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REZYSE.RIA 
K Iedy po paru latach otrzy

mała dyplom re:f.ysera, 
miała ju:f. w kieszeni magi-

sterium filologii polskiej, za sobą 
doświadczenia kilku ról zagra
nych w teatrze poznańskim oraz 
udane próby reiyserskie na sce
nie studenckiej. Mogła tei po
chwalić się dużym sukcesem za
wodowym. Oto w Opolu wyrriy
serowała sztukę Bllla-Biełocer
kowskiego pt. ,,Sztorm", za.którlł 
otrzymała nagrodę państwową. 
Pełniła wówczas fWlkcję kierow
nika artystycznego i ciągle uczyła 
się. · . 

- Od Tadeusza Kantora nau
czvłam 1ię plastvczne(lo widzenia 
te4'tru - mówi Krystyna Sku-

, -.zanka - Stani$ławowi Skrowa
czew•kiemu zawdzięczam wrażli
wość muzvcznq. W Opolu praco
wali wówczas doświadczeni lu
dzie teatru i dużo mlodvch. Tu 
przviechal po studiach Jerzv Kra
•owski, tu przvbvła cała (lrupa 

Premiera (w reżyserii Wandy 
WróblewSkiej) wydala im się 
aczególnie dobrze dobraną pozy
cją - bo trafiała w gust kra
kowskich widzów, l była świetną 
rozrywką dla robotniczego widza 
Nowej Huty. 

Ale następne spektakle, które 
miały większy ładunek proble
mowy i ideowy, wywoływać za
częły kontrowersyjne opinie. 
Młody zespół nowohucki sięgając 
po utwory trudniejsze, nadawał 
im w dodatku formę bardzo od
biegającą od teatru tradycyjnego. 
Stosowano tu skrótowe, pełne 
wyrazu plastycznego, ale i sym
bcl"liki dekoracje i kostiumy, któ
re utrudniały - zdaniem niektó
rych - odbiór przedstawień. 
Dziś, po latach styl teatru nowo
huckiego nie wydaje się nikomu 
taki światoburczy - ale wówczas 
Krystyna Skuszanka wraz z ca
łym zespołem podjąć musiała 
ostrą walkę w obronie swojego 

,.WaaanłaHIUI" to bdń tllozortezoa, Uryezna l pełna humoru. Pnedaławienir 
zalł jest pełne wclzlęku, ezylłelutlde, piękne w kałdym &Ńele, ruebu, obra&le. 
cae:t. K. Skusunka, seen. w. Krakowskl, muz. z. Komeek.l) 

utalentowanej mlodzieżv aktor
skie;. Kiedv otnvmałam propo
zvcję objęcia powltBjqce(lo włd
nie w Nowej Hucie teatru, wvru
uvłam z Opol4 z Jer%1/m Krasow
lkim. ł pr%1/iociólmi. Murv teBtru 
rosłv szvbko a mv kompletowa
liśmv zespół, przvQotowv100Uśmv 
planv repettuarowe i pierwsze 
przedstawieftie. 

Tam, gdzie przed laty umieścił 
Wojciech Botrus~awski akcję swej 
śpiewoery ,,Krakowiacy i Góra
le", w 1955 roku przygotowano 
premierę jego sztuki na otwarcie 
najmłodszego w Polace teatru. 
Było to widowisko ,.pełne mło
dziet'lczej werwy i zapału, wdzię
ku i świeżości" - jak plsall re
cenzenci, którzy odnotowali te:t, 
ie ,,znakomity wprost był Fran
ciszek Pieczlka ·- jako Bryn
das ( ... ) i lodnymi uwact dobrze 
zapowiadającymi aię aktorami 
Zdzisław Leśniak, Witold Pyr
kosz". 
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teatru. Broniła też widza nowo
huckiego "widza o całkiem świe
żym, nieskatonym żadną trady
cją ku'lturatną spojrzeniu", które
go przyszlo jej ,,lepić l urabiać". 

- NiQd1/ nie bvlo takiej 111tu· 
acji, abv n41i widzowie mówili: 
nie rozumiemv, nie chcemv tego 
teatru. Za1Dł%e chcieli zrozumieć. 
Ludzie moją oorom114 pasję 
awan6U, uczenia się. W spółczesne 
wvchowanie człowieka może do
konlfWClĆ się w znacznie IZ1fb· 
SZIPfl tempie i nie za wue ko
nłeczna jeet edukacja prowadozo
na przez kolejne szczeble i eta
P11· 

W Nowej Hucie ludzie szybko 
zdobywali kwalifikacje zawodo
we, uzupełniali w pnyspieno
nym trybie swoją wiedzę, także 
i w zakresie wychowania teatral
nego. Drugą premierą teatru lu
dowego była "Księżniczka Turan
dot" Gozziego. Przyjęta chłodno, 
nie cieszyła się dob~ .frekwencją. 

Do Leona Schillera, prowadzącego tuż po WOJIDe zajęcia 
w Szkole Teatralnej w Łodzi, zgłosiła się pewnego razu na 
egzamin młoda dziewczyna. Przygotowała na tę okazję rolę 
jednej z bohaterek "Wesela". Po skończonym występie Schil
ler zapytał, kto ją do tej r91i przygotował. ,,Nikt" - odpo
wiedziała. Wtedy znakomity reżyser zaczął namawiać młodą 
aktorkę, by podjęła studia reżyserskie. 

"Muszę skończyć polonistykę, ale za dwa lata, ;eili pan 
profe80'r będzie o mnie pamiętał, Żgloszę się" - powiedziała. 
Tą młodą aktorką była Krystyna Skuszanka. 

Po dwóch latach przedstawienie 
zostało wznowione, bo chciano 
zaprezentować je na Festiwalu 
Narodów w Paryżu. Po powro
cie z Francji długo szlo bitymi 
kompletami. · 

Teatr nowohucki zapisał się w 
historii szeregiem znakomitych 
przedstawień: Mówi aię dziś o 
walorach ,>J.yszy i ludzi" -
adaptacji powieści Steinbecka, 
,,Snie srebrnym Salomei", Słowa
ckiego, ,,Słudze dwóch panów" 
Goldoniego, ,,Dziadów", o sztu
kach Dąbrowskiej, Brolltkiewicza, 
Szwarca, adaptacjach prozy Eren
burga, Kadepa Bandrowskiego. 
Pozycje te wyraźnie określUy cha
ra.)t·ter teatru. Zyskał on miano 
politycznego, ideowego, walczą
cego z wadami narodowymi. 

- Zawsze staraliśmv się pozv
lkać widownię repertuarem trud
nvm, ambitnvm. Teatr musi po
czuwać się do odpowiedzfalnoki 
wobec publiczności, której powi
nien zapewnić możlłwoU rozwo
ju intelektualne(lo. Ludzie nie 
nawvkli z racji swe(lo swtu żtl
ciowego, czv wieku do •ztuki te
atru, mają dla niej szcze(lólnte 
wiele szacunku, darzą jq zauf4-
niem i ciekawością. To od nas 
samvch zależv, jaki będq mieli 
~..anaJt, iDic4 bccWe ich tDt"d· 
liwość. 

W Nowe; Hucie powstal Klub 
Przvjaciół Teatru. Miał on na ce
lu ul4twienie kontaktu z teatrem, 
umożliwienie rozmów na.. temat 
pr%1/(IOtowvwanJICh tam przed•ta
wień. Stal się pomostem międzv 
zespołem a mieszkańcami. Kiedv 
w pewnvm momencie W4Ż11łll się 
nasze losv i m6wiono o zabraniu 
nas z Nowej Hutv, przvjaciele te
atru, młodzież robotnicza i szkol
na gorąco zaprotestowała, twier
dząc, że ;estelmv "ich teatrem". 

W roku 1965 Krystyna Sku
sunka i .Jerzy Krasowslti przyje
chali do Wrocławia. Otrzymali 
tu teatr z ogromną, Uczącą 1400 
miejsc widownią. Musieli sobie 
wówczas odpowiedzieć na pyta
nie, kim widownię tę zapełnić, i 
zdecydowali: - młodzleiJł. 

- Wvd4toe.~lo się to z początku 
bardzo rv%1/kowne. Mładzłeż 
przvchodziła do teB·tru z butełka
mi wina, stnelBnO do aktorów z 
procJI, palono papieroau. Młodzi 
ludzie nie lułriq, Qd1/ się ich kar
ci. poucza, Qd1/ się zaktJZUje. Mv 
zaczęlilmv traktować ich j4k 
równorzędne(lo pattnerB, z całą 
powa(lą. Wraz z młejscowvm ku
rBtorium podjęlUmv wielkq ak
cję-konkurs pod ft4Z1DCł ,,Młodzież 
poznaje teatr". Objął on .nDJ11n 
.zusięgiem IZkoZv Wrocła1Dia i wo
jewództWa. Zachęcił młodzież do 
svstematvczne(lo oglqdania przed
stawień, do J)Oilnania historii te
atru, zwłaszcm dziejów teatru 
polakle(lo. Wrocl4wska mlodzłeź 
umie dziś zachOW1/1D4ć sił w te
atru. Jest widzem kulturBlnvm, 
mvłlącvm, zcunaoażowanvm emo
cjonalnie. 
Odbywały się we Wrocławiu 

wielkie turnieje teatrałne, dysku-

sje po spektaklach, konkursy na 
ciekawe recenzje, wystawy pla
katów teatralnych projektowa
nych przez -młodzież, spotkania z 
aktorami l reżyserami. Pytano 
przy tej okazji l{rystynę Sku
szankę, jak ona pracuje nad 
spektaklem. 

- Bardzo trudno jest mówić o 
własnej metodzie pr4C1/. Nie 
wuvstko, co jest 1D1/ftikiem aa
motnvch przemvśłeń, dvskusji z 
zespołem, prób, w czalie którvch 
sprawdoza się swoje włdzenie 
1ztuki - d4 sił opowiedzieć. 

Zaczvna słę, OC%1/włłcfe, od WV
boru tekstu, nad którvm długo 
pracuję samo, abv pr%1/(lotować 
pehaą wizję spektaklu. 

Tworzenie przed8tawif?'!łia to 
okazjo, bv JJNeŻJ/ć co najmniej 
tr%1/ P1"Z1/QOd1/. Pierwsza jest ze
tknięcie z autorem, z tworzvwem 
literBCkim. Zaczuna się to z 
chwilq, (ld1/ sięga słę po utwór 
płsarza, kt6re(lo słę lubi, ceni i 
kied11 dokonuje się pierwsze; 
JJNvmim"ki poetvki słowa pimne
(IO do poetvki tDC.Irsztatu teatral
neoo. T.rzeba toówczas uruchomić 
własnq wvobra.tmę, dla znalene
nia najtrafniejszvch rozwiązań, 
pOZtDC.Ilającvch wwwowadzić ;a
sno mvśł autora. 

Dr1141a przvQOda zaczvna się w 
momencie kontaktów z zespołem. 
Tu w rozmowach w czasie pr4C1/ 
każda nowa mvśl, k4żdv śwież11 
projekt rodzi następnv, pozwała 
rozwmqć po6%Czepółne wątki, 
wzbogacić treść W1/P01Diadanvch 
ze scenv tekstów. 

Trzecia PTZ1/Qoda to dzień pre
mierv. BlfWCl on niekiedv przeżv
ciem najtrudniei~Zt~m i najbold
niejszvm. Oto oddałam I'WOjq 
pracę pod osąd public.znolci. Nie 
mam już wpłvwu na to, co będzie 
dziać się z przedstawieniem, na 
d4lsze je(lo lo111. W dniu premie
rv przedstawienie zaczvna istnieć 
tołasnvm autonomicznvm żvciem. 
Bvwa, że razkwita, ale zdarza się, 
że umiera. Siedzę więc na wi
downi i obserwuję reakcję ludzi. 
Pozna;ę przv tej okazji ich men
talność, upodobania. 
Umówiłam się na rozmowę z 

Krystyną Siruszanką tui przed 
wyjazdem Teatru Polskiego z 
Wrocławia na występy do Zwią
zku Radzieckiego. W pierwszej 
połowie ~zerw~ 7.espół ten wy
stępuje z trzema przed&tawienla
mi: "Wieczorem trzech króli" 
Szeiałpira. .,Wasantaaeną" pow
stałą na kanwie tekstów Uuma
czonych ze starohinduskiego -
oba opracowane przez Kryatynę 
Skuszankę, oraz z .,Konduktem" 
B. Drozdowskiego w retyserii .Je
rzego Kl'a'lowskiego. Wyjazd ten 
kończy kolejny etap pracy i dzia
łalności w lirodowisku wrocław
skim. Od nowego sezonu Krysty
na Skuszanka l .Jerzy Krasowaki 
obejmą dyrekcję Teatru im. Sło
wacldeeo w Krakowie. Będzie to 
na pewno nowym bodtcem dla 
ich twórczych poczynań, i okazją 
do przetycia kolejnych przylód, 
jakie niesie zawód reźysera. 

ZUZANNA JASTRZ~KA 


