
Teatru lm. Słowackieeo 
prapreJllierę 5Ztuki 

s ię komu śn i " za
iem : .,Ot warcie se

zonu 1972173". Choć bowiem od kilku 
tygodni k rakowscy wid2owie z zainte
resowan iem og lądają świetne przed
stawienie .,Końcówka Akt bez 
słów" Becketta, którego premiera od
była s ię we wrześn iu, a więc już w 
bieżącym sezonie - wiemy, że spek
takl _to był po trosze .,z.apożyczony" z 
Wrocławia i n ie on jeszcze stanowił 
wizytówkę, wprowadzającą nową dy- · 
rekcję do gmachu Teatru przy placu 
św. Ducha. Spektaklem i n.augurują
cym n owy etap dostojnej, bogatej w 
piękne tradycje placówki jest więc 
dopiero dz is iejsza premiera. 

Prapremiera polskiej sztuki współ
czesnej . Już to samo jest wydane
niem rzadkim i u,pragnionym w na
szych teatrach. Prapremieca az.tukl 

cjalnie dla krakowskiej ,,sceny o
gromnej". 

Tym samym l iteracko-reżysenka 
współpraca Bryll - Skuszanka, zapo
czątkowana we Wrocławiu, kontynuo
wana będzie w Krakowie. O O'Wej 
współpracy z autorem .,Co s ię komu 
śn i " tak mówi reży5er dzis iejszego 
prze<htawienia, Krystyna Skuszanka; 

- Mój kontakt z Ernestem Brylle'm 
nie jes.t nowością . .,Matkowałam" pier
wszej jego sztuce, z radością realizuję 
jeco sztu'kę obecnie. Z radości ą tym 
wlękną, że otwiera ona nowy etap w 
twórczości Brylla, sięgającego do sze
rokiej , uniwersalnej problematyk i; 
wszechludzkiej , ponadhistorycznej , po
nadnarodowej . Jego sztuka WYrasta 
wyrdn ie z tradycji ludowych morali 
tetów, ludowej szopki. 

Inscenizacja .,Co się komu śn i " to 
pierwsze zetkn ięc ie s ię Krystyny Sku
az~ki 1 nowym o~espołem, z nowymi, 

. 
JedfUI. ze· scen "Co tlę komu lnł": : Halifl4 · Gr.,glaszewaka ł Boleala w Sme!G. 

Ernesta Brylla, pisarza-poety, który 
bez wątpienia - obok Tadeusza Ró
żewicza - w ysuwa się dziś na czoło 
polskie j dramaturgii, p isarza odważne
go, sięgającego do najżywotn iejszy<:h i 
najboleśn iejszych spraw narodu, pisa
na bez reszty zakochanego w pol
skich tradycjach l iterackich i z n ich 
WYWodzącego zaró'W'Ilo swe ,,serce 
gryzące", jak sam warsztat teatcalnej 
twórc-zości . 

Bryll-dramaturg od swego scenicz
nego startu s:r.czególnie s iln ie związał 
s ię z artystyczną parą Skuszanka -
K.rasowski. Oni stali u narodzin jego 
tea tralnego debiutu - .,Rzeczy Esto
padO'Wej" , która powstała za Ich dy
rekcji w Teatrze Polskim we Wrocła
wiu i w ich realizacji ujrzała światło 
reflektorów. Dopiero po tej pamiętnej . 
znakomitej prapremierze wrocławsk iej 
przewędrowała - .,Rzecz" wiele scen 
polsk ich, traliając i do Krakowa -
właśnie na desk i Teatru im . Słowac
kiego (nagrodzone w plebiscycie w i
dzów przedstawienie - w inscenizacj i 
Bron isława Dąbrowsk iego - otwiera
jące obchody 75-lecia tej sceny). Po
znaliśmy pióro dramaturga Brylla 
także i w kllku innych spektaklach, 

poznamy je w przedstawieniu sztu
nowej, po raz pierwqy pisanej spe. 

Fo&. E. Węrlowski 

nieznanym! jej z bezpośredniej współ
pracy, krakowakimi twórcami. 

- Doskonale znanym mi artystą -
współtwórcą naszego nowego spektak
lu - jest kompozytor Adam Walaciń
ski, swą muzyką od lat wzbogacają
cy real iŻowane przeze mnie sztuki. Na
tomiast po raz p ierwszy zetknęlam s ię 
teraz w pracy ze scenografem Kazi
m ierzem Wiśn iakiem. Jestem zachwy
cona cudowną łatwością artystycznego 
poro:~;um ienia się t tym twórcą, które
go znałam oczywiście z wielu realiza
cj i - · także w innych teatrach Wro
cławia. Cieszę s ię ogromnie z możliwo
ści stałej odtąd z nim współpracy. 

- S:r.czególnie wielką pnygodłl ar
tystyczną był mój pierwszy - od stro
ny pracy reżysersk iej - kontakt z no
wym zespołem, z aktorami i pracow
ujkami technicznymi Teatru im . Sło
wackiego. Jestem szczerze wzruszona 
żarliwością, w ielkim ich zaangażowa
niem w robotę artystyczną. Ich pięk
ną, ~ową pracą. 

O wynikach tej piękneJ pracy -
najlepiej powie dzisiejsze przedsta
wienie, na którym powitamy także au
tora "Co .&ię komu śni" - E esta 
Jkylla. 


