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ANALIZA HISTORYCZNEGO WIZERUNKU WYBRANYCH
TEATRÓW KRAKOWSKICH1
Wizerunek jest tym, co ludzie myślą o instytucji, obrazem wśród ludzi, którzy się
z nią spotykają - odbiorców, urzędników, pracowników. Istnieje szereg metod pozwa
lających instytucji na kształtowanie własnego wizerunku, np. działalność marketingo
wa, szczególnie promocyjna, szeroko rozumiane public relations. Większość tych me
tod dotyczy kształtowania wizerunku bieżącego i w tym miejscu nie zawsze styka się
z wizerunkiem historycznym instytucji. Opisywane w literaturze przedmiotu zasady
nie zawsze mają też bezpośrednie przełożenie w stosunku do instytucji publicznych
(a takimi są omawiane teatry), zależnych od zmieniających się ekip rządzących, polity
ki tzw. organizatora.
Omawiane w tej pracy teatry mają długą historię - Stary Teatr rozpoczął działal
ność w 1799 roku, Teatr im. J. Słowackiego w 1893, Teatr „Bagatela” w 1919, Teatr
„Groteska” w 1945. Konsekwencją tego jest wizerunek „odziedziczony”, kształtowany
przez wiele lat przez zmieniającą się misję, naciski ze strony władz, opinii publicznej.
Analiza historyczna wizerunku teatrów niejednokrotnie pokazuje rozbieżności po
między udziałem danego teatru w życiu artystycznym swego czasu (poprzez zmiany
stylu gry, tworzenie nowych inscenizacji, wystawianie współczesnych autorów), lub
brakiem takiego udziału a opinią publiczności. Należy też pamiętać, że w XVI1I-XIX
wieku teatry prawie nie miały lokalnej konkurencji. Jedynym punktem odniesienia
i okazją do porównań były gościnne występy innych zespołów. W ciągu wieloletniej
historii teatrów zmieniła się także mentalność publiczności (dziś wewnętrzne życie
teatru - romanse, konflikty nie wywołują takiego zainteresowania i skandali jak jesz
cze na początku wieku) i pozycja artysty-aktora (jeszcze przed U wojną światową
aktorzy znajdowali się dość nisko w hierarchii społecznej).
Wszystko to miało odzwierciedlenie w opinii publicznej, a w konsekwencji we fre
kwencji. Zdarzały się przypadki bojkotowania przedstawienia, czy aktora, które opinia
publiczna i, jak to nazwał Władysław Jarema (twórca Teatru „Groteska”) - „najpew
niejsza w Krakowie pantoflowa poczta”, uznała z jakiegoś powodu za nieodpowiednie.
Ze względu na wpływ „odziedziczonego” wizerunku na działalność teatrów, istotne
wydaje się omówienie ich historii. W niniejszym tekście zostanie przedstawiony
1 Niniejszy tekst jest fragmentem rozprawy doktorskiej pt. „Podaż, popyt, wizerunek teatru na przykła
dzie wybranych teatrów krakowskich w latach 1989-1999”, przygotowywanej pod kierunkiem prof. Emila
Orzechowskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Szkoła
Zarządzania Kulturą).
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pierwszy okres (w formie skrótowej), czyli historycznie ukształtowany wizerunek te
atrów obejmujący okres do 1989 roku, pełniący funkcję tła dla analizy działalności
tych instytucji w latach 1989-1999. Opis funkcjonowania teatrów w latach 1989-1999
zostanie zaprezentowany w następnym numerze Zeszytów.
Omówienie działalności teatrów odbędzie się według następującego schematu:
1.1. Zarys historii poszczególnych teatrów do 1989 roku: Stary Teatr, Teatr im.
J. Słowackiego, Teatr „Bagatela”, Teatr „Groteska”.
1.2. Analiza historycznego wizerunku poszczególnych teatrów:
Stary Teatr, Teatr im. J. Słowackiego, Teatr „Bagatela”, Teatr „Groteska”.
Opracowanie historii teatrów do 1989 roku zostało oparte na istniejących publika
cjach książkowych (monografiach, wydawnictwach jubileuszowych) oraz materiałach
prasowych dostępnych w archiwach teatrów.

1.1. Zarys historii poszczególnych teatrów do 1989 roku
STARY TEATR
Pierwszy stały teatr krakowski wiąże się z osobą Jacka Kluszewskiego, przedsię
biorcy prowadzącego prywatną działalność najpierw w Pałacu Spiskim, a od 1799 roku
w zaadaptowanych przez siebie kamienicach przy placu Szczepańskim. Aż do 1830
roku Kluszewski był właścicielem przywileju teatralnego, który dawał mu wyłączność
na organizację przedstawień teatralnych w Krakowie i od jego zgody uzależnione były
występy innych zespołów.
W 1809 roku występował tu W. Bogusławski ze swoim zespołem, kilkakrotnie go
ścił Kraków J.N. Kamińskiego ze Lwowa (1820, 1824, 1829), który starał się podbić
krakowską publiczność takimi przedstawieniami jak np. Pierwsza miłość Kościuszki,
przygotowany z okazji rozpoczęcia budowy Kopca Kościuszki (1820). Przedstawienia
trupy Kamińskiego cieszyły się takim powodzeniem, że „to już osobliwy zapał ogarnął
wszystkich, wystawiano je po kilka razy”".
Z krytyką, w latach 20. XIX wieku, spotykały się próby wystawiania dramatów ro
mantycznych, ale jednocześnie wielką popularnością cieszył się dramat A. Fredry Pan
Geldhab (1823). W latach 30. więcej było przedstawień obliczanych na zaspokajanie
potrzeb rozrywki. Na scenie pojawiały się widowiska, w których smoki ziały ogniem,
pojawiały się duchy i krwawe widma. „Maszyneria była najgorsza, orkiestra niżej
krytyki” pisał K. Estreicher2
3.
Prowadzenie teatru było kosztowne, dodatkowo zmieniająca się sytuacja polityczna
(zabory, wojny napoleońskie, a w efekcie ustanowienie Wolnego Miasta Krakowa po
kongresie wiedeńskim w 1815 roku) nie ułatwiała Kluszewskiemu prowadzenia przed
siębiorstwa. W 1822 roku Senat Wolnego Miasta Krakowa zaczął wypłacać regularną
subwencję na teatr, ale nie przekładało się to na udział w procesie podejmowania decy

2 J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, Kraków 1994
(edycja wznowieniowa z poprawkami i uzupełnieniami), s. 167 (za K. Girtler).
3 Cyt. za: ibidem, s. 170.
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zji dotyczących sceny, gdyż Kluszewski nie chciał zrezygnować ze swoich praw.
W 1830 roku wykorzystano jednak fakt wygasania przywileju, by uwolnić się od kło
potliwego antreprenera (Kluszewski kierował teatrem przez 43 lata). Właścicielem
przywileju został Jan Mieroszewski, który początkowo nawet próbował prowadzić
teatr w innym miejscu niż budynek przy placu Szczepańskim (wtedy budynek przy
placu Szczepańskim zaczęto nazywać „starym teatrem”).
Przez dziesięć lat gmach pozostawał pusty, dopiero po śmierci Kluszewskiego jego
spadkobiercy odsprzedali pomieszczenia miastu (1840). Dokupiono jeszcze jedną ka
mienicę i przeprowadzono remont. Teatr, otwarty w 1843, odżył artystycznie dzięki
kierownictwu Hilarego Meciszewskiego, który zwykł mawiać do aktorów: „Grajcie dla
mnie, trzeba publiczność uczyć, co piękne, a przecie raz przyjdzie”4.
W następstwie wydarzeń politycznych (powstanie krakowskie w 1846, Wiosna Lu
dów w 1848 roku), Kraków stracił status wolnego miasta i został włączony do monar
chii austriackiej. Teatr przeszedł pod kontrolę rządu austriackiego i stamtąd miał wy
płacaną subwencję.
Okres największej świetności Starego Teatru to 2 połowa XIX wieku, kiedy kra
kowską sceną kierowali Stanisław Skorupka, a następnie Stanisław Koźmian.
W historii polskiego teatru nazwisko Koźmiana kojarzone jest z reformą gry aktor
skiej, tzw. „szkołą krakowską”, a teatr krakowski tego okresu określano mianem „kuź
ni talentów”. Metoda twórcza Teatru związana była z rozwojem realizmu jako prądu
umysłowego i polegała m.in. na analizowaniu i studiowaniu sposobu mówienia, ubioru
i zachowania postaci z konkretnej epoki, odtwarzaniu rzeczywistości na podstawie
materiałów historycznych dzięki współpracy ze specjalistami z danej dziedziny. Naj
wyraźniejszym wyznacznikiem teatru Koźmiana była zespołowość gry aktorskiej
w kontraście do powszechnego w ówczesnym teatrze gwiazdorstwa, umiar w stosowa
niu środków przekazu i dążenie do realizmu. Koźmian zgromadził wokół siebie zna
komity zespół, w skład którego wchodzili m.in. H. Modrzejewska, A. Hoffmann,
F. Benda, W. Rapacki.
Zespół odnosił sukcesy, ale budynek niszczał, zwłaszcza, że od początku jego ist
nienia remonty były przeprowadzane raczej prowizorycznie, a wobec braku innej sali
teatralnej w Krakowie, teatr był mocno eksploatowany.
W 1882 roku dostawiono do budynku Starego Teatru prowizoryczne schody prze
ciwpożarowe (w wyniku zaostrzenia w całej Galicji przepisów przeciwpożarowych po
pożarze wiedeńskiego Ringtheater), co jednocześnie przyśpieszyło decyzję o budowie
nowego gmachu teatralnego w Krakowie, który by zastąpił, przestarzały także tech
nicznie, Stary Teatr. W 1893 roku oddano do użytku Teatr Miejski (od 1909 roku Teatr
im. J. Słowackiego), zespół przeniósł się do nowego budynku, a gmach Starego Teatru
poddano remontowi. Oddano go ponownie do użytku w 1906 roku i aż do II wojny
światowej pełnił funkcję sali koncertowej.
Podczas wojny teatr urządzili tu Niemcy - występował w nim polski zespół kolabo
rujący z okupantem. Niemcy zainwestowali także w remont, dzięki czemu Stary Teatr
błyskawicznie podjął działalność tuż po wyzwoleniu - w kwietniu 1945 roku. Pierw
szym dyrektorem Starego Teatru po wojnie był Jerzy Ronard Bujański (dyr.
I-Vn 1945).

4 Ibidem, s. 171.
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Oficjalna inauguracja powojennej działalności Starego Teatru nastąpiła 1 kwietnia
1945 roku (przedstawieniem Mąż doskonały J. Zawieyskiego), zaś już w czerwcu 1945
roku otwarto Małą Scenę (działającą do 1954 roku). W zespole znaleźli się znani akto
rzy m.in. M. Ćwiklińska, M. Dulęba, K. Rudzki, I. Śmiałowski, T. Kondrat,
D. Szaflarska, J. Wamecki, A. Mularczyk.
W lipcu 1945 roku, Bujańskiego zastąpił na stanowisku dyrektora Andrzej Prona
szko (w czasie wojny Pronaszko był członkiem Rady Teatralnej, która w konspiracji
przygotowywała program działania teatrów po wojnie, a Stary Teatr miał być miej
scem najpełniejszej realizacji tych planów). Szybko udało mu się w powojennym Kra
kowie stworzyć zespół artystyczny, który równie dobrze radził sobie w repertuarze
klasycznym i współczesnym. Swoistym egzaminem było przedstawienie komedii mu
zycznej Król włóczęgów (1945), gdzie zespół zaprezentował swoje wszechstronne
umiejętności aktorskie, muzyczne, wokalne i taneczne.
Podobnie jak za dyrekcji Koźmiana
„(...) zaczęły się w Starym Teatrze po raz pierwszy zarysowywać charakterystyczne jego wartości,
a przede wszystkim duże poczucie zespołowej odpowiedzialności za spektakl, jednolity styl gry aktor
skiej, dążenie do tego, aby przedstawienie było dziełem zespołowym, a nie zbiorem solowych popisów
aktorskich”5.

Stary Teatr krótko cieszył się samodzielnością. W czerwcu 1946 roku został, przez
nowe władze, połączony z Teatrem im. J. Słowackiego „w jeden wielki, nieruchawy
kombinat teatralny”6, nazwany Teatrami Miejskimi, a po upaństwowieniu Państwo
wymi Teatrami Dramatycznymi (PTD działały do 1954 roku). Dyrektorem przedsię
biorstwa został Juliusz Osterwa (dyr. 1946-1947), a następnie Bronisław Dąbrowski
(dyr. 1947-1950) i Henryk Szletyński (dyr. 1950-1953).
Ustalono zakresy działania dla połączonych teatrów - Stary miał wystawiać przede
wszystkim repertuar współczesny, Teatr im. J. Słowackiego klasykę. Podział ten był
sztuczny, ale mimo iż niemal natychmiast pojawiły się jego negatywne skutki, został
utrzymany do 1954 roku. Początkowo wydawało się, że ilość nowych polskich sztuk
jest wystarczająca - w sezonie 1947/48 wystawiono ich 8, ale doktryna wprowadzane
go od 1949 roku realizmu socjalistycznego spowodowała, że wszystkie teatry drama
tyczne zaczęły być do siebie podobne. Nijakość socrealistycznego repertuaru była po
wodem, dla którego rychło wprowadzono na scenę sztuki Moliera, Kleista, Goldonie
goW czerwcu 1954 roku zlikwidowano Państwowe Teatry Dramatyczne, rozdzielając
instytucje. Oba teatry miały ciągle wspólne pracownie, będące pod opieką Teatru im.
J. Słowackiego. Korzystanie z nich przez Stary Teatr było uzależnione od woli dyrek
tora sceny przy placu św. Ducha, który niezbyt skwapliwie udostępniał je konkurencji.
W tym samym czasie odebrano Staremu Małą Scenę - w 1954 roku (dla Teatru Saty
ryków), a w zamian przydzielono odległy budynek przy ulicy Bohaterów Stalingradu
(obecnie Starowiślnej), który w 1957 roku stał się Teatrem Kameralnym.
Dyrekcję Starego Teatru objął Władysław Krzemiński (trwała zaledwie trzy miesią
ce). Jednocześnie nastąpiła w nim zmiana pokoleniowa, gdyż przyszli tu przede
wszystkim młodzi artyści, podczas gdy starsze pokolenie wołało pewniejszy byt
w Teatrze im. J. Słowackiego. Jeszcze w 1954 roku dyrekcję Starego Teatru powierzo
5 E. Orzechowski, Stary Teatr w Krakowie (1945-1985), Kraków 1987, s. 14.
6 Ibidem, s. 15.
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no Romanowi Zawistowskiemu (do 1957 roku). Krzemiński pozostał w Teatrze na
stanowisku reżysera, a w 1957 roku ponownie został dyrektorem (do 1963).
Repertuar Teatru był różnorodny, wystawiano dramaty G.B. Shawa, H. Ibsena,
V. Hugo, W. Shakespeare’a, ale zaczęła się pojawiać także współczesna dramaturgia
(np. Ionesco), scenografią zajmowali się m.in. T. Kantor i A. Pronaszko. W 1956 roku
Stary Teatr przyjął patronat Heleny Modrzejewskiej.
Charakterystyczne dla lat 50. Starego Teatru są przedstawienia nowej i najnowszej
dramaturgii polskiej, nowe, śmiałe odczytania klasyki, różnorodność. Nie wystawiano
tu romantyków (wyjątkiem był Irydion Z. Krasińskiego wyreżyserowany w 1958 roku
przez Jerzego Kreczmara). W Starym zaczynali wówczas pracować - L. Zamków,
J. Jarocki, dzięki którym na scenie pojawili się Witkacy, S. Mrożek, F. Kafka, F. Diirenmatt, F. Dostojewski, A. Camus. W zespole aktorskim znaleźli się wówczas m.in.
Z. Jaroszewska, I. Olszewska, L. Herdegen, A. Pszoniak, K. Chamiec.
Następcą Krzemińskiego został Zygmunt Hübner (dyr. 1963-1970). Już pierwsze
premiery pokazały, że nastąpią zmiany w dotychczasowym modelu Teatru. Zapowie
dzią zmian było Wesele St. Wyspiańskiego (1963) wystawione przez Andrzeja Wajdę,
znanego już reżysera filmowego. Pojawiły się na scenie dramaty romantyków - Kon
rad Swinarski wyreżyserował Nieboską komedię Z. Krasińskiego (1965), Fantazego
J. Słowackiego (1967).
„...właśnie teraz (...) Stary Teatr jako teatr współczesny, posiada możliwość skrystalizowania swojego
oblicza. Miniony okres pozwolił na zebranie pewnych doświadczeń i wyciągnięcie wniosków. Obecnie
nadszedł czas wyboru”

- pisał z okazji obchodów 100-lecia Starego Teatru jego kierownik literacki Henryk
Vogler7.
Wybór ten polegał na włączeniu się w toczące się na świecie spory ideologiczne, na
szukaniu w klasyce społeczno-politycznej aktualności, na propagowaniu nowego nurtu
- teatru absurdu. Do tego nurtu należą przede wszystkim inscenizacje J. Jarockiego m.in. Tango S. Mrożka (1965), Moja córeczka T. Różewicza (1968).
W 1970 roku dyrekcję Starego Teatru objął Jan Paweł Gawlik (dyr. 1970-1980).
Zastał legendarny teatr i jeden z najlepszych i najstabilniejszych zespołów teatralnych
w Polsce. Mimo tego Gawlik pisał:
„Jaki to styl? Jaka formuła? (...) Czy tworzymy zwartą, w miarę czytelną całość artystyczną, czy
też obracamy się jedynie w granicach zwykłego eklektyzmu, gdzie kilku wybitnych twórców buduje na
gościnnej scenie własny teatr lub nawet własne teatry?”8.

W czasie dyrekcji Gawlika znacznie został poszerzony zespół aktorski, Stary Teatr
był, jak za czasów Koźmiana, kuźnią talentów - aktorskich i reżyserskich. Oprócz
wymienionych wcześniej reżyserów pracę w Starym zaczęli także młodzi: J. Grzego
rzewski, K. Lupa, K. Kieślowski, K. Zanussi, M. Prus. Bardzo wielu popularnych dziś
artystów zaczynało karierę w Starym by potem, jak za Koźmiana, podbijać inne sceny.
W zespole aktorskim znaleźli się wówczas m.in. T. Budzisz-Krzyżanowska, E. Kar
koszka, T. Huk, A. Dymna, J. Stuhr, J. Radziwiłowicz, J. Żółkowska. W repertuarze
zaś słynne spektakle w reżyserii A. Wajdy - Noc listopadowa St. Wyspiańskiego
7 Cyt. za E. Orzechowski, op.cit., s. 35; jubileusz liczono od czasu odnowy teatru przez A. Skorupkę
i St. Koźmiana, tj. od 1865 roku.
8 Stary Teatr 1970-1975, oprać. B. Jasińska, L. Kachel, Kraków 1981, s. 6.
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(1974), Biesy (1971), Nastasja Filipowna (1977) F. Dostojewskiego; K. Swinarskiego
- Sen nocy letniej W. Shakespeare’a (1970), Dziady A. Mickiewicza (1973); J. Jaroc
kiego - Matka Witkacego (1972); J. Grzegorzewskiego - Wesele St. Wyspiańskiego
(1977).
Fenomen Starego Teatru polegał na skupieniu w jednym miejscu i w jednym czasie
wielu różnorodnych i wybitnych artystów, którzy wbrew obawom dyrektora Gawlika,
tworzyli jednolity zespół. Indywidualności reżyserskie czy aktorskie były ściśle zwią
zane z miejscem, zawsze kojarzone ze Starym Teatrem. Często pojawiały się tezy, że
takim spoiwem łączącym wszystkich był Konrad Swinarski i że po jego śmierci
w 1975 roku zespół zaczął się rozpadać. Trudno dziś określić czy to tylko legenda
słynnego reżysera i jak duży wpływ na rozpadanie zespołu miała sytuacja społeczna,
polityczna i gospodarcza Polski przełomu lat 70., 80. Faktem jest, że dyrektor Gawlik
z dnia na dzień tracił poparcie silnego zespołu i w efekcie został odwołany. Jego miej
sce zajął kandydat zespołu - Stanisław Radwan (dyr. 1980-1990).
Dyrekcja Radwana przypadła na trudny okres zmian społeczno-politycznych, stan
wojenny i zmianę ustroju w 1989 roku. To wszystko prowadziło do skoncentrowania
uwagi na sprawach organizacyjnych, a w efekcie powodowało większą rotację arty
stów i kłopoty finansowe.
Mimo tego Stary Teatr przygotował kilka ważnych i ambitnych spektakli, jak np.
w reżyserii J. Jarockiego - Mord w katedrze Eliota (1982), Życie jest snem Calderona
(1983); A. Wajdy - Hamlet W. Shakespeare’a (1981), Antygona Sofoklesa (1984),
Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego (1984); K. Lupy - Marzyciele R. Musila (1988);
Z. Hubnera - Oresteia Sofoklesa (1982). Pojawili się także nowi artyści - m.in.
R. Zioło wystawił Księżniczkę Turandot C. Gozziego (1990). W 1983 roku otwarto
Małą Scenę w piwnicach przy ulicy Sławkowskiej, w 1981 roku przygotowano pierw
szą ekspozycję Muzeum Starego Teatru.
Stary Teatr miał olbrzymi zespół artystyczny, co w latach 80. zaczęło być proble
mem. Trudno było tak ułożyć repertuar, aby wszyscy mogli być obsadzeni
i usatysfakcjonowani, zarówno artystycznie, jak i finansowo. Artyści zaczęli coraz
intensywniej poszukiwać innych form zarobkowania, co jeszcze bardziej utrudniało
układanie repertuaru. Granie w Starym Teatrze przestawało być dla wielu aktorów
sprawą priorytetową, dyrekcja zaś biernie akceptowała ten fakt. W jednym
z wywiadów dyrektor powiedział, że w zespole zmniejszyła się chęć ryzyka, aktorzy
nie chcieli występować u reżyserów młodych i nieznanych, priorytetem stała się pew
ność sukcesu zarówno artystycznego, jak i finansowego9. Tuż po zmianie ustroju dy
rektor złożył rezygnację.
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
Projekt wybudowania nowego teatru w Krakowie trafił po raz pierwszy pod obrady
Rady Miejskiej w 1872 roku. Nie był to pomysł nowy, gdyż jeszcze za życia
J. Kluszewskiego, który był właścicielem jedynego gmachu teatralnego w Krakowie,
wielokrotnie rozważano kwestię uniezależnienia się od prywatnego przedsiębiorcy. Ale

’Res Publica z 7.08.1990.
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ani wówczas, ani w 1872 roku miasto nie posiadało dostatecznej ilości środków finan
sowych.
Pod koniec XIX wieku teatr w Krakowie działał w budynku przy placu Szczepań
skim (Starym Teatrze). Gmach ten od wielu lat nie spełniał wymogów technicznych,
ani nie gwarantował bezpieczeństwa, budowa nowego budynku stała się więc z czasem
koniecznością. Dodatkowo, po wprowadzeniu autonomii galicyjskiej w 1866 roku, dla
polskich władz Krakowa stała się sprawą prestiżu. Być może właśnie dlatego teatr jako
inwestycja, którą miasto w końcu zdecydowało się podjąć, wygrała w konkurencji
z równie potrzebnym miastu wodociągiem.
W 1886 roku Rada Miasta podjęła decyzję o lokalizacji na placu św. Ducha w miej
scu starych murów kościoła i klasztoru oraz szpitala dla ubogich, a także o rozpisaniu
konkursu na projekt architektoniczny.
Już wybór miejsca budowy wzbudził wiele kontrowersji. Najbardziej przeciw wy
burzeniom zabytkowego kompleksu protestował J. Matejko, który, oburzony, zrzekł się
honorowego obywatelstwa miasta i zabronił wystawiania w Krakowie swoich obra
zów. Nie mniej zamieszania było wokół samego konkursu. Trudno tu mówić
o zwycięzcach, Rada Miasta ciągle przedstawiała projektantom nowe wymagania,
żądając dostosowywania się do nich. Ostatecznie wybrała projekt Jana Zawiejskiego,
powierzając mu także kierownictwo budowy, która rozpoczęła się w 1890 roku.
W 1892 roku ogłoszono jeszcze jeden konkurs - na projekt głównej dekoracyjnej
kurtyny, tym razem z założenia przeznaczony dla malarzy polskich. Mimo że prace
zgłosili najwybitniejsi, Rada Miasta znów nie mogła podjąć decyzji. Ostatecznie zwró
cono się z zamówieniem wykonania kurtyny do H. Siemiradzkiego. Artysta zamówie
nie przyjął, ale nie zdążył już z wykonaniem na inaugurację - kurtynę po raz pierwszy
pokazano w 1894 roku.
Dopiero w 1892 roku Rada wyłoniła komisję, która miała ustalić zasady admini
strowania teatrem. Po wielu sporach i dyskusjach ustalono, że miasto nie będzie samo
dzielnie zarządzać Teatrem i zostanie on oddany w dzierżawę. Kontrakt był bardzo
szczegółowy i drobiazgowo wyliczał obowiązki antreprenera, ograniczając przy tym
znacznie jego prawa. Powołana została m. in. Komisja Teatralna, o szerokich upraw
nieniach pozwalających na ingerencję w codzienną działalność Teatru (np. miała pra
wo do usuwania z zespołu początkujących aktorów, jeśli po kilku występach nie
sprawdzili się).
Uroczyste otwarcie gmachu nastąpiło 21 października 1893 roku w południe.
W programie uroczystości znalazły się przemówienia, przekazanie kluczy do budynku
prezydentowi J. Friedleinowi, wręczenie listów gratulacyjnych. Wieczorem odbyła się
część „artystyczna”, na którą złożyły się fragmenty różnych tekstów (m.in. z Zemsty
A. Fredry, Konfederatów barskich A. Mickiewicza, Balladyny J. Słowackiego).
Pierwszym dyrektorem nowego teatru został Tadeusz Pawlikowski (dyr. 18931999). Był uważany za osobę kontrowersyjną, zarzucano mu tendencje prożydowskie
(przy okazji premiery spektaklu Nowe getto T. Herzla w 1898 roku), prorosyjskie (przy
okazji wystawienia Tamtego G. Zapolskiej)10. Pawlikowski realizował konsekwentną
politykę repertuarową - grał w większości utwory polskich autorów współczesnych. Do
minowali tu jednak przedstawiciele starszego pokolenia - M. Bałucki, Z. Sarnecki,
10 Dokładniej na ten temat pisze D. Poskuta-Wlodek w książce Co dzień powtarza się gra... Teatr im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1993, Kraków 1993.
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Wł. L. Anczyc. Rzadziej wystawiał polską czy europejską klasykę, ale w repertuarze
można było znaleźć utwory F. Zabłockiego, W. Bogusławskiego, A. Mickiewicza,
W. Shakespeare’a, Moliera. Najnowszą dramaturgię wprowadził Pawlikowski dopiero
pod koniec dyrekcji. W początkowym okresie rozwoju Młodej Polski na scenie znala
zły się utwory J.A. Kisielewskiego, J. Kasprowicza, G. Zapolskiej oraz dramaty przed
stawicieli europejskiego naturalizmu i symbolizmu - M. Maeterlincka, G. Hauptmanna, H. Ibsena.
W zespole aktorskim znaleźli się m.in. L. Solski, T. Trapszo, K. Kamiński, K. Bednarzewska.
Za jedną z największych zasług Pawlikowskiego uważa się nawiązanie współpracy
ze St. Wyspiańskim, jako dramaturgiem i inscenizatorem. Pierwszym utworem Wy
spiańskiego wystawionym przez Teatr była Warszawianka w 1898 roku.
Po latach, Pawlikowski tak się wypowiadał na temat swojego programu:
„Są trzy sposoby prowadzenia teatru. Przy pierwszym - teatrem kieruje ulica: gust szerokiej pu
bliczności. Przy drugim, dyrektor narzuca publiczności swe własne gusta. Przy trzecim dyrektor idzie
za twórczością i jej służy”".

Sam opowiadał się za trzecim modelem.
Następcą Pawlikowskiego został Józef Kotarbiński (dyr. 1899-1905). Kotarbiń
skiemu Teatr zawdzięczał wprowadzenie na dużą skalę uważanych za „niescenicznych” romantyków (wystawiono m.in. Mazepę, Balladynę J. Słowackiego, Konfede
ratów barskich A. Mickiewicza), a także rozwinięcie współpracy z Wyspiańskim
(w 1901 roku wystawił najbardziej dziś znany dramat Wyspiańskiego Wesele w insce
nizacji autora). Kotarbiński współpracował także z innymi artystami - plastykami,
m.in. F. Siedleckim, K. Fryczem.
Kolejny dyrektor - L. Solski (dyr. 1905-1913) starał się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom publiczności. Nowością w teatrze krakowskim stały się cykle przedsta
wień. Solski zorganizował dwa takie cykle - pierwszy był hołdem złożony zmarłemu
w 1907 roku St. Wyspiańskiemu, drugi zorganizowano w 100-lecie urodzin J. Słowac
kiego w 1909 roku (przy tej okazji Teatrowi nadano patronat J. Słowackiego)11
12.
Od 1913 roku dyrektorem Teatru był ponownie T. Pawlikowski (druga dyrekcja
trwała do jego śmierci w 1915 roku).
„Po sześciu latach w Teatrze Miejskim w Krakowie i bardzo udanej dyrekcji we Lwowie, stal się
postacią legendarną. (...) Powrót Pawlikowskiego automatycznie podnosił rangę teatru i byt jedno
znaczny z pozyskaniem najwybitniejszego na ziemiach polskich reżysera”13.

W zespole znaleźli się m.in. K. Adwentowicz, L. Bończa, Z. Nowakowski, K. Bednarzewska, I. Solska. Do wybuchu wojny powstało w Teatrze kilka wybitnych przed
stawień - Castus Joseph Sz. Szymonowica (1914), czy Hamlet W. Shakespeare’a
(1914).
W czasie 1 wojny światowej w Teatrze kwaterowało wojsko.
Po śmierci Pawlikowskiego Rada Miasta postanowiła nie dzierżawić więcej Teatru
i przejęła go pod własny zarząd. Początkowo obowiązki dyrektora pełnił L. Rydel,
11 Ibidem, s. 34.
12 Dotąd Teatr byt nazywany po prostu miejskim i choć istniał projekt nadania mu patronatu A. Fredry
(ustawiono nawet pomnik) nigdy do tego nie doszło.
13 D. Poskuta-Włodek, op.cit., s. 77.
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a w latach 1916-1918 A. Grzymała-Siedlecki. W warunkach wojennych nie miał wiel
kiego pola do popisu, ale wystawił m.in. prapremierowe przedstawienie Akropolis
St. Wyspiańskiego w 1916 roku (utwór ten został niegdyś odrzucony przez J. Kotar
bińskiego i uważany był za niesceniczny - Siedlecki także nie wystawił całego dra
matu).
Po wojnie dyrekcję powierzono T. Trzcińskiemu (dyr. 1918-1926 i 1929-1932).
Jesienią 1918 roku zorganizowano uroczysty jubileusz Teatru - 25-lecie istnienia.
Uroczystość zbiegła się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, co nadało jubile
uszowi jeszcze większą rangę. Dyrektor Teatru przeprowadził konkurs na najpopular
niejszych autorów 25-lecia - zostali nimi St. Wyspiański i L. Rydel. Uroczystości od
bywały się na wzór inauguracji z 1893 roku.
Trzciński był inicjatorem Galerii Portretów przedstawiających ludzi związanych
z Teatrem. Większość obrazów i popiersi została ofiarowana Teatrowi w okresie XXlecia międzywojennego.
Dyrektor wprowadził do repertuaru wiele nowości, choć jak twierdził jego bliski
współpracownik A. Pronaszko „Pan Teofil bał się eksperymentów jak ognia”14. Na
scenie znalazły się przedstawienia wzbudzające wiele emocji i kontrowersji. Drażniły
spektakle utrzymane w konwencji teatru w teatrze - np. Sześć postaci w poszukiwaniu
autora L. Pirandella (1923), czy Śmierć na gruszy W. Wandurskiego (1925). Przy oka
zji tego ostatniego przedstawienia raziła współczesnych nie tylko konwencja -„na
widowni, w lożach, galerii i krzesłach autor poumieszczał szereg aktorek i aktorów,
którzy drą się w niebogłosy nad głową widza, przelatują jak tabun rozhukanych koni
niemal po karkach widzów” 15, ale zarzucano także dyrektorowi wpuszczenie na scenę
komunisty, propagowanie treści o antypolskiej wymowie.
Dość poważnie naraził się dyrektor hierarchii kościelnej, wystawiając Klątwę
St. Wyspiańskiego (1920), dramat dotąd niegrany ze względu na protesty Kościoła,
widzącego w nim tylko historię wiejskiego księdza, jego kochanki i ich dzieci. Spór
o Klątwę znalazł się nawet w porządku obrad Rady Miejskiej. Jednocześnie z premierą
Klątwy Trzciński wznowił, jakby na przekór oponentom, Świętoszka Moliera, utwór
wykpiwający obłudę i dwulicowość.
Konflikt z władzami miasta wywołał Wieczór futurystów (1921) - futuryści głoszą
cy kult nowoczesności, postulaty traktowania sztuki jako zabawy, widowiska dla tłu
mów, zrywania z tradycyjną logiką i konstrukcją wypowiedzi nie zostali zaakceptowa
ni przez społeczeństwo. Rada Miasta uznała zaś za wskazane interweniować, by zapo
biegać tak skandalicznym przedsięwzięciom. Odpowiedzią dyrektora stało się wysta
wienie równie kontrowersyjnego Tumora Mózgowicza Witkacego (1921) - jednocze
śnie debiutu scenicznego autora.
Z Teatrem im. J. Słowackiego współpracowali wówczas znakomici scenografowie
- K. Frycz, Zb. i A. Pronaszkowie, I. Gall, Z. Stryjeńska, F. Krassowski i inni. W ze
spole aktorskim znaleźli się m.in. St. Wysocka (także jako reżyser), T. Białkowski.
Mimo tych wszystkich nowości repertuarowych i towarzyszącej im atmosfery, Te
atr uważany był za konserwatywny - takie wypowiedzi pojawiały się m.in. wśród
twórców nowego krakowskiego teatru „Bagatela” (powstałego w 1919 roku). Zarzuty
o „akademickość”, rozumianej jako brak odwagi artystycznej, reakcji na przemiany
14 Ibidem, s. 98.
15 Ibidem, s. 99.
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w sztuce, nasiliły się po 1926 roku, kiedy wskutek kryzysu finansowego liczba awan
gardowych przedstawień (jako zbyt kosztownych, bo często bojkotowanych przez
drobnomieszczańską publiczność) uległa znacznemu zmniejszeniu. Był to również
przejaw polityki władz miejskich, które starały się wpływać na oblicze Teatru. Po za
mknięciu „Bagateli” w 1926 roku, władze miejskie, idąc za głosem publiczności, do
magały się przejęcia jej funkcji i zapewnienia widzom większej ilości przedstawień
rozrywkowych.
W 1932 roku powierzono dyrekcję Teatru twórcy słynnej „Reduty” Juliuszowi
Osterwie (dyr. 1932-1935). Osterwa próbował wprowadzić do Teatru styl gry prakty
kowany w „Reducie”, opierający się na prymacie słowa, zwalczaniu teatralizacji,
sztuczności na scenie, ambitny repertuar. Tylko w 1932 roku odbyły się premiery
Fantazego J. Słowackiego, Wesela i Wyzwolenia St. Wyspiańskiego. Zarzuty o „aka
demickość” jednak nie ustały, gdyż brakowało w repertuarze zarówno inscenizacji
awangardowych, jak i spektakli rozrywkowych. Popularność Osterwy szybko w Kra
kowie przygasła.
Jedną z bardziej znanych inicjatyw Osterwy były wprowadzone na dużą skalę
przedstawienia szkolne (notabene była to także próba ratowania spadającej frekwencji).
Spektakle dla szkół organizował już Pawlikowski (udzielał np. 30% zniżki na bilety),
czy Kotarbiński (wprowadził poniedziałki dla szkół), ale dopiero Osterwa nadał spek
taklom formę instytucjonalną, organizując spektakle w godzinach przedpołudniowych
i ściśle współpracując z władzami oświatowymi. Spektakle, przeznaczone nie tylko dla
młodzieży Krakowa, poprzedzone były omówieniami w szkole, prelekcjami przed
każdym aktem i stały się dla wielu uczniów urozmaiceniem szkolnej codzienności.
W 1939 roku Teatr znalazł się pod okupacją niemiecką - zaangażowano niemiecki
zespół, organizowano hitlerowskie uroczystości, powstał nawet plan przebudowy gma
chu. Dzięki polskim pracownikom udało się uchronić przed zniszczeniem wiele ścien
nych malowideł, przechować zbiory biblioteczne.
Po wojnie dyrektorem Teatru został Karol Frycz, wystawiając pierwsze spektakle
już w lutym 1945 roku. W 1946 roku powojenne władze postanowiły połączyć Teatr
im. J. Słowackiego ze Starym Teatrem. Mimo protestów, jeszcze w 1946 roku po
wstały połączone Miejskie Teatry Dramatyczne pod dyrekcją Juliusza Osterwy, nastą
pił odgórny podział zadań, na specjalnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej
w lipcu 1946 roku zatwierdzono repertuar na najbliższy sezon. Osterwa zmarł w 1947
roku, na jego miejsce powołano Bronisława Dąbrowskiego. Od października 1949
roku, w ramach upaństwowienia, zmieniono nazwę na Państwowe Teatry Dramatyczne
w Krakowie i podporządkowano je Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Teatrowi im. J. Słowackiego przydzielono repertuar klasyczny. Grano więc utwory
W. Shakespeare’a, L. de Vegi, M. Gogola, M. Gorkiego, J. Słowackiego,
St. Wyspiańskiego, ale także współczesne sztuki radzieckie, np. K. Treniewa.
W zespole artystycznym znaleźli się m. in. T. Kondrat, T. Łomnicki, H. Mikołajska,
Z. Rysiówna, M. Stebnicka, M. Cebulski, reżyserzy - J. Wamecki, Wł. Krzemiński,
scenografowie - A. Pronaszko, A. Stopka, K. Frycz i inni.
W 1950 roku Dąbrowskiego zastąpił na stanowisku dyrektora Henryk Szletyński.
Teatry zostały wciągnięte w budowę socjalistycznego ładu w państwie. Organizowano
wyjazdy na wieś, do PGR-ów, patronowano domom kultury. Z drugiej strony Teatr
próbował się bronić przed zalewem „produkcyjniaków” w repertuarze, Szletyński
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używał argumentu, że pierwszym etapem realizmu socjalistycznego jest realizm kry
tyczny, reprezentowany przez M. Gorkiego, L. Tołstoja, A. Ostrowskiego.
W 1954 roku Państwowe Teatry Dramatyczne zostały rozdzielone. W Teatrze im.
J. Słowackiego zostali, pod kolejną dyrekcją B. Dąbrowskiego (1955-1972), przede
wszystkim aktorzy starszego pokolenia. Grano głównie klasykę, na fali wydarzeń po
znańskich z 1956 roku powstały głośne przedstawienia nawiązujące do współczesno
ści: Kordian J. Słowackiego (1956), Wesele (1956) i Wyzwolenie St. Wyspiańskiego
(1957) w reżyserii Dąbrowskiego.
Skupienie się na dramacie władzy, jej mechanizmów i kulis reprezentowały przed
stawienia z lat 60. - m.in. Elżbieta, królowa Anglii F. Büchnera w reżyserii I. Babel
(1962), Dziady A. Mickiewicza w reżyserii T. Brzozowskiego (1963). Dąbrowski pro
gramowo nie grał dramatów mieszczących się w nurcie teatru absurdu, czyli Ionesco,
Becketta, Mrożka czy Różewicza. Wystawiał jednak dramaty współczesnych twórców
angielskich i amerykańskich z tzw. nurtu realizmu - m.in. Widok z mostu A. Millera
w reżyserii J. Golińskiego (1959), Księżyc świeci zabłąkanym E. O’Neilla we własnej
realizacji (1961).
W czasie dyrekcji B. Dąbrowskiego w Teatrze reżyserowali wówczas, poza dyrek
torem, m.in. 1. Babel, E. Axer, B. Korzeniewski, Wł. Krzemiński, L. Zamków,
J. Goliński, wśród scenografów można odnaleźć nazwiska A. Pronaszki, K. Frycza,
L. i J. Skarżyńskich, A. Majewskiego, K. Wiśniaka. W zespole aktorskim następowały
szybkie zmiany, młodzi aktorzy po odbyciu obowiązkowego stażu przechodzili na inne
sceny. Można odnaleźć tu nazwiska A. Dymnej, A. Polony, K. Chamca, J. Kamasa,
M. Walczewskiego, U. Popiel, M. Grabowskiego, T. Budzisz-Krzyżanowskiej,
M. Kościałkowskiej, M. Nowotarskiej i wielu innych.
Teatr nie mógł jednak uwolnić się od dawnego zaklasyfikowania go jako „akade
micki”. Zarzucano mu niewielkie uczestnictwo w życiu artystycznym, masowe uciecz
ki aktorów, brak przedstawień, które mogłyby stanowić konkurencję dla Starego Te
atru czy intensywnie rozwijającego się wówczas Teatru Ludowego.
W 1972 roku Dąbrowskiego zastąpili K. Skuszanka i J. Krasowski (dyr. 1972—
1981). Kierowali oni wcześniej Teatrem Ludowym uważanym za scenę awangardową,
co Teatrowi im. J. Słowackiego wróżyło całkowitą zmianę wizerunku. Krasowscy
przyjęli wielu młodych aktorów, sami reżyserowali większość przedstawień,
deklarowali chęć poszukiwania stylu narodowego, który przejawiał się dużą
różnorodnością repertuarową. Jak wyliczyła D. Poskuta-Włodek, większość autorów
w czasie tej dyrekcji była reprezentowana na scenie przez pojedyncze utwory16. Po raz
pierwszy na afiszach Teatru pojawiły się nazwiska W. Gombrowicza, S. Mrożka,
M. Bułhakowa, T. Manna, a nawet K. Wojtyły.
W czasie tej dyrekcji coraz wyraźniejszy stawał się nurt polityczny. „Każdy spek
takl Skuszanki i Krasowskiego był próbą dyskusji o Polsce, historii, polityce”17. Znala
zły się tu takie utwory jak Lilia Weneda J. Słowackiego w reżyserii K. Skuszanki
(1973), Ślub W. Gombrowicza w reżyserii K. Skuszanki (1976), Hamlet 70
B. Drozdowskiego w reżyserii J. Krasowskiego (1978) i inne. W tym czasie do zespołu
Teatru im. J. Słowackiego dołączyli młodzi aktorzy - I. Bielska, A. Grochal,
A. Grabowski, J. Frycz. Wizerunku Teatru nie udało się jednak zmienić.
16 D. Poskuta-Włodek, op.cit., szczegóły w rozdziale Romantyzm, dialektyka i żal.
17 Ibidem, s. 217.
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W 1976 roku została otwarta mała scena Teatru - w dawnym „domu maszyn”, na
zwana w wyniku publicznego konkursu „Miniaturą”. Stała się miejscem prezentacji
mniejszych form teatralnych i wielu debiutów (m.in. K. Lupy).
Krasowscy odeszli z Teatru na fali posierpniowych przemian, w 1981 roku. Grupa
aktorów zwróciła się wówczas z propozycją objęcia dyrekcji do pisarza A. Kijowskie
go, upatrując w tym szansę znalezienia się w głównym nurcie zmian ogarniających
Polskę. Pisarz podjął wyzwanie, ale kiedy po wprowadzeniu stanu wojennego został
internowany, złożył rezygnację.
Jego następcą został Mikołaj Grabowski, reżyser związany z Teatrem. W czasie tej
dyrekcji (dyr. 1982-1985) nastąpiła w Teatrze zmiana pokoleniowa, pojawili się mło
dzi aktorzy - J. Chmielnik, J. Peszek, K. Gniewkowska i reżyserzy - R. Zioło,
A. Strzelecki. Teatr był mocno zaangażowany w politykę, także dobór repertuaru był
podyktowany chęcią udziału w ogólnonarodowej dyskusji. Wystawiono wtedy m.in.
Listopad H. Rzewuskiego w reżyserii M. Grabowskiego (jeszcze w 1981), TransAtlantyk W. Gombrowicza w reżyserii M. Grabowskiego (1982), Hioba A. Kijowskie
go w reżyserii K. Babickiego (1982), na Scenie „Miniatura” pojawiły się zmieniające
zupełnie sposób widzenia teatru i gry aktorskiej utwory B. Schaeffera.
Nie wszyscy byli zadowoleni z wprowadzonych zmian - nowy styl gry, dobór re
pertuaru preferował młodych i dynamicznych. Odwołanie Grabowskiego ze stanowiska
nastąpiło nagle - w 1985 roku zastąpił go J.P. Gawlik. Przeciwko dyrektorowi opowie
dzieli się zwolennicy Grabowskiego, większość z nich odmówiła współpracy. Teatr
znalazł się w izolacji.
TEATR „BAGATELA”

Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego to dzisiejsza nazwa instytucji
mieszczącej się w budynku stojącym.na rogu ulic Karmelickiej i Krupniczej. Od 1919
roku, kiedy przystosowano pomieszczenia dla potrzeb teatru, wielokrotnie zmieniano
zarówno nazwę, jak i profil działalności.
Pod koniec XIX wieku znajdowała się tu zwykła kamienica mieszkalna. Na rogu
mieścił się sklep kolonialny, a z początku XX wieku bufet i restauracja. W 1913 roku
kamienicę kupiło dwóch wspólników - Władysław Lubelski i Józef Król, prowadzili tu
lokal z roznegliżowaną damską orkiestrą. Kiedy do spółki dołączył Marian Dąbrowski,
wspólnicy rozpoczęli remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby teatru. Na widowni
znajdowało się 800 miejsc, ale zaplecze było raczej skromne - niewielka scena, ciasne
garderoby, brak magazynu (co powodowało, że dekoracje trzymano pod sceną).
Teatr „Bagatela” został otwarty 25 października 1919 roku kontrowersyjną sztuką
G. Zapolskiej Kobieta bez skazy. Atmosfera skandalu, która towarzyszyła otwarciu,
była po części kreowana przez sam Teatr. Tworzono wizerunek „Bagateli” jako teatru
o lżejszym repertuarze, niestroniącego od skandalizujących nowinek i walczącego
z majestatem tradycyjnego teatru. Jednocześnie, co niedziela, odbywały się w „Baga
teli” poranki symfoniczne, wkrótce w soboty pojawiły się popołudniowe przedstawie
nia dla dzieci. Głos decydujący w sprawie repertuaru i programu artystycznego miał
wówczas Marian Dąbrowski, który otrzymał od władz miasta zezwolenie na prezenta
cję wszelkich form dramaturgicznych, z zastrzeżeniem, że nie wolno mu przywileju
odstępować. W ciągu dwóch pierwszych sezonów zagrano m.in. Karykatury J.A. Ki
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sielewskiego. Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej, odbyła się prapremiera Papie
rowego kochanka J. Szaniawskiego. Prasa pisała wówczas:
„(...) w „Bagateli” zyskał Kraków placówkę artystyczną, na której żyje i rozwija się lekka komedia
i farsa w szlachetnym tego słowa znaczeniu”18.

Atmosfera pierwszego skandalu długo towarzyszyła Teatrowi, ograniczając tym
samym liczebność widzów. Frekwencja spadała, twórcy teatru, a zwłaszcza „właściciel
przywileju” Marian Dąbrowski, zaczęli tracić zainteresowanie instytucją. Z ulgą wy
najęli teatr aktorom, choć na krótko. W sezonie 1925/1926 scena działała dzięki finan
sowej pomocy ZASP-u jako Zespół Artystów Dramatycznych Bagateli, ale właściciele
budynku, niedawni przedsiębiorcy teatralni, wykorzystali wkrótce fakt zaległości opłat
dzierżawnych by wypowiedzieć umowę najmu. Spółka rozpadła się, a Król i Lubelski
zaczęli urządzać w teatrze bardziej dochodowe imprezy rewiowo-filmowe.
W czasie niemieckiej okupacji i tuż po wojnie działało tu kino, ale wkrótce
w budynku zadomowił się teatr dla dzieci „Wesoła Gromadka”, pod kierownictwem
Marii Biliżanki i Zofii Mysłakowskiej.
Z roku na rok oferta przygotowywana przez Teatr była coraz większa. W sezonie
1945/1946 odbyło się 146 przedstawień, na które sprzedano ok. 40 tys. biletów, a po
nad 5 tys. rozdano dzieciom najbiedniejszym. W 1948 roku zagrano już 297 przedsta
wień, które obejrzało 154 tys. widzów1 .
Główną zasadą „Wesołej Gromadki” było współdziałanie widowni ze sceną, wcią
ganie publiczności w bieg akcji. Idea wychowawcza, towarzysząca przedstawieniom,
pociągała za sobą dobór repertuaru. Często były to utwory napisane dla Teatru, np.
Biedulka (1947), czy Farfurka królowej Bony (1948) Anny Swirszczyńskiej w reżyserii
M. Biliżanki lub opracowywania scenicznie znanych utworów, np. O krasnoludkach
i sierotce Marysi M. Konopnickiej (1945), Kalosze szczęścia J.Ch. Andersena w reży
serii J.R. Bujańskiego (1947), Placówka B. Prusa w reżyserii M. Biliżanki i B. Wasi
lewskiego (1947). Z Teatrem współpracowali scenografowie: A. Bunsch, A. Cybulski,
A. Stopka. W zespole znaleźli się m.in. Zb. Jabłoński, H. Redlich (później Lutosław
ska), W. Sądecki, A. Sławińska, D. Michałowska, W. Drzewicz, H. Gryglaszewska,
A. Lenkiewicz, Z. Lubartowska, J. Nowak, St. Romanek, X. Borska.
Z czasem zmieniał się w Teatrze zarówno repertuar, jak i grupa odbiorców. Coraz
więcej grano przedstawień dla starszych dzieci i młodzieży. W 1948 roku Teatr przy
Karmelickiej został upaństwowiony i zmienił nazwę na Teatr Młodego Widza (w skró
cie TMW). Oznaczało to wówczas przede wszystkim stabilizację sytuacji finansowej
Teatru. Przeprowadzono więc remont, skompletowano sprzęt techniczny, założono
nowe pracownie, kupiono także autobus, który miał służyć spektaklom objazdowym.
Teatr w dalszym ciągu prowadziły Zofia Mysłakowska i Maria Biliżanka.
Teatr proponował trzy rodzaje widowisk: dla dzieci w godzinach przedpołudnio
wych, dla młodzieży - wczesnym popołudniem i dla dorosłych - wieczorem. Uczestni
czył w życiu miasta, w czasie Dni Krakowa wystawiał spektakle w Barbakanie, np.
Księcia i żebraka M. Twaina w reżyserii M. Biliżanki (1949), Awanturę w Chioggi
C. Goldoniego w reżyserii J.R. Bujańskiego (1953), na Wawelu, np. Farfurkę królowej
18 A. Waśkowski, Architektura wnętrz Teatru „Bagatela", s. 380-381 [w:] K. Nowacki, Dzieje teatru
w Krakowie. Architektura krakowskich teatrów, Kraków 1982.
” Dane te, tak jak większość informacji o Teatrze, pochodzą z materiałów Teatru „Bagatela” przygo
towywanych przez G. Koniarza do wydawnictwa jubileuszowego z okazji 80-lecia teatru.
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Bony A. Świrszczyńskiej w reżyserii M. Biliżanki (1949), na dziedzińcu Collegium
Nowodworskiego (dziś Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św.
Anny 12), np. Powrót posła J.U. Niemcewicza w reżyserii J. Karbowskiego (1952),
Fircyka w zalotach F. Zabłockiego w reżyserii H. Gallowej (1954). Uczestniczył
w wielu akcjach związanych z rocznicami, świętami państwowymi, współzawodniczył
w budowaniu nowego ładu - np. 70. rocznicę urodzin Stalina świętowano bezpłatnymi
przedstawieniami, 1 maja 1950 roku spektaklem dla robotników wystawionym w ko
palni „Brzeszcze”.
Zgodnie z zaleceniami MKiS dotyczącymi wprowadzenia spektakli wieczornych
(dla pełniejszego wykorzystania budynku), grano coraz więcej przedstawień z tzw.
repertuaru popularnego i dla dorosłych, co po części odpowiadało ambicjom, ale było
źle odbierane zarówno przez publiczność, jak i krytykę (np. Nocna przygoda i Wyspa
złudzeń J. Londona w reżyserii Wł. Dobrowolskiego z 1955 roku).
Przez Teatr Młodego Widza przewinęło się wielu artystów, m.in. J. Barański,
H. Bętkowska, J. Bujańska, A. Czemy, E. Fedorowicz, K. Kasiewicz, Z. Kordasiewicz,
A. Kozak, T. Krasnodębski, Z. Kucówna, Z. Lubartowska, K. Lutówna,
M. Malinowska, M. Mariański, I. Orska, T. Tarnowski, R. Polański, M. Żamecki,
J. Baranówna, 1. Wycińska.
Pod koniec lat 50. rozpoczęła się dyskusja o przyszłości Teatru Młodego Widza,
któremu zarzucano brak konsekwencji w doborze repertuaru, pomieszanie stylu i od
biorców. Istniała też duża rotacja zespołu, co ambitniejsi przechodzili do „dorosłych”
teatrów. Pojawiła się nawet propozycja, aby przenieść TMW do budynku „Groteski”
przy ul. Skarbowej, by mógł realizować tam ideę teatru dla dzieci i młodzieży. Osta
tecznie zdecydowano, że repertuar popularny ma zostać utrzymany, tak jak i spektakle
objazdowe i dziecięce. Zmieniono zaś nazwę Teatru, który rozpoczął sezon 1957/1958
jako Teatr Rozmaitości.
Dzieje Teatru Rozmaitości to trzy dyrekcje i 15 lat istnienia. Pierwszym dyrektorem
Teatru została Maria Biliżanka (dyr. 1957-1963).
Biliżanka starała się angażować do pracy w Rozmaitościach najlepszych artystów.
Pojawiali się tu m.in. scenografowie: 1. Gall (także w roli reżysera), A. Pronaszko,
A. Stopka, J. Skarżyński, K. Wiśniak, reżyserzy: W. Horzyca, K. Frycz, początkujący
J. Jarocki, kompozytorzy: A. Kitschmann, W. Lutosławski, początkujący Z. Koniecz
ny, S. Radwan, a także T. Kwinta, J. Nowak, F. Leniewicz, Z. Kalińska.
W repertuarze znalazły się tak różnorodne przedstawienia jak Portret J.P. Gawlika
w reżyserii J. Jarockiego (1962), Zemsta A. Fredry w reżyserii J. Merunowicza (1960),
Zielony gil T. de Moliny tego samego reżysera (1961) czy W pustyni i w puszczy
w reżyserii M. Biliżanki (1963).
W 1963 roku Biliżanka zrezygnowała z kierowania Teatrem. Jej następczynią zo
stała H. Gryglaszewska, aktorka, która debiutowała na scenie „Wesołej Gromadki”
(dyr. 1963-1971).
Za jej dyrekcji Teatr został przebudowany, powiększono zaplecze sceniczne, zmie
niono fronton Teatru - ozdobiła go rzeźba projektu Witolda Skulicza. Teatrowi przy
dzielono też pierwsze piętro sąsiedniej kamienicy przy ul. Karmelickiej, gdzie utwo
rzono salę prób.
Ideą nowej dyrektorki był teatr popularny, różnorodność repertuarowa i różnorod
ność widowni. Teatr wystawił wówczas Wojnę i pokój E. Piscatora, A. Neumanna,
G. Priifera, L. Tołstoja w reżyserii H. Gryglaszewskiej (1963), kilka spektakli plene
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rowych, np. Barbarę Radziwiłłównę A. Felińskiego (1964), także w reżyserii Gryglaszewskiej.
Powstał Teatr Faktu - druga scena Rozmaitości o ambicjach publicystycznych.
Pierwsze spektakle tej sceny to Romeo i Julia za czwartym falochronem
E. Szaniawskiej, W. Barańskiego, R. Smożewskiego w reżyserii R. Smożewskiego
(1964), Niedostateczne z zachowania J. Krasickiego w reżyserii R. Smożewskiego
(1965), Dallas w samo południe S. Bratkowskiego i R. Smożewskiego w reżyserii
R. Smożewskiego (1965). Nurt publicystyczny w Rozmaitościach zaznaczyły także
takie przedstawienia jak: Maliniarz F. Hochwaldera (1967) i Strach i nędza III Rzeszy
B. Brechta z 1966 roku (oba w reżyserii Gryglaszewskiej), Placówka B. Prusa w reży
serii M. Biliżanki (1966). Przedstawienia te nie cieszyły się jednak uznaniem krytyki.
Placówkę uznano za słabszą od przedstawienia z 1947 roku, o dwóch pozostałych pra
sa pisała:
„Tak więc po jednej stronie zarys tragigroteskowego malowidła politycznego - po drugiej zaś nie
dość wyraziste barwy lub irytujące przejaskrawienia. Stąd wniosek, że ambicje repertuarowe trzeba
zawsze mierzyć możliwościami obsadowymi. I chociaż te ostatnie wyraźnie się w „Rozmaitościach”
polepszyły - to jednak nie starczyło sił na udźwignięcie słabszej sztuki Brechta. Właśnie dlatego, że
słabszy utwór dramatyczny wymaga znakomitych podpór wykonawczych”20.

Z drugiej strony zaś:
„Muszę przyznać, że w teatrze przy Karmelickiej nie byłem z dziesięć lat. W tym czasie wiele się
jednak naczytałem i nasłuchałem uwag o tym ansamblu21. Nie przesadzajmy ze złośliwościami. A niby
w czym znowu tak bardzo odbiega ten teatr od większości teatrów w Polsce? I w Krakowie (...)”22.

W 1971 roku dyrekcję Teatru objął reżyser, Mieczysław Górkiewicz (dyr. 1971—
1979). W pierwszym sezonie jego dyrekcji odbyło się aż 9 premier, z czego 4
w reżyserii dyrektora. Wśród tytułów znalazły się m.in. Żółta ciżemka A. Domańskiej,
Apetyt na czereśnie A. Osieckiej, Szelmostwa Skapena Moliera, Profesja Pani Warren
G.B. Shawa- ta ostatnia w reżyserii M. Malickiej i z nią samą w roli głównej.
Po objęciu dyrekcji przez M. Górkiewicza rozpoczął się kolejny remont, który ra
dykalnie zmienił wygląd budynku. Jednocześnie, pod koniec 1992 roku, został rozpi
sany konkurs na nową nazwę dla Teatru. Spośród wielu propozycji najczęściej poja
wiała się nazwa „Bagatela” i chęć związania Teatru z osobą T. Boya-Żeleńskiego,
który pierwszą nazwę wymyślił i który mieszkał w kamienicy, gdzie znajdowała się
obecnie sala prób Teatru.
W 1973 roku Teatr rozpoczął więc działalność jako Państwowy Teatr „Bagatela”
im. T. Boya-Żeleńskiego. Notabene, powrót do dawnej nazwy propagowała też Maria
Biliżanka, obejmując dyrekcję w 1957 roku, ale wówczas władze nie zaakceptowały jej
propozycji.

20 Gazeta Krakowska z 25.03.1966.
21 Uwaga ta dotyczy złośliwej fraszki z lat 50., której autorem był podobno M. Słomczyński (który no
tabene sam był autorem wystawianej tu w 1951 roku sztuki o frezerskiej brygadzie kobiecej Nasze dziew
częta)-.
- Znosz Teatr Młodego Widzo?
- Znom, ale się brzydzo!
Kąśliwe uwagi przyczyniły się do nie najlepszej opinii o Teatrze przez wiele lat.
22 Dziennik Polski z 13.05.1966.

122

Katarzyna Plebańczyk

Na inaugurację nowej „Bagateli” przygotowano Szkołę żon Moliera i Karierę Artu
ra Ui B. Brechta - oba spektakle w reżyserii M. Górkiewicza, łącząc je z obchodami
300-lecia śmierci Moliera i 75-lecia urodzin Brechta. Oba przedstawienia zyskały
uznanie krytyki.
Największym sukcesem Teatru kierowanego przez M. Górkiewicza było przedsta
wienie Balladyny J. Słowackiego w reżyserii dyrektora (1974), scenografii T. Kantora
i z muzyką A. Zaryckiego. Spektakl był grany przez 6 sezonów i cieszył się ogromną
popularnością, także wśród krytyków:
„Na scenie »Bagateli« w Balladynie występuje około trzydziestu kukieł i dwudziestu siedmiu ży
wych aktorów. Kukły są podobne do ludzi, bo zostały odlane z plastiku na podstawie gipsowych odle
wów. Ludzie są podobni do kukieł, bo ich twarze i ciała powleka materia, puder, szminka odczłowieczająca ich skórę, ciało, ruchy. Do żywych ludzi doczepione są drugie i trzecie sztuczne ręce, trzecie
pary nóg; do kukieł - prawdziwe brody, wyłupiaste oczka szklane itp.”23

Współpraca z Kantorem nie skończyła się na tym jednym przedstawieniu, aktorzy
„Bagateli” byli często „wypożyczani ” do Cricot 2.
Nurt teatru dla dzieci zaniknął w „Bagateli” po ostatnim przedstawieniu zrealizo
wanym przez M. Biliżankę. Była to Królowa śniegu E. Schwarza według J.Ch. Ander
sena wystawiona w 1976 roku. Znamienny dla sytuacji dziecięcego nurtu teatru był
fakt, że związana od 1945 roku z Teatrem Biliżanka, jubileusz 60-lecia pracy scenicz
nej święciła poza „Bagatelą”, w Operetce i tam też odbierała Order Uśmiechu. „Baga
tela” zmierzała w innym kierunku.
W repertuarze można było znaleźć klasykę (jak wspomniana wcześniej Balladyna),
lektury szkolne - Zemstę A. Fredry (1973), Szkołę żon Moliera (1973) - oba spektakle
w reżyserii M. Górkiewicza, a także realizacje współczesnych utworów. Wystawiono
tu Matkę Joannę od Aniołów J. Iwaszkiewicza w reżyserii R. Nowaka (1977), co zbie
gło się z pokazami słynnego filmu J. Kawalerowicza, będącego ekranizacją tego same
go utworu. W konfrontacji, przedstawienie w „Bagateli” wypadło słabo. Wystawiono
także Monizę Clavier S. Mrożka w reżyserii W. Siemiona (1976), Gwiazdę H. Kajzara
w reżyserii M. Górkiewicza (1977).
Za najlepsze przedstawienie sezonu 1977/1978 uznano Pannę Tutli-Putli
S.I. Witkiewicza w reżyserii M. Górkiewicza, z muzyką St. Radwana. Pojawiały się
w „Bagateli” także spektakle dotyczące problemów władzy i historii, mieszczące się
w nurcie teatru politycznego. Do udanych realizacji zaliczono spektakl pt. Radość
z odzyskanego śmietnika na podstawie powieści J. Kadena-Bandrowskiego Generał
Barcz w reżyserii M. Górkiewicza (1979).
W 1979 roku dyrektorem został aktor „Bagateli” Jan Günter - to jak dotąd najkrót
sza dyrekcja w historii tego teatru - do 1981 roku. Pierwsze przedstawienie w reżyserii
dyrektora było ukłonem w stronę M. Biliżanki i propagowanego przez nią teatru dla
dzieci - Cuda i dziwy według wierszy J. Tuwima (1979). Ponadto w repertuarze znala
zły się takie spektakle jak: Przypadkowa śmierć anarchisty Dario Fo w reżyerii J. So
pocki (1980), Romek i Julka T. Kwiatkowskiego w reżyserii J. Giintera (1980), Dyl
Sowizdrzał G. Gorina w reżyserii T. Ryłki (1980). Zbyt krótko trwała ta dyrekcja by
wyraźniej określić styl Teatru, wyraźne jest jednak skierowanie się w stronę repertuaru
współczesnego.

23 Ibidem.
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Następcą Guntera został, wybrany przez zespół w 1981 roku, scenograf Kazimierz
Wiśniak (dyr. 1981-1986). Za główny cel wyznaczył sobie edukację młodzieży, przy
gotowywanie jej do odbioru sztuki teatralnej w „dorosłych” teatrach. Nurt ten był
w „Bagateli” zawsze obecny, ale dopiero teraz stał się priorytetowy. W październiku
1981 roku wystawiono tu Kurhanek Maryli złożony z ballad, sonetów i romansów
A. Mickiewicza, wyreżyserowany przez E. Lassek (aktorkę Starego Teatru),
z wykonywaną na żywo muzyką L. Długosza, Panią Wdzięczny Strumyk starożytną
chińską legendę w opracowaniu S. I. Hsiunga i w reżyserii M. Chełminiaka (1982),
która zebrała wszystkie możliwe nagrody na III Biennale Sztuk Dziecięcych w Wał
brzychu w 1982 roku.
„Bagatela” starała się realizować ambitny repertuar. Znalazły się tu także takie
przedstawienia jak: Przedstawienie »Hamleta« we wsi Głucha Dolna I. Bresana
w reżyserii J. Błeszyńskiego (1981), Poncjusz Piłat, piąty prokurator Judei według
Mistrza i Małgorzaty M. Bułhakowa i w reżyserii P. Paradowskiego (1981), Burza
W. Shakespeare’a w reżyserii Wł. Nurkowskiego (1982), Kochankowie piekła
J.M. Rymkiewicza według Calderona w reżyserii A. Jamróz (1985).
Organizowano wystawy, np. na Międzynarodowy Dzień Teatru w 1982 roku przy
gotowana została wystawa plakatu i karykatury teatralnej okresu modernizmu. Mate
riały wydawane przez Teatr słynęły w tym okresie z ładnej szaty graficznej.
Z Teatrem współpracowało wówczas wielu znanych artystów, jak aktorzy: E. Las
sek, Z. Niwińska, J. Frycz, J. Nowak, reżyserzy: R. Próchnicka, Wł. Nurkowski, muzy
cy: A. Zarycki, J. Skrzek.
W 1985 roku dyrektorem naczelnym Teatru został Władysław Winnicki (dyr.
1985-1997), który przyszedł tu z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Kazi
mierz Wiśniak jeszcze przez rok pozostawał na stanowisku dyrektora artystycznego,
w 1986 roku zastąpił go Tadeusz Kwinta (dyr. 1986-1990), dawny aktor „Bagateli”,
debiutujący na jej deskach w 1950 roku.
Ideą T. Kwinty był teatr popularny, preferujący kierunek muzyczny, co oznaczało
nawiązanie do tradycji Teatru sprzed siedemdziesięciu lat i kolejną zmianę wizerunku.
Pierwszą premierą było przedstawienie Dwa teatry J. Szaniawskiego w reżyserii
T. Malaka (1986), gdzie na scenie wystąpili obaj dyrektorzy. Spektakl spotkał się jed
nak z chłodnym przyjęciem.
Pojawiły się spektakle muzyczne, które znacznie bardziej podobały się oglądającej
je publiczności i krytyce, np. Taka noc K. Stefanowicza w reżyserii Wł. Gawrońskiego
(1986) - gdzie kanwę stanowiły szlagiery z lat 30. Prasa pisała, że wśród starszej wi
downi przedstawienie to wyciska łezkę w oku, a dla młodych jest lekcją historii24.
Wkrótce na scenie „Bagateli” pojawił się spektakl Pierścień i róża W. Thackeraya
w reżyserii K. Orzechowskiego (1987), także przedstawienie muzyczne, bajka dla
„podrośniętych dzieci” z interesującą scenografią i kostiumami, specjalnie napisanymi
dla potrzeb przedstawienia z piosenkami.
Na Międzynarodowy Dzień Teatru w 1987 roku przygotowano otwarcie Małej Sce
ny Teatru „Bagatela”. Przygotowano tu m.in. premierę Małego księcia A. de SaintExupery’ego w reżyserii M.T. Wójcik, które to przedstawienie stało się główną ofertą
wyjazdową Teatru.

24 Dziennik Polski z 19.02.1987.
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Niebawem zainteresowanie prasy wzbudził spektakl Niedole cnoty według tekstów
markiza de Sade w reżyserii S. Szlachtycza (1987), kontrowersyjny ze względu na
teksty, jak i sposób przedstawienia. Na łamach prasy toczyła się dyskusja na temat
roznegliżowania aktorki i moralności.
Do ciekawszych przedstawień tego okresu prasa zaliczyła także kolejny muzyczny
spektakl Wysocki - ze śmiercią na ty autorskie przedstawienie S. Nosowicza z 1988
roku:
„Nieczęsto zdarza się w chłodnych najczęściej polskich teatrach spektakl tak nasycony emocjonalnością, pasją, zadziomością. To cieszy, zwłaszcza, że zdarzyło się w Bagateli, teatrze o nie najlepszej,
ostatnimi czasy, opinii. Być może jest to początek przełamywania tej opinii. Na fundamentach, jakie
stanowi żarliwość tych młodych wsparta doświadczeniem starszych aktorów, z pewnością można coś
zbudować”25.

Po zmianie ustroju, w 1990 roku, T. Kwinta odszedł z teatru.
TEATR„GROTESKA”

Założycielami i twórcami instytucjonalnego teatru lalkowego w Krakowie było
małżeństwo Zofii i Władysława Jaremów. W 1944 roku Jaremowie przyjechali do
Krakowa, gdzie postanowili kontynuować ideę teatru lalek współtworzonego wcześniej
w ramach Państwowego Polskiego Teatru Lalek w ZSRR. Pierwsze spotkania entuzja
stów odbywały się w mieszkaniu Jaremów przy ulicy Krowoderskiej. Jednocześnie
trwały gorączkowe poszukiwania sali teatralnej oraz środków na jej uruchomienie.
Wkrótce została zawarta umowa z oo. jezuitami o korzystanie z sali przy ulicy Skar
bowej 2, gdzie zakon prowadził bursę dla młodzieży rzemieślniczej. Po uruchomieniu
stałego teatru ustalano każdorazowo godziny przedstawień, gdyż w holu budynku
znajdowała się kaplica.
Jaremowie próbowali zainteresować swoją ideą wszystkich, którzy mogli ją wspo
móc finansowo. Większość funduszy otrzymali od kupców krakowskich, ale uzyskali
także poparcie Ministerstwa Kultury i Sztuki, które przyznało Teatrowi niewielką do
tację i mianowało Jaremę dyrektorem (dyr. 1945-1946), powołując do życia aktem
z 5 marca 1945 roku Teatr Lalki i Aktora „Groteska”.
Trwały przygotowania do pierwszego przedstawienia, scena przy Skarbowej była
remontowana po zniszczeniach wojennych. Okazało się jednocześnie, że jest tu fatalna
akustyka. W trudnym powojennym okresie ten problem, jak i wiele innych, rozwiązy
wano za pomocą oryginalnych środków. Zofia Jaremowa pisała we wspomnieniach:
„Parasol! Tak - olbrzymi parasol, zawieszony nad widownią. Z czego ten parasol? Z papieru toa
letowego! (...). Praca przy parasolu akustycznym (bo tak się go nazywało) polegała na pokryciu kon
strukcji z drutu pasmami papieru toaletowego zachodzącymi na siebie”26.

Teatr otworzył swoje podwoje 9 czerwca 1945 roku spektaklem Cyrk Tarabumba
W. Lecha w reżyserii Wł. Jaremy. Spektakl premierowy zyskał ogromny aplauz i bar
dzo dobre recenzje w prasie. Następne przedstawienia przyniosły jednak spadek fre
kwencji.
25 Teatr z 12.12.1988.
26 Groteska! Teatr Lalki, Maski i Aktora 1945-1995, Kraków 1995, s. 7 (Z. Jaremowa, Teatr wspaniały
czyli narodziny »Groteski*).
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„Nie pomogły doskonale recenzje, ani najpewniejsza w Krakowie pantoflowa poczta (...). Statecz
ny Krakowianin nie lubił wychylać się poza obręb plantami zamkniętego centrum”

- pisał we wspomnieniach Władysław Jarema27.
Przyczyn niskiej frekwencji było jednak więcej, o czym Jarema przekonał się nie
bawem. Jego główną ideą było tworzenie teatru dla wszystkich, dla dzieci i dla doro
słych, ale okazało się, że dorośli zawiedli i nie chcieli chodzić do teatru lalkowego.
Gdy wystawiono baśń dla dzieci - Szewca Dratewkę M. Kownackiej w reżyserii i ad
aptacji Wł. Jaremy (1945) - frekwencja podniosła się natychmiast - salę zapełniały
szkoły, rodzice przychodzili z dziećmi na niedzielne poranki.
Wybór pomiędzy ideami a koniecznością utrzymania teatru okazał się dla Jaremy
zbyt trudny. W połowie 1946 roku przekazał zastępstwo Henrykowi Rylowi, a sam
wyjechał wraz z żoną na kongres UNESCO do Paryża.
Dyrekcja Ryla (dyr. 1946-1948) jest traktowana jako zastępstwo nieobecnego Ja
remy. Ponieważ Jaremowie zostali w Paryżu dłużej niż planowali na początku, Ryl
kierował teatrem przez półtora roku. W tym czasie udało mu się uzyskać w Minister
stwie Kultury i Sztuki dotację na pokrycie długów „Groteski”, ale nie udało mu się
poprawić frekwencji. Dostał także salę teatralną przy ulicy św. Jana 6, ale jej otwarcie
przypadło już w udziale Jaremie (dyr. 1948-1949).
Ryl, w czasie krótkiego dyrektorowania, wystawił kilka bajek dla dzieci, nauczony
doświadczeniami poprzednika, że bajki podnoszą frekwencję. Były to: Złota rybka
J. Tarachowskiej (1947), Kot w butach T. Kwiatkowskiego (1947), Dwa Michały
Franta (1947). Jednocześnie słał listy do Paryża, oczekując powrotu Jaremów i współ
pracy z ich strony w tworzeniu teatru - przez długi czas bezskutecznie.
Scenę przy ul. św. Jana otwarto premierą Cudownej lampy Alladyna Franta i Waganta, jednocześnie ostatnią wspólną pracą Jaremy i Ryla, który odszedł z Teatru
(1948).
Od 1949 roku oficjalnie Teatrem kierowała Zofia Jaremowa (dyr. 1949-1975). Lata
50. to nowa formuła „Groteski” - idea teatru dla wszystkich zaczęła trafiać na podatny
grunt. Przedstawieniem pośrednim, między teatrem dla dzieci i dla dorosłych, były
Nowe szaty króla według Andersena w reżyserii Wł. Jaremy i K. Mikulskiego wysta
wione podwójnie - raz w formie lalkowej, raz przy użyciu masek (1951).
„Dziesięć kompletów, w czym dorośli stanowili 90% widowni, jakie zebraliśmy na występach
w stolicy, jak i gorące glosy warszawskiej prasy, były dla nas zachęcającym sprawdzianem”

- pisał Jarema28.
Pierwszym przedstawieniem stricte dla dorosłych były Igraszki z diabłem J. Drdy
w reżyserii Wł. Jaremy z 1952 roku.
W latach 50. Teatr odszedł od konwencji wyłącznie lalkowej, co być może przy
czyniło się do wzrostu popularności tej sceny wśród dorosłej części publiczności.
W przedstawieniu z 1951 roku po raz pierwszy pojawiły się maski, które wkrótce stały
się najważniejszym wyróżnikiem „Groteski”, doprowadzając do zmiany nazwy (na
Teatr Lalki i Maski „Groteska”).
Zofia Jaremowa była formalnym dyrektorem Teatru od 1949 roku, ale swoje własne
idee zaczęła realizować po wycofaniu się męża, w latach 60. To ona stworzyła model
27 Ibidem, s. 18. (Wl. Jarema, Takie były początki).
28 Ibidem.

126

Katarzyna Plebańczyk

teatru przeznaczonego dla dorosłych. Najsłynniejszy spektakl tych czasów to Męczeń
stwo Piotra Ohey'a S. Mrożka w reżyserii Z. Jaremowej (1959), zaliczany przez histo
ryków teatru do nurtu teatru absurdu. Oprócz Mrożka pojawiły się realizacje: Kartoteki
T. Różewicza w reżyserii Z. Jaremowej i K. Mikulskiego (1961), Opery za trzy grosze
B. Brechta (1962), Ubu Króla A. Jarry’ego - oba w reżyserii Z. Jaremowej (1965).
Absurd i groteska były tu wyrażane zupełnie innymi środkami niż na innych scenach.
Dzięki użyciu lalki i maski, współpracy ze znakomitymi scenografami „Groteska” nie
pozostawała w tyle za innymi teatrami, a czasem nawet wysuwała się na pierwszy plan.
Słynne w „Grotesce” stały się jednoaktówki J.I. Sztaudyngera napisane dla teatru
lalek, wystawione pod wspólnym tytułem Wygnańcy Ewy w reżyserii Z. Jaremowej
(1975), czy miniatury K.I. Gałczyńskiego Gdyby Adam był Polakiem w reżyserii Jare
mów (1955). Utwory te, podejmując tematy biblijne, erotyczne i satyryczne zarazem
znalazły swoje odbicie w wyglądzie lalek i stanowiły o charakterystycznym obliczu
Teatru tego okresu.
Następczyni Jaremowej, Freda Leniewicz (dyr. 1975-1990), postawiła na ekspery
menty „(...) bardzo zależało mi na tym, żeby zmienić wypracowaną tu wcześniej formulę maski o groteskowości zewnętrznej, formalnej na maskę grotesce wynikającej z wnętrza postaci, maskę inspirującą
aktora”29.

Artyści współpracujący w tym czasie z Teatrem wywarli duży wpływ na ekspery
mentalny charakter tej sceny. Praktyka z czasu teatru Jaremów, kiedy jednocześnie
kierowali oni sceną i nadawali jej kształt artystyczny poprzez reżyserowanie, zaniknę
ła. „Groteska” lat 70., 80. to różnorodność prezentowana przez indywidualności arty
styczne. Od japońskiego teatru bunraku do amerykańskich muppetów rozwijały się
zainteresowania Voja Stankovsky’ego - poemat biblijny Pieśń nad pieśniami (1982),
epos babiloński i asyryjski Gilgamesz (1985), Przygody Sindbada Żeglarza B. Leśmia
na (1987). W repertuarze znalazły się utwory napisane specjalnie dla „Groteski” Kasia z czekolady J. Harasymowicza w reżyserii F. Leniewicz (1982), Biuro rzeczy
znalezionych T. Sliwiaka w reżyserii G. Stanisławiaka (1984), Pułapka, czyli rzecz
o bezwzględności T. Słobodzianka w reżyserii W. Ziętarskiego (1983), Piotruś, kaczka
i wilk E. Lipskiej w reżyserii R. Próchnickiej (1987).
Spektakle dla dzieci były wystawiane często w sposób niestereotypowy, np. w Ali
cji w krainie czarów L. Carolla (1979) widz wędrował pomiędzy czterema scenami
usytuowanymi w różnych salach, w Historii o królewiczu Rumianku i siedmiu królew
nach J.I. Kraszewskiego w reżyserii F. Leniewicz (1987) Salę Kopułową obudowano
scenografią, a umiejscowieni pośrodku widzowie obracali się za akcją.
W czasie dyrekcji F. Leniewicz Teatr uzyskał cały budynek przy Skarbowej do
swojej dyspozycji, dzięki czemu uruchomiona została druga scena od umiejscowienia
nazwana Sceną Kopułową.
Sytuacja ekonomiczna stawała się coraz trudniejsza. Dotacja państwowa pokrywała
zaledwie czynsz i pensje, wpływy z biletów stanowiły tylko 25% budżetu. Wznawiano
więc przedstawienia cieszące się dużą frekwencją, sprzedawano lalki, dorabiano na
wszelkie możliwe sposoby. Zyski przynosił objazd.

29 Ibidem, s. 50 (F. Leniewicz, Miałam szczęście...).
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Tradycja spektakli objazdowych sięga początków istnienia „Groteski”, kiedy tzw.
rowerowa ekipa przemierzała z przedstawieniami małe miasta i wioski. F. Leniewicz
podkreślała, że objazd nie dość, iż zarabiał na siebie, to jeszcze pokrywał koszty dzia
łalności stacjonarnej30.
Ideą dyr. Leniewicz było prowadzenie teatru dla wszystkich poprzez realizację te
atru familijnego, polegającego na jednoczesnym wystawianiu spektaklu dla dzieci (na
Scenie Widowiskowej) i dla ich opiekunów (na Scenie Kopułowej), a także stworzenie
swoistego centrum sztuki i edukacji poprzez najróżniejsze działania pozateatralne, jak:
konkursy, warsztaty, wystawy. W 1990 roku nastąpiła zmiana dyrekcji.

1.2. Analiza historycznego wizerunku poszczególnych teatrów
STARY TEATR
Wizerunek XVIII, XIX-wiecznego teatru krakowskiego jest postrzegany przez oso
by jego antreprenerów, ich osobiste gusty i chęć uczestnictwa w życiu teatralnym kraju
żyjącego pod zaborami. Teatr, nazwany później Starym, nie miał wówczas w Krako
wie konkurencji - Jacek Kluszewski jako właściciel przywileju, kształtował wizerunek
sceny, wystawiając poza przedstawieniami własnego zespołu przedstawienia gościnne,
decydując, jakie zespoły mogły pokazywać swoje spektakle w Krakowie.
Największy okres rozkwitu teatr krakowski przeżywał w dobie autonomii galicyj
skiej, najpierw w czasie dyrekcji Adama Skorupki, a potem Stanisława Koźmiana.
St. Koźmian zasłynął jako reformator sztuki aktorskiej (znanej jako „szkoła krakow
ska”), propagator jednolitego stylu gry, przeciwstawiał się powszechnemu wówczas
gwiazdorstwu, gdzie aktor potrafił zastygać w wyszukanych pozach po zakończeniu
kwestii w oczekiwaniu na oklaski. W Teatrze wzrosła rola inscenizatora, zwiększano
liczbę prób, grano przede wszystkim polski dramat narodowy. Działalność Starego
w tym okresie stworzyła wizerunek teatru zespołowego o wysokim poziomie arty
stycznym.
Po otwarciu Teatru Miejskiego w 1893 roku budynek Starego Teatru został za
mknięty. Otwarty ponownie w 1906 roku pełnił funkcję sali koncertowej.
Otwarty po II wojnie światowej Stary Teatr miał stać się, według zaleceń konspira
cyjnej Rady Teatralnej, sceną narodową, miał kontynuować dawną tradycję, realizo
wać ambitny repertuar, wychowywać i edukować odbiorcę. Stało się jednak inaczej.
W ramach funkcjonowania Państwowych Teatrów Dramatycznych Staremu Teatrowi
przydzielono repertuar współczesny (a więc przede wszystkim dramaturgię socreali
styczną). Tak samo jak zaprogramowany został repertuar, tak też zaprogramowana była
publiczność, którą stanowiły grupy zorganizowane, z różnych warstw społecznych trudno jest mówić o skierowaniu się Teatru ku jakiejś konkretnej grupie odbiorców.
Szybko zresztą okazało się, że repertuar nie cieszy się popularnością i wycofano się
z pierwotnych założeń.
Lata 50., 60. charakteryzuje różnorodność repertuarowa i stylistyczna, poszukiwanie
własnego stylu. Na scenie pojawiła się najnowsza dramaturgia teatru absurdu (w opo
30 Ibidem, s. 48.
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zycji do Teatru im. J. Słowackiego, który programowo tego nurtu unikał). Pojawiły się
także ambitne przedstawienia różnych twórców, które dziś tworzą legendę tej sceny
i nadały mu status sceny narodowej. Odżył mit zespołowości tak ważny w tworzeniu
wizerunku tej sceny w XIX wieku.
Obawy dyrektora Gawlika, kierującego Teatrem w latach 70., związane ze zbyt du
żą różnorodnością i eklektyzmem, stały wówczas w sprzeczności z opinią o teatrze. To
wtedy bowiem powstały najsłynniejsze (legendarne dziś) przedstawienia Starego Te
atru reżyserowane przez K. Swinarskiego, A. Wajdę, J. Jarockiego, które stworzyły
wizerunek sceny ambitnej, odważnej artystycznie i nadały Staremu Teatrowi niefor
malny tytuł sceny narodowej. Różnorodność stylów, duża liczba indywidualności arty
stycznych, obok problemów organizacyjnych, stały się problemem Teatru dopiero
w latach 80. i 90.

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO

Dla młodej autonomii galicyjskiej (utworzonej po powstaniu styczniowym w 1866
roku) budowa Teatru Miejskiego (późniejszego Teatru im. J. Słowackiego) była spra
wą prestiżu. Dlatego prawdopodobnie decyzja spotkała się z dużym poparciem. Nowy
teatr z założenia miał być sceną, która zastąpi Stary Teatr - przejął jego artystów.
Znalazło tu dla siebie miejsce wielu przedstawicieli młodego pokolenia, reprezentują
cych nowe prądy umysłowe i artystyczne. Teatr odegrał ważną rolę w zmianie pokole
niowej, wystawiając kontrowersyjne utwory czołowych przedstawicieli Młodej Polski
- J.A. Kisielewskiego, G. Zapolskiej, J. Kasprowicza, czy dramaty twórców obcych M. Maeterlincka, G. Hauptmanna, H. Ibsena. Polityka repertuarowa pierwszego dy
rektora T. Pawlikowskiego była konsekwentna - grał w większości utwory polskich
autorów współczesnych. Następca Pawlikowskiego, J. Kotarbiński, rozwinął na dużą
skalę politykę repertuarową poprzednika, rozwijając m.in. współpracę ze St. Wyspiań
skim, ale także wystawiając, uważanych powszechnie za „niescenicznych ”, romanty
ków.
Aż do końca I wojny światowej, Teatr nie miał prawie konkurencji, dopiero w 1919
roku część publiczności przejęła rozrywkowa „Bagatela”. Po zamknięciu konkurencyj
nej sceny, władze miasta wymusiły na Teatrze im. J. Słowackiego przejęcie jej funkcji
(i publiczności).
W okresie XX-lecia międzywojennego intensywność udziału w życiu artystycznym
nieco w Teatrze osłabła. Mimo iż wystawiano wiele kontrowersyjnych przedstawień
autorstwa m.in. W. Wandurskiego, St. Wyspiańskiego, L. Pirandella pojawiły się za
rzuty o „akademickość”, zasiedziałość i brak otwarcia na młodych. Nie pomogło nawet
powołanie na dyrektora, osławionego sukcesami w „Reducie” eksperymentatora, Juliu
sza Osterwy. Prestiż Teatru nieco osłabł.
Po II wojnie światowej w Krakowie rozpoczęło działalność wiele teatrów, tworząc
dla Teatru im. J. Słowackiego nieistniejącą przed wojną konkurencję (choć to właśnie
krótkotrwała działalność przedwojennej „Bagateli” sprowokowała zarzut o „akademic
kość”).
W czasie funkcjonowania Państwowych Teatrów Dramatycznych funkcje i zadania
Teatru im. J. Słowackiego i Starego Teatru zostały precyzyjnie podzielone, ale jak
bardzo zaszkodziło to Teatrowi im. J. Słowackiego okazało się dopiero po rozdzieleniu
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instytucji. W Teatrze zostali głównie artyści starszego pokolenia, niezbyt otwarci na
nowości, młodzi po krótkim stażu przechodzili do prężnie rozwijającego się Starego
Teatru. Do sceny przy placu, św. Ducha przylgnęła opinia teatru akademickiego.
W latach 60. instytucja posiadała wyraźny wizerunek teatru zaangażowanego
w problemy współczesne, podejmującego, często w repertuarze klasycznym, ważne dla
Polaków tematy. Jednocześnie dość wyraźnie było widać unikanie przez Teatr najnow
szej dramaturgii, zwłaszcza mieszczącej się w nurcie teatru absurdu (programowo uni
kał takiej dramaturgii ówczesny dyrektor - Bronisław Dąbrowski).
Oblicze Teatru zmieniło się radykalnie w latach 70., w czasie dyrekcji K. Skuszanki
i J. Krasowskiego, kiedy w repertuarze znalazły się utwory dotąd w Teatrze niegrane.
Poszukiwanie stylu narodowego, deklarowane przez dyrekcję, tworzyło obraz dość
eklektycznego Teatru, z silnym ukierunkowaniem na sprawy społeczne i polityczne,
którym towarzyszyły zmiany w życiu publicznym.
W latach 80. Teatr próbował włączyć się aktywnie w nurt przemian - stąd równie
krótka, jak głośna dyrekcja A. Kijowskiego, bardzo wyraźna zmiana pokoleniowa
w czasie dyrekcji M. Grabowskiego, wprowadzenie na scenę dramaturgii B. Schaeffe
ra, wreszcie konflikty i izolacja polityczna Teatru w 2 połowie lat 80., w czasie dyrek
cji J.P. Gawlika i J. Prochyry.
TEATR „BAGATELA”

Powstały w 1919 roku Teatr „Bagatela” miał stać się konkurencją dla majestatycz
nego Teatru im. J. Słowackiego. W założeniu była to scena rozrywkowa, ale o ambit
nym repertuarze. Zamiar się powiódł, Teatr miał opinię sceny nie tylko ambitnej ale,
przede wszystkim, kontrowersyjnej i skandalizującej. W tej formie „Bagatela” prze
trwała do 1926 roku (wpływając jednocześnie na wizerunek konkurenta - Teatru im.
J. Słowackiego, który został zmuszony do wypełnienia luki po jej zamknięciu).
Teatr w budynku dawnej „Bagateli” odżył po II wojnie światowej. W 1945 roku
zadomowił się tu zespół „Wesoła Gromadka” kierowany przez M. Biliżankę, zapo
czątkowując na dużą skalę tradycję sceny przy Karmelickiej jako teatru dla dzieci.
Warto przy tym zauważyć, że nurt teatru dla dzieci istniał już w przedwojennej „Ba
gateli”, choć raczej marginesowo.
Każdy kolejny dyrektor tej sceny miał pomysł na własny teatr i odżegnywał się od
dokonań poprzedników. Znalazło to także odbicie w kilkukrotnych zmianach nazwy,
która miała charakteryzować model Teatru oraz jego odbiorcę - „Wesoła Gromadka”
to teatr dla dzieci, Teatr Młodego Widza starał się wyjść do starszych dzieci i młodzie
ży, Teatr „Rozmaitości” prezentował repertuar eklektyczny przeznaczony zarówno dla
dzieci, jak i dla zupełnie dorosłej widowni, a powrót do nazwy „Bagatela” miał suge
rować także nawiązanie do przedwojennej tradycji. Mimo tego, najczęściej pojawiające
się nurty to teatr dla dzieci przez wiele lat prowadzony przez Marię Biliżankę, do któ
rego starali się czasem nawiązywać inni dyrektorzy i teatr popularny, rozrywkowy
i rozśpiewany.
W latach 60. był tu także silnie obecny nurt publicystyczny reprezentowany m.in.
przez Teatr Faktu, ale od lat 70. „Bagatela” coraz bardziej stawała się teatrem szkol
nym, gdzie wystawiano kanon lektur. Dyrektorzy deklarowali chęć edukowania mło
dzieży, przygotowywania jej do odbioru „dorosłych” przedstawień. Grano więc przede
wszystkim poranki dla szkół z repertuarem lekturowym, obok zaś przedstawienia far-
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sowę i muzyczne. Dopiero w latach 90. oblicze tej sceny uległo poważniejszym zmia
nom.

TEATR„GROTESKA”
„Są w Polsce dwa Teatry Animacji, jeden Teatr Maski i Aktora, jeden Teatr Dzieci
Zagłębia oraz dwadzieścia dwa Teatry Lalki i Aktora lub po prostu Teatry Lalek. Jest
jeszcze kilka grup jak Wierszalin, Wierzbak, % - Zusno, które terminu lalka nie uży
wają, choć do gatunku teatru lalek przynależą - wiele spektakli tych grup to przecież
spektakle lalkowe” pisał badacz teatru lalkowego Marek Waszkiel31. Dalej autor arty
kułu pisał o nieporozumieniach terminologicznych, które doprowadziły do tego, że
pojęcie „lalki” stało się synonimem infantylizmu i sprowadziło ten gatunek do teatru
tylko dla dzieci, którego zadaniem jest przede wszystkim edukacja teatralna, przygo
towanie dzieci do odbioru „dorosłego” teatru w przyszłości. Stąd też wiele teatrów
przestało używać w nazwie terminu „lalka”, bądź stworzyło nazwy kilkuczłonowe.
Przykładem takiego teatru jest krakowska „Groteska”, początkowo Teatr Lalki i Akto
ra, potem Teatr Lalki i Maski, a od 1999 roku - Teatr Lalki, Maski i Aktora.
Ideą założycieli Teatru było stworzenie miejsca, które będzie odwiedzać cała spo
łeczność Krakowa. W kilkudziesięcioletniej historii teatru wyraźnie widać próby zain
teresowania tą sceną dorosłej publiczności (nie tylko poprzez repertuar, ale i wprowa
dzanie innych form teatralnych).
W latach 50. eksperymentalne przedstawienia dla dorosłych zaczęły odnosić sukce
sy, w latach 60., 70., kiedy teatry w Polsce przeżywały największy rozkwit, gdy poja
wiały się eksperymenty z formą i słowem, „Groteska”, ze swoją specyficzną formą
przekazu, plasowała się w czołówce.
W latach 70. i 80. „Groteska” starała się realizować ideę teatru familijnego - zapra
szano widzów dziecięcych i dorosłych jednocześnie, oferując im oddzielne przedsta
wienia. Teatr rozwijał także działalność pozarepertuarową i edukacyjną, zmierzając
w stronę stworzenia centrum edukacji teatralnej (poprzez konkursy, wystawy, warsz
taty). Jednocześnie coraz bardziej stawał się ponownie sceną dziecięcą.
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Summary
The article deals with the historical image of some theatres in Kraków. It also discusses the role
of tradition and of the so-called “inherited” image in creating the modem image of these institutions
of culture. The text is a fragment of a doctoral dissertation.

