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ERNEST BRYLL 

LISTOPAD 

U nas w :zwyc:zaju na mogiłki jechać 

Choćby najdalej było. Zmarłym się pochwalić 

Oni samotni przecież i dla nich uciecha 
\Viedzieć, ie gdyby tak z martwych powstali 
To nie znaleźliby swych starych domów 
Gadek i pieśni niezdatnych nikomu 
To zobaczyliby nas - swoje wnuki 
.Jako stoimy odświętnie ubrani 
I mszy słuchamy, k tóra idzie za nich 
Nad grcbowcem z lasi.ryka czy pc;d krzyżem kutym ... 

U nas w zwyczaju z krewnymi się widzieć 
Tymi co żyją i tymi co w grobie 
W ten jeden wieczćr pnwspominać sobie 
Pośmiać się i popłakać jak nam w życiu idzie 

A potem w ciasny wagon siłą się wpakować 
Stać, spać i do siebie z powrotem wędrować 



W OJCIECH NATANSON 

„RZECZ LlSTOPADOWA" ERNESTA BRYLLA 
W artykule „Rzeczy lis topadowej" (. „ ) Edward Csato pisał, że w to

ku wiersza Brylla dźwięczą p oety kie „archetypy", k tór e przywodzą na 
myśl Mickiewicza, Sło ckiego, orwida, Wyspiański go" . 

Br yll przyznaje się do związków z wielką tradycją polskiego dra
matu. W ar tykule „Moje czytanie Slow ckiego" , zamieszczonym w pro
gramie Teatru Polskiego, opisywał swą drogę od Norwida do autora 
„Króla Ducha". W wywiadzie udzielonym „Teatrowi" tłumaczył, dla
czego bliska m u się stała poety ka roman cz na: „J est to przecież jedyny 
w naszej h istorii literatury dramat, który ni rozmijał się z poezj ą. 
Dramat nie unikający zbi jan ia się obrazów, nie liczący się z zasadami 
prostego prawdopodobieństwa" . 

Można by zau ażyć , że zbyt wyj askrawił Bryll „wyłączną" rolę 
polskiego dramatu romantycznego. Sam zreszt za chwilę powoła się 
i na inną epokę: „Ale nie tylko romantyzm jest mi bliski. Bliska jest 
mi także staropolszczyzna" ( ... ). 

Oczvwiście nietrudno odnależ ' świadome „al zj e literackie" (.„ ) 
w „Rz~czy listopadowej" . Sam tytuł jest znamienny. Listopad - to dla 
Polaków nieb zpieczna pora. Por powstania 1831 roku . A t kże Za
duszek, któr e Mickiewicz czynił n ie tylko obrzędem, al i okazją do 
wielk iego rozrachunku. Dwie p ostac i na pół symboliczn w dramacie 
Brylla, Pierwszy i Drugi - są na pewno jego własną kreacj ą. Rozpo
c2'ynają akcję po tycką, organizuj P rolog w zaduszkowy wieczór, do 
nich nale żą ostatnie słowa t ej szt k i, wtrącaj ą się w dialogi , naw t 
naj bardzi j komediow , są obserwator mi or az „inscenizator ami" w y
darzeń, poetyckimi insp iratorami. P rzy całej ory~inalnoś i i aktualności 
tych figur można odnaleźć w ich konstrukcji aluzję do Wyspiai'lsk i go 
i. myślę, że rację miał krakowski insc nizato Brylla , Bronisław ą
browsk i, gd ( .. . ) dał tym postaciom chy równocześni pomnikowe, 
ponad konkretną epokę wzniesion i p o człow ieczemu pul suj ące . 

Ale odnośniki do samej poet k i Wysp iańskiego n i są w tej sztuce 
najważn i ejsze . Ważny mi się wydaje f k t, ż młody pisarz, wkraczając 
do t a t u, świa orni podejmujemy n ć tradycji narodow j, tóra u nas 
tak bardzo się ·wie, tak ni pokojąco wszystko za k żdym razem od p -
czątku zaczyna, że - już nawet nowatorstwo nie może spełniać sw j 
rol i, ni zdążywszy zapuścić korzeni. . 

„Rz cz listopadowa" Brylla trochę pod ym względem przypomma 
przedwojenną „Rzeczpospolitą poetów", j dną z najpiękniejszych sztuk 
Morstina. 

Jakie zagadn ienia sztuka porusza? Myśl , że chodzi o sp cyficzną 
sytuacj ę naro u polskiego w świecie współczesnym. Nie wydaj~ I?i s~ę 
słuszne tw i rdzenie, że mieści się tu negatywna ocena polski ] mtel~
gencji. Prawdą jest, ż utwór rozgry a si prz wa~n~e wśród .inteli·· 
gentów. Pan Młody jest młodym p lastykie_m , zwolenm k1er:1 sztu~i mod
nej. Ar t yst przechadzający ~ię z b~l~og1em rep~ez~ntu.J pewien typ 
umysłowości przekor n j , a rownocze nr - sn~b~ZUJąCeJ . Stary Po t a 
ściera się z dążącym do kariery Młodym Prozaikiem. 

Ale War za iacy, odwiedzający swych bli kich na Powązkowskim 
Cment rzu w Dzi ń Zadusz k (w akcie pier ~szym) - o racz j nie 
inteligenci. Zr sztą nie pochodz ie j st tu ważn i nie o środowisko 
eh dzi: raczej o pewne uogóln ienie charakter , a takż obyczaju n aro
dowego. Akt drugi dzieje się na wes l u , urzą zon ym ' •varszawsk im 
d mu, przy Placu TPatraln m. J e t t kazja do spotkania s ię ludzi 
z różnych środowisk . Ojciec Panny Mł dej to - (j k mocno zaznacza 
poin t aktu drugiego) „syn pl b jusz ' '. r fat ka ana Młodego („.) kie
dyś był roznosicielką mleka . W akcie trzecim przechodnie warszawscy, 
to rów ież ludzie r aczej prości, a K analarz r pr zentuje jedną z prawd 
o zamordowan ' 111 i odradzającym ·ę mieście . 

Przy powierzchown m odczytaniu u tworu mogł by s ię wydc ać, że 
jest to w raz uczuć ks ofibicznych. Artyst z buldogiem, postać ko
miczna i groteskowa, cierpi na snobizm - na \vet j go u ochan · p ies 
cy uje wersety angielskie. 

Dziewczęta na w · r szawskim w s lu lgną do zagraniczn go dzienni
karz , za ·ówno z de izowych, jak snob i. tycznych powodów. K on 1 pcje, 
reprezentowane przez obecnych tu artys tów, są inspir owane prz z wpły
wy zagraniczne. Korespondent wi lk iego londyńsk i go „magazynu", któ
ry przyjechał do Warszawy, by napisać barw ny r port ż 0 polsk!ch 
Zaduszkach i o osobliwościach naszego życia jest rodem z Kołomyji. 
Tc. , ż e w kraju się urodził, że nie jest mu P olska obca , natychmiast 
odgadli rozmawiający z nim na cmentarzu przygodni Warszawiacy. 
,J dnak nawet i on nie bardzo ten kraj rozumiP; a z\vła::-zC?a osobliwe 
miasto, Warszawę . Dostrzega małe słabostki Polakó'.v, nie \ 'dzi ani 
głębszych wad, ani prawdziwej wielkości. Można więc tę postać trak
t c;wać jako symptom wynarodowienia. Ale nie wolno przy tym zapo
minać o dwóch sprawach. Po pierwsze, atak jest wymi rzon.' w d wie 
strony równocześnie: przeciw obojętności, płytkości, ignorancji, n :,_ 
świadomości obcych i przeciw temu co autor uznaj e za n i lwzpi0cz1w 
w polskim życiu. 

Przez kontrast ze sposobem patrzenia obsenvotora prz 'bvwa j ·1c go 
z zagranicy, chciał zapewne Bryll osiągnąć tym ostrz jsze spojrzeni 
n pewne specyficzne polskie sprawy. Warszav,:a jest ni ylko tere em 
a kcji tej sztuki, ale i jej bohaterem . 

Któraś z postaci mówi do angielskiego dziennikarza , że miasto, w któ
rym jadł obiad - jest grobowcem . Staje się jasn , że h ist 'Jryczny los 
Warszawy jest uosobieniem polskich dziejów, i h l' gz plifikacją. 
Zarzucano też „Rzeczy listopadowej", że zbyt p symistyczna i surowo 
oc nia polskie społeczeństwo. Ale Brylla raczej uderza - paradoks 
vspółczesnego naszego życia („.): połączenie siły ze słabością, uroku ze 
śmiesznością, heroizmu z małością , ryginalności z p wicrzcfiown ością. 
Na przyjęciu, wydanym z okazji ślubu młodego ·ty ·t y, w ·nej 
chwili ucwstnicy tej zabawy zapożyczają hasła od śp i waków opero
v;ych, wciąż wzywających do pośpiechu i ruchu - a nie ruszających 
. ię z miejsca. Ale właśnie w tej krytyce jest głębokit> prz ·k0nanie 
o wartościach witalnych narodu, o których się wymownie mówi: 
,.W każdej rcdzinie naszej paru rozstrz lanych". 

„ ' to!ica", 196 9 r .. nr 17 , s. lZ 



ERNEST BRYLL 

SPRAWY WYDOBYTE ŚWIATŁEM 
REFLEKTORA 

P oeta, prozaik Ernest Bryll, jako dr maturg zadebiutował w lutowym 
numerze „Dialogu" 1968 roku sztuką w trzech akt eh „Rzecz list opa 

owa". Rozmowa nasza toczy się prz de wszystkim na t mat tej właśni 
ztuki. 

- Co skłoniło pana do wypowiedzenia się w formie dramatu i to 
pisanego wierszem? Czy temat, dla którego uważał pan tę formę za 
najbardziej odpowiednią, czy też może chęć wzięcia czynnego udziału 
w pracy naszych teatrów? 

- Nieraz myślałem i przymierzałem się do napisaniu dramatu; ale 
nigdy, rozważając możliwość zdziałania czegoś dla sceny, nie zapropo
nowałem sobi<~ pisania dramatu wierszem. Byłem przekonany, że to for
ma umarła. .Jeśli szukałem, to raczej próbując wyciągnąć z siebie ja
·ieś tam pomysły i zdarzenia, które powinny się wreszcie złożyć na -

jak to sobie mówiłem - „normalny" dramat. Tymczas m nic mi z t go 
nie wychodziło. Fabuły okazywały się mdłe i głupie. 

- A miał pan przecież już doświadczenia w pisaniu widowisk tele
wizyjnych. 

- Tak. Ale wszystko co napisałem dla tel wizji nie było tym „na3~ 
prawdziwszym" dramatem. Bo było to coś w rodzaju monologów, oper 
wieści przeplatanych poetyckimi piosenkami ... ). · 

Podobnie było i z „Rzeczą listopadową" . Nie ma ona akcji w tym 
jej rozumieniu o Jakie mi ciągle chodziło - stąd po pie wszym akcie 
byłem przekonany, że to niestety „pudło" . Ze zacząłem pisać akty na
stępne, zawdzięczam właściwie jednemu życzliwemu krytykowi, który 
mnie przekonał o tym. I zapamiętał m to sobie dokładnie - iż autor 
powinien mieć przede wszystkim co do napisania ( ... ). 

Przekonał mnie też, że podjęcie tradycji polskiego dramatu roman
tycznego może się skończyć klęską. Ale klęską wartą zachodu. I stąd 
si~ wszystko zaczęło. Czy dałem sobie radę, decydując się pisać wi r
szem sztukę współcześnie dziejącą się w Warszawie i próbując konty
nUo\vać tradycję dramatu romantyczn go, dr amatu Wyspiańskiego -
nie wiem . .Jeżeli się to choć troszkę udało okaże się w czas·e premiery 
sztuki. J akby nie było, jestem pewn , że kontynuacja tej linii dr amatu 
Jest możliwa i pozwala właśnie na zastosowani wiersza, co ma kapi
talne znaczenie. Dramat wierszem z sam j swoj j istoty powinien ata
kować widza ostrzej. P oezja umożliwia króty metaloryczne, pozwala
jąc widzieć wiele spraw jakby wydoby tych św "atł m refl ktora. l j eśli 
j ż o jak imś r eflektorz dramaturg powin ien m śleć, to właśnie o ta
kim - nazwijmy go r e.il ktorem metafo y . 



- Czy sceny nasze zainteresowały się „Rzeczą listopadową"? 
-- Wzruszająco serd cznie. Otrzymałem listy od wielu t eatrów. P r a-

p r mierę trzyma w swym ręku dy r ke ja T atru P olskiego w e Wroc
ławiu („ .) Tak sam o myślą o wystawieni u „Rzeczy" eatry w · Krako
wie, Warszawie , na Wybrzeżu . Mówiąc o s rdeczności, chciałbym po
dziękować reżyserom, decyduj ącym się na kłopoty związane z wy sta
wieniem tego m ojego p ierwszego - a więc zaw ierającego chyba w iele 
niedoskonałości - utwor u na wielką teatralną scenę. 

- Ostatnio formą pana w ypowiedzi litera ckiej była wyłącznie 
poezja. Dlaczego? J 

- Po prostu w poezji przez jej prawo d o ostrej prz sady, do gorz-
kiej metafory, łatwiej m i było analizować naszą współczesność . Zresztą 
wydaje mi się , a krytycy mi w tym mniemaniu sekunduj ą, że lepiej l 
m i się udają wypowiedzi poetyckie. Dyscyplina poezji zmusza do skr ó-
t u , chroni od ględz nia, m tafora pozwala zobaczyć czasam i spra wy , 
zdawałoby się dalekie, a nagl przez poezj ę przekonywująco połączon . 
Cała zresztą „Rzecz listopadowa" jest równi ż, jak powiadają niektó-
rzy - i w tym chyba cały kłopot inscenizacy jny - na pół dramat m , 
na pół poematem. 

Fragm ent y w y wiadu z Ernest em. Bryllem. Rozm. I . 
Strzemińska, „Try buna Lu du", 1968, nr 17, s. 6. 

l 

l 

Aktorzy - moi przyjaciele 
Bez których byłbym ślepy, głuchy 
I wiersz mój - bez was - such , kru chy 
Jak 2arzucone w książce ziele 

Może pisanką jest pisanie 
Skc· upką cienko malowaną 
Naiwną wiarą w Zmartwychwstanie 
Sztuką kopalną, ~apomruaną 

Mcże jest tak. Lecz jeśli stanie 
Ktoś :l W as i zech ce - wiersz ożY'va 
\Vasze pragnienie i żądanie 
Z ostygłej skały go wyrywa 

Krew z krwi, kość z kości jest w tym ciele 
Aktorzy - moi przyjaciele 



RNEST BRYLL 

KRAJOBRAZ PODWARSZAWSKI 

Śpi reduta Ordona. Bóg płomienną świecą 
Nie dotknął prochów świata i wszystko zostało 
Jeszcze twardsze niż było. Ani się rozlecą 
Imperia krwią zlepione.„ Nawet nie zagrzmiał() 

Dziś tutaj cisza taka - jakby nic nie było 
Tuż pod sercem \Varszawy - jakby te płomienie 
To ogniem oczyszczenie, to ziemi wstrząśnienie 
1ylko się w zapomnianych bajędach przyśniło 

Może lepiej nie czekać, może nie wspominać 
Może nie naszeptywać od ojca do syna 

Może na tym pęknięciu, na historii bliźnie 
Uprawiać pomidory - tak służąc ojczyźnie ? 

Wiersze Ernesta Brylla iostalv przed rukowane z to
mu: ,,Wiersze wybrane". W11dawnictwo Literackie 
Kraków 1978. 



JERZY KOENIG 

PIERWSZA PRZYGODA 

( ... ) Teatr wrocławsk i dopo iedział Br ylla własną - teatralną -
akcją sceniczną. Poscalał rwące się wątki; zamknął je trzema żelaz-
nymi klamrami miejsc akcji (Zaduszki cm n rne, wesele, Plac Teatral
ny); to, co jest komentarzem - p ostaci Pierwszego i Drugiego - wy
odrębnił z akcji, przydając obu ( .. . ) rolę prowadzących przedstawienie 
i jednocze, nie osadzających - na zasadzie przeciwstawienia się - ob
rządki narodowe; postaci właściwego dramatu urealnił, dopisał im l 
giczn racje bytu scenicznego. 

Krzyż nagrobkowy, wierzba, brama cmentarna, świ czki zaduszn e 
i fragmenty poloneza fis-moll Chopina są symbolami teatralnymi sc n~ 
cmentarnej. Parawan ze strzępkami obrazów nowoczesnego malarstwa , 
zza których prześwituje sceneria cmentarna, melodie ludowe wykony
wane przez klarnet i perkusje, przechodzące w rytmy ogłuszająceg 
twista i wreszcie zbiorowe tańce weselne są tłem dla wesela warszaw
skiego. Pusta przestrzeń Placu Teatralnego, z zarysami wyświetloneg 
na horyzoncie frontonu Teatru Wielkiego i plamą podświetlon go płe>
rnykiem świecy grobu ocienionego wierzbą określają miejsc scen ostat
nich: pantomimy gaszenia pożaru i intermediów z tekstami kupleci
stów (wykonują ten tekst Mężczyźni), rozmów z Ojcem P a nny Młod J 
(„Tyś zląkł się nieznanego - synu plebejusza), wyjścia gości weselnych 
na plac, wizji lokalnej przeprowadzonej przez sędziów prowadzących 
śledztwo w sprawi Reinefartha, rozmów porannych przechodniów war
szawskich, sceny z Kanalarzem. Szare tony tła, czarne, obsypane od 
góry pyłem z gruzów warszawskich, stroje bohaterów dr amatu, peł
gające światełka świec nagrobkowych, wielkie sceny pant omimiczne 
i przerywające je kontrapunktem intymności scenki wesel ne. Zdyscy 
plinowane, wirtuozowsko zainstrumentowane ruchem, rozwija jące się 
w logicznych ryt mach scenicznych widowisk, które zwielokrotnił łe>
wo Brylla, przydając mu mocy t atralnej , której w j go wierszach ni 
pode jrz waliśmy. 

BRYLLA Z TEATREM 

Tekst „Rzeczy listopadowej" rozpięt j na tak bogatym ap raci in
cenizacyjnym nie trzasnął. Wytrzym ł ryzykowną dla siebie próbę prze

łożenia słowa poety k i go na tea tr. Słowa p rz cie ż n ie w pełn.i pr zy
stosowanego do forte widowiskowego, 1 konicznego, w sposób in tymny, 

ziel cego się refleksjami nad współczesną egzyst ncj ą rodaków. Przed
_,tawieni „Rzeczy listopadowej" jest mocniejsze od t kstu, wzmaga 
i dopowiada t atralnie słowo , odbiera wprawdzi Bryllowi wyłączność 
autorstwa , ale t ż unaocznia obraz, który pokazany jest bar dzie j przej
muj ący . Nieładnie jest przyznawać się do tego w czasach dzi iej zych : 
ściska parę razy w gardl . 

Premiera Brylla jest wreszcie wyd rzeniem w innej także płasz
zyźni . P okazuj e, że sami sobie narzuciliśmy istnienie st ef milczenia, 

eliminujących drastyczne tematy , di gnozy i refleksje. „Rzecz listopa
, wa ' nie lukruje rzeczywistości , n ie wyr zeka . ię pytań brutalnych, 

od wiadając na które m usim być naprawdę szcz r zy. Szczerzy i pr 
dziwi. 

Bryll przymi rzył się do c dzie n ej naszej rzeczywistośc1 z po
zycj i wartości najwyższych ( ... ). Che p móc nam w odróżn ie iu war
tości naprawdę ważnych od małych intryg sal n owych. Pokazuje na
sze garby, ułomności i głupotę, wielkoś ' i małość splecione w zawiłym 
uścisku, prawdy i ni prawdy, któ się rzez miałkość życia tak prze
mieszały, że aprawdę „trz ba gały szeroko otwierać, czy się czasem 
ziemi nie rozdzie ra p od samym t łkiem, czy na łeb nie spada coś tam 
z jasn go ni ba". Milczeć? Udawać, że nic takiego ni ma? Zezować 
nieśmiało na bliźn iego i pytać: czy w lno? Nikt nam przecież ni po
może, jeżeli sami się ni wyk opiemy z glątwy słów, których pot oki 
nic nie znaczące ylewamy sobie na głowy. 

( ... ) Jest bardzo ładna obietnica, że coś ważneg z teJ pierwszej przy
gody Brylla z teatrem w przyszłości wyniknie. ChciałbY_In, żeby dalsze 
1 t a i autor umieli dopisać do ,,Rzeczy listopadowej" ciąg dalszy. Nie 
będzie łatwy. 

Recenzja z prapremierowego przedstawienia „Rzeczy 
listopadowej" w T eatrze Polskim we WToclawm, 
„Teatr" 169, nr 1, s. 3-5. 
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KASA CZYNNA W GODZ. 900 -1300 
1700 -1830 

• 
W REPERT ARZE BIEŻĄCYM TE TRU PŁOCKIEGO: 

• 
DUŻA S C \ : 

Marcel Mithois - MADAME COCO 
J erzy Szaniawski - MOST 
Pierre Beaumarchais - SZALONY DZIE:N, CZYLI WESEL FIGARA 
Maciej Domański - OSZUKAĆ OGIEŃ 

MAL A SC E N A: 

Ireneusz Iredyński - DACZA 

• 
W p r z y g o t o \I\. a n i u: 

Jerzy Szaniawski - ŻEGLARZ 
f<'iodor Dostojewski - JJIALE NOCE 
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Pierwszy - JAN POLAK (adept) 
GRZEGORZ STACHURSKI, 
MACIEJ SZRENICA 

Drugi - ZDZISŁAW DEREBECKI, 
ANDRZEJ MUSIAŁ (adept) 

Stary Poeta - WŁADYSŁAW MADEJ 
Obcy - ZYGMUNT WIADERNY 

Dama - BARBARA MARTYNOWICZ 
Mężczyzna I - KAZIMIERZ SUŁKC>WSKI 
Mężczyzna II - JERZY LIPNICKI 
Mężczyzna III - JERZY MOES 

Kobieta - EWA PACHOŃSKA 
Reżyser - 2.LA WO MIR ZEMŁO 

Asystent - TOMASZ NOWOTARSKI (adept) 
Piosenkarka - ELŻBIETA WOR'.)NIN 

Młody Prozaik - JA U~Z KAPU LIŃSKI 
Artysta z Buldogiem - WOJCIECH SKIBIŃSKI 
Matka Pana Młodego - BARBARA GRUDZIŃSKA 

ERNEST BRYLL 

OBSADA 
Ojciec Panny Młodej - ZBIGNIEW MAK 

Dziennikarka N A LIPNICKA 

Dziewczyna I - . AGDAL'.'.:NA CHILMON (adeptka) 

Dziewczyna II - ELŻBIET A WORONIN 

Dziewczyna III - BOZ .NA i\IUWWIŃSKA 

Chłopak - ZDZI ':Ł W DEREBECKI, 
ANDRZEJ MUSIAŁ (adept) 

P anna Młoda - JADWIGA ANDRZEJEWSKA 

Fan Młody - CRZE·=:ORZ STACHURSKI, 
MACIEJ SZRENICA 

Kupl cj sta I - .. ANU~Z KAPU8CIŃSKI, 
Kupl cista II ._ LA WOM IR ZEMŁO 

Kuplecista III - ELżBIETA WOR'.)NIN 
Kupleci :o ta IV - TO)IJA'.:Z NOWOTARSKI (adept) 
Kuplec d a V - BOŻENA MROWIŃSKA 

K bieta - J D WIGA BRYNIARSKA 
Kanalarz - WITOLD MIERZYŃSKI 

\V części II I udział bierze cały zespół 

~.UFLER - DANUTA GŁĘBOCKA 
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REŻYSERIA - JAN SKOTNICKI 
SCENOGRAFIA - TERESA DAROCHA 

MUZYKA - JERZY MATULA 
UKŁAD RUCHU - MAGDAl ... ENA PARNELL - WEBER 

ASY STENT REŻYSERA - JAN POLAK 

INSPICJENT - EWA CICHOCKA 


