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OZWOLCIZ paMt-wo. te iD
tencję tej rozmowy wyjaini 
qtat • Boa.uała'WIIkioao: ,.Nie 
jeat zamiarem tego pi9ma 
uwiadomić Czytelnika o A-

mydl nuwiakaełl atukł, ant o po
rządku, takim D& Teatru Publier.
n)'IIl w pr:~DeCIU\1 ~estu lat da
wa-ne . były; ale ~ !tle -4 
kilkdro~ .....-.. l \lpii&Mm 
Sceny Oyczy.tey, w mi~ okolles
Jl<*l, aia!W6 l pr.-k6d, .. IUłe 
wyatawtoa, b)i&•-

J«iaya llowem ~ !f~. 
Acen& • ~ powllulo6eiadl l 
aadaDlaeh. O teJ Uztałcl., JDOd.&u 
cJyau.Je -.--... , ed a lat. 1 •
pewae ~ •• ~. Jalaa ._. 
w tej debede stawiaj' Kra.olNC:Yf 

1L SKUSZA!łllA1 - P., ,..._ 
111.6 umówmy lli4. • do jedM
«o: nie po!&wni*n7 •• w Teatrae 
N a rodowym D& zuedzle białej, nte 
zapiMnej kart,v. Mamy 30-letnlll b\o
gra!ic teatraln!ł- 8podz!ewamy Ile, 
~ a .~ d~wiadeze6 - a Jtle 
z postawionej tezy - wyniknie roś 
dla tej eceny. Pot!llllltłwaUAmy mode
lu Sceny Narodowej D& rótnyeh -
nach. We Wrocławiu. jakie watnym 
dla naszego kraju p\mkcie, adsie o
kreślić należało wyrdnie program 
Teatru Pol&kiego - z nanvy l du
cha. A potem był teatr Słowacldego 
w Krakowie. g<Ułe tradycja chlała 
tak silnie, te każda twórcza manl
featacja m\llll podlecać etalej • alll 
konfrontacji. 

-Zatem NareclaW7 811MZJI Jaki! 
Wsparty •• kluyee Jak Cemmedie 
Franca!se, wsparł)' Ił& wspólczesno
łel? Wsłuchany w wldowalę, MP&
kzony w łradycJęf 

J. KRASOWSKII - Kle motemy 
wdawać elę w akademieide dyskusje. 
To niczego - poza wypowiedzeniem 
kilku «ładklcb zda6 - nie załatwi. 
Naturalnie nie udajemy, te nie wie
my, co to taklego tradycja. Powin
niśmy umleć okreglić nasz stosunek 
do tradycji, któn jelt przeciet <le
bił polsklej kultury teatralnej. Kat
dy pyta: A czym ma być Scena Na
rodowa! Tak nie można dyskuto
wać! Nie przyszliśmy na puste pole. 
Teatr Narodowy istnieje 200 lat! 

K. SKUSZANKAt - Nie. 
J. KRASOWSKI: - Umówmy się, 

te Bryll nie zastąpi .,Dziadów", ale 
teł .,Dziady" czy .,Sen srebrny Sa
lomei" nie mogłyby zlllltlłpić wtedy 
.,Rzeczy listopadowej". To czas de
cyduje l dyktuje potrzebę. W Kra
kowie. nie tak dawno, mogłem na 
przykład zrobić .J,Warszawłankę~. 
Wystawiłem zd "oto rąk, sto nty
lełów:: współczeilnia aap~ ntu
k4 J. :r;urka. 

IL 8KUI!IZAKKAt - l ,._.. ted
.. powtemmy od rcu: Jeete4mr 
wrogami płaskleto aktualizowania 
łiiMYid. 

,... ellee .... pewłedll .. 
.,...... - n-aa~a Dlri.Pw .,... 
t.łląri,._,.cra. 

1L 8KUSZANKA1- Bo byłby to 
• duły komplement w etoeunku do 
pnktyk, jakie - niMtety często ob
MMnJjemy w te&traeh. 

J. KRASOWSKI: - ltledył jut 
powiedzlałem l powtórzę: to n.la •Ił 
I'Uehy polityczna tylko ruchy roba.
uk.owe. 

lt. I!IKUI!IZANKA 1 - To pro"'II''11:o
wanie tendencyjnych reakcji. Reakcji 
na słowa, nie na llelll!. Jest to praw
dziwe zagrotenle, niebezpieczne dla 
naezej, lkądinąd znakomitej, wra
f:liwej i Inteligentnej, publiczności. 
Teatr ją mo~e zarówno kształcić jak 
l deprawować. 

J. KRASOWSKI:-Ikrytyb. My 
ałę musimy od polityków l dzienni
karzy ró:hl!ć sposobem reagowania 
na rzeczywistość. Polityk ceni do
ratność, nasze przedstawienia nie 
mogą się zamykać w obrębie .,tu l 
teraz". To t'lle jest rzecz gustu. ale 
rozsądku, ieby nie mierzyć teatru 
krótkim dystansem. 

K. SKUSZANKAI - Krótkimi, 
małymi akcjami. 

J. KRASOWSitli - Niedawno 
odczułem to na własnej skórze. Re
alizacja .,Szewców" w Kameralnym, 
sztuki jak rzadko która, przez te
atry aktualizowanej, pozwoliła ml 
na chwycenie równowagi w tej ma
tel'ii. Zrozumiałem, te wygrać mo
ma, jeśli stc rzecz oderwie od płas
ko rozumianej współczesności, nie 

e wystawieniu .Krakowiaków l 
Górali". 

To wszystko prawda, ale mUS'lC 
powiedzieć o najistotniejszym czyn
niku natury programowej. Przecie! 
zespół kształtuje się według stawia
nych zadań. Zmienia się, jeśli na
•tępuje zmiana zadań. 

K. SKUSZANKA:- Bardzo za!!a
dnicza zmiana orientacji repertua
rowej. I na użytek tego repertuaru 
kompletowaliśmy zespół. Mamy za
pewnione obsady dla wszystkich 
sztuk, planowanych do jesieni przy
szłego roku. Wiele miejsca zosta
wiliśmy młodym. Więcej: pragnie
my przyjąć zasadę, te nie może być 
w teatrze nikogo, kto by nie za
lłfał w 1ezonie jednej choćby po
wainej roli. Przygotowujemy dublu
ry: ~ nawet trzY oballdy. 
Mioozi muszt~ grać, próbować sił, 
sprawdzać 1ię w zderzeniu ze -
Dłl i publiczności11. 

- Toczymy teras włelkł IPM e 
model Polaka: racJonalisty ft7 mt
lłJka. Plml "Zwolon" pokazał: kla
nnell: raejonallzm. 

K. 8KUSZANKA1 - Klasyfiko
wano mnie po wielekroć. Zaklasyfi
kowano jako reżysera romantyczne
go, retysera teatru Szekaplrowskle
go, teatru poetyckiego, natomiast 
nigdy nie mówiło Idę, u racjonali
zuję. Ale tet nikt mi nłe przypi
sywał uprawiania mistyki. Racjo
nalizm? Nie. Pojmować świat mo
:tJna nie tylko rozumem, ale takż!! 
emocjami. Stąd za siłę twórczll u
ważam nie tylko myślenie ... 

J. KRASOWSKI:- ... ale i ezucle. 
K. SKUSZANKA: - Teatr jest 

IZtuką blisk11 mitologU. Czerpie swe 
siły z mitu, tworzy mity. Magli te
atru tadne racjonalistyczne myśle
nie nie jest w stanie zastąpić. U
prawiam teatr poetycki - ale z am
bicją, z próbą rozumienia świata, 
wyjaśniania - nie zaciemniania, 
porządkowania - nie burzenia. O
czywiście mo:hla by inaczej - mo
żna rozpaczać. Ale rozpacz jest nie
twórcza, prowadzi do nikąd. A tyć, 
to mieć odwagę znaleźć się w tym 
świecie. · 

J. KRASOWSKI: ....,. Racjonaliza
cja jest niedobrym słowem w sko
jarzeniu ze światem sztuki. Najgor
sze. co nas może spotkać, to my
ślenie anachroniczne, odwracanie 
się w tył. Jeśli ktoś na przykład ra
cjonalizm współczesny rozumie po
zytywistycznie, to przejawia XIX-

eiebie. Powtarzam: mocujmy 
ale nie schlebiajmy. 

- Jednak tego widza trzeba zdo
bywać nie tylko przedstawieniami. 
I pani te potrałlla. W złotym wro
cławskim okresie Krasowskich roz
plenił się ruch milo,śnik6w teatru, 
wyrósł • tego ruehu słynny Klub 
1!1%. 

K. SKUSZANKA: - Widz to 
partner t przeciwnik. Najwdzięcz
niejszy jest, oczywiście, młody widz, 
nie zepsuty. Dwa , razy mieliśmy 
szczęście obcować z taką widownią . 
W Nowej Hucie, gdzie ludzie przy
chodzili do teatru c7.ęsto po raz 
pierwszy w życiu, gdzie prowadzi
liśmy działania edukacyjne, otwo
rzyliśmy Klub Przyjaciół Teatru 
Ludowego. Ta młodziet to była 
prawdziwa uraza teatralna, ona 
przyprowadzała rodziców. No a po
tem Wrocław t ,.Młodziet poznaje 
teatr". Do dr.lś otrzymujemy listy od 
naszych wychowanków - są w te
atrach. 1ą pedagogami, działają w 
ruchu kulturalnym. Nigdy nie lfZlo 
nam o to, teby narzucić tym mło
dym naMe myślenie. Oni wychowy
wali sht u nu w teatrze w potrze
bie aktywności wobec teatru, potem 
- wobec tycia także. 

W Warszawie roEpoczynamy ro~ 
mowy ze szkołami, z młodzieżą. 
rozpuściliśmy wici. Ale to dopieTo 
początek. Przyjaciół teatru nie spo
tyka się pierwszego dnia. Wycho
wanie. kształtowanie publiczności u
ważamy za jedną z podstawowych 
powinności teatru - jako twórcy i 
jako ludzie, którzy tę 1cenę pro
gramują. 

- Czas aa pytanie, które zapelvne 
będzie się powtarzało coraz częściej 
w rokn CO-lecia PRL: Co 1 drama
turgii' wsp6łczem~t1 

K. SKUSZANKA:- Niedobrze. 
- A mote ludzie teatru nie u

mlejlł szukać? Państwo akurat mie
liście szczególnie szczęśliwą rękę. 
Bryll, Karpowicz, nawet teraz. os
tatni aukces norweski pani Krysty
ny - prapremiera ,,Pułapki" Róże
wicza. No l odkrycia dla teatru -
obok PrzybyszewskleJ - Dl\browska 
- ezyU ło, eo było w zasięgu rę
ki. 

J. KRASOWSKI: - Proces jest 
w biegu. Nie używałbym określeń, 
które wywołują siniaki. 

K. SKUSZANKA: - Wobec tego 
moje słowo ,.niedobrze" trzeba skre
ślić . . 



e .... l 
w Jald• bJeaą. Oezeldwaala ,.. 
trzeby, pewlnlińd i _.aała leałnl. 
Wat117 Jesł koatekst, 

K. SKUSZANKA: - Tak. 'KOft• 
tekst społeczny. moralny, polltyc:z• 
ny. Chcielibyśmy rozmawiać z wl· 
dzem o wysokim stopniu świadomo
ści. o rozwiniętym poc:ruciu odpo
wiedzialności. I zawsze, kierujile 
różnymi teatrami, mieliśmy to na u
wadze. Ale dziś jest to IZczególnie 
łatotne. Nie rozmawiamy ze społe· 
czeństwem w stanie normalnego ty. 
cia. Normallilość z011tała zakłócona. 
Społeczeństwo, obok Innych kryzy• 
1ów, przetywa krY%11 psycholocicz
ny. 

l. KllASOWSKI:- 1trysy1 łwia
domości. 

K. SKUSZANKA:- W tym 1tanle 
bardzo trudno jest wypowiadać si41 
w a2:tuce. I ta wypowiedt jest o
barczona azczególną odpowiedzial
nością. Wobec widza. wobec Insty
tucji teatru i wobec ,iebie. Każdy 
z nas przecież przeżywa czas bardzo 
osobiście. Nierzadko wśród wahań. 
niepokojów, zwątpień. Doświadczy
łam sama ogromnego zwątpienia, 
atawiałam aoble pytanie: czy w o
Bóle jest sens robić teatr, czy po-
czuję się na tyle silna, żeby w o
góle zabierać głos? To nie było tak, 
:l:e klasnęłam w ręce i zjawił się 
Norwidowy "Zwolon". Było tak, że 
od premiery ,.Brata naszego Boga" 
Karola Wojtyły w Krakowie do 
.,Zwolona" w Narodowym upłynęly 
2 lata. Dwa lata, przez k tóre s calą 
świadomością milczałam, nie :maj· 
dując siły wewnętrznej na robienie 
teatru w moim kl'aju. Bo nie wie
działam, jak zacząć rozmowę z wi
dzem. sama czułam się zagubiona. 
I pomógł mi Norwid. ObjaWił mi 
się nagle· "Zwolon" jako ważny 
głos dla czasu. w którym żyjemy, 
dla naszego polskiego dzi ś . 

- "Zwolon" stal się nle tylko pre
tekstem do szerokiej rodaków roz
mowy o nilszych pn;ywarach, wa
dach i rrzechach. Stał się zarazem 
d •ldaradą prorramow11. 

K. SKUSZANKA:- Istotnie. Wy
bór tego tekstu miał być w pewnym 
sensie pomostem do określenia za
dań Sceny Narodowej. Grając Nor
wida sięgnęliśmy do koneni, do na
rodowej klasyki. Zarazem - do te
matu bardzo żywego, bo polskiego 
dnia wspóTczesnego. Współbrzmienie 
tych dwóch elementów określa na· 
sze myślen ' e o teatrze od dawna, 
od czasów Nowej Huty. Zawsze się
gal iśmy po klasykę wtedy; gdy nio
sła temat bnmiący dziś. 

- Ale nie dlatego, łeby nalołyc1 
dawny kostium? Zeby zasłi!Pitl kla
syltę współczesn~t dramaturgi11? 

J. KRASOWSKI: - Skądże. To 
jest sprawa słuchu i utrafienia w 
ton. Kiedy np. we Wrocławiu da
waliśmy prapremierę "Rzeczy listo
padowej" Brylla, ten tekst wyda
wał się najbliźszy tamtym czasom. 
N ::~turalnie "Rzecz" nie zastąpiłaby 
. ,Dl.iadów", "Lilli Wenedy" czy "Snu 
srebrnego Salomei". Teatr Narodowy 
nie może Istnieć bez ciągłego, ży
wego kon taktu z klasyką. 

- Ale nie mołe ło by6 kanonies
na acena lekhtr, 

NarodoweJ aa rółnycb aaenacb ... 

da tematu do kawlamlan)'ch tar- wlec:rne myślenie, które nie ma ftie 
tów... • wspólnego z naszymi czasami. Wra. 

- Wr66my •o Narodowego. Za- canie do jakichkolwiek tormuł mi-
rrallście państwo .,Zwolona", "Kra- nionej doby jest nieporozumie-
kowlaków l Górali'', aa małeJ sce- niem. 
nie m. In. 1taropolskle "Aibertusy", My, Polacy, mamy tendencje do 
osołaszacle ambitne plany, o których totalizowania spraw. Wszystko, al-
także pisaliśmy. Czy zespół aktor- ' bo nic. Jak gdyby nie istniały roz
&ki uniesie te proJekty, sprosta? Nie licme odcienie. To, albo to. Jakby 
~t tajemnicą, ie wielu aktorów nie mogło być to 1 to. Dlatego może 
odeszło z Narodowero. nie przychodzi nam na myśl, ie 

K. SKUSZANKA: - Ile razy od- świat da się zrozumieć i umysłem, 
chodziliśmy, czy to z Nowej Huty i czuciem. Co więcej, że tak właś-
czy Wrocławia, w związku z naszym nie trzeba rozumieć! Tym bardziej 
odejściem zmieniał się zespół. Nie- teatr. Magię teatru. Sama magia 
którzy szli razem z nami. To zupeł- nic nie znaczy. Sama myśl bez tej 
nie naturalny ruch w teatrze. Teraz magii też w teatrze nie ma mocy. 
także weszła do zespołu Teatru Na- Dopiero one razem morą tworzy6 
rodowego niemała grupa "naszych dzieło sztuki. 
aktorów", z którymi wiążą nas do- - TyJekro6 wypowiaclallłoie sił 
świadczenia dobrej współpracy l ar- państwo z atencl<\ o widowaL eą 
tystyczna przyjaźń. To prawda, że znacie swojego widzaf 
odeszło kilku "repertuarowych" a- K. SKUSZANKA: _ To alemo-o 
ktor ów, tych, którzy czuli się zwią- łllwe znać naprawdę widza. Widz 
zani z Adamem Hanuszkiewiczem. 
I słusznie - n ie funkcjonowaliby zaskakuje, zmienia się. 
przecież dobne w innej dyscyplinie J. KRASOWSKI: - Zgodzisz 11141 
artystycznej. Na to miejsce weszli ze mną, że byłoby nledobrze, gd7-
inni utalentowani ludzie, o dużym byś znała swojego widza ..• 
dorobku artystycznym i duża grupa K. SKUSZANKA: - Oczywi~cle. 
młodzieży. J est też poważna część Bo t o jest partnerstwo, które pole-
zespołu - co jest faktem ogromnej ga na mocowaniu się, zbliżaniu z 
wagi dla Teatru Narodowego, jako oddalenia, odkrywaniu kart stopnio-
instytucji - związana z tym teat- wo i nie do końca. Widza szanuję 
rem od 20 i Więcej lat, dużej rangi i lękam się go. l Ale musi to być 
artys tów, wspaniałych ludzi, wier- twórczy lęk, wywołujący chęć zdo-
n ych Scenie Narodowej niezależnie bycia, przekonania o własnej racjf. 
od jej perturbacji dyrekcyjnych. o słuszności. Nigdy.~ 
Zespół aktorski powiększyliśmy l J. KRASOWSKII - ••• c:hęć pod

zmieniliśmy w nim proporcje, osią- lizywania się . · 
gając tak zwany układ idealny : jed- K. SKUSZANKA1 - Nienawidzę 
na trzecia zespołu to panie, dwie takiego myślenia: - zagram to tak, 
trzecie - panowie. Razem 90 osób. bo będzie łatwiejsze, bardziej przy-
Sądzimy, że nikt n ie będzie próżno- stępne. 
wał. Przyzwyczajenie nasze z daw- J. KRASOWSKI: - Bardzlej po-
nych lat (Teatr w Nowej Hucie) - kupne. 
to stawiać na młodzież. K. SKUSZANKA: - Byłoby mi 

J. KRASOWSKI:- U n88 zawsze wstyd schlebiać widowni. Popełni
tak bvwało - częściej młodzi dole- łam na pewno tysiąc grzechów te
piali brody, niż je musieli golić. Pa- atralnych, ale l'ligdy w życiu nie 
dło pytanie: czy sprostają. Gdyby zrobitam niczego dla łatwego po
tak nie było, nie byłoby c:o marzyć klasku. Z szacunku dla widza 1 dla 

Fot. AndrzeJ Marzec 

J. KRASOWSKI:- Nie możemy 
przesadzać w utyskiwaniu. 

K. ~KUSZANKA:- Tak, to prze
sada, że nie ma nic. Coś jest, tyl
ko nie na miarę ambicJi Narodowej 
Sceny. 

l. KRASOWSKI: - Sytuacja jest 
nie tyle niedobra, co trudna. Ale 
jest odbiciem •ytuacji wolkół teatral
nej. światowej. Proszę mi pokazać 
dobrll wspólczesnll sztukę amerykań. 
aką. 

K. SKUSZANKA: - Proszę mi 
pokazać europejską. Moja propozy. 
cja wystawlenia "Pułapki" Róże
wicza wzbudziła niebywałe zacieka
wienie u Norwegów l powiadają te
raz, po premierze: Różewicz? A 
gdziet jest większy w Europie dra
matopisarz współczesny? 

l. KRASOWSKI: - Trzeba wy• 
jaśnić Czytelnikom, po co to mó
wimy. Po to, żeby pczywotać wła
ściwą J)eC.spektywę. Ze nie jesteśmy 
gorsi. To nu nie pociesza, ale tłu
maczy. 

K. SKUSZANKA: - Nasz czas 
niełatwo ująć w rygory dramatu 
najtrudniejszeJo przeciel rodzajti 
literackiego. 

l, KRASOWSKI: - No bo jak 
opisać rozedrgane ż7ele? •.. 

K. SKUSZANKA: - •.. rozdarty 
świat, rozdartą Europę? Ale sama 
konstatacja tego rozdarcia nie wy
starczy, by powstał wielki dramat 
i wielki teatr. 

l. KRASOWSKI: -Tak. Jeśli od 
konstatacji prędzej czy później nie 
przejdziemy do ataku Intelektual
nego, to się przypominać będzie cy
tat z "Indyka" Mrożka: 

K. SKUSZANKA: - Mo!e by za· 
orać co ... 

J. KRASOWSKI:- A co? ". 
K. SKUSZANKA:- Ano, ezy ja 

wiem.. choćby l pole .. 
l. KRASOWSKI:- I iilil. .• 

K. SKUSZANKAz - Albo eG ... 
l. KBASOWSKI1 - & eeeee .. 
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