
 Celestyn Skołuda – znakomity krytyk teatralny, tłumacz, reżyser, kierownik literacki 
i dyrektor teatru. 
 Urodził się w Poznaniu 6 IV 1922 r. – tu ukończył filologię polską na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza. Rok pracował na uczelni jako asystent – potem całe swoje życie 
poświęcił bez reszty teatrowi. 
 Od 1954 r. zamieszcza eseje teatralne w dwutygodniku „Teatr”. Recenzuje spektakle po
znańskie, warszawskie, krakowskie i przedstawienia z wielu teatrów w całej Polsce. Nale
ży do Klubu Krytyki Teatralnej. Sporadycznie współpracuje z „Tygodnikiem Zachodnim”, 
„Panoramą Północy”, „Kroniką”, „Ruchem Literackim”, „Warmią i Mazurami”. Zamieszcza 
recenzje ze spektakli poznańskich w „Głosie Wielkopolskim”. Jest to jeden z najlepszych 
okresów w historii teatru polskiego, który miał jednocześnie szczęście być opisywanym 
przez wybitnych krytyków teatralnych, takich jak Konstanty Puzyna czy Stefan Treugutt, 
Edward Csato, Wojciech Natanson...
 W 1959 r. zostaje kierownikiem literackim w Gnieźnie, gdzie zawiera związek małżeń
ski z reżyser Krystyną Tyszarską. Tłumaczy z niemieckiego Naszego Prostaczka Lenza, Ma-
dame Legros Henryka Manna, Ucieczkę Gabriela Gerharta Hauptmanna oraz Żart, satyrę,  
ironię i głębsze znaczenie Christiana Grabbego – wystawione w Wałbrzychu w 1969 r.
 W sezonie 1966/67 jest kierownikiem literackim w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. 
Wprowadza tam do repertuaru ciekawą sztukę Czarny łabędź – znanego niemieckiego dra
maturga Martina Walsera w reżyserii żony Krystyny Tyszarskiej. 
 W 1967 r. Skołudowie obejmują dyrekcję i kierownictwo artystyczne Teatru im. Sza
niawskiego w Wałbrzychu. W tym tandemie pełni funkcję kierownika artystycznego, żona 
dyrektora teatru. 
 Realizuje bardzo ambitny repertuar. Teatr wystawia Hamleta, Sułkowskiego, Brytanika, 
Zmierzch długiego dnia, Miarka za miarkę, Wujaszka Wanię, Dwoje bram Trudna Straż Cal
derona, Maskaradę Lermontowa. Wzorem Leona Schillera Skołuda przerabia na śpiewogry  
sztukę Wojciecha Bogusławskiego Figiel za figiel, Niecnota w sidłach Urszuli Radziwiłłowej 
oraz Kulig Józefa Wybickiego. Rozpoczyna również pracę reżyserską. Debiutuje Brytani-
kiem Racine’a, a potem reżyseruje Sułkowskiego Żeromskiego, Kulig – Wybickiego i Rodeo 
ŚciboraRylskiego. 
 W 1970 r. Skołudowie obejmują dyrekcję Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie. Przez je
den sezon pełni funkcję kierownika artystycznego, a przez pozostałe trzy sezony jest dyrek
torem teatru. 
 Podobnie jak w Wałbrzychu realizuje bardzo ambitne pozycje: Kordiana Słowackiego, 
Wyzwolenie Wyspiańskiego, Henryka IV Szekspira, którego reżyseruje jako przedstawienie 
dyplomowe, Świętą Joannę Shawa – również w swojej reżyserii, W małym dworku Witkace
go, Wieczór trzech Króli też w jego reżyserii, Wiśniowy sad Czechowa, Antygonę Sofoklesa, 
Różę Żeromskiego. 
 W teatrze interesuje go przede wszystkim dramat jednostki w zderzeniu z rzeczy
wistością – złożoność postaw i konieczność dokonywania trudnych wyborów.
 Co do realizacji niektórych spektakli, takich jak Kordian, Róża czy Wyzwolenie wszyst
kie trzy w reżyserii K. Tyszarskiej, tzw. czynniki partyjne miały poważne zastrzeżenia na
tury politycznej, ale Gorzów miał szczęście do cenzora Wojciecha Sadowskiego, który po
trafił owym „czynnikom” wytłumaczyć, że Skołudowie swoimi spektaklami nie są w stanie 
naruszyć stabilności PRLu. Dzielnie w tym sekundował pisarz Zdzisław Morawski i garst
ka przyjaciół skupiona wokół Teatru – wspierająca go i uczestnicząca w jego poczynaniach. 
Taki zalążek przyszłej Solidarności... 
 Po odejściu z dyrekcji w 1975 r. zostaje kierownikiem literackim w Teatrze Polskim 
w Szczecinie, u zaprzyjaźnionego wybitnego reżysera i dyrektora Józefa Grudy (prawdziwe 
nazwisko Witold Kościałkowski). W 1976 r. reżyseruje w Lublinie Babę-dziwo Jasnorzew
skiejPawlikowskiej, w 1977 r. w Częstochowie realizuje bardzo rzadko wystawianą sztukę 
Fonwizina Niedorostek, a w 1978 r. w Zielonej Górze reżyseruje Ławeczkę Edigeya. 
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 W sezonie 1979/80 jest konsultantem programowym w Teatrze Polskim w Poznaniu. W tym samym roku rów
nież w Teatrze Polskim realizuje przedstawienie Baba-dziwo (z Krystyną Feldman w roli głównej). 
 Od 1980 r. prowadzi wraz z żoną Krystyną Tyszarską Teatr Rapsodyczny im. Andrzeja Jawienia (pseudonim 
Karola Wojtyły) przy Duszpasterstwie Akademickim u Dominikanów. Inicjatorem i patronem tego Teatru był do
minikanin ojciec Honoriusz. W ciągu kilkunastu lat pracy teatr wystawia około 100 programów i daje ponad 200 
spektakli. Współpracuje również z poznańskim KIKiem. Uczestniczy w obchodach solidarnościowych w Poznaniu 
i w okolicznych miejscowościach, takich jak Piła, Chodzież, Oborniki, a nawet Bydgoszcz. Rozentuzjazmowana pu
bliczność wyrywa aktorom teksty z trudem zdobywane przez Skołudę w prohibitach. Miłosz, Herbert i wielu poetów 
emigracyjnych: Baliński, Sułkowski, Łobodowski, Hemar, Obertyńska, Wierzyński i inni. 
 Obok tych poetów wspaniałe programy komponowane są z wierszy poetów romantycznych: Mickiewicza, Sło
wackiego, Krasińskiego oraz Norwida i Wyspiańskiego, a później Kamieńskiej, Twardowskiego, Pasierba.
 Z teatrem im. Jawienia współpracują najlepsi aktorzy z obu teatrów poznańskich: Wanda Ostrowska, Sta
nisław Raczkiewicz, Janina Jankowska, Kazimiera Nogajówna, Donia Błasińska, Krystyna Feldman, Wiesław 
Komasa, Lech Łotocki, Sława Kwaśniewska, Bolesław Idziak... Sporadycznie występuje wielu innych – w su
mie w pracy teatru wzięło udział kilkudziesięciu aktorów. Występy gromadziły niekiedy ogromną ilość widzów,  
np. około tysiąca uczestników w programie Ktokolwiek jesteś z polskiej ziemi, który odbył się w kościele Dominika
nów. 
 Ten czas „smuty” stanu wojennego rozświetlały chwile poświęcone tej wspaniałej poezji niosącej ze sobą treści 
wypierane przez cały okres PRLu ze świadomości odbiorców. Ta jedność teatru i widowni, to współodczuwanie po
magało przełamać strach i dawało nadzieję, która miała się ziścić za parę lat. Celestyn Skołuda wraz z żoną poświęcili 
tej działalności cały swój czas, włożyli w nią całe swoje serce i wielki wysiłek. Po pięcioletniej przerwie wrócił Teatr 
Andrzeja Jawienia ze Skołudami do świeżo otwartej Piwnicy Farnej na plac Kolegiacki. Stała ekipa aktorów pracują
cych ze Skołudami (Sidonia Błasińska, Kaja Nagajówna, Waldemar Szczepaniak i Henryk Dąbrowski) – poszerzana 
jest o młodych, zdolnych muzyków. A wieczory w Farnej mają swoją wypróbowaną widownię. 
 Miał ogromną wiedzę, kulturę, pasję i talent. Był człowiekiem bezkompromisowym o rzadkiej już dzisiaj uczci
wości. Nie znosił chamstwa i agresji. Szalenie wrażliwy, ciepły, z dużym poczuciem humoru komentował absurdy 
naszej rzeczywistości. Sam kruchy, chorowity, starał się wspierać tych, których los nie oszczędzał. Był ciekaw świata, 
ale też młodych ludzi, których umiał słuchać i chętnie im pomagał. Z ogromną życzliwością odnosił się do działal
ności prosceniowej Towarzystwa Kultury Teatralnej, z prawdziwą przyjemnością słuchano Jego fachowych, uczci
wych ocen i rad w poznańskim oddziale Towarzystwa Kultury Teatralnej. 
 Celestyn Skołuda poświęcił całe życie teatrowi. Zaczął od opisywania teatru, skończył na jego tworzeniu. Jego 
recenzje pełne pasji, wiedzy o teatrze, dramaturgii i epoce związanej z omawianą pozycją – pełne odniesienia do 
współczesności są znakomitym zapisem ówczesnego teatru, jak i całej epoki, w której powstawał.


