
~ b s-Pytam witte SkuszankQ. czy ta wie
kopomna tradycja Kotmian6w, Pawli
kowskich, Kotarbińskich, Solskich nie 
~ na tej scenie, tradycja wielkiej. 
narodowej literatury, i jej pełnej pie
tyzmu interpretacji. A na to Skuszanka, 
że właśnie ta scena kl\tkowska doma
ga siQ żywego stosunku do wspaniałej 
spuścizny literatury dramatycznej, kt6ra 
- jej zdaniem - nie znosi pomniko
wej stylizacji i patetycznej drfłłwoty. 
Pvtam też Skus:zankt. czy istnieje je
dnak coś w rodzaju specyficznego ak
torstwa krakowskiego, albo nawet spe
cjalnej szkoły krakowskiej w teatrze 1 -
TM - potwierdza Skuszanka - r. . 
/uekowsk• specyficznolt I'Mnifutuje 
s/f zwlazcu w przywi•z•niu do w•r
tolci słow•. -A witte w pewnym jego 
szlachetnym patosie? - pytM!. -Nic 
podobnego - m6wi Skuszanka. -
Szkole krakowska daleka jelit od ",.. 
n/ery deklei'Mcyjnej, • jej 1tyl prze
j•will llif w d4żeniu do wyrazistolei 
#owe, przy zachowaniu prwtoty i praw
dy wyr•zu. DolNy ektor krakowski 
mili/ i I'M ZBWIIZB UCZIIf'l IIZBCUne/c d/11 
tralei słowa. d4ży w flłlłb ia/10 sensu. 
nuka upatcie prawdy wyrazu. • unika 
efekcientwB. Lumin•rzem ttł/10 typu 
ektomwe był ong/1 Woinik, i dziJ 
możn• wymienił uereg znlllcomitych 
ektor6w /uekow#cich. dl• kt6rych lilo
wo jelit pierwuorz,dnym instrumen
tem artystycznym: Zofill J•roszewska, 
Marie Kolcilll/cowlllce, Denur. Micha
lowllc•. Anna LutOIIIIIwllke. H•line Gry
g/sszewska, Anna Polony. Eugeniusz 
Fu/de, Jeny Nowak. Wojciech Zię
ttłflki czy Jerzy Tra/s. Teatr /uBicowski 
(m6wit nie tylko o THtrze im. J. SJo. 
weckiego) nie Zllf/Ubil wartolei tego 
pOdlllBWOWB/10 Jrodks tHtnl/n-i akspn 
•i jakim jelit i by/o m6wioM słowo. 
Szkole krskowllc• llttłrB llit na og61 
skutecznie INonit przed ubiciem war
toki #owe przez wyo/brzymiont llłc
spres;, ciel•. demonstrowen4 nll}chft
niaj w groitiliCa i konwencjach gimna
lltycmo-cyrlcowych. Bronimy llif przed 
.. gimn•styczrrymi" inscenizacjami. z kt6 
rych miBioby ns przykllld wynikBt. że 
srcydziŃ neuej dr•mllturgii naro
dowaj możne i trzeb• tr•ktowet jako 
rozrywkowe hece. Nie che, byt tUlllj 
m6wi Skuszanka - neczniczkił po
gltdu .. lwiflolei nie szargat·: B/a 
bron/f tradycyjnie sunowsrrych po
winnolei teatru, ktdrych lllłcceweżenie 
udt11u w jego podlilawowy 11en1, w j•
go wiłliciwy rezonans spolecmy. 

- Czy nie sądzi pani jednak, że teatr 
w związku z dynamicznym rozwojem 
telewizji, tak zachłannie absorbującej 
ludzką wyobratniQ, musi zmienić swoją 
technologię, swój kształt l intensywność 
oddziaływania, gdyż w przeciwnym wy
padku stanie się martwą konwencją 1 
Zrozumiał to też chyba sam Peter 
BIOOk. łtt6ry intceniawel już ~ 
etnograficzną o wymien~niu jadnago 
z plemion afrykańskich, a czynil to na 
miejscu w Afryce. Dokonywał więc 
artystycznej rekonstrukcji pewnego au
tentyku ... 

- Peter Broolc lub je(/0 przyjscial 
Jerzy Grotowilki mnowił #crejM przy
kiMir bardzo daleko posunlftych po
uukiwBI'l psreteetrelnych. Je neto
miast cheiBisbym zsjęt sit poWISzednim 
dniem naszego testru dremlltycznego, 
kt6ry w istocie przeżyws. i to nla tylko 
w Polsce. bardzo qmptometyczny dis 
nlago i neuaj cywilizacji okru dafor
I'Mcjl. 

- Unika pani słowa kryzys? 
- Unikam. gdyż mówienie o kryzy-

w t1111tru niczego nie wyjelnie. Ludzill 
bombardowani dzil zewufd nadmis
rem informacji i dremetycznymi prze
k•umi z es/ego łwillttł przuttłli 
jskby alyszet umych lliebie. nie 
mo114 llit wewnttrznie pozbierał. 

Przaw•llf wtedy biorlf odruchy hme
ryczne. Przutrach wyolbrzymia relllccjf 
ttłkże w utuce teatralnej. kt6rs po
pedłłl w nelltroje katastroficzne: za
czyna zajmował llit g16wnie wls11n11 
zag/s~. Teatr prztlfeżorry przestaje in
tflffiiiOWBt sif lwietam zaczyna zaj
mował •it wyllfcznla sobf. T estr prze
reżony ·nie myl/i o tym. }Bicimi tra-
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O TEATRZE 
KTÓRY POŻERA 

SAM SIEBIE ... 
Rozmowa z KRYSTYNĄ SK~SZANKĄ 

W tym roku mija akurat dwadzieścia lat od 
czasu, kiedy Krystyna Skuszanka objęła pa.
miętną dyrekcję Teatru w Nowej Hucie. 
Skuszanka, podobnie zresztą jak znany teatro
log profesor Zbigniew Raszewski, jest absol
wentką polonistyki Uniwersytetu w Poznaniu. 
~ tamtego okresu pamiętam ją też, jak przej
mująco mówiła wiersze na akademickim tur
nieju recytacji... Teraz Skuszanka, po sied
mioletniej kadencji dyrektorskiej (natural
nie wspólnie z Jerzym Krasowskim) we 
wrocławskim Teatrze Polskim zadomowiła się 
znów w Krakowie, i to w tak bogatym w 
chlubne tradycje Ter trze if . Juliusza Sło-
wackiego. \_/ 

cismi fXZebit llif do llflrCB i Umysłu 
widza. ale czym ttłgo widZJI zadziw/t 
l potBzit. Manifelituje ci.gle swoje 
bardzo wyo/brzymionfl i sztuczne r•cjfl 
istnienie, POfJIIdB}IfC w OliObiiwy bllfOk. 
Przykl•dem tBicich prfltflnsjonelnych kB
plicztJłc billokowych mo114 byt dzil ttłk
że (ttłk kledyl żywe) niekt6ta teatry 
lltudenclcia. m6wl1fCII jtJzy/ciem prze
znM:zonym już tylko ąiB Włllkiego 
..rodzinnego k61/ce". Powstsilf corsz to 
nowe gett• tfiBtrB/na z wismym żar
gonem. l ona to ",.111 byt jakoby odpo
wiedzi• i wyzwillilam dla 11k011tnislej 
formy dewnti(IO miuzczeńskiego tea
tru. Teatr przflstrs:szony si/4 lrodlc6w 
mesowego przllłcezu jBic każde utukB 
przereions. U/fig/ baroleowi formy. zs
czą/ iywit slf w/unymi trelclsmi, 
r•cr;p poż••t sam Jiflbis. 

- Jakie wyjście więc z tego błęd 
nego koła 1 W jakich proporcjach i ko
lorach widzi pani teatr przyszlości, jeśli 
na taki w og61e się zanosi 1 

- Sile oddzisływsnis teatru zwtslll 
sprawdzone już od wielu lltulecl. jest 
w/fe bezspoms. W człowieku bo
wiem drzemaM i drztHTJie ZIIWIIZII duże, 
nieraz niezupe/nie ulwisdomiona lfll· 
knottł zs przeżyciem testrs/rrym, • jelit 
nim ta jMiyne, niepowtsrz•lns. • z•w
srfl bardzo 0110bisttł chwils liirupionej 
ciszy, w kt6rflj dokonuje •lf misterium 
ludzkiej solidemolci. 

- Teatr wiQC. zdaniem Pani, to 
zawsze ten przybytek niezwykłej in
tymności obcowania z wieiorne ludtmi 
naraz. mimo jego tak wyratnie publicz
nego charakteru 1 

- Oczywilcie, m6wlf o teatrze, kt6~ 
ry mi jut bliski. kt6remu }B osobilcifl 
wierą. Ale mol/f sobie wyobraził tBic
ż• testr krzykliwy, glolno agitacyjny, 
jlllc wiec. czy widowiliko 6p0rtowe ... 

- A wNtc: jaki powinien byt ten 
teatr przyszlości1 

- Powinien zn6w zswledflłlĆ wyo
brstn/lf widza./ llfdzr. że nie uda mu sif 
tego 011i4gn~ nowymi BIBkami formy, 
happeningiem ani powieiB"'l "-et· 
Myl/f. że czekamy na powr6t do PrB-
1r6del testru. do eutentycmego prze
kazu myl/i i emocji. ktdrymi odzyllket 
mulli uufBflia tBic bsrdzo dzil już • 
zdezorientowenllf/0 widza. 

- Czy zesp6ł. kt6rym dyryguje Pani 
do sp61ki z Jerzym Krasowskim rów
nież przyczynia się do osiągnięcia tego 
tak pożądanego porozumienia z wi
dzum7 

- StBIBmy 11/f tlllc rozmewist z ak· 
tOt tJm, by był w zgodzie wewnftrznej 
z wlłlsnymi i naszymi intencjami, by 
umittl pnewidyws~ gdzie. w jakich 
trelciach spotlc• 11if z widzem - 6/o
wem, sby był autonomicznym l od
powiedzialnym społecznie Brtyllf4 kt6-
ry .,.,. •lf pozyskat widz• dis jasno 
olereJ/onych ce/6w mwe/rrfch i Jta..,. 
owych. 

- Teatr o jakim mówimy zaklada 
jednak też • pełną świadomość widza 
w samym akcie jego wsp{)luczestnic
twa w sztuce, wyłącza wiQC widza 
przypadkowo napędzonego do sali tea
tralnej. 

- Naturalnie. Widz werbowerry do 
teatru przez kolporterB w zskledzie pra
cy rzadko b~zie naszym autentycznym 
sprzymierzeńcem. Udział jego, }el/i nie 
wyjdzitł pou llferf .. gapienie 6i1J", 
bfdzie om•czBI lltrBlf czssu dl• obu 
lltron. 

- A zatem czy należy zrezygnowat 
z tego widza przypadkowego, nie 

spontanicznego 1 
- Nie. z•pewna trzeba welczyt 

o nia(JO z nim samym. Ale z•dsnie to 
przelu•cu już możliwolei IBmfiliO tel
tfu. Mogłoby teatrowi przyjśt z pomoclf. 
wislnie lrodki ~'MilOwego przekazu 
(prBIIB, radio, ta/awirjB), B/Ił nie UWIIZe 
przychodzlf. CZflllO /XZflciwn;e: pro
wokuj" testr do /uzyku. efekci.,lllwe • ..., 
breku sutentycznolci. Jelit.", jednv 
OptyfTŃstkł: wierzf w ludzi. ltr(Nym ltJ. 
etr potrzebrry jelit jako argument '1/n · 

• nego człowieczelistwa i dllltegp od
n•jdu_i4 w nim prewdz;wlf lldołt. 

BOGDAN DA 




