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VKRYSTYNA SKUSZANKA: POWAŻNIE MYŚL~ 
O WYCHOWYWANIU NAST~PCÓW 

TEA T.R Została Pani kierow
nikiem teatru bardzo wcześnie, 
zaraz po ukończeniu Wydzialu 
Reżyserskiego. Jak to się stalo, 
czy Szkola Teatralna dala ja
kieś przygotowanie do pelnienia 
tej funkcji? 

SKlJSz-ANK"A 
Zostałam w r . 1953 kierowni
kiem arty'Stycznym teatru w O
polu. Szikola nie dawała żadne
go przygotowania w tym za
kresie. Ale przez rok poprze
dzający moją nominację termi
nowalam w tym teartrze, reżyse
rując dwie sztuki jako warsztaty 
dyplomowe. To było jedyne moje 
doświadczenie teatralne przed 
powolaniem mnie na stanowis
ko kierow.nika artystycznego. 
Staralam się jednak przez ten 
rok coś poznać, nauczyć się za
sad działania instytucji teatral
nej. która jest jednocześni e 
przedsiębiorstwem. Zdobyć wie
dzę o funkcjonowaniu zespołu, 
nie tylko art)IIStycznego. Cieka
wiło mnie to. Ciekawiło rów
nież wtedy, gdy objęłam kierow
nictwo artystyczne, nie łącząc 
go ze stanoWiskiem dyrekltora. 

Potem, kiedy w 1955 r. orga
nizowala Pani Teatr .Ludowy w 
Nowej Hucie, zostala Pani rów
mez dyrektorem, lącząc obie 
funkcje w jednej osobie. Szkola 
Teatralna nie nauczyla oczywiś
cie niczego z tej dziedziny? 

Tak, wszystJkiego musiałam 
nauczyć się w teatrze, w pracy, 
w trudnych nieraz sytuacjach. A 
teatr nowohucki organizowałam 
przecież od podstaw, od zera. 
doglądając jeszcze budowy 
wyposażenia gmachu. 

Czy zdaniem Pani funkcje dy
rektora i kierownika artystycz
tz,ego powinny być polączone, czy 
·ozdzie lone? 

Moje doświadczenia wskazują, 
e dyrektorem teatru powinierl 

być artysta, mając przy sobie 
bardzo dobrego zastępcę. Ja na 
pl"Zyklad tu, w Teatrze im. Slo
wadkiego, przez trzy pierwsze 
sezony miałam tatkiego zastęp
cę; był nim zmarły niedawno 
Edward W estrych. Uwalniał 
mnie on zupełnie od spraw eko
nomiczno - finansowo - adminis
tracyjnych. W tej chwili ·zosta
łam niesteJty bez wicedyrektora, 
ale wolę na razie taką IS)"tuację, 
niż mieć zastępcę złego. 

Za to kierownictwo artystycz
ne ma Pani dwuosobowe: Krys
tyna Skuszanka i Jerzy Krasow
ski. Ale mówiąc poważnie: ist
nieje problem przygotowywania 
wice-dyrektorów administracyj
nych, kto wie, czy nie trudniej
szy od sprawy przysposabiania 
dyrektorów-kierowników artys
tycznych. A przygotowywać 
trzeba i jednych i drugich. 

Jeśli chodzi o wicedyrektorów 
czy zastępców dyrekJtora, obojęt
nie jak ich nazwiemy, to nie 
wierzę, by można ich było wy
kształcić na zasadzie jakichś 
studiów. To trzeba zrobić w te
atrze, najlepiej w formie asys
tentury. I wybrać do tego ludzi 

z teatrze pracujl{CY . ~ 
im ta:ką szansę przysposobienia 
do funkcji zastępcy dyrekltora. 
Kandydatem może tu być uz
dolniony organizacyjnie aktor, 
może być główny księgowy, kie
rownik administracyjny czy na-

wet organizator widowni. Trze
ba się za takimi ludźmi rozej
rzeć, porozmawiać z nimi, mia
nować asystentami dyrektora i 
wicedy.rektora i zacząć przygo
towywać. 

A sprawa przygotowywania 
przyszlych dyrektorów-kierow-
ników artystycznych? 

Muszę coś wyznać: być może, 
że o naszym przyjściu do Kra
kowa przesądziła perspe'ldywa 
pracy w Szkole Teatralnej, któ
rej re!Ctorem został Jerzy Kra
sowski. I s:tworzenie w tej szko
le Wydziału Reżyserskiego. 
Szkoła niesłychanie nas w le.i 
chwili pociąga i absorbuje. Ma 
to ścisły związek z Pana pyta
niem. Ja po prostu poważnie za
częłam myśleć o wychowywaniu 
następców. Nie tylko reżyserów, 
ale i przy~złych dyrekltorów-kie
rowników artystycznych. Pod
czas moich zajęć ze słuchaczami 
Wydziału Reżyserskiego staram 
się przekazywać im również mo
je doświadczenia dyrektorskie. 
Staram się wychwytywać u nich 
predyspozycje do pełnienia w 
przy'Szłości funkcji dyrektorów i 
kierowników artystycznych. Jed
m J J , 1 n1 nie. Za ;ro 
predyspozycje uważam zdolność 
syntetycznego myślenia, współ
pracy z ludźmi, zdolności orga
nizacyjne i kierownicze. 

Powiem więcej: niektórych, po 
ukończeniu Wydziału Reżyser-

SZYMON KOBYLIŃSKI 

- Kochana, szwagierka osobiście widziala, że Stach 
Matysiak nająl się w jakimś teatrze!! ... 
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skiego, chciałabym zatrzymać u 
nas w Teatrze im. Słowackiego, 
gdzie jako młodzi reżyserzy mo
gliby równocześnie dalej uczyć 
się kierowania teatrem. Byłby 
to swego rodzaju staż dyrek
cyjny. Pewnych rzeczy można 
się bowiem nauczyć tylko w te
atrze. 

Jest to oczywiście pierwszy 
konkretny program ksztalcenia 
pr~yszlych dyrektorów-kierowni
ków artystycznych, program wy
chowywania - jak to Pani lad
nie nazwala następców. 
Ksztalcenie to odbywaloby się 
zatem i w szkole i w teatrze? 

Tak. I sądzę, że szansa rea li
zacji takiego programu powstała 
dzięki coraz ściślejszemu zwią
zaniu naszego teatru ze szkolą. 

Po tych bardzo konkretnych 
slowach czy zechcialaby Pani 
podzielić się jakimiś refleksjami 
ze swojego wieloletniego dyrek
torowania teatrami? Od otwar
cia teatru w Nowej Hucie mi~ 
nęlo wlaśnie dwadzieścia lat. 
odkąd to jest Pani (z krótką 
przerwą) dyrektorem, plus dwa 
lata kierownictwa artystycznego 
w Opolu. 

Chciałabym opowiedzieć o ied
nym moim odczuciu. Otóż. kie
dy .po raz pierwszy reży~ero
wałam za granicą. choć nróby 
odbywały się dwa razy dziennie 
i działo się to w c1.:asie urlopu 
-miałam poczucie niesłychanego 
luksusu zajmowania sie tylko 
reżyseria. Za drugim wyjazdem 
oo raz pierwszy zaczęłam myś
leć ó zrezygnowaniu z dyrekcji 
i marzyć o statusie wolnego re
żysera. Obowiązki dyr~ktorskie 
plus reż:yl';erowanie oowodują 
niestety stan nieustanne'!o ume
czenia. z czego <dałam sobie 
sprawę pracujar tYlko jako re
żvser •tam. w Norwe<'!ii. Uświa
domiłam sobie. j<>l< bard:w owo 
dyrektorowanie ciąży na mnie 
jako na artyściE'. Dlacz~go nin 
zrezvl!nowałam? Bo rr'iwnie sil 
ne j0st orzvwiązanie do własnr
go dorobku. do IJI<szt'lłtmvanef'o 
orzez siebie zesoolu. do tego. co 
sie stlworzyło. I mimo wszyst
kich tych cieżar0w tworzenie 
własneeo tPatru na sceni" iPst 
bardziei osiagalne. kiedv ~a..,.,n
mn ksztaltuiP się calv te'1 orrm
nizm teatralny (zwłaszcza zes
pół) i samemu się nim kieruje. 

A jednak dobrowolnie Zmie
niala Pani teatTy, ktÓTymi kie
Towala? 

Tak, bowiem doświadczyłam, 
że dłużej niż powiedzmy osiem 
lat w tym samym zespole pra
cować nie należy. Później iuż 
się wszyscy za dobrze znają, 
wkrada się znudzenie, tęsknota 
za czymś noWYm. potrzeba od
świeżenia się. To mi się spraw
dziło: w Nowej Hucie byłam 
dziewięć lat, we Wreelawiu sie
dem. 

:Takie jest największe niebez
pieczeństwo dla dyTektOTa? 

Niebezpieczeńsn111o rutynizacji. 
Mnie ono jednak nie grozi. Za 
bardzo się wszyst!kim w teatrze 
emocjonuję i przejmuję. 

Rozmawia l 
ANDRZEJ WŁADYSŁAW KRAL 
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KLASYKA I WSPÓŁCZ: 
W TEATRZE BUŁGAR~ 
MAJA BASMADŻIJEWA 

W mmwnym sezonie 1974/75 
prawie wszystkie zespoły teatral
ne w Bułgarii zwróciły się ku 
wielkiemu dziedzictwu świato
wej klasyki. Był to sprawdzian 
zwiększonych możliwości twór
czych bułgarskiego teatru, próba 
ukazania ciągłości idei, potwier
dzenia współczesności zawartych 
w niej konfliktów, ujawnienia 
logiki charakterów, prawdy na
miętności. 

NOTa i Romeo i Julia w T. im. 
Masalitinowa w Plowdiwie, 
Zbrodnia i k ara (reż. K. Spa
sow) i Nie igTa się z milością 
(reż. M. Mladenowa) w T. im. 
Ognianowa· w Ruse, Idiota w T. 
im. Byczwarowa w Warnie i w 
T. im. Jowkowa w Tołbuchinie, 
Otello w Błagojewgradzie, I wa
now w Dimitrowgradzie, PTofe
sja pani Warren w Gabrowie, 
Czajka w T. im. Konstantina 
Weliczkowa w Pazardżiku, Ma
ria StuaTt w Starej Zagorze, 
Wszystko dobre, co się dObTze 
kończy w Tyrnowie, FoskTomie
nie zlośnicy w Perniku - to 
tylko mała część ostatnich reali
zacji klasyki. 
Przykładem tego, o czym na

pisano na wstępie, może być 
przedstawienie StTaconych za~ 
chodów milości Szekspira w 
Teatrze Armii Ludowej w Sofii. 
Reżyser Leon Daniel odkrywa tu 
potęgę widowiska teatralnego 
zwłaszcza tam, gdzie warstwy 
dramaturgiczne przeplatają si 
w sposób paradoksalny, gdzie · -
wencja, pomysł 'kształtują o
fil jego koncepcji. Ni po
dzianki, które Daniel s wuje 
widzom, nie są kapryse , lecz 
uzasadnionym sposobe potrak-
towania komedioweg żywiołu 
Szekspira. Wywodzą ię z natu
ry utworu. Malow czość, styli
zowane "piękno", kwint reży
serskiej manier i plastycznego 
rysunku akto ich zachowań 
urastają tu d 
nicznego. Al 
samo dla s· ie, lecz zrodzone z 
potencjaln h możliwości zawar-
tvch w ekspirowskim tekście. 
Partyt reżvserska Daniela 
prze ada żywiołową renesanso
wą komedię na język teatru 
współczesnego. Spektakl mowt 
o władzy rozumu i milości i ich 
wzajemnych zależnościach oraz 
o konieczności pokonywania i 
poskramiania niedorzecznych, 
nieuzasadnionych ambicji. Życie 
jest oiękne! - twierdzi Danie?. 
Ludzie je kochają, szukają we
sołości, radości. Sprzeciwiają się 
natomiast dogmatom, zaprogra
mowanym pojęciom, ascezie. 
która paraliżuje swobodę myśli 
i wyobraźni. 

Z poetyki Dostojewskiego wy
chodzi reżyser Spasow w przeO
stawieniu Zbr odni i kaTy, zrea
lizowanym w Teatrze Drama
tycznym im. Ognianowa w Ruse. 

W .spektaklu Spasowa S:l)tuka tea
tru jest platformą, na krtórej roz
grywa się prawdziwa tragedia 
duszy ludZkiej. I ważne· są tu
taj okolic:zmości lilie fizycznego 
lecz duchowego życia. Simrupli
kowaną sceniczną partyturę re
żyserską wspiera myśl o trud
nych, ale przecież możliwych 
przemianach moralnych człowie
ka, o konieczności maksymaliz
mu duchowego, którą głosił Do
stojewski i kftórą postulują my
śliciele współcześni. W tym sa
mym teatrze dramatycznym w 
Ruse wystawiono także kome
dię Musseta Nie igra się z mil o
ścią. Młoda reżyserka Mladeno
wa rozwiązała przedstawienie 
według praw musicalu. 

Wiele miejsca zajmowała kla
syka również na afiszach tea
trów stołecznych. Współczesnego 
brzmienia Dzieci slońca Gor'kie
go w Teatrze l'j' rodowym im. 
Wazowa dowod:ll przedstawienie 
reżysera Filipa Filipowa. S:vtuka 
G1:>rkiego uzyskała współczesny 
wymiar. Nie naruszając ooetyki 
autora, Filipow skierowal uwa
gę na sedno dramaturgicznego 
konflik<tu. Tu nie ma konstatacji 
bez pokrycia czy uproszczonego---.. __ __.._,. 
kate oryzowani:a pojęć. Tu żywy 
świfl lud~kich namiętności prze
mawia otwarcie językiem teatru. 
Wytłumaczenia szukać należy w 
samej sztuce Gorkiego. ukazują
cej monstrualną destrukcie du
chowego i soolecznego życia w 
carskiej Rosji. Krach iluzii .ie~t 
tu nieunikniony. Inteligencja nie 
dostrzega zbliżającego ~ie koń
ca własnej eooki; jej indywidu
alizm i apolitvczność odcięły ią 
całkowicie orl cierpień narodu. 
~pektakl Fil if)l)wa deprecionuie 
ludzi nawet genialnych, ale cał
kiem oderwanyc-h od praktyki 
społecznej, od logiki życia. Z 
perspektyw czasu przyszłego i 
teraźniejszeg0 reżyser rozpatruje 
zjawiska społeczne, które mają 
odniesienia i do naszej współ
czesności. 

ZAWIA[ 

że od 1 stycznia 1976 "1 

w nowej sz< 

Czytelnicy będą me 

w kioskach " R 

co drugi czwartek < 

Pismo ukazywać s i ę będ 

więc dotychczasowych 2 
otrzymają w ciąg 
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