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We Wrocławiu, jak 
• 

w Nowej Hucie 
DZIENNIK: - Czu szybko Jeol, Juł 

. mija trzeel s"on zwllłzku Państwa s 
Wrocławiem, Jui Ich dyrekcJa "•praw• 
dziła aię" tu anakomlcle (wroelawskl 
Teatr Polski wysuwa tdę ostatnio na 
poczesne. młej~ee naazego iyela teatral• 
neco w skali krajowej) - czas zatem 
na chwilę refleksji, na spojrsenilt 
\\·steea, na pewne wnioski. Z csym -
1 jakimi artystycanyml salołenlamł -
prsybywallścle do wrocławia l Jak sa..
ml oceniacie realizację łych zalołeó? 

SKUSZANKA: - Obejmując kle· 
rownlctwo Teatru Polskiego we Wro
cławiu zdawaliimy sobie sprawę, ie 
podejmujemy zadanie trudne l odpo
wiedzialne. Nie po.mylllltmy się. Teatr · 
Polski to ogromna machina, najwię-· 
ks:r:a w Polsce widownia l największa 
IC:eila. To określa nasz• ,:>racę. Mu~i 
to być już w samym założeplu teatr -
powszechny, teatr dla wszystkich śro
l!owisk, a jednocześnie teatr o wyso
~im poziomie artystycznym, o dutym 
progu wymagań w stosunku do wl· 
dza, Bo tzw. szeroklegó widza można 
Jdo1lrwać tylko . operując najwyższej 
ranr literaturą. Przede wszystkim 
1tlasyką, ale nie tylko: obok Szekspi
ra t· Słowackieeo gramy Dąbrowską 
l Praybyszewską. Po raz drugi spraw· 
dzllo się nam, że w walce o widza, 
azcze.:ólnle o widza prostel(o, niewyro
bionego, teatr nie mote ani na chwile; 
rezygnQwać z najwyższych ambicji ar
tystycznych. 

KRASOWSKI: - .To brzmi trochc 
paradoksalnie, .ale · w naszej pracy we 
Wrocławiu widzimy w iele podobleilatw 
1 clziałalnośclą w teatrze nowohuo
klm - z tym, ;ie tam tentr dysponował 
4.00 miejscami, n tu liczy miejsc 1400; 
łe tam pracowaliśmy głównie dla wi
dza robotniczego, cz7 l'aczej robotnl
czo-eblopaldego, a tu, na naszej wido
wni obok robotnika siedzi profesor U• 
nłwers~etu, obok ekspedientki litel'at; 
łe w NOwej Hucie zaczęliśmy od zera, 
a tu przyszło nam orfanlzować jubile
usz 20-lecia placówk , której kieroW
nictwo obejmowaliśmy. Ale podobiet\• 
atwo w idz:imy w genealogU widowni. 
Nowa Huta pow!itała z elementu na
pływowego, Wrocław też ukształtował 
a!ę ~: ludzi przybyłych z rótnych stron 
Polskl, Jedno l druele mlnsto poczyna 
dopiero twt>rzy~ swą tradycję. I w tym 
pulftccle mamy poczucie podobnego 
atarłu, jak w Nowej Hucie. 

DZIENNIK: - Podobny start, ~ob· 
ne załoi.enill artystyczne, podobne , •• 
IUltaty: dobry teatr, pełna widownia. 

SKUSZ.'\NKA: - I podobne ·dośwlad· 
czenia. Ta k, jak w Nowel Hucie jaano 
i ostro formt..:łowaliśmy swe stanowis
ko: chcOQiy dotrzeć dO najszerszego 
odbiorcy ape)ująq cVr--jiV!Q • ~UUbicj~ 
tralttując go ~ak o .,i<łfa )t~S\e#), Jw r 
robionego, n1e przypominając, te w 
w ielu wypadkach jest on kulturalnie 
niedokształcony. We Wrocławiu, z po-
dl:lbnymi założeniami .,uderzyliirny" . 
na młodzież, na nowego młodego wi
dza, który za lat kilka stanowić bę
dzie 00 procent normalnej widowni. 
I tu t powodzeniem w;rkorzysta!lśrny 
krakowskie doświadczenia : żadnych 
ulg artystycznych, tadnego teatl'u młó· 
dzietowego - dla młoda:iety przezna
czamy nasz normalny repert\lar i na• 
aze normalne prz:ęd&tawlenia . (sami 
uczniowie domagali tlę uc~estnlczenla 
w zwrkłych spektaklach wraz z doro- . 
$łą widownią). Poważne podejście do 
młodziety przyniosło rezultaty. 

DZIENNIK: - Słyssellśmy o plę
ll;qych wynikach konkurs.u teatralne
co, zorsanh:owanego pi'UZ Was wśrod 
111kół woj. wrocławskiego. Ponlewat 
Drobiem młodego wldaa, zacadnienie 
teatr a mlodzlc:i ą ostałnio l u nas 
coraz uęściej analizowane i dyskuto
wane - esy mogę prosie Je~zcze o kil
ka 1ł6w na temat tego wrocławsldego 
eksperymentu łeałralneco? 

SKUSZANKA: - Do udziału w 
u koJnym konkursie t eat ralnym - or
~:anizowanym przez; nas w sp6'lnie z 

Kuratorlun ~ .. qłoallo alę 40 ukół, w 
tym znac:~:~ procent szkół zawodo
wych, c:o ~atamy za szczególnie cen• . 
ne. Przeblee ,,za'łl7odów" polegał na 
punktowaniu konkretnych faktów l 
poczynań związanych z teatrem. A 
więc przede wszystkim wizyty w te
atrze, zachowanie się na widowni (u 
nas także zdarzały się młodzle!owe 
ekscesy w teatrach), "lekcje teatral
ne", mło4zl~żowe recenzje, rozwóJ 
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szkolnych kół przyjaciół teatru, ucz• 
niowskie imprezy teatralne (spotkania 
z aktorem, dyskusje, scena amatorska 
Itp.), wreszcie międzyszkolna zgaduj
zgadula teatralna, która dopełniła owo 
roczne punktowanie, typując laurea· 
tów, nagrody (I otrzymała szkoła za. 
wodował), wyróżnienia, 

KRASOWSKI: - Motna !lOwledzleć, 
te w tej !:hwili mloddei stanowi czo
łlllwkę nuzej widowni - nie tylko w 
sensie Ilości, ale l jakości: stosunku do 
teatru, jego znajomości l szczel'ego za· 
angdowania teatl'alnll problematykq. 

DZIENNIK: - Moina tylko aleazy6 
Ile, gratulować t." eserpac dołwlacJeze
nia, r:dy:i - pamiętacie ło Pań.twe 
najleplej • nowohuckich kontaktów • 
Mlodzie:i;Ą - l u nas istniej, piękne 
pl"llykłacly m!łdryoh przyjaźni uc11nlów 
z teatrem. Ale - jako że trudno ro•• 
mawi•J•e z Krasowsklml, o-pędldft się 
nowohueklm wspomnieniem - mote 
jesiiClse chwila porównań. Cay takie 
pewn• konkretne dołwiadczenia ar· 
lys&yczne, waralitatowe praenoslcle 
Państwo ze sweco łwórcnge pell~onu 
krakowskiero do stolicy Dolneco SIĄs
ka? 

IU~,>\.SOW.Kl'-..""T 1?1lACllJIIC:. 1r Nowej 
H~ct, od l'!iii5 róku "!Pl'zeżylfśi\IY tam 
pierw'llz• fazę naszel rnłodo§el łlrt;rsty
czne,. Obecnie, mając do czynlenia ~ 
potęznlejszymi problemami artystycz· 
nymi (choćby przez sam fakt wielkości 
placówki) bardzo silnie kol'z:ystamy z 
tamtego dorobku. z B- letnich doświad· 
czeń nowohuckich - nie tylko w sensie, 
odpowiedzialnego, ołlywatelskiego my· 
ślenia kierowników placówki twól'czej, 
ale również z doświadczeń ściśle artT· 
stycznych, warsz:tatowych. 

SKUSZANKA:- Choć na pewno w 
· swoim warsztacie twórczym bardzo 
spoważnieliśmy. Działamy z większym 
poczuciem odpowiedzialności, wnikli~ 
wiej dobierając śródki artystyczne. 

, KRASOWSKI: - Uśmiechaliśmy się 
w ~owej Hucie, uśmiechamy 1lę l łu· 
taj, Ale tam bywał niekiedy uśmiech 
bez pełnego rozumienia zjawisk; dzU 
dojrzeliśmy, Wymownym przykładem 

· mog, tu b7ć dwie inscenizacje. Krysty· 
ny "Snu srebrneeo Salomei". Oble: 
nowohucka i wrocławska- poza spra
wami natury formalnej ·bardzo różn i !\ 
się w swym klimacie, w swej tonacji, 
Podc:r.a1 tdY spektakl nowohucki prze
kazywał dramat Słowackiego w tona· 
·CJi;i:;' ro ic~no-satyrycznej, tu jel(o kil· 
mat · st tragiczny. Ta sama tematyka 
uk na zost.ała w innYPl .duchu, 

SKUSZANKA: Nawet koledzy, 
grający te same role, eo w Pl.'lledsta• 
wleniu nowohuckim - a takłeb jeat 
czwórka, l to w rolach czołowych -
byli zaskocllenl właanll odmlennokill 
ich Interpretacji ... 

DZIENNIK: - TI!1Dpora mutanłar eł 
aoa mutall)llr 111 lllła - jak mawiali 
słaro:lytnl Raymlanie: caaay się smle-
niaJ-. i my wra1 a nimi. Ale wspom· 
nlal11 Pani e llol,ach, o akłoraeh. 
Przyznam Idę, łe lekro6 jestem na 
przedsławlenia we wrocławskim Tea
trze Polaklm, pneiywam silne waru· 
aaenie, praenoss~~t~ alę lłtiCle e 11 lał 
wstees: ileł twaray 1111aJomyeh • Te

. atru Ludowego!". 
SKUSZANKA: latotnie spora 

część naszero zespołu to da w na czo
łówka nowohucka. Zdobyliśmy też kil· 

. ku zdolnych młodych aktorów z kra• 
kowskiej Szkoły Teatl'alnej. Znakomi
cle jedni l drudzy wkomponowali alę 
we wrocławski z:espół i dziś motemy 
1 JWłn• odpowiedzialnością lt'\'flerdz:lć, 
te dytponujemy dobrym zespołem. 

&RASOWSKI: - Dobrym aarówńo 
17 senale zdolności aktorskich, jak t
lO, co nazywa sht stosunkiem do pra
cy, Je&t to zespół świadomy jednolitej 
stylistyki naszego teati'U, nastawiony 
do twórczej pracy. Nigdy nie zajmo
waliśmy się robotą przedstawień, st,. 
ramy się zajmować robotą teatru. Mo
żliwe to jest tylko przy zespole prze.. 
pojonym świadomo6clą artystyczn~t l 
śwladomośclll Ideowego celu, do kt6re
fO d!liymy - także !JOprzea teatr. 

SKUSZANKA: - Z t7m, te obecnie 
wydatnie poszerzamy nasze wymal(a
nla warsztatowe. Bardzo ailnie zwra
camy uwagę na wieloatronnoU: w pra• 
cy aktora; wymagamy od niego nie 
tylko umiejętno6ci mówlenia l poru
szania się na scenie, ale tet zdolności 
wokalnych l taneczn:ycb, Bardzo ceni· 
my sobie współpracę z Henryklem To
ma!lzewsklm. Wrocławska Pantonlma, 
które odb:ywa swe pnedstawlenla w 
1machu nas:M~Co teatru, automatycz
nie styka się z naszym zespołem. 
N iezaletnie od łefo staramy llię 
dyrektora Tomaszewskiego coras ail· 
niej wcl•tn~ do konkretnej E nami 
współpracy, 1Jc1aje nam sie. to. Efek
ty? Mieliśmy w ubiegł:ym sellionle 
spektakl "Kulig", w którym 40 na· 
szych aktorów tańczyło i śpiewało -
jak· orzekła krytyka: na duzym pozio
mie, 

DZIENNIK: - Oto l jesteśmy prs)' 
repertuarze. Duła scena - jak .Ay•ze
llłmy: wielka literatura. A mała scena T 

SKUSZANKA: - Mot!la b7 to tak 
określić akl'ótowo: duża scena duta ' 
prob}ematyka - po!ftyczna, filor;ofk:z
na, ·w ogóle humlini'styCEna, naj li~ 
ratunki llteraclde l 'dute widowisko 
teatraln.. Możliwość pewneto ryzyka 

. repertuarowego daje 5eena mała, Tu 
sprawdzamy pewne teksty literackie. 
W zasad•ie pr:~~eznaczamy tę scenę dla 
repertuaru współczesnego. Nie ma ro-

. ku, by nie ukazała się na niej polaka 
prapremiera. 

DZIENNIK: - Konkretnie: oo uJnl\ 
wrocławianie w tym aewnie na Wa
ISyeh -naehT 

KRASÓWSKI: - "Z:ycłe snem" Cal· 
derona, polską prapremłel'ę sztultl 
Schaffera .,Królewskie łowy słońca", 
,.Zemstę" P'redl'y, polskll prapremi er'ę 
starowłoskiej sztuki "Anconitana" 
Ruzzante'a. I jeucze Al'yatofanes ora z 
starohinduska kornedla "Glinl.m J 
wózeczek", specjalnie dla nas tłuma
czona z sanskl'ytu przez prof. Poboi · 
n iaka. Bo bardzo pragniemy sh:eać 
do źródeł teatru śwlatowel(o. DO naj-

• starszego artystycznego l ludowego w i· 
dowlska - ·w nim szukając:- odświeże-

nia dla teatru współczesności. ) ' 
DZIENNIK: - P••o•taje tylko po

dzlękowu za rosmowe l cseka6 na 
premierowe wielei z Wrocławia. 

Jło11mawlała: 
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