sklej. A zaczęła swoją wspaniałą
karierę w Opolu, w roku 1952. Jak
się do niej przygotowywała, co było
przedtem?.
- Przed Opolem był dług! okTes studiów i to potrójnych. W Krakowie terminowanie aktorskie, w studiu dramatycznym Starego Teatru i studia poloniatyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Potem był Poznań. Grając na scenie zawodowej, kończyłam równocześnie polonistykę, a prowadząc teatr studencki, pró
bowałam reżyserii. Wyjściowym punktem
do zawodu reżysera były moje poloolstycz
ne zainteresowania literackie. Miałam
dwóch ukochanych profesorów: Kazimierza Wykę i Zygmunta Szwejkowskiego.
Obaj zajmowali s · ę teatrem. Moim kolegą na
diach był najwybitniejszy d ·
historyk teatru - Zbigniew Raszewskl.
Miałam dwie drogi do wyboru: teoretyka
i praktyka. Wybrałam tę drugą. Po zrobieniu dyplomu magisterskiego wyjechałam na studia reżyserskie do Warszawy.
Opolskie przedatawienie "Sztormu" było
moją pracll dyplomowi\.

•l

- Ma pani kilka ulubionych utworów l wraca do nich eo pewien cza1-

To prawda. "Sen srebrny Salomei"

Słowackiego
realizowałam
trzy
razy,
"Miarkę za miarkę" Szekspira cztery
razy, a Szeksp irowską "Burzę" - aż pięć
razy. Są to dzieła niezwykle bogate znaczeniowo, ciągle na nowo aktualizujące
się, bo każdy czas napełnia
je własnlj
treścią. W pierwszej opolskiej insceni-

Droga do sukcesu artystycznego
bywa długa i ciernista, usiana bolesnymi porażkami. Czasem sukces
przychodzi szybko lecz jest krótkotrwały,
jak rozbłyskujący na moment fajerwerk. W przypadku Krya,;yny Skuszanki mamy do czynienia ze zjawiskiem wyjątkowym. Jako twórcr. teatralny zwróciła ona na
siebie uwagę już swoim pierwszym
dziełem i nieprzerwanie utrzymuje
przez ponad dwadzieścia lat, zdobytą zaraz na początku swojej
drogT
artystycznej, wysoką pozycję. Jest
uznaną
należy

indywidualnością
ścisłej czołówki

do

twórczą,
reżyser-

zacji "Miarki" w 1953 r., realizowanej we
współpracy scenograficznej z Tadeuszem
Kantorem, starałam się wydobyć, najciekawsze wówczas dla mnie treści natury
psychologicznej (hipokryzja głównego bohatera, maska. za jaką Angelo ukrywa
swoją prawdziwą twarz tyrana i rozpustnika). Gdy wystawiałam w 1956 r. ten
sam utwór Szekspira w Nowej Hucie najistotniejsza wydawała mi się w nim
sprawa terroru. przemocy , dramat wła
dzy. Polityczny sens sztuki podkreślała
scenografia Kantora. Ponownie wrócjłam
do tej sztuki w 1970 r., realizując ją w
Norwegii, na Scenie Narodowej w ergen.
Tu miała ona zupełni inną wym ę. Wyrażała walkę z fałsz
ą puryt
ską moralnością czy raczej
ental ścią . połą(CIĄG
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czonll 1 rozpuaniem ero~yCZ.n1J1l, bo ._
to 1prawy aktualne w krajach akandrnawakich. Jeszcze raz przeniolłam na 1c:e
nę "Miarkę" w 1971 r. we Wrocławiu, ale
tym razem ju! nie "zabn.miała".
- A Jak b yło 1
.1111 Wened~t", kt6
r11 mieliśmy ostatt
okazJę
orl11dać
w Opolu?
- Przed przystąpier .em do realizacji
obcuję zwykle z tekstez.1 całe lata. Dłu~to
"nosiłam się"
także z "Lillą
Wenedą " .
Denerwował
mme ten utwór z jego
To nie był
kryje • ie
. Kruczem do niego stał
się dla mnie poem t Słowackiego "Podróż
do Ziemi .Swiętej", a zwłaszcza jego VIII
Pieśń ,.Grób Agamemnona". Klucz okazał się właściwy, o czym świadczy mogę to powiedzie(; bez fałszywej skromności znakomita frekwencja na "Lilli
Wenedzie", sława tego przedstawienia.
przedhistorycznym

sztafażem.

Słowacki. Podejrzewałam , że coś

- Czy może Pa.nl aama określló for mułę
swojego teatru, stanowi~tcego
przecież odrębne zjawisko artystyczne
w życiu teatralnym powojennero trzydzlestolecla?
- Rzecz polega chyba na WY'Pracowan!u ~łasnych środków artystycznych f mów1ąc ogólniej aamowiedzy teatralnej. Czym jest teatr, który tworzę z dużą,
jak 1ądzę, konsekwencją? Określiłabym
każdy 1wój spektakl jako 1eans teatralny,
rodzaj psychomachi;, która dochodzi do
skutku w wyniku umowy międzY. widzem
a teatrem, że oto wspólnie wchodzimy w
kreowaną rzeczywistość. Siedzący na widowni człowiek dobrowolnie daje 1i11
wci.ągać ~ pewną gr11 teatralną, by mógł
aob1e uświadomić własną psychikę, swoje
kompleksy, tęsknoty, marzenia. Już od
pierwszych prac reżyserskich w Opolu
dążyliśmy oboje z moim mężerr
Jerzym
Krasowskim, do żelaznej logiki ' real!zacji teatralnych, gdzie wszystko jest podporządkowane myśli nadrzędnej i jej •łu
ży. W takiej koncepcji teatru 1pektakl
moina porównać do budowli, której ukielet konstrukcyjnr •tanowi myśl autorskJ,
uznana przez inscenizatora za najbard:dej

nołnll na dzi6. Moj' formuł~ j..t m. in.
widow!tko zespołowe, bu plud aktorakich, bardzo 1taraMie wykończone, bez
!adnych przypadkowości i bez •tetyzacj i,
którą mi niekiedy,
bardzo nietłUIZnie,
przyp!1ywano. Uprawiam teatr poetycki
- tak bym to określiła, po to, aby .praw
dzić 1 i ę w lluś grach, ma1kach.
- Ilekroó z Jaldero6 powodu Przeprowadzamy w nanej opoliklej kulturze obrachunki - niezmiennie padaj11
nazwiska Skuszankl 1 Grotowskiego,
Jako przykłady wybitnych twórców,
których nie potraf!llimy satn7maó w
Opolu, zwiJIZ&Ó na trwałe a naazym
miastem. Chciałabym, korzystając a okazji, zapyła6 pani~t, jak to naprawdę
było z pani odejściem z na1zego teatru?
- Mogę zapewnić, że nie miało ono tła
konfliktowego. Naw~t było mi żal wyjeżdżać z Opola, ale pokusa była zbyt
1i
O o ska scena była dla mnie l KraJowakiego niejako poligonem doświadczal
nym: pow•tawał tu nasz program artystyczny, który dojrzał do realizacj i w Nowej Hucie, gdzie mogliśmy ,.ruszyć z kopyta". Kiedy w atyczniu 1955 r. ówczesny
dyrektor Centralnego Zar z ądu ł Teatrów w
MKiS, Jerzy Pański przyjechał z propozycją objęcia przez nas nowo wybudowanego teatru nowohuckiego - uznaliśmy
to oboje z mężem za niepowtaq:alną szanlę , zwłaszcza ze społecznego punktu widzenia. Mieliśmy razem z innym! młody
mi twórcami, do których należeli m. in.
tak ambitni i utalentowani 1cenoplastycy
jak Kantor, Szajna, W. Krakowski, tworzyć
teatr w ,.dziewiczym" środowilku
młodego, aocjalistycznego miasta.
- I Jak łen nowohucki eklpeeymenł teatralny bo nasywano Waszą
działalno6ó w Nowej Hucie eksperymentem - 1prawdzlł •!ę w pani odozuciu?
•
- S11dzt:, t. wyeraliśmy batallil o ro botn!czeeo widza. Nowa Huta pokochała
wręcz pewne przedstawienia, jak np. ,.MyI ZY l ludzie", które • zło przez 1ześć la t.
Była w tym co prawda duża zasługa wykonawcy
roli
Lenniego - Franc!IZka
Pieczki, który podbil nowobuckil publiczn~ć,
uwojował jll s kretetem.
Innym
1ukce~em trekwencrjnym było "Burzliwe
tycie Lejzorka Rojtnwan«" Wl pow:!e6c!
Illi :B:renburea.
OdH:d!łmy 1 Nowej
Hutr, albowiem
teatr jut IZtUkll wędrown'- Ludzie teatru
zawsze wtdrowal! ! tak ehyba muai być .
Je.t to 1prawll nukania nowych twarzy
z obydwu •tron rampy. Widz lubi zmiany
To umo -druga atrona. Trzy lata pracowaliśmy w Opolu, prawie o-iem w
Nowej Hucie, a 1iedem - we Wrocła
wiu. Między Nowll Hut11 a Wrocławiem
był a Warszawa, 1 której uciekliśmy po
roku, do1zedłazy do wniosku, te nie
warto przebijać 1ię w zespole (Teatr Pol•ki) o pewnych trwałych nawykach, np.
cr:r nt=espołowej, gdy nadarzyła się okazja pracy w środowisku otwartym na
nasze propozycje arty1tyczne jakim była
stolica Dolnego Slą•ka. Teraz jett Kra·ków ! obrosła w tradycje scena Teatru
im. Juliusza Słowackiego. Są to tradycje
klasyki narodowej - bardzo mi bliskie.
- Czy po entusjastycznym przyjęciu
w Opolu ,.LUli Wenedy" będziemy
mogli oglJ!dać w przyszłości także inne Panl przedstawienia w naszym nowym, pięknym budynku teatralnym?
Przywożen ie 1pektakl! wieloobsadowych na wasz, Dużą Scenę jest sprawą
raczej nierealnlj. I to z wielu powodów,
których wyłuszczenie zajęłoby zbyt dużo
miejsca. Otwieramy jednak już we wrześ
nlu tego roku kameralną scenkę Teatru
im. J. Słowackiego (w zabytkowym budynlru ~eceayjnym obok emachu teatralnego na pl. Sw. Ducha) i jej pozycje repertuarowe bt:dzle można prezentować opolskiej publiczności na Małej Scenie bez
tadny~h przeazkód.
- To bardzo miła obietnica. Wlersymy, łe nowe kierownictwo nuzego
teatru przyjmie j~ 1 wielkim zadowoleniem, nie mówilł(l jui o opolskiej
publlcznMci, która będzie nleclerpllwie
czekać na rołolnne
w:r•tępy
teatru
Skuszankl l Kr&IOWiklero, chociażby
w kameraln7ch wymiarach.
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- Przed pr zystąp ie r .em do realizacji
obcuję zwykle z tekster.J całe la ta. Długo
" n osiłam się"
także :t "Lillą
Wenedą " .
Denerwował
mn ie ten utwór z jego
przedhistorycznym sztafażem. To nie był
Słowacki. Pode jrze vałam, że coś kryje 1i11
z • tylfi dtama~m . KlUcze m do n iego a t ał

Sili dla mnie poem t Słowackiego "Podróż
do Ziemi Swię tej", a zwłaszcza jego VIII
Pie śń "Grób Agamemnona". Klucz oka zał s i ę właściwy, o czym świadczy mo gę to po wiedziec bez fałszywej skromności - znakom itit frekwencja na "Lilll
Wenedzie ", sława :ego przeds tawienia.
-

Czy może pa.nt aama określić for-

mułę
swojego tea.tru, stanowiącego
pnecleż odrębne zjawisko artystyczne
w życiu tea.tralnym powojennego trzy-

dzles tolecla?
- Rzecz polega chyba na wypracowaniu własnych środków artystycznych l mówiąc ogólniej aamowiedzy teatralnej. Czym jest teatr, który tworz«: z dużą,
jak aądzę, konsekwencją? Określiłabym
każdy awój spektakl jako aeans teatralny,
rodzaj psy chomachi;, która dochodzi do
skutku w wyn iku umowy między, widzem
a teatrem, że oto wspólnie wchodzimy w
kreowaną rzeczywis tość. Siedzący na widowni człowiek dobrowolnie daje 1i41
wci ągać w pewną grę teatralną, by mógł
sobie uświ adom ić własną psych i kę, swoje
kompleksy, tęsknoty, marzenia. Jut od
pierwszych prac reżyserskich w Opolu
dążyliśmy oboje z moim mężcrr , Jerzym
Krasowskim, do żelaznej logiki
realizacj i teatralnych, gdzie wszystko jest podporządkowane myśli nadrzędnej l jej ału
ży. W tak iej koncepcji teatru apektakl
motna porównać do budowli, której azkielet konstrukcyjny •tanowi myśl autorskJ,
uznana przez Inscenizatora za najbardr;lej

nołn~ na d:dł. Moj~ formuł~ jHt m. l.n.
widowisko zespołowe, bu plud aktorakich, bardzo atarannie wykończone, be.z
tadnych przypadkowości l bez •tetyzacj1,
którą m! n1ekiedy,
bardzo nletiuaznie!
przyplaywano. Uprawiam teatr poetyek1
- tak bym to określiła, po to, aby apraw
dzić aię w Jluś grach, maskach.
- Ilekroć z Jakieroi powodu Przeprowadzamy w naazeJ opolaklej kulturze obrachunki - niezmiennie padają
nazwiska Skuszankl l Grotowskiego,
jako przykłady wybitnych twórców,
których nie potrafiliśmy zatnymaó w
Opolu, związać na trwałe a naaz:rm
miastem. Chciałabym, korzystaJąc • okazJI, zapytać panią, Jak to naprawd~
było z pani odejściem z naszego teatru.
- Mogę zapewnić, że nie miało ono Ua
konfliktowego. Nawet było mi tal wyjeżdżać z Opola, ale pokusa była zbyt
il a
olska scena była dla mme l Kraaowakiego niejako poligonem doświadczal
nym: powatawał tu nasz program artystyczny, który dojrzał do realizacji w Nowej Hucie, gdzie mogliśmy ,.ruszyć z kopyta". Kiedy w styczniu 1955 r. ówczesny
dyrektor Centralnego Zarządu Teatrów w
MKiS, Jerzy Pańsk i przyjechał z propozycją objęcia przez nas nowo wybud~wa 
nego teatru nowohuckiego - uznaliśm y
to oboje z mężem za niepowtarzalną szanaę, zwłas zc z a ze społeczne~o punktu w idzenia. Mieliśmy razem z mnyml młod y 
mi twórcami, do których należeli m. in.
tak ambitni l utalentowani acenoplastycy
jak Kantor, Suajna, W. Krakowski, t.~
rzyć
teatr w "dziewiczym" środow11ku
młodego, lOCjalistycznego miasta.
I Jak ten nowohucki
eksperyment teatraln;r - bo nasywano Waszą
działalnoió w Nowej Hucie eksperymentem - sprawdził alę w pani odOiiuoluT
•
- Sądzę, ie wygraliśmy batall41 o robotniczego widza. Nowa Huta pokochała
wręcz pewne przedstawienia, jak np. "MyIZY 1 ludzie", które azło przez aześć lat.
Była w tym co prawda duża zasługa wykonawcy
roll
Lenniego - Francinka
Piec~i, który podbił nowohuC'łt- publiczno4ć,
uwojował j~ 1 kretesem.
Innym
1ukeeaem frekwencyjnym było "Burzliwe
tycie Lejzoril:a Rojtuwanea" Wl powidei
Ill! Erenburga.
Odeullłmy 1 Nowej
Huty, albowiem
teatr jut aztuk~ wędrown-. Ludzie teatl'u
zawsze wędrowali 1 tak ehyba muai być.
Jeat to apraw- nukania nowych twarzy
z obydwu •tron rampy. Wld1 lubi :rrniany
To aamo -druga atl'ona. Trzy lata pracowaliśmy w Opolu, prawie ociem w
Nowej Hucie, a aiedem - we Wro:ła
wiu. Między Now- Hutą a Wrocławle m
była Warszawa, 1 której uciekliśmy po
roku, doszedłszy do wniosku, te nie
warto przebijać aię w zespole (Teatr Polski) o pewnych trwałych nawykach, np.
~ry nie-zespołowej, gdy nadarzyła aię okazja pracy w środowisku otwartym na
nasze propozycje artyatyczne jakim była
atolica Dolnego Sląaka. Teraz jeat Kra·ków 1 obrosła w tradycje scena Teatru
im. Juliuaza Słowackiego. Są to tl'adycje
klasyki narodowej - bardzo mi bl iskie.
- Czy po entuzj;utycznym przyjęciu
w Opolu .,LUli Wenedy" będziemy
mogli ogl~dać w przyszłości także Inne Panl przedstawlenia w naszym no wym, pięknym budynku teatralnym?
Przywożenie apektakll wieleobsadowych na wasz~ Dużą Scenę jest sprawą
raczej nierealną. I to z wielu powodów,
których wyłuazczenle zajęłoby zbyt dużo
miejsca. Otwieramy jednak jut we wrześ
nlu tego roku kameralną scenkę Teatru
im. J. Słowackiego (w zabytkowym budynlt'l.! aeceayjnym obok gmachu teatralnego na pl. Sw. Ducha) 1 jej pozycje repertuarowe będzie można prezentować opohkiej publlcz.noścl na Małej Scenie bez
tadny~h przeazkód,

- To bardzo mUa obldnlca. Wlen:rmy, te nowe kierownictwo naszego
teatru pn:;rjmle Ją 1 wielkim zadowoleniem, nie mówląc Jui o opolskJeJ
publlczno6cl, która będzie niecierpliwie
czekać na J'OŚołnne
wyatępy
teatru
Skuszankl l Kraaowakle&"o, chociażby
w kameraln;rch wYmiarach.
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