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ANALIZA DZIAŁALNOŚCI TEATRÓW KRAKOWSKICH 
W LATACH 1989-1999 W KONTEKŚCIE ZMIAN WIZERUNKU1

' Jest to druga część artykułu, który ukazał się w poprzednim numerze.
2 „Gazeta Krakowska” z 16-17 IV 1990 r.
’ M in. „Goniec Teatralny” z 21 V 1990 r.
4 M in. .Zycie Warszawy” z 15 VI 1990 r.
5 „Echo Krakowa” z 11 VII 1990 r.

W nowej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej teatry zostały zmuszone do określe
nia na nowo swojej misji, zdefiniowania celów i zadań, określenia publiczności, do 
której ich działalność jest skierowana. Gospodarka rynkowa wymusiła na teatrach 
działania przystosowawcze, ale niejednokrotnie odbiły się one w sposób negatywny na 
działalności artystycznej. Pisząc o działalności teatrów w tym okresie, nie można po
minąć zmian organizacyjnych (często wielokrotnych), które wiązały się z niepew
nością bytu i zmianami wymagań ze strony organizatora, konfliktów, różnych akcji 
mających na celu zwiększenie zainteresowania teatrem. Trzeba pamiętać, że ludzie 
kultury weszli w nowy system zupełnie nie przygotowani, często podejmowali działa
nia niejako „na wyczucie” i uczyli się na własnych błędach. I często ta „inna” działal
ność decydowała o tym, jak teatry były postrzegane przez opinię publiczną - tym sa
mym należy poświęcić jej więcej uwagi.

Stary Teatr

W 1990 roku dyrektorem Starego Teatru został Tadeusz Bradecki (dyr. 1990— 
1996), kandydat zespołu i reżyser zatrudniony w Teatrze. Zastąpił Stanisława Radwana 
kierującego Starym Teatrem przez poprzednie dziesięć lat. Nowy dyrektor, w wypo
wiedziach prasowych, wypowiadał się ostrożnie na temat programu, zaznaczał, że jest 
on konserwatywny i ma na celu ratowanie tego, co najlepsze w Starym, oraz że artyści 
tworzą oblicze Teatru2. Wielokrotnie też w czasie swojej dyrekcji wyrażał przekonanie, 
że „tylko trwały zespół o wysokiej klasie stanowi gwarancję rozwoju”3, a Stary Teatr 
jest „samoregulującym się organizmem”, „republiką teatralną”4. Stary Teatr miał bar
dzo silną pozycję w środowisku zawodowym i był żywą legendą.

Z drugiej strony, Stary Teatr był, jak określał go dyrektor, „wielką fabryką teatral
ną”5, gdzie istniały cztery sceny, grano 700 spektakli w roku i występował znaczny 
przerost zatrudnienia. Liczne wyjazdy zagraniczne Teatru doprowadziły do podziału na 
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lepszych i gorszych, stały się także jedną z przyczyn (obok licznych występów artys
tów poza teatrem) trudności w ustalaniu comiesięcznego repertuaru. Stanowisko dy
rekcji, odziedziczone po poprzednikach, umożliwiające artystom pracę w innych miejs
cach kosztem pracy dla Teatru było zaprzeczeniem „samoregulującego się organizmu” 
i potwierdzeniem obiegowej opinii, że faktycznie teatrem rządzi zespół. Jako powód 
braku stanowczości dyrekcja zawsze podawała niskie gaże, które zmuszały artystów do 
poszukiwania innych sposobów zarobkowania. Mimo tego w 1990 roku zostały 
w Teatrze przeprowadzone pierwsze od 20 lat rozmowy sezonowe, mające ustalić 
skład zespołu artystycznego na sezon 1990/91. Zwolniono 11 etatów, co dla zespołu 
artystycznego Teatru oznaczało wówczas „więcej niż rewolucję”6 i oznaczało początek 
wielkich zmian.

6 .Życie Warszawy” z 15 VI 1990 r.
7 Ta nazwa i jej skrót MKiS będzie stosowana w niniejszym tekście.
' „Tygodnik Veto” z 17 XI 1991 r.
’ „Goniec Teatralny" z 4 XI 1991 r.
10 „Polityka" z 2-3 XI 1991 r.

W 1990 roku, kiedy Ministerstwo Kultury i Sztuki7 zaczęło wprowadzać pierwszy 
etap reformy systemu zarządzania kulturą, Stary Teatr znalazł się w gestii wojewody. 
Sytuacja finansowa „fabryki teatralnej” była trudna. W 1991 roku toczyły się rozmowy 
między wojewodą krakowskim a ministrem kultury i sztuki na temat przejęcia przez 
Ministerstwo opieki nad Teatrem i tym samym podniesienie jego rangi jako instytucji 
o charakterze narodowym (co wówczas oznaczało przede wszystkim uwolnienie od 
problemów finansowych). Minister składał ustne deklaracje, ale nie podejmował żad
nych działań. W połowie 1991 roku, wskutek zmian w budżecie centralnym, załamał 
się budżet wojewody krakowskiego przeznaczony na kulturę. W tej sytuacji, Stary 
Teatr zdobył się na gest równie śmiały, co bezprecedensowy. Ogłoszono publicznie, że 
z powodu niewypłacalności, „systematycznego zalegania państwowego mecenasa 
z dotacją”8 Teatr zostanie zamknięty 1 października 1991 roku. Decyzja wywołała całą 
lawinę publicznych oskarżeń wobec rządzących, dyskusję na temat sytuacji kultury 
w Polsce i roli Ministerstwa Kultury i Sztuki, deklaracji pomocy i co najważniejsze - 
doprowadziła do natychmiastowego przejęcia Starego Teatru pod opiekę ministra.

Przekonanie o silnej pozycji Starego Teatru i nieoficjalny status teatru narodowego 
były podstawą podjęcia takiej akcji. Zapewne żaden inny, nie tylko krakowski teatr, nie 
zdobyłby się na podobne działania, żaden inny teatr w Polsce nie miał wówczas takiej 
pozycji. Wieloletnia tradycja Starego, potwierdzająca jego wysoką rangę artystyczną, 
pozwoliła na drastyczne posunięcia. Okazało się, że społeczeństwo ciągle postrzega 
Stary Teatr jako jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych w kraju.

Zyski Teatru okazały się być większe niż zakładano: Stary Teatr został wpisany do 
rejestru instytucji podległych MKiS, a także otrzymał sporą dotację. Prasa donosiła, że 
„Minister wysupłał 4 mld (starych złotych - przyp. aut.) dotacji specjalnej”9, ranga 
Teatru została potwierdzona, a nawet okazało się, że jest znaczniejsza niż oczekiwano. 
Prasa pisała: „odkąd Bradecki ogłosił upadłość, zdarzają się cuda”10. Teatr spotykał się 
z bezpośrednimi dowodami poparcia i sympatii ze strony społeczeństwa, prasa okazała 
się być po stronie Starego, prowokując szeroką dyskusję na temat miejsca kultury, jej 
sposobu zarządzania i finansowania w warunkach polskiego kapitalizmu. Dyskusja 
w mediach stanowiła świetną i darmową reklamę Starego Teatru, stworzono lobby 
polityczne gwarantujące stabilność prawną i finansową. Prasa, która nagłaśniała pro
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blem przez dwa miesiące, miała zapewne duży wpływ na dyskusje nie tylko społeczne, 
ale i polityczne.

Na krótki okres sytuacja ustabilizowała się, ale już w 1994 roku Ministerstwo pró
bowało wycofać się ze swoich zobowiązań. Prowadzono rozmowy na temat ponow
nego przekazania Starego Teatru wojewodzie krakowskiemu (zbliżał się termin odda
nia do użytku odbudowanego Teatru Narodowego w Warszawie). Ostatecznie jednak 
oba teatry znalazły się pod opieką ministra.

Mimo licznych problemów podczas dyrekcji Bradeckiego pojawiło się w teatrze 
kilka nowych, ciekawych inicjatyw kontynuowanych przez następne lata. Od 1992 
roku prowadzony jest cykl spotkań z ludźmi ważnymi dla rozwoju Starego Teatru, jak 
również teatru i kultury w ogóle pt. „Goście Starego Teatru”. Od 1993 roku odbywają 
się lekcje teatralne, mające na celu edukację dzieci i młodzieży z zakresu historii Sta
rego Teatru (w 1998 doszły także projekcje). W 1993 roku Stary Teatr został wpisany 
na listę członków Unii Teatrów Europy, co potwierdziło jego rangę międzynarodową 
i przyczyniło się do zorganizowania w 1996 roku właśnie w Krakowie kolejnej edycji 
Festiwalu Unii Teatrów Europy.

Teatr wystawiał także spektakle. Do ciekawszych należą wyreżyserowane m.in. 
przez J. Jareckiego: Ślub W. Gombrowicza (1991), Sen Srebrny Salomei J. Słowac
kiego (1993); A. Wajdę: Wesele St. Wyspiańskiego (1991), Mishima Y. Mishimy 
(1994); T. Malaka: Ja jestem Żyd z Wesela R. Brandstaettera (1994); K. Lupę: Maltę 
R.M. Rilkego (1991), Kalkwerk T. Bemhardta (1992), Lunatycy H. Brocha (1995); 
T. Bradeckiego: Jak wam się podoba W. Shakespeare’a (1993), Operetka W. Gombro
wicza (1995). W zespole aktorskim można odnaleźć nazwiska m.in. J. Bińczyckiego, 
A. Bienicewicz, K. Frycza, K. Globisza, A. Dymnej, T. Huka, B. Rybotyckiej, J. Treli, 
A. Radwan, D. Segdy.

Po pierwszych sukcesach w połowie lat 90. ogólna zła sytuacja gospodarcza, która 
miała niebagatelny wpływ na działalność Teatru i kłopoty z przerostem zatrudnienia, 
zaczęły rodzić konflikty między „republiką teatralną” a dyrektorem. Prasa przytaczała 
anonimowe wypowiedzi artystów ze Starego Teatru, którym nie podobały się nowe 
porządki - próba wprowadzenia systemu kontraktowego zamiast etatowego, faworyzo
wanie młodych, uczenie się zarządzania ich kosztem, zamieszanie wokół Festiwalu 
Unii Teatrów Europy (związane z decyzjami personalnymi) itp. Ostatecznie Bradecki 
w 1996 roku złożył rezygnację.

Po jego rezygnacji Rada Artystyczna Starego Teatru przegłosowała powierzenie dy
rekcji Jackowi Wekslerowi z Teatru Polskiego we Wrocławiu, o czym poinformowała 
opinię publiczną prasa11. Dwa dni później, również prasa napisała o wypowie
dzi ministra kultury i sztuki, która m.in. informowała, że według statutu Starego Teatru 
Rada jest organem jedynie doradczym a nie decyzyjnym12 i nie ma prawa wybierać 
dyrektora. W ten sposób narodził się konflikt, który przeniósł się następnie na osobę 
Krystyny Meissner i doprowadził do całkowitego rozpadu poczucia zespołowości 
w Teatrze.

11 „Dziennik Polski” z 3 IV 1996 r.
12 „Dziennik Polski” z 5 IV 1996 r.

Obowiązki Bradeckiego, nietypowo bo od stycznia 1997 roku, przejęła Krystyna 
Meissner (dyr. 1997-1998) - pierwsza kobieta na stanowisku dyrektora Starego Te
atru. Obiektywna analiza jej dyrekcji, kiedy toczył się głośny na cały kraj konflikt, jest 
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bardzo trudna, gdyż wypowiedzi pracowników i notatki prasowe z tego okresu pełne są 
subiektywnych i emocjonalnych reakcji. Niewiele też wiadomo na temat artystycznych 
dokonań Starego Teatru, w tym okresie, które prasa zupełnie pomija.

Konflikt był podsycany przez dziennikarzy szukających chwytliwego tematu. 
Pierwsze sześć miesięcy dyrekcji Meissner jest przez prasę całkowicie pominięte (no
siło to znamiona bojkotu), gdyż dyrektorka zaniechała nieformalnej tradycji zwoły
wania konferencji prasowych13. W czerwcu 1997 roku zaczęły się z kolei pojawiać 
negatywne wypowiedzi podsumowujące kończący się sezon, nieuwzględniające faktu, 
że Meissner objęła dyrekcję w jego środku. Wśród wypowiedzi prasowych pojawiły 
się m.in. takie:

13 Pierwsza konferencja prasowa dyrektor K. Meissner została zwołana po 9 miesiącach od objęcia przez nią 
stanowiska.

18 „Ilustrowany Kurier Polski” z 11-13 VII 1997 r.
15 Tamże.
16 „Gazeta Wyborcza" z 9 X 1997 r.
17 „Rzeczpospolita" z 6 VI 1997 r.
18 W.E. Scott i L.L. Cummings (red ), Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa 1983, s. 208 (D. Cart

wright, Doprowadzanie do zmiany w ludziach: niektóre teorie zastosowania dynamiki grupy).

.,Od czasu objęcia przez nią (Krystynę Meissner - przyp. aut.) dyrekcji najbardziej widzów intry
guje fakt, dlaczego ten teatr jest wiecznie zamknięty?”14.

Dalej nastąpiło podsumowanie: od 1 stycznia 1997 r. Duża Scena była zamknięta 
63 razy bez podania przyczyny, 14 dni Teatr był zamknięty z powodu wyjazdu zagra
nicznego, 7 dni trwała przerwa wielkanocna15.

Z jednej strony pojawiła się nowa dyrektorka, która we wszystkich wypowiedziach 
informowała, że jest tu po to, aby „zapobiec tendencjom destrukcyjnym w teatrze”, 
które polegały na przedkładaniu własnych interesów ponad interesy „zakładu pracy”, 
przeprowadzić zmiany16, a równocześnie reprezentująca autorytarny styl zarządzania. 
Z drugiej strony istniały związki zawodowe z przywódcą - aktorem Rajmundem Jaro
szem, działające w myśl zasady, że w Teatrze „wszystko jest według wzoru „»jak było 
zawsze« i dyrektor chcąc nie chcąc musi się do tego przystosować”1', a więc stojące na 
stanowisku, że żadne zmiany Teatrowi nie są potrzebne.

„Słowo »zmiana« wywołuje reakcje emocjonalne. (...) Dla wielu ludzi kryje ono 
w sobie zagrożenie. (...) Zimne, niezłagodzone słowo »zmiana« nie obiecuje żadnego 
poszanowania wartości, może ono odnosić się do manipulowania samymi wartościa
mi” pisał socjolog D. Cartwright18. „Zmiana” wielu Polakom od 1989 roku kojarzy się 
ze zwolnieniami, redukcją etatów, mniejszymi zarobkami. Tak też było w Starym Te
atrze.

Na początku minionej dekady, w 1990 roku, w Teatrze były obsadzone 273 etaty. 
Do objęcia dyrekcji przez K. Meissner w 1997 roku zredukowano 54 etaty (do stanu 
219, co daje 80,2% stanu z 1990 roku). Jednym z poważniejszych zarzutów w stosunku 
do dyrektor Meissner było zwolnienie 11 aktorów (co w porównaniu z dotych
czasowymi zmianami nie jest liczbą aż tak dużą, a wystarczy wspomnieć, że dyrektor 
Bradecki wykonał taki sam manewr w 1990 roku). W ogólnym bilansie liczby zredu
kowanych etatów nie widać, a wręcz przeciwnie - stan zatrudnienia z 1997 roku wyno
si 104,9% w stosunku do roku poprzedniego. A więc zarzut masowych zwolnień oka
zał się nieprawdziwy.
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Początkowo konflikt między związkami a dyrekcją miał niewielki odzew. 
W czerwcu 1997 roku związki zawodowe wysłały do Ministerstwa Kultury i Sztuki list 
ze spisem zarzutów i prośbą o odwołanie dyrektorki. Nie uzyskał on wielkiego popar
cia wśród pracowników Teatru, a i przysłana kontrola z MKiS nie znalazła żadnych 
uchybień w zarządzaniu instytucją.

Jednocześnie ukazał się w prasie list A. Wajdy, jednego z reżyserów rekomen
dujących osobę K. Meissner na stanowisko:

„(...) teatr nie jest instytucją demokratyczną, gdyż interesy aktorów, reżyserów, administracji i zespołu 
technicznego nie są identyczne. Jednoczyć ich może tylko wspólna, uprawiana z sukcesem praca, którą 
od niepamiętnych lat kieruje jednoosobowo odpowiedzialny za sprawy artystyczne, organizacyjne, fi
nansowe dyrektor”19 20 21.

19 „Rzeczpospolita” z 6 VI 1997 r.
20 Tamże.
21 „Gazeta Wyborcza” z 9 VI 1998 r. (wypowiedź J. Jarockiego).
22 „Polityka" z 26 VII 1997 r.

Jednocześnie jednak Wajda dodawał, że „Teatr nasz się starzeje i potrzebuje nowej 
krwi. Potrzebuje też dyscypliny, a więc bata, którego tak obawiają się związkowcy”2 , 
dalej twierdził jednak, że sytuacja w Starym Teatrze jest wynikiem działania ludzi, 
którzy mimo wielu lat pracy niczego nie osiągnęli. Ta sprzeczna w sobie wypowiedź 
z jednej strony jest przejawem tęsknoty za legendą Starego Teatru, a z drugiej zaprze
cza tej legendzie i podkreśla, że każdy sam pracuje na swój sukces.

J. Jarocki twierdził:
„Z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby grupa niespełnionych, niezadowolonych ze swojej po

zycji aktorów (...) postanowiła rozbić, skłócić ze sobą nasz zespół” ,

prasa pisała zaś o „zatracaniu mitu zespołowości w Starym”22.
Zbyt mało jest wiarygodnych danych, aby ocenić dlaczego po wakacjach konflikt 

rozwinął się i zjednoczył większość pracowników Teatru. Następną petycję do Mini
sterstwa w sprawie odwołania dyrektorki, w 1998 roku, podpisała większość członków 
zespołu artystycznego Starego Teatru. Jednocześnie zmienił się stosunek prasy do 
dyrektorki, gazety pisały głównie o tym jak nowa minister kultury i sztuki Joanna 
Wnuk-Nazarowa, starała się za pomocą kontroli finansowej wykazać nieprawidłowości 
mogące być podstawą zwolnienia Meissnerowej. Tym samym konflikt narastał. Me
diacji pomiędzy stronami próbował także ZASP (Związek Artystów Scen Polskich), 
ale bezskutecznie. Ostatecznie dyrektor Meissner została odwołana ze stanowiska 
z końcem sezonu 1997/98, a wraz z nią odeszli najlepsi reżyserzy tego Teatru - 
J. Jarocki, K. Lupa.

W czasie tej krótkiej dyrekcji Stary Teatr wystawił m.in. Fausta J.W. Goethego 
w reżyserii Jerzego Jarockiego (1997), Klątwę St. Wyspiańskiego w reżyserii 
A. Wajdy (1997), Sztukę Y. Rezy w reżyserii K. Lupy (1997), Miarkę za miarkę 
W. Shakespeare’a w reżyserii T. Bradeckiego (1998). Otwarta też została Nowa Scena, 
która miała zastąpić Małą Scenę przy ulicy Sławkowskiej.

Nowym dyrektorem został członek zespołu, aktor Jerzy Bińczycki (dyr. VII—IX 
1998). Jego dyrekcja trwała zaledwie trzy miesiące, Bińczycki zmarł w październiku 
1998 roku. Zdążyło się jednak ukazać w prasie kilka wypowiedzi na temat sytuacji 
Teatru dotyczących zobowiązań finansowych odziedziczonych po poprzedniczce, trud
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ności z ustaleniem repertuaru. Bińczycki podjął też starania zmierzające do odzyskania 
z powrotem Małej Sceny, nie zgadzając się z decyzją poprzedniczki.

Po śmierci Bińczyckiego obowiązki dyrektora pełnił Ryszard Skrzypczak, dyrektor 
administracyjny Starego Teatru od 1990 roku. W grudniu 1998 roku Ministerstwo 
Kultury i Sztuki podjęło decyzję o rozdzieleniu funkcji dyrektora naczelnego (został 
nim Ryszard Skrzypczak) i dyrektora artystycznego (Jerzy Koenig). Stan ten utrzymał 
się do końca dekady.

Pierwsze wypowiedzi prasowe dyrektora Koeniga były dość optymistyczne, uważał 
on, że „nic nie trzeba zmieniać” w Starym Teatrze w kwestiach artystycznych23, że 
Teatr stoi na wysokim poziomie. Prasa z 1999 roku pisała głównie o ekonomicznych 
aspektach działalności Starego Teatru, ale sposób przekazu informacji jest dużo bar
dziej obiektywny niż za dyrekcji K. Meissner. O tym, że Teatr ograniczył zatrudnienie 
(zwolniono 24 osoby z pionu technicznego) prasa ledwie wspomniała, dość szeroko 
zaś opisywano niedoszły wyjazd na festiwal teatralny w Awinionie. Okazało się, że 
koszty przedstawienia, które teatr miał pokazać w Awinionie, są zbyt wysokie dla or
ganizatorów festiwalu, w Starym zaś uznano, że teatr nie będzie partycypować 
w kosztach. W prasie pisano:

22 „Gazeta Wyborcza” z 14 XII 1998 r.
2,1 „Gazeta Wyborcza” z 9 IV 1999 r.
25 Tamże.
26 „Polityka” z 24 IV 1999r.
27 „Tygodnik AWS” z 30 V 1999 r.
28 „Polityka" z 24 IV 1999 r.

„Stary zrobił wszystko, aby nie przyjechać na festiwal w Awinionie”24. „Dotąd za 
to, że jedziemy i pokazujemy nasze przedstawienia, nigdzie nie płaciliśmy”25 - mówił 
dyrektor Koenig. „Polityka” w cyklu „Niskie loty” podsumowała, że Stary jest zbyt 
dumny, by zmniejszyć nieco apanaże i poszukać sponsorów26.

Sytuacja finansowa była dużo lepsza od wielu innych teatrów, nie tylko krakows
kich. „Stary obok Narodowego to jedyny teatr utrzymujący się głównie z dotacji bu
dżetowej”2 (80% budżetu instytucji). Gdy w MKiS podjęto decyzję o zmniejszeniu 
dotacji na 1999 rok, odpowiedzią Starego Teatru było odwołanie 31 spektakli. Próbo
wano łagodzić nieco wymowę tego faktu, tłumacząc, że jest to efekt odziedziczonego 
długu, a nie gra z Ministerstwem. Tym razem prasa opowiedziała się przeciwko Te
atrowi, uznała całą akcję za grę i szantaż, ale jednocześnie pisano:

„Legenda wciąż dziata: na pierwszy sygnał o kłopotach przy Placu Szczepańskim nowy minister 
obiecał pomoc. A jak kiedyś zabraknie ministra pamiętającego niegdysiejsze sukcesy Starego?”28.

Jak widać z powyższego przeglądu działalność Starego Teatru w ostatniej dekadzie 
zdominowały konflikty. Niewiele można w prasie codziennej znaleźć artykułów na 
temat artystycznej działalności sceny narodowej, a jeżeli już to w takim kontekście jak 
wypowiedzi na temat festiwalu w Awinionie. A przecież i w czasie tej ostatniej dyrek
cji pojawiły się przedstawienia zasługujące na uwagę, np. Lunatycy - Hugenau czyli 
Rzeczowość według H. Brocha w reżyserii K. Lupy (1998), Twórcy obrazów P.O. 
Enąuista w reżyserii K. Kutza (1999), Kariera Artura Ui B. Brechta w reżyserii 
T. Bradeckiego (1999).
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Teatr im. J. Słowackiego

Na kilka tygodni przed historycznymi wyborami w 1989 roku dyrektorem Teatru 
im. J. Słowackiego został Jan Prochyra (dyr. 1989-1990). J. Prochyra nie był popular
ny wśród pracowników. Dyrektor ze „starej nomenklatury”, mianowany w ostatniej 
chwili, kierował Teatrem w czasie wielkich przemian. „Opinii zasięgnięto, akceptacji 
nie uzyskano, Prochyrę mianowano” pisano w prasie przy okazji tej nominacji29. Mimo 
tego dyrekcję zaczął od udanych przedstawień - Balu manekinów B. Jasieńskiego 
w reżyserii G. Warchoła (1989) - po raz pierwszy od słynnego Wieczoru futurystów 
z 1921 roku nazwisko Jasieńskiego pojawiło się na afiszu Teatru, Pocałunku kobiet 
pająka L. Puiga w reżyserii J. Sheybala (1989).

29 „Goniec Teatralny” z 7 IV 1990 r.
30 „Tygodnik Małopolska” z 8 IV 1990 r.
31 „Goniec Teatralny” z 31 III 1990 r.
32 „Przekrój” z 28 IV 1990 r.
33 „Gazeta Krakowska" z 6 IV 1990 r.
34 Z projektu Regulaminu Organizacyjnego opublikowanego w „Tygodniku Małopolska” z 8 IV 1990 r.
35 §12 Statutu Państwowego Teatru im. J. Słowackiego nadanego w 1986 roku (notabene zmiana statutu na

stąpiła dopiero w 1993 roku).

Kiedy w 1990 roku zaczęto wprowadzać zmiany w systemie zarządzania kulturą 
i podzielono teatry pomiędzy trzy szczeble władzy, Teatr im. J. Słowackiego, podobnie 
jak Stary, znalazł się w kompetencjach wojewody. W przeciwieństwie jednak do kon
kurenta Teatr im. J. Słowackiego nie miał tak wysokiej rangi i podział ten oznaczał dla 
niego przede wszystkim zmniejszenie środków finansowych. Dodatkowo od połowy 
1988 roku trwał generalny remont, co powodowało, iż Teatr działał w dużej mierze 
prowizorycznie, np. przedstawienia wystawiano na nowej scence umiejscowionej na III 
piętrze gmachu zwanej „Na Jaskółce”. Wszystko to, a dodatkowo także negatywna 
opinia ZASP dotycząca nominacji dyrektora, doprowadziło do głośnego w całym kraju 
konfliktu, sprowokowanego przez związki zawodowe i mniej znanych aktorów, na
zwanego „buntem halabardników”30, „aksamitną rewolucją”31.

Zespół Teatru na fali „kompleksu braku sukcesu”32 i długotrwałego „braku progra
mu artystycznego”33, choć równie ważnym powodem była także nominacja dyrektora 
ze starej nomenklatury, podzielił się na zwolenników i przeciwników dyrektora. Ukon
stytuowała się Tymczasowa Rada Teatru, wspomagana przez ZASP i „Solidarność”. 
Rada zażądała od Prochyry ustąpienia ze stanowiska i zaproponowała liczne zmiany 
regulaminów wewnętrznych. Wśród propozycji znalazły się takie sformułowania jak: 
„Teatrem zarządza Rada Teatru, na której czele stoi dyrektor”, „Dyrektor jest wybiera
ny przez zespół artystyczny” itp.34. Postulaty te stały w oczywistej sprzeczności z obo
wiązującym wówczas statutem, który mówił, że „Dyrektor Naczelny oraz Dyrektor 
Artystyczny jest powoływany i odwoływany przez Organ Założycielski”35, jak i z obo
wiązującym ustawodawstwem. W dużej mierze były nierealne, gdyż zmierzały do 
przejęcia władzy i ustawienia każdego dyrektora w roli wykonawcy zarządzeń Rady.

Po licznych konsultacjach dyrektor został odwołany. Bardziej jednak przyczyniła 
się do tego zmiana ustroju i wybory niż strajki w samym Teatrze. Zastąpił go Jerzy 
Goliński (dyr. 1991-1992). Jednocześnie Teatr został wyznaczony jako miejsce plano
wanej na czerwiec 1991 roku konferencji KBWE poświęconej europejskiemu dzie
dzictwu kultury, co spowodowało zwiększenie intensywności prac remontowych 
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(trwających od 1988 roku) oraz dodatkowe środki. Teatr przez cały okres remontu nie 
zawiesił działalności. W czasie prac na widowni uruchomiono tzw. „scenowidownię” 
gdzie przygotowano premiery Burzy Szekspira w reżyserii J. Golińskiego (1990) 
i Obozu wszystkich świętych T. Nowakowskiego w reżyserii M. Grabowskiego (1990).

Do konferencji odnowiono część gmachu przeznaczoną dla widzów, ale zabrakło 
środków na dokończenie remontu (m.in. z powodu zmian w budżecie centralnym, 
a w konsekwencji załamania budżetu wojewody przeznaczonego na kulturę). 
J. Goliński w wypowiedziach dla prasy stwierdzał: „Na razie to nie jest teatr, ale atra
pa”36 37. Grano wznowienia spektakli przygotowanych na „scenowidowni”, przygoto
wano kilka nowych premier - m.in. Klątwę S. Wyspiańskiego w reżyserii J. Golińs
kiego (1991), Damy i huzary A. Fredry w reżyserii M. Grabowskiego (1992), Wesele 
Figara P. Beaumarchais (1992) w reżyserii A. Polony.

56 „Gazeta Krakowska” z 5 IX 1991 r.
37 „Życie Literackie”, nr 9 z 1989 r.

W 1992 roku nastąpiła zmiana dyrekcji - Jerzego Golińskiego zastąpił Bogdan 
Hussakowski (dyr. 1992-1999). W czasie pierwszego sezonu jego dyrekcji Teatr ob
chodził 100-lecie istnienia. Odbyła się z tej okazji sesja naukowa, wydane zostały wy
dawnictwa jubileuszowe poświęcone historii Teatru i jego architekturze. Teatr przygo
tował kilka premier, m.in. Śnieżycę A. Osieckiej według Śniegu St. Przybyszewskiego 
w reżyserii Z. Koniecznego (1992), Stalowe magnolie R. Harlinga w reżyserii B. Sass 
(1993), prapremierę adaptacji S.I. Witkiewicza Pożegnanie jesieni w reżyserii M. Gra
bowskiego.

Przedstawienie jubileuszowe odbyło się w październiku 1993 roku i złożyły się na 
nie fragmenty z Beniowskiego, Balladyny J. Słowackiego i Zemsty Al. Fredry. Teatr 
w tym czasie nawiązał współpracę z jednym z ciekawszych reżyserów rosyjskich 
W. Fokinem, który zrealizował w Teatrze im. J. Słowackiego m.in. Martwe dusze 
M. Gogola (1993), Boboka F. Dostojewskiego (1993) czy Naszego człowieka 
A. Ostrowskiego (1994). W repertuarze kolejnych sezonów znalazły się także Opis 
obyczajów na podstawie J. Kitowicza w reżyserii M. Grabowskiego (cz. II 1996), Wie
czór Trzech Króli Szekspira w reżyserii M. Prusa (1996), Żołnierz i bohater B. Shawa 
w reżyserii J. Golińskiego (1998). Wśród aktorów można znaleźć nazwiska I. Bielskiej, 
A. Grabowskiego, M. Sanitemika, U. Popiel, L. Bogaczówny, B. Peszka.

W 1995 roku prasa szeroko rozpisywała się na temat wieloletniego sporu Teatru 
z Operą. Już w 1922 roku radni miejscy planowali utworzenie w budynku Teatru im. 
J. Słowackiego opery. Propozycja spotkała się wówczas z żywym protestem. Opera 
zaistniała jednak w gmachu teatru w 1955 roku na zasadach gościnnych i od tamtej 
pory pomysł połączenia obu instytucji w jeden organizm co jakiś czas powracał. 
J.P. Gawlik w 1989 roku pisał, że Opera korzysta „z gościny na dziko, bez żadnej re
gulacji prawnej, bez określenia wzajemnych zobowiązań i odpowiedzialności”3 , że 
mimo wielu lat starań nie nastąpiło formalne uregulowanie zasad korzystania Opery 
z gmachu Teatru. W 1995 roku rozgorzał konflikt między pracownikami a dyrektorką 
Opery, a jednocześnie pojawiła się kolejna propozycja połączenia obu instytucji, która 
spotkała się z protestem obydwu zainteresowanych stron. Problem odżył ponownie 
w następnych latach, kiedy dyrektorem został Krzysztof Orzechowski.

B. Hussakowski złożył rezygnację ze stanowiska w 1999 roku. Wokół wyboru no
wego dyrektora narosło mnóstwo konfliktów. Zespół podzielił się na zwolenników 
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i przeciwników dwóch najpoważniejszych konkurentów. Większa część zespołu opo
wiadała się za Mikołajem Grabowskim, który już był dyrektorem Teatru w latach 80. 
i wielokrotnie pokazał, iż cieszy się dużym zaufaniem części zespołu. Wojewoda był 
jednak innego zdania i wybrał Krzysztofa Orzechowskiego, który przychodził z Teatru 
„Bagatela”, gdzie w ciągu dwóch sezonów dokonał niemal rewolucji, zupełnie zmie
niając oblicze tej instytucji. Na rewolucję zespół Teatru im. J. Słowackiego nie miał 
ochoty. „Nikt nas nie pytał o zdanie, nikt się z nami nie konsultował”38 twierdzili opo
zycjoniści, licząc zapewne na to, że i tym razem uda się wywalczyć przychylność wła
dzy do zdania zespołu. Tym razem sytuacja z lat 80., kiedy zespół doprowadził do 
odwołania J. Prochyry, nie powtórzyła się. Mimo protestów Krzysztof Orzechowski 
objął dyrekcję (od 1999).

„Dziennik Polski” z 3 V 1999 r.

Teatr „Bagatela”

W czasie zmian ustrojowych Teatrem „Bagatela” kierowali, od kilku lat, Władys
ław Winnicki (dyrektor naczelny od 1985 roku) i Tadeusz Kwinta (dyrektor artys
tyczny od 1986 roku). W sezonie 1989/90 świętowano w „Bagateli” 70-lecie istnienia, 
które zbiegło się także z jubileuszami kilku artystów teatru. W ścianę teatru wbudo
wano tablicę pamiątkową poświęconą twórczyni tradycji teatru dla dzieci w „Bagateli”, 
Marii Biliżance (zmarłej w 1988 roku), doceniając jej wkład w kształtowanie oblicza 
Teatru, zorganizowano wystawę poświęconą historii Teatru.

Za najlepsze przedstawienie sezonu 1989/90 uznany został spektakl Moskwa - 
Pietuszki B. Jerofiejewa w reżyserii W. Pietraniuka (1989), prowadzącego w Kijowie 
własny teatr studyjny „Zwierciadło”. Obok pojawił się spektakl muzyczny Burzliwe 
życie Lejzorka Rojtszwańca I. Erenburga w reżyserii W. Ziętarskiego, z popisową rolą 
dyrektora Kwinty (1990). Było to jednocześnie pożegnanie Tadeusza Kwinty 
z teatrem, z którego odszedł wskutek konfliktu z zespołem. Jego miejsce zajął Bogdan 
Grzybowicz, aktor związany z „Bagatelą” od 1968 roku (dyr. artystyczny 1990-1993).

Wśród przedstawień mieszczących się w nurcie teatru dla dzieci, bo taką ideę pra
gnął kontynuować nowy dyrektor, znalazły się sprawdzone wcześniej pomysły, a więc 
Mały książę A. Saint-Exupery’ego w reżyserii M.T. Wójcik (1990 - wznowienie 
spektaklu), Ania z Zielonego Wzgórza L.M. Montgomery w reżyserii A. Kozaka z 1990 
roku (wystawiana dwukrotnie wcześniej przez M. Biliżankę), a także nowe przedsta
wienia Brzechwałki według J. Brzechwy (1992), Złoty strzał J.M. Czarneckiego 
w reżyserii R. Smożewskiego (1990), Tajemniczy ogród F.E. Bumet w reżyserii 
J. Swięcha (1991). Dość intensywnie współpracowali wówczas z „Bagatelą” artyści ze 
Starego Teatru np. A. Polony wyreżyserowała tu, we współpracy z A. Mrowcem, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w 1992 roku, spektakl Co się komu w duszy 
gra... na podstawie Wesela S. Wyspiańskiego.

W 1993 roku w repertuarze pojawiła się Panna Tutli-Putli S.I. Witkiewicza 
w reżyserii K. Orzechowskiego (poprzednią wystawił M. Górkiewicz w 1977 roku), 
z muzyką St. Radwana. Interesującym elementem tego przedstawienia był fakt, że 
muzyka wykonywana była na żywo przez niewielką orkiestrę zasiadającą w kanale 
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orkiestrowym. Do interesujących przedstawień prasa zaliczyła Wieczór Trzech Króli 
W. Shakespeare’a, również w reżyserii K. Orzechowskiego (1991). W rankingu wyda
rzeń teatralnych 1991 roku „Gazety Wyborczej” spektakl ten znalazł się na drugim 
miejscu. Mimo pewnych sukcesów artystycznych „Bagatela” przeżywała kryzys. Tak 
jak większość teatrów na początku lat 90. znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. 
W budynku Teatru zaczął działać butik i galeria „Magnus”, z których dochody miały 
choć w części pokrywać koszty przedstawień. Znany krytyk Tadeusz Nyczek napisał 
jednak w jednej z recenzji:

„O B a g a l e 1 ę przy żadnej okazji nikt się nie upomni. Przyjdzie koniec na socjalistyczną strukturę te
atrów - pierwsza pójdzie pod nóż. Nie ma aktorów, nie ma w ogóle żadnych «nazwisk». Ma za to, co 
gorsza, od lat złą opinię. Ta recenzja może sprawiać wrażenie, że Wieczór Trzech Króli jest spektaklem 
przyzwoitym tylko «jak na B a g a t e 1 ę » . Oczywiście. To «t y 1 k o» B a g a t e 1 a. Ale mam szacunek 
dla porządnych spektakli drugorzędnych teatrów. Na ich tle lepiej widać zarówno wzloty, jak i upadki 
teatrów wielkich”39.

39 Cyt. za materiałami Teatru przygotowywanymi na 80-lecie istnienia tej sceny.
40 Tamże.

Wbrew tym prognozom Teatr nie został zamknięty, choć jego sytuacja finansowa 
nie uległa poprawie. Z roku na rok było coraz mniej premier. W 1993 roku 
B. Grzybowicz złożył rezygnację, jego miejsce zajęła Nina Repetowska, która wygrała 
konkurs przeprowadzony przez organ nadrzędny Teatru, czyli wojewodę krakowskiego 
(dyr. 1993-1997). Sposób, w jaki powołana została dyrektorka, był wówczas 
w Krakowie rzadko stosowany, a w „Bagateli” po raz pierwszy. N. Repetowska, aktor
ka z wieloletnim stażem, debiutowała na scenie „Bagateli” za dyrekcji H. Grygla- 
szewskiej w latach 60. Jej ideą była kontynuacja tradycji Teatru rozumianej jako teatr 
dziecięcy, młodzieżowy, muzykujący, chęć powrotu do formuły jaka istniała w Teatrze 
w czasie dyrekcji H. Gryglaszewskiej - rano bajka, popołudniówki dla szkół, wieczo
rem spektakle dla dorosłych40.

N. Repetowska była związana m.in. z Teatrem STU i twierdziła, iż zamierza konty
nuować tę współpracę poprzez zapraszanie tamtejszych artystów i przyciągnięcie do 
„Bagateli” młodzieży studenckiej. Jednym z przykładów takiej współpracy był spek
takl Czyż nie dobija się koni? H. McCoya w reżyserii A. Weltscheka (reżysera związa
nego z Teatrem STU) z 1994 roku (utwór ten został rozsławiony przez film w reżyserii 
S. Pollacka z 1969 roku). Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazał się inny spektakl 
z 1994 roku - Mayday R. Conneya w reżyserii W. Pokory. Farsa o taksówkarzu-biga- 
miście była także świetnym posunięciem promocyjnym Teatru i pokazywała powrót do 
tradycyjnego wizerunku „Bagateli” jako teatru o lekkim repertuarze. Pod koniec 1994 
roku Teatr wystawił jeszcze jeden spektakl, który również wyreżyserował W. Pokora- 
Ośle lata M. Frayna. Przedstawienie to zasłynęło z faktu, że po premierze dyrektorzy 
Teatru wyszli przed licznie zgromadzoną widownię, informując szczegółowo o spon
sorach przedstawienia.

Na scenie „Bagateli” można było w tych latach zobaczyć wiele przedstawień wy
stawianych gościnnie przez inne teatry, np. Listy miłosne Gurneya z B. Wrzesińską 
i D. Olbrychskim, Antygonę w Nowym Jorku J. Głowackiego Państwowego Teatru 
Dramatycznego z Sankt Petersburga (1994), co było efektem współpracy z agencją 
prowadzącą w „Bagateli” działalność impresaryjną.
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W 1995 roku „Bagatela” świętowała jubileusz 75-lecia istnienia. Obchody były ra
czej skromne - dotacja Urzędu Wojewódzkiego wystarczyła na pokrycie tylko części 
zamierzonych prac. We współpracy z Muzeum Historycznym przygotowana została 
wystawa o „Bagateli”. Jubileuszowy sezon Teatr zamknął premierą Zielonego gila 
T. de Moliny w reżyserii T.A. Dutkiewicza - 1995 (tytuł ten wystawiony był już 
w 1961 roku i cieszył się wtedy dużym zainteresowaniem).

Na początku 1997 roku ukazał się w prasie wywiad z naczelnym dyrektorem „Ba
gateli” Wł. Winnickim, poświęcony problemom artystycznym. Dyrektor bardzo wyso
ko ocenił wówczas Teatr, twierdząc, że zajmuje on pozycję pomiędzy Starym Teatrem 
a Teatrem im. J. Słowackiego, że „Bagatela” znalazła swoje miejsce, kontynuując tra
dycję teatru dla dzieci M. Biliżanki, a jednocześnie „robiąc” teatr dla dorosłych, sku
piając się na dobrej farsie, komedii. Stwierdził w związku z tym, że „Bagatela” nie 
stanowi konkurencji dla innych teatrów, „Hamleta" nie będzie wystawiać, a raczej 
sztuki „wypoczynkowe”41.

41 „Trybuna” z 11-12 1 1997 r.
42 Spektakl został zdjęty z afisza w 1996 roku, a po kilku miesiącach wznowiony przez dyrektora Orzechow

skiego.
43 „Gazeta Wyborcza” z 29 IV 1996 r.
44 „Gazeta Krakowska” z 27-28 IV 1996 r.
45 „Czas Krakowski” z 30 VI 1996 r.
46 „Gazeta Wyborcza” z 19 IX 1997 r.

Jednocześnie w samym teatrze rozwijały się konflikty - pomiędzy dyrektorami 
o zakres kompetencji i o spektakl Mayday. Kwestia zmiany jednego zdania w tekście 
sztuki przez dyrektorkę wywołała burzę w Teatrze, otarła się o wojewodę, w którego 
imieniu Wydział Spraw Społecznych napisał: „...stoimy na stanowisku, że wprowa
dzenie zmian w tekście sztuki Mayday leży w kompetencji reżysera i dyrektora artys
tycznego” i o sąd koleżeński ZASP, który dla odmiany udzielił dyrektorce nagany42.

W tym samym czasie Teatr utracił kamienicę przy ulicy Krupniczej, mieszczącą 
magazyn dekoracji i pomieszczenia administracyjne, na rzecz jej dawnych właścicieli. 
To wszystko miało wpływ na poziom artystyczny Teatru i coraz mniejszą liczbę no
wych przedstawień. Większość premier przygotowanych w Teatrze w 1996 roku spo
tkała się z negatywną opinią krytyki. O spektaklu Czekanie na cud D. Terakowskiej 
w reżyserii M. Ostokólskiej (1996) pisano, że „pokazuje, jak w prosty i niezawodny 
sposób można zamordować teatr”4 , o Czarnej komedii P. Shaffera w reżyserii H. Ba
ranowskiego (1996), że „farsa naprawdę nie musi być mądra i niekoniecznie trzeba 
doszukiwać się w niej głębokich znaczeń. Zdaje się jednak, że ambitny reżyser nie 
chce nawet o tym słyszeć”44, o Był kabaret w reżyserii M. Pacuły (1996) napisano, że 
„widz ma wrażenie jakby każdy aktor śpiewał osobno”45. W 1997 roku w teatrze od
była się tylko jedna premiera i to dopiero po zmianie dyrekcji.

Po zakończeniu sezonu z teatru odeszli obydwoje dyrektorzy, nowym dyrektorem 
naczelnym i artystycznym został od sezonu 1997/98 Krzysztof Orzechowski (dyr. 
1997-1999), wielokrotnie wcześniej reżyserujący na deskach tej sceny. „«Bagatela» 
ma przygotowywać odbiorców do uczestnictwa w kulturze, powinna mieć charakter 
edukacyjny. Głównym adresatem będzie więc młodzież szkolna i studencka” - dekla
rował nowy dyrektor46. W czasie jego dyrekcji w teatrze dokonały się ogromne zmiany 
organizacyjne, ale także wzrósł poziom artystyczny. Na początek K. Orzechowski 
wznowił wyreżyserowany wcześniej przez siebie spektakl Panna Tutli-Putli'.
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„Nie ma w Pannie Tuili-Putli wielkich ról aktorskich, ale tekst Witkacego, sprawny balet i dobry 
chór pewnie wystarczą, by wypełnić Bagatelę nie tylko widownią spragnioną wesołości’47.

47 „Rzeczpospolita” z 19 XI 1997 r.
48 „Polityka” z 20 V 1999 r.

Pierwszą premierą przygotowaną za nowej dyrekcji był Kosmos W. Gombrowicza 
w reżyserii W. Śmigasiewicza (1998), który stał się wydarzeniem teatralnym i otrzy
mał wiele nagród na festiwalach, choć reżyserowi zarzucano zbytnie teoretyzowanie. 
Następną - Kubuś Puchatek A.A. Milne’a, spektakl w reżyserii B. Wyszomirskiego, 
z muzyką G. Tumaua i gościnną rolą aktora Starego Teatru R. Jędrzejczyka w roli 
Puchatka (1998). Przedstawieniu zarzucano brak konkretnego adresata, gdyż nie był to 
ani spektakl dla dzieci, ani dla dorosłych.

Wypożyczanie aktorów ze Starego Teatru było w „Bagateli” już tradycją, którą no
wy dyrektor kontynuował. W czerwcu 1998 roku wystawiono Miesiąc na wsi
I. Turgieniewa w reżyserii B. Sass z gościnną rolą A. Radwan. Prasa odnotowała:

„Wygląda na to, że krakowska Bagatela, lekceważona w teatralnych rankingach, systematycz
nie podnosi swe notowania, co wobec kryzysu krakowskich gigantów teatralnych jest nie do przece
nienia. Oby jakiś kataklizm nie zakłóci! tego wzlotu’48.

W spektaklu Po latach o tej samej porze G.B. Slade’a w reżyserii T. Kotlarczyk 
(1999) wystąpili też gościnnie A. Dymna i T. Huk.

Farsa Czego nie widać M. Frayna w reżyserii K. Orzechowskiego (1999) była 
utrzymana w stylu niezwykle popularnego Mayday, stworzony został cykl „ach ten 
wiek XX...”, poświęcony najważniejszym wydarzeniom i zjawiskom w historii mijają
cego stulecia. W ramach tego cyklu odbyły się premiery Epoki śmiechu Ö. von Horvä- 
tha w reżyserii A. Sroki (1999) i Kursu mistrzowskiego D. Pownalla w reżyserii 
W. Śmigasiewicza (1999).

W czasie dyrekcji K. Orzechowskiego rozpoczął się kolejny remont Teatru. 
W połowie 1998 roku odkryto duże pęknięcia w murze, spowodowane złym stanem 
budynku i podmokłym gruntem. Teatr nie przerwał działalności, choć zakres prac bu
dowlanych był ogromny. Otrzymał też wsparcie finansowe od wielu instytucji, w tym 
od Ministerstwa Finansów, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy Kra
ków. W 1999 roku K. Orzechowski wygrał konkurs na dyrektora Teatru im.
J. Słowackiego i opuścił „Bagatelę”. Nowym dyrektorem został jego dotychczasowy 
zastępca Henryk Jacek Schoen.

Ideą dyrektora jest kontynuowanie powrotu do tradycyjnego wizerunku „Bagateli”. 
W repertuarze znalazł się więc recital P. Brannego Nokturn niekochanego (1999), 
w grudniu 1999 Teatr ogłosił „Wielki konkurs rodzinnego śpiewania kolęd”, gdzie 
nagrodą było nagranie kasety z kolędami w Teatrze. W planach znalazły się kolejne 
ambitne przedsięwzięcia - realizacja Tajemniczego ogrodu, do którego ogłoszono kon
kurs na odtwórców ról dziecięcych, przedstawienie Makbeta - jakby w opozycji do 
twierdzenia dyrektora Winnickiego, że „Bagatela” nie nadaje się do wystawiania am
bitnego repertuaru - z gościnną rolą A. Domagarowa (odtwórcy roli Bohuna w ekra
nizacji Ogniem i mieczem J. Hoffmana z 1998 roku), stworzenie Muzeum Teatru, 
Ośrodka Dokumentacji Teatralnej... Wydaje się więc, że rewolucyjne zmiany, które 
dokonały się w „Bagateli” w ciągu ostatnich kilku lat to jeszcze nie koniec.
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Teatr „Groteska”

W trudnym okresie zmian ustrojowych dyrekcję „Groteski”, po Fredzie Leniewicz, 
przejął Jan Polewka (dyr. 1990-1998). Tak jak poprzednicy, propagował ideę teatru 
dla wszystkich, wyznaczając trzy podstawowe nurty działalności - bajki dla naj
młodszych, baśnie dla wszystkich i mity dla dorosłych. W ślad za tym podążyły formy:

„(...) spektakle dla najmłodszych powinny być realizowane w lalkach, maski powinny zdominować 
spektakle dla wszystkich, a mity to pole do popisu dla aktorów w żywym planie. Są to główne wy
znaczniki, niemniej formy te mogą i powinny się mieszać”49.

^Groteska! Teatr Lalki, Maski i Aktora 1945-1995, Kraków 1995, s. 53.

Do bajek można zaliczyć takie przedstawienia jak: Powtórka z Czerwonego Kap
turka A. Stalony-Dobrzańskiej w reżyserii L. Wrońskiego (1991), do baśni - Jaś 
i Małgosia A. Weltscheka (na motywach baśni braci Grimm) w reżyserii autora (1993), 
Baśnie cesarskiego dworu J.J. Polbrau w reżyserii A. Welscheka (1992), Cuda i dziwy 
albo dwa wiatry J. Tuwima w reżyserii W. Jasińskiego, do nurtu dla dorosłych mono
dram J. Kasprowicza Judasz w wykonaniu K. Grygiera (1992), Mirómagię z 1993 
roku, autorski spektakl J. Polewki, inspirowany twórczością hiszpańskiego malarza 
Jeana Miro (transmitowany przez telewizję).

W pierwszej połowie lat 90. nurt teatru dla dorosłych realizowany był głównie 
przez impresariat „Groteski”. Poza sporadycznymi produkcjami własnymi teatru repre
zentowały go występy gościnne „normalnych” teatrów, recitale, udział w Krakowskich 
Zaduszkach Jazzowych. I choć imprezy te miały niewiele wspólnego z podstawową 
działalnością „Groteski” jako teatru lalki i maski, to próbowały podtrzymywać wize
runek „Groteski” jako teatru nie tylko dla dzieci.

W czasie dyrekcji J. Polewki, Teatr organizował liczne wystawy, konkursy, zapra
szał dzieci za kulisy, aby mogły poznawać tajniki pracy w teatrze lalkowym, nawiązał 
też współpracę z Radiem Kraków, gdzie pojawiły się krótkie „usypianki” oraz spora
dycznie transmisje przedstawień.

W 1998 roku dyrektorem sceny przy ul. Skarbowej został Adolf Weltschek. 
W wypowiedziach dla prasy deklarował chęć kontynuowania trzech nurtów propono
wanych przez Polewkę. W repertuarze można znaleźć przede wszystkim spektakle dla 
najmłodszych i dzieci w wieku szkolnym: 120 przygód Koziołka Matołka K. Maku
szyńskiego w reżyserii A. Polewki (1998), Trzy świnki, czyli opowieści naszej babci 
A. Weltscheka w reżyserii autora (1998), Księga rajskich przygód na motywach prozy
I. Mangera w reżyserii K. Deszcz (1999), Przygody Odyseusza P. Szumca w reżyserii 
autora (1999).

Próbą wyjścia do starszej publiczności stała się powołana w 1998 roku Scena Of 
Groteska - adresowana do młodzieży licealnej i studenckiej. Na Of pojawiają się go
ścinnie zespoły kabaretowe i spektakle z pogranicza teatru alternatywnego przygoto
wywane przez młode i niezwiązane z żadną stałą sceną zespoły, np. Kabaret „Mumio”, 
„Chatelet”, Kabaret Moralnego Niepokoju, Teatr Mniejszy.

Trafionym pomysłem okazała się letnia działalność „Groteski” - Kieszonkowy Te
atrzyk Rozrywkowy, działający od 1998 roku, grający z powodzeniem krótkie etiudy 
dla dzieci i dorosłych w namiocie stojącym na płycie Rynku Głównego. Poprzez tą 
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inicjatywę „Groteska” próbuje po raz kolejny pokazywać, że teatr lalkowy jest teatrem 
także dla dorosłych.

Podsumowanie

We wszystkich omawianych teatrach pierwszym znakiem nowego ustroju były 
zmiany dyrekcji. W 1990 roku nowego dyrektora miał zarówno Stary Teatr jak i Teatr 
im. J. Słowackiego, „Bagatela” (choć tu zmienił się tylko dyrektor artystyczny) 
i „Groteska”. Charakterystyczne dla lat 90. są także częste zmiany dyrekcji:

STARY TEATR:
St. Radwan 1980-1990
T. Bradecki 1990-1996
K. Meissner 1997-1998
J. Bińczycki - VI. 1998 -1 X. 1998
R. Skrzypczak 1998 (pełniący obowiązki dyrektora po śmierci J. Bińczyckiego)
R. Skrzypczak (dyrektor naczelny) od 1998 r.
J. Koenig (dyrektor artystyczny) od 1998 r.

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO:
J.P. Gawlik 1985-1989
J. Prochyra 1989-1990
J. Goliński 1990-1992
B. Hussakowski 1992-1999
K. Orzechowski od 1999 r.

TEATR „BAGATELA”:
dyrektor naczelny:
Wł. Winnicki 1985-1997
dyrektorzy artystyczni:
T. Kwinta 1986-1990
B. Grzybowicz 1990-1993
N. Repetowska 1993-1997
dyrektor naczelny i artystyczny:
K. Orzechowski 1997-1999
J. Schoen od 1999 r.

TEATR „GROTESKA”:
F. Leniewicz 1975-1990
J. Polewka 1990-1998
A.Weltschek od 1998 r.

W większości zmiany dyrekcji były spowodowane konfliktami.
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Kierowanie Starym Teatrem przez T. Brodeckiego przypadło na trudny okres po 
zmianie ustroju w Polsce, co miało bezpośrednie przełożenie na sytuację organizacyjną 
i finansową. Dyrektor wielokrotnie wyrażał opinię, że wizerunek tego Teatru kształtują 
jego artyści, doprowadzając do tego, że faktycznie to zespół rządził teatrem. Po odejś
ciu ze stanowiska dyrektora Brodeckiego jeden z aktorów (jakby na potwierdzenie tej 
tezy) powiedział, że dyrektor „nieco się pogubił i musiał odejść”50. Dyrekcja jego na
stępczyni K. Meissner, była krótka i zdominowana przez toczący się konflikt - dyrek
torce jednocześnie przypisano skłócenie zespołu i masowe zwolnienia.

50 „Nowości” z 27 VII 1996 r. - wywiad z J. Trelą.
51 „Dziennik Polski” z 9 III 2000 r.

W Teatrze im. J. Słowackiego toczył się równie głośny konflikt w czasie zmian 
ustrojowych - kiedy dyrektorem został nieakceptowany przez zespół J. Prochyra. 
Równie głośny stał się konflikt pomiędzy N. Repetowską a zespołem „Bagateli” (po
tem także pomiędzy obojgiem dyrektorów), który doprowadził do zmiany sposobu 
zarządzania tym teatrem (zlikwidowano podział funkcji między dyrektora naczelnego 
i artystycznego). Jedynie w „Grotesce” zmiany dyrekcji odbywały się w sposób bez
konfliktowy. J. Polewka, odchodząc ze stanowiska, zaprotegował swojego następcę, 
który deklarował kontynuowanie współtworzonej wcześniej wraz z nim linii progra
mowej.

Prasa ostatniej dekady pisała nie tylko o konfliktach personalnych. W Starym Te
atrze głośnym echem odbiły się problemy finansowe - decyzja o zamknięciu teatru 
w 1991 roku, odwołanie 30 spektakli w 1999 (notabene można tu zaobserwować zmie
niające się poparcie społeczne, a zwłaszcza kształtującej opinię prasy, wobec teatru). 
W Teatrze im. J. Słowackiego przez cały okres toczył się konflikt z Operą dotyczący 
niejasnych zasad współpracy. Krakowskie „giganty teatralne”, czyli Stary Teatr i Teatr 
im. J. Słowackiego przeżywały w ciągu ostatniej dekady poważne kryzysy.

„(...) dzięki korzystnemu usytuowaniu prawnemu i finansowemu Stary korzysta ze środków niedos
tępnych dla innych scen, co nie sprzyja rywalizacji”51

powiedział prasie ostatni dyrektor Teatru R. Skrzypczak, delikatnie omijając zarzuty, 
że „żeruje” na dawnej sławie.

O Teatrze im. J. Słowackiego na początku lat 90. pisano, że cierpi na „kompleks 
braku sukcesu”. W następnych latach pojawiały się na scenie spektakle lepsze i gorsze, 
ale trudno mówić o wyraźnej linii repertuarowej i podejmowaniu jakichś wyraźniej
szych działań, które kształtowałyby konkretny wizerunek. Teatr odżywał przede 
wszystkim w czasie zmian dyrekcji czy konfliktów (np. gdy w 1999 roku przepro
wadzany był konkurs na stanowisko dyrektora).

„Bagatela” przeżywała trudny okres na początku dekady. Poranki lekturowe dla 
szkół i spektakle z nurtu teatru popularnego kształtowały jej wizerunek przede wszyst
kim jako sceny szkolnej. Dopiero intensywna działalność impresaryjna i próby po
wrotu do wizerunku historycznego „Bagateli” jako teatru o lżejszym ale ambitnym 
repertuarze (zwłaszcza w 2 połowie lat 90.) zmieniły tę opinię. Podstawową trudnością 
stało się przekonanie publiczności do teatru, ale i tutaj sytuacja zmienia się na korzyść. 
Wydaje się, że dyrekcji „Bagateli” udało się wypromować ten teatr na nowo.

Problemy „Groteski” są mniej widoczne na łamach prasy. Przeciętny widz postrze
ga „Groteskę” jako scenę dziecięcą. Teatr próbuje zmienić ten wizerunek poprzez 
oferty dla młodzieży i uruchomienie Sceny Of Groteska, przeznaczonej dla starszej 
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młodzieży i studentów. „Groteska” została zmuszona do próby zmiany wizerunku ze 
względu na kurczącą się z roku na rok publiczność dziecięcą, związaną z niskim przy
rostem naturalnym i zanikaniem tradycji chodzenia do teatru rodziców z dziećmi. Prasa 
pisze o szerokich możliwościach, jakie daje teatrowi jego specyfika:

„Bogactwo form i technik, różnorodność literackich, plastycznych czy muzycznych inspiracji poz
walają twórcom tego teatru penetrować coraz to nowe, niekoniecznie «dziecinne», przenikające się ob
szary sztuki i życia”52.

52 A. Rembowska, Widzieć oczami dziecka, „Więź”, nr 6 z 1997 r.

Lata 90. w mniejszym, bądź większym stopniu wpłynęły na zmiany wizerunku 
wszystkich czterech teatrów.

Ciągle istnieje opinia o wysokiej randze Starego Teatru, co powoduje, że choć 
głównym odbiorcą przedstawień są grupy zorganizowane, to istnieje skłonność do 
pójścia na jakikolwiek spektakl, ale do Starego Teatru (notabene często owocuje to 
przyprowadzaniem młodzieży na przedstawienia dla nich nieodpowiednie).

Niewiele można powiedzieć o wizerunku Teatru im. J. Słowackiego. Oferta repertu
arowa teatru nie pozwala określić do jakiego odbiorcy jest skierowana - podobnie jak 
w Starym Teatrze repertuar jest dość eklektyczny, ale na scenie brakuje artystów na 
tyle popularnych aby przyciągnąć każdego widza lub stworzyć „własną” publiczność.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Teatr „Bagatela” przeżył intensywne zmiany wi
zerunku - od teatru lekturowego do ambitnej sceny rozrywkowej. Od połowy lat 90. 
teatr prowadził intensywną działalność impresaryjną, prezentował na scenie „Bagateli” 
gościnne przedstawienia także trudniejszego repertuaru. O ile przedstawienia gościnne 
cieszyły się popularnością, to ambitniejsze spektakle przygotowywane w Teatrze 
wręcz przeciwnie, np. nagradzany na wielu festiwalach Kosmos W. Gombrowicza 
(1997) wśród krakowskiej publiczności przeminął niemal bez echa. Idea wprowadzania 
repertuaru dramatycznego była jednak kontynuowana, a i publiczność w 2 połowie lat 
90. zaczęła częściej tę scenę odwiedzać. Poza spektaklami dla dorosłych w repertuarze 
znalazły się także przedstawienia dla najmłodszych i młodzieży. Z okazji 80-lecia ist
nienia, Teatr pokusił się nawet o wystawienie Makbeta W. Shakespeare’a (wspoma
gając się gwiazdorską obsadą). Zasadniczo jednak repertuar Teatru, choć różnorodny, 
pozostał raczej rozrywkowy, a publiczność „Bagateli” końca lat 90. była bardzo zróż
nicowana.

Wyznaczone przez pierwszego dyrektora Teatru „Groteska” w nowym ustroju nurty 
- bajki dla najmłodszych, baśnie dla wszystkich i mity dla dorosłych oraz dostosowane 
do nich formy, były w ciągu dziesięciolecia prezentowane z różnym powodzeniem. 
Spektakle dla dorosłych pojawiały się tu sporadycznie, utwierdzała się więc opinia, że 
jest to scena dla najmłodszych. W latach 90. teatr intensywnie rozwinął współpracę ze 
szkołami, ośrodkami metodycznymi i z kuratorium oświaty, dzięki czemu młodzież 
w wieku szkolnym stała się, obok najmłodszych, głównymi odbiorcami oferty.

W 1998 roku powstała Scena Of Groteska, prezentująca młode zespoły drama
tyczne i formy kabaretowe, przeznaczona dla młodzieży studenckiej i dorosłych. Inną 
próbą zdobycia dorosłej widowni stały się wieczorne spektakle wakacyjnego Kieszon
kowego Teatrzyku Rozrywkowego, prezentujące za pomocą lalek i masek krótkie etiu
dy o charakterze satyrycznym.
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Kryzysy i konflikty zdominowały działalność teatrów w latach 90., ale należy pa
miętać, że brakowało zarówno wykwalifikowanych kadr, jak i kapitału oraz umiejęt
ności potrzebnych do zaadaptowania się w nowych warunkach. Z tych to powodów 
instytucje kultury bardziej skupiały się na sprawach organizacyjnych, często zanied
bując artystyczne. Pod koniec dekady można zaobserwować „małą stabilizację”. Wy- 
daje się, że teatry częściowo odnalazły się już w warunkach wolnego rynku i więk
szość z nich podjęła aktywniejsze próby wpływania na własny wizerunek nie tylko 
poprzez działalność artystyczną.
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Summary

That is a second part of the article about creating the modem image in Polish theatres.
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