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urodzin wielkieio poety, .f 
kwietnfa ' wypełnił<l tię lat 

130 od dnia łmlerci pisarza w Pa
rytu, na wygnaniu. Dti.elo twór
cze Juliusza Słowac-kiego ciągle 
fascynujące, tywe; dotykające bo
leśnie wielu problemów naszej 
Ojczyzny zaznaczyło ·się chyba 
najdobitniej w tłramacie, I oto 
znów Kraków, z inicjatywy KRY
STYNY 8KU8ZANIU, stanie się 
miejscem nie tyle qpchodów, co 
twórczych konfrontacji. Właśnie 
Skwutnka, kierująca wspólnie z 

• er'zyn'l Krasowekim Teatrem 1m. 
Juliusza Słowackiego ma w swym 
dorobku takie przedstawienia, 
~tóre wapólcześnie stawiają ją na 
czele te1 grupy artystów teatru, 
ja~;y najpoważnlej, z wid<:cznym 
.skutkiem docierallł do Istoty tre
ści dramatów autora .,Kordiana". 
ltiedy zaczęła tlę ta fascynacja 
wielkim poet~t roman&yer.nym? -
~ytanie nasze oczywiśćie dotyczy 
P::'llcY twórczej Krystyny Skuszan. 
kl. . 

- Na początku b11l ,.Beniow
aki". - mówi Krystyna Skuszan
ka - Na filologii polakie; w Pe· 
znaniu' J)f'Zll aeminarium znako· 
mitego znawcy Iiteraturit i tea· 
tru JWOfesora Z11gmunta Szw.y.: 
kowa~iego f p~ #~ PQ.tr.Qnatem 
działa la· pod k011iec lat ' erdzie.: 
1t11th sekc;a teatralna, r.od;;aj stu
denckiego teatru, w któr11m mi!l
łam możność w czasie studiów po
lonistliCZ'nliCił sprawdzać po ama
tor~u swo;e pierwsze pom11sllt 
inacentzacyjne. Obcowa.U~m~ tlll• 
ko z dobrą litercturą: Słowacki. 
Kaaprowicz, Norwtd, ·Z ogromnvm 

.•::acunkiem dla ałowa. Do Pozna
nia PTZ1/Wędrowa.łam wtedll z 
Krakowa i mialam w ~\()ieżej pa
mięci przeżycia rwiqzane z oglą· 
do•iem piertDszych po wo;nie 
przedstawień Teatru RapsodliCZ• 
nego, które akl011il11 mnie do szu
kania własnego · miejsca w tea
trz• Pierwszą moją atudeiteką 
J)f'acą teatrat~ b11ła wlalnie pró.
btl pr.:::ecZ'Utania ,.Beniowskie!Jo" 
w układzie tekltu, któTll bardziej 

mial ter kompozllcii mu-
Zllczne;, ż widraJl:Jkowej. Ten Rdzmowa z KRYSTYNĄ SKUSZANKĄ w t11m botesnllm ~rpantu, które wtedzi ludzi wspólczemvelł Slo

dop7aWdll nie polega M kpinie wackiemu - NiemcewiczA, Kra
doraźnie pojętej. Bez SłowACkiego aińakiego, Ropelew•kicgo. Gosz"Beniow " w r. 1947 nie tlltko 

zac.'zqł m a drogę do teatru, ale nam poznać sa~o dzieło roman
chvba - łq~ .c:l<:U z. per1pe- tl"ka aie,iako od inDej 1trony, od 
ktliWll lat - określił ;e; kierunek konfrontacji natury polityczneJ ... 
i cechv s listllczne. "Beniowski" - "Balladynę" zrealizowałam 
zachw'JICil nie ;uż wtedll m.ożli- na scenie nowohuclłiej w r. 1956. 
wościamt ftUZllcznvmi i w11razo.. I kiedy trzeba zastanawiać się nad 
Wl/mi mO'ł!l potskieJ, .'lf/chwycil sobą, ntld duażq narodu, sięga się 
cudowny~ splotem lir11kl, narra- !!lo S~wackiego. PTGca nad "B.al
cji i żywflłu dramatllc:mego - ladlf'Uł" pozwoliła 1.9tec4ł naszemu 
splotem, fe Tli stanowi przecież %dpołowi wsłuchać się. w sprawę 
tworz11Wo etllckiego teatru-, sze- polską, w zagadnienia nieomal 
rokim o hem tozumjenia hi- tajemnicze, czasem absurdalne, 
starii i 'PO d wszystko szc.tegól- tkwiące w naszej- p,_yc/łict. Kiedll 
ną, mądre ·ironią. lttórej lmiech następnie zreaUzo~Whll oo sce-
zawieszo est tragicz~ie na J<ra- "nie nowohuckiej Sełl srebrnll 
wędzi p Z'ł/Ware; katańrofll: Salomei", ten arc~dra"'at klęski 
Prze:: .. łMVSietf'1o" c~lam pótsko-ttrirat1\Slełl!t," zrozumiałam 
dalę; St ekiego.. · jeszcze ra.z, że cale dzieło Juliusza 

- I pói!JIIeJ Pani przedstawle- Slowack~ego to jedno urielkie tra
nla w Teatrze Lut! owym w No- UiCZ'Jt 1'tlfJinie: d!aczego naróci tak 
weJ Hucił - słynna "Bałladypa" ~l1tt/ dest równocześnie .tak słabli? 
1 wstr~s Jtlce widowisko .,Sen otoczego musial ~~ie§~ ~llle 
1-:et~y lomei" poz~ollly klęsk7 To Plltanie Jest "rozJn•a-

ne" na kilka •P<*. którymt ad- f6ln11ch uwikta~ psllchotogłc~- nasz teatr usęchlbv. Le011 SchU- czllńskiego f wielu innliCh oraz 
mowal się ~lowqcki. Dzieje baje- •11ch, wewnętrzn11cl>. skłóceń, prd- ter w interpretadł dramatu ro- dużo poez;i Juliusza Słowaekiege. 
czne, ale i epoka roewinię~el szla- bę dotarcia do archet11pu. polskie- mant11cznego dotar~ do tej" praw- Otwarcie WliStawv wraz ze 1pek:.. 
chetcZ'Uzny. Gf-adłec ·i Lech., aJe i go. Nie idzie o tabulę, ani n11wet dll uniwersalne; t notrodowej rów- taklem nastąpi 21 października 
studium wieku ~.II. Ruina pań~ f1,\wllzńacZf1iki losu polskiego. Sło- ruJczelnfe, do tego llardzo odręb-:- 1979 r. Tego samego dnia na du
stWCI w to. XVIII. konfederac;a wacki . mówi o t11m, co tkwi w nego i speellficznfe olakiego sta- źej stenie . Teatru im. Słowackiego 
baraka, ZTllwt/, 1zarpanina, wo- ~harakterze narodu, co Słę ciqole nu: możności ł ni ożno.§ci rÓW-' rozpocznie afę przegiął~ dramatów 
d.zowie, którz11 Ptzegrllwajq i po- powtarza, ciągle jeat aktualne. nocze$ne;. Przecież lo jest istotą Słowackiego, granveb aktualnie 
'itliCll, którz11 ni~ ma;ą koncepcji. ,.Lilia Weneda" jest ch.11ba ncj- ,.,Kordiana", które to dzieło uzna- na polskich scenach. Rozpocznie 
To dziedzictwo )itzeszlości kazaiD bardzLej filozoficzną i najbarrUł.j wane blllO za r.:::ec.ł niedo;rzalq, go ,.Korlłian•: w reżyrmi GFzego
Slowackil!mu z :przeraźliwą fłll· polit11cznq zarazem aztuką Slowa- zależftlł od ,.Dziad . Wreszeie rza Mrówczyń.tkiego z Teatrtt P.ol
stro.fciq oceniać c::z:as11, które .tn4ł ckiego. dla teatru SJ)rawa apitafn" - ski~ w B dgoa:«:zy, potem "Bal
z własnego prze· · cła, wt~darz(mia _ Jak w takim razie widzi Pa- odk",wczo.fć ychoi ogtczflll ' ladvna'' 1D etvlerii Miecz~slawa 
epoki rozpiętej lllrtiędzll "Kordia- ni miejsce wlelklqo. romantyka dramatów Slotvdck o. CZ'!P ·~- Górkf~włcza f ze .scenograftq Ta
nem" i ,,Fantazllm"'. w polskim dramacle w ogóle? w cyfłcz!'11 ~.llsunek p .~acł ,.Horsz- deusza Kant.ora z Teat"!, Baga.te· 

- Jedna!( byl ło w arcumen- polskim teatrze współczunym? tll~sk~ego , ,.Ma7e ~ ,.Fantaze~ tą, nas~ępme- ,.M«!,zepa , "Ltt!a 
tacJi Słowackiego historyczne 1 _ To, co tollróżni4 od wielu ąo me wplllnql tstcttme na to, c~ Weneda , ,,Fantazy Teatru im. 
miał on w sobie Jakiś tam Ideał tat teatr volski na azerazej, eu- 1e~t "odk l'tltciem dramaturgil Słowackiego, Kolejno E[;raków .zo-
,.dawnych Polaków", choclai czuł rope;skiej mapie teatralnej i co w uneku XX? bacz11 ,.Horsztllńskt.qo , z•eahzo-
bardzo współcześnie, nowocześnie rezultacie stanowi 0 ;ego doda t- - DziękUJJłc · Panl za rozmowę, wan~go przez Manusza Dmocho-
nleledwie... kowej wartoici i niekonit.mktu- w której bdsłonila Pani źródło wsktego . w Teatrze Nowt~m w 

- Wlldarzenia zeszło.§ci bllłll ralnej urodzie można okrdlić swych fascynacji teatralnych 1 Warazawte ł ,,Sen srebrnr Salo· 
zawsze dra Slowartkiego argumen- właśnie ;ako zespól cech roman- również oczywistych sukcesów, br mei

1
' w nż11serłi Adama Hanwz

tem politllcznym CZll - azerzej - tliCZnllch. Mll~lę czasem o źród- przypomnieć jeszc"lle m"dl'ł\, połl- kiewicza z. Teatru Ńarodowe~ 
"hiatoriozr>ficznllm i ideowllm. lach tego romant11zmu w nasZ11m tyeżnlll inaeenlzację .,Lllli Wene- Ten ostatm zrspół na zaJ)f'osz~me 
SloU1tlcki nie pislll sztuk historll- teatrze. Dramat romantycznll od- . dy", która zabrzmiała ze sceny prez11denta m. Krak.owa. w dn«&ch 
cznllch - ilustr~ do historii. krlltll został dla teatru dopiero Teatru ·im. Slowi.eJtiego niczym od 28 do ~1 paźdnermke& da na 
Słowacki oskarż~ rzucał swoje przez neOT011\(1nt11zm, a uformo- bojowy artykuł. lult naJnowszero nasze; sceme.?,eszeze ra! ,,Sen 3Te
rac;e, walCZl/l o mllślenie Pota- wartli przez mll~l teatralną w11- ,.Fanłazego" - cbclełlbyśmy u- brnll Salome~ , . "Trenv .Jana ~o
ków. ,,Sen srebr7t4f Salomei", n.a;:. spiańskiego. Wielkim źródłem in- słyszeć informację, co zamyśllła chflnowskfego ' · na Jt~mec wtdo· 
bardziej krwawa polska lragedip, spfracji, nowej mllm i fortnll bll- Panl wespół ze swym mężem Je- unsko pt. "Mfcktewłcz' • 
;est oskarieniem tych poataw, ty oczywi§cfe "Dziaci11", ale nie rzym Kratowikim w Krakowie - qzy wyczerpuJe to program 
które przekrdtillf możlituO#ć hi- o1\a WliZnaCZl/łll na;bardztej OWO· dla . uczczenia nie tylko r~znir, pnedtlęwzięć, przeciel l tl\k bo· 
atorycznq bratnievo związku ~ U- cnll kierunek potskiego romant11· lecz eiuleJ aktualnolici dzieła ro- pty? 
kT4inq. Te samą ntllil. potłjęla zmu w teatł'Ze. Warto uprzytom- mantyka? · - W dniach od 25 do 27 pa1-
późnie; w bardzolmądrym drama., nić sobie, jak bardzo rvtm ,.We- - W paidzierniku teatr nasz dzięrnikcl kończy Krys~yna 
cie, mówiącum o ostatnich latach aela", do dziś arclldiiela modelo- będzie ~ięcH 70-lecie nadania mu Sktiszanka - odbędzie atę rów• 
Żllcia Władtfslawa IV i ;ego samo- wego naszego współczesnego tea- imienia Juliuaza Słą\vackiegn. 7. nfeż sesja po.fWięcOM dramatur
tnej walce z nucfbjrzaloiciq pali- tni, jest wyprowad.zonll ze "SnU' te; okazji w Teatrze " Minietura" gfi Słowackiego i roU poetli w 
tl/CZfl4 polskiej magnaterii, w srebrnego Salomei' ' Słowackiego. otwarta zostanie ~stawa. .,Slo.. kaztałtowaniu teatru polskiego w 
"Gct1luszu rierocvm" nasza -wiet- Jego mllil, wyobrainia malarska wackiego uodzina mtl~li". Scena- okresie mi~tonego 35-lecia. W)l..· 
ku pisarka Maria Dqbrowska. i muzyczna, slowotwórcza sila ję- riusz opracowała Jolanta ,Pol, ku- stąpiq z rejeTCltamł, }comunikata
Mllilę, że z naaz111:h romantllków, zyka, a ponad wsZJistko ;~go wtfl· stosz Muzetłm LiteratuTli im. Ada- mł naukowumi, uwagami m. ht. 
obok Maurlicego Mochnackiego, ka ironia f absurl!alne poczucię ma Mickie~toza 1D Warszawie: prof, Maria Janion, prof. Macie- · 
wla§nie JuUuaz ,slowacki mial humoru uformowalll to, co w pol;. W11statoa biedzie Hem scenografi- jewski, doc. Marian Tatara oraz 
najlepsZll, najbatdzie; nowocze- skim wspólczesnllm teatrze rodzi cznllm dla J)TZedstawienia doku- Marta Fik, Bożena 'l'rankowaka, 
snll, _WliCZ1Liony i otwart11 na prZll- do dz!ś · naJciekawazq dramaturgię mentalnego "Wygnaniec -.rzecz Andrzej Hausbrandt. Zapowie
a-doić ałuch polit~V· i ;e; C.~ałt acenicznv. Sarkast11· o Julłus;ru Stowackim". Jeat to dzieW. I1A)(ij ąłos także Ernest 

- Te Pani mniemania wldocz- cznll humor Gombrowicza i Mro- praca, któro powstała na mofm Brllll, inni twórcli ·i krlltliCll. 
ne Sit w ostatnieJ (nac:enLzacJi ..Lil- li"" ma swój wyrażny rodowód: seminarium dramaturgicznllm na 
li Wenedy". w pr9atei Unii WSiwOdA rię z ro- Wydziale Jte4'1erU Pat\stwowe; 

- W "LitU 'Welłedzie" włdzę mant11cznd ir011ii · Słowaćkiego. Wllższej Szlolll TeatralneJ 111 Kra
Fot. W. Plewnbki . J'Tóbf rozplątania' caszllch szcze- 'lstnit;. co.f specyficznie polskiego• kowic. Pubłfcyat11ka, lirty. W'I/:PO· 
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