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o teatrze jawy i snu 
W swej naj nowszej "roli" - roli dyrektora 
i kierownika artystycznego Teatru 
im. J. Słowackiego w Krakowie miała wielu 
słynnych poprzedników. Jest pierwszą 
kometą, która objęła rządy nad tą 
~asłużoną, mającą tradycje równie piękne 
Jak _stare, ~ceną. Krystyna Skuszanka jest 
takze wyl11tnym reżyserem i insceni
zatorem, twórczynią znakomitych 
spektaklów, z których wiele przeszło 
na stałe do historii polskiego teatru. 

- Pani praca w teatTZe za
częła lię doU 1rieZ'10Vkle. 
WkTótce po lWIItR Teżvan•kim 
ubiucie została Po.U. jako 
baTdZ'o jeuc.ze mlodca osoba i 
TÓtDtlie mlodv tłDÓI'C:O. dvnkto
nm& teatna_ 

-Tak. Moim przedstawie
niem dY.Plomowym był 
.,Sztonn" Billa-Białocerkiew
skiego. Krótko potem zo
stałam kierownikiem artys
ty~ym Teatru Ziemi Opol
sk!eJ. Przez 20 lat moja praca 
rezyserska splata się więc z 
pracą dyrektorską. W roku 
1955 - pamiętam dobrze, by
ło to akurat pierwszego kwiet
nia - otrzymałam nominację 
na dyrektora Teatru Ludowego 
w Nowej Hucie. Wyglądało to 
trochę na żart primaapriliso
wy. Miałam bowiem kierować 
teatrem, którego jeszcze nie 
było. Gmach dopiero w budo
wie, nie istniejący zespół._ 
Ogromny kredyt zaufania, ja
kim nas obdarzono, sprawił 
jednak. że pracowaliśmy w 
warunkach wymarzonych dla 
każdego człowieka teatru. Sa
mi programowali.śmy i tworzy
liśmy nową placówkę. 

- Po oimi1& latach pnenio
•14 lię Pani na jeden •ezon do 
TeatTU Pobkiego w WaTua-
1Dfe, btl później WTGZ' z mężem, 
Jenvm Knuowskłm, ob1ąć dii
Tekcję TeatTU Polskiego we 
WTocławłu. A od wnemia 
ub.T. jest Pani w KTakowie. 
Rzadko włęc TeŻI/snowalo Pa
fti poza tołasft4 plaeówkq -
pomijaJcle tDJISC'ępJI gołebaM 
Z'4 {ITafticq... 

- Reżyseruję w ogóle nie
zbyt często. Kształt. spektaklu 
dojrzewa we mnie powoli. Nie
raz kilka lat. Szybko i inten
sywnie praC'Uję natomiast z 

aktorami : pięć do ośmiu ty. 
godni. Intensywna praca j~t 
molf!l zdaniem konieczna ; zbyt 
długi okres prób może zniechę
cić i znudzić zespół. A nuda 
i zobojętnienie to przecież 
pierwszy wróg teatru! 

- .Propmaou7cmv pnez Pallill 
model teatTU kTvtllko na~ 
często "teatTem stut". Trr
min tn .zdcrjf& lię uprawiedH
uńać choćbtl tvtul11 amalc kt~ 
Pafti Teżvanowalo: "Sn 'STełw
"11 Salomei", ,,2vcie me•", 
"Co lię komu mi", "Ot-a mów". 

- Samo określenie - tea
tralny sennik Skuszanki -
traktuję trochę z przymruże.. 
niem oka. Myślę jednak, że ist
nieją powody, dla któryeb 
można prześledzić estetykę 
mojego teatru od tej strony. Co 
prawda nie wszystkie przed
stawienia dadzą się w tych ka· 
tegoriach rozpatrywać. Na 
przykład w spektaklu sztuki 
Brylla. ,.Co się komu śni r."..,. 
atr snów" uwidacznia się ra
czej w tytule niż w materii 
dramatu - wystawiłam ten 
utwór bardziej jako szopkę lu
dową. Mój własny styl teatral
ny zaczął się kształtować przed 
laty, przy okazji pracy nad 
,,Snem srebrnym Salomei". 
Późna twórczość Słowackiego 
podobnie jak filozoficzne ~~ 
medie Szekspira, które zawsze 
mnie fascynowały - ,,sen nD
cy letniej", "Jak się wam po
doba", "Burza" - zawierają 
jakby klucz do "teatru snów"· 
kilkuwarstwowej świadomoś~ 
ci (czy podświadomości), kon
struowania wielowymiarowej 
rzeczywis~. Są sprawy, któ
re dzieją się na pograniczu ja
wy i snu. Swiat wyobraźni 
marzeń, mitów, jest nasuł 
drugą rzeczywistością - tą 
najbardziej .,teatralną". 

Kiedy w Oalo na spotkaniu 
z młodzieżą uniwersytecką 
spytano mnie, czy sztuka mo
że zastąpić narkotyki, odpo
wiedziałam twierdząco. Tak, 
sztuka stwarza motliwoU o
derwania się od rzeczywiat<llk:i 
pospolitej, na co dzień znanej. 
Właśnie teatr kreuje świat no-
wych zna~ń. · 

- Suńtulczv to o jego lile. 
A ttlfRC%'Uem w nieaJcończo
noać mówf lfę O lct'tiZ'JIIie, CI 
Mwet lmłrrci teatTU. Teatr 
lclamie - powiGdają ftielct6nv 
- trudtao jv.ż "' trim ' auten
tvc;nrie prze~ sztukę. lft11ł 
dodają jesuze - P"'lwclziwVm 
teatTem tUISZ'JICh C%GIÓtD jeR 
już tvlko IP0'1otDV stadiOft. 
Zadea spelcMicl teamalftli aie 
~ rotagi 1DfellcieQo me
C%1& pillcar•lcłego, na lctórvm 
stutvlięcma widotDttło łledń 
JcaUv nu:1a zatDOdniko. Co Pa
fti sqdzł o tvch opłajada? 

- Prawdziwa sztuka ma 
·prawo działać na odbion:ę 
w~zystkimi sposobami. Nie 
waemy, który z elementów te
atru działa na widza najailniej. 
Teatr jest bowiem syntezą 
wrażeń. Widz czerpie wzrusze
nie z tego, że kogGil ogląda, 
podgląda czy "spotywa". W te
atrze wywiedzionym z miate
rium. w teatrze, który był on
giś sztuką sakralną. partnerst
wo nawiązywało się poprzez 
przeżycie natury religijnej. W 
teatrze współczesnym może je 
zastąpić przeżycie intelektual
ne. Jest to bardzo głębokie 
działanie, nie przemija ono 
szybko. 

- Nie każda widownia do
ruta jedftCIIc do roli pełno
prawnego paTtne'nl-. 
-Oczywiście. Często sty

kamy się z widownią obojętną, 
wręcz wrogą. Trzeba dopiero 
przełamywać jej opór. Poko
nać. ujarzmić ją teatrem. Cza
sem w pełni się to udaje. Na 
widowni zapada cisza. Milkną 
nawet rozchichotane wycieczki 
szkolne. Wyczuwa się prawdzi
we napięcie. Jest to zjawisko 
niemal mis~czne. a zarazem 
ogromny sukces i największa 
satysfakcja dla twórcy spek
taklu. Najlepszy to chyba dD
wód na to, że teatr nie umarł. 

- Jakie zjawisko w nGSZ'Jim 
żllci~ teatrolftllm wvlfają lię 
Pana w tej svtuacji najważ
ftiejsu? Co może w ttDÓTC%1/ 
sposób otvwić atmos(nę wo
lcól teatTU7 

- W prasie toczą się wokół 
problemów teatru dyskusje 
raczej mało Istotne. Kto jest 
w teatrze wainiejszy - pyta
ją dyslrutanci - aktorT reży
ser? autorT W miejsce podsta
wowych pytań o sens sztuki 
teatru w ocóle stawiane są py
tania zastc:pcze, drugorzędne, 
marginesowe. Nie należy orni
jąć . zagadnień podstawowych. 
Każda dyskusja jest płod
na intelektualnie. Funda
mentalny problem postawił 
jeden z naszych najdekaw- 
szych twórców - Jerzy 
Grotowski. Udało mu się obu
dzić na świecie wokół teatru 
twórczy ferment. PostawiD
n~ch zagadnień sam jednak 
me rozwiązał. I nikt nie roz
wiąże ich ostatecznie. Pytanie 
o sens teatru będzie zawsze 
aktualne. Niech każde pokole
nie odpowiada na nie od nowa. 
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