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W poszukiw.aniu 
• • • • swoJego mieJsca 

. . 
ROZMOWA Z KRYSTYNĄ SKUS%ANKĄ 



W 1952 r. nowy dyrektor 
opolskiej · scęny drama
tycznej, Ireneusz Erwan, 

.zaangażował grupę młodych 
aktorów - absolwentów szkół 
teatralnych w Warszawie i 
Krakowie' oraz parę pofląt
kujących reżyserów - Krys
tynę Skuszankę i Jerzego Kra 
sowskiego. Za swój pierwszy 
spektakl w Opolu. będący jej 
pracą dyplomową, Skuszanka 
dostała Nagrodę Państwową. 
Jłył to głośny w kraju 
6,Sztorm" Billa Biełocerkow
J}Pego. Od tego przedstawie
nia rozpoczął się ..zloty ~ 
kres" ńaszego teatru, który 
trwał trzy , lata. Okres Sku
szanld. Jej reżyserowania i 
S(Srawowania przez dwa sezo 
ny kierownictwa artystyczne
go, współpracy z Kantorem, 
Szajoą i W. Krakowskim ja 
ko acenografami. Potem były: 
Nowa Huta, warszawski epi 
zod w Teatrze Polskim, Wr~ 
cław, Kraków. Teraz Skuszan · 
ka dzieli z mężem, Jerzym 
Krasowskim, kierownictwo ar 
łystyczne Teatru Narodowego 
w Warszawie, .któremu Kra
IC>wśki dyrektoruje . 

• 
- Gdy rozmawiałyśmy po. 

przedni ra:~, powiedziała Pa 
ni; ie nie nalriy pracować 
w Jednym teatrze dłużeJ niż 
aleciem lał, bo po łakim 
mnieJ więcej esasie nasłępu 
Je :mu:łenie sob!l po obu l!łro 
naeb rampy. Czy miniony 
Już okres pracy w krakow
skim teatrze nosącym imię 
~ani ukochanego autora, Ja 
Ilusza Słowackiego, utwier
dził Panill w tym przekona-
niu? · 

- Prowadziliśmy z mętem, 
Jerzym Krasowskim, ten . te
atr d~ewięć lat. Może właś
nie o dwa lata za duto, cho
ciaż pod koniec krakowskiej 
kadepcji zrobiłam spektakl, 
dO którego przywiązuję wiel
ką wagę i mam bardzo oso
bisty stosunek. 



- Domyślam się, ~ chodzi 
o ,,Brała naszego Boga" . Ka
rola Wojłyly. 

- Tak. W tej sztuce widzę 
coś niesfycbanie istotnego i 
szczególnie mi bliskiego, a 
mianowici;e bardzo tru~!Ul. 
męczącą drogę do odnalezie 
nia swojego posłannictwa, 
właściwego miejsca w życiu. 
Drogę, jaką przebywa malarz 
Adam Chmielowski, dążąc ku 
czemUŚ wyższemu, co znaj
duje jako brat Albert. Po tej 
robocie reżysersklej z ~łą 
świadomością czekałam na 
coś podobnie niezwykłegq i 
to właśnie zna1azłam na Iwo 
jej drodze tea~alnej w .Jtfor
wid:de, w jego ,.Zwolorfe". 

Dopiero teraz zdaję sobie spra 
wę, że każde moje kolejne 
przedstawienJe wynika z po
przedniego. .-'Jest dla mn.le ja
kąś koniecznością. 

- Csy po. pneszlo łnydzie 
słu lałach uprawiania zawo
du retysera Jesł Panł pew
na łrafności swoJego wyboru' 

- Nie mogę powiedzi~. że 
z;nałazłam swoje miejsce na 
~mi tak, jak Adam Chmie 
lowski czy Zwolon - ktoś,_ 
kto nie jest zaskakiwany 
przez rzeczywistość, potrafi 
się Jej przeciwstawić lub ją 
wchłonąć. Ja mam ciągle je 
szcz~ świadomość, że mną 
rzeczywistość wstrząsa, wpro 
wadza mnie w stan niepoko-



ju l ~kf. Patni ~ ra 
t.rwo:tenlem w . przys7lb~ i 
liebie samą. 'Może dlatego 
chce mi .Jic nadal azukać od· 
powiedzl na wiele dr~cych 
pytań w sztuce. 

- PneJęUicle Pa61two Te· 
aCr Narocio-wy po Banankle
wicsu, w 'nledobrym c:aasle. 
Warszawskie środowisko łe
atralae ~ . zdezintegrowane. 
Część aktorów odeszla • ze
społu po zmianie dyrekc.JL 

·-:- Każda zmiapa dyrekcji 
pociąga za sobą żmiany w 
ze,spole. Na miejsCe _tych, 
którzy odeszli - nie b;t0 ich 
wlelu - przyszli innL 'Mamy 
90-osobowy zespół, · siładają 
cy się z sześ&lziesięciu męż
czyzn i trzydziestu kobiet. 
Przeważa młodzież, jetlt spo 
ro aktorów w najlepszym 
wieku 40-60 lal . Naszemu 
zespołowi trzeba jeszcze bar 
wy aktorskiej. Każdej sztuki 
nie 'bylibyśmy w sl:aiQie ob
sadzić, ale duży repertuar 
inożerny grać. Fredi:ę, Slowac ' 
kiego, S1.ękspira. Obok nich 
must być na naszej scenie 
Wyspiański, Witkacy. Język 
poliki t aktorstwo ' powinno 
się wykształcać na Fredrze i 
Słowackim. To ideał naszego 

• ojczystego języka. Obecny Zf!
spół Narodowego jest do ta
kich zadań przydatny. 

- Co Teatr Narodo-wy bę 
1 dlle mógł pokazać w pny

s:ałym ro~u na opolsldcb Kon 
• frontac,Jacb'l 

- Z klasyki narodowej za 
mierzamy wystawić ,,Lilię We 

e nedę" w mojej rezyserii. 
- Treści tego dramatu., są . obec 
- nie niesł:l{chanie aktualne. In 
, teresuje. mnie rozwarstwienie• e mentalności Polaków, podzlał 
a pt:ze~gając, w środowisku 
e inteligencji. Ta ·sprawa była 
*· ~ w mojej krakowskiej lnterpre 
y tacji "LUli Wenedy" i chcę 
~i do, niej wrócić .. Krasowsld ma 
Ił w plalUe sztulf.ę Marli. Dą
e browskiej "Gen:i.un. sierocy".· 
Ił To jut chyba także klasyka. - ~ . 



• eławlkMJ lrucenizacJl - za-
-~ rozumienia Szełl:sPo Zemkie" . -~· J'M.. pirowaltłe) Arkadli, ale szUka 

dro,;..._ pez.ytj' ·IM b)'~ .,Pa.n · j~ nowych środków W)' ram. 
Jowiallki" prawdop04iobnie w -. Naleły P&Dl do grapy 
J'eiyserli • Brontsłam Mlńea. ' pelaltłeb &w6rców łea&ralnycb 

._ A .,_. wlane· tl•*"• w.p61pracnaJ!tcycb s za~anłcs 
•P"'-' ,.uw Wepełt"f · D:nał aoe•aiDL Wiem, ze od 
· ~ Tenaa daeę siunął do wtelu lat reł)'~rv.Je Panł w 
S~ekspira. ·po jqo · .,Antóniu- NenreatL 
,. i IOeoPJtr4 ... Bo;. .,,. te- _ Tam m. in. powstało na 
co u\woru ale nu;,, ie w Scenie }lfarodowej w Bergen 
iłł'O czytartłu Jedem 'M do- Jeclbo 8 moich trzech ~n.ed~ 
brym tropie. Odczuwam · ~.. stawie6 "Miarki za rruarkę 
IłY· · niedosyt po rall.acjaeb Szełreptta, a w Oslo - jedno 
motc:h ukechMJdl_ llłt\dl. W z ~u .,Buny'". Ostatnio 
;,LUli We~' Poc:'UaiDllle ~ w Stęvanger 
dzł8 te20Bana ~J .-.zt\lld w ).,a.fl' Ottrowskiego. Była to 
tym naa\1fłl tnułft111l czatłe D.orwe•• prapremiera te) 
i to, ·eo ,a ~ muslala w azłuki. Teraz c:aeka mnie rea 
)ej tnterpretae}l zmienia~ "_. l.lzMja .,Wieczoru Trzech Kr611" 
~zku z obec:n)'m Cllllleftl. Sze!EłPfra na otwarcie fesU
Do Burzy" Sr.ekipira wr&· wafu teatralnego w Bergen. 
ca~ pi~ rb\7 i clUl~ ~- . - A wke 1 aa ebeJDl rrua 
~ ie mulf4 to znowu zro.. • Jell Paal wierna sw.Je
bi.. bo a laclneto prze4st.a- •u ~6szema aatctro
wie$ aft. byłam •dctltłtlona. wł. !r.. allkee16w arty
Je~~e~j~ nie dotarłam 4o -*a at,...,.la w kraJa l sa 11"•· 
tee.eto, pełnep ~ tej ......_ dslękujt Panl sa rez
sztuJd. lct6rJ · przeczuwam. ..._.. D. wldaeala sa rok 
B~UZJ" - to jedna _,_ ~h .. K..rnałac,Jacll w Opoi~ 
;.,.~ łueyQejl.. W Maro 
dow)ta wr6ellam · do ,,Jak 

l 'WaiD • PGioba", • IIQieala : * - w . ttowll~ l do wro-

loamawiała: 
IOWANA KONIECZNA . 


