Z KRYSTYNĄ SKUSZANKĄ i JERZYM KRASOWSKIM
rozmawia Zdzisław Pietrasik

POLJTYKA: Czy nowe klerlłwn.l
ctwo Tealru Narodowero apotykało
alę z Jloprlednim dyrektorem, Adamem Banuszklewiczem?

Kra•owaklego w Krakowie na początku roku 1980.

ale wi•m na peWl'IO, tt ten młod:y rt•
ty•er b8rd2l0 rozumn'ie "Ktaraia~"
. zaimcen.izował. Nie było wcale Jego

J. ~RASQWSKI: - Poalerpniowy z~z:Qiarem ·zdobyć łatwy po~k.
ferment w teatrach nie zawsze miał
- To naturalne przecie~, Ie tw6r·
JERZY KRASOWSKI: - Tak, ja P.Odłoie. polityczne; ; W .' 'teatrze Jm.
Sło~a'ckiego nie mogUŚ.~y · się . pogo-' ca ebce się vedoba6 · inatlllćmołcl,
rolmawiałem· ..
ezeka na te oklalki.
·
dzić z grup" aktorów, któr.zy w na- Jaka była atmollfera tero apotK. SKUSZANKA: -Zgoda, ale' to
szym odczuciu, niazc&y~i moralni.e
kala?
l artyat),:żnle pracę zeapołu. yęsz.tą nie może byt t~wanie na uc1u•
J. KRASOWSKI:- omawialiśmy b liśm już um zeni po tylu ·latach_ ciach. MartyrolOliczny bimeat Jłł!y
sprawy
dotyczllee przejmowa~ej .prowadzenia teatru. Zawsze byliśmy fotogeniczni my w· cierpie~iut:.. . . •
·
przeze mnie instytucji. Wie pan, zo- zdania, że teatr jest in5trumentem
porozumi~ie. z wJiio-wńią; l)ioaw'dzi:- Widełwie powlnienem ' z&Clil~
ataWJ'Ily te mtymńótcL.
tę rozmowę otl pyłanta o' porl,d:V ńa
wy koritakt z wid~ uznawaliśmy :tyele, nie na teatr.
'
- Py.łam, bo Jak pa:Aitwo łapew .za najistotniejszy moment w rozuJ; KRASOWSKI:
Kwalifikacji
ne wiecie, zmianie na atanawlaku mieniu funkcji sceny. Z niejakim
dyrektora aoeny narodoweJ ·towarzy- p-'zerażeniem ~ztnallśmy obserwo- na proroka nie mam, ale na XJewnO
nie do utrzymania na dłuższą metę
szyła atmoafera pewnych niedom6wać różnorak~e zakłócenia tego konjeat stan obecny...
·
·
włeń.
taktu.
K. SKUSZANKA: - Z:rcte ma
J. KRASOWSKI: - Tyle zmian
- To prawdziwy kontakt przeałał swoje prawa, życie zawsze ~'1\rycię!a.
doktlnało się w ostatnich latach; czy
by6 możUwy?
Zycie pójdzie do przodu; Mam wra..
warto w ogóle rozmawiać o plotkach?
tetl.ie, że pńblkzność już zaczyna ti:K. SKUSZANKA: - Powiedzlaskruć za nornialn~~. Jesteśmy 1po- ·
łam kiedyś w wYwiadzłe prasowym,
KRYSTYNA SKUSZANKA:
łeczeńśtwem
ludrl intellgentnyć~,
że czuję, iż robię normalny ·.teatr,
Domyślam się, o jakie niedomówiedla oormalnych widiów, kiedy .WY- teatr po.w infen pomóc im -wnwae się
nia chodzi. Nk: mi nie wiadomo, aby jeżdżam za granicę. Realizując sztu- z obecnego stanu niewiary w .życie.
ki:' nę przykład : w· Norwegii nłe mu- ·
odwołanie Adama Hanusz,kiewicza
szę· t.a.driych. poza~stycmych' rze- A może weale l!!JO nie ehe'?
miało charakter represyjny. Kiedy
czy brać pod uwagę. Ale zbyt łatwą
jeszcze byliśmy w Krakowie - w aprawą .jest ucieczka.
K. SKUSZANKA: ...;. A jak nie
og6le nie zainteresowani sprawą chcą t() wyry"watl Sztu$1l wyry- A Jaki widz Jest normalny we- .wać; bo żadnll qitacją się nie da...
jul wówczas mówiło się o zmianie
dług pani?
dyrekcji w T~trze Narodowym w
- Nie przecenlamy aby roll łea·
11wlązku z rezygnacją ·A. Ha.nuaz~ie
K. SKUSZANKA: - Taki, na któ- tru?
wicza. Mogę pana zaPewnić, że my- rego głębszą refleksję mogę liczyć,
jmy o nominację nie ~biegali, jed- kt6ry oczekuje pytań i problemów,
J. KRASOWSKI: - Nadmierna
nego gestu wo.bec w~y nie wy~o nie gotowych· rozwiązań. Tymczasem wiara w możliwości terapeutycztie
teatru też byłaby czymś niedo'bryrn.
naliśmy, to jest bardzo trudna sprateatr nasz przes.tał w pewnytn mo- Po . pierwsze teatr . ~raeuj~ bardzo
wa, dzisiaj teatr prowadzić.
mencie być miejscem normalnego powoli, ~otna powietlziee, że w~o
dialogu, a stawał się częato miejscep1 gaca .,rnagaJyn . świadomośei'~ Jakie
J. KRASOWSKI: Widzi pan,
będtt efekty naszej pracy o~ate się
niektórzy chcieliby aytuację obec.ną nadużyć, które. na terenie sztuki są dopiero po latach.
nadutyciami nie tylko artystycznyzr1mowa~ z tym, co się WiYdarzyło w
Narodowym w 1968 r. Nie rnusa:ę mi; ale też moralńymi.
K. SKUSZ~NKA: - N~e .łudzę sił!
chyba pana Przekonywać, te 6wcZł!
Wt:ale, te sam teatr. w oderwaniu od
sne odejiele Dejmka .zwillzane ze
- Z czyJeJ winy?
reszty spraw apółeczno:pout~yeh
może wiele m1ienić. Na p~woo: gdy~d,.eiem · z afina. "Dziadów", a dzilłejaze 'lłariuazkiewitza, to dwie zuK. SKUSZANKA: - Nie wiem, ciy by' nast~UJiła poprawa ekono.rpiczna,
Pełnie r6tne historie, ale... nie móW'tu w ogóle można mówić o· winie. podniósł się standard ~yelll. wowmy o tym więcej.
W każdym bądt razie nigdy nie jest CZII.S i szanse teatru byłyby ińne. Ale
winien widz. Widz jest przecież taki nawet jeśli to szyb)to nie nasłęi.
- M6wi~c wproat, tak alę llołylo, jak całe nasze społeczeństwo dzisiaj: trzeba próbować, krok po kroku. Niumęczony, udręczony i nadpobudlic~ego nie narzucae. szanow&c!
tę
że ze Słowackiego odeszU paiiatwo
szczególną nadwniliwośt widza. ale
po Sierpniu, a tutaJ otrzymali nomi- wy.
otwierat sie na przyszłośł. Jest w
nację wlałnie teru...
- Może by~'! w or6le Inny widz każdym tęs,knota za normalnyt't\ t:rteraz?
ciem, łfci~ ·'osobnym, jak pis~ł
K. SKUSZANKA:- ,Nie, nie, proNorwid. Ctłowiek chce· mi~ s~j
szę pana, wcale nie po.,..Sierpniu z
K. SKUSZANKA: - .Tak; ocz:rNi* dom; chłopak dtiewczynę, · ojeiee ayKrakowa odeazl.iśrny, c•ły sezon łcie, jeżeli teatr będzie inny.
·
na ... w·ogóle bardz;o wałna Jest sf.ajeszcze tam byliśmy. I D\Oilibyśmt
ra tycia osobiltego.
-~ jeszcze dłułej: M<lgę panu przy- Widz rearuJe tak Jak rearuJ~,
pąnmieć parę nezegbłów: ja złoży
nie można tego nerowal'!.
- Dlaczego na poez~~j:ł~k "Z~o
lasn rezyg.nację w kilka · tygodni po
Jon•• C. K. Norwida? Przyjdlł na tł~
K. SKUSZANKA: - W Warsza• ;jpremierz:e "Brata nasz.ego Boga"
Karola Wojtyły, która stała się wy- wie tak, gdzie indziej - inaczej, proK. SKUSZANKA: - Nie wiem,
daiozeniem, wszyscy byli w euforii, szę pana. A przekonałam się nie- zobaczymy po premierze.
npół, pubUczność . I .,Solidarność"
dawno. że może być inaczej, Pojer. , Aha, 1 jeszcze jeden drobia:r.J, do
;-; A ~wtn,!li pra~jil'!?
nad tym spektaklem przylł\• c:hałam do Gtiańska z~baczyć w Tea;.
K. SKUSZANKA: - Bardzo bym
'
c
cu 1980'. po w~rinlej- ~":ze ~1.~~ie~ ,;i{or4i8na'' ~ . t:~~
~niu zgody autora. i. ięc
chciAła, teby prtyszli, bo Aie ułt}o
w t m •d
nlr.tu- serii naszego a,~olwenta kra~ow duJę nicz~o mądrzejszego t głęb$d; '
dotyc2
naszsch mit~w
· " na sk.iej z:koł , Kn;ysztofa Babic:ki.Ufł· go co
Pr
lam prz)' jemne zaskocz.eaie. narMow ch'; jak
nre t.' oJon".
' '
opinie·
zda ły
że
Na sali glqwn.łe mlodzież, ale nie To jest polemika me tylKo :z eałym
można mówić o zupełnie innej poromantyzmem.; to jest dramat o ~
stawie. Warto przypoh1nll!lł, że pra- tylko, bo dorom byli także - słu. akim- piekle· Piekło polega nA .tym,
premiera .,Sto rąk, sto sztyletów" c}\&jllł uważnie, w skupieniu ... - Czy że wtzy~~ jesteśmy winni. .,M6'kUI;
Zurka zrealizowana zostala przez to mt~drzejsza :widownia, nie wiem, bom smutny l sam pełen winy.•"

-

łe

To bardzo nlepopul~y
wszyscy •Ił wtnu.J.

pogł!ld,

:S. KRASOWSKi: · - . W•~i~cy, nie
wszyscy, jak to zmierzyć? Na pewno nie w&z:yscy w jednakowym stopniu i w tych.· MID')'eh -płanez;,snecn.
Może w sferze moralnej ws:r.yscy...

K. SKUSZANKA: - Może nie
wszyscy. ale ria pewno nie ]est ·tak
te 99 procent to niewinne bar~ki:
~o przychodził do teatTu, teby się
upewnić w przekonaniu, te winni Bil
inni. .
.
- Zatem ehceełe pa61twe robl6
,teatr dla publleznotcl, a zarazem
.przedwko publlesnotel.
J. KRASOWSKI: - Nl.e przedw.
Tylko bez pochlebiania jej.
. - Czero w•atclwie oczek~Je dyrekcJa od ministra kultury i utukl,
kt6ry bezpotrednlo 1prawuJe pleeq
,uad tll 1cen''
:S. KRASOWSKI: - Powiem za
dwa tygodnie, kiedy 1otowe 'bf:dll
dokumenty, z których wynikać bę
dzie, co deklaruje minister jako mecenas i do czego my jestdmy zobowiązani.

-

A ezero od ministra oczekuJe-

cle'
J. KRASOWSKI: - Sądzę, te jełli stawia· aię teatrowi wysokie wymagania, trzeba r6Wniet itworzyć
pewne możliwości.
K. SKUSZANKA: - Tak mOwiiZ,
Jak byłmy mieli pracować na zamówienie ministra. Mamy przecież pel·-~ swobod~

Moina wprost tamte dołwlad
czenła przenoal6 do Warszawy?
-

J. KRASOWSKI: -

Wl)rost nie

można przel'losić żadnych
.eteń. To nie· tlęd.z:ie i nte

doświad

mote być
linearna kontynuacja. Nagromadza. ne . doś~dc:z:enie to tyJ.ko podstawa
myślenia o teatrze.
-

Tea.tr Narodowy - nazwa '10·
czy nie usztywnia r6•nld nadmiernie?

bowłllzuJe,

J. KRASOWSKI: - Nie sądzę.
Prowadziliśmy przez: T lat t.,.tr we
Wrocławiu, wie pan, jakie to jest
miasto, jaki zlepek ludnośel z: róż
nych stron Polakl. Wlęo w jakimś
stopniu realizowaliśmy koncepcje

t.,atru narodowego, integruj~cego.
Teat.T im. Słowackiego, gdzie byllimy 9 lat, to Jll:"zecież placówka o
ogromnych tradycjach, zawsze peł~
niła funkcję 1ceny narodowej. Motna by powiedzieć, te nowe zadanie
nie będzie dla nas ez:ymś zupełnie
nowym.
- Ale Narodowy to jeat Jednak
teatr na poka.z.
J. KRASOWSKI: -Nie myślę, te
na pokaz. Taki teatr - okno wystawowe. musialby być czymś dekoracyjnym, a więc nieautentycz:nym.
P,rteciet ta sama klasyka mote 'oy"ć
wystawiana w sposób bardzo "szacowny", albo w sposób żywy. "Zemst.:" Fredry można 1rać różnie.
l jest grana r6inle. W or61e eaklaayka Jest rrana we wszystkich
teatrach. A propos - czy znany jest
panu jaklll współczesny tek1t scenluny?
-

ła

. - Nie będzie tak, te minister daJe t wYMara'l

J. KRASOWSKI: - Nie, tadnych
i tadnyc:h recept minister
nie daje. Mówiąc najkr6cej, c:hodziłoby tylko o to, ~eby teatr wycbodz:ił poza demonst.racje osobowości
twórcy. Niezaletnie od teco. czy bę
dę reżyserował ja, czy_Skuszanka...
zamówień

- Wła6nle, czyJ to będzie . teatr'
·BardzieJ Krasowsklego czy Skuszankl?
J. KRASOWSKI: - Mote jeszc:ze
innego? Więc nieżależnie od
tego, czy będę reżyserował ja, czy
Skuszanka, czy Minc, ale jesz;eze pan
X ł pani Y, musi być coś, co poł•czy
wszystkie te realizacje. Teatr Narodowy musi' mieć własne obUcz~. A
nie będzie to . teatr "ministerialny",
dworski. ..
qoś

K. SltlJSZANKA: -

zło:tyło, te mamy r6wniet wieloletnie doświadczenia wspólnego pro. wadzerua teatrów.
. . .

O, to jest

właściwe słowo. Myślę, l)roue pana.
te my się do tego nie nadajemy.

Wszystko, ale nie teatr dworski. Minister tet zapewne t~go się po nas
nie 1podz:iewa, znając nasz~ wieloletnia\ działalność w Nowej Hucie,
Wrocławiu czy Krakowie.
- Kto to jest dyrektor: ·zaw6d czy
tylko przejtelowa funkcjaf
J. K.RASOWSKI: - To jest tylko
funkcja, dyrektorem się bywa lub
nie. My oboje z:e Skua·:r.ank" jeateśmy
jo pierwsze reżyserami, a tak się

J. KRASOWSKI: -

Co to

z:n~zy

współczesny?

- współczesny, dotycz~tCY spraw aprzed roku, dwóch,
trsecb lat.
-

Dosłownie

J. KRASOWSKI: ktego teutu.

Nie znam ta-

- Więc pozostaje klasyka, ale
przepraszam, Narodowy nie będale
miał monopolu. Można by powledz:l~. te DeJmek też. robi w tym senele teatr narodowy w Teatrze Pollklm.
J. K.RASOWSKI: - To jest pytanie do Dejmka. Ale myślę, że chyba
ma pan rację. Tylko, t~ on Sifł opiera wył,eznie na tekstach polskich,
tak to wid:ti, my pieeo inaczej ... Ponadto my ehcem'y pokazywać polski
dramat w kontekście sz:tu~i europejskiej, europejskiej kultury literackiej. Przecież nasza kultura rotwij!lj~c się, od wieków wchłaniała elementy obce, sama oddz:iałuj~c z:
kolei na inne kuJ.tuty. Nas interesuJe< także azukanie: Jnieisea.-- ~ry
pQlaldej na nnrpie-~. Na:-.eenie
narodowej m:ajll prawo pojawić się
i pojawi• aię: Molier, Szekspir, Calderon, Czechow, 'żeby pozostać prz:y
kilku nazwiskach. Zreszt~. pros:tę
pana, element pewnej konkurencyj.
ności j~tcze nikemu nie zaszkodził,
przeciwnie, pcha utukę do przodu.

-Uda się ztnterrowa6
takleJ idei teałn?

seap6ł

K. SKUSZANKA: -

Mamy na-

we-

kół

dz:leję, te tak. Zesp6ł powstaje w
ciągu kilku sezonów, więc trudno
g6ry oceniać. Mogę tylko pOwiedzieć,
te próby Norwida przebiegają w at--

z

mosferze gor!lcego zainteresowania.
-

Wciela pan

załoienla

J. KRASOWSKI: -

reformy!

M6wi~c

prawtej teatralnej reformie. Wie pan o co cłOw
nie chodzi? żeby teatr prz:eatał być
prz:edsłębior8twem, a stał się . instytucjll artystyczn-. To konieczne .
Przecież. prz:edsiebiOTstwo obowi~zu
je zasada trzech .,S", a jak my się
mamy samofinansowa~ skoro jesteśmy. na dotacji.
dę, trochę się pogubiłem v1

- Teatr w PRL nie mote
moflnanaowa6'

dę

1

J. KRASOWSKI: - Nie ma taktelO przykładu nie tylko ;Ąt Poltce, ale
l w Eurcą~ie. Pomijaj~ jakiej ef~
merydy, teatTz:yki imprłtaryjne, al\gażujące zea_p6ł na jedńo przedstawienie. Nat6miast tam, gdzie mamy
do ezyni~nta z ustabiliz:owan, sc:en,,
zawsz:i! ni~bltdne Sil dertacie mecenasa. Poulta sytuacja J)Od tym
względem nie jest wyjlltkowa.
- A tak często 1łę nam przypomina, Ile to pafl1two dopłaca de kaidego fotela!
J. KRASOWSKI: -

Podam panu

przykład. Subwencje w Polsee wy- 1
noszą 8~8 proc. budżetu teatru,
natomiast w RFN przekraczają '70
proc:. A tx~zw~ pan nieśmiało z-tU•
ważyć, że sila nabywcza marki jut
"nieco" wytsz:a od złotego. Tam Jest
ponad 100 teatrów, a retultaty mówiąc prawdę, nie,proporcjoname 4o
zasobności.

- Pan w przeszłoteł w swyeb P·
bllkaejaeb bardzo chwalił poliki
teatr.

J. KRASOWSKI: - I dalej tak ••:mimo obecnych kłopet6w. Na
tle Europy nuz teatr widać, tyllto
my nie doceniamy tego, eo posiajla·
my.

dz:ę,

Jeszcze jeden droblur. Ccf 1
w Teatrze NarodowYM! f.a
kadencji Hanuszkiewlcza nie bfla
utywana.
-

kurytynlł

3. KRASOWSKI: - Kurtyna ,__$\
normalnego wyposażenia ~eny.
.

·częścią

-

Oddala widza od

aceny.~

K. SKUSZANKA: - Proszę pa~
tct weale nie kurtyna odd:tiela. Tj.
kie myślenie jest naiwnością.
ą,a1

Więc będzie z powrotem kullit•

;l.

.J, KRASOWSKI: - Z ·pewnym zaskoczeniem stwierdziłetn, te w ~
teatrze nie ma kurtyny. ZM~
przed laty zdjęta l zbutwiała.
~

K. SKUSZANKA: - A gdz:le te•
do.stat materiał na kurtynę?

ra~

