
Oglądałam już wiele insceniza
cji Krystyny Skuszanki i Jerzego 
Kraaowskiego; i to nie tylko w 
Krakowie, gdzie dwoje tych wy
bitnych reżyserów jest jednym 
kierownictwem artystycznym Tea
tru im. J. Słowackiego, ale i 
uprzednio w teatrze nowohuckim, 
w Warszawie, we Wrocławiu. No
tabene panią Krystynę znam jesz
cze z dawnych lat, już jako ma
gistra filologii polskiej, jeszcze ja
ko studentkę wydziału reżyser
skiego PWST w WarszaWie, gdy 
prowadziła amatorski zespół u 
"Wedla", w Zakładach 22 Lipca. 

I oto ostatnio w czasie mej byt
ności w Krakowie ujrzałam na 
scenie Teatru im. Słowackiego 
"Slub" Gombrowicza w jej reży
serii i "Ulanów" Jarosława Mar
ka Rymkiewicza, inscenizowanych 
przez Krasowskiego. Pisano o tej 
inscenizacji Skuszanki jako o fa
scynującym spektaklu, głęboko 
mądrym l pięknym. Zamaczano 
jego wieloznaczność, . zmienność 
nastrojów, rytmów, splątanie 
płaszczyzn jawy l snu. Podkreśla
no, że inscenizatorka umiała "zna
komicie wytłumaczyć widzom lo
gikę owych sennych zwidów i 
marzeń, przekazując wymowę 
ideową tej sztuki".w sposób przej
rzysty i czytelny. ,,Zadumanie nad 
losami narodu, czujność na spra-

- wy tycia społeczeństwa" - tego 

także dopatrywano się u reżysera 
"Slubu", spektaklu o tak głębo
kiej treści. 

Po obejr.zeniu tych dwóch spek
takli nasunęło mi się pytanie: to 
chyba ni.eprzypadek, że można 
obejrzeć w jednym czasie, obok 
siebie, te dwa przedstawienia 
wchodzące niejako w sam środek 
ciągle żywej dyskusji o współ
czesnym zasięgu naszego roman
tyzmu? .. A dodać przy tym na
leży, że aktualnie na tej samej 
scenie gra się jeszcze "Sułkow
skiego" Zeromskiego i "Lillę We
nedę" Słowackiego ....:... inscenizację 
znaną z gościnnego występu. i w 
Warszawie. 

A więc romantyczna klasyka 
polska i sztuki autorów współ
czesnych! Taki wy .bór repertuaru 
jest zapewne świadomym zamie
rzeniem tej reżyserskiej pary, ta
kie bowiem sztuki rewidują do
głębnie nasze tradycyjne postawy 
i tak zwane sytuacje modelowe. 

- A więc - zwracam się do 
Krystyny Skuszanki - prowoku
jecie sami do pytania: czy jesteś
cie za romantyzmem czy przeciw 
niemu? ... 

- Jesteśmy za ciW»m spraw
dzaniem naszej narodowej tożsa
mości. Uważamy bowiem, że zaw
sze, a szczególnie teraz. potrzebna 
nam jest taka terapia. Grotną 
bowiem chorobą może okazać się 

(l'OC. B. Jurlco) 

wypoczynkowe polegiwanie w 
ustalonych Wierzeniach. 

W ogólnym nurcie repertuaro
wym Teatru Ludowego w Nowej 
Hucie i Teatru Folskiego we Wro
cławiu już można było bez trudu 
odnale:tć konsekwencje ·teJ pro
blematyki, podobnie jak l na kra
kowskiej scenie. Można tu przy
pomnieć nowohuckie spektakle: 
,,Balladynę", ,,Ben sreberny Salo
mei" - Słowackiego, a Mickiewi
cza "Dziady'' czy prapremierę 
,,Geniusza sierocego" - Marii Dą
browskiej. 

- A z wrocławskich znaczniej
szych prapremier dodajmy tu 
jeszcze, także Marii Dąbrowskiej, 
,,Stanisława i Bogumiła". dr~
ty Stanisławy Przybyszewskiej 
oraz ·,.Rzecz listopadową" Ernesta 
Brylla. I jeszcze nowe interpreta
cje wielkiej klasyki, choćby wy
mienić tylko "Zemstę" Fredry, 
czy "Kordiana" lub "Fantazego". 
Te wszystkie spektakle, rzec moż
na, podejmowały ,,sprawę pol
ską". Swiadczy to o Waszej wier
ności wobec tej problematyki, te
go tematu. Przypominam sobie, 
było to chyba z górą przed dzie
sięciu laty, jak w jednym z nu
merów ,,Polski" ogłosillście co4 na 
kształt Waszej ideowej deklaracji; 
pamiętam jej tytuł: "Jesteśmy za 
romantyzmem". 

-To było wtedy, gdy macowa-

rot w. l'ł4r!DłtVIcł 

IUmy się Z' określeniem głównych 
zadań dla wielkiej sceny wro
cławskiego teatru. Pisallśmy wte
dy: 

,,Nuz wybór nurtu romantycz
nego w sztuce narodowej nie jest 
wyborem natury czysto estetycz
nej . . Jest wyborem postawy wo
bec życia. wobec narodu l czło
wieka. rozumienia zadań sztuki 
l wreszcie wyborem znamion sty
lu teatru narodowego. Sztuka nur
tu romantycznego wyrasta z po
stawy rewolucyjnej (walczącej), 
sztuka ta mieści w sobie wzorzec 
osobowy bohatera - w centrum 
jej uwagi jest marzenie o czło
wieku nie skrojonym •na miarę 
krawcac, sztuka ta proponuje 
teatr skrótu - syntezy intelek
tualnej l formalnej, pomija meto
dę drobnej opisowości, daje za to 
pełną instrumentację teatralnego 
działania. Odwołujemy się do 
tych tendencji w naszych poszu
kiwaniach teatru współczesnego. 
Uważamy, że w ten sposób je
steśmy na drodze poszukiwań źró
deł teatru narodowego. Zródeł in
spiracji, naszym zdaniem. najbar
dziej trwałych i niezawodnych. 
Jesteśmy świadkami i uczestni

kami ciągle od nowa wybuchają
cej dyskusji wokół teatru współ
czesnego, jego formy, filozofii, 
funkcji i jego podawanej w wąt
pliwość przydatności społecznej. 
Dyskutuje się na międzynarodo
wej arenie sprawy realizmu w 
teatrze i jego perspektywy, spra
wy awangardy, teatru absurdu, 
antyteatru. Szuka się gwałtownie 
nowego języka dla wyrażenia 
chaosu współczesnego świata. szu
ka się hasła dla sztuki "na dziś", 
aby jutro zdradzać je dla innego 
i równie nietrwałego. W tej sy
tuacji łatwo o stany histerii, wy
nikającej z braku ugruntowanych 
przekonań i kryteriów wartości. 
Zjawiska w sztuce zaczyna się 
traktować incydentalnie, wyrywa 
z ciągłości rozwoju kulturalnego. · 

S(dzimy, iż właśnie dlatego, że 
sztuka teatru jest zjawiskieDl;' 
które co dzień powstaje między 
sceną a widownią od nowa, że 
jest jednorazowa i niepowtarzal
na i ginie wraz z pamięcią od
biorcy, że właśnie ta sztuka szcze
gólnie, aby nie była efemerydłl, 
wymaga ciągłości, wymaga trwa
łych i autentycznych źródeł inspi
racji. 2ródła te z pewnością teatr 
polski może znaleźć we własnej 
kulturze narodowej." 

- Czy po..!pisujer.ie się nadal 
pod tą deklaracją? .. 
-Ta wypoWiedź spl"zeli l'ÓWA~ 

10 lat jest nam l dziś bliska. A 
mamy jeszcze przy łym. dodatko
wą satysfakcję, że to, co zaledwie 
wtedy można było przeczuwat, 
stało się w latach następnych Pl'll
dem dominującym. 

- I chyba nie tylko w teatrze, 
ale l w ogóle w kulturze polaklej. 
Ileż od tego czasu powstało w 
Polsce znaczących realizacji pol-; 
skiego dramatu romantycznego -
Mickiewicz, Słowacki, Kruiński, 
Wyspiański! I iluż twórców -
autorów współczesnych, nawl""'
ło w· awyeh utworach do tradycji 
romantycznej l 

·- Istotnie, l nasz kontakt z ro
mantyzmem nabrał też nowych 
barw i ~~ poprzez dośWiadcze
nia tych minionych lat. Dorzucił)' 
one naszym przedstawleniom nie
mało przy tym gorzkiej refleksji. 

- I jej miara, wydaje ml się, 
zawarta jest także i w tych Wa
szych inscenizacjach: niedawnej 
- ,,LWi Wenedy" l tych całkiem 
świeżyeh - właśnie "Ulanów" i 
"SlUbu"; tego ,,Slubu" z całym 
ogromnym bogactwem myślowym 
i teatralnym. Rozmawiała 
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