ROZMOWA Z

KHYSTYNĄ

Kurt na ~gw górę. Ze scenv szacowne
T i'tr · m . Słowackiego w Krakowie r "
•a niezwvkłv autor - Karol W "t.
Je to oraoremlera ~wistowa JeJ! ·z ki •. Brat naszeltO Boga".
w ukła ie tekstu l reźvserli K.C'vstyny
Skuszankl
- Co panla najbardzlej salntereaowało
w tej sztur.p l 1kłonlło do teJ wystawienia?
- Zawup MZ.Ukam w 1ftworach orzecie
WsZV<tklm w~lorh tr ..fl<-1 W szt\.1~ naszeg() oaplt!h katdv odnajdzie wielką
autt>ntVI'Ifl& oroblemat vkę etvczną JeJt
ona rwl~ttllna z tv<'IPm ·l!ł6'(łnesw 1-)nhatera. Adama Chmi.,Jowdbe~to, lednei!O z naj•
piekniei•zv,•h ltttf,; ~uuki - lak poWifdział o niTll 4 1olf "~••w~rrvń•kl T~ wv•
bitnv m11l~r1 7.t1f'kt de mihJArl do AZtu:t1
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A pod w:r.cled•m fnrmalnytn:
tak
n"""'• !<'e11i.,zny utw6r Karola WoJ•

- To bardzo wdzięczna oartytun. dla
ins~luzatq,a dla rezvura Teatralne zaletv· Brata na~z,.llo Roga" POtwlerdziły
sie w nuzP.I orarv n11d ut\lkl .test to
bardzo c-lekawv teatr wizvlnv 1madno•
cvinv Wyppłnl&, ..... orzPdP w~zv•tklm 1!1'8
wvobrdnl l mvślł l!łńWnel!o bohatE>ra to
znarzv 4.dllmR '"'hrnlel<~w<iklel!o n•hv!'(Kla
bogata oal~ta te11tralna Utw6r 8olna re'l•
listyczna klamra OOC'zątku l końc•. Sar•

SKlTSZANKĄ
dzo odpowiada mi określenie, którego
ul!ył w ltolłllnku do dramaturgii Karola
Woitvły POeta i krytyk, zamies1.kały stale w Londvn.le. Bolesław Taborski; dramaturgia wnetrza. To Jest trafna charakteorvstvka.
. .
Chclałab,rm
jeazcze dodać, że ja cantę
bardzo wvsoko w teatrze wagę. słowa
Słowo Karola Woltvłv jest ważne a1ądre
1 p!ekne Czasem przypomina No1 wida.
Trzeba się w ten język wsłuchać, bo nif!

,.

wiera pięć jego dram·atów. Jak wiadomo,
istnieje jeszcze łlt:ósty, ale nie zOstał dotychczas odnala:r.lony .,ar.at naszego Boga" wyróżnia się bardzo głepoką , togat~.
samodzielną stylistv~lł C'Jdv go •lkończvl,
Ę..arol Woitvła miał trzvdzieś<-i lat.
- JaJE pani &dobyła prawo plerwaeń•
etwa wystawlenia draiD<dil papleła'l
- Bardzo prcxto ~ao~ał~m List do
autora SpraWI! była o tyle ułatwionll,
że jest mu przecleż znany Kraków l nasz

Gra myś ,
•
wyo _
b r.a n

iut on ZWY'kł:v. potoczny. Ale gdy •Ie co
już roZPO>.:na pOrvwa l przekonuJe słu
chacza
~... DllłGZe&o dopiero tei'Q "Brał naslego
Boga" pojawia ełe na sceme'l
- Autor nie zabiegał o to. ab:v jego
utwory drukowano Nie były znan~.
TrudM b:vło nawet odnaleźl-- rękopis
,.Brata nasze-go Boga" pisanego w lotach
1948.-Uł50 . Oooiero ostatnio
nakładero
~Znaku", ukazało się wydanie zbiorowe
poezji 1 dramatów KarOla Wojtyły. Za-

teatt'. Odpowledł -przyszła szybkO. była
serdPC7.na Autor wyraził zadow~~;ie. te
jego dramat będzie granY na ~cenU!
ogromnej. teJ. na której wystawiał Wya
piańskl.

- Aatoryteł, Jakim eleaay ale 011oba
autora. Jest ehyba eko-Ueznośchł .ałrudnla•
Jlł~ praeę retyaera l zeapoła'l
- Był to. szczel[6lnle na początku. mo,_.,.,.,_......,..,..le
.._.ciltż~ w prn•

cy, krępufllcy. Przy całym szacunku dla
kddego Iłowa muslałam się lednak WY•
zwoU~ a myśli. b
mam do czynlenia
z niezwykłym .a\ltotem." Inaczej nie można bv nic "zrobić.
- Zaprossenle na prapremierę aoatała
ocaywlśole wyałane do papleła'l

W Imieniu całeJO zespołu. Wiedziete autor blłdzfe obecny tylko du•
chem na nuzej widowni.
- Pabllesnośó &anale Idę na prsedfta•
wienie'l
- Toniemy w zamówieniach. I to
• otrzymujemY od ruu zgłoszenia na tY"
eląc. dwa tyshice biletów. Wybierają aię
do nu eałe wycleczld z kraju l Zlllranlcy - a Ameryki, z Austrii. A h'm·
czasero widownia. ze względu na rozmach
scenografil :rJOstała uszczuplona o u:o
miejsc. Pozostało więc tylko ponad 700
Oprawa scertograficzna została POmYślana
tak. aby mogła słul!y~ nle tylko w dużych teatrach. ale także
w plenerze
Chcielibyśmy pać w· · Pl'zyszłoścl .,Brata
naszego Boga" na rynkach l ·placach.
-

lłśmy,

Jestem bard2:o zadowolona ze acenoll'fafil An.ny Sekuły 1 Gratyny Zubrowskiei
oraz muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
TrafUl w charakter tego widowlsk1.
Rozmawiała:

BARBAR

ENKEL

