
.Teatr ar do 
to poczucie obowi~zku 

Kurier rozmawia · z Krystyną Skuszanką i Jerzym Krasowskim 



Od l etyc:zrila br. d)"rekcję Teatru Narodowego w Warszawie objął 
Jerzy Krasowski, ldór7 wraz 1 Krystyną Skuszanką spr,awować bę· 
dzie kierownictwo artys,yc:me. Kr.a110.wscy to wielki l piękny roułział 
w historii polskleio powo~ennego teatru. ~wsze razem, poczyuając od 
Teatru Lu~owego w Nowej Hucie, .,Pola·klego". w Warszawie, ,,Polskfe-
10" we Wrocławiu i Słowackieao w Krakowie. 



Nutąpneco dola po IIJO!kanlu z 
U~poł4!m w · napiętlQil terminarzu 
IP&I'ultwa Kiruowakich analaz.ł.a 111!41 o
biecllllla pl"Hd mleeillCem IO<itWla d1a 
Kuri6ra. Rozmowę zaczynam niezbyt : 
moci:e talttowwe, ~ na ma~acj4:, i 
bo od -.prawy lt'l'yzyw wawu, CZY ra- 1 

czej v.idownl. któr-& - ,ladt llychać 1 

~ - cora: ~oj iwi«d pueł-
bml. . . . 

l. Kl'lloiOWIIId: - Mam ~ W• 
mę Gbleorwacjł z dlal miut, lr!tót"a 
~wJ.r4u.Wiy t4 ~. ~ sbyi 
!da mało na utólDiaia. ~awdę mó
wW.C, ale je.Wm t4 t.ndencA spad
t~ mawtony. ByDI,m raczej zaa. 
koczony ·~· te' ~*Y/eneja w 
*-łzach W'Zl'Qiła. Jeet to procee aa.-
tu.ralny. Tu e:z.y owak teat,r 'był 
sawaze t.raktowłlllly jako I'O'm'y'WQta. 
.ooób7 ialtolektutina. NJ.e .zę. by 
likłoon~ do nwoywkt była w dd.
aiojaych cr.aaac:h włękllZa lWt w okre
aie proeperity. W s;rtuac:li, (dy ~Gzie 
maJ ~t tak wiele problemów, w Ich 'iy· 
cJ.u braiwje mie~ na lleatr. ~
~. ie jest to stan przejiciowy. 
Qą ~ bezczym~le i ezeka.ć d 
IIIIIIDM? Gdy osłabia aę kontakt wt• 
d• z teatr.n jelit ~ eyenał a.tanno.. 
wy dla tedru. Znaczy to, t.e teatr po
wmlm b)'ć bardzlej ofenaYWny, za.. 
równo w wychodzeniu naprzeciw 
potorzebom WidttJ6w, :ta·k l w celowym 
modelowoaa.Lu t~h ~. 

e ~rr 'r:tu~ te oetałDie IlCiante Jako 
po6r8dnle .,wymaiiJe wtary" • prO«Q 
ob~cla dyroscJt noweJ 1eeny, l t10 Bce. 
a7 NarodoweJ. ll&yldt :roav N·arodo· 
W7 - sobowłii&UJe, Bprawowaale Jelo 
dyrekcJI łiO sanft)'ł, ale CIY 1110 do
Całkowo ,.obclllłlllle" d.Ja tw6rcyt 

~. Kr-.w.tir - .t.edM dirueieao nie 
· wyklucza: z tym, te te&o obciążenia 

lilio III' ak '!.u ję jalkG ayononilmu ,,dusz
nych" niepokojów. Je.t tD rac:-zej po
e11Ucle oboWii4%ku, rodzaj 2l0bowiąza
~ do pewnej konkretnej pracy. 

K. lk-aakar - Mamy ~d
czerrla n.abyte w czule prowadzenia 
diuiyeh scen we Wrocławiu 1 ~.aro
wie, - daj~~Cych lię porówna~ z 
wa.raawak~t. Ale praca tut.i . nie 'bę
dzie prostil kontynuaeirł tamtych doi
Wiiadcze6.. W · łW'IadomOścl naaej, jak 
l łwt!a.dornołcl IIPOłectmej za4cod.Oiwame 
)Mt, !t Scena Nuodowa jest .teł!llfł 
mod~. 

• ~ute n 
WYP .. IIll r6w 
peiiii:L 



- J. Kzuoww: - Skąd! Zyjem;r 
przeciei. w .Eu~ie. Teaw Narocl,o\fy 
to . naw!4zując;y do · narodowej tra
dycji, a na tiCi uła4a &U: nie tyol.ko 
n~ ~aw.ra, aJ.e u.czes·bniot.wo w. 
~u.lt\W'~ ew:QpeJ~Iej. Narodowy w 
tym ~ to ·tea.k nCNzący ce
chy OC'yjinalliloec\, .zn.aJn wła.neco 
polaidqo .tylu.. 



nyc.tx porA>óli M'owarzyi: model. liC4IID7 
narodowei~ Biedll lat 7G-ych w ~1-
:tK-iiu t~tcce była dejpl'adacja myi!i 
rezyset·&.kiej, teeo, c:o jeM w · ~IOcia 
rżeczt · . fliłll D!lPędOWil dz.lsiej1~10 
l!ltatoru. 'l'am, ..We nie ma oeóbowotc:i. 
ręiys~h, nawet pr-&)1 . W·iel!IW:A 
i.wi.Twi<N-aloościach ak-~h t.rwi1:1o 

1 mówić o .~woju te-a.W'u. Myil.Jm7 
rówmet o retyserach mbldych. Ni• 
l[tóryeh :mamy; to · 'Dasi UOC2lDiioWie i 

' Wydzia.łou ReiyNI'ii l[rlllkowRiej 
WST. Teru kontYQuuję pracę . pe-

1 diliolicznll w llzk\)łe wa.rsza wlik~J 1 
lia!: dalej . 'na młodych. 1 

, • 

e Teatr NarodoWy to dwie Kny~ III" 
ki ch;u:aldu s.amienacle Paflitwo nl!llał 
Teatrowi aułemu? · · 

e z łqo wyqlka, te aa . dogteJ -.. 
ale reallsowany · .,,4ue rodsa,J łMinl 
powaec~IIOo 

.K.. &k~~D&Dbl NU14 ~~ 
jest, by' na widowni ,,Nall"'doW• 
apo*ał •• supelfn-ie prosty, prrz,__ 
&owy · w5m 1 . tUollvym in.tele:ttu·a*' 

. 6 aby ltał.4y 1 nich w,.nlóel ze ~ 
llakllt CeliiDe dla a!Hle przeżyci .. 

• ZIICS)'Ill Panl od NOrwida. a .... 
e4 cea&ra ate aa.Jlatwt.JD..-. 

K.. lk~ka: - Spr-awll i:ruteenQr. 
tora Jeet, by azt.'lllkę N01'W4da .... 
~elotyć na jęeyk tea.tru, aZeby _., 
la llolę cioetQPDa dla )ak na.jiiZ811"*łJ 
wil<lowni. 

e Pn• eale łyele pracow&Ucte ....._ 
ttwo n.acl ucydaii\IIUJli liter&tllry • ..,_.. 
dopoclolllnle wl••· l Saekapl:r, J 81_......, 
l MoiUH, t CakrerQD b"lł da teJ ...,. 
ole obecDL A co • dramaturatlł w.,... 
n•Dił7 

J. Kruowald: - ~ywHeie wiLlit
my Jll także, ale l w tym 'W1~ 

' ra-~a Sceny Narodowej zobowlią_,., 
Ekar>erymentować będrlle mGiiB;Ioa W 
,,Mal1D1"· natom4·ast w ,,Na.rodow,...• 
prezentować powill:l&nlilmy dz.iEoł& W"/• 
ratn-ie IAteree&o dOjnale. · 

e Na pnyklatlt ... 

, J. K~t - By oc!woła6 llię do 
Lrulcen.lzaejl k.r.a.kowsklch: . za.rówmo 
,,Brat n-ao Boca" Wojtyły, ,,Polo
nez" Sity czy ,.Sto rltk, ato •lt1letów" 
Zu&a byłybY - lądlzę -- a.a mt•,II!JC'u 
w .,Naredowym" • 

• Cay to onaaa.· łe .. _, --wa6 prsealaleM . 

J.' Kr ... waki: - Nle. l.UU, ki kł• 
d,W, ~TĆ m~e. powrotów do Jlll.tW6. 
· ryc h tekstów, ale u pew1110 w, liiO
wej lllSC,enieacji, 

e Csy · w ... pole aktorakim ••k•n 
.JMI• PaUłwo 1m1an 7 

.K.. &kaaKnb: - Pewne llllłul:J 
ddtoilały sile bel DUZetrO udztału. Na 
~~ i- pozn&j«ny •ię. ,r&k.ieś zmla· 
ny przymiesle nowy sezon. · CbcleU· 
byby, by miałY one charakter ł&«CI!d· 
ny, wy~Lkający 1 '.tonleem.ości U!Zilpeł. 
llienia zespołu do ~ ~onkret· 
n:yeh Z~łl,ń . ~tyemycli. Proc 
k:OOiiponowanda . 1fti!)OIIu ~ pot.r.wa 
co najmniej 2-ł setrony. 

J, Kruowaltł: - Chcę powled-ti 
H ~ bardzo IObloe cenię nato~allny d 
bór ludlzi. M·u•imy wza}emnie m~ 
oc:botę ze 10blt praeować. W tej pra 
ey JMt to ka:t.dora-1.10wo oddawani 
jakli!fi'Oił k-ałka siebie dlrtlpenw 
ezłow:!ekowłi •• Nie fest możliwe, b 
ten drut! był ezłOI\VIIer.dem .,obe ' 

e Dlolękaję PaWW11 M -


