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M lnęło 45 Jat od Państwa: .' 
debiutu w Opolu. Był to 
debiut wyśmienity. ~- : . 

Krystyna po premierze "Sztor
mu~, p~ reżyserii w teatrze 
zawodowym, otrzymała. Nagrodę 
Państwową, a okres kierowania .. 
przez Panią teatrem opolskim na:. .. 
zwany został czasem przedświtu. 
Przedświtem tego wszystkiego, oo . 
się w teatrze polskim potem wy- ~ 
darzyło. PamiętaJm~ że był to roiC 
1953. . 
Krystyna SkuszaDka: :.:. Były t«? nąj
okrumiejsze czasy stalinowskie. Zył 
jeszcze generalissimus. ; . 
I jak to się Państwu udało jut .. 
wówczas zaistni~ tak inaczej? 
K. S.: -Ja właściwie zawsze o ~ się . 
biłam. W tamt}m Czasie nawetjeszcze 
nie przychodziło do gl~ że można 
bić się o wo1no§ć od stalinizmu. Ale 
mogło już pi.'Z}j§ć do głowy młodym lu
dziom, że tneba się w teatne u~ć 
od soaealizmu. I szukać wta.srMa praw
dy w sztuce. Kiedyś napisa)am króciut
ki wstępile do jubileuszowego opolskie
go programu i nazwałam go .,0 prawo 
dn młodcś:i... · 
Ahuja do "Ody do młodoścl"? 
K.S.: - To też, wych<M'Błam się prze
cież w cieniu Słowackiego. Mickiewi
cza, Non\'ida. Ale wówczas ten tekst 
~i tylko nieśniałym żądaniem: daJcie 
nam, mł~m przynajmniej żyć, to 
maczy - samodzielnie myśleć. 
Pojechala Pan1 do Opola slcier-00-a
na przez władze warszaws~ 
PWST. ,. 
K.S.: - Szkoła mnie wysiała, żebym 
zrobiła dyplom reżyserski. l, oczywiście, 
z zadanym tematem. To było zresztąje
~ne przedsta\\ienie, jakie zrobiłam na · 
zadany temat. Temat zl!-!Cil prot: Boh- •· · 
dan Korzeniewski i irmi bardzo mako
mici i zupełnie niekainunistyczni twór
cy Wysłali mnie do Opola, żeb)m zro
biła sztukę z radzieckiego repertuaru 
romantyki rewoluCY,jnej, "Sztorm• Bil
la-Biełocerldewsldego. Coś tam było 
w niej autentycznego. To nie była zu- · 
pelnie martwa literatura. · 
Jerzy Krasowski: - Nie była całJdem 
\wk.alJ..."Ulowana. • .. · 



KS.:- Otóż to! Miała w sobiejaldś ży
nioł. Chcąc nie chcąc, żeby zrobić dy
plom, musiałam się piZygOtoWać do re
alizac:;ji. Tekst adaptowałam, poWY,jmo
wałam tylko te fragmenty, które mnie 
zafrapowały. Zrealizowałam to z mło
dzieżą teatralną, która także pi.'ZY,jecha
ła do Opola tuż po studiach. Miałam 
przygody po drodze do jxemiery: Komi
tet Wojewódzki chciał mnie odsunąć 
od reżyserii - wysłannicy KW przycho
dzili na p~; sprawdzali. Ale wytrzy
małam dzięki sile kolegów, całego ze- · 
społu, któcy bronił tego, co róbiliśmy. . 
Miałam wtedy dużo szczę§cia, że trafi
łam na takich kolegów. Dlatego mogło 
powstać pokoleniowe przedstawienie, 
tego pokolenia czelcającego na zmian); 
pokolenia przed§\\itu. Miałam również 
sz~e. że trafiłam akurat wtedy na · 
Tadeusza Kantora. Do Opola polecony 
został przez Kantora na scenografa 
Wąjtek Krakowski. I on przygotowywał 
mi scenografię do ,.Sztormu". Ale się · 
rozchorował bardzo ciężko i na kilka . 
miesięcy wypadł z pracy. I zostałam na
gle bez scenografiL Wtedy pąjechałam 

· do Krakowa do Kantora i poprosiłam go 
o pomoc. Nie odmó\\ił i przejął sceno
grafię. To niesłychanie wzbogaciło na
szą pracę. Wprawdzie tamten Kantm; 
to nie był Kantor z "Umarlej klasy", to 
b~ i "normalny" scenograf; a1e jego pra
ce były inne niż wszystko to, co się 
działo wtedy w polskiej scenografii. Je-

. go scenografia była rewelaCY,jna na owe 
czasy. I kiedy piZY.iechał na premierę 
wybitny krytyk z MosJ..."W)I prof. Markow, 
PQ"iedział, że to jest najwybitniejsze 
przedsta\\ienie rewoluCY,jnej romanty
ki, ja)de ostatnio \\idział i że powinno 
ono być pokazywane w Moskwie jako 
przykład nowego, świeżego spojrzenia. 



Po tym moim debiucie Kantor się roz
ochocił do naszEli współpracy i zrobili
śmy razem .Miarkę za miarkę" Szek
spira, pierwszy raz w powojenneJ Pol
sce. To przedstawienie całkowicie od
chodziło od zasad nieszczęsnego reali
zmu soc;jalistycznego. Parniętam taki 
śmiesmy epizod na moim egzaminie . 
dyplomowym, właśnie z .,Miarlci za 
miarkę", bo w końcu zdawałam egza
min nie ze .,Sztormu"- komi$l uzna
ła, że skoro dostałam Nagrodę P.lń
stwoWą za ,.Sztorm", to ona nie może 
już tego spektaklu oceniać i w rezulta
cie robiłam dyplom z Szekspira. raJ ... 

. wiozłam egzemplarz reżyserski, prąjek
ty scenografii Kantora. I<omi$l egu
'ininacyjna była nieco zaskoczona, bo 

~· jakieś dwa - trzy lata przedtem Kantor . 
został wyrzucony z Akademii Sztuk . 
Pięknych i uważany był za twórcę nie:
prawomyślnego. Kiedy JcomUUa obejaa
ła prqekty Kantora, jeden z egZAmina
torów zapytał: ,.Proszę powiedzieć, ja
kie tu jest źródło światła?" Chodziło 
wszak o pełny realizm. Scena była 
w lochu, całkowicie zamkniętym, do
ciekano więc skąd tam światło,.prze
cież to nierealistyczne. A ja na to odpo- · 
wiedziałam, było to d~ bezczelne 
w ówczesnej sytuac;ji, że światło jest 
z reflektorów. Uznano, że brakuje mi 
myślenia realistycznego. . 
Reflektor jest bardzo realn)t.: · . 
K.S.: - Nie podzielano wtedy tej opinii. 
J.K.:- JGedyr:olillmy'.,Księżniczkę Tu~ 
randot",już w Nowej Hucie, młodziutki . 
Witek Pyrkosz grał Kalafa. Jest tam sce
na, kiedy Adebna chce się przebić wiel
ką szpilką od kapelusza. I Witek pyta . 
mnie: ,.A proszę pana, skąd się wzięła 
ta szpilka?". A ja mu mówię: .,No, od .. 
rekwizytora". A on tak dziwnie popa
trzył na mnie przez moment i odpowie
dział: ,.Aha, rozumiem". . 
K.S.: -To był sposób myślenia ~e.: 
siony wtedy ze szkoł)t Włamie przy 
,.Turandot" wielu młodych aktorów do- . 

wiadywało się, na czym polega zasada · 
groteski w teattze .. : . . . 
Wróćmy Jeszcze do Opola, do .. · 
przedświtu. Umarł Stalin... :· 
K.S.: - Przeżyliśmy to w Opolu wszy-.' . 
scy. To było wielkie dla nas wydarzenie. · 
Myśny popadli prawie w histeńę nie
cierpli~ że z tegO wyniknie coś . 
wspaniałego. I rzeczywiście. · 
Teatr opolski wówczas zasłynął. 
Dlaczego liczył się ten zespół? 
K.S.: - Bo to był zespół, do którego do
kooptowany został Józek Szajna, został 
stałym scenografem, pl'ZY,jechał Kra
sowski, a muzykę pisali Lutosławski, 
Skrowaczewski. Najtrafniej i najzaba~
niEli określał to Kanto~; pytan)l dlaczego 
tak chętnie jddzi do Opola: · .,Bo my 
tani robimy polskie Ateny". . · 
Nic dziwnego, fe po przedświcie . 
nastał świt, czyli Państwa okres • 
nowohucki. Otrzymali Państwo 
rzadką propozycję stworzenia te-

. atru od podsta~ w nowej dzielni
cy Krakowa, niedawno wsi. To by-
ło wyzwanie i pokusa. . 

. K.S.:- Zapewne. Ale ów eksperyment 
nowohucki tak dokładnie opisano, że 
nie wiem, co dZisiaj do tego dodać. 
Stał się bez mała legendą. .. Inną . 
jednak od Opola. 
K.S.: -W Opolu chodziło o odrzuce- . 
nie realizmu socjalistycznego. 
RodzaJ kontestacji? 
K.S.: - Młodzieżowy bunt przeciw te· 
mu, co było i panowało w teatrze 
i w sztuce. I m~ę. że w Opolu robili
śmy jeden z bardzo- wówczas- nowo
czesnych teatrów. Mimo oczywist~ 
skromno§ci tej scen)C A w Nowej Hu
cie, a to już zupełnie inna sprawa. To 
był ekspecyment,. z którego nie wiado
mo było, co WY,jdzie. PrzY,jechaliśmy, 
dosłownie, na plac budoW}t Do robotni
ków. A byliśmy już rozgrzani doświad
czeniami Opola i chcieliśmy robić sztu
kę, no nie taką z .. Moralności pani Dul" 
skiej", tylko sztukę, która będzie miała 



am~c;je daleko szersze niż mały ~ · ·. 
alizm. Ja nie pogardzam ,.Moralncś:ią 
pani Dulskiej", proszę mnie dobrze zro
zumieć ... 
Zapolską te:t Państwo przecież . . 
wystawiali_. . . 
J.K.:- ... ale dużo później, w Teatrze 
Słowackiego... . 
K.S.: - Rzadko sięgaliśmy po tego typu 
repertuar w całym n8SZ)Til życiu. Tak 
czy owak w Nowej Hucie miełimty po
czucie, że już, już coś się ruta,j stanie, 
że zbliża się polska rewol.uąja. Przeczu
waliśmy Pa:f.dziemik. Jeszcze nie wie- . 
dzieliśm); jak to się wszystko~ . 
ale odWażyti§my się już na bardzo ostre 
wypowiedzi politycZne na scenie. Olcę 
to zilustroWaĆ na przyk!adz:ie ,.Miarld 
za miarkę". Było to jedno z pierwszych 
przedstawień, po ,.Księiniczce Turan
dot", po ,.Krakowiakach i góralach", po 
"Balladynie", które wystawiliśmy jako 
sztukę o przemocy, o nadużywaniu 
~-· 
J .K.: - ... i o karze za zbrodnie. 
O jakie zbrodnie tam chodziło? 

.. J.K.:- (śmiech) Balladyn)t oczywiście. 
K.S.: - Bo musi pl"l)jć kara za zbrodnie. •. 
J.K.: -Kara za malin)t.. _ 
~Y do "Miarld za miarkę'! ~· ;_.: 

' Szekspira. : ;:. . ·. -~ ':. 1 '· . ... ,. '~. · 
K.S.: - Razem z Tadeuszem Kantorem 
doszlimny do przekonania, że trzeba · .. , 
mów wystawić ,.Miar!.:ę", Idąc dafef ~~; '; 
w nawiązaniu do współczesnej 'rniczy:···. 
wisto&:i świata. · 
J.K.:- Dalej usta\\iony był celownik. 
Ponieważ widziałem przedstawienie 
z widowni, mogę o swoich wrażeniach 
dwa słCMa powiedzieć. Proszę palla. . 
w 56 roku Szekspir na scenie, a po · 
scenie idzie pochód pónurych, milczą
cych postaci po ulicach. I niosą tecłmi
ką wc;ierki zrobione portrety namiestni
ka baju na tle \\ielkiego muru i wieży
czek strażniczych. Przecież to było bez
czelne, jeżeli chodzi o sposób zaatako
wania współczesno&:i. 
K.S.:- Było dla wszystkichjasne- ży
jemy w obozie. Choć kostiumy były cał
kowicie ahstrakcy,jne, przedstawienie 

•• stawało się niemal dosło\\nym nawią
zaniem do rzeczywisto&:i. A było ~ .. 
jeszcze przed Październikiem. Nie pa
miętam dokładnie, kiedy Kazio Dejmek 
Wys:zedł ze ,.Świętem Wmkelrida" ... 
To się działo w tym samym czasie. 
K.S.: -Właśnie, to było gdzieś równó- ·· • 
ległe. Potem przyszedł Pa1dzieinjk. · ·, · 
Mielimly wtedy poczucie misji patrio
tycznej - rozwalania tego muru, któty 
nas otaczał. 



J.K.:- Ten problemjuż dawno mieli
śmy :m sobą. IGedy wystawili.mty ·~· • 
• Księżniczkę Turandot", to już wszyst- · 
ko postawili.mty .,na głowie". Propono
waliśmy zupełnie inną formę teatru niż 
obowiązywała przed rokiem czy dworna 
laty. Ale doszła do tego misja druga: jak 
do takiego teatru przekonać naszą wi
downię, która była zupełnie surowa. .. 
Zrodz.ił się wielki spór o kształt teatru. 
Postawiliście publiczności bardzo 
~kie wymagania artystyczne. 
Zadnyąt ustępstw. 
K.S.: - Zadnych ustępstw! Przede 
wszystkim \'I')'SOkie wymagania m~o
we, wyrafny kierunek skojarzeń: .Stan 
oblężenia" Camusa, i .Orcsteja" Ąj
schylosa, i .Dziady" Mickiewicza, 
i .Sen srebrny Sa1omci" Słowackiego, 
pierwszy raz po wojnie wystawiany -
krytyczne, gol'zkie spojrzenie na polską 
histońę. 



· · Żadnych "prŻyjemnych ciasteczek. 
J .K.: - I żadnych miraży, które Polaey 
tak lubią i delektują się nimi martytolo
gicznie. 
Słowem ani akademia, ani ka- . 
wiarnia. A więc teatr trudn)t 
K.S.: -To był teatr rzeczywiście trud
n); ale zdobył Nową Hutę._ To niepraw
da. że przychodziła do nas - takie sta
wiano nam zarzuty- sama publicznogć 
z Krakowa. Z Krakowa rzeczywiście • 
przyjeżdżali. I z całej Polski piZY,jeżclża
li. i z zagrani~ Ale jednak trzon pu
bliczności to była Nowa Huta i to ~io 
nasze wielkie zwycięstwo. Kiedy \\~'Stę
powałam na sesji Teatru Narodów 
w Paryżu w roku 1958, wcale nie za. 
mierzałam ekscytować zachodniea pu
bliczności opowiastkami, jak to w Pol
sce można teatrem porwać robotnikó\\: 
To były fakty już sprawdzone i w na
stępnych latach potwierdzone. 
Muszę jeszcze o jedno zapytać: 
r::zy Państwo byli tacy przenlkli\\ 1, 

· r::zy też drepczemy w mH;jscu? 
Kiedy bowiem czytam Państwa . 
wypowiedzi z dnlgiej połowy lat 

.· 50., Odnoszę wrażenie, :ł.e chodzi 
. o nasz teatr dzisiejSZ)t ni di8gno
. ży się utrzymuj~ o niedowładzłe 
·.· dramaturgU, o nędzy krytyki, 

o potrzebie teatru wysokiego. Ma
my wiecznie .. te .~ preten~e. 

· , .!.dot.e .~jest na zawsze przypisane 
·teatrowi? Na przykład poczucie 
kryzysu. Jeśll dziś spojrzeć na 
oWe~ moma mówić o roz
kwicie teatru, a jednak mówiła 
Pani wtedy o kryzysie. ! · 
K.S.: -:- Mnie się wydaJe. że prawdżi"Y 

. roZkwit, i to nie tyllco teatru, ale w • 
Ie polskiej kultur); przypadł na lata 
1956- 76. To takie wspaniałe dv.u
dziestolecie w PRL-u, naprawdę błysz
cz.ące. I m~ę. że wtedy o kryzysie się 
nie mówiło. Wtedy toczyły się bardzo 
poważne dysku~ o fonnie, jakajest 
granica awangardy, na czym pol~ 
związki z tradyQą. Parniętam nasze 
pM.niejszę wypowiedzi, na przyklad we 
Wrocławiu... . 
1b już następny Państwa etaP- mo-

'.te trzeJ:- by go nazwać~ 
w..sz teatr ząjaśniał w pelhL 
K.S.: - Nie mówilimly wtedy o Ja)ozy
sie. Ale mówiliśmy na przykład o po-
trzebie romantyzmu. ·· : . 

. JA=.- To był bartłZo Ważny cz.as "')bo-

. ru tradyc;ji. Otóż wybranie przez nas .ro- . 
mantyzmu było takim wyborem: I nie 

. tylko. Było też opowiedzeniem się, okre

. śleniem stosunku dO rzeczywistości. . 



. J.It:.- To był bardZo Ważny cz.as w>'bo

. ru tradyąji. Otóż wybranie przez nas ro-
mantyzmu było takim wyborem: I nie · 

. tylko. Było też opowiedzeniem się. okre-

. §leniem stosunku dO~· 
. K.S.: ::.Z tyrń, że my obydwoje mamy 
sPecyficmy pogląd na romantyZm. Wy
bieramy z romantyzmu przede WSZ)'St
Jcim tO, co było w nim m~ kryty~. 
Oczywiście, to wcale nie przeszkadza, 
że Krasowski zna na pamięć ,.Pana Ta
deusza", a to nie jest arcydzieło nad
miernie krytyczne, raczej .apologia 
dawnej Polski. .. Nigdy nie dotykaliśmy 
utworów Krasińskiego, bo coś nas 
w nich uwierało. Słowaclci był dla nas 
ruUważniejszy: .,Balladyna", .,Sen srebr
ny Salomei", ,.Kordian", ,.Fantazy", 
,.lilla Weneda". To były bardzo gorzkie 
portrety Polaków. Z tej samej tradyc.ji 
Krasowski wywiódł ,.Geniusza sieroce
go" Marii Dąbrowskiej. W tym nurcie 
utrzymał także .Zemstę" F~ 
A jak w tym wyborze mieszczą się 
premiery ,.Krakowiak6w i góraU"? 
J.K.: - To była bardzo szlachetna dani
na na rzecz trady~ji teatralnej i polskiej 
tradyc;ji, chociażby dramat~cznej 



i muzyc:znęj. A także <U na rzecz gu
stów widzów, l'tórzy ,.Krakowiaków" 
bardzolub~ . 
K.S.: - Nie mówiąc o t) m, że to jest . 
tak samo, jak w ,.lemk:ie": Polacy mu
szą się ciągle bić, zawsze muszą być 
i Krakowiacy, i g6rale. 
J.K.: -W tęj sztuce wielkiego bagażu 
polityczno-ideowego nie ma. ale stoi za 

o nią pię1cna tradyqa Pami~); jaką o 

rolę odegra1a ta sztuka Bogusławskiego 
na rzecz wielkich reform u schvłku 
Rzeczypospolitęj szlacheckiej. · 
\\e \\i-oclawiu swój program zre
alizowaliście Państwo w pełni. 
Prawdę mówiąc. program Teatru 
Narodowego. 
K.S.:- Z ukierunkowaniem na wycho
\\anie młodzi~: To, co udalo się nam 
osiągnąć na widCJ\\ni, która liczyła 
1200 miejsc, i która w rezultacie naszej 
działalności ~ia wypełniona głównie 
młodzieżą licealną i studencką. Rozwi
nęliśmy szeroką współpracę ze szkoła. 
mi i Uniwers\'tetem Wrocławskiem. 
Dlaczego w~ tego opuściliście 
Państ\\'0 Wrocław? 
J.K.:- Ciężko było opuszczać prl}ja.
zny nam Wroc:U\\: Dwa lata trwały roz
mCJ\\"Y z Krakowem. Kiedy minister kur
tury zaproponCJ\\-ał mi kierowanie szko
łą teatralną. przeszliśmy do Krakowa 
mając przyrzeczone otwarcie tam wy
działu reżyserii. Tak się Stało. KienUąc 
Teatrem im. Słowaclóego i szkołą moż
na ~io oprzeć proces dydaJayczny 
o teatr, a teatro\\i zapewnić młode ka
dr): Zawodu u~ii: Krystyna Skuszan
ka, Komad Swinarski, Jerzy Jarocld, Je
rzy Zega1ski i Jerzy Krasowski. Nasi 
uczniO\\ie to m.in. Ania R>lon~ Kry: 
stian Ulpa. Marcel Kochańczyk, MiJco. 
łąj Grabowski, Krzysztof Babicki, 
Edward Ulbaszenko, Andrzej Dziuk. 
Niczego sobie "przychówek". Czy 
to omaczało zerwanie zwlązk6w 
z \\i-ocla·M'iem? 
J.K.:- Wdzięczny miastu powolałem 
do życia we Wroda\\iu dwuwydziałową 
filię krakowskięj szkoły teatrahu'3. 
Pierwsz~m jej prorektorem był Janusz 
Deglez; a pier\\"SZ}m nauczycielem ak
torstwa Igor Przegrodzki 
A więc szkoła i teatr wypełniały 
Państwu czas w Krako\\ie. To chy
ba wszystko? 
J.K.:- Nie. Przez rok ~iem głównym 
reż)-serem krakO\YSkiej tele\\i7,ji. 
Skąd ta pracowitośt, a może za
chłanność na robotę? 
J.K.:- Przyszli, prosili, więc pomo
głem, a pieniędzy od nich nie chcia
łem. Wlełe wtedy robiłem przedstawień 
w TY, \\ięc łatwo mnie znald1i. 
Co to znaczy: "iele? 
J.K.: - Kilkadziesiąt, ponad trzydzi~ 
w t} m dwie realizac;je własnych tekstów 
O Ue wiem. z sukcesem? · 
J.K.:- Dostalem trzy Złote Elcran)t 
Dlaczego nie reżyseruje Pan teraz 
w1V? 
J.K.:- Proszę zapytatJurlca Koeniga. 
On zna odpowiedt. 
A co Pan teraz robi? 
J.K.: -Jak to ro? Nic. Aha, uczę mło
dych reżyserii w \\mzawskiej Akade
mii Teatralnej. Ale to prawie hob~ 
Przez tyle lat tworzyłlścle parę nie 
tylko jako małżeństwo, ale jako 
artystyczny tandem. Takie arty· 
styczne maHeństwa bardzo rzad
ko się ~ Tworzyliście wspól
nie, ale inaczeJ. To były zawsze 
dwa teatry: Teatr Sicuszanki l Te
atr Krasowskiego. Różnica tkwi 



nie_ tylko w temperamentach poll
tycznych czy w formie, u Krystyny 
Slmtmmld zawsze bardziej poetyc
kiej. nleuchwytlwd, u Jerzego Kra
sowsklego zawsze bardziej reall- . 
st)'Cmej, bardzlej zmysł~. To 
było połączen1e pierwiastka t.efl. 
sldego l męskiego w sztuce, awers 
l rewers. r . • 

K.S.: - Swego czasu nawet o tym pisa
no, że nasz teatr to dwa w jednym. 
Symbollcznle- dJa Skuszankl zna. 
Idem firmowym był Szekspir l Sło
wacld, dJa Krasowsklego - Kaden 
l Przybyszewska. Dlaczego? 
K.S.: - We wszystkich moich insceni
zac;jach starałam się ukazać Sło·wackie
go jaJco twórcę będącego macznie bliżEli 
Norwida niż się powszechnie uważa. 
Jako poetę gorzko ironicznego, niesły
chanie wnikliwego, który c:łlVe nam cią
gle porażająco aktualną diagnozę stanu 
ducha Pola..k6w 
J.K.: - Kilka słów o adaptac;ji .Genera
ła Barcza" Kadena. Dlaczego się za to 
zabrałem? Chodziło o pokazanie fródeł 
współc:zesno§ci. Wtedy wracatiśny do 
niepodlegkś:i, przeżywali§my .rado§ć . 
z odzyskanego śmietnika·. Wiele tam
tych nastrąj6w odezw.lło się w okresie 
powojennym, osobliwie w 1956 roku. 
Ale kolebka tych zachowań znajdowała 
się w dwudziestoleciu. Nie~ tek
stu o tym wielkim procesie, sam sobie 

· ten tekst. Sceniczny napisałem. A wra
cając do wspólnego mianownika nasze
go teatnl, czy naszych teatrów: nasze · 
decy7je artystyczne zawsze ~ 
gdzi~ u spodu, z potrzeby mówienia 
o najważniEliszych spławach narodu. 
K.S.: - To się nie zmieniało ani nie 
zmienia. Także dńsiąj. Włakiwie tylko 
wtedy można mówić poważnie o te
atrze, kiedy się twórca o~ przekaże 
jasno, jaki ma stosunek do swoich cza
~doludzi. 
Mówicie Państwo o Jatach 50., 
60., 70., jakby nie istniała cenzura 

l moma było bez ogi-anlczeil reali
zować ~ wl7Je artystyczne.• 
J.K.: -ja zawsze byłem człowiekiem 
lewicy -nigdy komunistą. Ale to wcale 
nie maCZ}; że było mi ~. Przeciw
nie, bardzo często spotykałem się ze 
macznie Y.~kszymi oporami ze strony 
cenzury niż moi koledz); bo byłem 
agresywny. Trwała zresztą osobliwa gra 
z cenzorami, pewna umowa: cenzor 
powiadał, że nie może mi tego pu§cić, 
a ja udowadniałem, że może. I ile tylko" 
można było rozepchnąć ówczesne 
ograniczenia, t}ie rozpychałem i posze
rzałem pole wypoy.iedzi. Czasami wo
jowałem kilka łat, np. o .Burzliwe życie 
Lejzorka Rojtszwańca" czy o .Sprawę 
Dantona ". Udało mi się ki~ wywqo. 
wać już zcljętą z druku sztukę Thde
usza Różey.icza .Pogrzeb po polsku". ·. 
Trzy lata Kazio Dejmek i ja, bo akurat 
wpadljgny na ten sam pomysł, wąjowa~ 
Ji.śmy o wystaY.ienie ,.Lejzorka'". No, 
tekst nie taki bagatelny. .. Ale w pewnym 
momencie Dejmek odpu&:ił, nie miał · . 
już siły ani czasu cłalEli wojować. Ale ja 
nie darowałem. W końcu Luc;jan Moty
ka, który był wtedy w Krakowie, wziął to 
na siebie i rzecz puszczono. Powiedział, 
że on, jaJco sekretarz wąjew6dzki, bę
dzie odpowiedzialny za wystawienie. 
Przed.c;tawienie miało ogromne powo
dzenie. Ten cenzm; który mi trzy lat2 
przeszkadzał, w końcu w Krakowie 
spektald zobaczył. Zadzwonił do wice
prezesa cenzury i powiedział, że się 
wstydzi, że tyle czasu Krasowskiemu 
trzymał tekst. Bo zobaczył - ku swemu 
zdziwieniu - wzruszające, głęboko ludz
kie przedstawienie, podczas którego . 
można się było umuechnąć, ale jedno-
cze&Ue nie było do muechu. A kiedy n 
wystawiałem ,.Sprawę Dantona• we ~ 
WrodaY.iu miałem na próbie general-
nEli dwunastu cenzorów. .. 
... prawdziwe sympo7jum. 
J.K.:- Chcieli mi tam różne fragmenty 
wyciąć, ja walczyłem desperacko. 



Wreszcie powiedzieli: ,.TegO nie może. 
my pu§cić". "A ja do nich: .. Ludzie. · 

. przecież wyrywacie mi trzmowy ząb". 
Otóż ostatnie słowa, jakie ~ze 

· scen~ a mówi to prokuratar trybunału 
rewolucyjnego, brzmią: ,.Cholera, nie 
rzemiosło". 
Wzlęll to do siebie? 
J.K.:- Chyba tak. bo kiedy podawałem 
płaszcz pani z cenzury. kiedy już wycho
dziła w towarzystwie swoich kolegów, 
powiedziała: ,.Cholera, nie rzernioslo". 
Tak mi się zwierzyła. To nie było tak do-

, kładnie: tu twórca, tu cenzura. Wtedy 
isąliał tąjemny uldad, nigdy na ten· te
mat nie rozmawialiśmy, a jednak istniał. 
Ireneusz lredyńsld to nawet iro
nłeznie Ukazał w jednej ze swych 
sztuk, ,.Ołtarzu wzniesionym so
bie": jej bohater, Cenzoz; uważa 
się za głównego twórcę sukcesów 
u~ która musiała zdoby
~ się na wysiłek, aby wyminąć 
ogran1czenła. Dziś jut nie istnieją 
tego typu p~ A jednak te
atru nie robi się wcale łatwiej. To 
narastanie pneszk6d odczull Pań
stwo także pod koniec pracy 
w Krakowie, a zwłaszcza w Te
atrze Narodowym. Dlacz.ego tym 
razem się \\am. nie powlodło? 
K.S.: - Nie mogło się udać. Byliśmy 
naiwni sądząc, że można się było wów
czas poprzez teatr zrozumieć. Społe
czeństwo rozpękło się na pół. Nie był to 
czas dla teatru, l"tól')' łączy. 
J.K.:- Mimo to nie b\i to czas całkiem 
stracony. W Ma!) m nrlelimly nadkom
plety na trudnych przedstawieniach. 
Ale nadciągał już niepom)~Y czas dla 
teatru. Na JX!"TlO tracił on rolę jako 
jedna-z tr)ł>un, niekiedy obok ambony 
na,hw:!:niejsza. 
~dzisiaJ nie ciągnie Państwa 

do teatru, do pokierowania jakąś 
soenll? 
J.K.: - Nie. Bo dziś trzeba być człowie
kiem szalonym, żeb)' zostać dyrekto
rem. Po pierwsze, nie wiadomo co grać 
i dla lcogo? 
Na jakle nąjważniejs:z:e pytanie 
musi odpowiedzleć sobie retyser, 
a tym bardziej dyrektoz; zanim 
przystąpi do pracy? Jak ma prze
drzeć się przez mgłę. bo tak~ 
nąjkrócej można opisać współcze-
sną teatru. 



K.S.: :_ MuSi odpowiedzieć sobie na 
pytanie, jak nawiązać kontakt z praw
dziwą publiczncś::ią. To maczy nie 
z taką pu~ą. J...1óra przychodzi 
się gapić i co nąjwyżej trakttge teatrtJ. 
rozrywkę. To pytanie fundamentalne. 
J.K.:- Najwybitniejsze spektakle ru -
wymagają żadnej zachęty. Mają tak 
wielką siłę oddział)1'ania, że lepszy a:y 
gorszy wieli od razu odCZ4je, że to jest 
coś naprawdę nieprzecięt:nego. 
Ja w to nie Wierzę. 
J.K.:- Nie wierzy pan? Jak bylimly · . 
w Nowej Hucie, nie było tam przecież 
wyrobionych widzów, a przychodzili. 
K.S.: - Ale trwała ciągła awantura 
o ten teatr; prasa tworzyła atmosferę 
swego rodzaju skandalu. I przedsta
wienia były traktowane jako sensaCY,j-

. ne. Jedni się zgadzali, drudzy nas 
zwalczali. Fbmagał nam "ięc pewien 
snobizm. Gdyby była cisza i pustka wo
kół teatru, to nie wiem, jak by się poto-
czyły jego lOS): ' 
J.K.: -Może. Ua:y się jednak też do
stępn~ teatru i kultury w ogóle. Co 
się stało w ostatnich latach? W wielu 
maJych miasteczkach powstała kultu
ralna pustynia. Zniknęły domy kultuiJ 

· kina, biblioteki. I potem dziwimy się, że 
wzrasta przestępczo§ć. Kultura decy
duje o substancji narodu. O tym nie 
wolno zapominać. 

W .:- Mnie się zdaje, że w sytuacji, ja
~ b Jest w tej ch\\ili, może nawet nie tyl

ko w Fblsce, ludziom, którzy parają się 
upowszechnianiem kultury i tym, kt6-· 
rzy mają ambicje twórcze, zostało tylko 
jedno: zaczynać od początku. Ja na 
. przykład, gdybym była 30 lat młodsza, 



to ~ej WY,jechalabym do małego 
miasteczka, znalazła ja]óchś prz)jaciół 
w samorządowych wła,dzach, ale przede 
wszystkim szukałabym~ amatorów 
i to z różnych dziedzin. I takich, którym 

. podoba się tea~ i takich, którzy chcieli
by zmierzyć się z plastyką. z muzyq. 
I zaczęłabym coś robić od nowa. Może 
to są pomysły śmi~ 
Dlaczego mówi : od począt-
ku? 
K.S.:- Bo~ zaczyna się szukać nie 
od korzeni tylko od fonny teatrahlej, to 
znaczy. je§li chce się licytować w swąjej 
awangardowo§ci, to z tego niewiele dzi. 
siaj wyniknie. Zaczynać od nowa, to 
maczy zadać proste pytanie: po co ty 
człowieku :ż)jesz? To maczy poszerzać 
wyobrafnię i wrażliwość. Tymczasem 
nasze społeczeństwo jest zajęte gonitwą 
za pieniędzmi. Mówię to wprawdzie 
z pozycji człowieka, który spec;jałnie nie 
musi się manwić o status materialn}~ 
bo nie jestem głodna. Ale toż przecież 
ideał życia, polegający na tym, że trze
ba się dorobić, przesądza o tym, że !..'Ul
tura idzie w ruinę. 
Z uporem wracam do naszych pocl4t· 
k6w, do lat młodcś:i, tuż po wojnie 
w zrujnowanym kraju, gdzie wszystko 
było na kartki, gdzie nie było co j~. 
I czło·wiek się tym nie przejmował, 
uczył się, potem pracował. I mobilizo. 
wało nas wewnętrznie przekonanie, że 
trzeba coś ze swoim żvciem zrobić. 
Może i dzisiaj W}j§cie z ideą ~'Ol'Zenia 
od podstaw, trochę w duchu Zerom
skiego, miąłoby Szansę? WydĄje mi się, 
że w takich czasach nie ma innego 
sposobu na odnowienie człowieka. Ina-

' czej sztuka będzie się coraz bardziej 
manierowała, bo będzie ~ swój 
własny ogon. Przecież w teatrze, 
w gruncie rzeczy. przejada się coraz 
bardziej własne pomysły. Prawdziwym 
oc:Uayciem teatrahlym może być tylko 
człowiek. Od nowa pokazać cz:łm\ieka, 
o, to byłoby odkrycie. Ale t)t Jem.; pew
nie się z tego śmiejesz? 
J.K.:- Nie, uśmiecham się do tych 
my~. Jeden człowiek nie zmieni świa-

. ta. Musi się do czegoś odwołać, do me
cenatu państwtMrego, do ludzi zainte
resowanych kulturą. Ale dzisiaj świado
mość działania, oskoma dążenia do ce
lu jest w zaniku. Za rzadko spotykamy· 
partnerów, żeby o tym poważnie raz. 

. mawiać. Szkoda, bO to jest ciekawa 
i ważna rav.ra. 



K.S.: - Wtrącę coś bardziej optyrni
stycznego. Kiedy czytam, że w takich 
miastach jak Częstochowa, czy Kielce, 

• skrzyknęli się ludzie, wzięli się pod ra
mię, i wyprodukowali operę, to mnie 
pokrzepia. I że się im udało. W Kiel
cach stoi nowy, wiell:i gmach teatru, 
prawie nieużyteczny. Rezydl.ije w nim 
filharmonia. Jacyś ludzie skrzyknęli 
się, wzięli nawet amatorów z ulicy do 
baletu, których ćwiczyli przez kilka 
miesięcy. To samo robili w Radomiu 
z operetką. Publiczno§ć szaleje, bo ta
ka produkcja łechce patriotyzm lokal
ny. że oto w Kielcach po~wila się wła
sna opera. Okazuje się: że jeśli jest 
ambicja w środowisk."U l zbiegnie się 
trochę ludzi, to właśnie na u;j prowin
c;ji budzi się nadzieja. Wcale nie 
w Wcuszawie, nie w Krakov.ie, gdzie 
teatry ·usychają. Ale w maJych ośrod
kach jakby coś kiełkUje. Może to jest to 
światełko w tunelu. 
J.K.:- Zapewne takie siły w społe
czeństwie tkwią. ale kt~ powinien za
ciąć je wyciągać. To nie jest żadne tam 
społeczilikostwo, ale istotna czę§ć życia 
ludzkiego, temu człowiek chce się ~ · 
święcić, coś chce róbić. I to jest istotna 
czę§ć życia narodu. Ty masz rację, mu
si być ~ taki. kto da temu impuls, 
potem rzecz się potoez}t Mówiłem pie
dav.no o tych impulc;ach, które muszą 
być wkalkulowane w opiekę państwa 
i jego struktury. Wtedy to .. od począt
ku" n~bicrze rozmachu i przes~nie 
być utopią. 
Pziękuję Państwu za rozmow-:r • 


