pisarza, który 
choć znany - jeszcze raz przeżywa niepokoje debiutanta,. Tym razem 
debiutanta - dramatCYpisarza. 

- Nie. nie - nie jest to (niestety!) początek mojej przygody 
teatralnej, początek był zna<:znie wcześniejszy, znacznie żałośniejszy 

i chętnie bym o nim zapomniał, gdyby nie to, że i tak zostałby mi 
kiedyś wypomniany. Więc wolę nie udawać, że go nie było. W roku 
1960, naczytawszy się Giraudoux, napisałem swoją pierwszą sztukę 

o Achillesie, który nie chciał iść na wojnę i wokół którego toczyły się 

najrozmaitsze intrygi, udział Achillesa w wojnie miał bowiem gwa
rantować zwycięstwo. Sztuka była okropna, choć dostałem za nią pie
niądze z zawsze łaskawego dla dramatopisarzy Zespołu do Spraw 
Teatru. Podobnie okropna, jak dwie inne jednoaktówki (jedna z nich 
miała za boharte:ra Don Kichota) . Nikt tego na szczęście nie zagrał, 

wstydu zatem nie ma, ale i Rzecz listopadowa nie jest prawdziwym 
początkiem. 

Do teatru ciągnęło mnie od dawna. Ciągnęła mnie moja dawna 
profesja polonistyczna, z lekkim nachyleniem teatrologicznym: pracę 

magisterską pisałem o Micińskim, o Pancerniku Potiomkinie i o Bazy
lissie Teofanu. Ciągnęło mnie także zafascynowanie aktorem (próbo
wałem przecież założyć teatr przy Klubie Krzywego Koła, z czego 
dość szybko zrezygnowałem), fascynowała mnie ich godna zazdrości 

sytuacja codzienna, zmuszająca do stałej gotowości twórczej, do regu
larnego działania artystycznego. To musi imponować pisarzowi, który 
jest również artystą, lecz. artystą pozbawionym podobnej dyscypliny. 
Ale ta miłość do teatru - jak każda pierwsza miłość - była krótk~ 

miłością . Miłując teatr, zająłem się naprawdę filmem, pisałem o filmie, 
interesowałem się montażem intelektualnym Eisensteina (przy okazji 
poznałem trochę teatr radziecki lat dwudziestych), studiowałem Cha
plina, zagadnienia komizmu filmowego, od którego boczna ścieżka pro
wadzi przecież do pantomimy. I przestałem chodzić do teatru, który 
wydawał mi się czymś żałosnym w porównaniu z wielkim kinem. Po
wodem byli znowu aktorzy, ci sami, którym poprzednio tak bardzo 
zazdrościłem - jako pisarz - stałej got<>wości twórczej. Zobaczyłem, 
że tych naprawdę wielkich twórców teaitralnych jest kilku, może kilku
nastu zaledwie, że żaden zespół teatralny nie może dorównać filmowi, 
gdzie montaż, ruch kamery, znacznie dalej posunięta ingerencja reży
sera jako rzeczywistego twórcy dzieła filmowego potrafią łatać wszelkie 
dziury, potrafią pomóc aktorowi przeciętnemu czy wręcz słabemu. 

Teatr wypadł wię<: z kręgu moich zainteresowań , najpierw na rzecz 
filmu (byłem recenzentem filmowym, kierownikiem literackim zespołu 
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zostałem znacznie później), potem - telewizji (współkierowałem pewien 
czas teatrem telewizji, pisałem także dla tego teatru). 

Właśnie telewizja„. Jakie niespotykane gdzie indziej możliwości 

oddziaływania na widza ma telewizja! Nie dlatego tylko, że jest tak 
bardzo masowa. Gdzie - poza telewizją - możliwy byłby przykuwa
jący uwagę 45-minutowy monolog aktorki. Gdzie - znowu poza tele
wizją - możliwy ,jest bez poczucia znużenia efekt jednoczesności czasu 
scenicznego i czasu odbioru. Właśnie w telewizji powstały moje pierw
sze utwory widowiskowe: dwa utwory jasełkowe, Chłopaki, monolog 
Zycie, jakieś montaże. Ale i z telewizji uciekłem, bo zobaczyłem -
piekielnie niebezpieczną zwłaszcza dla autora - tendencję do pow
tarzania pewnych chwytów. A to jest zgubą i dla autora, i dla tele
wizji. W telewizji - inaczej niż w teatrze - nie ma mowy o jakiejś 

konwencji, telewizja przyciągająca właśnie brakiem konwencji, żywym 
dziennikiem, transmisjami, relacjami filmowymi, wymaga także od 
autorów „teatralnych" podobn~j niekonwencjonalności. A to dla sztuki 
- opartej przecież na konwencji - nie jest łatwe. Nawet nie wiem, 
czy jest możliwe. 

Po drodze była jeszcze proza, poezja. 
- Pięć książek prozy, w której - moim zdaniem - nie ma wiele 

istotnego. Wszystko to (Studium, Ciotka, Ojciec, Gorzko„., gorzko.„, 
.Jałowiec) ~ą ledwie próby, z których udane są może trzy opowiadania. 
Może kiedyś jeszcze coś napiszę. I sześć tomików wierszy: Wigilia wa
riata (okropny jest ten tytuł), Autoportret z bykiem, Twarz nieodslo
nięta (pierwsza książeczka w miarę udana), Sztuka stosowana, Ma
zowsze, Muszla. Jeśli coś się ma naprawdę liczyć, to chyba naprawde 
wiersze, i to dopiero od czasów Twarzy - jak to zresztą piszą krytycy: 

Czy Bryll-poeta pomógl Bryllowi-dramatopisarzowi? 

- W pierwszym okresie na pewno jeden przeszkadzał drugiemu. 
Stale zwracał uwagę na sprzeczność między dramatem i poezją. Przy
mierzając się do formy dramatycznej - obojętne, czy w manierze Gi
raudoux, czy w manierze naturalistycznej - wiedziałem, że musiałbym 

zdradzić poezję . Ale nie poczucie wierności poezji odsuwało mnie od 
dramatu; raczej niechęć do „wymyślania" dramatu, w którym trzeba 
mieć najpierw fabułę, potem - wynikające z tej fabuły wydarzenia, 
potem - wynikające z wydarzeń napięcia itd. Poezję się tworzy, dra
mat trzeba wymyślać. Kiedy napisałem więc pierwszy akt Rzeczy li
stopadowej, wcale nie wiedziałem , czy można to nazwać dramatem. 
Były to kawałki wierszy. Okazało się jednak, że i dramat można 
próbować pisać jak wiersz - tak przynajmniej twierdzą reżyserzy . 

Próbuję im wierzyć, tym chętniej to robię, że tylko w dramat pisan:v 
w ten sposób - jako autor - potrafię dziś wierzyć. 

Wróciłem więc znowu do teatru, tym razem jednak nie przez po
lonistykę i nie przez Giraudoux, lecz przez poezję. Ta droga do teatru 
przez poezję zaprowadziła mnie - to też zauważyli już krytycy -
do dramatu romantycznego. Nie był to chyba przypadek. Jest to prze
cież jedyny w nasze.i historii literatury dramat, który nie rozmijał się 
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z poezją. Dramat nie unikający zbijania się obrazów, nie liczący się 

z zasadami prostego prawdopodobieóstwa. W dramacie tym słowa 

„Dzieó dobry" nie są tylko początkiem rozmowy, także coś znaczą. 

Jak w poezji. Dialog w dramacie romantycznym nie jest podsłuchaną 
rozmową, wyraża kwintesencję myśli, przekonai'1. Jak w poezji. Ludzie 
tu nie rozmawiają, wypowiadane przez nich słowa są ekstraktem 
poglądów człowieka . Możliwe staje się uwolnienie od konwencji „uda
wanej", „prawdziwej" rzeczywistości. Dramat romantyczny proponuje 
widzowi, współdziała w poemacie, zwraca się do niego poprzez obra:i:. 
metaforę, wiersz. 

Ale nie tylko romantyzm jest mi bliski. Bliska jest mi także staro
polszczyzna, co chyba widać jednak lepiej w wierszach. Poez,ja staro
polska współkształtowała polski romantyzm, miała widomy wpływ 

na pewien aspekt jego myślenia, patrzenia na rzeczywistość . Patrzenie 
na rzeczywistośc w kategoriach ostatecznych, nawet apokaliptycznych. 
Nazywane tu bywa „wieszczeniem". Ale przecież nie jest jedynie 
„wieszczeniu" właściwe. Zajmuje się tym - powinna się tym zajmo
wać , każda poezja, która pokazać chce nie tyle samą rzeczywistość, al~ 
to, co się pod skórą tej rzeczywistości kłębi. Zajmować powinien się 

tym chyba także dramat, zwłaszcza u nas. Stawiać pytania ostateczne. 
Nie pytania dotyczące Boga, ale pytania ostateczne w sprawach roz
woju narodu, jego istnienia, wyboru postaw wobec rzeczywistości nas 
otaczającej, wobec spraw dnia powszedniego. Istniejemy, żyjemy, dzia
łamy, nie jest nam wcale tak bardzo żle - ale oprócz tej egzystencji 
powszednie.i jest coś jeszcze, o co trzeba pytać: czy nie grozi nam 
zguba, czy idziemy do przodu. Pytania nieprzyjemne, ale pytania, które 
muszą być postawione. W Polsce pytania ostateczne zawsze były sta
wiane w sprawach narodowych. O tych pytaniach myślałem pisz<ic 
Rzecz listopadową i te pytania uważam za rzeczywiście ważne. Tak 
samo ważne, jak pamięć o tym, .że nie my pierwsi je sobie stawiamy. 

Co będzie więc clalej? Cz-y dochowa pan wierności teatrowi, ra:: 
już zdradzonemu na rzecz filmu? .A jeżeli tak - to jakiemu? 

Sam nie bardzo wiem. Czasami zdaje mi się, że interesować mnie 
będzie i w przyszłości ten rodzaj teatru, jaki próbowałem uprawiać 

pisząc Rzecz listopadową. Podobny charakter ma następna sztuka, właś
ciwie ukończona. Czasami ciągnie mnie w stronę teatru napięć psy
chologicznych, dramatu nie zbiorowości. lecz jednostki. Tłucze mi sic 
po głowie dramat współczesnej Medei, kobiety, która była potrzebna 
,Tazonowi przy wyprawie po złote runo i która póżniej, gdy Jazo!1 
zdobywa władzę, gdy zaczynają się czasy stabiliza~ji - jest niepo
trzebna, przeszkadza w nowym życiu, nie mieści się w nowych czasach. 
Jest niepotrzebna , zawadza. nie potrafi się dostosować, ale jest mimo 
to prawdziwsza (nawet wtedy gdy przegrywa) niż owi byli Argonauci. 
Pozostało w niej napięcie, żarzy się w niej płomień dawnych lat. Jest 
nie na miarę czasów, w których przyszło jej żyć , czasów spokojnych, 
o innej skali wartości i innych ideałach . 

Czasami wreszcie miałbym ochotę wrócić do - podejmowanych 
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już kiedyś przeze mnie, w telewizji - wątków teatru plebejskiego, 
sowizdrzalskiego, komedii ludowej, w których byłoby miejsce i na wo
dewil, który wcale nie musi być tak ba.rdzo głupi, jak się to niekiedy 
sądzi, a który i dziś potrafi przemówić w sposób bezpośredni do widza, 
dać mu to, co z natury swojej dawać powinien teatr: dobrą radość, 

odpoczynek. Brzmi to może dziwnie. To, co sam piszę, tego odpoczynku 
raczej nie da,ie; ale chciałbym go dawać. Myślę, że w sztuce stawia
niu pytań ostatecznych musi towarzyszyć błazeńskie intermedium. Nie 
można bezkarnie tylko się bawić, ale nie można także uderzać stale 
w wielki dzwon. To ogłupia: ogłupia i nieustanny śmiech, i nadmiar 
wszelkich problemów. Jest to niehigieniczne. I wielka sztuka nie na 
tym polega. Długo, żmudnie badałem na stole montażowym tajemnice 
owego nieuchwytnego właściwie momentu, w którym w filmie Chaplina 
śmiech huraganowy na sali przeradza się w chwilę tragicznego smutku. 
Ta tajemnica Chaplina jest jednocześnie jego wielkością. 

Oczywiście, że sztuka musi uczyć. Uczyć powinna rzeczy dużych 
i rzeczy małych, nauczyć powinna przede wszystkim ludzi okrucieil
stwa wobec siebie samych. Wobec siebie samych, a więc wobec idea
łów, wyobrażeń, fetyszy, którymi lubimy się otaczać. Nie wolno nam 
dawać pardonu naszym własnym myślom. Jeżeli wiemy, że musim~' 

się przygiąć - pochylmy się. Ale musimy wiedzieć, przed czym się 

pochylamy. I czy m us im y się przygiąć. Okrutni wobec siebie, lepiej 
będziemy rozumieli życie. 

Czy móglby pan to powiedzieć wyraźniej? 

- Tylko w wierszu. I to napisanym nie przy okazji dzisiejszej 
rozmowy. 
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1. 

Ach, źeby nie zaginąć pod byle gulgotem 
żeby nie spłynąć bezwolnie z bełkotem 
co się jak wodospady mieni - a mydlany 
stubarwny - a dlatego, te z balii wylany 
co wszystkim brudem naszym wykipiała •.. 

2. 

Stąd, jeśli gruda błota nazbyt zastarzała 
w drewno szaflika bije - naśladując gromy 
wiedzieć, te to się tylko ścierają androny 
i że to nagłej niewinności tęcze 
te bańki retoryki pękające wdzięcznie 
te kontredanse bystre, boleściwe miny. 

3, 

To tylko świete, ciepłe !śnienie szumowiny„. 

Notował Kn. 

Projekty kostiumów Krystyny Zachwatowicz 

Reprodukcje projektów kostiumów i pTojektu scenografii wykonał 

Henryk Derczyński 
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DIALOG Z FARSY 
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Co my tam? A my tutaj ciemni, w podwarszawskim 

lasku chowani. Co przez takie piaski 

może się wybić? Muchomor, purchawka, 

niby stolica nasza, odęte? 

Jak czkawka 

odbija się nam każde cocteau. Co tam 

po świecie destylują i my ucedzimy 

z własnej kartofli. Purchawki pustota 

i to wychłepce. Spasie się, opuchnie„. 

- Tak, obcy lubią Polskę. Jak w teatrze siedzą, 

patrzą, co tam robimy, z życzliwością śledzą, 

w którym to akcie sztuki nad purchawką buchnie 

gorzki dym spalenizny„. 

* 
* * 

„.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 chłeptali kiedyś„. 

z smakiem delikatnym 

jak liść u tataraku tak wolniutko płyną, 

że widzimy ich czasem zza dalekiej fali, 

jakby tonęli, pomocy wzywali„. 



USPOKOJENIE 
Co nam zdrad~' - jest u nas łioluinna w \\larszawie 

na k<órej .iesLcze nigdy żuraw nie posiedział. 

zbyt tu gorąco, żeby kto powiedział 

- oprócz poetón• - wytchnij, żurawiu. 

Zbyt parno 

na Staryn1 i\'lieście. \\1ciq~ przez gardziel czarną 

u Swięt.oja1lsh:iej cuchnie. Przyłożone tynki 

.iak plaster na spalone do kości budynki 

kryją tylko kalectwo. Czasami wycieka 

jak grzyb po ścianie spływa materią przez rury 

zainiast spoko.iu n•ody - nadżarty przez szczury 

oddech tamtego sierpnia. W smaku tak plugawy 

jakby przecedził wszystkie pożary warszaw~· 

i wszystką zdradę. 

Co nam. Zwyczajniśmy tego 

klangoru żurawiego, co tak pięknie krąży 

przez wszystkie pc.rłan1enta, że nigdy nie zdąży 

zgasić naszą pogorzel. 

U Miasta Starego 

stawiliśmy kolumnę. W poezji niepusta 

jej Iiściana głowica. \\r prozie biorąc \\' usta 

najświeższą choćby wodę smakujemy ogier1. 

Popiół jeszcze w tym źródle. Sadza z trupów tłusta. 

Stąd mamy swoją drogę . 7.uraw swoją drogę. 



ARCHETYPY 
... ta czułość palców pewno mi została 

po moich braciach starszych. Ogniem wyduszeni, 

przemykający jak szczury w kanałach, 

uczyli się dotyku. Ich dłonie płonące 

zgarniając szlam płynęły po liszajach krwawych 

nie pierwszej tutaj zdrady. Klęka,jąc zmęczeni 

domacywali \V mule, \V osierdziu \\'arszawy, 

ołowiu knuta, pocisku gewera 

obłomka starej barylrndy ... 

Od nich 

wziąłem węch jak u kundla, co niby pogodny, 

a pierwszy z pier\vszych un1ie się doszperać, 

sk<]cl ryba świata cuchnie. Ze swojej zmyślności 

n1a zresztą tylko prymat w dowcipie, un1ierać 

znów będzie musiał najwcześniej. 

Stąd idzie 

to pomieszanie zmysłów, że n1i marmuro\\·e 

dyszy pogorzeliskiem, że się często śpiewa, 

tariczy na naszych stypach. Ze z pełnym jałowe 

ugniata się na kamie1i. .. 

Ze musimy ziewać 

podczas turniejón' o humaniztn. 



* 
-!• .,. * 

Na cleszcz iclzie - już ptał<i pióra przygładza.i~\, 

na deszcz idzie - niebiosa s krzydła zawiera.i~, 

zwicrzt; pod liśi· uinyka - szuka swego schronu, 

lyll<.o człowiek nie wierzy w etach swo.lego don1u.„ 

WYKŁAD O WODNIKACH 
- Ponoć zawsze tak było. Trochę złego bagna 

i z tego trzeba stawiać forty. Stąd nieskładna 

jak żab kumkanie sztuka tej architektury, 

gdzie się z odpadków, dąsów, smrodów lepi, 

nogą ugniata, ciepią śliną krzepi 

okrawek walowiska ... Potem znowu dziury 

spod palców się rozsypią i wszystko, co mocne, 

sklepane było, gdy mgły zejdą nocne, 

parcieje .•• OmJaskując pletwami ruiny, 

krzyczy się: śliny. Bo potrzeba śliny. 



* 

* * 
Och, ta pustynia moja - te gdakliwe spory 

proboszcza z aptekarzem .•. już niebo jak z cyny 

a proboszcz wpuszcza czarta pod babskie spódnice 

już wiatr nas znosi z ziemi, a aptekarz chory 

i przeciwko sutannom szykuje rycyny ... 

Już nawet mysz najmniejsza czuje błyskawice 

zbiera ziarno do ziarna - a ci ponad piaski 

ponad goliznę naszą wloką swoje wrzaski 

- wielki koguci ogon. 

\V kurzu, co się wzbija 

nie widać, jak się ziemia rozpęka pod nami 

i że z powietrza tego, co niby dynamit 

nie uratuje \Volter ni Jezus Maryja. 



* 
* * 

Jak przeżyć w tej Monachomachii. Bokiem 

przesmykać się pod nogi walczących - spocony 

kryć się w ułamkach bramy. Patrzeć, jak szwadrony 

znów osłów dosiadając znoszą do kamienia 

najlichszy pył, ziarenko zbłąkane„. 

Czy skokiem 

popędzić z nimi jak zgłupiały zając 

skacząc przez gru:zy, wiktorii wołając 

jakby to były spory na wagę Tytana 

jak gdyby ta równina ciężko stratowana 

przez obcych i przez swoich wciąż Arkadią była 

jakby od oślej śliny woda nie przegniła 

jakby ... 

Nie umkniesz z mnisiej wojny. Popuszczając pasy 

szwadrony wieczerzają. Trzeba mózgom kaszy 

kapusty, baki... 

Ze już zaraz dnieje 

osioł kopyta ostrzy, chce, by :ziemia drżała 

od pierwsze.i szarży. Jutro znów turnieje ... 

- Ojczyzna nasza kuepka, nie to przetrzymała. 

[Wiersze E. Brylla przedrukowane z tomików Sztuka stosowana, Mazowsze, 
Muszla] 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

ERNEST BRYLL - „RZECZ LISTOPADOWA" 

MOLIERE - „PODSTĘPY SKAPENA" 

ANTONI CZECHOW - „TRZY SIOSTRY" 

ALEKSANDER FREDRO - „ZEMSTA" 

PEDRO CALDERON DE LA BARCA - „ŻYCIE SNEM" 

W PRZYGOTOWANIU: 

JERZY BROSZKIEWICZ - „DŁUGI DESZCZOWY TYDZIEŃ" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

TADEUSZ ROZEWICZ - „SMIESZNY STARUSZEK" 

EDWARD ALBEE - „CHWIEJNA RÓWNOWAGA" 

W PRZYGOTOWANIU: 

PROSPER MERIMEE - „HISZPANIE W DANII" 

!lustracje reprodukowane z książek : D. Kobie Isk i , Z . Siemaszko, 
warszawa miasto i !udzie, Warszawa 1968; Warszc1wskie konfrontacje (zdjęcia 

E. Falkowskiego), Warszawa 1968; Varsovte (zdjęcia E. Kupieckiego), Warszawa 
1967; Warszawa 1945-1966, Warszawa 1967. 

SPIS TRESCI 

E. Cs a t ó, „Rzecz Listopadowa" Ernesta Bry!!a 
Rozmowa ::: Ernestem Bryllem 
Wiersze E. Brylla 
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BRYGADIER SCENY : 

ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

MIROSŁAW DZIKI 

KIEROWNICY PRACOWNI : 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: 

WANDA PRECKAŁO 

KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ: 

JOZE F PRECKAŁO 

PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 

ZOFIA HEJNE 

PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 

MIECZYSŁAW WOJCZYNSKI 

SZEWSKIEJ: 

MIKOŁAJ BRATASZ 

MODELATORSKIEJ: 

ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

STOLARSKIE.J: 

MICHAŁ PRAJSNER 

MALARSKIEJ: 

TADEUSZ CH1\DZYNSK! 

TAPICERSKIEJ: 

RYSZARD TKACZYK 

SLUSARSKIEJ: 

RYSZARD MOSTOWICZ 
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