
.. 



CHLOPAK 

Eo i pan młody biedny. S:1 dary powszednie 
jakie zwykłym Polakom Bóg powszedni zsyła„. 

DZIEWCZYNA 

A ty masz niedzielnego Boga? 

CHŁOPAK 

Bądźże miła 
dla tego Stwórcy co rządzi na Chmielnej 
po szewskich sklepach. A rządzi tak dzielnic 
że jeśli wyjdziesz za nmie - na nasze wesele 
tata da Volkswagena„. 

DZIEWCZYNA 

Niewiele, niewicie 
jak na zasoby taty„. 

CHLOPAK 

Trudno, tata dusi 
pięćsetkę do pięćsetki„. 

DZIEWCZYNA 

Trudno, widać musi 
tylko, że ja nie muszę. \Volę reżysera 
mogą pieniądze być, będzie kariera 
mam przecież możliwości - widziałeś? 

Rzecz listopadowa, akt II 
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OBCY 

Ach, te polskie dzieje! ... 

KANALARZ 

To niby trudno pojąć, że się Polak śmieje 
kiedy powinien płakać.„ 

7 '••• 

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

PIERWSZY 

I wszystko będzie jasne. Przyjdzie czasem taka 
godzina na nas„. 

DRUGI 

Stoimy, nie wiemy 
czy mamy śmiać się, czy też mamy płakać? 

KANALARZ 

N o to śmiejmy się! 

PIERWSZY 

To się śmiejmy! 
Kawały wymyślamy z których Polska słynie„. 

DRUGI 

Bo te kawały są w czarnej godzinie 
tej najczarniejszej z czarnych - niby kura pianie 
nawołujące świtu.„ 

Rzecz listopadowa, akt III 



TAR\' POEl'.4. 

To jc„i to wla.::ni~. co trwba ·zobaczyć 

żcbJ napbać w Anglii rcporta:l. Na ~wiecie 
- po.ta ::'\-leksykiem może - nikt nie Lnajdzic tego 
wniłowania martwych, które tak się plecie 
z jarmarkiem żywych. Klo by mógl wytr1.ymać 
to przeludnienie na cmcntanach, trupy 
co do dziś jeszcze pod skórą "\\'ars1.awy 
czekają znalezienia? 

OBC\" 

Tak, dzisiaj czytałem 
wołając o ~niadanie ... Bo u was tak długo 
sm11żą jaja na si:ynce, że człowiek ambitny 
meże nauczyć się polskiego. Nawet 

• to opisałem we wspomnieniu ładnie ... 

R:ec.: listoJJadou:a. akt 1 

DAMA 

... Ale reporta.le 
nie powinny być gorzkie. Lepiej o sukienkach 
napisać ... Pan poprosi to panu poka:lę 
jakie kolana mają warszawianki 

cieplutkie i okrągłe ... 

\\'szyscy wciąż cmentarze, 
_pomniki oglądają. A ja kocham modę 
- chcę zapomnieć jak było. Czasami nad wodę 
w Łazienkach pójdę. Wszystko zbudowane 

jakby nic znało ognia. Szczerby po pociskach 
tak ugładzone i tak zamazane 

- że niby Tomasz możesz każdą ~cianę 
niewiernie obmacywać i oglądać z bliska 
a krwi nie wysmakujesz. 

R:l'CZ lfat-Opadou:a, akt I 
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Edward Csató 

„RZECZ LISTOPADO\VA" ERNESTA BRYLLA 

Dążąc do najlapidarniejszego określenia, powiedziałbym, 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, próbującego określić współczesność przez przywołanie 
tradycji. Można powiedzieć także inaczej - że jest to sztuka 
o osobliwości Polaków we współczesnym świecie, o przedziwnym 
poplątaniu porywów, dążeń, zawstydzeń, jakie tworzą duchowy 
widnokrąg naszego społeczeństwa, a także o znamionach, jakie na 
społeczeństwie tym wycisnęła historia, odróżniając je w ten spo
sób od innych. Może należałoby jeszcze to uściślić: rzecz rozgry
wa się w Warszawie i w środowisku inteligenckim, i choć posz
czególne obrazy czy fragmenty mogłyby być uogólnione, to prze
cież całość tylko w takiej lokalizacji uzyskuje pełnię sensu i wy
razu. Artysty,cznie rzecz biorąc, jest to zaleta, ponieważ świadczy 
o tym, że poszczególne wizje są konkretne, zmysłowo plastyczne, 
mają mięsistą konsystencję symbolu, a nie zatracają swej sce
nicznej żywotności w alegorycznych abstrakcjach. Większość 
obrazów to małe sceniki, w których ·zawiera się bystra, nieraz dra
pieżnie ironiczna obserwacja, a które jednocześnie wskutek pew
nych zabiegów uprasz,czająco-deformacyjnych uzyskują „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 
0 przeszłości i natr~tnie powracająca parnięć o niej, anachronicz
ność i gonienie za modą, praktycyzm życiowy i idealizm. 
Na tych przeciwstawieniach opiera się dramatyczność utworu 
Brylla, nie ma w nim bowiem dramatyczności tradycyjnej, kon
wencjonalnej, opartej na „akcji" i „intrydze". Treść sztuki można 
przedstawić w kilku slowach: dzienni1karz zagraniczny - Anglik 
„z Kołomyi" - pragnie napisać reportaż z dzisiejszej Wa.rszawy 
i wybrał sobie do tego celu Dzień Zaduszny. Idzie na cmentarz, 
prowadzi rozmowy z ludźmi, wspominającymi swych zmarłych 
i pokrzepiającymi się przy tym kiełbasą i wódką. Potem zawędru
je na wesele, które Pan Młody, nowo,czesny malarz, urządza 
w ten właśnie dzień dla „happeningowego" efektu. Przyjęcie koń
czy się, zebrani wychodzą, na ulicy toczą się ostatnie rozmowy, 
podczas gdy o świcie ludzie już zdążają do pracy. Dziennika1·z, 
człowiek inteligentny i ob yty, znający dobrze język polski, ale 
wyobcowany z narodu i prezentujący kosmopolityczną „europej
skość", stara się uporządkować jakoś swoje wrażenia i zrozumieć 
wszystko, ale nie potrafi. „Polska dusza" pozostaje dla niego za
gadką, czymś egzotycznym - choć sami Polacy, zdający się nie 
rozumieć siebie wzajem, praktycznie się w niej orientują i potra
fią z nią żyć... Dia obcego wszystko to układa się w nie bardzo 
zrozumiały tok epi'ZOdów, dla ludzi mieszkających tu i żyjących 
uświadomienie sobie owej „zacluszkowości", owego nacisku histo
rii dawnej i nowszej może być początkiem uwolnienia się od nie
go. Historia raz przebyta i przecierpiana zmienia się w sny, 
w koszmary, które straszą w nocy i we dnie. Niełatwo wyzwohć 
się spod ich wpływu. Ale trzeba ... 

Edward Csató 
(Fragmznt a ir tykulu, Teatr nr 19, 1968) 
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