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WSTĘP 
Teatr jest taki jak jego dyrektor. 

 Erwin Axer 

Motywacje, inspiracje, cel 

 Pomysł podjęcia badań nad specyficznymi relacjami pomiędzy dyrektorami 

teatrów a prowadzonymi przez nich placówkami zrodził się pod wpływem lektury 

artykułów prasowych dotyczących funkcjonowania poszczególnych instytucji 

artystycznych. W tekstach tych1 zaintrygowało mnie powtarzane często stwierdzenie, że 

„wszystko zależy od dyrektora”. Zaczęłam się zastanawiać co to właściwie oznacza oraz 

jak owa całkowita zależność wygląda w praktyce i na czym polega. 

 W medialnym dyskursie nazwisko dyrektora często jest swoistym kluczem, 

którym krytycy posługują się, by określić profil artystyczny teatru. Nie bez znaczenia jest 

też fakt, że większość dyrektorów teatrów jest z wykształcenia właśnie artystami: 

reżyserami, aktorami, scenografami. Przykładowo Paweł Łysak (reżyser) jako dyrektor 

tworzy teatr eksperymentalny i zaangażowany społecznie: taki według krytyków był pod 

jego rządami Teatr Polski w Poznaniu, a obecnie jest Teatr im. Hieronima Konieczki w 

Bydgoszczy2. Jacek Głąb (reżyser) stał się swoistym symbolem legnickiego teatru, 

budując instytucję silnie osadzoną w lokalnej społeczności. Maciej Englert (aktor 

i reżyser, dyrektor Teatru Współczesnego) kojarzy się z klasycznym, dobrze skrojonym 

repertuarem, a Waldemar Zawodziński (reżyser i scenograf, dyrektor Teatru Jaracza) – ze 

światową klasyką i amerykańskimi dramatami. Niektórzy dyrektorzy sami przyznają, że 

nadają prowadzonym przez siebie instytucjom ściśle określony, zgodny z własną 

wrażliwością, kształt artystyczny. Andrzej Seweryn (aktor), obejmując dyrekcję Teatru 

Polskiego w Warszawie, na pytanie o swoje motywacje odparł: „uznałem, że warto 

przyczynić się do rozszerzenia różnorodności teatru w Polsce”3.  

Podobny klucz obowiązuje w odniesieniu do historii teatru. Często mówi się 

o wyjątkowych czy charakterystycznych okresach w funkcjonowaniu poszczególnych 

scen, posługując się właśnie nazwiskami dyrektorów, na przykład: o Teatrze 

                                                             
1 Nie dobieranych celowo, ale czytanych przy okazji, w różnych źródłach: zarówno czasopismach 
branżowych jak i codziennej prasie.  
2 Według informacji z 5.02.2014 – Paweł Łysak wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Teatru 
Powszechnego w Warszawie, w związku z tym z końcem sezonu odejdzie z bydgoskiego teatru. 
3 Seweryn A., W poszukiwaniu widza, rozm. przepr. Małgorzata Piekutowa, „Teatr”, 2011, nr 5, s. 25. 
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Powszechnym za dyrekcji Zygmunta Hübnera, Współczesnym Erwina Axera, 

Dramatycznym Gustawa Holoubka, Nowym Kazimierza Dejmka, Studio – najpierw 

Józefa Szajny, a potem Jerzego Grzegorzewskiego.  

Można przyjąć, że w zakresie wizerunku działalności artystycznej profil teatru jest 

więc uzależniony od decyzji dyrektora. Jest to najbardziej oczywisty i najłatwiejszy do 

zaobserwowania element wpływu jednostki na działalność instytucji. Nie wyczerpuje 

jednak zakresu określenia „wszystko”.  

Na poziomie regulacji legislacyjnych dyrektor ponosi jednoosobową 

odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji kultury. Zakres tej 

odpowiedzialności obejmuje kwestie artystyczne, jak i zatrudnienie, bezpieczeństwo 

pracy, rozliczenia, promocję, sprzedaż, kontrolę zarządczą, kontrolę finansową, 

opracowywanie strategii, planów i podsumowań. Jak konstatuje na podstawie własnego 

doświadczenia i obserwacji Mariusz Wróbel4: 

Parafrazując słynne staropolskie powiedzenie – ryba psuje się od głowy – można założyć, że 

funkcjonowanie, a co za tym idzie, sukcesy jakiejkolwiek instytucji kultury zależą właśnie od tejże głowy, 

lidera-menedżera. Jest to zarówno pierwsza głowa, która spada w razie nieprawidłowości w instytucji bądź 

niespełniania przez nią funkcji, do których została powołana, jak i pierwsza głowa, w której rodzi się 

całościowa koncepcja funkcjonowania instytucji5. 

Mimo tak szeroko zakrojonego zakresu obowiązków, w ramach publicznej debaty 

niewiele wiadomo na temat codziennej pracy dyrektora teatru. Nawet liczne wywiady 

z osobami piastującymi najważniejsze stanowiska w teatrach, niewiele w tym zakresie 

wyjaśniają. Dyrektorzy, nawet jeśli nawiązują do kwestii organizacyjnych (lub są o nie 

pytani), to de facto opowiadają o działalności artystycznej teatru, przedstawiając swoje 

działania i decyzje przede wszystkim w tym kontekście. Podsumowując swoją działalność 

i odpowiedzialność, wielu dyrektorów podkreśla, że w teatrze nie ma miejsca na 

demokrację. Panuje „coś na kształt”6 autokratyzmu oświeconego lub autokratyzmu 

jawnego (m.in.: Henryk Schoen7, Jacek Strama8, Krzysztof Orzechowski9, Krystyna 

                                                             
4 Mariusz Wróbel nigdy nie był dyrektorem teatru, ale jest menedżerem kultury, a w latach 2007 – 2011 
pełnił rolę dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury. 
5 Wróbel M. (2011), Pokerzysta i strateg – dyrektor jako lider instytucji kultury, [w:] Śliwa M. (red.), 
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju, Kraków, s. 93 [dok. elektr.] dostęp online 
http://www.biblioteki.org/repository/PROJEKT%2018/Strategie_dla_kultury_Kultura_dla_rozwoju.pdf 
[odczyt 8.07.2013]. 
6 Określenie Henryka Schoena. 
7 Niepublikowana wypowiedź, z wywiadu przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy 22 czerwca 
2010. 

http://www.biblioteki.org/repository/PROJEKT%2018/Strategie_dla_kultury_Kultura_dla_rozwoju.pdf
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Meissner10). W tym kontekście Krystyna Meissner wskazała na konieczną na stanowisku 

dyrektora umiejętność trzymania dyscypliny, przy równoczesnej umiejętności budowania 

atmosfery, która sprzyja twórczej inicjatywie11. Podobnie Krzysztof Orzechowski zwrócił 

uwagę na wagę relacji, jakie panują pomiędzy dyrektorem a pracownikami oraz wśród 

pracowników.  

Od dyrektora – jego umiejętności, osobowości czy charakteru – zależy więc 

niewątpliwie szeroko pojmowane zarządzanie zasobami ludzkimi: umiejętność 

budowania zespołu, motywowania, wyzwalania energii i wykorzystywania potencjału 

pracujących w teatrze osób. Choć to nadal nie jest „wszystko” – to jednak w połączeniu 

z profilem artystycznym instytucji, stanowi fundamentalne dla jego działalności 

elementy. Wciąż jednak pozostaje pytanie, jak właściwie się to dokonuje, na czym owa 

zależność polega.  

W książce autorstwa Hatch, Kostery i Koźmińskiego Trzy oblicza przywództwa, 

ujmującej problematykę zarządzania między innymi w metaforze teatralnej, rola 

dyrektora została przedstawiona w jej warstwie symbolicznej. W tym wymiarze, 

zarządzanie nie jest traktowane jako system kalkulacji, kontroli i rozliczania, ale jako 

sztuka i estetyka. Jak, za Howardem Beckerem, zauważają autorzy: 

(…) Prowadzenie przedsiębiorstw wymaga od menedżerów równie wiele kreatywności jak proces 

tworzenia od artystów. Nie należy dopatrywać się ironii w tym, że przeciwne zjawisko zachodzi w świecie 

artystycznym, który staje się coraz bardziej podobny do biznesu12. 

Wyobraziłam sobie, że artysta obejmujący stanowisko dyrektora traktuje to jak 

zadanie twórcze. Wchodzi w pewną rolę, silnie obciążoną wyobrażeniami 

i oczekiwaniami ze strony organizatora i społeczności. Jest więc w tym wymiarze 

aktorem. Równocześnie tworzy nie tylko repertuar teatru, ale poprzez swoją rolę 

dyrektora – grunt niezbędny dla własnej kreacji. Jest więc w pewnym sensie też 

reżyserem. Buduje swoistą indywidualną relację. W pierwszej kolejności z zajmowanym 

stanowiskiem – jako swoją rolą. Również z teatrem – jako swoistą sceną, przestrzenią 

                                                                                                                                                                                      
8 Niepublikowana wypowiedź, z wywiadu przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy 23 czerwca 
2010. 
9 Zając J., Dyrektor teatru – przywódca czy menedżer, „Zarządzanie w kulturze”, 2005, T. 6, s. 18 – 25. 
10 Ibidem. s.12 – 18. 
11 Ibidem. 
12Hatch M., Kostera M., Koźmiński A. (2010), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, 
Warszawa, s. 26. 
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własnej kreacji, ale też ze swoim reżyserskim dziełem. Szukając nazwy dla tej złożonej 

relacji, odwołałam się do najprostszego skojarzenia – pojęcia autorstwa. 

Niniejsza rozprawa przedstawia trzy różne dyrekcje, teatry i sposoby ich 

budowania zarówno w relacjach z pracownikami, jak i najbliższym otoczeniem. Nie 

pretenduje do całościowego czy wyczerpującego opisu możliwych i stosowanych 

rozwiązań. Na ile to możliwe, działania czy poglądy dyrektorów nie są oceniane ani 

porównywane. Dysertacja Autorskie dyrekcje w teatrach instytucjonalnych jest próbą 

opisu kilku możliwości tego, jak w teatrze „wszystko może zależeć od dyrektora”. 

Praca została podzielona na dwie główne części i krótkie 

podsumowanie/zakończenie. Pierwsza część przedstawia tło teoretyczne: zarówno zakres 

tematyczny i założenia badawcze, jak i różne wymiary pracy dyrektora teatru. Druga 

część, w oparciu między innymi o własne badania terenowe, opisuje trzy dyrekcje: każdą 

w kontekście przywództwa, reprezentacji i zarządzania. Rozprawa pisana jest w pierwszej 

osobie. Na taki sposób prezentacji badań i rozważań wpływ miała między innymi przyjęta 

perspektywa badawcza, zakorzeniona w paradygmacie interpretatywno-symbolicznym. 

Paradygmat ten zakłada bowiem względność rzeczywistości społecznej, co przekłada się 

na akceptację, czy wręcz podkreślenie, pewnego rodzaju subiektywizmu.  
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CZĘŚĆ I 

TŁO TEORETYCZNE 
Definicje, konotacje, podstawy funkcjonowania. 

 

(…) Nic nie jest bezsporne i ostateczne – wszystko zależy od indywidualnej percepcji. A często najlepszy 

sposób, by dowiedzieć się, kim jesteśmy, to zobaczyć jak widzą nas inni. 

Paulo Coelho, Czarownica z Portobello 

Wprowadzenie  

Emil Orzechowski w artykule o znamiennym tytule Czy kulturą można (należy) 

w ogóle zarządzać? zauważył, że „potoczne konotacje na linii: kultura-zarządzanie są 

raczej podłe”13 i wskazał na niejasności związane z różnorodnym rozumieniem tych słów 

oraz wynikające z tego faktu nieporozumienia. Pierwsza część tej pracy, jest więc swoistą 

mapą, na której, poprzez zdefiniowanie i osadzenie w szerszym kontekście, staram się 

oznaczyć najważniejsze dla poruszanego tematu kategorie. Już samo pojęcie „teatr” 

nastręcza pewnych trudności, głównie ze względu na bogactwo definicyjne i różne, 

możliwe do przyjęcia, perspektywy badawcze. Podobnie objaśnienia wymaga przyjęta 

kategoria autorstwa, jak i powiązane z tematem pracy terminy, m.in.: „zarządzanie”, 

„organizacja”, „publiczność”, „dzieło”, „dyrekcja”.  

Niniejsza część została podzielona na trzy główne rozdziały. Pierwszy rozdział 

(w dwóch podrozdziałach: obiekt i przedmiot badań) prezentuje zakres tematyczny 

podjętych w pracy rozważań i eksploracji. Drugi opisuje mozaikę wymagań, oczekiwań, 

ale też niejasności oraz możliwości jakie wiążą się z funkcją dyrektora instytucji kultury. 

Poruszone zostały w nim zarówno kwestie legislacyjne (np.: procedura powoływania 

dyrektora na stanowisko), formalne (np.: obowiązki dyrektora) jak i teoretyczne (np. role 

i kompetencje menedżerskie). Ponadto, w rozdziale tym, zostały też przedstawione 

aspekty artystycznego wymiaru pracy dyrektora: różni „autorzy” i różne siły, które 

ścierają się w teatrze. Trzeci rozdział opisuje natomiast podstawowe założenia 

(ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne) przyjętego toku rozumowania oraz 

prowadzonych badań. 

                                                             
13 Orzechowski E. (2009), Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem, s. 11. 
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Rozdział I 

Zakres tematyczny rozprawy 

Obiekt badań 

 Obiektem badań niniejszej dysertacji jest teatr. Pod tym pojęciem kryje się wiele 

różnych definicji, kategorii i ujęć. W zależności od przyjętych kryteriów słowo teatr może 

określać diametralnie różne zjawiska14.  

 Założyłam, że chcę badać teatr, który konstytuuje się na postawie jego potocznego 

rozumienia opierającego się na praktycznym doświadczeniu, intuicji, wyobraźni, 

zdrowym rozsądku i poczuciu „oczywistości”15. W powszechnej świadomości 

i społecznym dyskursie istnieje bowiem coś takiego jak „normalny” czy „przeciętny” 

teatr. Pojawiają się też pewne wyobrażenia dotyczące jego funkcjonowania – jednym 

z nich jest choćby stwierdzenie, że „wszystko zależy od dyrektora”16.  

Teatr „normalny” 

 Starając się uchwycić cechy obiektu badań, ale też osadzić go w pewnym 

kontekście, warto zrobić „krok w tył” a więc spojrzeć na teatr w szerszej perspektywie. 

Teatr jest bowiem formą „kultury teatralnej”: 

Specyficznego zespołu zjawisk, wartości, norm, form organizacyjnych i instytucjonalnych, które 

oczywiście spełniają – lub spełniać mogą – różne funkcje ważne dla życia indywidualnego i społecznego, 

ale istnieją przede wszystkim po to, by podtrzymać istnienie i zapewnić możliwie najlepsze warunki pracy 

artystom oraz pobudzać i skupiać zainteresowanie publiczności. Kultura ta sama ustanawia i utrzymuje 

własne znaczenie, produkując dyskurs swojej wagi i rangi, tworząc własny prestiż i ogrywając go. Stanowi 

ona bowiem część „kultury wysokiej” – specyficznego zjawiska kulturowego o zmiennych wyznacznikach 

opartego na zasadzie sprzężenia zwrotnego: ci, którzy uczestniczą w kulturze wysokiej, samym swoim 

uczestnictwem czynią ją wysoką, w zamian za co ona czyni ich ludźmi na wysokościach17. 

                                                             
14 Czymś zupełnie innym są np.: teatr eksperymentalny, teatr Wyspiańskiego, teatr figur, teatr 
postdramatyczny, Teatr Ósmego Dnia, teatr okrucieństwa, Teatr Laboratorium, teatr mieszczański czy Teatr 
Ludowy – jednak wszystkie te zjawiska, instytucje, zespoły, praktyki artystyczne oraz teoretyczne terminy 
znaczeniowo mieszczą się pod hasłem „teatr”. 
15 Por.: Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, 
metafory, filozofia metodologia, dylematy, trendy, Warszawa, s. 231. 
16 W przeciwieństwie do np. teatru autorskiego w wymiarze artystycznym, gdzie rola dyrektora jest 
drugorzędna wobec roli głównego artysty. 
17 Kosiński D. (2010), Teatra polskie. Historie, Warszawa, s. 413. 
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 W tym kontekście bezprzymiotnikowy teatr staje się więc zjawiskiem elitarnym, 

które ma się wyróżniać spośród „codziennych form aktywności umysłowej i duchowej”18 

poprzez podkreślanie swojej wyjątkowości czy odmienności. Problem polega na tym, że 

strategie wyróżniające kulturę teatralną są tak różne i zmienne, że trudno jednoznacznie 

wskazać na czym owa odmienność właściwie polega.  

Dariusz Kosiński w książce Teatra polskie. Historie, pisząc o teatrze 

„normalnym”, używa też określenia „centralny” – zaznaczając tym samym jego 

dominującą (nie koniecznie w praktyce, ale choćby w społecznej świadomości) rolę. Jak 

zauważa: 

Intuicyjnie wiemy co się pod tym pojęciem kryje, ale gdy – zwłaszcza współcześnie – o to zapytać, 

okazuje się, że rzecz wcale nie jest prosta, a teatr ten zawsze okazuje się w pewien sposób nijaki albo też 

nie taki. Zarazem, z czego trzeba sobie również zdać sprawę, jest to teatr, który pragnie zagarnąć wszystkie 

akceptowane wyznaczniki odmiany przedstawień, którą reprezentuje, chce się przedstawić jako modelowa 

realizacja teatralnego paradygmatu19.  

Według Kosińskiego teatr „normalny” stanowi więc zbiór pewnych powszechnie 

akceptowanych, przyjętych i w danym czasie obwiązujących cech, czy wartości, które 

w zależności od kontekstu i okoliczności, zmieniających się mód czy poglądów mogą 

ulegać przekształceniom. Powszechne wyobrażenie związane na co dzień ze słowem 

„teatr” precyzyjnie oddaje jego definicja słownikowa. W tym ujęciu jest to, między 

innymi, „dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich 

przeznaczonych na scenę przez autorów lub adaptowanych przez reżysera”20. Choć 

w odniesieniu do obserwowanej współcześnie praktyki taka definicja nie ma właściwie 

racji bytu, to jednak identyfikuje teatr „normalny” jako teatr dramatyczny:  

Kiedy mówimy: idę do teatru, lubię teatr, teatr mnie nudzi itd. wysyłamy jasny i czytelny 

komunikat dotyczący przede wszystkim praktyk związanych z realizowaniem scenicznych utworów 

literackich21. 

Poniekąd potwierdzają to też statystyki. Teatry dramatyczne to najliczniejsza 

grupa wśród teatrów publicznych22 w Polsce (73 teatry dramatyczne, 25 teatrów 

                                                             
18 Ibidem, s. 414. 
19 Ibidem, s. 413. 
20 Słownik języka polskiego, Szymczak M. (red nauk.), Warszawa 1989, t. 3, s. 485. 
21 Kosiński D. (2010), Teatra polskie... op. cit., s. 417. 
22 Wiele wskazuje na to, że w odniesieniu do teatrów prywatnych sytuacja wygląda podobnie, jednak nie 
ma oficjalnych danych w tym zakresie. 
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lalkowych, 20 muzycznych i operowych, 5 teatrów tańca i ruchu23), która ma 

zdecydowanie największą siłę oddziaływania.  

Dramatyczność teatru nawiązuje do poetyki Arystotelesowskiej, wiąże się 

z określonymi regułami dotyczącymi konstrukcji fabuły, prawdopodobieństwa postaci, 

klarownego języka. Teatr „normalny”, dramatyczny, według tych założeń powinien być 

teatrem zrozumiałym, odwołującym się do doświadczeń widzów. Zmieniająca się 

praktyka artystyczna podważa jednak te założenia, rozszerzając w pewnym sensie zakres 

określenia „teatr dramatyczny” stawiając w centrum rozwiązania, które jeszcze niedawno 

nosiły miano „awangardowych”. 

Bardzo tradycyjny teatr dramatyczny może być uznawany – i od lat uznawany bywa – za wcielenie 

szmiry i postrzegany jako miejsce odległe od ideałów „kultury teatralnej”, natomiast w jej celu 

umieszczony zostaje – i to również dzieje się od lat – teatr, który łamie tradycyjne wyznaczniki, jest 

niedramatyczny a nawet wręcz niezrozumiały24.  

 Jak zauważa Kosiński, tempo zmian i rozwoju praktyki artystycznej w XX i XXI 

wieku właściwie uniemożliwia głębsze próby definicji teatru „normalnego” czy 

„centralnego” według kryteriów artystycznych. Artystyczny wymiar teatru nie jest zresztą 

obiektem moich badań, jest raczej jego najważniejszą cechą, którą uwzględniam 

w badaniach.  

Teatr instytucjonalny 

 Identyfikując teatr w jego powszechnym rozumieniu i biorąc pod uwagę kryteria 

pozaartystyczne warto zwrócić uwagę, że w tradycji zachodniej25 teatr jest „tym, co 

zdarza się w kręgu instytucji określanych tym mianem”26. Jest więc związany z pewnym 

ustrukturyzowaniem czy organizacją, a kluczem, który pozwala to zrozumieć jest 

„instytucja”.  

Pojęcie „instytucja” może być rozumiane w dwojaki sposób: jako „zbiór 

formalnych (zapisanych) lub nieformalnych reguł, które warunkują działania ludzi”27 oraz 

                                                             
23 Dane z lipca 2010 roku za Wykazem teatrów publicznych przygotowanym przez Pawła Płoskiego na 
potrzeby opracowania badań Teatry Polskie 2007 – 2009. Dokument niepublikowany. 
24 Kosiński D. (2010), Teatra polskie... op. cit., s. 418. 
25 W tym wypadku tradycja zachodnia, uwzględnia również tradycję polską.  
26 Kosiński D. (2010), Teatra polskie... op. cit., s. 413. 
27 Kuder D. (2011), Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, [w:] Woźniak M. (red.), Nierówności społeczne 
a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Rzeszów, s. 84. Takie 
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jako synonim terminu organizacja28. Pierwsza z definicji jest charakterystyczna przede 

wszystkim dla nauk ekonomicznych i nauk prawnych29 oraz stanowi też jedno z ujęć tego 

terminu w socjologii30. Druga, nawiązując do dorobku nauk o zarządzaniu, odnosi się do 

organizacji w ujęciu rzeczowym, a więc pewnego podmiotu: w tym przypadku 

konkretnego, wymienionego z nazwy, teatru. Obie definicje, z perspektywy tematu 

niniejszej pracy, są dla mnie istotne i do obu będę się odwoływała. Ważne są dla mnie 

„reguły gry”31 obowiązujące w teatrze - zarówno skodyfikowane w formie przepisów 

prawnych jak i niepisanych zasad, zwyczajów i sposobów postępowania. Równocześnie, 

badając konkretne teatry, w naturalny sposób identyfikuję instytucję z organizacją 

w ujęciu rzeczowym, a samo wywołanie tego hasła pozwala na dalsze skojarzenia. 

Z perspektywy nauk o zarządzaniu organizację, poza tradycyjnym rzeczowym 

znaczeniem, można też pojmować w jej ujęciu czynnościowym i atrybutowym. 

Najbliższą mi i intuicyjnie najbardziej pasującą do teatru, jest definicja organizacji 

Leszka Krzyżanowskiego rozszerzona o stwierdzenie Barbary Czarniawskiej. W tym 

ujęciu, organizacja to: 

Względnie wyodrębniona z otoczenia społecznego, przyrodniczego i techniczno-technologicznego 

całość zorganizowanego działania zbiorowego, podejmowanego jako próba kształtowania świata i życia 

ludzi32 [przyp. autor za Barbarą Czarniawską], której funkcjonowanie uwarunkowane jest przez wielorakie 

czynniki: socjopsychologiczne i kulturowe, polityczne i prawne, przyrodnicze i techniczne, makro- 

i mikroekonomiczne pozostające w nierozerwalnych związkach33.  

 Teatr instytucjonalny, mimo wyodrębnienia czy określonych ram działania 

(związanych między innymi z wspomnianymi już „regułami gry”), jest równocześnie 

bardzo silnie powiązany z otoczeniem. Choć sam ten związek nie stanowi obiektu 

badania sensu stricto, to jednak nie można pominąć jego wpływu na funkcjonowanie 

teatru. Jako instytucja, uzależniony jest między innymi od koniunktury, mody, przepisów 

                                                                                                                                                                                      
rozumienie tego terminu obecne jest również w naukach o zarządzaniu np. w podręczniku Zarządzanie. 
Teoria i praktyka. pod redakcją A. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. 
28Przykładowo w zakresie nauk o zarządzaniu pojęcie „instytucja” jest utożsamiane z pojęciem 
„organizacja” w znaczeniu rzeczowym m.in. przez M. Białasiewicza, J. Zieleniewskiego, A. Bednarskiego, 
T. Pszczołowskiego. 
29 Tenenbaum M. (2008), Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Warszawa, s. 14-15. 
30 Nowak M. Instytucjonalizm w socjologii i ekonomii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 
2004, zeszyt 1, s.189 – 191. 
31„Instytucje są regułami gry w społeczeństwie lub, bardziej formalnie, są one obmyślonymi przez ludzi 
ograniczeniami, które kształtują ich wzajemne oddziaływanie na siebie” – definicja D.C.Northa, cyt. za: 
Kuder D. (2011), Pojęcie instytucji w teorii… op. cit., s. 85.  
32 Fragment definicji Barbary Czarniawskiej. Cyt. za.: Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, 
Warszawa, s. 84. 
33 Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej… op. cit., s. 55. 
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prawa, decyzji politycznych. Na jego działalność ma też wpływ lokalna społeczność: jej 

potrzeby, oczekiwania i problemy z jakimi się boryka. Z drugiej strony teatr wywiera 

określony wpływ na swoje otoczenie – począwszy od przepływu środków finansowych 

(intensyfikacja ruchu turystycznego, organizacja festiwali itp.), poprzez zatrudnienie, 

zagospodarowanie przestrzeni, na kształtowaniu postaw i światopoglądu odbiorców 

skończywszy. 

Teatr, jako określonego typu instytucję, identyfikuje też Ustawa o prowadzaniu 

i organizowaniu działalności kulturalnej (dalej Ustawa). W tym ujęciu teatr to „forma 

organizacyjna działalności kulturalnej”34. Nowelizacja ustawy wprowadziła rozróżnienie 

na instytucje artystyczne, które są instytucjami szczególnego rodzaju, i pozostałe 

instytucje kultury. W myśl tego podziału teatr jest „instytucją artystyczną powołaną do 

prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie teatru, o której przedmiocie działania, 

nazwie i siedzibie decyduje organizator, oraz której działalność kulturalna organizowana 

jest w oparciu o sezony artystyczne”35. Równocześnie jednak, według przepisów, teatr 

jako instytucja artystyczna jest też instytucją kultury. Ponieważ pojęcia te są w zasadzie 

synonimiczne, dlatego w niniejszej pracy będę ich używała zamiennie. 

 Funkcjonujące w publicznym dyskursie określenie teatr instytucjonalny wydaje 

się nawiązywać przede wszystkim do Ustawy. Z kontekstu różnego rodzaju wypowiedzi, 

zarówno artystów jak i dyrektorów czy komentatorów życia teatralnego, wynika, że jest 

to swoisty synonim teatru publicznego, dominującej formy teatru, przeciwstawianej 

teatrowi prywatnemu czy offowemu.  

  Teatr publiczny 

Immanentną cechą teatru wydaje się więc być jego „publiczność”, która 

rozpatrywana może być w dwóch aspektach: jako powołanie do służby publicznej lub 

swoista cecha socjologiczna.  

W nawiązaniu do Ustawy i społecznego dyskursu, fundamentalne znaczenie ma 

ów pierwszy aspekt: „świadczenie usług obywatelom i przyczynianie się do wzrostu 

dobra wspólnego”36. „Publiczność” jest w tym kontekście definiowana między innymi 

                                                             
34 Art.2 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2012 r. poz. 406.  [dok. 
elektr.], dostęp online: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140493 [dostęp: 10.11.2013]. 
35 Art.11 Ustawy o organizowaniu… op. cit. 
36Batko R. (2013), Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec, Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, 
Warszawa, s.49. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140493
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przez sposób finansowania teatru polegający na przekazywaniu środków z budżetu 

Samorządu lub Państwa37. Aspekt tak ujętej „publiczności” organizacji, jak pisze Barbara 

Kożuch, przejawia się w czterech wymiarach: „specyficznych relacjach z otoczeniem, 

wyróżniających się celach, strukturze i wartości”38. W tym kontekście „publiczność jako 

cecha organizacji uwidacznia się przede wszystkim w odniesieniu do kontroli politycznej 

– która bywa większa niż kontrola rynkowa”39.  

Teatr publiczny niewątpliwie jest poddany kontroli politycznej. W praktyce 

jednym z podstawowych narzędzi tej kontroli są przekazywane przez organizatora środki 

finansowe. To właśnie proces ustalania wysokości dotacji, sposób jej przekazywania 

i kontrola wydatkowania często ukazuje specyficzny stosunek organizatora do podległej 

mu instytucji. Znakomicie ujął to Dariusz Kosiński w definicji ukutego przez siebie 

pojęcia „teatru kulturalnego miasta”: 

Teatr „kulturalny” stanowi dla środowiska miejskiego zjawisko o tyle szczególne, że właśnie z nim 

wiąże się poczucie prestiżu, że właśnie on stanowi znak osiągnięcia określonego statusu. (…) Powstaje 

z inicjatywy najwyższych władz, które od razu widzą w nim narzędzie cywilizacyjne – znak wysokiej 

kultury. (…) Nie jest przy tym aż tak istotne, jakie artystyczne znaczenie teatr ma – ważne, że jest. (…) 

Stanowi narzędzie „odchamiania” – miejsce, gdzie po całym dniu „zwykłego, szarego życia” mieszkańcy 

miasta i przyjeżdżający udają się po porcję kultury40. 

Ta koncentracja na istnieniu teatru, a nie jego działalności artystycznej, jest 

nieustannym przedmiotem sporu pomiędzy władzami samorządowymi a dyrektorami 

placówek i ludźmi teatru. Ci pierwsi przekazują środki finansowe, które pozwalają (choć 

nie zawsze) na istnienie teatru i oczekują (słusznie), że teatr sam wypracuje sobie 

dodatkowe fundusze. Ci drudzy wyliczają (też słusznie), że dodatkowe fundusze 

zdobywają, ale ich możliwości w tym zakresie są ograniczone między innymi dlatego, że 

nie chcą uprawiać sztuki komercyjnej i mają określoną misję do wypełnienia. Według 

Ustawy organizator zobowiązany jest zapewnić teatrowi warunki do działalności 

artystycznej, poprzez zabezpieczenie środków niezbędnych do prowadzenia działalności 
                                                             
37 Art. 8. i 9. Ustawy o organizowaniu… op. cit. 
Na uwagę w tym kontekście zasługują też trzy definicje sektora publicznego z książki Doroty Ilczuk 
Ekonomika kultury. Pierwsza, do sektora publiczny zalicza wszystkie te jednostki, które stanowią własność 
albo Skarbu Państwa, albo samorządową, albo państwowych osób prawnych. Druga definicja ogranicza 
liczbę podmiotów o wszystkie instytucje działające w formie przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa 
handlowego. Trzecia na podstawie art. 9 Ustawy o finansach publicznych precyzuje listę podmiotów sektora 
publicznego (państwowe i samorządowe instytucje kultury zajmują trzynaste miejsce na tej liście). Zob.: 
Ilczuk D., (2012), Ekonomika kultury, Warszawa, s. 42-43. 
38 Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne, Warszawa, s.89.  
39 Ibidem. 
40 Kosiński D. (2010), Teatra polskie… op. cit., s. 418 – 419. 
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i utrzymania obiektu41. Kwestią sporną pozostaje to jak definiowana jest, i ile może 

kosztować działalność artystyczna. To odmienne myślenie (w tym miejscu nieco 

przejaskrawione) o roli teatru, z jednej strony jako swoistym „ozdobniku”, z drugiej jako 

przestrzeni twórczości i swoistej niezależności i różnorodności, leży też u podstaw 

głośnego protestu ludzi teatru pod hasłem „teatr nie jest produktem/firmą, widź nie jest 

klientem”42. Obawy środowiska o polski model teatru artystycznego, który według 

autorów i sygnatariuszy Listu ludzi teatru przeciwko degradacji polityki kulturalnej 

w Polsce jest dewastowany i przekształcany w ujednoliconą ofertę handlową, są 

uzasadnione i poparte licznymi przykładami i argumentami. Z drugiej strony, 

organizatorzy teatrów też mają swoje racje, i podają przykłady nadużyć 

i niegospodarności. Choć oczywiście teatr publiczny ma określoną misję, którą powinien 

wypełniać niezależnie od komercyjnych mód czy finansowanych zależności, to jednak 

prawidła rynku i wpływy otoczenia są nieubłagane, a „teatr to również(choć nie tylko) 

produkt/firma, a widz to również(lecz nie tylko) klient”. Zwraca na to uwagę między 

innymi Jerzy Got w znakomitym tekście Rola przedsiębiorstwa w świecie teatru, 

w którym przytacza słowa Goethego, Meciszewskiego i Stempowskiego, którzy bez 

cienia wątpliwości wskazują na ów „przedsiębiorczy” wymiar teatru43, konstatując, że 

„teatr ma zawsze tylko jeden cel, ażeby zarabiać pieniądze”44. 

Żeby jednak oddać sprawiedliwość formalnym kategoriom, warto w tym miejscu 

nadmienić, że w kontekście podziału organizacji na non profit i for profit - teatr publiczny 

jest oczywiście organizacją nie nastawianą na zysk lecz skoncentrowaną na działalności 

artystycznej. Nie oznacza to, że nie podlega restrykcyjnym regułom finansowym. Jak 

pisał Chester Barnard, dla organizacji non profit „zysk materialny nie jest ich racją 

istnienia, wszelako nie mogą one tym argumentem wymknąć się tyranii zamknięcia 

bilansowego”45.  

Drugi aspekt „publiczności” teatru związany jest z wzajemnym wpływem teatru 

i jego otoczenia, oraz jego wewnętrznym zorganizowaniem, które odsłaniają jego wymiar 

                                                             
41 Art. 12. Ustawy o organizowaniu… op. cit. 
42 Akcja protestacyjna rozpoczęła się pod koniec marca 2012 podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych; 
po każdym spektaklu odczytywany był List ludzi teatru przeciwko degradacji polityki kulturalnej w Polsce. 
Napisano w nim między innymi, że polski model teatru artystycznego jest zagrożony, w Warszawie ciągle 
brak przemyślanej polityki teatralnej, a zmianami dyrektorów rządzi przypadek. Pod listem podpisało się 
kilka tysięcy osób.  
43 Got J. (2001), Rola przedsiębiorstwa w świecie teatru, [w:] Michalik J., Marszałek A., (red.), Teatrologia 
polska u schyłku XX w., Kraków, s. 85 – 86.  
44 Słowa J.W.Goethego, cyt. za: Got J. (2001), Rola przedsiębiorstwa w świecie teatru… op. cit., s.85. 
45 Barnard Ch. (1997), Funkcje kierownicze, Kraków, s. 271. 
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socjologiczny. Francuski socjolog Georges Gurvitch zwrócił uwagę na „głęboką 

zbieżność między teatrem i społeczeństwem (jeśli za społeczeństwo uznamy globalną 

strukturę, szczególny rodzaj grupy w niej zintegrowany lub formę więzi społecznej)”46. 

Jak dowodzi, na teatr można spojrzeć jak na społeczną manifestację, gdyż nie tylko 

odtwarza on jakąś społeczną sytuację, splot społecznych okoliczności, ale również sam 

w sobie stanowi określony wycinek życia społecznego47. To, co w ujęciu socjologicznym 

jest niezwykle istotne, to „element” teatru, który stanowi jego specyficzną cechę jako 

dziedziny sztuki i „znajduje się w ścisłym wzajemnym związku z jego aspektem 

estetycznym mimo, że nie jest z nim tożsamy, przezeń zdominowany czy w nim 

zawarty”48. Elementem tym jest publiczność teatru definiowana przez płatny bilet 

wstępu49, a więc „zbiorowisko ludzi wypełniających widownię i żyjących życiem 

narzuconym im przez prawa widowiska teatralnego, prawa odbioru tego widowiska”50. 

W niniejszej pracy przyjmuję więc, że teatr publiczny z założenia powinien być otwarty 

czy wręcz skoncentrowany na widzach, którzy stają się jednym z najważniejszych 

punktów odniesienia dla podejmowanych w teatrze działań. Jak pisał Emil Orzechowski 

w książce Kilka lekcji o teatrze: 

Reasumując: nie możemy zgodzić się z sugestią, że publiczność gromadzi się jedynie po to, 

by widowisko obserwować. Nie, po stokroć nie – ona je współtworzy. Nie ma teatru bez aktora. Nie ma 

teatru bez widza51. 

W tym kontekście należy też wspomnieć o charakterystycznej dla teatru, 

wymienionej w definicji, „całości zorganizowanego działania zbiorowego” – a więc 

zespole, który jest kolejną istotną cechą teatru. Nawet „teatr jednego aktora” zazwyczaj 

nie ma racji bytu bez zaplecza technicznego – a co się z tym wiąże: grupy osób, które 

choćby poprzez obsługę światła, dźwięku czy przygotowanie scenografii lub rekwizytów 

wspierają aktora na scenie. Praca zespołowa charakteryzuje oczywiście większość 

organizacji, jednak w przypadku teatru można mówić o dodatkowym czynniku 

                                                             
46 Gurvitch G. (1987), Socjologia teatru, [w:] Pyzik T., Udalska E. (red.), W kręgu socjologii teatru na 
świecie, Wrocław, s. 34. 
47 Ibidem., s. 35. 
48 Dawydow J. (1987), Psychologia społeczna a teatr, [w:] Pyzik T., Udalska E. (red.), W kręgu socjologii 
teatru… op. cit., s. 255. 
49Król–Kaczorowska B. (1971) Teatr dawnej Polski, Warszawa, s. 31. 
50 Dawydow J. (1987), Psychologia społeczna a teatr… op. cit., s. 255. 
51 Orzechowski E. (1995), Kilka lekcji o teatrze, Kraków, s.10. 
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spajającym zatrudnionych, a mianowicie o swoistym etosie pracy w teatrze52. Jeden 

z pracowników Teatru Polskiego we Wrocławiu użył nawet określenia „bakcyl teatralny” 

twierdząc, że ktoś, kto raz go połknie nie będzie chciał pracować nigdzie indziej i to 

niezależnie od wynagrodzenia53. Takie myślenie kształtuje najprawdopodobniej cel 

działalności teatru. Z założenia bowiem cel działalności jest dla organizacji „zasadą 

koordynującą i jednoczącą”54. W dokumentach organizacyjnych (statutach) owe cele są 

różnorodne i zazwyczaj bardzo ogólnie określane, najczęściej dotyczą jedynie organizacji 

przedstawień, edukacji, czasem rozwoju kadr55. Wczytując się jednak w wywiady 

z ludźmi teatru można dostrzec, że w teatrach wciąż żywa jest owa nadrzędna, niepisana 

misja, którą wyrazić można choćby szekspirowską metaforą, że „teatr to lustro życia”56. 

Jeszcze jednym, bardzo istotnym aspektem „publiczności” teatru, 

charakterystycznym dla teatru polskiego, są konotacje historyczne związane z tym 

pojęciem. Jako datę narodzin teatru publicznego w Polsce wskazuje się rok 1765, gdy 

król Stanisław August Poniatowski powołał do życia Teatr Narodowy57. Jego dzieje są 

przedstawiane jako „ciąg trwający po dzień dzisiejszy i stanowiący, przynajmniej do 

pewnego stopnia, spoiwo tradycji rodzimej sceny”58. Ważna jest jednak historia nie 

konkretnego teatru, ale pewnej idei, modelowania i definiowania tożsamości narodowej, 

ustanawiania wspólnoty. Doniosłość aktu króla Stanisława polegała na utworzeniu 

pierwszego zawodowego zespołu polskiego, grającego polskie sztuki w języku polskim.  

To był ważny krok dla budowy mecenatu państwa nad powszechnie dostępną kulturą, a zarazem 

niepodważalne świadectwo udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy. 

Dziś bezpośrednimi spadkobiercami ówczesnego Teatru Narodowego są Teatr Narodowy w Warszawie, 

                                                             
52 Wspomina o tym czasem w wywiadach m.in. Andrzej Seweryn, Piotr Tomaszuk, w prywatnych 
rozmowach mówią o tym pracownicy teatrów. Równocześnie jednak coraz częściej dochodzi do sytuacji, 
które mogą podważać takie myślenie. Opisuje to w artykule Paradoks o polskim aktorze Zdzisław Pietrasik. 
Zob.: Pietrasik Z., Paradoks o polskim aktorze, „Polityka”, 30.04.2001, nr 18 (2805), s. 82-84. 
53 Niepublikowana wypowiedź, z wywiadu przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy 8.02.2013. 
54 Barnard Ch. (1997) Funkcje kierownicze, op. cit., s. 117. 
55 Por.: Płoski P. (2010), Cele statutowe, [w:] Teatry Polskie 2007 – 2009, Warszawa, s. 39 – 42. 
56M.in.: Wypowiedź Krzysztofa Warlikowskiego (w rozmowie z Piotrem Gruszczyńskim) cyt za.: 
Grzegorzewska M., Uboczny produkt przemiany materii, „Teatr”, 04.2008, nr 4, [dok.elekt], dostęp online: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xRfxPJTKanYJ:www.teatr-
pismo.pl/archiwalna/index.php%3Fsub%3Darchiwum%26f%3Dpokaz%26nr%3D456%26pnr%3D30+&cd
=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl [dostęp: 15.12.2013] 
57 Minister Bogdan Zdrojewski ustanowił, iż rok 2015 będzie rokiem jubileuszowym 250-lecia teatru 
publicznego w Polsce. 
58 Por. Kosiński D. (2010), Teatra polskie… op. cit., s. 208. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xRfxPJTKanYJ:www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php%3Fsub%3Darchiwum%26f%3Dpokaz%26nr%3D456%26pnr%3D30+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xRfxPJTKanYJ:www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php%3Fsub%3Darchiwum%26f%3Dpokaz%26nr%3D456%26pnr%3D30+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xRfxPJTKanYJ:www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php%3Fsub%3Darchiwum%26f%3Dpokaz%26nr%3D456%26pnr%3D30+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
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Teatr Wielki – Opera Narodowa oraz sieć ponad stu teatrów – instytucji artystycznych – dotowanych 

obecnie ze środków publicznych59. 

W tym kontekście warto wspomnieć, że ówczesny Teatr Narodowy był 

bezpośrednio podporządkowany królowi i wpisany w jego pole władzy, a „uzależnienie 

finansowe znajdowało swój odpowiednik w uzależnieniu programowym”60. Co więcej, 

scena ta była również zależna od publiczności, gdyż to jej akceptacja – wyrażana 

frekwencją - decydowała o jego istnieniu (po rozbiorach to publiczność stała się de facto 

jednym z głównych źródeł finansowania teatru). Jak zauważa Ratajczakowa, teatr ten 

funkcjonował na „w pełni wolnym rynku teatralnym”61, miał swoją konkurencję, musiał 

liczyć się z potrzebami swoich odbiorców, które w dodatku zmieniały się wraz ze zmianą 

„struktury publiczności”. Od przeszło 250 lat bolączki i wyzwania stojące przed teatrem 

publicznym właściwie się więc nie zmieniły.  

Król Stanisław powołał Teatr Narodowy w wymiarze formalnym 

i ekonomicznym, bez czego jego powstanie nie byłoby możliwe, ale to Wojciech 

Bogusławski - nazywany, nie bez przyczyny, „ojcem naszego teatru”62 – tchnął w niego 

ducha i życie. Bogusławski jest pierwowzorem dyrektora teatru, który na co dzień pisał 

sztuki, reżyserował je, grał w nich, budując równocześnie instytucję, której założenia 

i styl funkcjonowania pod wieloma względami przetrwały do dziś.  

Teatr publiczny ma więc w polskiej tradycji określoną historię i znaczenie. 

Wiązany z ideą Teatru Narodowego wykształcił się w ramach kultury społeczeństwa 

europejskiego, z doświadczeniem braku lokalnego centrum politycznego i potrzebą 

długofalowego podtrzymywania odrębności kulturowej i językowej, a następnie 

kilkudziesięcioletnim doświadczeniem systemu socjalistycznego. Przez wiele lat 

politycznej niewoli teatr był narzędziem walki o kulturową tożsamość społeczności, jej 

konsolidację wokół języka, a także określonych narracji historycznych. Nie cofając się za 

bardzo w przeszłość wystarczy przywołać choćby Dziady w reżyserii Kazimierza 

Dejmka, które stały się katalizatorem wydarzeń z Marca 1968 roku.  

 Zdecydowanie rozróżnienia i oddzielenia wymaga jednak pewna (nie do końca 

określona i w praktyce różnie rozumiana) idea teatru narodowego od jej „wcielenia”, 
                                                             
59250 lat teatru publicznego w Polsce [dok.elekt.],dostęp online: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/250-
lat-teatru-publicznego-w-polsce-4111.php [dostęp: 15.12.2013] 
60 Ratajczakowa D. (2009), Polski Tespis i polski Pizystrates, [w:] Kurek K. (red.), Wojciech Bogusławski – 
Ojciec Teatru Polskiego, Poznań, s. 16.  
61 Ibidem, s. 18 
62 Stwierdzenie Wincentego Rapackiego, cytowane w Ratajczakowa D. (2009), Polski Tespis… op. cit,. 
s. 27. 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/250-lat-teatru-publicznego-w-polsce-4111.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/250-lat-teatru-publicznego-w-polsce-4111.php
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a więc faktycznie funkcjonujących pod tą nazwą instytucji. Idea teatru narodowego to 

pewne dziedzictwo, etos, znaczenie teatru w myśleniu o teatrze publicznym niewątpliwie 

żywe. Instytucjonalne Teatry Narodowe charakteryzuje ich wyeksponowany, 

ponadlokalny status. Cechuje je również niezwykle rozbudowana i skomplikowana 

struktura oraz znacznie wyższy, od innych funkcjonujących w Polsce teatrów, poziom 

dotacji63. Warto też w tym miejscu nadmienić, że Ustawa nie wprowadza pojęcia 

„narodowej instytucji kultury”, nie łącząc jej tym bardziej z konkretnym organizatorem. 

W odniesieniu do teatrów, przymiotnik „narodowy” odnosi się akurat do instytucji, 

których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale już na 

przykład organizatorem niektórych narodowych muzeów, są władze samorządowe (m.in. 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu). 

O tym jak „instytucjonalny” Teatr Narodowy uwikłany jest w społeczne 

wyobrażenia dotyczące jego roli, świadczy choćby głośny, gwałtowny i emocjonalnie 

nacechowany spór dotyczący Starego Teatru w Krakowie pod dyrekcją Jana Klaty. 

Instytucjonalne Teatry Narodowe traktuję więc w niniejszej pracy jako swoiste 

ekstremum nie mieszczące się w przyjętych założeniach i w związku z tym wyłączone 

z badań.  

 Teatr jako dzieło  

Rola, jaką pełnił Bogusławski i miano jakie otrzymał – ojciec teatru narodowego – 

odsłania jeszcze jeden istotny element związany z powszechnymi wyobrażeniami 

dotyczącymi funkcjonowania teatru. Kluczową rolę odgrywa w nim właśnie dyrektor, 

który wydaje się mieć totalny i decydujący wpływ na jego kondycję. „Dyrektor niszczy 

teatr”, „teatr pod rządami nowej dyrekcji zaczął się rozwijać”, „poprzednia dyrekcja 

doprowadziła teatr na skraj bankructwa”, „dyrektor rozłożył zespół” – to przykładowe 

stwierdzenia dotyczące działalności różnych teatrów publicznych i roli jaką ogrywają 

w tym względzie ich władze. W społecznym dyskursie funkcjonują też określenia typu: 

„Teatr Grzegorzewskiego”, „Teatr Warlikowskiego”, „Teatr Dejmka” – które poza 

wymiarem artystycznym wskazują również na identyfikację danej instytucji poprzez 

okres sprawowania dyrekcji danej osoby. Oczywiście kwestia ta, z różnych perspektyw, 

                                                             
63 Przykładowo Narodowy Stary Teatr otrzymuje rocznie dotację przekraczającą 14 mln, podczas gdy teatry 
miejskie np. Teatr Bagatela czy Teatr Ludowy otrzymują niewiele ponad 4 mln złotych. 
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będzie szerzej opisywana w dalszej części pracy64, w tym miejscu rozpatruję ją jedynie 

w kontekście obiektu badań.  

Teatr może być więc postrzegany jako wynik pracy, czy zabiegów jego dyrektora. 

W danym okresie czasu jest więc dziełem danego człowieka. Według Słownika Języka 

Polskiego65 termin „dzieło” ma trzy podstawowe znaczenia: 

1. Robienie, wykonywanie czegoś, praca, działanie 

2. Wynik, rezultat pracy lub działania, wytwór 

3. Utwór literacki, naukowy, muzyczny, artystyczny (zwykle dużej wartości) 

Teatr jest dziełem dyrektora: unaocznionym poprzez profil instytucji, sposób jej 

działania, relacje w niej panujące oraz jej kształt oraz sumę wielu różnych decyzji. 

Równocześnie jednak trudno traktować teatr, obserwowany w pewnym punkcie w czasie 

i na pewnym etapie jego rozwoju, jako wytwór skończony. Dyrektor, póki pełni swoją 

funkcję (a i czasem jeszcze długo po tym), realnie wpływa na funkcjonowanie teatru – 

w związku z czym teatr jest też nieustannie jego działaniem. Ponadto, choćby z racji 

podejmowanej działalności, teatr instytucjonalny jest też dziełem w wymiarze 

artystycznym. Jego profil artystyczny jest bowiem w dużym stopniu66 efektem 

działalności organizacyjnej i powiązanego z nią procesu decyzyjnego (np.: dobór 

repertuaru, dobór zapraszanych twórców, styl pracy instytucji) oraz często dla otoczenia 

funkcjonuje jako pewnego rodzaju „wyznacznik” sukcesu, aktywności 

i rozpoznawalności teatru (liczba nagród zdobytych na festiwalach, liczba recenzji 

i oczywiście frekwencja). Teatr można więc rozpatrywać jako dzieło w każdym z jego 

trzech podstawowych znaczeń – działania, wyniku i utworu - i tak też (w zależności od 

kontekstu) będzie opisywany w niniejszej pracy. 

 Teatr 

 Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury 

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podczas Forum Polskiego Teatru, 

na którym przedstawione zostały m.in. wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 

                                                             
64 W podrozdziale „Obszar badań” oraz w podrozdziale „Autor”. 
65 Słownik języka polskiego… op. cit., t. 1, s. 500. 
66 Unikam kategorycznego twierdzenia o uwarunkowaniu działań artystycznych działaniami 
organizacyjnymi, gdyż uważam, że mimo oczywistego silnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy tymi 
działaniami, można wymienić wiele innych, często równie istotnych czynników, które je kształtują. 
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przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, w swoim wystąpieniu przedstawił jeden, 

szczególny teatr: 
Oto jego podstawowe dane: jest to teatr dramatyczny, którego organizatorem jest miasto, teatr ten 

zatrudnia 90 pracowników, z czego 30 to pracownicy artystyczni, wśród nich jest 27 aktorów, z których 

2/3 posiada wyższe wykształcenie artystyczne. (…) Zarząd stanowią trzy osoby dyrektor naczelny, 

artystyczny i główny księgowy. Przychody tego teatru to 7 mln. rocznie, w tym dotacja podstawowa 

organizatora wynosi 5,5 mln. (…) Koszty wynagrodzeń osobowych wraz ze świadczeniami społecznymi to 

65% przychodów i w ostatnim czasie nie odnotowano tu istotnych zmian. Teatr ten posiada własne 

pracownie, korzysta z outsourcingu w takich dziedzinach jak ochrona obiektu, sprzątanie, konserwacje 

(informatyka). W zakresie zlecania na zewnątrz usług scenicznych (np. produkcja dekoracji) z tej formy 

działania korzysta sporadycznie. Teatr ów przygotowuje rocznie 4-5 premier, gra w roku 267 przedstawień, 

z czego 10 % poza siedzibą, odwiedza go 49 tys. widzów. Prowadzi działalność edukacyjną, organizuje 

jeden festiwal. Prowadzi współpracę zagraniczną w formie tzw. wymiany. Rzadko produkuje spektakle 

w systemie koprodukcji krajowej, a prawie wcale w koprodukcji zagranicznej. Chcę zatem zapytać, czy jest 

na sali dyrektor tego teatru ? 

Nikt się nie zgłosił… 

Muszę zatem sam odpowiedzieć i przyznać, że pytanie to ma charakter retoryczny . Nie ma na sali 

dyrektora tego teatru, a zarazem wszyscy tu obecni są po trosze owym dyrektorem. Przedstawiłem bowiem 

wywiedziony z raportu obraz teatru w Polsce ułożony wedle najbardziej typowych cech67. 

 Warto nadmienić, że w badaniach, które stały się podstawą raportu, nie wzięły 

udział teatry narodowe.  

 Obiekt badań niniejszej dysertacji, identyfikowany jako teatr w jego najprostszym 

i powszechnym rozumieniu, to: polski, dramatyczny teatr publiczny z pominięciem 

teatrów narodowych68. Nie teatr jako praktyka artystyczna, ale teatr rozumiany jako 

instytucja w nawiązaniu do Ustawy oraz w ujęciu nauk ekonomicznych, prawnych 

i socjologii oraz teatr jako organizacja w ujęciu nauk o zarządzaniu. Taki teatr można też 

postrzegać jako dzieło – wynik pracy jego dyrektora.  

Przedmiot badań 

 Przedmiotem dysertacji jest swoisty indywidualizm i niepowtarzalność relacji 

pomiędzy dyrektorem a prowadzonym przez niego teatrem69, oraz wypracowany na 

                                                             
67Stanowisko Ministerstwa Kultury w kontekście Raportu o Teatrze, [dok. elekt], dostęp online: 
http://www.sdt.pl/stanowisko-ministerstwa-kultury-w-kontekscie-raportu-o-teatrze/ [dostęp 15.12.2013]. 
68 Inaczej – państwowych, których organizatorem jest Minister KiDN.  
69 Opisanym w podrozdziale „Obiekt badań”. 

http://www.sdt.pl/stanowisko-ministerstwa-kultury-w-kontekscie-raportu-o-teatrze/
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gruncie tej relacji sposób pracy, komunikacji, organizacji instytucji. Zjawisko to zostało 

scharakteryzowane w tytule pracy jako dyrekcje autorskie.  

Specyfikę przedmiotu badań esencjonalnie ujmuje wypowiedź Erwina Axera: 

„teatr jest taki jak jego dyrektor”70. Zainspirowana tym stwierdzeniem, koncentruję się na 

osobie dyrektora i z tej perspektywy przyglądam się: jego postawie wobec kierowanej 

przez niego instytucji, wzajemnym oddziaływaniu (pomiędzy dyrektorem a teatrem), 

możliwych do zaobserwowania cechach tej relacji, oraz wynikających z niej 

charakterystycznych założeniach i pomysłach kształtujących zarówno sposób 

prowadzenia teatru, jak i osiągany efekt. Interesuje mnie więc przede wszystkim dyrekcja 

w aspekcie osobowym, a nie organizacyjno – prawnym, choć oczywiście ten drugi 

wymiar musi być wzięty pod uwagę, gdyż wyznacza on ramy dla działań podejmowanych 

przez dyrektora. Kwestie formalne stanowią zresztą istotny punkt odniesienia, który 

pozwala dookreślić przedmiot badań. 

Prowadzone badania i przedstawione w pracy rozważania obejmują sprawowanie 

dyrekcji w teatrze instytucjonalnym przez osobę, która została na to stanowisko powołana 

lub wybrana w drodze konkursu, w określonym, przez okres trwania owej dyrekcji, 

czasie71. Ponadto analizuję jedynie to, co Friedrich Loock określił jako „kierownictwo 

czysto intendenckie”, a więc takie, w którym „dyrektor jest jedyną osobą, na której 

spoczywa odpowiedzialność w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych”72 – model 

jednoosobowy. Zarówno w odniesieniu do przepisów prawnych, jak i w praktyce, można 

stwierdzić, że w polskich teatrach instytucjonalnych dyrektor naczelny zawsze ponosi 

jednoosobową i całkowitą odpowiedzialność za podległą mu instytucję, ale funkcjonują 

dwa podstawowe dyrektorskie modele zarządzania: jednoosobowy oraz dwuosobowy. 

W pierwszym przypadku dyrektor określany jako „naczelny i artystyczny” (czasem 

jedynie „naczelny”) łączy te dwie funkcje. W drugim przypadku, gdy statut teatru 

przewiduje rozdzielenie stanowisk, zadania dyrektora naczelnego i artystycznego pełnią 

dwie osoby, przy czym formalnie stanowisko dyrektora artystycznego jest zazwyczaj 

podległe dyrektorowi naczelnemu73. Jak podsumował Jerzy Got, w tym układzie „(…) 

                                                             
70 Cyt. za Mieszkowski K. [w:] Minałto J., Rudzki P., Sadocha M. (2010), Rekonstrukcje. Teatr Polski we 
Wrocławiu 1946 – 2011, Tom 1, Wrocław, s. 3. 
71 Zmiany dotyczące stanowisk dyrektorów (np. określenie czasu sprawowania dyrekcji) wprowadzone 
w znowelizowanej Ustawie weszły w życie 1.01.2013 roku. 
72 Zob.: Look F. (1995), Instytucje kulturalne: modele i cele – alternatywne możliwości subwencjonowania. 
[w:] Leśniak T. (red.), Zarządzanie kulturą – wybrane materiały seminarium dla menedżerów kultury, 
Kraków, s. 66-69.  
73Formalnie, nawet w przypadku modelu dwuosobowego, to dyrektor naczelny ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za teatr, ale choćby w wymiarze społecznym/publicznym ciężar odpowiedzialności jest 
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jeden martwi się o pieniądze, drugi martwi się czy ich wystarczy do prowadzenia teatru 

na przyzwoitym poziomie”74. Analogicznie więc w modelu jednoosobowym dyrektor 

martwi się i jednym i drugim, a stojąca przed nim lista zadań i obowiązków, które 

wynikają z regulaminów i statutów teatrów jest imponująca. Dyrektor naczelny 

i artystyczny odpowiada jednoosobowo za działalność teatru, począwszy od kwestii 

artystycznych, poprzez zatrudnienie, dyscyplinę, bezpieczeństwo, rozliczenia, promocję, 

sprzedaż, kontrolę zarządczą, kontrolę finansową, na opracowywaniu strategii, planów 

i podsumowań skończywszy. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej całą odpowiedzialność i zadania dyrektora podsumowuje jednym zdaniem: 

„dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz”75. 

W dookreśleniu przedmiotu badań ważny jest też sens użytego w tytule słowa 

„dyrekcja”. Według Słownika Języka Polskiego76 przypisywane są mu cztery znaczenia, 

jednak w niniejszej pracy biorę pod uwagę tylko trzy z nich, wyłączając to nie związane 

z tematem77. Po pierwsze termin ten oznacza sprawowanie funkcji (roli) dyrektora – 

a więc pełnienie określonych dla tego stanowiska obowiązków. W tym kontekście 

określenie to podkreśla fakt - odwołując się do terminologii teatralnej – wejścia w rolę, 

odgrywania jej, ale też sposobu identyfikacji z tą rolą. Przyjęcie takiej optyki pozwala 

spojrzeć na funkcję dyrektora w szerszej perspektywie. Ważne bowiem stają się nie tylko 

aspekty formalne, wykorzystywane instrumenty i stosowane w poszczególnych 

sytuacjach rozwiązania, ale też postawa osoby, która sprawuje stanowisko dyrektora: jej 

poglądy, sposób myślenia i działania. Pozostając w terminologii teatralnej przyglądam się 

więc w jaki sposób dyrektor radzi sobie ze swoją rolą, jak ją interpretuje, ale też na ile 

dostosowuje się do rytmu przedstawienia, a na ile i jak próbuje zapanować nad jego 

przebiegiem.  

 Drugie, podstawowe znaczenie terminu „dyrekcja” zaczerpnięte ze Słownika 

Języka Polskiego, wskazuje na zespół osób, które wraz z dyrektorem kierują daną 

organizacją. Mimo, iż praca koncentruje się na pojedynczym człowieku, staram się 

uwzględnić (w takim stopniu, by nie zniekształcić podziału odpowiedzialności) udział 

i wkład pracy wspierających dyrektora osób – przede wszystkim tych, które wchodzą 
                                                                                                                                                                                      
rozdzielony na dwie osoby. Poza tym w praktyce polskich teatrów, w przypadku rozdzielania stanowisk, 
zazwyczaj to dyrektor artystyczny jest tak naprawdę osobą decyzyjną. Tak jest m.in.: w Nowym Teatrze 
w Warszawie i Teatrze im. Szaniawskiego w Wałbrzychu. 
74 Got J. (2001), Rola przedsiębiorstwa w świecie teatru, op. cit., s. 88. 
75 Art. 17. Ustawy o organizowaniu… op. cit. 
76 Słownik Języka Polskiego… op. cit., t. 1., s. 486. 
77 Wyłączona jest definicja dyrekcji jako „zarządu okręgu administracyjnego podległego ministerstwu” 
zob.: Słownik Języka Polskiego… op. cit., t. 1., s. 486. 
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w skład kadry kierowniczej. W kontekście terminologii teatralnej oznacza to przyjęcie 

założenia, że nawet jeśli mamy do czynienia z monodramem, aktor, choć na scenie stoi 

sam, to wspierany jest przez sztab ludzi, o których pracy i zaangażowaniu widz nie 

zawsze ma pojęcie, ale bez których spektakl nie mógłby się odbyć.  

 Ostatnie znaczenie słownikowe, już przestarzałe, brzmi „kierowanie, zarządzanie, 

kierownictwo, dyrygowanie czymś” i dziś wykorzystuje się je jedynie w odniesieniu do 

dyrygenta (kierownika chóru lub orkiestry)78. Paradoksalnie właśnie to znaczenie, 

zarówno w jego przestarzałej formie, jak i współczesnym użyciu, najpełniej 

charakteryzuje przedmiot badania. Łączy w sobie zarówno wymiar formalno – 

organizacyjny (kierowanie, zarządzanie), który silnie determinuje stanowisko dyrektora, 

jak i wymiar „autorski” (dyrygowanie), który jest w tym wypadku przynależny osobie 

zajmującej to stanowisko. Jedna ze znanych metafor porównuje menedżera (kierownika) 

do dyrygenta orkiestry, powołanego do kierowania zespołem, który pod jego batutą ma 

tworzyć piękną muzykę79. W niniejszej pracy akcentuję nieco inny wymiar tej metafory. 

Dyrygowanie bowiem wymaga nie tylko określonej wiedzy i umiejętności, ale także 

słuchu, zrozumienia utworu, zdolności do interpretacji i dostrzegania znaczeń. Dyrygent, 

podobnie jak dyrektor teatru, jest na swój sposób autorem wykonywanego utworu 

(prowadzonego teatru) – poprzez sumę gestów, decyzji, ale i swoją postawę oraz 

wrażliwość. Autorskość dyrekcji oznacza więc realny wkład dyrektora do pewnej z góry 

ustalonej, zamkniętej struktury, jaką jest teatr instytucjonalny. Dyrektor nie musi 

zmieniać przepisów czy wymyślać nowych form organizacyjnych – jego autorstwo może 

wyrażać się na przykład poprzez rozkład akcentów: skupianie uwagi na konkretnych 

wartościach, postawach, czy elementach działalności teatru. Już samo to - będąc wyrazem 

poglądów czy sposobu myślenia dyrektora - w rozumieniu przyjętym w niniejszej pracy, 

staje się jego autorskim działaniem.  

 Przedmiot badań niniejszej dysertacji, choć w opisie możliwy do sprecyzowania, 

w praktyce obejmuje niezliczoną ilość pojedynczych decyzji, działań, wypowiedzi, relacji 

międzyludzkich, emocji, uprzedzeń i pomysłów składających się na postawę i sposób 

działania dyrektora w okresie sprawowania powierzonej mu funkcji. By uniknąć chaosu 

zarówno w badaniach, jak i rozważaniach na ten temat, koniecznością stało się więc po 

                                                             
78 Ibidem. 
79Wykorzystują to porównanie m.in.: Mintzberg, Sayles, Zbichrowski, Drucker. Peter Cook napisał nawet 
książkę, która opowiada o tworzeniu „muzyki biznesu”, pod znamiennym tytułem: Seks, przywództwo 
i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów. Zob.: Cook P. (2007), Seks, przywództwo i rocknroll. 
Lekcje Akademii Rocka dla liderów, Wydawnictwo One Press, Gliwice. 
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pierwsze ograniczenie, a po drugie ustrukturyzowanie przedmiotu badań. Na potrzeby 

dysertacji wyodrębniłam podstawowe pola (obszary) działalności i aktywności dyrektora, 

na których się koncentruję. Niejako naturalnie, na podstawie zapisów Ustawy, wskazałam 

pierwsze dwa obszary, a więc „zarządzanie” i „reprezentację”. Jednak lektura wywiadów 

z dyrektorami, artykuły prasowe na temat poszczególnych dyrekcji, a także treść 

dokumentów organizacyjnych przekonały mnie, że w tych dwóch polach (pomimo, że są 

one rozległe i w żadnym oficjalnym dokumencie nie sprecyzowane) nie można w pełni 

ująć wszystkich interesujących minie aspektów badanych relacji. Z tego też względu 

zdecydowałam się wyodrębnić trzecie pole, które jest intuicyjnym obszarem związanym 

z nałożoną na dyrektora koniecznością „prowadzenia” instytucji, nadawania kierunku 

działaniom zatrudnionych tam osób oraz nieustannego wyeksponowania nie tylko wobec 

otoczenia, ile właśnie samego teatru. Pole to określiłam jako „przywództwo”. 

 Oczywiście, wymienione trzy pola (obszary) aktywności dyrektora wzajemnie się 

przenikają, a granica pomiędzy nimi może być jedynie granicą umowną, która ulega 

modyfikacjom w zależności od kontekstu. Założyłam, że ostatni z wyodrębnionych 

obszarów, a więc „przywództwo”, dotyka kwestii najbardziej indywidualnych, opiera się 

na zdolnościach interpersonalnych i osobistych przekonaniach dyrektora, które mogą 

być/są źródłem jego dalszych działań. Dlatego też obszar ten stanowi w niniejszej pracy 

punkt wyjścia, ma bowiem realny wpływ na działania i aktywność dyrektora na 

pozostałych dwóch polach. W drugiej kolejności koncentruję się na „reprezentacji” jako 

obszarze, który rozumiem jako działalność informacyjną, budowanie wizerunku, niejako 

„kształtowanie” postaw otoczenia, ale też wrażliwość dyrektora na to otoczenie. To pole 

aktywności przypomina „architektoniczne budowanie” teatru w świadomości odbiorców. 

Ostatni zobszarów, a więc „zarządzanie”, analogicznie jest procesem konstruowania 

mechanizmu, który sprawia, że teatr ów „działa”. W tym zakresie ważne są decyzje 

dyrektora dotyczące wewnętrznej organizacji pracy, podziału obowiązków, stylu 

działania – wszystkiego co wiąże się z aktywnością zatrudnionych w teatrze ludzi.  

Przywództwo 

Przywództwo doczekało się wielu teorii i definicji, jest też obiektem różnego 

rodzaju badań. Próbowano stworzyć listę cech dobrego przywódcy80, źródeł ich sukcesów 

                                                             
80 Badania Charlesa Birda a następnie Roberta Stodgilla. 
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dopatrywano się w ich stylach zachowania81, łączono owe zachowania z sytuacją 

przedsiębiorstw82, analizowano funkcje przywódców83. Przywództwo i zarządzanie 

w zależności od kontekstu i teorii są albo utożsamiane (co m.in.: John P. Kotter84 traktuje 

jako błąd) albo przeciwstawiane (co jest błędem m.in. według Mintzberga). Barbara 

Czarniawska i Rolf Wolff zwrócili uwagę na rozciągnięte w czasie cykliczne zmiany 

dotyczące dominujących ról: 

(…) zdążyliśmy już przeżyć okresy, kiedy nie mówiło się o niczym innym niż o przywództwie, 

zapominano o tym, aby mówić o przedsiębiorczości, żeby wreszcie dojść do wniosku, że potrzebne jest 

porządne, nudne, dobrze zorganizowane kierownictwo [Barbara Czarniawska zakłada, że słowo 

„menedżer” jest neologizmem określającym kierownika – przyp. autor.]85. 

W niniejszej pracy przywództwo nie jest utożsamiane z zarządzaniem, ale nie jest 

mu też przeciwstawiane. Mimo, że formalnie wprowadzam rozdział – czyli wyróżniam 

pole przywództwa i zarządzania (co może sugerować rozdzielenie funkcji/ról przywódcy 

i menedżera) – w praktyce kieruję się zupełnie innymi przesłankami. Bliskie jest mi 

myślenie Mintzberga, który wskazuje, że przywództwo i zarządzanie nie są oddzielne, 

lecz, że „powinniśmy menedżerów traktować jako przywódców, a przywództwo 

pojmować jako dobrze wykonane zarządzanie”86. Równocześnie przywództwo 

identyfikuję jako zestaw pewnych umiejętności (wrodzonych lub nabytych), zachowań 

a nawet wyraz swoistej wiary czy przekonań, które oddziałują na otoczenie. Za Danielem 

Golemanem zakładam, że „współczynnik inteligencji i umiejętności techniczne są ważne, 

ale inteligencja emocjonalna to warunek sine qua non dobrego przywództwa”87. Zgadzam 

się też z Koźmińskim, który stwierdza, że: 

Przywództwo jest niezbędnym składnikiem każdej ludzkiej organizacji (…). Chodzi bowiem 

o dominujący sposób odgrywania ról związanych z oddziaływaniem jednych uczestników organizacji na 

innych, czyli o zdolność do kierowania jednymi przez innych, czyli do nadawania jej określonego, 

wyraźnego kursu.(…)88. 

                                                             
81 Badania Rensisa Likerta. 
82 Badania m.in.: Freda Fiedlera, Barnarda Bassa, 
83 Badania Johna Adaira 
84 profesor w dziedzinie przywództwa w Harvard Business School 
85 Czarniawska B. (2010), Trochę inna teoria organizacji, Warszawa, s. 73. 
86 Mintzberg H. (2012), Zarządzanie, Warszawa, s.26. 
87 Goleman D. (2006) Co czyni Cię przywódcą?, [w:] Atrybuty przywódcy, Gliwice, s. 7.  
88 Koźmiński A. (2008), Koniec świata menedżerów?, Warszawa, s. 95. 
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Pole przywództwa wyróżniłam nie po to, by sprawdzić, czy dany dyrektor jest 

przywódcą czy menedżerem, lecz po to, by w prowadzonych badaniach skupić uwagę na 

specyficznej relacji pomiędzy osobą i stanowiskiem oraz stanowiskiem i instytucją.  

W tym kontekście duże znaczenie mają konotacje związane z pojęciem 

„przywództwa”. Jak zauważa Barbara Czarniawska „mimo braku dowodów, utrzymuje 

się przekonanie, że rola przywódcza jest kluczowa w organizowaniu”89. Mats Alvesson 

pisał nawet o „heroizacji przywództwa”, a więc na przykład przypisywaniu pojedynczym 

osobom zasług związanych z powodzeniem działań ogromnej firmy (ilustruje to 

chociażby często powtarzane twierdzenie, że Chrysler nie zbankrutował tylko dzięki jego 

głównemu dyrektorowi Lee Iacoccie90). Warto w tym miejscu przypomnieć, że inspiracją 

do podjęcia niniejszej pracy było powtarzane w różnego rodzaju wypowiedziach 

publicznych stwierdzenie, że „wszystko zależy od dyrektora”. Można więc założyć, że 

w społecznym dyskursie dyrektor teatru postrzegany jest właśnie jako heroiczny 

przywódca, który jednoosobowo i personalnie odpowiada za sukces lub porażkę 

prowadzonej przez siebie instytucji. Takie myślenie może budzić opór – wystarczy 

wspomnieć o zespole, zespołowości teatru, by podważyć, czy nawet zaburzyć to 

przekonanie. Równocześnie jednak, jak starałam się to przedstawić w wstępie, wczytując 

się w historie poszczególnych zespołów, teatrów i dyrektorów trudno przecenić wpływ 

tych ostatnich na sposób w jaki funkcjonują i poszczególni pracownicy i całe instytucje. 

Tadeusz Słobodzianek, budzący wiele kontrowersji dyrektor Teatru Dramatycznego 

(w połączeniu z Teatrem Na Woli i Sceną Przodownik), w wywiadzie z Lidią Raś 

stwierdza, że: 

Demokracji w teatrze nie ma. Proszę zobaczyć, co mówi o tym historia teatru. Zawsze ktoś 

osobiście, jednostkowo, musi wziąć odpowiedzialność za teatr, a to oznacza, że również musi podejmować 

decyzje niepopularne, czasem znienawidzone. Tak jak podejmuje je reżyser, który z jednymi chce 

pracować, a z innymi nie91. 

W kontekście tematu niniejszej pracy przywództwo ma przede wszystkim wymiar 

symboliczny, a jego „kształt” w dużej mierze zależy od tego, jak osoba piastująca 

kierownicze stanowisko postrzega siebie w tej roli oraz jak kreuje swój wizerunek i swoją 

                                                             
89 Czarniawska B. (2010), Trochę inna teoria… op. cit., s. 96. 
90 Zob.: Ibidem, s. 80. 
91 Słobodzianek T., Demokracji w teatrze nie ma, ktoś musi brać za niego odpowiedzialność, rozm. przepr. 
Lidia Raś, „Polska The Times” [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.polskatimes.pl/artykul/1034599,tadeusz-slobodzianek-demokracji-w-teatrze-nie-ma-ktos-musi-
brac-za-niego-odpowiedzialnosc,id,t.html, [dostęp.: 15.09.2013] 

http://www.polskatimes.pl/artykul/1034599,tadeusz-slobodzianek-demokracji-w-teatrze-nie-ma-ktos-musi-brac-za-niego-odpowiedzialnosc,id,t.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/1034599,tadeusz-slobodzianek-demokracji-w-teatrze-nie-ma-ktos-musi-brac-za-niego-odpowiedzialnosc,id,t.html
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rolę. Koźmiński zauważa nawet, że „przywództwo nie dotyczy więc jakiejś konkretnej 

osoby, ale jakości odgrywania ról przywódczych”92. Dlatego też pole przywództwa wiążę 

z wartościami symbolicznymi, umiejętnością odgrywania (identyfikowania) lub 

ogrywania (dystansowania) roli dyrektora. Punktem wyjścia pozostaje jednak konkretna, 

wcielająca się w rolę dyrektora, osoba – jej doświadczenia i przekonania (podczas gdy dla 

pozostałych dwóch obszarów większe znaczenie mają działania przez ową osobę 

podejmowane).  

Pojmowanie przywództwa w kontekście działań symbolicznych, przekonań, 

postaw czy sposobu myślenia i odgrywanych ról znajduje potwierdzenie w badaniach 

i wnioskach różnych naukowców, w tym Jeffrego Pfeffera, Aarona Wildavskiego, 

Barbary Czarniawskiej i Rolfa Wolffa. Cenne wydają się być obserwacje i badania 

przeprowadzone przez Mary Jo Hatch, Monikę Kosterę i Andrzeja Koźmińskiego, 

zaprezentowane w książce Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan. Jak 

zaznaczył we wstępie Dariusz Jemielniak, autorzy opisali: 

(…)fundamentalną przemianę archetypów i ról organizacyjnych, odgrywanych przez wysokiego 

szczebla kierowników współczesnych przedsiębiorstw. Coraz mniej zajmują się oni wskaźnikami, coraz 

bardziej tworzeniem znaczeń i symboli organizacyjnych (…)93. 

Za ramy badań posłużyła mitologia zachodniej cywilizacji, metafora teatralna, ale 

też duchowość i religia. W ten sposób możliwe stało się na przykład dostrzeżenie 

w dyrektorach greckich bogów i herosów, „których postaci objawiły się przez 

porównanie każdej z rozmów do greckiego mitu lub historii mitycznej (…)”94. 

Choć w niniejszej pracy nie dokonuję tego typu analizy, to jednak jej wzorem 

przyglądam się dyrektorom z perspektywy ich „autokreacji”, pamiętając też o relacjach 

jakie łączą ich z teatrem. Jestem przekonana, że opisana w książce Trzy oblicza 

przywództwa fundamentalna zmiana percepcji roli dyrektora, która dokonuje się 

w świecie biznesu, a więc umiejętność wykorzystania symboli i znaczeń oraz twórcza 

kreacja, jest w naturalny sposób wykorzystywana w zarządzaniu teatrami, przez wielu 

dyrektorów i to od czasów Bogusławskiego.  

 

 

                                                             
92 Koźmiński A. (2008), Koniec świata… op. cit., s. 95. 
93 Hatch M., Kostera M., Koźmiński A. (2010), Trzy oblicza przywództwa… op. cit. s. 10. 
94 Ibidem, s. 115. 
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Reprezentacja 

Obszar reprezentacji wyznacza przede wszystkim aktywność i działania dyrektora 

wobec otoczenia zewnętrznego teatru. Wynika to zresztą z Ustawy, gdyż określono 

w niej, że dyrektor reprezentuje instytucję na zewnątrz95.  

By móc określić umowny zakres tego pola w pierwszej kolejności konieczne jest 

uświadomienie sobie, co stanowi otoczenie teatru jako instytucji, które elementy tego 

otoczenia są przede wszystkim brane pod uwagę i w jakim zakresie na teatr oddziałują 

oraz jak przez teatr mogą być kształtowane96.  

Przyjmuję najpowszechniej akceptowaną typologię otoczenia organizacji 

obejmującą podział na sieć współpracujących ze sobą organizacji, otoczenie ogólne oraz 

otoczenie międzynarodowe97 skupiając się jednak jedynie na najbliższym organizacji 

otoczeniu, a więc sieci. 

Mary Jo Hatch w ramach sieci powiązanych ze sobą, współpracujących 

i konkurujących organizacji wymienia: agencje rządowe, klientów, partnerów, 

konkurentów, grupy nacisku, dostawców oraz związki zawodowe98. Dostosowując ten 

podział do specyfiki pracy w teatrze, wzorem Geralda Matta, agencje rządowe określam 

mianem instytucji finansującej, czyli w odniesieniu do polskich realiów przyjmuję, że jest 

to organizator. Klientów teatru identyfikuję jako potencjalną publiczność (czyli zarówno 

stałych bywalców jak i osoby, które do teatru nie uczęszczają, ale do których teatr kieruje 

swoją ofertę). Moim zdaniem, w kontekście niniejszej pracy, są to dwa najważniejsze 

i najsilniej oddziałujące na teatr elementy otoczenia – sieci. Zapewne ludzie teatru 

wskazaliby jeszcze związki zawodowe jako siłę, która w równym stopniu może 

paraliżować co wspierać działania dyrektora. Ze względu na stopień złożoności relacji na 

linii dyrektor – związki zawodowe oraz skomplikowaną historię i różnorodne sposoby 

                                                             
95 Art. 17. Ustawy o organizowaniu… op. cit. 
96 Otoczenie instytucji jest pojmowane bardzo różnie. Przykładowo: Gerald Matt w książce Muzeum jako 
przedsiębiorstwo, wymienił sześć czynników zewnętrznych rozstrzygających o powodzeniu lub 
niepowodzeniu muzeum: zwiedzający, mecenasi sztuki i instytucje finansujące kulturę, konkurenci, 
dostawcy, użyczający(dzieła sztuki), dostawcy, globalne otoczenie muzeum. (Zob.: Matt G. (2006), 
Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa, s. 27-39.) Z kolei Giep Hagoort w książce Przedsiębiorczość 
w kulturze wyróżnia osiem pól otoczenia dla sektora kultury: kulturalne, ekonomiczne, społeczne, 
technologiczne, związane ze środkami przekazu, międzynarodowe, polityczne, ekologiczne (zob.: Hagoort 
G. (1995), Przedsiębiorczość w kulturze, Kraków, s.70.). W odniesieniu do niniejszej pracy typologia 
Hagoorta wydaje się zbyt ogólna dla potrzeb opisu relacji i sposobu działania dyrektora. Bliższy jest 
podział wprowadzony przez Matta. 
97 Hatch M.J. (1994), Organization Theory, Oxford – New York, s. 64. Cyt. za.: Koźmiński A., Piotrowski 
W. (red.) Zarządzanie teoria i praktyka, Warszawa 2002, s. 34. 
98 Ibidem, s.34-35. 
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funkcjonowania związków zawodowych w teatrach (oraz fakt, że w niektórych teatrach 

związków zawodowych nie ma) biorę pod uwagę tę relację tylko wtedy, gdy jest to 

niezbędne. Pozostałe elementy otoczenia, choć oczywiście istotne, nie mają zasadniczego 

znaczenia z perspektywy tematu niniejszej pracy i uwzględniane są jedynie w niewielkim 

stopniu. Można więc powiedzieć, że w niniejszej pracy pole reprezentacji jest umownie 

ograniczone do działań dyrektora wobec dwóch podstawowych elementów otoczenia 

teatru, a więc jego organizatora i potencjalnej publiczności. 

Siła wzajemnego oddziaływania pomiędzy instytucją kultury a dwoma 

wyszczególnionymi elementami opiera się przede wszystkim (w uproszczeniu) na 

zależnościach finansowo – frekwencyjnych. Organizator teatru zobowiązany jest 

przekazać na jego działalność niezbędne środki i sprawować nad tą działalnością 

kontrolę. Z kolei rolą dyrektora jest przekonać organizatora co do słuszności 

podejmowanych przez siebie decyzji a tym samym, jeśli to konieczne, skłonić go do 

przekazania, większych niż zakładane, środków na działalność teatru. Jak już zostało to 

przedstawione w podrozdziale „obiekt badań” publiczność instytucji kultury – zarówno 

jego widzowie, jak i potencjalni widzowie (w przyjętym w niniejszej pracy rozumieniu 

teatru) są najważniejszym kontekstem funkcjonowania teatru – ostatecznym celem 

i przyczyną podejmowanych działań. Równocześnie instytucja artystyczna, zarówno 

poprzez dobór repertuaru, jak i swoją działalność pozateatralną (warsztaty, spotkania itp.) 

ma realny wpływ na aktywność tego elementu swojego otoczenia, czego przykładem 

może być zmiana postaw społecznych, rewitalizacja przestrzeni, organizacja czasu 

wolnego itp. Warto też zaznaczyć, że kontakt pomiędzy dyrektorem a wymienionymi 

elementami otoczenia odbywa się nie tylko bezpośrednio, ale również przy udziale 

mediów. W zależności od tego, jak i gdzie opisywany jest dany teatr, zarówno 

organizator jak i potencjalna publiczność wyrabia sobie zazwyczaj na jego temat opinię. 

Media – a dokładniej dziennikarze, krytycy teatralni – są więc naturalnym pośrednikiem 

pomiędzy instytucją a jej otoczeniem, przy czym zasadniczo można wliczyć ich 

w potencjalną publiczność teatru.  

Gerald Matt, pisząc o muzeach sformułował stwierdzenie, które odnosi się do 

wszystkich instytucji kultury: nie są one samowystarczalnymi jednostkami, wobec czego 

muszą mieć rozeznanie co do swojego otoczenia. Obowiązek ten spoczywa 

w szczególności na osobie dyrektora. 
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Dyrektor muzeum [lub innej instytucji kultury – przyp. autor.] nieutrzymujący żadnych relacji 

z tymi obszarami władzy politycznej, w których gestii spoczywają sprawy finansowania działalności 

muzeum [instytucji kultury – przyp. autor.] dyrektor niedbający o kontakty z ludźmi i instytucjami 

ważnymi dla kształtowania opinii publicznej, nieznający też ważnych osób ze świata biznesu jako 

potencjalnych sponsorów, nie jest już dzisiaj w stanie realizować postawionych przed nim zadań99. 

Aktywność dyrektora na polu reprezentacji ma więc istotne znaczenie dla rozwoju 

i funkcjonowania prowadzonej przez niego placówki.  

Sam termin „reprezentacja” z perspektywy przepisów prawnych można 

definiować zarówno w szerszym, jak i węższym znaczeniu: 

- reprezentacja sensu largo – dotyczy występowania we wszelkich stosunkach prawnych z zakresu prawa 

cywilnego, administracyjnego, pracy etc., polegającą m.in. na składaniu odpowiednich oświadczeń, 

występowaniu przed organami zwierzchnimi, przed osobami trzecimi i organami orzekającymi; obejmuje 

ona zarówno czynności prawne, jak i organizacyjne oraz faktyczne; 

- reprezentacja sensu stricto – dotyczy tylko składania lub przyjmowania oświadczeń woli w stosunkach 

cywilnoprawnych100. 

 W niniejszej pracy przyjęty został szerszy kontekst, uzupełniony o wyjaśnienie 

Joanny Hołdy, autorki komentarza do znowelizowanej ustawy, która reprezentację 

rozumie jako działania w imieniu i na rzecz instytucji101 oraz o potoczne rozumienie 

zaczerpnięte ze Słownika Języka Polskiego, według którego reprezentowanie oznacza 

bycie przedstawicielem i wyrazicielem102.  

 Analizując działania dyrektora uwzględniam więc wszystko to, czym dyrektor 

zajmuje się osobiście, a co wiąże się z budowaniem wizerunku, wiarygodności i pozycji 

teatru oraz rozpowszechnianiem wiedzy na jego temat (zarówno wobec organizatora jak 

i publiczności). Co więcej, istotne jest również to, jak dyrektor sam się prezentuje, więc 

nie tylko sposób w jaki wypowiada się o teatrze, ale też miejsca, gdzie się pojawia, rola 

jaką odgrywa w szerszym niż teatr kontekście, a także to, jak jest postrzegany 

i utożsamiany z teatrem. Ponadto pole reprezentacji obejmuje też działania marketingowe 

w zakresie, w jakim są one dziełem bezpośrednio dyrektora lub powstają z jego 

inicjatywy i według jego zamysłu. 

                                                             
99 Matt G. (2006), Muzeum jako … op. cit., s. 29. 
100 Encyklopedia Gazety Prawnej [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/337329,reprezentacja.html [odczyt 20.08.2013] 
101 Cytat pochodzi z korespondencji mailowej, którą prowadziłam z Panią Joanną Hołdą na temat znaczenia 
wymienionych w Ustawie pojęć „reprezentacja” i „zarządzanie”. 
102 Słownik Języka Polskiego… op. cit., t.3., s. 48. 

http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/337329,reprezentacja.html
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W zakresie pola reprezentacji powinna być też uwzględniona oferta teatru, a więc 

jego repertuar oraz wszelkie działania pozateatralne organizowane przez instytucję. 

Jednak sam proces budowania i doboru repertuaru, oraz sposób organizacji działań 

towarzyszących jest de facto działaniem „wewnętrznym”, które powinno być 

uwzględnione w obszarze zarządzania. Dlatego też rozdzielam realny efekt pracy 

i motywację, która przyświecała jego powstawaniu (czyli listę konkretnych tytułów, 

nazwisk, akcji, warsztatów i innych tego typu wydarzeń oraz przekonania dyrektora 

wygłaszane przy okazji komentowania działań teatru w mediach) zaliczając go do pola 

reprezentacji, od samego procesu decyzyjnego i sposobu pracy, który będzie 

uwzględniany w obszarze zarządzania. 

Zarządzanie 

 Zarządzanie, jako ostatni z opisywanych obszarów, jest automatycznie 

ograniczony przez elementy, które zostały już uwzględnione w polach przywództwa 

i reprezentacji. Dotyczy więc przede wszystkim faktycznych działań i rozwiązań (a nie 

przekonań czy założeń) dyrektora, podejmowanych wobec wewnętrznego 

zorganizowania prowadzonej przez niego instytucji.  

Peter Drucker wyróżnił pięć podstawowych obszarów, którymi (niezależnie od 

swej woli, ale w wyniku procesu zarządzania) zajmuje się menedżer. Są to: ustalanie 

celów, organizacja, motywacja i informacja, zadanie pomiaru oraz rozwijanie ludzi103. 

W tym kontekście adekwatna wydaje się definicja zarządzania, która określa je jako: 

„wędrówkę przez chaos”104: 

Konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji 

między nimi, instytucji formalno – prawnych, środków materialnych (…) i pieniężnych, a także praw do 

dysponowania nimi105.  

Tak zarysowany obszar zarządzania jest mimo wszystko wciąż zbyt szeroki 

i złożony, by możliwe było jego rzetelne zbadanie i opisanie. Z tego względu 

zdecydowałam się wyodrębnić jeden, najważniejszy element i skoncentrować się tylko na 

nim. Tadeusz Pszczołowski w Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji 

                                                             
103 Drucker P. (1998), Praktyka zarządzania, Kraków, s. 368-369. 
104 Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie teoria i praktyka, Warszawa, s. 56. 
105 Ibidem. 
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definiując hasło zarządzanie stwierdza, że do najważniejszych zasobów należą ludzie106. 

Jest to stwierdzenie, które wydaje się być szczególnie prawdziwe w odniesieniu do teatru 

pojmowanego przecież w niniejszej pracy, między innymi jako „całość zorganizowanego 

działania zbiorowego”. W tym kontekście przyjęłam więc definicję i spojrzenie Petera 

Druckera, który określa, że: 

Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, 

które pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników107. 

W niniejszej dysertacji, aktywność dyrektora na polu zarządzania jest więc 

rozpatrywana przede wszystkim w kontekście jego działań wobec pracowników teatru. 

Oczywiście nie wyklucza to innych, „pobocznych” obserwacji, jednak to ta relacja wobec 

teatru – pojmowanego jako zespół tworzących go ludzi – jest w tym wypadku 

najistotniejsza. Interesuje mnie więc sposób w jaki budowane są stosunki między 

pracownikami, podejście dyrektora do zatrudnionych w teatrze osób, faktyczny podział 

obowiązków, jak i subiektywnie pojęta atmosfera pracy. Charles Handy w artykule Nowy 

język organizacji i jego znaczenie dla liderów wskazuje, że bardzo wiele organizacji 

utożsamia zarządzanie z „kontrolą opartą na sile i władzy”108 - zauważając, że słowo 

wywodzi się z prowadzenia gospodarstwa domowego, lub „jak niektórzy utrzymują, 

z kierowania stadem krów”109. Jest więc też dla mnie istotne, na ile dyrektor szanuje 

swoich pracowników, uwzględnia ich zdanie w procesie decyzyjnym i pozwala im 

samodzielnie pracować i podejmować decyzje. Mam przy tym pełną świadomość, że 

wiele z tych obserwacji może być obciążonych poprzez subiektywny osąd – dlatego 

w miarę możliwości analizując ten obszar staram sie uwzględnić nie tylko deklaracje 

dyrektora, ale też uwagi pracowników, obserwatorów i moje własne.  

  

                                                             
106 Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 288. 
107 Za: Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie… op. cit., s. 82. 
108 Handy Ch. (1997), Nowy język organizacji i jego znaczenie dla liderów,[w:] Hesselbein F., Goldsmith 
M., Beckard R. (red.), Lider Przyszłości, Warszawa, s.30. 
109 Ibidem. 
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Rozdział II 

Dyrektor – Menedżer – Autor 

Wprowadzenie 

W myśl przepisów prawnych, jak i praktyki funkcjonowania, dyrektor, ponosząc 

całkowitą odpowiedzialność za poziom artystyczny i organizacyjny podległej mu 

instytucji, pełni w teatrze kluczową rolę. Zapewne jest to jeden z powodów, dla których 

w dyskursie środowiskowym (a czasem nawet społecznym) proces powoływania 

dyrektorów, ich kompetencje czy niezależność (zależność) decyzyjna, nieustannie budzą 

emocje i wiążą się z wieloma dylematami110. Ponadto prowadzenie instytucji publicznej, 

jest silnie uzależnione od społecznych oczekiwań i uprzedzeń. Według założeń kontroli 

zarządczej na dyrektorach ciąży obowiązek zgodnej z przepisami, efektywnej, oszczędnej 

i terminowej realizacji założonych celów. W tym kontekście swoistą kością niezgody 

staje się pojęcie „menedżer”, które dla jednych jest synonimem rozsądku, a dla drugich 

ograniczenia, komercji i upadku. Andrzej Koźmiński zauważa, że: 

Marnotrawstwu i nieefektywności sprzyja sama logika zarządzania sferą publiczną. Kierują nią 

bowiem specjaliści w poszczególnych dziedzinach – ochroną zdrowia lekarze, oświatą nauczyciele, (…), 

a kulturą artyści. Na pierwszy rzut oka wydaje się to logiczne, prowadzi jednak prostą drogą do fatalnych 

skutków. Specjaliści kierują się bowiem, nawet w najlepszej wierze, niemal wyłącznie swymi zawodowymi 

kryteriami (…). Na to nakłada się logika działania polityków, którzy chcą się w krótkim czasie 

przypodobać wyborcom (…) i formalistyczna czysto prawnicza logika administrowania111. 

Z kolei Jerzy Got, cytując Jana Michalika podkreśla, że od zawsze „czynniki 

ekonomiczno-techniczne zakreślały wyraźne granice dyrektorskim ambicjom”112 

i stwierdza, że na teatr należy patrzeć jak na „jednolity, żywy organizm artystyczno 

przemysłowy”113 co - jak dodaje - „jest w dziedzinie sztuki zjawiskiem wyjątkowym”114.  

We wstępie do książki poświęconej Wojciechowi Bogusławskiemu, Teresa 

Kostkiewiczowa wskazała, iż: 

                                                             
110 Jednym z licznych przykładów może być zamieszanie wokół decyzji władz miasta Warszawy 
o powołaniu Tadeusza Słobodzianka na dyrektora Teatru Dramatycznego lub, przez wielu oceniana jako 
kontrowersyjna, decyzja władz Wrocławia o odwołaniu Krystyny Meissner ze stanowiska dyrektora Teatru 
Współczesnego.  
111 Koźmiński A. (2008), Koniec świata… op. cit., s. 49. 
112 Got J. (2001), Rola przedsiębiorstwa w świecie teatru… op. cit., s.96. 
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
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W każdym miejscu w jakim znalazł się Bogusławski ze swym zespołem, musiał przeprowadzić 

kalkulację, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników, zarówno artystycznych, jak i finansowych. 

Z jednej strony znaczenie miała zróżnicowana struktura ludności (…). Z drugiej trzeba było myśleć 

o zapewnieniu bytu zespołowi, ale zarazem znajdować równowagę między kwestiami czysto komercyjnymi 

a wymogami sztuki, z których zespół i jego dyrektor nie chcieli łatwo rezygnować115.  

Wydaje się, iż już od narodzin teatru publicznego, dyrektorzy musieli 

funkcjonować w dwóch światach: artystycznym i ekonomiczno – organizacyjnym. 

W kontekście historii teatru polskiego i dokonań jego dyrektorów, można uznać, że wielu 

poradziło sobie z tym zadaniem znakomicie. Mimo to, stosunkowo niewiele wiadomo 

o ich pracy i wyzwaniach przed jakimi stoją (a jeśli już, to szczegółowo opisane są 

jedynie dyrekcje historyczne116). Zarówno w dyskusjach, jak i dostępnych 

opracowaniach, rzadko117 można znaleźć konkretne informacje na temat codziennej pracy 

współczesnego dyrektora, jego faktycznych (a nie np. spisanych w regulaminie) zadań 

i charakteru podejmowanych decyzji. Z kolei brak wiedzy o naturze i uwarunkowaniach 

pracy dyrektora instytucji artystycznej skutkuje licznymi nieporozumieniami i sporami, 

które w konsekwencji utrudniają funkcjonowanie poszczególnych teatrów.  

Niniejszy rozdział przedstawia najciekawsze, najważniejsze a często budzące też 

największe emocje, obszary pracy dyrektora teatru i związane z nią uwarunkowania. Nie 

ma w nim ostatecznych konkluzji, gdyż te, z uwagi na złożoność i wielowymiarowość 

tematu, mogły by się okazać fałszywe.  

Rozdział podzielony został na trzy podrozdziały opisujące podstawowe założenia 

prawne, formalne i teoretyczne oraz przykłady praktyczne, które ukazują pracę 

i stanowisko dyrektora w trzech różnych wymiarach: 

  Dyrektora – w tym ujęciu podstawę opisu stanowią zagadnienia związane 

z okresem trwania kontraktów dyrektorskich, z procesem wyłaniania dyrektora 

teatru, oraz jego kwalifikacjami. Podniesione kwestie pozwalają zadać pytanie 

o istotę „zawodu” dyrektora oraz ukazują szereg, często sprzecznych sił, które 

                                                             
115 Kurek K. (red.), Wojciech Bogusławski… op. cit., s. 13. 
116 Przedstawiane z perspektywy dystansu czasowego, który pozwala precyzyjniej powiązać określone 
działania i ich konsekwencje, ale ukazuje też dzieło skończone, co utrudnia jednak przedstawienie procesu 
twórczego z właściwymi dla niego: niepewnością, wątpliwościami i dynamiką. 
117 Cennym źródłem takich informacji może być opracowanie badania teatrów przeprowadzonego przez 
SDT w 2010 roku (Teatry Polskie 2007 – 2010), opracowanie Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju, 
wydane przez MIK w 2011, oraz wywiady przeprowadzone przez Joannę Zając i opublikowane w tekście 
Dyrektor teatru – przywódca czy menedżer?, „Zarządzanie w Kulturze”, 2005, t.6. Poza tym informacje 
zamieszczane w różnych tekstach są zazwyczaj fragmentaryczne. 
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mają decydujący wpływ przy rozstrzyganiu konkursów oraz wpływają na 

sposób pełnienia tego stanowiska.  

  Menedżera – podrozdział ten ukazuje, że zarządzanie w teatrze obejmuje nie 

tylko sferę ekonomiczną, ale też artystyczną oraz, że role menedżera i artysty 

nie są sobie przeciwstawne. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą optyki 

i spojrzeniem na menedżera nie przez pryzmat „biznesowych” konotacji, ale 

ogólnej działalności teatru i zadań dyrektora, które określają przepisy prawa, 

statuty, regulaminy oraz praktyka funkcjonowania. Słowem, sprawność 

i skuteczność, ale dla zysku innego niż finansowy. 

  Autora teatru – podrozdział ten podzielony został na mniejsze części 

analizujące kolejno „głównych autorów” teatru: założyciela, reżysera, 

dostarczyciela, wizjonera i wykonawcę. Na podstawie tego arbitralnego 

podziału możliwe stało się ukazanie sił i napięć, które od środka kształtują 

teatr. Dzięki temu opisane mogło zostać autorstwo dyrektora teatru – z jednej 

strony jako aktywnego twórcy, a z drugiej jako osoby podejmującej decyzje 

i kształtującej swój teatr na zasadzie „intelektualnej pieczęci”118. 

Dyrektor 

Dla stanowiska dyrektora teatru podstawowe umocowanie stanowią przepisy 

prawne119. Zasadniczymi dokumentami, określającymi zadania, obowiązki i zakres 

kompetencji dyrektora teatru są Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej oraz Statut nadany przez organizatora (jako akt prawa miejscowego120). 

Ponadto dyrektor sprawuje swoją funkcję w oparciu o Kodeks Pracy, Regulamin 

organizacyjny oraz Regulamin Pracy, do których można znaleźć odwołania zarówno 

w Ustawie jak i w Statucie. Dodatkowo pracę dyrektora (w tym tryb jego powoływania) 

regulują rozporządzania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przepisy aktów 

prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność i organizację instytucji kultury, 

w tym w szczególności: Ustawy o finansach publicznych (oraz Standardy Kontroli 
                                                             
118 Szkotak P., Stwarzanie gorzkich opowieści, rozm. przepr. Bartłomiej Miernik, „Teatr” 2010, nr 3, s. 24.  
119 W przypadku teatru polskiego, swoistego „umocowania” można też szukać w historii teatru, choć 
niestety coraz częściej można spotkać sie z głosami, że współcześni dyrektorzy nie dorównują swoim 
poprzednikom, a rola dyrektora teatru dewaluuje się. 
120 Statut, jako akt prawa miejscowego o charakterze szczególnym, zawiera regulacje prawne korzystające 
z pierwszeństwa przed innymi mającymi charakter ogólny – wyrok WSA w Gliwicach z 13.03.2008. Dane 
pochodzą z opracowania: Wieczorek P. (2011), Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej, Sieradz, 
s.37. 
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Zarządczej121), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawy 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, 

oraz Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie jest 

to oczywiście katalog zamknięty, gdyż teatry instytucjonalne, jako instytucje publiczne, 

podlegają regulacjom prawnym kształtującym niemal wszystkie aspekty ich działalności.  

Podstawowy dla prowadzenia instytucji kultury akt prawny, a więc Ustawa 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, został uchwalony w 1991 roku 

i od tamtego czasu był wielokrotnie nowelizowany, co skutecznie uniemożliwiło 

przeprowadzenie głębszej reformy122. Ostatnia nowelizacja miała miejsce w drugiej 

połowie 2011 roku. Był to swoisty kompromis podjęty z uwagi na burzliwą dyskusję jaką 

wywołały propozycje przygotowane przez zespół Jerzego Hausnera i zaprezentowane na 

Kongresie Kultury Polskiej w 2009 roku. Ostatecznie chęć podjęcia zasadniczych reform, 

władze zastąpiły kolejną, jak przyznał wówczas sam minister - wymagającą jeszcze 

poprawek - nowelizacją. Warto jednak zwrócić uwagę, że jedna z trzech najistotniejszych 

zmian123, którą wprowadzono nowelą, dotyczy właśnie stanowiska dyrektora instytucji 

kultury.  

Znowelizowana Ustawa w artykule 15.1. określa, że: 
 

 Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony(…) po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych 

właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję124.  

 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku (pierwszym dniem obowiązywania nowej ustawy) 

zmienione zostały więc zasady i sposób powoływania dyrektorów instytucji kultury. 

Precyzyjnie określono obowiązek przeprowadzania konkursów125 oraz konsultacji ze 

związkami i stowarzyszeniami zawodowymi w procesie powoływania i odwoływania 

dyrektora. Wprowadzona została zasada zatrudniania dyrektora instytucji jedynie na czas 
                                                             
121 Wprowadzone Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3183101/20130307_1_komunikat_23_MF_2009_standardy_KZ.p
df [odczyt: 10.02.2013]. 
122Por.: Ilczuk D., Nowak M., Reforma sektora kultury w Polsce. Gdzie leży problem? „Culture 
Management”, 2011, zeszyt 4, s .195-200. 
123 Fundamentalne zmiany obejmują: 1. Podział na instytucje artystyczne i pozostałe instytucje kultury; 
2. Nowe zasady łączenia instytucji kultury; 3. Nowe zasady powoływania dyrektorów instytucji kultury. 
124 Art. 15. ust. 1. Ustawy o organizowaniu… op. cit. 
125 W przypadku instytucji kultury wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w sprawie listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na 
stanowisko dyrektora następuje w wyniku konkursu, wyłonienie dyrektora bez konkursu jest możliwe 
jedynie za zgodą ministra (we wniosku trzeba podać przyczyny, dla których ma być zastosowany właśnie 
taki tryb). Zob.: Art. 16 ust. 3a. Ustawy o organizowaniu… op. cit. 

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3183101/20130307_1_komunikat_23_MF_2009_standardy_KZ.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3183101/20130307_1_komunikat_23_MF_2009_standardy_KZ.pdf
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określony. W przypadku teatru – instytucji artystycznej – jest to okres od trzech do pięciu 

sezonów. W komentarzu do Ustawy Joanna Hołda zaznaczyła, że koncepcja ta „ma 

ułatwić planowanie ścieżki kariery zawodowej, jak również pomóc w kształceniu 

profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami kultury”126. Piotr Wieczorek, również 

w komentarzu do Ustawy podkreślił natomiast, że celem jest „motywowanie osób 

zatrudnianych do zarządzania instytucją kultury, do poprawy efektywności przy 

wykonywaniu swoich obowiązków”127.  

Kolejną, bardzo istotną zmianą, jest konieczność zawarcia pisemnego 

porozumienia (umowy) pomiędzy kandydatem a organizatorem. Dopiero jej podpisanie 

umożliwia powołanie dyrektora na stanowisko. W umowie znaleźć się muszą 

szczegółowe uzgodnienia pomiędzy stronami: program działania i warunki organizacyjno 

finansowe. W jednym z komentarzy do Ustawy „warunki organizacyjno-finansowe” 

określone zostały jako: „(…) ilość kadry, zasoby finansowe oraz wysokość środków 

finansowych, które organizator może zabezpieczyć na działalność, jaką planuje 

realizować dyrektor po objęciu stanowiska”128.  

Powyższe zmiany, choć oczywiście wiążą się z zagrożeniami, można uznać za 

dążenie do profesjonalizacji zawodu dyrektora. Wprowadzenie umów na czas określony 

w konsekwencji, najprawdopodobniej doprowadzi do większej rotacji na stanowiskach. 

W wielu przypadkach jest to oczywiście pożądane, gdyż umożliwi „odświeżenie” 

poszczególnych instytucji. Celnie ujął tę kwestię Marek Waszkiel, który zrezygnował ze 

stanowiska po siedmiu latach sprawowania (ocenianej bardzo pozytywnie) dyrekcji 

w Białostockim Teatrze Lalek: 

Myślę, że teatrowi potrzebna jest zmiana. Nie chodzi o to, że się wypaliłem czy też jakoś 

szczególnie znudziła mi się instytucja. Wierzę, że można i trzeba iść do przodu. W takiej instytucji jak 

Białostocki Teatr Lalek, gdzie pracuje duży zespół ludzi, w pewnym momencie za dobrze się 

rozpoznajemy, za dobrze się znamy. Z jednej strony to znakomicie, bo taka sytuacja oznacza dobrą 

komunikację. Z drugiej strony można by pomyśleć, parafrazując Goethego: chwilo trwaj, jesteś taka piękna. 

A jakiś ruch być musi. Po prostu. Albo ja wymienię pracowników, co byłoby absurdalne, albo wymienię się 

sam [śmiech - red.]. Potrzebujemy nowych wyzwań. (…). A historia nauczyła mnie, i innych też powinna 

                                                             
126Hołda J., Komentarz do Ustawy, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.platformakultury.pl/files/articles/komentarz_do_ustawy.pdf [odczyt 20.10.2012] 
127 Wieczorek P. (2011), Nowelizacja przepisów… op. cit., s.56. 
128 Ibidem, s. 58. 

http://www.platformakultury.pl/files/articles/komentarz_do_ustawy.pdf
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uczyć, że zmiany są konieczne. Nie musi być przecież wyłącznie jedna opcja teatru, prawda? Może naszym 

teatrem powinien się zająć teraz ktoś, kto spojrzy na niego inaczej129.  

Z drugiej strony okres sprawowania dyrekcji ma konkretny wpływ na rozwój 

sceny i niejednokrotnie jego przedłużenie umożliwia tym bardziej znaczący rozwój danej 

instytucji. Jak zauważa Maciej Nowak: 

W PRL również zdarzało się, że teatry w małych miastach odżywały. Za każdym razem jednak 

tylko na chwilę. Dużo mówiło się o trzech sezonach Izabelli Cywińskiej w Kaliszu, o Byrskich w Kielcach, 

w Grudziądzu – o Rościszewskim… Dziś natomiast mamy do czynienia z długimi dyrekcjami, 

budowaniem strategii artystycznych. Można się z wieloma działaniami nie zgadzać, można ich nie cenić, 

ale widać konsekwencję130.  

Aktualnie według Ustawy, aby dyrektor mógł być ponownie powołany na to samo 

stanowisko (na kolejny okres od trzech do pięciu sezonów) organizator musi zasięgnąć 

opinii ministra.  

Zapewne nie ma uniwersalnej recepty na to, jak długo jedna osoba powinna 

sprawować stanowisko dyrektora w tej samej instytucji. Należy bowiem wziąć pod uwagę 

nie tylko charakter czy historię danego teatru, ale też miejsce w jakim się znajduje. 

Inaczej bowiem kształtują się instytucje w większych miastach, gdzie jest kilka teatrów, 

a widzowie mogą wybierać spektakle z bogatej oferty obejmującej różne style, gatunki 

i sposoby artystycznej prezentacji. Inaczej w małych ośrodkach, gdzie funkcjonuje jeden 

teatr, a społeczność lokalna może dokonywać wyboru jedynie w zakresie 

zaproponowanego repertuaru. 

Warto też zwrócić uwagę, że przewidywalna rotacja dyrektorów teatrów może 

wpłynąć na tym wyraźniejsze zarysowanie efektu „karuzeli stanowisk”, czyli sytuacji, 

w której dyrektorzy poszczególnych instytucji jedynie zamieniają się miejscami. 

W rezultacie wciąż powtarzają się te same nazwiska, zmieniają się jedynie nazwy 

ośrodków, do których je przypisujemy. Efekt ten można obserwować już teraz, choć nie 

jest on zbyt wyraźny, gdyż przeciętnie poszczególni dyrektorzy są związani ze „swoimi” 

instytucjami znacznie dłużej niż pięć sezonów. Według danych, zebranych w badaniu 

Teatry Polskie 2007 – 2009, „dyrektorzy naczelni (…) polskich teatrów przeciętnie 

                                                             
129 Waszkiel M., Teatr potrzebuje zmiany, rozm. przepr. Żmijewska M., „Gazeta Wyborcza – Białystok”, 
17.01.2012, [dok. elektr.], dostęp online:  
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,10983628,Teatr_potrzebuje_zmiany__Dyrektor_BTL_o_swojej
_decyzji.html [odczyt 23.04.2013]. 
130 Nowak M., Płoski P., Jak w feudalnym folwarku, rozm. przepr. Witold Mrozek, [w:] Ekonomia Kultury. 
Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 245. 
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piastują swoje stanowisko w danej instytucji od 10 lat”131. W przypadku teatrów 

dramatycznych okres ten wynosi średnio 9 lat. Paweł Płoski w tekście Pełzająca reforma. 

Zmagania z polskim ustrojem teatralnym zjawisko „karuzeli stanowisk” opisuje 

w kategorii problemu uwypuklającego brak kadry zarządzającej: 

Najlepiej ilustruje to ostatnie dwadzieścia lat warszawskiego Teatru Wielkiego, kiedy dwukrotnie 

rządziła nim ta sama sekwencja dyrektorów – Sławomir Pietras (1991–1995, 2005–2006), Janusz 

Pietkiewicz (1996–1998, 2006–2008) i Waldemar Dąbrowski (1998–2002, 2008–...)132. 

Idąc krok dalej w rozważaniach można stwierdzić, że „w ramach” tej ograniczonej 

kadry mamy do czynienia z swoistym zawodem dyrektora teatru. Potwierdza to również 

wspomniane już badanie Teatry Polskie, według którego średni staż dyrektora 

w zarządzaniu teatrem wynosi 14 lat133. Pozostaje jednak otwarte pytanie – kim właściwie 

jest, lub powinien być, „profesjonalny” dyrektor teatru? 

Praktycznego rozwiązania tego problemu można szukać w dyskusjach toczonych 

przy okazji lub dotyczących bezpośrednio procesu powoływania dyrektora teatru. Jest to 

bowiem temat nieustannie wywołujący gwałtowne reakcje zarówno w środowisku, jak 

i wśród obserwatorów. W świetle znowelizowanej Ustawy, o obsadzeniu stanowiska 

dyrektora, decyduje komisja konkursowa lub organizator. Przeprowadzenie konkursu jest 

obowiązkowe w publicznych instytucjach kultury, o szczególnym znaczeniu dla kultury 

narodowej, wymienionych w rozporządzaniu ministra134 (w załączniku do rozporządzenia 

wymieniono 49 teatrów dramatycznych) i fakultatywne w pozostałych teatrach. 

W odniesieniu do teatrów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, 

minister mógł dotychczas wyrazić zgodę na powoływanie dyrektorów tych instytucji bez 

przeprowadzania konkursu. Aktualne przepisy w art.16 ust.3a, ust.3b oraz ust.3c Ustawy 

doprecyzowują tryb udzielenia takiej zgody – przy czym ustawodawca bardzo silnie 

zaakcentował konieczność wyjaśnienia przyczyn dla jakich organizator instytucji kultury 

chce powołać dyrektora bez rozpisania konkursu. W praktyce wpływa to na znaczne 

ograniczenie powołań bez konkursów135. 

                                                             
131 Teatry Polskie 2007 – 2009, Ankieta polskich, publicznych teatrów instytucjonalnych, przyg. i oprac. 
Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Warszawa 2010. s. 43. 
132 Płoski P. (2010), Pełzająca reforma. Zmagania z polskim ustrojem teatralnym, [w:] Jarząbek D. 
Kościelniak M. Niziołek G. (red.) 20-lecie.Teatr polski po 1989, Kraków, s. 402. 
133 Teatry w Polsce 2007 – 2009…op. cit., s.43. 
134 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.07.2012 w sprawie wykazu 
samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w 
drodze konkursu. 
135 Opinia ZASP w sprawie projektu rozporządzenia, [dok. elektr.], dostęp online: 
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W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dyskusję dotyczącą wyłonienia owej 

listy teatrów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, w których konkursy na 

stanowisko dyrektora mają być obowiązkowe. Trudność stanowiło bowiem jasne 

określenie kryteriów dla wyboru poszczególnych instytucji artystycznych (w przypadku 

instytucji kultury takich jak np. muzea czy biblioteki kluczem mogła być np. wartość ich 

zbiorów, zakres oddziaływania lub struktura hierarchicznego wsparcia merytorycznego). 

Podczas prac nad wspomnianym rozporządzeniem, w uzasadnieniu wyboru 

poszczególnych teatrów ministerstwo wskazało, że:  

Kryterium pozostawiania instytucji na dotychczas obowiązującej liście (…) a także wpisania 

nowopowstałych instytucji jest przede wszystkim przekonanie o szczególne istotnej roli w zakresie nadzoru 

merytorycznego pełnionego przez MKiDN nad tymi instytucjami, które wykonują głównie zadania 

z zakresu sztuki wysokiej. Praktyka wykazuje, że udział przedstawicieli ministra w komisjach 

konkursowych rozstrzygających o wyłonieniu kandydata na dyrektora takiej instytucji oraz wiedza ministra 

o planowanych zmianach na stanowisku dyrektora ma niejednokrotnie duże lub nawet decydujące 

znaczenie dla dalszego efektywnego realizowania przez takie instytucje ich misji statutowych (…)136. 

W toku konsultacji społecznych Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów (SDT) 

i Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) postulowały, by lista obejmowała wszystkie 

instytucje kultury, a w szczególności wszystkie instytucje artystyczne. Wskazywano 

w szczególności na „brak zawodowych pragmatyk służbowych i trudność w określeniu 

wymogów kwalifikacyjnych”137. Członkowie Forum Kraków zwrócili uwagę na to, co 

budzi zazwyczaj największe emocje i spory, a więc rozdział praktyki i teorii. „Odrębną 

kwestią pozostaje realizacja zarządzania i praktyka wyłaniania w drodze konkursu 

dyrektorów instytucji wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”138. 

Ministerstwo w odpowiedzi na uwagi powołało się na przepisy Ustawy, które 

uniemożliwiają zamieszczenie na liście wszystkich instytucji artystycznych. Ponad to 

wskazało, że organizator może przeprowadzić konkurs i powołać niezależnych 

                                                                                                                                                                                      
http://212.160.99.106/docs//505/39650/39652/39655/dokument34638.pdf?lastUpdateDay=21.11.12&lastUp
dateHour=3%3A57&userLogged=false&date=czwartek%2C+22+listopad+2012 [odczyt 1.12.1012] 
136 Uwagi MKiDN w zakresie listy instytucji o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, [dok. elektr.], 
dostęp online: 
http://212.160.99.106/docs//505/30564/30566/30567/dokument25731.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUp
dateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012 [ odczyt 25.11.2012] 
137 Stanowisko ZASP w sprawie projektu rozporządzenia, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://212.160.99.106/docs//505/30564/30566/30569/dokument28375.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUp
dateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012 [odczyt 25.11.2012] 
138 Opinia Forum Kraków w sprawie projektu rozporządzania, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://212.160.99.106/docs//505/30564/30566/30569/dokument28954.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUp
dateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012 [odczyt 25.11.2012] 

http://212.160.99.106/docs/505/39650/39652/39655/dokument34638.pdf?lastUpdateDay=21.11.12&lastUpdateHour=3%3A57&userLogged=false&date=czwartek%2C+22+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/39650/39652/39655/dokument34638.pdf?lastUpdateDay=21.11.12&lastUpdateHour=3%3A57&userLogged=false&date=czwartek%2C+22+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/30564/30566/30567/dokument25731.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUpdateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/30564/30566/30567/dokument25731.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUpdateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/30564/30566/30569/dokument28375.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUpdateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/30564/30566/30569/dokument28375.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUpdateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/30564/30566/30569/dokument28954.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUpdateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/30564/30566/30569/dokument28954.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUpdateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012
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ekspertów, również w przypadku wyłaniania dyrektora instytucji nie uwzględnionych na 

liście. 

W myśl Ustawy139 komisja konkursowa składa się z: trzech przedstawicieli 

organizatora, dwóch przedstawicieli ministra, dwóch przedstawicieli zakładowych 

organizacji związkowych oraz dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub 

twórczych właściwych ze względu na zakres działania tej instytucji kultury140. Tryb 

przeprowadzania konkursów doprecyzowuje rozporządzenie z 2004 roku w sprawie 

organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury. W kwietniu 2012 roku rozpoczęto prace nad nowym projektem 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji 

i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury, które 

zostały jednak zawieszone141. Mimo to warto przyglądnąć się dyskusjom, które toczyły 

się przy okazji prac na projektem (w ramach konsultacji społecznych ministerstwo 

przesłało pismo do 30 organizacji, w tym m.in.: SDT, Unii Polskich Teatrów, ZASP, 

Forum Kraków, Związku Miast Polskich). 

Projekt rozporządzania zaopiniowało SDT, ZASP i Forum Kraków. Dwie ostatnie 

organizacje podniosły kwestię kwalifikacji zawodowych kandydatów, wskazując, że 

nowela uchyliła art. 6 Ustawy, który poprzez odesłanie do odpowiedniego rozporządzenia 

ministra określał wymagania kwalifikacyjne i tryb ich stwierdzania. Podczas 

projektowania nowelizacji, uchylenie tego przepisu ministerstwo uzasadniało tym, że 

„wymagane kwalifikacje pracowników są związane ze szczególnymi potrzebami 

wynikającymi z rodzaju instytucji i ze specyfiką jej działalności, w związku z tym 

określanie wymagań kwalifikacyjnych powinno należeć do kompetencji osób 

odpowiedzialnych za działalność danej instytucji”142. Równocześnie jednak warto 

zauważyć, że wspomniane rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań 

                                                             
139 Art.16. ust.4. Ustawy o organizowaniu… op. cit. 
140 W przypadku stowarzyszeń zawodowych i twórczych, jak podano na stronie ministerstwa: „organizator, 
dokonując wyboru stowarzyszenia właściwego do tej kategorii spraw, powinien brać pod uwagę 
merytoryczną zbieżność statutowych celów i zadań stowarzyszenia z prowadzonym przez daną instytucję 
kultury rodzajem działalności, zbieżność zasięgu terytorialnego towarzyszenia z właściwością miejscową 
instytucji kultury oraz zakres podmiotowy stowarzyszenia, to jest przynależność zawodową stowarzyszenia 
w stosunku do kadry zatrudnionej w instytucji kultury”. Pytania i odpowiedzi, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/pytania-i-odpowiedzi/ustawa-o-
organizowaniu-i-prowadzeniu-dzialanosci-kulturalnej.php [odczyt dnia: 10.11.2012] 
141 Próby uzyskania informacji w Ministerstwie dlaczego prace zostały zawieszone niestety nie przyniosły 
skutku a moje pisma pozostały bez odpowiedzi. Kierowano mnie z departamentu do departamentu – nikt 
nie potrafił (czasem odnosiłam wrażenie, że nie chciał) odpowiedzieć mi na moje pytanie, część osób nie 
wiedziała, że takie prace zostały podjęte. 
142 Wieczorek P. (2011), Nowelizacja przepisów… op. cit., s.73-74. 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/pytania-i-odpowiedzi/ustawa-o-organizowaniu-i-prowadzeniu-dzialanosci-kulturalnej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/pytania-i-odpowiedzi/ustawa-o-organizowaniu-i-prowadzeniu-dzialanosci-kulturalnej.php
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kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania 

określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest 

administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego nie określało żadnych 

precyzyjnych wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury. 

Z informacji wartych uwagi w przypadku organizacji konkursu wymienione zostały 

jedynie: szkoły wyższe i kursy, których ukończenie lub egzaminów, których złożenie, 

uznaje się za wykształcenie specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne143. 

Forum Kraków zaproponowało konkretne wymogi, które spełniać powinien każdy 

kandydat i które powinny stać się podstawą do formułowania wymagań szczegółowych 

w zależności od potrzeb i sytuacji. 

Kandydaci na dyrektorów instytucji kultury powinni legitymować się: 

1. Wykształceniem wyższym magisterskim 

2. Co najmniej 5 letnim stażem pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub firmie 

prowadzącej działalność kulturalną.  

3. Doświadczeniem w opracowywaniu lub realizowaniu projektów kulturalnych, finansowanych 

ze źródeł pozabudżetowych 

4. Znajomością przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności 

kulturalnej, finansowania instytucji oraz finansów publicznych 

5. (w przypadku instytucji której dotyczy Art. 16 ust. 2 ustawy) ukończonymi studiami 

podyplomowymi z zakresu zarządzania 

6. (w przypadku instytucji której dotyczy Art. 16 ust. 2 ustawy) udokumentowanym min. 

3 letnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną 

lub 3-letnim prowadzeniem własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą144. 

 

W odpowiedzi na te uwagi ministerstwo wskazało, iż określenie kwalifikacji 

kandydatów nie stanowi materii dyskutowanego rozporządzenia, gdyż pozostaje ono 

w gestii organizatora oraz stanowi konieczny element ogłoszenia o konkursie. Ponadto 

podkreślono, że brak ustawowego zapisu o kwalifikacjach kandydatów jest zabiegiem 

celowym. 

                                                             
143 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania 
kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla 
których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,1999,nr,26/poz,234,rozporzadzenie-ministra-kultury-
i-sztuki-w-sprawie-wymagan-kwalifikacyjnych-i.html [odczyt 1.12.2012]. 
144 Opinia Forum Kraków w sprawie projektu rozporządzania, [dok. elektr.], dostęp online:  
http://212.160.99.106/docs//505/39650/39652/39655/dokument48626.pdf?lastUpdateDay=30.11.12&lastUp
dateHour=5%3A04&userLogged=false&date=sobota%2C+1+grudzie%C5%84+2012 [odczyt 1.12.2012]. 

http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,1999,nr,26/poz,234,rozporzadzenie-ministra-kultury-i-sztuki-w-sprawie-wymagan-kwalifikacyjnych-i.html
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,1999,nr,26/poz,234,rozporzadzenie-ministra-kultury-i-sztuki-w-sprawie-wymagan-kwalifikacyjnych-i.html
http://212.160.99.106/docs/505/39650/39652/39655/dokument48626.pdf?lastUpdateDay=30.11.12&lastUpdateHour=5%3A04&userLogged=false&date=sobota%2C+1+grudzie%C5%84+2012
http://212.160.99.106/docs/505/39650/39652/39655/dokument48626.pdf?lastUpdateDay=30.11.12&lastUpdateHour=5%3A04&userLogged=false&date=sobota%2C+1+grudzie%C5%84+2012
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 ZASP, podnosząc tę kwestię, poszedł krok dalej niż Forum Kraków i wskazał na 

brak możliwości kształcenia dyrektorów instytucji kultury. 

W Polsce nie ma form kształcenia ani dokształcania ani stałych, systematycznych szkoleń 

dyrektorów artystycznych instytucji kultury. Prowadzone w różnych szkołach wyższych studia kształcące 

tzw. managerów kultury nie przygotowują kandydatów na dyrektorów artystycznych instytucji kultury, lecz 

organizatorów oraz animatorów działalności kulturalnej o bliżej nieokreślonym, ogólnym zakresie145. 

I dalej: 

(…) z naszej obserwacji uczestniczącej i analiz oraz ocen konfliktów dyrektorów scen z zespołami 

i organizatorami oraz różnych patologicznych zjawisk i sytuacji mających często swój finał w sądach 

w postaci relatywnie licznych postępowań oraz rozstrzygnięć procesowych zarówno cywilnych i karnych 

(w szczególności procesów przed sądami pracy, sprawami o mobbing i molestowanie, etc.) oraz 

podejmowanych nieprocesowych czynności mediacyjnych, [wynika, że] pewna część dyrektorów scen nie 

spełnia elementarnych wymogów, podmiotowego, zgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz 

z normami stosunków międzyludzkich i prawa pracy, traktowania artystów pracujących w kierowanych 

przez nich zespołach oraz właściwej współpracy z tymi zespołami i poszczególnymi artystami146. 

Niestety nie udało mi się ustalić czy ministerstwo ustosunkowało się do tych 

uwag147. W kontekście powyższych spostrzeżeń warto jednak zadać sobie pytanie, jak 

mogły by wyglądać studia dla dyrektorów instytucji kultury? Kto miałby na takich 

studiach wykładać? I którzy dyrektorzy zdecydowaliby się na ich podjęcie? 

Pomijając poruszone w piśmie ZASP-u kwestie studiów z zakresu zarządzania 

kulturą, warto zauważyć, że jeden z programów realizowanych przez Narodowe Centrum 

Kultury – które jest instytucją państwową – nosi nazwę „Kadra Kultury”. 

Program skierowany jest do menadżerów, animatorów i pracowników instytucji kultury 

pragnących doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Program oferuje szkolenia z udziałem polskich 

i międzynarodowych ekspertów, kursy kwalifikacyjne oraz doradztwo dla instytucji i organizacji 

pozarządowych działających w sektorze kultury148. 

                                                             
145 Opinia ZASP w sprawie projektu rozporządzenia, [dok. elektr.], dostęp online:  
http://212.160.99.106/docs//505/39650/39652/39655/dokument34638.pdf?lastUpdateDay=21.11.12&lastUp
dateHour=3%3A57&userLogged=false&date=czwartek%2C+22+listopad+2012 [odczyt 1.12.1012] 
146 Ibidem. 
147 Pismo ZASP datowane jest na 10.05.2012 roku. Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego 
odpowiedzi na pismo nie zamieszczono. W przeciągu 2013 roku kilkunastokrotnie prosiłam Ministerstwo 
o informacje w tej sprawie (telefonicznie, mailowo i listownie), jednak nigdy nie otrzymałam żadnej 
odpowiedzi. Podobnie nie uzyskałam takiej informacji ze strony ZASP-u.  
148 Kadra kultury [dok. elektr.], dostęp online: http://www.nck.pl/kategorie/programy.html [odczyt 
2.12.2012]. 

http://212.160.99.106/docs/505/39650/39652/39655/dokument34638.pdf?lastUpdateDay=21.11.12&lastUpdateHour=3%3A57&userLogged=false&date=czwartek%2C+22+listopad+2012
http://212.160.99.106/docs/505/39650/39652/39655/dokument34638.pdf?lastUpdateDay=21.11.12&lastUpdateHour=3%3A57&userLogged=false&date=czwartek%2C+22+listopad+2012
http://www.nck.pl/kategorie/programy.html
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Z danych przekazanych przez koordynatorów programu wynika, że latach 2010-

2012 w szkoleniach wzięły udział w sumie 734 osoby w tym 124 dyrektorów instytucji 

kultury (tylko pięciu dyrektorów teatrów). Nie można więc stwierdzić, że nie ma form 

kształcenia czy dokształcania, z których korzystać mogą dyrektorzy teatrów. Jest to 

jedynie kwestia ich decyzji, na którą znaczący wpływ może mieć poczucie prestiżu 

sprawowanej funkcji. Osoba piastująca najwyższe stanowisko w danej instytucji, może 

uważać, że podjęcie kształcenia osłabi, w oczach pracowników, zajmowaną przez nią 

pozycję lidera oraz podważy kompetencje. 

Odpowiednie kwalifikacje kandydata na stanowisko, to temat wart uwagi – 

również z perspektywy nauk o zarządzaniu. Kompetencje kierownicze są przedmiotem 

licznych badań i dociekań naukowców. Robert Quinn w książce Profesjonalne 

zarządzanie opisał kluczowe kompetencje kierownicze: mentora, moderatora, 

monitorującego, koordynatora, kierującego, realizatora, pośrednika i innowatora149. 

Każda z tych funkcji wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności związanych z działalnością 

danej organizacji (gdyż do koordynacji, monitorowania działań czy poszukiwania 

nowych rozwiązań niezbędna jest znajomość rynku, produktu i reguł nim rządzących), ale 

przede wszystkim zdolności interpersonalnych, komunikacyjnych, często też 

analitycznych, dystansu do siebie i umiejętności wydajnej pracy. Nie jest to oczywiście 

katalog zamknięty – z licznych dyskusji na temat ról kierowniczych czy przywódczych 

wyłania się długa lista cech, które składają się na obraz człowieka niemal idealnego. 

Ponieważ znalezienie osoby, która posiada wszystkie te cechy jest raczej niemożliwe, 

w literaturze przedmiotu często podkreśla się możliwość ich nabycia nie tylko w toku 

profesjonalnych szkoleń, ale przede wszystkim doświadczenia. W tym względzie istotna 

jest też „branża” i jej uwarunkowania.  

W kontekście zarządzania kulturą interesujące są uwagi dyrektorów instytucji 

kultury zamieszczone w książce Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju pod redakcją 

Martyny Śliwy. Jeden z autorów, Antoni Bartosz (długoletni dyrektor Małopolskiego 

Instytutu Kultury i Muzeum Etnograficznego w Krakowie) stwierdza wprost, że zdobyte 

doświadczenie, które powinno uprawniać do uogólnień czy twierdzeń, w jego przypadku 

ma odwrotny skutek. Jak pisze:  

                                                             
149 Quinn R. i inni (2007), Profesjonalne zarządzanie. Kluczowe kompetencje kierownicze. Warszawa. 
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Nie wierzę w recepty, wierzę w ludzi. Nie ufam cudownym regułom zarządzania, ufam ludzkiej 

logice150. 

I dalej, już w kontekście kompetencji, poddając w wątpliwość szczegółowe 

kwalifikacje, dodaje: „w ostateczności w każdym z przypadków decyduje osobowość 

i horyzonty konkretnej osoby”. 

Podobnie Mariusz Wróbel, opierając się swoim doświadczeniu, daleki jest od 

kategorycznych stwierdzeń i wymagań, choć sugeruje, że istotnymi cechami są otwartość 

i elastyczność. W podsumowaniu swojego artykułu, wykorzystując metaforę łodzi 

podwodnej podkreśla, ze jej „dowódca jest wzorem i autorytetem dla załogi, mając 

jednocześnie oko na wszystkich marynarzy”151. 

Mimo, iż w Ustawie nie ma bezpośrednich informacji na temat wymagań 

kwalifikacyjnych, instytucje kultury obejmują przepisy, które wskazują na pewne 

przesłanki w tym zakresie. Określone wymagania mogą wypływać z opisu stanowiska 

pracy w odniesieniu do celów i Standardów Kontroli Zarządczej (art. 68 Ustawy 

o finansach publicznych oraz Komunikat Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych). 

Standardy Kontroli Zarządczej152 obejmujące środowisko wewnętrzne wskazują 

na: 

1. Przestrzeganie wartości etycznych – co oznacza, że osoby zarządzające mają nie tylko być 

świadome norm ale też ich przestrzegać i je promować. 

2. Kompetencje zawodowe – czyli wiedza, umiejętności i doświadczenie. Równocześnie to 

właśnie w tym punkcie wskazano, że proces zatrudnienia trzeba prowadzić w sposób 

zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. Należy zapewnić rozwój 

kompetencji zawodowych pracowników i osób zarządzających. 

3. Strukturę organizacyjną – a więc konieczność precyzyjnego określenia zakresu obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. 

4. Delegowanie uprawnień – co wiąże się z podziałem obowiązków, ale nie zawsze z podziałem 

odpowiedzialności. 

                                                             
150Bartosz A. (2011), Subiektywny alfabet dyrektora, [w:] Śliwa M. (red.), Strategie dla kultury… op. cit. 
s.81. 
151Wróbel M. (2011), Pokerzysta i strateg… op. cit. s.107. 
152Komunikat nr 23 Ministra Finansów [dok. elektr.], dostęp online: http://administracja.pg.gda.pl/rkl/wp-
content/blogs.dir/60/files/2012/02/Komunikat-nr-23-Ministra-Finans%C3%B3w-w-sprawie-
standard%C3%B3w-kontroli-zarz%C4%85dczej-dla-sektora-finans%C3%B3w-publicznych.pdf [odczyt. 
2.12.2012]. 

http://administracja.pg.gda.pl/rkl/wp-content/blogs.dir/60/files/2012/02/Komunikat-nr-23-Ministra-Finans%C3%B3w-w-sprawie-standard%C3%B3w-kontroli-zarz%C4%85dczej-dla-sektora-finans%C3%B3w-publicznych.pdf
http://administracja.pg.gda.pl/rkl/wp-content/blogs.dir/60/files/2012/02/Komunikat-nr-23-Ministra-Finans%C3%B3w-w-sprawie-standard%C3%B3w-kontroli-zarz%C4%85dczej-dla-sektora-finans%C3%B3w-publicznych.pdf
http://administracja.pg.gda.pl/rkl/wp-content/blogs.dir/60/files/2012/02/Komunikat-nr-23-Ministra-Finans%C3%B3w-w-sprawie-standard%C3%B3w-kontroli-zarz%C4%85dczej-dla-sektora-finans%C3%B3w-publicznych.pdf
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Standardy i obowiązek ich przestrzegania określają więc jednoznacznie, że 

stanowiska dyrektora nie może objąć osoba przypadkowa, bez odpowiedniego zaplecza 

merytorycznego. Potwierdza to treść ogłaszanych konkursów na stanowisko dyrektora. 

Organizatorzy zazwyczaj153 szukają osób, które nie tylko posiadają wykształcenie 

wyższe, ale też doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury. Jak 

zauważa Bartosz Frąckowiak154 (zwolennik organizacji konkursów), wiąże się z tym, 

wspomniane już zagrożenie ograniczenia kadry zarządzającej, gdyż żadna osoba, która 

nie była dyrektorem, nie może nim zostać:  

Kandydat musi mieć najczęściej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu instytucją kultury. Jak 

ktokolwiek nowy ma to doświadczenie zdobyć? Tworzy się obieg zamknięty155. 

Ponadto problematyka kompetencji potencjalnego dyrektora jest też bezpośrednio 

związana z procesem jego powoływania. Jak zauważa Maciej Nowak: 

 W opinii ekspertów od head huntingu większość specjalistów sprawuje w tej chwili ważne funkcje 

w instytucjach kultury. Nie będą ryzykowali ich utraty, stając do otwartego konkursu. Lepiej, jeśli 

organizator zaprosi ich bezpośrednio156. 

Problem polega na tym, że mianowanie dyrektora jest procesem, któremu często 

zarzuca się brak obiektywizmu i wykorzystywanie układów towarzyskich 

i środowiskowych. Praktyka konkursów nie jest też od tego wolna. Obserwatorzy 

i uczestnicy konkursów często wytykają organizatorom, że wymogi zostały przygotowane 

pod konkretne, upatrzone przez decydentów osoby, a sam sposób ich ogłoszenia (np. 

w ostatniej chwili) wyklucza udział wielu ciekawych kandydatów157. Obrazuje to 

zjawisko choćby wymiana zdań pomiędzy Olgierdem Łukaszewiczem i Zbigniewem 

Brzozą, która miała miejsce podczas debaty „Co z tym teatrem?” zorganizowanej 

w kwietniu 2012 roku w redakcji „Gazety Wyborczej”: 

– Zaproszono mnie do konkursu na dyrektora Teatru Nowego w Łodzi – opowiadał Olgierd 

Łukaszewicz. - Mówili, że jestem zbawieniem dla tej instytucji, że jestem tam bardzo potrzebny i stanięcie 
                                                             
153 Na podstawie danych zebranych z okresu ostatnich dwóch lat. 
154 Reżyser i dramaturg, brał udział w zorganizowanej w kwietniu 2012 roku debacie „Co z tym teatrem?” 
155 Derkaczew J., Polski teatr w pytaniach i odpowiedziach, „Gazeta Wyborcza”, 26.04.2012, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://wyborcza.pl/1,76842,11622185,Polski_teatr_w_pytaniach_i_odpowiedziach.html 
[odczyt 12.11.2012] 
156 Ibidem. 
157 Opisuje to m.in. Ireneusz Janiszewski w swoim artykule Zbyt długa opowieść o pewnym krótkim 
eksperymencie [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/166120.html odczyt 
12.12.2013] 
 

http://wyborcza.pl/1,76842,11622185,Polski_teatr_w_pytaniach_i_odpowiedziach.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/166120.html
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przed komisją konkursową to tylko konieczna procedura. A przed komisją okazało się, że nikt nie jest 

poważnie zainteresowany moją propozycją. 

– To ja wygrałem ten konkurs i to był niemal cud, ponieważ był on wcześniej ustawiony pod pana 

- padł z sali głos reżysera Zbigniewa Brzozy. – Gdyby tak było, to bym wygrał - oponował Łukaszewicz. 

– Konkursy nie mają sensu – ciągnął Brzoza – ponieważ zazwyczaj obowiązuje zasada Dobra 

komisja to nasza komisja. Dodatkowo dyrektor wybrany w drodze konkursu nie jest swój dla 

samorządowców, nie mianowali go, więc odpowiedzialność za jego powołanie jest rozmyta i nie pomaga 

mu się tak w pracy158. 

Zaskakujące jest to, jak wiele osób związanych z teatrem zgadza się, że 

mianowanie dyrektora wychodzi niejednokrotnie danej instytucji na lepsze. Maciej 

Nowak przywołał przykład Warszawskiego Teatru na Woli, który „pod kierownictwem 

dyrektora wyłonionego na drodze konkursu przeżył zapaść i dopiero zmiana szefa na 

mianowanego Tadeusza Słobodzianka sprawiła, że miejsce to jest znów na wysokim 

artystycznym poziomie, fascynuje publiczność i krytyków”159.  

Nie sposób nie zgodzić się z opinią, że tryb konkursu jest zdecydowanie bardziej 

transparentny, otwarty i umożliwiający konkurencję, pod warunkiem jednak, że 

przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującymi regułami i faktycznie ma charakter 

konkursu, a nie „konkursowego mianowania”. Jednak to nie przepisy są w tym wypadku 

kluczem do sukcesu, a właściwe rozpoznanie potrzeb. Urzędnicy zaangażowani w proces 

wyboru dyrektora teatru powinni podjąć próbę zrozumienia, jakie są potrzeby danej 

społeczności, czym – w wymiarze lokalnym – powinna być dana instytucja, oraz na ile 

dyrektor jest lub nie jest w stanie danym oczekiwaniom sprostać. Motywy i uzasadnienie 

decyzji związanych z wyborem danego dyrektora powinny być prezentowane publicznie 

również po to, by jasne było w jakim kierunku władze chcą rozwijać dany teatr. Niestety 

na porządku dziennym jest praktyka administracyjna, która nagina reguły i fasadowo 

traktuje procedury konkursów czy konsultacji. Zdarza się, że strona organizatora zmienia 

wykładnię przepisów samowolnie, zgodnie z własnymi potrzebami. Jednym z przykładów 

może być sytuacja, która miała miejsce w Teatrze Maski w Rzeszowie. Poprzedni 

dyrektor Maski, Antoni Borek, złożył wniosek o odejście na początku grudnia 2011 roku. 

Jeszcze w styczniu rzecznik prezydenta zapowiadał oficjalnie o przygotowaniach do 

konkursu, jednak:  

                                                             
158 Szyłło A. Jaki teatr zasługuje na publiczne pieniądze? „Gazeta Wyborcza”, 25.04.2012, [dok. elektr.], 
dostęp 
online:http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11617404,Jaki_teatr_zasluguje_na_publiczne_pieniadze__
__debata.html [odczyt. 2.12.2012] 
159Ibidem. 

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11617404,Jaki_teatr_zasluguje_na_publiczne_pieniadze____debata.html
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11617404,Jaki_teatr_zasluguje_na_publiczne_pieniadze____debata.html
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(…) po trzech miesiącach okazało się, że kandydat już jest - osobiście wskazany palcem 

prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca: to Teresa Kubas-Hul, polityk (PO), znany podkarpacki 

samorządowiec, a od 2010 r. - przewodnicząca sejmiku podkarpackiego. 

Dlaczego prezydent pominął drogę konkursu, z której zwykle korzysta się podczas wyboru 

dyrektora instytucji artystycznych? - Prezydent ma taką możliwość i postanowił z niej skorzystać - 

odpowiada wymijająco rzecznik160. 

Na wskazanego kandydata nie zgodził się jednak minister Bogdan Zdrojewski – 

sugerując przeprowadzenie konkursu. Ostatecznie władze konkurs przeprowadziły, 

jednak w konsekwencji „politycznych rozgrywek” z teatru odszedł jego długoletni 

dyrektor artystyczny, twórca jednej z najciekawszych rzeszowskich cyklicznych imprez 

teatralnych Jacek Malinowski (obecnie dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego 

Teatru Lalek). 

Podobnie kuriozalna jest próba reformy teatrów na Dolnym Śląsku, która polegać 

miała na zwolnieniu dyrektorów tych scen i zastąpieniu ich „menadżerami ze świata 

biznesu”161 i która stała się katalizatorem protestu ludzi teatru. Organizator dolnośląskich 

scen, bronił pomysłu wskazując na brak wspólnego języka i problemy finansowe: 

Kiedy spotykam się z dyrektorami teatrów, trudno nam się porozumieć – przyznaje marszałek – 

oni mówią o sztuce, a ja o przestrzeganiu budżetu, o mechanizmach rozdziału stanowisk. W kształt 

artystyczny nie mam zamiaru ingerować, cieszą mnie nagrody dla dolnośląskich scen, ale pod względem 

finansowym sytuacja nabrzmiała i zmiana jest konieczna162. 

Menedżer miałby więc pełnić rolę strażnika budżetu, dyrektor jest jedynie 

oderwanym od rzeczywistości artystą. Tymczasem teatr to też produkt, widz to też klient, 

a dyrektor teatru to również – sprawny – menedżer.  

 

 

 

 

                                                             
160 Mach M., Wiadomo kto będzie dyrektorem Maski. Konkursu nie było, „Gazeta Wyborcza – Rzeszów” 
online, 21.03.2012, nr 68, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/135688.html?josso_assertion_id=1402FE1E7892AD2A [odczyt 15.12.2012] 
161 List ludzi teatru dostępny online pod adresem http://www.popieram.info/list.pdf 
162 Piekarska M., Będzie rewolucja? Menedżerowie szefami teatrów i opery, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
online, 15.03.2012, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,11352315,Bedzie_rewolucja__Menedzerowie_szefami_teatrow_
i_opery.html [odczyt 6.12.2012] 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/135688.html?josso_assertion_id=1402FE1E7892AD2A
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/135688.html?josso_assertion_id=1402FE1E7892AD2A
http://www.popieram.info/list.pdf
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,11352315,Bedzie_rewolucja__Menedzerowie_szefami_teatrow_i_opery.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,11352315,Bedzie_rewolucja__Menedzerowie_szefami_teatrow_i_opery.html
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Menedżer teatru 

 Określenie menedżer w niektórych kręgach, szczególnie tych związanych 

z sektorem kultury, ma negatywne konotacje. Zapewne wpływa na to fakt, że od niemal 

stu lat – czyli odkąd Henri Fayol po raz pierwszy opisał zadania menedżera jako: 

planowanie, organizowanie, podejmowanie decyzji, koordynowanie i kontrolowanie, 

właściwie nie zmieniło się powszechne pojmowanie zadań związanych z tym 

stanowiskiem163. Kierownik –menedżer ma do wypełnienia symboliczną funkcję, którą 

jest wprowadzenie i utrzymanie porządku (szczególnie jeśli pojmujemy zarządzanie „jako 

drogę przez chaos”164). Cechować go powinna troska o przedmioty i pieniądze165. Osoba 

pełniąca taką funkcję, zwłaszcza w zakresie działalności artystycznej, kojarzy się więc 

z brakiem wrażliwości na walory artystyczne, brakiem wyobraźni i koncentracją na 

wyniku finansowym166. 

 Role artysty i menedżera są sobie przeciwstawiane szczególnie w odniesieniu do 

instytucji artystycznych. Często wspominają o tym dyrektorzy teatrów. Krystyna 

Meissner w jednym z wywiadów mówi wprost, że funkcje artysty i menedżera są ze sobą 

sprzeczne167. Najczęściej menedżer utożsamiany jest z funkcją dyrektora naczelnego, 

a artysta – artystycznego. Ustawa nie wyszczególnia jednak tych funkcji, wyróżniając 

jedynie stanowisko dyrektora – który (już na podstawie statutu) może łączyć funkcje 

dyrektora naczelnego i artystycznego, przy czym ta druga, jest de facto rolą zastępcy. 

Niejednokrotnie więc można spotkać się z opinią, iż: „rzecz stoi na głowie bo przecież 

(…) to artysta winien kształtować obraz i zadania placówki, a menedżer służyć mu 

pomocą organizacyjną pilnując budżetu, ale nie przycinając skrzydeł bez potrzeby”168. 

Jednym z wielu przykładów, ukazującym powszechne pojmowanie ról: menedżera 

– dyrektora i artysty jest dyskusja, jaka wywiązała się po śmierci Macieja Korwina – 

dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni. Był on, w opinii zespołu, organizatora 

i postronnych obserwatorów, wyjątkiem potwierdzającym regułę – a więc osobą umiejącą 

łączyć te funkcje. 

                                                             
163 Por.: Mintzberg H. (2012) Zarządzanie… op.cit., s.19. 
164 Por.: Koźmiński A., Piotrowski W. (2002) Zarządzanie teoria i praktyka… op.cit., s. 56. 
165 Zob.: Czarniawska B. (2010) Trochę inna… op.cit, s.83. 
166 Znakomicie zobrazowali to aktorzy Teatru Współczesnego ze Szczecina w spektaklu Judyta, który był 
wystawiany w ramach Warszawskich Spotkań Teatralnych na przełomie marca i kwietnia 2012 roku. Pod 
wpływem wspomnianego już protestu ludzi teatru w jednej ze scen popędzali techników krzycząc: „Co 
wam tak to wolno idzie? Menedżerów tam nie macie?”  
167 Meissner K. Podnieca mnie ryzyko, rozm. przepr. Jolanta Kowalska, „Teatr” 2009, nr 11, s. 36-39.  
168 Szwarcman D., Dryg do dyrygowania, „Polityka” 12.12-18.12.2012, nr 50 s. 93. 
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Zasługą Dyrektora Macieja Korwina jest to, że z takim sukcesem wyprowadził gdyński teatr na 

trudne wody wolnego rynku. Zapewnił Teatrowi Muzycznemu i publiczność, i artystyczne osiągnięcia, 

dochody i nagrody. Miał nieczęsty menedżerski dar łączenia tych sprzeczności169.  

Wymienione w powyższej wypowiedzi: publiczność, artystyczne osiągnięcia, 

dochody i nagrody, nie bez przyczyny określone są mianem „sprzeczności”. W teatrach 

z założenia to lekki, komediowy i niezbyt ambitny repertuar jest źródłem dochodów 

i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności. Zazwyczaj dyrektorzy 

decydują się na utrzymanie w repertuarze kilku „komercyjnych” spektakli, które 

pomagają dopiąć budżet i najczęściej zarabiają na bardziej ambitne produkcje. Ludzie 

teatru (co wyrażają choćby w liście protestacyjnym170) obawiają się właśnie, że menedżer 

nie będzie umiał wyważyć proporcji pomiędzy tymi pozycjami, które powinny na siebie 

zarabiać a ambitnym repertuarem – co doprowadzi w konsekwencji do upadku teatru 

artystycznego jako praktyki, która jest udziałem polskich teatrów publicznych. 

Równocześnie pojawiają się jednak głosy, sugerujące, że funkcje dyrektora artystycznego 

i naczelnego powinny być rozdzielane: 

Nie mam wątpliwości, że lepszym rozwiązaniem dla teatru jest rozdzielenie kompetencji 

artystycznych i administracyjnych. Funkcja menedżera kultury obejmuje coraz więcej obowiązków 

i kompetencji, którymi trudno obciążać artystę (…) w Polsce jest ledwie kilka osób, które potrafią łączyć 

sprawność organizacyjną, znajomość coraz bardziej skomplikowanych procedur prawnych, wiedzę 

ekonomiczną sprzężoną z umiejętnością pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł. A do tego rozumieją 

specyfikę teatru i jego miejsce w przestrzeni społecznej, są ludźmi kultury (w dawnym tego słowa 

znaczeniu), posiadają niebanalną osobowość i autorytet w środowisku, co przekłada się na konkretne 

kontakty. (…) pojawiają się co prawda kierunki oferujące kształcenie w dziedzinie zarządzania kulturą, ale 

śmiem twierdzić, że żadne studia nie nauczą tego, co jest najbardziej ulotne w tym zawodzie: pasji, 

ciekawości wobec wciąż zmieniającej się sztuki teatru, no i osobowości właśnie171.  

Z drugiej strony, rozdzielenie tych funkcji może prowadzić do konfliktów. Jak 

zauważa dyrektor Krzysztof Orzechowski: 

Nie ulega wątpliwości, że teatr musi posiadać koryfeusza, szefa artystycznego, który będzie 

przewodził instytucji. Ale teraz powstaje pytanie, czy ma być on zarazem i szefem artystycznym 

i  zajmować się sprawami administracyjno-finansowymi, czy też zajmować się tylko kwestiami 

artystycznymi, a do pomocy mieć menedżera? (…) Model tzw. ”menedżerski”, w którym na czele instytucji 
                                                             
169 Zalesiński J., Dyrektor by tego chciał, „Polska Dziennik Bałtycki”, 29.01.2013, nr 24, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/154972.html?josso_assertion_id=507C823937F0E17C 
[odczyt 31.01.2013]. 
170 Protest Teatr nie jest produktem/widz nie jest klientem. 
171 Zalesiński J., Dyrektor by tego chciał… op. cit. 
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stoi menedżer, do pomocy mający osobę odpowiedzialną za sprawy artystyczne, z powodzeniem 

funkcjonuje na zachodzie Europy, a u nas po prostu się nie sprawdza lub sprawdza się niezwykle rzadko. 

To muszą wyjątkowo spotkać się ludzie, którzy będą w stanie się ze sobą porozumieć, aby prowadzić teatr 

w oparciu o taki model. A z reguły jest tak, że każdy „ciągnie” w swoją stronę i na ogół prowadzi to do 

konfliktów. Wygląda to tak, że szef artystyczny, który w takim modelu jest podległy dyrektorowi 

naczelnemu-menedżerowi, uważa – zresztą chyba słusznie – że to on reprezentuje najistotniejszą, czyli 

statutową działalność teatru. A menedżer z kolei uważa się za tę osobę, która jest najważniejsza 

w strukturze organizacyjnej, chociaż niekoniecznie zna się on na sprawach artystycznych. Dlatego w wielu 

wypadkach, w wielu poważnych teatrach w Polsce te funkcje się łączy172. 

Trudno jest w tym względzie wskazać jedyne właściwe rozwiązanie. Jak słusznie 

zauważa dyrektor Orzechowski, wiele zależy od konkretnej sytuacji i osób. Nie zmienia 

to jednak faktu, że zdecydowanie „odczarowania” w kontekście stanowiska dyrektora 

teatru wymaga pojęcie „menedżer” i to, czym w powszechnym rozumieniu ma się 

zajmować. 

W najprostszym ujęciu menedżer to „osoba zarządzająca”173. Esencjonalnie 

opisuje tę rolę Henry Mintzberg:  

(…) to człowiek kierujący organizacją lub jednym z jej działów. Definicja ta obejmuje dyrektorów 

naczelnych, wiceprezesów, biskupów, brygadzistów, trenerów hokeja i premierów174. 

Określanie dyrektora teatru mianem menedżera nie jest więc nadużyciem, nie jest 

też niezgodne ze stanem faktycznym. Dyrektor bowiem, z racji zajmowanego stanowiska, 

kieruje organizacją. Jak jednak pokazują powyższe przykłady, problem dotyczy nie tyle 

dyrektora ile właśnie jego specyficznej funkcji – artystycznej. Dyrektor artystyczny 

(niezależnie od tego czy łączy funkcje czy też ich nie łączy), to ktoś, kto podejmuje 

zadania związane z tym, co jest istotą teatru i wobec tego często można spotkać się 

z opinią, że z zarządzeniem nie ma nic wspólnego. W tym miejscu warto przywołać 

słowa Petera Druckera. Wskazuje on, że fundamentalne zadanie menedżera, polega na 

tym, by: 

                                                             
172Wypowiedź Krzysztofa Orzechowskiego z wywiadu z Adamem Szafranem zamieszczona 
w niepublikowanej pracy magisterskiej Modele zarządzania na przykładzie teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie. Pierwsze (1893-1915) i ostatnie (1989-2008) dyrekcje. Obronionej na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej UJ w 2008 roku. 
173Pojecie to stosowane jest wymiennie z określeniem menedżer w większości książek poświęconych 
zarządzaniu.  
174 Mintzberg H. (2005) Praca menedżera – fakty i mity, [w:] Harvard Business Review. Przywództwo. 
s.19. 
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(…) ludzie byli w stanie realizować wspólne zadania przez wyznaczenie im wspólnych celów 

i wartości, przez tworzenie właściwiej struktury, przez nieustanne szkolenia i rozwój niezbędny, by byli 

w stanie to osiągnąć i reagować na zmiany. Samo znaczenie tego zadania uległo jednak zmianie, choćby 

dlatego, ze działania zarządzających doprowadziły do przekształcenia siły roboczej złożonej 

z niewykwalifikowanych robotników w siłę roboczą tworzoną przez wysoko wykształconych 

[wykwalifikowanych przyp. autor] pracowników wiedzy175. 

 Peter Drucker oczywiście nie miał na myśli teatru. Jednak ideę zawartą w jego 

myśli można odnieść do zadań dyrektora artystycznego i sytuacji pracowników 

artystycznych. Przecież przygotowywanie i planowanie repertuaru, zapraszanie do 

współpracy poszczególnych artystów, budowanie zespołu, opracowywanie wizji teatru – 

to nic innego jak zarządzanie. Dorota Szwarcman, w artykule dotyczącym zarządzania 

orkiestrą stwierdza, że:  

(…) orkiestra to zespół ludzi, którzy – jak w fabryce czy korporacji – mają coś razem wykonać. Z jedną 

różnicą: przedmiotem wykonania jest dzieło sztuki176.  

Aktorzy, reżyserzy, scenografowie, choreografowie, czy muzycy ale też technicy, 

dźwiękowcy i oświetleniowcy to pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje, 

wykształcenie, specjalistyczne umiejętności. Zdarza się tak (choć coraz rzadziej, jak 

zauważa szefowa działu kadr z Teatru Polskiego we Wrocławiu177), że pracownik nie 

posiada w tym zakresie odpowiednich dokumentów (wykształcenia), ale o jego wartości 

decydują jego wyjątkowe zdolności, które w wielu przypadkach są równie cenne, jak 

zdobyta wiedza. Dyrektor artystyczny, podejmując określone decyzje dotyczące 

repertuaru czy obsady, zapewnia tym pracownikom możliwości rozwoju. W dodatku 

musi zadbać o to, by formalny zespół faktycznie był zespołem – czyli by wszyscy „byli 

w stanie realizować wspólne zadania”. Krystyna Meissner opisuje to następującymi 

słowami: 

Dla mnie ideałem jest zintegrowany wspólnym celem zespół artystyczny i techniczny, to znaczy 

taki, w którym priorytetem nie jest wypracowanie „konstelacji gwiazd” aktorskich, nie dąży się do 

wyeksponowania poszczególnych artystów, ale do zafascynowania widza pracą całej ekipy. Ważna jest 

wartość integralna spektaklu a nie występ nawet świetnego aktora z pracą innych współrealizatorów 

w tle178.  

                                                             
175 Drucker P. (1988) Zarządzanie a funkcjonowanie świata, [w:] (2004) Zawód menedżer, Czarnów s. 258. 
176 Szwarcman D., Dryg do dyrygowania… op. cit. s. 92. 
177 Źródło: materiały własne zebrane podczas badań prowadzonych w teatrze dnia 14.01.2013 roku. 
178 Meissner K. Podnieca mnie ryzyko… op. cit. s. 37. 
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W innym wywiadzie dodaje: 

Ważną sprawą jest współodpowiedzialność zespołu za to co się wspólnie robi. A w teatralnym 

zespole pracują ludzie różnych profesji (…) łatwiej jest dogadać się z takim zespołem w którym każdy jest 

doceniany, zna swoje miejsce, swoje znaczenie i odczuwa dumę ze wspólnych osiągnięć teatru179. 

 Jan Marton (z którym w dużej mierze zgadza się Barbara Czarniawska) 

w odpowiedzi na pytanie „Dlaczego ludzie wierzą, że kierownicy są konieczni?” opisuje 

role dyrektora przez pryzmat jego trzech centralnych funkcji: wyznaczania przyszłego 

kierunku działań, reprezentacji na zewnątrz oraz budowania kultury organizacyjnej180. 

Henry Mintzberg w tekście Praca menedżera – fakty i mity przeprowadza 

dogłębną analizę tego, co w rzeczywistości robią menedżerowie, dochodząc do wniosku, 

że: „pracę menedżera można opisać w kategoriach różnych „ról”, czyli za pomocą 

wewnętrznie uporządkowanych zbiorów zachowań identyfikowanych ze 

stanowiskiem”181. 

Mintzberg wyróżnia dziesięć takich ról podzielonych na trzy grupy: role 

interpersonalne, informacyjne i decyzyjne. 

 
Rysunek 1. Role menedżera. Źródło: Mintzberg H. (2005) Praca menedżera – fakty i mity, [w:] „Harvard 
Business Review”, Przywództwo. s. 20. 

                                                             
179 Zając J., Dyrektor teatru… op.cit., s. 14. 
180 Czarniawska B. (2010), Trochę inna… op. cit., s. 89. 
181 Mintzberg H.(2005) Praca menedżera… op. cit. s. 20. 
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Dyrektor teatru – czy to w wymiarze administracyjnym czy artystycznym – ma do 

odegrania dokładnie takie same role i do wypełnienia wymienione przez Jana Martona 

funkcje.  

W myśl przepisów Ustawy (art. 13), określa organizację wewnętrzną instytucji 

kultury poprzez nadanie instytucji regulaminu organizacyjnego oraz zarządza nią 

i reprezentuje ją na zewnątrz (art.17). Według przepisów Ustawy o finansach publicznych 

odpowiada za kontrolę zarządczą (art. 69) – co wiąże się m.in. z budowaniem kultury 

organizacyjnej instytucji.  

Na podstawie analizy statutów182 można stworzyć listę obowiązków dyrektora. 

Obejmuje ona m.in.: 

1/ podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej zmierzających do 

funkcjonowania Teatru na najwyższym poziomie artystycznym; (ustalanie repertuaru) 

2/ kierowanie sprawami organizacyjnymi i administracyjno- finansowymi; (kierownictwo 

w sprawach finansowych, organizacyjnych, ochrony, obrony, obrony cywilnej, bhp, ppoż.) 

3/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz 

wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; (w odniesieniu do pracowników i kandydatów na 

pracowników teatrów) 

4/ sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem dyscypliny pracy w Teatrze; 

5/ przestrzeganie dyscypliny finansowej; 

6/ stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Teatru; 

7/ wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych; 

8/ przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, 

sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 

9/ utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi 

organami administracji państwowej i samorządowej; 

10/ przygotowywanie i kształtowanie strategii teatru; 

11/nadzór nad prowadzaniem strony internetowej teatru183; 

Z kolei regulaminy teatrów184 określają najczęściej, według szczegółowych 

opisów zadań dyrektora, iż odpowiada on przede wszystkim za działalność artystyczną 

                                                             
182 Analiza obejmowała 48 statutów do których udało dotrzeć się za pośrednictwem Internetu lub 
bezpośredniego kontaktu z instytucjami. 
183 Jest to oczywiście kompilacja punktów z różnych statutów (większość zadań się powtarza). 
184 Na podstawie analizy 25 regulaminów teatrów dramatycznych. Analizowane dokumenty zostały zebrane 
ze stron BIP instytucji, oraz udostępnione na pisemną, przesłaną e-mailem, prośbę. Badanie nie obejmuje 
wszystkich teatrów dramatycznych, gdyż wiele z nich nie zamieszcza tego typu informacji na swoich 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej (jeden z teatrów w ogóle takiej strony nie posiada) a ponad 
połowa instytucji nie odpowiedziała również na prośbę o przesłanie informacji. 
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teatru, która wymieniana jest jako pierwsza na liście jego obowiązków. Podkreślana jest 

funkcja dyrektora jako pracodawcy i „bezpośredniego przełożonego wszystkich 

pracowników”, który powinien dbać o ich rozwój i podnoszenie kwalifikacji, 

bezpieczeństwo oraz zapewnienie właściwych warunków pracy i socjalno-bytowych oraz 

rozliczać podległych mu kierowników oraz samodzielnych pracowników z powierzonych 

zadań. Ponadto dyrektor reprezentuje teatr, zawiera umowy, czuwa nad przestrzeganiem 

przepisów prawa, zatwierdza plany finansowe, zatwierdza harmonogramy pracy, 

nadzoruje proces zarządzania teatrem poprzez zapewnienie sprawnego działania struktury 

organizacyjnej i systemu obiegu dokumentów, kreuje politykę marketingową i strategię 

promocji. 

Od stycznia 2012 roku – czyli odkąd weszła w życie nowelizacja Ustawy – 

zadania i obowiązki dyrektora teatru są również zawarte w umowie (art.15.5), która 

zostaje podpisana przez organizatora i kandydata na stanowisko jeszcze przed jego 

powołaniem. Treści umów185 i wynikające z nich obowiązki dyrektorów teatrów nie 

różnią się znacząco od przytoczonych już w statutach i regulaminach. W opinii części186 

organizatorów instytucji kultury dokumenty te podlegają szczególnej ochronie ze 

względu na: „twórczy charakter treści w nich zawartych” (dotyczy głównie programów 

artystycznych, które stanowią załącznik do umowy)187 oraz „dane stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa (…) czyli informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne (…) lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą”188. Warto zwrócić uwagę, że to nie 

tylko organizator odmawia udzielania tego typu informacji, ale sprzeciwiają się temu też 

sami dyrektorzy189. Można więc zakładać, że traktują oni informacje zawarte w umowach 

jako poufne know-how, a więc autorskie koncepcje dotyczące zarówno tego, czym się 

zajmują (program artystyczny, działalność/aktywność teatru), jak i w jaki sposób to 

realizują (organizacja, marketing, zasady funkcjonowania).  

W umowach, które zostały udostępnione na potrzeby niniejszej pracy, podkreślone 

są przede wszystkim kwestie dotyczące zarządzania finansami i gospodarowania mieniem 

teatru. Ogólnie dyrektor „odpowiada za całość spraw związaną z prawidłowym 

                                                             
185 Udało mi się dotrzeć jedynie do 9 umów zawartych z dyrektorami w roku 2012.  
186 Część organizatorów umieszcza umowy wraz z wszystkimi załącznikami na swoich stronach 
internetowych, a cześć odmawia ich udostępnienia, odwołując się do prawa do ograniczania dostępu do 
informacji publicznej (Ustawa o dostępie do informacji publicznej art. 5. 1 i 2). 
187 Informacja otrzymana od Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
188 Informacja zawarta w decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
189 Czterej dyrektorzy instytucji, których organizatorem jest województwo mazowieckie, na piśmie złożyli 
oświadczenia woli o braku zgody na udostępnianie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
teatrów. 
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funkcjonowaniem instytucji, realizacją jej zadań oraz reprezentuje ją na zewnątrz”, ale też 

kierując teatrem realizuje politykę kulturalną regionu (np.: województwa). Zobowiązuje 

się też do „podejmowania działań w celu pozyskania dodatkowych środków na 

działalność teatru”; „racjonalizacji wydatków”, „przestrzegania dyscypliny finansowej”.  

Poszczególne zadania dyrektorów teatrów przedstawione w dokumentach 

organizacyjnych, można przypisać rolom menedżera wyszczególnionym przez 

Minzberga. W tym względzie nie ma znaczenia, jakiej materii dotyczą, a podział na 

sprawy artystyczne i administracyjne nie ma większego sensu. Niezależnie od tego, czy 

dyrektor ustala właśnie repertuar, decyduje o zatrudnieniu określonego reżysera, czy też 

podejmuje decyzje o zakupieniu praw autorskich do wybranego tekstu – wciela się 

między innymi w rolę przedsiębiorcy. Najpierw poszukuje możliwych 

ulepszeń/rozwiązań, które pozwolą „zaadoptować [teatr przyp. autor] do zmieniających 

się warunków otoczenia”190 – ogląda różne spektakle, poznaje różnych reżyserów, czyta 

teksty, które mogą stać się kanwą przedstawienia. Decyduje o tematach, które zostaną 

poruszone na scenie. „Stale szuka nowych pomysłów (…) a gdy pojawi się jakaś dobra 

koncepcja, inicjuje proces rozwoju, który może kontrolować osobiście lub zlecić nadzór 

nad nim podwładnemu”191. Także w zakresie decyzji artystycznych podejmuje więc 

działania charakterystyczne dla menedżera. 

Unikanie, czy niechęć wobec określeń takich jak „menedżer” lub „zarządzanie” 

przypomina trochę próbę magicznego naginania rzeczywistości – tak jakby samo 

wymazanie pojedynczych wyrazów mogło ograniczyć wpływ związanych z nim 

prawidłowości i zasad postępowania opartych na osiągnięciu jak najlepszego wyniku, 

również ekonomicznego. Przypomina to trochę opisaną przez Druckera sytuację 

amerykańskiego sektora non-profit: 

Dwadzieścia lat temu zarządzanie było dla osób działających w organizacjach non profit słowem 

wręcz nieprzyzwoitym. Oznaczało pogoń za zyskiem, a organizacje nie nastawione na zysk szczyciły się 

tym, że są wolne od brudów komercjonalizmu, że wznoszą się ponad takie przyziemne, plugawe sprawy192. 

Obecnie sektor ten rozwija się bardzo prężnie, nadal z sukcesem realizując swoją 

misję z wykorzystaniem nazwanego już wprost zarządzania. Wiąże się z tym przede 

                                                             
190 Mintzberg H. (2005) Praca menedżera… op. cit.. s. 26. 
191 Ibidem. 
192 Drucker P. (1989) Czego mogą się nauczyć firmy biznesowe od instytucji non profit [w:] (2004) Zawód 
menedżer, Czarnów s. 215. 
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wszystkim pewna transparentność i świadomość działania, znajomość obowiązków 

i zasad, co umożliwia rozliczanie się z podejmowanych decyzji.  

W moim przekonaniu dyrektor jest więc menedżerem zarówno wtedy, gdy liczy 

pieniądze, jak i wtedy, gdy opracowuje program artystyczny nie przejmując się kosztami. 

To do niego należy wyważenie sił ekonomicznych, artystycznych i społecznych, gdyż to 

on jest autorem swojego teatru. 

Autor 

Wprowadzenie 

„Autor pozostaje niezmiennie centralną figurą w myśleniu o literaturze, sztuce 

i twórczości”193. W obszarze sztuki teatru postać autora obecna jest w wielu różnych 

wymiarach i kontekstach. Wyróżnia się między innymi: autora dramatu, przedstawienia 

teatralnego, scenografii, kostiumów i adaptacji tekstu. Mówi się o autorskich 

rozwiązaniach inscenizacyjnych, kreacjach aktorskich, koncepcjach artystycznych 

i o autorskich teatrach. Z perspektywy tematu niniejszej pracy ostatnie z tych określeń 

jest szczególnie istotne, gdyż obejmuje nie tyle wycinek sztuki teatru ile pewną 

„zamkniętą całość”, którą można odnieść do pojęcia „autorska dyrekcja” (określania te 

nie są jednak tożsame). Pojęć tych nie można też opisywać w oderwaniu pozostałych 

kontekstów, w jakich pojawia się określenie „autor”. Należy bowiem pamiętać, że w 

teatrze wszystkie wspomniane elementy (a i wiele innych nie wspomnianych) wzajemnie 

się przenikają i uzupełniają. Dlatego też, w zależności od przyjętej optyki, teatr autorski 

definiować można na wiele różnych sposobów – zarówno w odniesieniu do autora 

dramatu, przedstawienia, jak i adaptacji tekstu, scenografii, aktorstwa, a ponadto sposobu 

pracy, formy organizacyjnej i tym podobnych. Nie można przy tym zapominać, że 

każdego z możliwych autorów teatru łączy ze swoim dziełem nieco inny rodzaj, z natury 

rzeczy bardzo złożonej, relacji. 

Poszczególne, wyróżnione w niniejszym podrozdziale, kategorie służą 

zobrazowaniu wielowymiarowości autorstwa w odniesieniu do sztuki teatru. Żadna 

z kategorii nie została opisana wyczerpująco, gdyż ilość możliwych przykładów, 

                                                             
193 Materiały do cyklu seminariów Czytanki dla robotników sztuki prowadzonych przez Teresę 
Święćkowską w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy. [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.wuw-warszawa.pl/program.php?lang=&page=wydarzenia&id=89&mod=opis [odczyt 
09.03.2013]. 

http://www.wuw-warszawa.pl/program.php?lang=&page=wydarzenia&id=89&mod=opis
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Autor – założyciel 

Posłużę się tu najprostszym skojarzeniem, zaczerpniętym ze Słownika Języka 

Polskiego194, według którego „autor” to: 

1.twórca dzieła literackiego, naukowego, dzieła sztuki, dzieła technicznego (wynalazku, projektu): Autor 

dramatu, powieści, obrazu, referatu, scenariusza, tekstu piosenki, wynalazku. Autor klasyczny, 

współczesny”. 

2. sprawca, inicjator, projektodawca: Autor planu, plotki, pomysłu, projektu, wieczoru. 

Teatrem autorskim będzie więc każdy teatr, który założony został przez pojedynczą osobę 

lub grupę osób. Jednak, nawet przy tak oczywistym, wydawałoby się, skojarzeniu, 

praktyka funkcjonowania teatrów i grup teatralnych uzmysławia, że w ramach kategorii 

„autor – założyciel” wskazać można kilka różnych „odmian autorskości”. Czym innym 

jest bowiem Teatr Autorski Blee Piotra Nity, Teatr Nowy Piotra Siekluckiego (Kraków), 

Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego (Warszawa) czy Ośrodek Praktyk Teatralnych 

Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego – a to jedynie kilka z bogactwa możliwych 

przykładów. Ich wspólnym mianownikiem pozostaje fakt, że mamy do czynienia 

z „namacalnymi” tworami (choć nie zawsze jest to instytucja – czasem po prostu grupa 

ludzi) które zostały założone/stworzone przez osoby, mające też decydujący wpływ na 

ich aktualny (/ostateczny?) rodzaj działalności. Każdy z tych teatrów cechuje jednak 

zupełnie inna koncepcja artystyczna, charakter, styl pracy i sposób funkcjonowania 

oparty w dużej mierze na relacji pomiędzy teatrem (jako koncepcją), a jego twórcą.  

Teatr Autorski Blee jest195 prywatnym teatrem offowym oraz, jak określa to jego 

twórca Piotr Nita, „teatrem latającym”196 bez stałej siedziby, wyrosłym na gruncie Grupy 

Literackiej Blee. W teatrze tym jego autor jest równocześnie reżyserem spektakli 

i autorem adaptowanych tekstów, ale jak podkreśla, sam teatr jest wynikiem pracy 

zespołowej. 

                                                             
194 Słownik Języka Polskiego… op.cit., s. 101. 
195 Aktualnie teatr nie działa aktywnie, ale figuruje w wydawanej przez Instytut Raszewskiego internetowej 
publikacji Teatr w Polsce 2013 – dokumentacja sezonu 2011/2012. 
196 Piotr Nita w inkubatorze pomysłów, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://cgk.czestochowa.pl/zapisane/piotr-nita-w-inkubatorze-pomyslow-2/ [odczyt 11.03.2013]. 

http://cgk.czestochowa.pl/zapisane/piotr-nita-w-inkubatorze-pomyslow-2/
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W pewnym momencie faktycznie ciężar decydowania spadł na mnie. To z mojej inicjatywy 

odbywały się próby, spotkania, a finalnie i spektakle. Jednak wciąż była to praca zespołowa. Teraz dopiero 

widzę ile się wtedy nauczyłem – właśnie jako animator, jako taki „zachęcacz” i organizator197. 

Teatr ten, mimo deklarowanej pracy zespołowej, pozostaje jednak inicjatywą, 

tworem i wyrazem twórczości artystycznej pojedynczej osoby, która właśnie w tym 

miejscu stawia swoje pierwsze kroki w twórczości artystycznej. 

Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa początkowo nie miało własnej siedziby, 

jednak od 2006, dzięki Januszowi Marchwińskiemu, który na 10 lat bezpłatnie udostępnił 

grupie absolwentów PWST lokal przy Gazowej – jest to nie tylko grupa teatralna, ale też 

konkretne miejsce na kulturalnej mapie Krakowa. Teatr, według zadeklarowanych celów 

statutowych, zajmuje się promocją nowej dramaturgii, promocją młodych artystów, 

działaniami edukacyjnymi z dziedziny sztuki, przeciwdziałaniem wykluczeniom. 

W teatrze tym, jego „główny” założyciel Piotr Sieklucki gra i reżyseruje spektakle, 

jednak stanowią one jedynie część proponowanego repertuaru198. O teatrze tym na samym 

początku jego działalności Łukasz Drewniak napisał: 

I jeszcze jedno: to nie jest teatr autorski, a takiemu byłoby w Krakowie łatwiej, tylko platforma dla 

grupy zaprzyjaźnionych twórców, scena debiutu dla absolwentów krakowskiej reżyserii. Trudno będzie 

zebrać plany artystyczne wielu ludzi w jednym kierunku199. 

Teatr Nowy nie jest teatrem jednego reżysera, jest jednak teatrem autorskim – 

teatrem o specyficznej atmosferze, wyrażającym de facto sprecyzowane poglądy jego 

założycieli. Jak w jednym z wywiadów wspominał jego dyrektor: 

Zawsze chcieliśmy być niezależni. We własnym teatrze możemy sobie pozwolić na wszystko.(…) 

A my nie mamy nic do stracenia, żaden urzędnik nie może przyjść i powiedzieć, co państwo tu robią200? 

Zauważa to również Łukasz Drewniak: 

 Staram się dzisiaj czytać ich oficjalną nazwę – Teatr Nowy Kraków – nie jako "nowy teatr 

z Krakowa", a teatr "Nowego Krakowa". Rzeczywiście jest w nich coś z nowego, odmienionego miasta – 

                                                             
197 Ibidem. 
198 Siedem na dwadzieścia wyprodukowanych przez teatr spektakli. 
199 Drewniak Ł. Dwaj farciarze z Kazimierza, „Dziennik Polski”, 27.07.2007, nr 174, [dok. elektr.], dostęp 
online:http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/42087.html?josso_assertion_id=0BA361195BC1BF4C [odczyt 
11.03.2013]. 
200 Demeńczuk M., Teatr entuzjastów, „Miesiąc w Krakowie”, 2009, nr 1, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/64780.html [odczyt 11.03.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/42087.html?josso_assertion_id=0BA361195BC1BF4C
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/64780.html
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ludzi użalających się nad sobą, zapijaczonych i zabarowanych na amen, nareszcie zastępują ci, którzy na 

razie wiedzą, czego chcą201. 

Aktualnie tendencja ta „przybrała na sile” – poglądy i sposób myślenia są 

wyrażane już nie tylko w formie artystycznej, ale też w formie projektów społecznych:  

 Teatr Nowy działa już sześć lat i jesteśmy w momencie, w którym coraz wyraźniej reorientujemy 

naszą działalność z projektów stricte artystycznych na projekty społeczne, edukacyjne, angażujące 

społeczność, dla której są robione202. 

Zupełnie innym przykładem teatru autora – założyciela jest warszawski Nowy  

Teatr Krzysztofa Warlikowskiego. Powstał w 2007 decyzją rady miasta stołecznego 

Warszawy, która uchwaliła podział Teatru Nowego na Teatr Praga (impresaryjny) i Teatr 

Nowy (repertuarowy)203. Formalnie Warlikowski nie założył więc swojego teatru, co 

więcej pełni w nim „jedynie” rolę dyrektora artystycznego, ale mimo to można uznać go 

autorem, który budował teatr ten od postaw. 

To jest nasz teatr – mówił – nigdy nie widziałem siebie jako lidera takiego jak Kantor czy 

Grotowski, ale też nigdy nie chciałem zostać dyrektorem teatru instytucjonalnego. To właśnie miejsce, 

które odkryliśmy na warszawskim Mokotowie, a także siła tworzącego się wokół mnie zespołu pchnęły 

mnie, nas wszystkich, do tego, abyśmy stworzyli coś od nowa.  

– Nie obejmuję posady dyrektora – zastrzegał – na razie wynajmujemy biura od MPO, przejęliśmy dobra po 

Teatrze Nowym: fortepian i fotele, kilka krzeseł przynieśliśmy z domu. Dostaliśmy budżet od miasta 

niebagatelny, mamy poparcie prezydent Warszawy i ministra kultury – opowiadał204.  

W tym kontekście wart odnotowania jest też komentarz krytyka teatralnego 

Romana Pawłowskiego: „odnowionym Nowym pokieruje Krzysztof Warlikowski, 

któremu dawno należała się własna scena”205. Teatr Warlikowskiego został więc 

zbudowany nie tyle jako „instytucja”, ale pewna estetyka artystyczna, światopogląd 

i postawa, której ów teatr jest wyrazem. Realizowane w nim spektakle tworzone są 
                                                             
201 Drewniak Ł. Dwaj farciarze z Kazimierza… op. cit. 
202 Cagiel G., Wściekli na Kraków. Piszą manifest i pytają o kulturę, „Gazeta Wyborcza” [online], 
2.02.2013, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://cjg.gazeta.pl/CJG_Krakow/1,104365,13336150,Wsciekli_na_Krakow__Pisza_manifest_i_pytaja_o_k
ulture.html [odczyt 11.03.2013]. 
203 Uchwała Nr XVI/531/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie 
zamiaru i przyczyn podziału Teatru Nowego.  
204 Wyżynka D., Teatr Warlikowskiego, „Gazeta Wyborcza”, 30.04.2008, nr 102, [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/54870.html [odczyt 11.03.2013]. 
205 Pawłowski R., Pokoleniowa zmiana szefów warszawskich scen, „Gazeta Wyborcza – Stołeczna”, 
2.07.2007, nr 152, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/41198.html [odczyt 
11.03.2013]. 

http://cjg.gazeta.pl/CJG_Krakow/1,104365,13336150,Wsciekli_na_Krakow__Pisza_manifest_i_pytaja_o_kulture.html
http://cjg.gazeta.pl/CJG_Krakow/1,104365,13336150,Wsciekli_na_Krakow__Pisza_manifest_i_pytaja_o_kulture.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/54870.html
http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/41198.html
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w większości przez Warlikowskiego lub – w przypadku innych reżyserów – pod silnym 

wpływem jego koncepcji artystycznej teatru i sposobu myślenia. Potwierdzają to 

wypowiedzi i deklaracje osób związanych z teatrem. Na stronie teatru, w zakładce 

„o teatrze” można przeczytać, że „Nowy Teatr tworzy Krzysztof Warlikowski i grupa 

jego stałych współpracowników”206. W filmie dokumentalnym poświęconym Teatrowi 

Nowemu Adam Ferency mówi, że twórca tego teatru „ma wyznawców, to już jest kościół 

Warlikowskiego”207. W jednym z wywiadów Maja Ostaszewska stwierdza, że: „Teatr 

Krzysztofa jest odważny. Często nawet drastyczny208.  

Warlikowski jest więc autorem – założycielem nie jako twórca „fizycznej” 

przestrzeni – teatr został mu bowiem powierzony przez władze miasta. W dodatku był to 

teatr prowadzony uprzednio przez innego reżysera, Adama Hanuszkiewicza. Warlikowski 

zbudował swój teatr dużo wcześniej – w sensie idei i praktyki artystycznej. 

Wypracowanej przez Warlikowskiego praktyce scenicznej i estetyce teatralnej władze 

Warszawy udostępniły zaplecze instytucjonalne, przekazując uprawnienia do kierowania 

Teatrem Nowym. 

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice rozpoczynał pracę jako grupa teatralna 

założona przez Włodzimierza Staniewskiego. Pierwotnie funkcjonował jako 

stowarzyszenie, obecnie jest instytucją, której organizatorami są Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Lubelskie. Działalność Staniewskiego 

przez krytykę jest klasyfikowana jako „eksperymentalny teatr antropologiczny”. 

Założyciel ośrodka jest nie tylko jedynym reżyserem spektakli powstających z udziałem 

zespołu Gardzienic, ale też autorem „nowego gatunku sztuki teatralnej”209, twórcą idei 

nazywanej ekologią teatru (która polega na duchowym sprzężeniu aktorów i widzów 

z otaczającą ich naturą) oraz twórcą autorskiej metody treningu aktorskiego (przy ośrodku 

działa Akademia Praktyk Teatralnych). Jego wizja teatru obejmuje każdy jego aspekt: 

począwszy od podejmowanej tematyki, poprzez pracę z aktorem, na budowaniu relacji 

z widzem skończywszy. Można więc stwierdzić, że jest to teatr autora – założyciela 

w sensie totalnym. Ośrodek ukonstytuował się formalnie przede wszystkim dzięki 

konsekwentnym staraniom Staniewskiego i niezwykłej popularności jaką zdobył na 
                                                             
206Miejsce, tekst umieszony na stronie internetowej Nowego Teatru, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/place [odczyt 11.03.2013]. 
207 Wypowiedź z filmu dokumentalnego o teatrze Warlikowskiego Nowy sen – Krzysztof Warlikowski 
208 Celińska S., Ferency A., Ostaszewska M., Teatr Warlikowskiego jest odważny, a nawet drastyczny. A my 
aktorzy nie jesteśmy misjonarzami, rozm. przep. Sergiusz Piotrkowski, „RMF24” [online], 9.12.2012, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.rmf24.pl/fakty/news-teatr-warlikowskiego-odwazny-a-nawet-
drastyczny-a-my-aktorzy,nId,724697 [odczyt 11.03.2013]. 
209 Kolankiewicz L. Etnooratorium – świętych obcowanie, „ResPublica”, 1987, T.11 s. 48-53. 

http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/place
http://www.rmf24.pl/fakty/news-teatr-warlikowskiego-odwazny-a-nawet-drastyczny-a-my-aktorzy,nId,724697
http://www.rmf24.pl/fakty/news-teatr-warlikowskiego-odwazny-a-nawet-drastyczny-a-my-aktorzy,nId,724697
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światowych scenach – m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Niemczech, Korei, Japonii, 

Egipcie czy w Brazylii210. Aktualnie trwają prace przy renowacji zespołu pałacowo – 

parkowego w Gardzienicach, dzięki czemu lokalna działalność nabierze wymiaru 

międzynarodowego, gdyż Ośrodek zostanie przemianowany na Europejski Ośrodek 

Praktyk Teatralnych. 

„Autor – założyciel” to kategoria prosta i skomplikowana zarazem. Opiera się na 

najprostszym z możliwych skojarzeń ze słowem „autor”, ale dotyka kwestii twórczości, 

kreacji, też estetyki, filozofii, sposobu myślenia, postaw i przekonań. Autor – założyciel 

jest również osobą, która ustala zasady funkcjonowania teatru, nie tylko w ramach 

spektaklu, ale też jako instytucji, tworzy jej ramy, wskazuje i realizuje różne możliwości 

działania, zabiega o wsparcie. Jest to więc de facto jedno z możliwych powiązań twórcy 

i dzieła, wyłaniające się z oceanu możliwości, ale też od niego nie oderwane. Większość 

z przytoczonych przykładów (a i wiele z możliwych tutaj nie wymienionych) pod 

wieloma względami równie dobrze może opisywać relacje, którą można też 

przyporządkować między innymi do kategorii „autor – reżyser”. 

 Autor – reżyser 

Teatr autora – reżysera nie musi oznaczać fizycznej przestrzeni (choć do niej 

często się odnosi), określa bowiem praktykę artystyczną konkretnej osoby, która tworzy 

spójną całość niezależnie od miejsca (mimo, że często z konkretnym miejscem jest 

związana). Jak się okazuje, w powszechnym rozumieniu211 teatr autorski kojarzy się 

najczęściej właśnie z dokonaniami czy działalnością reżysera. Gdy Łukasz Drewniak 

pisał o Teatrze Nowym z Krakowa, że „to nie jest teatr autorski”212 miał na myśli właśnie 

teatr reżysera i konkretną koncepcję artystyczną. „Reżyser uważany jest dziś za 

właściwego autora działa sztuki teatralnej”213. Myślenie to ma swoje źródło w stworzonej 

przez Edwarda Gordona Craiga koncepcji reżysera jako prymarnego „artysty teatru” 

biegłego we wszystkich sztukach wykorzystywanych przez teatr214. Podążając tym 

tropem, należy uznać, że przedstawienie – dzieło sceniczne, nie jest więc sztuką 
                                                             
210 Fenomenem pozostaje fakt, że władze Lublina bardzo długo nie były zainteresowane wsparciem 
inicjatywy, która rozsławiła na świecie Gardzienice i cały region. 
211 W większości artykułów prasowych, tekstów naukowych i wypowiedziach osobistości ze świata teatru 
do których dotarłam, określenie „teatr autorski” było używane właśnie w kontekście działalności reżysera. 
212 Drewniak Ł. Dwaj farciarze z Kazimierza… op. cit. („I jeszcze jedno: to nie jest teatr autorski”; s.63 
niniejszej pracy). 
213 Kosiński D. Sugiera M. i In. (2007), Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko Biała, s. 155. 
214 Zob.: Craig E.G. (1964), O sztuce teatru, Warszawa. 
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synkretyczną, ale sztuką totalną, łączącą wiele elementów, z których każdy nosi piętno 

twórcy. Opisuje to po części Richard Schechner wyróżniając reżyserów władców 

i reżyserów autorów (choć de facto w rozumieniu przyjętym w niniejszym podrozdziale 

oba te pojęcia odnoszą się do reżysera – autora): 

Reżyser władca – wchłania dramat czy inne źródła i sprawuje kontrolę nad aktorami. Uczestnicy 

[widzowie – przyp. autor] doświadczają performansu [przedstawienia – przyp. autor] w interpretacji 

reżysera.  

(…) [Reżyser autor – przyp. autor] w pełni kontroluje to czego doświadczają uczestnicy 

(widzowie), (…) [reżyserzy – przyp. autor] są autorami swoich dzieł aż do najmniejszych detali 

inscenizacyji i ruchu, rozkładu czasowego, scenografii i kostiumów, dźwięku i interpretacji ról. Reżyserzy-

autorzy współpracują z wieloma ludźmi i czerpią z ich twórczych zdolności. Kiedy jednak rozpoczyna się 

współpracę z reżyserem-autorem, wie się, że ostatnie słowo co do tego czy i jak coś zostanie użyte, będzie 

należeć do niego215.  

Szukając konkretnych przykładów tego typu twórców, w pierwszej kolejności 

należy wspomnieć „dwóch największych twórców teatru autorskiego przełomu XX i XXI 

wieku – Jerzego Grzegorzewskiego i Krystiana Lupę”216. Teatr autorski w tym 

rozumieniu tworzą też m.in. Grzegorz Jarzyna, Jan Klata, Paweł Miśkiewicz, ale też 

Krzysztof Warlikowski, czy Włodzimierz Staniewski i wielu innych. 

Jako reżyser Jerzy Grzegorzewski tworzył w sumie w dziewiętnastu różnych 

teatrach, również za granicą oraz w teatrze telewizji. Z kilkoma teatrami – w tym 

z Teatrem Narodowym w Warszawie – przez pewien czas związany był również jako 

dyrektor naczelny i artystyczny. Każde z tych miejsc to jednak elementy większej całości 

– teatru Grzegorzewskiego: nieuchwytnego w ramach instytucjonalnych rozwiązań, choć 

bardzo silnie oddziaływującego na odbiorców. To, jaki teatr udało mu się stworzyć, 

znakomicie opisał Piotr Gruszczyński, już po śmierci artysty w 2005 roku: 

To była wyspa w archipelagu polskiego teatru zupełnie odrębna, oblana wielkim morzem, które 

dzieliło ją od innych lądów. Panował na niej Król-Duch, poeta, niebywale arystokratyczny, oderwany od 

szybkiego rytmu zdarzeń, wsłuchany w rytm rzeczy istotnych i własne wizje, tworzący stale nowy świat 

z przedmiotów przeniesionych, wyjętych z ich codziennego kontekstu, czasem bardzo wzniosłego, które 

                                                             
215 Schechner R. (2006), Performatyka, Wrocław, s. 286. 
216 Kosiński D. (2010), Teatra polskie… op. cit. s. 486.  
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w teatrze jego wyobraźni nabierały nowej mocy, zaskakiwały siłą rażenia. Wyspy już nie ma. (…). Bardzo 

ubyło teatru w Polsce217. 

Z kolei Tadeusz Różewicz w eseju Planeta Grzegorzewski opisał teatr twórcy jako 

cały kosmos:  

Grzegorzewski narysował w tak zwanej realności zaczarowane koło, w którym umieścił swoje 

widzenie świata. Stworzył kosmos na swoją miarę, zagospodarował go swoimi przedmiotami, barwami, 

konstrukcjami, swoim światłem i swoja muzyką... myślami i wizjami, swoimi obrazami. (…) Z latami 

zaczarowane kredowe koło teatru Grzegorzewskiego zamieniło się w czarodziejską kulę. Kula ta, pełna 

niezwykłych marzeń, obrazów dźwięków, krąży po niebie i piekle polskiej sztuki teatralnej218. 

Grzegorzewski z racji, że był na stanowisku dyrektora, w pierwszej kolejności 

kojarzony jest z Teatrem Narodowym (często też z Teatrem Studio), jednak – jak wynika 

z jego wypowiedzi – istotna była dla niego raczej scena niż konkretna instytucja. Mimo to 

długi okres, podczas którego związany był z Teatrem Narodowym (jako pierwszy 

dyrektor po jego odbudowie), wyrazisty repertuar, który zaproponował, wizja Teatru 

Narodowego jako przestrzeni, w której podejmuje się polemikę z tradycją – sprawiły, że 

to on ukształtował ten teatr i wywołał dyskusję nad rolą jaką tak ważna scena powinna 

pełnić w kraju. 

Teatr Krystiana Lupy to mozaika spektakli zrealizowanych w kilkunastu teatrach 

(Lupa nigdy z żadnym z teatrów nie był związany stanowiskiem dyrektora), uzupełniona 

manifestami i refleksjami artystycznymi zamieszczonymi w zbiorze Utopia i jej 

mieszkańcy (1994) oraz trzech tomach prozy – Labirynt (2001), Podglądania (2003) 

i Utopia 2. Penetracje (2003), w których znalazły się też fragmenty prowadzonych przez 

Lupę dzienników. Teatr ten opisał w książce Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy 

Grzegorz Niziołek, stał się on również tematem zrealizowanego w dwa tysiące czwartym 

filmu Lupa – prorok w teatrze oraz teatralnego albumu fotograficznego autorstwa 

Krzysztofa Bielińskiego.  

Jedną z najłatwiej uchwytnych cech charakterystycznych teatru Lupy jest 

„szczególne operowanie czasem”219. Reżyser tworzy „afabularny teatr sytuacji 

                                                             
217 Gruszczyński P., Odys odchodzi. „Tygodnik Powszechny”, 24. 04 2005, nr 17, s.1. 
218Fragmenty Laudacji Tadeusza Różewicza z okazji nadania Jerzemu Grzegorzewskiemu doktoratu 
honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 17.05.2001 r. Różewicz T., Planeta Jerzy Grzegorzewski, 
„Rzeczpospolita”, 11.04.2005, nr 84.  
219Ziomek Ł., Czas odzyskany – teatr Krystiana Lupy, „Ekrany”, 03.2012, nr 5-6, s. 21. 
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międzyludzkich i hipnotycznie oddziałujących stanów psychicznych”220, celebruje 

sytuacje międzyludzkie, napięcia i stany zawieszenia akcji. Buduje długie sceny 

i w efekcie wielogodzinne (czasami trwające nawet 9 godzin) przedstawienia. 

Twórca kojarzony jest przede wszystkim z Narodowym Starym Teatrem 

w Krakowie, w którym przez trzydzieści lat zatrudniony był na etacie reżysera221. 

Odszedł z teatru pod koniec 2012 roku wyrażając tym samem swój protest przeciwko 

powołaniu na dyrektora teatru Jana Klaty. Jak mówił w wywiadzie, mimo że można 

reżyserować nie będąc na etacie, to jednak etat oznacza „przynależność do pewnej 

wspólnoty dyskursu”222. Lupa zasiadał w Radzie Artystycznej Starego Teatru, organie, 

który w jego rozumieniu „wiele wie o tym teatrze, o mechanizmach jego funkcjonowania, 

o zagrożeniach, które tu są, ma doświadczenie, służy radą”. Rada, jak stwierdza reżyser, 

okazała się jednak „iluzoryczna, zbędna – w momencie przełomowym dla teatru nie 

została przez ministra kultury, który powoływał nowego dyrektora, zauważona 

i wysłuchana”223. 

 To Lupa świadomie i z premedytacją sam „dobiera” teatry, w których chce 

tworzyć swój autorski teatr: 

Teatry, w których miał pan swoje udzielne księstwa i mógł z zaufanymi aktorami wypracowywać 

spektakle, zmieniły dyrektorów albo – jak TR – nie mają pieniędzy, a za rok także siedziby. Czuje się pan 

wydziedziczony? 

 Staram się pracować w tych teatrach, w których rzeczywiście, dogłębnie i oficjalnie, daje się 

prymat poszukiwaniom. Takich, które kojarzone są z nową generacją twórców i odbiorców, i z nowym 

językiem teatru. Nie chcę pracować w teatrze środka, ponieważ wydaje mi się to stratą czasu, którego teraz 

jest coraz mniej224. 

 Teatr autorski Krystiana Lupy to nie tylko wyrazistość jego spektakli, ale też tryb 

pracy wykraczający poza tempo teatru repertuarowego. Jest to możliwe, gdyż Lupa 

wypracował sobie pozycję środowiskową, która umożliwia mu narzucanie swoich 

warunków dyrektorom teatrów. Poza tym reżyser „dysponuje” grupą oddanych mu 

aktorów, którzy pracują razem z nim w różnych instytucjach i powracają w kolejnych 

jego spektaklach. 

                                                             
220 Niziołek G. (1997), Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy, Kraków, s. 25. 
221 Poza Starym Teatrem Lupa często współpracował też z Teatrem Dramatycznym w Warszawie i Teatrem 
Polskim we Wrocławiu. 
222 Lupa K., Nie chcę do środka, rozm. przep. Aneta Kryzioł, „Polityka”, 9.10.2012, nr 2878, s.95. 
223 Ibidem. 
224Ibidem, s.96 
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Jan Klata – przeciw którego nominacji na dyrektora Starego Teatru oraz sposobie 

jej przeprowadzenia protestował Krystian Lupa – również tworzy swój autorski teatr, 

w dodatku silnie ukształtowany właśnie przez Lupę, którego jest uczniem. Twórcy różnią 

się jednak znacznie w sposobie pracy: Lupa buduje spektakle na drążeniu relacji 

z aktorami, Klata uruchamia pewne skojarzenia, konstruuje sytuacje, w które wpuszcza 

aktorów. 

Obejmując dyrekcję Starego Teatru Klata zaznaczył jednak, że „to nie będzie teatr 

autorski, a dyrektor nie będzie miał w nim monopolu na reżyserowanie”225. Co więcej, 

nowy dyrektor zapowiada, że kolejne sezony mają być skonstruowane wokół dzieł 

i osobowości wielkich reżyserów związanych ze Starym lub Krakowem: od Kantora 

i Swinarskiego po Jarockiego, Wajdę i Lupę. Tworzy się więc swoista pętla – choć nie 

będzie to teatr autorski, będzie jednak opowiadał o autorach teatru. 

 Teatr autorski reżysera obejmuje zarówno estetykę wypracowaną przez danego 

twórcę, jak i środki którymi się posługuje, w tym metody pracy i współpracy z zespołem. 

Dotyka też jego światopoglądu i celu podejmowanych działań. Ponadto w obszar tej 

kategorii wpisuje się też ulotna, właściwa każdemu pojedynczemu spektaklowi energia 

i atmosfera, które są tkanką koncepcji artystycznej. Poszczególne opisy, recenzje czy 

analizy są więc jedynie wtórnym zapisem tego, co każdy widz wynosi ze spektaklu i co 

również można określić mianem teatru autora – reżysera. 

Autor – „dostarczyciel” 

Pojęcie „dostarczyciel” zaczerpnięte zostało z Performatyki Richarda Schechnera 

i opisuje wszystkich autorów, którzy dostarczają „surowy materiał” z którego tworzony 

jest performans lub przedstawienie226. Kategoria autora – dostarczyciela jest 

wielowymiarowa, bowiem obejmuje zarówno autora tekstu, na którego kanwie powstaje 

spektakl (zarówno dramatycznego, jak i prozy czy traktatu filozoficznego itp.), autora 

muzyki, libretta, autora adaptacji (który często jest równocześnie reżyserem), jak 

i dramaturga teatru.  

W niniejszym tekście kategoria ta wyłoniona została po to, by w pojmowaniu 

teatru autorskiego nie ograniczać się jedynie do materii „dzieła scenicznego”, czy teatru 

                                                             
225Ciosek J., To nie będzie teatr autorski, „Dziennik Polski” [online], 11.10.2012, [dok. elektr.], dostęp 
online: http://m.e-dp.pl/pl/aktualnosci/kultura/1244237-to-nie-bedzie-teatr-autorski.html [odczyt 
11.03.2013]. 
226 Zob.: Schechner R. (2006), Performatyka… op. cit. s. 284. 

http://m.e-dp.pl/pl/aktualnosci/kultura/1244237-to-nie-bedzie-teatr-autorski.html
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jako miejsca spotkania, ale by pojęcie to zostało wzbogacone o istotny element, jakim jest 

źródło inspiracji, ów „surowy materiał”. Często bowiem to właśnie umiejętność czerpania 

z różnych, niejednokrotnie nie oczywistych dla teatru źródeł (jak np. wycinki prasowe, 

malarstwo, proza lub teksty filozoficzne) jest tym, co wyróżnia daną instytucję lub 

twórcę. 

Wsiewołod Meyerhold opisał kiedyś teatr jako linię prostą, na której mieszczą się 

kolejno od lewej do prawej cztery podstawowe elementy teatru: autor, reżyser, aktor 

i widz227. Mimo, że współczesny teatr bardzo często załamuje czy wręcz odwraca lub 

miesza porządek tej prostej, to jednak trudno się nie zgodzić, że w wielu przypadkach 

utwór (tekst, muzyka, libretto, ale też obraz, kolaż czy grafika) pozostaje pierwszym 

źródłem inspiracji. Często też, szczególnie w odniesieniu do „autorów klasycznych”, 

można spotkać się z głosami – zarówno po stronie artystów, jak i widzów oraz krytyków 

– żądającymi zachowania wierności oryginalnemu tekstowi. Co więcej, to właśnie 

wierność temu pierwotnemu utworowi bywa czasem pojmowana i określana właśnie jako 

„teatr autorski”. W artykule Teatr autorski – co to takiego? Józef Kański pisze, iż: 

Na konferencji prasowej w jednym z teatrów padło kiedyś pytanie, czy w przygotowywanym na 

najbliższy sezon repertuarze znajdzie się miejsce na "teatr autorski"? Oczywiście tak – odpowiedział 

przytomny dyrektor teatru – jeżeli przez autorów rozumieć będziemy twórców muzyki oraz libretta, im 

bowiem przede wszystkim powinni służyć realizatorzy przestawień228. 

Podążając tym tropem można wskazać sytuacje, w których do teatru idzie się nie 

tyle z uwagi na jego renomę czy osobę reżysera, ale właśnie ze względu na autora tekstu 

(jego kunszt, światopogląd czy sposób ujmowania świata) lub nawet konkretny „tytuł” 

sztuki. W takim przypadku wszelkie „zbyt rażące” zmiany dokonane przez reżysera mogą 

budzić opór, czy wręcz bunt w odbiorcach. Problem polega na tym, że trudno jest 

zdefiniować, co tak naprawdę oznacza „wierność” tekstowi i na ile reżyser może 

wprowadzać do tekstu poprawki.  

Znakomitym przykładem takiego „klasycznego” już autora, który potrafił 

„dopilnować” realizatorów swoich dramatów jest Sławomir Mrożek i jego słynne dziesięć 

punktów, które miały obowiązywać przy wystawieniu Miłości na Krymie. W opinii 

krytyków: 

                                                             
227 Meyerhold W. (1988), Przed rewolucją, Warszawa, s. 45-46.  
228 Kański J., Teatr autorski – co to takiego?, „Ruch Muzyczny” [online], [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=710 [odczyt 11.03.2013]. 

http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=710
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Niektóre punkty były śmieszne, niektóre bardziej zasadnicze, wszystkie jednak razem sprawiły, że 

z prapremierowych przygotowań zrezygnował Jerzy Jarocki, jeden z najświetniejszych realizatorów 

Mrożka ("Tango", "Rzeźnia", "Pieszo", "Portret"). Oczywiście, autor tak wybitny jak Mrożek ma prawo do 

tego, aby ujrzeć napisaną przez siebie sztukę na scenie w takim kształcie i zamyśle, jaki wydaje mu się 

najdoskonalszy. W przeszłości bywało jednak tak, że najlepsi reżyserzy, dzięki odpowiednim zabiegom 

inscenizatorskim, adaptacyjnym potrafili ze sztuk Mrożka eliminować dość oczywiste niedoskonałości229. 

Jerzy Jarocki żartował w jednym z wywiadów, że jego związek z Mrożkiem „to 

jest miłość nieodwzajemniona, albo jeszcze inaczej – miłość zmienna, kiedy narzeczona 

chce, ale się boi”230. W końcu Mrożek odstąpił od swoich zastrzeżeń, a Jarocki 

zrealizował Miłość na Krymie w własnymi „poprawkami”. Podobnie Erwin Axer, który 

również przeniósł na scenę ten dramat „pozostał w zasadzie także wierny autorowi, choć 

delikatnie i taktownie trochę sztukę podretuszował”231. W przypadku tych spektakli nikt 

się na owe „zmiany” nie skarżył. Inaczej przyjęte zostało Tango w reżyserii 

Waligórskiego, które jeden z krytyków podsumował słowami: 

Skoro Mrożek to taki autor, co trzeba go poprawiać, to zostaw go, chłopie. Napisz samemu. No, 

ale kto pójdzie na Tango Piotra Waligórskiego? Co innego Tango Mrożka232. 

Innym ciekawym przykładem teatru autora – dostarczyciela, wydaje się być 

twórczość duetu Strzępka – Demirski. W duecie tym Paweł Demirski pisze teksty, 

a Monika Strzępka je wystawia na scenie. Ich spektakle cieszą się ogromną 

popularnością, oboje są laureatami licznych nagród i określani są nawet jako „czołowi 

demaskatorzy polskiego teatru”233. W kontekście niniejszego podrozdziału ważna jest 

tematyka ich spektakli – czyli de facto tematyka tekstów Demirskiego. Dotyczą one 

bowiem wydarzeń aktualnych, są komentarzem do bieżących zdarzeń, znanych 

publiczności nie tylko z doniesień prasowych i telewizyjnych, ale też autopsji. Co istotne, 

o „współczesności” spektakli decyduje nie tyle sposób ich realizacji (ponieważ idąc tym 

tropem, niemal każdy tekst może stać się aktualny), ile właśnie wprost przekazane – już 

w tekście sztuki – wydarzenia społeczne. Przykładem może być spektakl Firma – thriller 

polityczny o aferach na polskich kolejach, O dobru – analizujący kondycję 
                                                             
229 Lis A., Mrożek, Akser, Zapasiewicz, „Trybuna”, 14.05.1994, nr 112, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/7522,druk.html [odczyt 13.03.2013]. 
230Fragment wypowiedzi z rozmowy prowadzonej w „Gazeta Cafe” [nagranie], dostęp online: 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/2029020,34889,7333564.html [odczyt 13.03.2013]. 
231 Lis A., Mrożek, Akser, Zapasiewicz… op. cit. 
232 Krupiński W., Lepiej iść w tango, „Dziennik Polski” [online], 12.02.2011, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/110946.html [odczyt 13.03.2013]. 
233 Określenie to pojawiło się m.in.: na plakacie spektaklu W imię Jakuba S. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/7522,druk.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/2029020,34889,7333564.html
http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/110946.html
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współczesnego teatru w kontekście głośnego protestu ludzi teatru czy Był sobie Andrzej, 

Andrzej i Andrzej w którym autor postanowił: 

(…) uśmiercić pomnikową dla polskiej kultury postać (Andrzeja Wajdę), a przy okazji obnażyć 

bezideowość i amoralność polskiego neoliberalizmu(…). W ośmieszanych postaciach, które spotykają się 

na stypie po śmierci Architekta masowej wyobraźni, rozpoznać można zarówno postaci polskiej kultury 

(m.in. Krystyna Janda i Kazimierz Kutz), jak i polityki (Leszek Balcerowicz), które są bezlitośnie 

sparodiowane234.  

W zamyśle autora (czy raczej autorów, bo Monika Strzępka ma realny wpływ na 

twórczość Demirskiego) sztuka jest jednocześnie zakotwiczonym w rzeczywistości 

działaniem na rzecz realnej zmiany społecznej. 

Zupełnie innym przykładem autora – dostarczyciela, jest postać dramaturga. Jego 

rolą jest bowiem współtworzenie spektaklu teatralnego, poprzez wsparcie czy 

nawet pilotowanie reżysera w całym łańcuchu działań prowadzących od przygotowania 

tekstu, poprzez projekt inscenizacji, do realizacji scenicznej przedstawienia. Ponadto rolą 

dramaturgów jest też współtworzenie, wraz z dyrektorami teatrów, linii programowej 

sceny, wyszukiwanie repertuaru, reżyserów, organizowanie coraz liczniejszych we 

współczesnym teatrze wydarzeń towarzyszących premierom, a nawet PR teatru235. 

Dorota Sajewska – dramaturg Teatru Dramatycznego – podsumowuje swoją pracę 

następującymi słowami: 

(…) dostałam szansę, by działać: uprawiać ideologię w teatrze. Moją funkcję dramaturga teatru 

odczytuję właśnie jako bycie ideologiem teatru i nie wstydzę się tego określenia; uważam, że potrzebna jest 

osoba, która ma wyrazisty światopogląd i służy wewnętrznej krytyce miejsca. Bo tu nie chodzi tylko 

o krytykowanie rzeczywistości zewnętrznej: społecznej, politycznej, ale także o krytykę teatru od środka 

i samego teatru jako medium. Żeby tropić ideologie, samemu trzeba być trochę ideologiem236. 

(…) W moim rozumieniu dramaturg nie jest osobą, która kompiluje teksty, jak się większości 

zapewne wydaje, ale przede wszystkim pracuje nad dramaturgią przedstawienia. Oczywiście w efekcie 

pracuje z tekstem lub wieloma tekstami, ale nie szuka w nich literatury, tylko teatralności. A to jest 

różnica237. 

                                                             
234Wyszomirski P., Wszyscy jesteśmy pedałami, „Gazeta Świątojańska” [online], [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/127990.html [odczyt 13.03.2013]. 
235 Zob.: Kryzioł A., Trzecie oko, „Polityka”, 21.02.2009, nr 2693, s. 52-53. 
236 Dorotkiewicz A., Nieprzyjemność teatru, „Dwutygodnik” [online], 1.08.2009, [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/77409.html [odczyt 13.03.2013]. 
237 Terlecka-Reksnis M., Historyczna zmienność, „Notatnik teatralny”, 09.2010, nr 58-59, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/102372.html [odczyt 13.03.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/127990.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/77409.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/102372.html


74 
 

Z kolei Łukasz Chotkowski, dramaturg Teatru Polskiego w Bydgoszczy, na 

pytanie czy dramaturg to ktoś kto reprezentuje interesy autora przy powstawaniu 

spektaklu odpowiada: 

Chodzi chyba o to, że dramaturg musi wejść jak najgłębiej w świat autora sztuki. Musi podsuwać 

reżyserowi nowe tropy interpretacyjne. Dzisiaj trwa szeroko zakrojona dyskusja na temat tego, jak dalece 

można ingerować w tekst autora. Ja uważam, że można wszystko. Trzeba tylko być w zgodzie z duchem tej 

literatury238. 

Piotr Gruszczyński, dramaturg Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego, 

wspomina konferencję dramaturgiczną i wystąpienie wieloletniego dramaturga berlińskiej 

Volksbühne Carla Hegemana, który narysował na tablicy niezidentyfikowany obiekt 

i urządził konkurs na odpowiedź, czym jest. Pomysły były najróżniejsze, Hegeman 

wszystkie akceptował, bo jak podsumował: reżyser rysuje kształty, dramaturg nadaje im 

sens239. 

Autor – wizjoner  

Kategoria autora – wizjonera obejmuje wszystkich tych twórców, którzy tworząc 

wizualną stronę spektaklu budują równocześnie zupełnie odrębny świat, którego siła 

oddziaływania bywa tak duża, że w sposób decydujący kształtuje pojedyncze 

przedstawienia i w konsekwencji buduje określoną estetykę, która stanowi całość, 

niezależnie od podejmowanej tematyki, czy okoliczności powstania określonych 

realizacji.  

Kimś takim niewątpliwie był Józef Szajna malarz, scenograf, ale też reżyser 

i teoretyk teatru. Jak wspomina Włodzimierz Staniewski: 

Szajna był tym, który po raz pierwszy użył w polskim teatrze przedmiotów "mniejszej rangi", jak 

to określał Tadeusz Kantor, czyli rur, starej, zardzewiałej wanny itp. Zrobił to u Jerzego Grotowskiego, 

w słynnym spektaklu Akropolis wg. Stanisława Wyspiańskiego, do którego zaprojektował kostiumy 

i scenografię. Uzyskał efekt tak demoniczny, piekielny, dantejski, że Grotowski wycofał swe nazwisko – 

                                                             
238 Chotkowski Ł., W teatrze wolno wszystko, rozm. przep. Wiesław Kowalski, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index.php?option=com_content&task=view&id=2690&Itemid=71[odczyt 
13.03.2013]. 
239 Zob.: Zob.: Kryzioł A., Trzecie oko… op. cit. 
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jako reżysera spektaklu – z afisza. Uznał, że to Szajna był inscenizatorem i głównym sprawcą dzieła, 

a siebie podpisał jedynie jako animatora przedstawienia240.  

Józef Szajna stworzył w teatrze swój odrębny, charakterystyczny, 

zdeterminowany przeżyciami czasu wojny język, który jest rozpoznawalny na całym 

świecie. Jego teatr określany jest mianem teatru plastycznego, teatru narracji plastycznej 

lub teatrem wizyjnym. Szajna był współzałożycielem i dyrektorem artystycznym Teatru 

Ludowego w Krakowie (1955-63), współpracował z krakowskim Starym Teatrem, 

katowickim Teatrem Śląskim, wrocławskim Teatrem Współczesnym, warszawskim 

Teatrem Polskim. W 1971 założył autorski Teatr Studio w Warszawie. Jak sam mówił: 

Nigdy nie chodziło mi w teatrze o banalną rozrywkę. Nie chciałem, by się moje przedstawienia 

podobały, bo podobać może się występ zespołu Mazowsze. Czekałem na widza myślącego, który byłby dla 

mnie partnerem w naszej rozmowie. Już w początkach mojej kariery mówiłem: Przestańmy w teatrze 

słuchać, a zacznijmy patrzeć, uczestniczyć. Bo sztuka jest ciałem, a nie słowem, jest zderzeniem słowa, 

plastyki i dźwięku, jest ruchem czasu, a nie statyką historyczną. Nie chcę, by rozmawiano ze mną osobno 

o teatrze, plastyce, poezji, dramacie, bo sztuka jest tworzeniem integralnych zjawisk. Stąd też moje 

zmagania ze sztuką nazwałem później TEATREM – to coś różnego niż teatr czy plastyka scenografa241. 

Innym ważnym autorem – wizjonerem był Jerzy Grzegorzewski. Jest on 

w pewnym sensie „sukcesorem” Szajny – przejął po nim Teatr Studio z całą 

świadomością kontynuacji myśli jego twórcy. Grzegorzewski również sam tworzył 

scenografię, wykorzystując gotowe przedmioty z życia codziennego, jak skrzydła 

samolotów czy części instrumentów muzycznych. Szukał też nowych przestrzeni, często 

przenosił akcję sztuki do szatni czy foyer, zamieniał scenę z widownią. 

Nie można też nie wspomnieć o Leszku Mądziku, założycielu Sceny Plastycznej 

KUL. Mądzik, jak sam mówi, nie pisze scenariuszy, nie robi żadnych notatek, ale myśli 

obrazami. W jego przedstawieniach dominuje ruch i obraz, a nadrzędną rolę pełni światło. 

Swoje sztuki prezentuje przede wszystkim na deskach założonego przez siebie teatru, ale 

tworzył też w lubelskich teatrach im. Juliusza Osterwy i Teatrze Lalki i Aktora im. Hansa 

Christiana Andersena oraz w teatrach w Warszawie, Łodzi, Gdyni, Wrocławiu, Zielonej 

Górze, Szczecinie i Jeleniej Górze.  

                                                             
240 Dras T., Jeden z gigantów polskiego teatru, „Kurier Lubelski”, 25.06.2008, nr 147, [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/57198.html [odczyt 13.03.2013]. 
241 Ciosek J., Teatr Józefa Szajny, „Dziennik Polski”, 3.04.2007, nr 76, [dok. elektr.], dostęp online 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/37400.html [odczyt 13.03.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/57198.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/37400.html
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Autor – wizjoner, pod wieloma względami przypomina autora – reżysera, bowiem 

podobnie jak on wypracowuje określoną estetykę, sposób pracy, myślenia. Różnica 

polega jednak na obszarze, który podlega działaniom reżysera, a działaniom wizjonera 

(kategorie te bowiem w żaden sposób się nie wykluczają) oraz sposobie, w jaki wpływa 

to na odbiorców. W dużym uproszczeniu (a przez to niestety nieco wbrew temu, co 

mówił Szajna) teatr autora – wizjonera przesuwa się w stronę obrazu, przestrzeni, 

plastyki. Kategoria ta została wyróżniona po to, by zaakcentować obecność tych 

twórców, który budują wizualną rzeczywistość spektaklu. Ponadto oddzielenie reżysera 

i wizjonera ułatwia zachowanie przejrzystości pierwszej z tych kategorii, pozwalając 

równocześnie na indywidualne opisanie twórcy, jakim był Szajna, jak i ukazanie 

wielowymiarowości twórczości Grzegorzewskiego.  

 Autor – wykonawca 

 W przypadku tej kategorii określenie „wykonawca” zostało świadomie użyte 

w zastępstwie słowa aktor. Wynika to z faktu, iż kategoria ta opisuje postać dla teatru 

kluczową, choć w swym autorstwie w pewnym sensie równie mocno „ograniczoną”, co 

totalną. Nie ujmuje to absolutnie nic z jej twórczych możliwości. Aktor bowiem, jak 

soczewka, skupia w sobie i przekazuje publiczności nie tylko swój talent, wiedzę i sposób 

myślenia, ale też koncepcje autora tekstu, reżysera, podobnie jak atmosferę danego teatru 

oraz przyjęty w nim styl pracy. Jest więc w pewnym sensie wykonawcą woli bardzo 

wielu różnych osób, począwszy od innych artystów, poprzez publiczność, na nim samym 

skończywszy. Jego autorstwo jest z tego względu wielowymiarowe.  

 Wykonawca jest autorem teatru przede wszystkim w wymiarze swojej 

artystycznej pracy: obecności na scenie, kunsztu aktorskiego, umiejętności nawiązania 

więzi z odbiorcą. Popularny aktor bywa nawet „twarzą” swojego teatru (i to zarówno tego 

instytucjonalnego jak i teatru autora – reżysera: pewnej koncepcji artystycznej), która 

przyciąga publiczność. Niewątpliwie w ten sposób postrzegani są znani i uznani, z uwagi 

na swój dorobek artystyczny, aktorzy tacy jak Jerzy Stuhr, Jerzy Trela, Jan Peszek, 

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Iwona Bielska242 i wielu innych. Powoli kształtuje się 

                                                             
242 W tym kontekście na uwagę zasługują plakaty informujące o recitalu Stanisławy Celińskiej, w teatrze 
Łaźnia Nowa (z kwietnia 2013 roku). Na plakatach znajdowało się duże portretowe zdjęcie artystki, jej imię 
i nazwisko, data, hasło „jedyny koncert” i sporych rozmiarów logo Łaźni Nowej. Jest to artystka tak znana, 
że jej zdjęcie i nazwisko wystarczą za całą informację. Z drugiej strony przyglądając się temu plakatowi, 
miałam wrażenie jakby to Stanisława Celińska reklamowała Łaźnię Nową, a nie Łaźnia recital Celińskiej.  
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też zupełnie nowe pokolenie aktorów tzw. „młodych zdolnych”, którzy podbijają 

zarówno publiczność, jak i kolejnych reżyserów i kolejne sceny. Opisuje to zjawisko 

choćby artykuł Na chłopaków do teatru prezentujący sylwetki Marcina Pempusia, 

Dobromira Dymieckiego i Pawła Tomaszewskiego243.  

Nieco innym zjawiskiem jest sytuacja, w której aktor przyciąga publiczność do 

teatru nie tyle z uwagi na swoje umiejętności i dokonania aktorskie, ale popularność, jaką 

zyskał za pośrednictwem telewizji, na przykład poprzez grę w serialach. Różnica polega 

na tym, że wtedy idzie się do teatru, aby zobaczyć nie Piotra Cyrwusa czy Andrzeja 

Grabowskiego, ale Ryśka z Klanu lub Ferdynanda Kiepskiego. Ma to swoje zarówno 

dobre, jak i złe strony: przyciągnąć może do teatru te osoby, które w innych 

okolicznościach nie zdecydowałyby się na takie spędzenie wieczoru, ale może też 

negatywnie wpłynąć na recepcję sztuki, gdy widzowie zamiast teatralnego, widzą na 

scenie serialowego bohatera. Dodatkowo kwestia zaangażowania wykonawców 

teatralnych przy produkcjach telewizyjnych lub filmowych nieustająco jest powodem 

licznych sporów i często zaburza rytm pracy w teatrze244.  

To, co charakterystyczne w kategorii autora – wykonawcy to fakt, że odnosi się 

ona nie tylko do działań pojedynczych osób, ale również do zespołu. Nie można bowiem 

zapominać, że aktor – wykonawca jest członkiem zespołu, współtwórcą pewnej 

specyficznej, również artystycznej całości.  

Istnieją zespoły, które w dużej mierze współtworzą wizerunek danej sceny, jak na 

przykład zespół Warlikowskiego czy zespół Gardzienice. Krystyna Meissner 

w, cytowanym już, wywiadzie wskazała, że ideałem w tym wymiarze jest zintegrowany 

wspólnym celem zespół artystyczny i techniczny, który nie wypracowuje „konstelacji 

gwiazd”245.  

Istnieją jednak też takie zespoły, które rozsadzane są od wewnątrz konfliktami 

i grą sprzecznych interesów. Co więcej, na mocy obowiązującego w Polsce prawa kolejni 

dyrektorzy „dziedziczą” zespoły po poprzedniku – co bardzo często prowadzi do 

poważnych nieporozumień. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których to zespół 

decyduje o kształcie teatru poprzez „odrzucenie” jego dyrektora, czy zatrudnionego 

reżysera. Tak było chociażby w przypadku Krystyny Meissner, której nie zaakceptował 

                                                             
243 Mróz K., Na chłopaków do teatru, „Rzeczpospolita” [online], [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.rp.pl/artykul/927008.html [odczyt 13.03.2013]. 
244 Przykładem może być „przypadek” Grażyny Szapołowskiej i jej sporu z Janem Englertem.  
245 Meissner K., Podnieca mnie ryzyko… op. cit. 
 

http://www.rp.pl/artykul/927008.html
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zespół Narodowego Starego Teatru, Izabelli Cywińskiej, która „została zmuszona” do 

odejścia z Teatru Ateneum, czy Bartosza Zaczykiewicza w Teatrze Studio. 

Szukając najbardziej charakterystycznych przykładów dla tej kategorii, należy 

wskazać przywołane już: zespół Teatru Nowego Krzysztofa Warlikowaskiego i zespół 

Gardzienic, ale też zespół Krystiana Lupy. W przypadku indywidualnej twórczości, 

koronnym przykładem teatru autora – wykonawcy jest Teatr Polonia Krystyny Jandy. Jest 

to teatr prywatny założony przez Jandę, w którym to głównie ona reżyseruje i gra. Można 

uznać, że jest to obszar stworzony przez nią samą dla swojego talentu, estetyki i pomysłu 

na teatr.  

Autor – dyrektor 

 Opisane „kategorie autorstwa” to sztuczny podział, który został stworzony po to, 

by ukazać kształtujące teatr (zarówno jako instytucję, jak i twórczość artystyczną) główne 

siły i napięcia pomiędzy nimi. Każdy z przedstawionych autorów pełni w teatrze nieco 

inną rolę, tworzy poszczególne elementy, które ów teatr budują. Założyciel daje impuls, 

pomysł, zbiera ludzi, organizuje pracę, ale też tworzy „zaplecze” filozoficzne 

i estetyczne, proponuje konkretne rozwiązania twórcze. Dostarczyciel tworzy tkankę, na 

której pracuje reżyser, wizjoner i wykonawca. Reżyser tworzy kształt, wizjoner wypełnia 

go materią, a wykonawca ożywia. Nie można przejrzyście rozdzielić pracy 

poszczególnych twórców, każdy z nich –nawet jeśli pozornie zajmuje się jedynie 

wycinkiem, to – by ów wycinek stworzyć – musi mieć wizję całości. Wizje 

poszczególnych autorów zazwyczaj się różnią – stąd nieustanne, nierzadko twórcze, ale 

jednak, napięcia. Dodatkowo w ostatecznym rozrachunku decydujący okazuje się często 

wymiar ekonomiczny, co niejednokrotnie zaostrza spory. Wszystko to składa się na 

rzeczywistość codziennej pracy dyrektora teatru. Dyrektora do „autorstwa” w teatrze 

upoważniają przepisy prawne, na podstawie których ma pełnię władz decyzyjnych. W 

tym ujęciu nie ma znaczenia czy dana osoba zakładała dany teatr, czy też została 

powołana na stanowisko – w obu przypadkach ma bowiem dokładnie te same możliwości 

podejmowania decyzji. Oczywiście dyrektorowi, który został powołany na stanowisko 

bywa dużo trudnej – jednak wynika to z uwarunkowań personalnych, a nie prawnych, 

przejmuje on bowiem instytucję po poprzedniku wraz z całym zespołem, wypracowanymi 

zasadami pracy, konfliktami, przyzwyczajeniami, uprzedzeniami. Ktoś, kto zakłada swój 

teatr, w zasadzie sam dobiera ludzi i ustala zasady, według których chce pracować.  
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 To dyrektor decyduje, na ile prowadzony przez niego teatr będzie obszarem jego 

osobistej kreacji artystycznej, a na ile wyrazem pewnej wizji, która zakłada udział 

różnych twórców – autorów i pozwala na koegzystencję różnych prądów, 

kierunków/szkół i estetyk. To dyrektor ustala relacje pomiędzy tymi estetykami 

i szkołami, wskazuje, które prace będą priorytetowe i eksponowane, a które poboczne. To 

on decyduje o eksploatacji spektaklu i udziale w festiwalach, jak również o tym kto 

w czym, kiedy i na ile intensywnie gra. To dyrektor pozostaje głównym autorem – różna 

jest jednak jego rola.  

Najbardziej charakterystycznymi przykładami autorskich dyrekcji są wszystkie, 

które dotyczą teatru autorskiego w którejkolwiek z opisanych już kategorii. Przykładem 

może być dyskusja towarzysząca dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze 

Narodowym w Warszawie. Jej przedmiotem był właśnie stopień, w jakim dyrektor teatru 

może kreować go jako obszar własnej twórczości czy hermetycznej wizji. Dla dyskusji tej 

kluczowe znaczenie miał fakt, że sprawa dotyczy tak ważnej sceny, jaką jest scena 

narodowa. Pomijając jednak ten element (świadomie wykluczony też z obszaru dyskursu 

niniejszej pracy) warto zwrócić uwagę, że dyrekcję Grzegorzewskiego w Teatrze 

Narodowym określano mianem „autorskiej” w przyjętym w niniejszej pracy rozumieniu 

autora – reżysera/wizjonera. Inne, podobne przykłady, to dyrekcje Warlikowskiego, 

Jandy, Jarzyny, Szajny czy Staniewskiego.  

Kategoria autora – dyrektora, choć oczywiście obejmuje wszystkie „teatry 

autorskie”, jest jednak zdecydowanie szersza i dotyka przede wszystkim nieco mniej 

widocznej, lecz równie istotnej kwestii, jaką jest praca „koncepcyjna”. W tym wymiarze, 

ważne są wszystkie decyzje dyrektora, począwszy od budowania zespołu (zarówno 

artystycznego, jak i technicznego i administracyjnego), poprzez współpracę z reżyserami, 

układanie repertuaru, „styl pracy”, sposób komunikacji itp., na stosunku do publiczności 

skończywszy. Nie ma uniwersalnych zasad określających jak należy zarządzać teatrem. 

Większość decyzji wynika z przyjęcia autorskiej koncepcji dyrektora. Może on określić, 

że w danym momencie należy skupić się na takiej, a nie innej grupie odbiorców, ustalić 

reguły funkcjonowania, które „ustawią” pracę zespołu i reżysera, zdecydować się na 

określony wizerunek teatru. 

Autorstwo dyrektora polega więc, jak określił to Paweł Szkotak246, na 

„intelektualnej pieczęci, doboru reżyserów, repertuaru, odpowiedzialności za program”247. 

                                                             
246 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu a wcześniej założyciel i długoletni 
dyrektor Teatru Biuro Podróży 
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Dyrektor, nawet jeśli sam nie jest artystą, może stworzyć twórczą przestrzeń zarówno 

artystyczną, intelektualną, jak i fizyczną poprzez zdolność inspirującego, 

wielowymiarowego doboru pozycji repertuarowych i ludzi, którzy będą je realizować, 

umiejętność zabezpieczenia w tym celu odpowiednich środków, zatrudnienia 

pracowników itp.  

Można zadać sobie pytanie, czy przy takim zarysowaniu kwestii autorskości, 

istnieją dyrekcje „nie – autorskie”. Zapewne tak, a zaliczyć do nich można wszelkie 

przypadki, gdy dyrektor koncentruje się jedynie na własnej karierze, korzyściach 

finansowych czy osobistych ambicjach – a więc nie wypełnia ciążących na nim 

obowiązków. Jak w tekście traktującym o menedżerach kultury, zauważa Katarzyna 

Barańska, czasami dyrektorami zostają osoby, które nie są w stanie sprostać pokładanych 

w nich oczekiwaniom i z tego względu zamiast realizować misję instytucji, skupiają się 

na utrzymaniu stanowiska248. W takim wypadku trudno mówić o relacji pomiędzy 

dyrektorem a prowadzoną przez niego placówką – jest to raczej relacja pomiędzy 

dyrektorem a zajmowanym przez niego fotelem.  

Dyskutować można też nad „stopniem” autorskości – samodzielnością 

w wypracowywanych rozwiązaniach, dostosowywaniem się do otoczenia i warunków. 

Samoświadomością, umiejętnością określania celów i wytyczania ścieżek zgodnych 

z potrzebami ale i możliwościami instytucji. W tym kontekście autorskość splata się 

z kategorią sukcesu, oceną działań dyrektora. Wydaje się, że nie jest możliwa bieżąca, 

jednoznaczna ocena tego, na ile dana dyrekcja jest autorska oraz czy jest czy nie jest 

sukcesem – jest to bowiem kombinacja zbyt wielu różnych decyzji i czynników, do 

których oceny niezbędny jest dystans czasowy. Warto jednak w tym kontekście pamiętać, 

że dyrekcję teatru ocenia się nie tyle po udanym przedstawieniu, ale na podstawie 

budowania pewnej ciągłości, wartości długoterminowej: na przykład wypracowaniu 

określonych metod pracy, zwiększeniu czy też zmianie sposobu udziału publiczności 

w życiu teatru, umożliwieniu rozwoju pojedynczym twórcom lub całemu zespołowi. Fakt, 

że pojedyncza sztuka zamówiona u wskazanego przez dyrektora dramatopisarza 

i wystawiona na deskach jego teatru, okazała się sukcesem, nie jest jeszcze podstawą do 

jednoznacznej oceny, że jest to „właściwy człowiek na właściwym miejscu”. Jeżeli 

natomiast dyrektor stworzy warunki dla pracy owych dramatopisarzy, tak że kilku uda się 

                                                                                                                                                                                      
247 Szkotak P., Stwarzanie gorzkich opowieści… op. cit. 
248 Barańska K., Zarządzanie dla wartości, czyli o odpowiedzialności menedżerów kultury słów kilka, 
[w:] Orzechowski, E., Gaweł, Ł. (red.), Zarządzanie w kulturze, 2006, t. 7, s. 65.  
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wypracować np. ciekawy język czy skutecznie podjąć jakiś temat – to nawet jak jedna czy 

druga sztuka okaże się jednak porażką, dyrektor może w efekcie osiągnąć bardzo wiele 

i w ostatecznym „rozrachunku” stworzyć teatr wybitny. Można wskazać wiele 

aktualnych249, autorskich, bardzo często odważnych decyzji (zarówno artystycznych jak 

i administracyjnych) dyrektorów teatrów. 

W środowisku teatralnym często przywoływany jest przykład Izabeli Cywińskiej, 

która obejmując w latach siedemdziesiątych teatr w Kaliszu (wtedy jako jeden 

z najmłodszych dyrektorów), zwolniła wszystkich pracowników artystycznych. Jak sama 

mówi, starała się tę operację przeprowadzić bezboleśnie tak, by każdy znalazł pracę. 

W efekcie udało się jej zbudować znakomity zespół i podczas swojej trzyletniej dyrekcji 

stworzyć w Kaliszu prężny teatr. Była to jednak pojedyncza decyzja. Sama Cywińska 

przyznaje, że lata praktyki zmieniły ją – również jako dyrektora, który dobiera sobie 

pracowników: 

Nie, dziś nie potrafiłabym zrobić czegoś podobnego. Cenię w teatrze pracę zespołową, uważam, że 

tylko w zespole można tworzyć ważne przedstawienia. Gdy odchodziłam z Kalisza do Teatru Nowego 

w Poznaniu, wzięłam ze sobą dużą, ale starannie już wyselekcjonowaną grupę aktorów kaliskich. (…) 

Wtedy, przed laty, każdy angażowany przeze mnie aktor musiał mieć podobną do mnie wizję 

artystyczną. Wyobrażałam sobie, że to jest możliwe, i proszę mi wierzyć – częściowo się sprawdziło. 

Z każdym kandydatem, zanim został przyjęty do zespołu, wiodłam długie rozmowy. Teraz po prostu 

zabiegam o najlepszych i z Warszawy, i z tak zwanej prowincji, a młodych obserwuję na scenie, oglądam 

dyplomy250. 

Dyrektor teatru bardzo często musi wykazać się instynktem i wyczuciem. Jest to 

szczególnie istotne w sytuacji, w której powierza scenę debiutantom lub artystom, 

których twórczość budzi kontrowersje. Każda taka decyzja wiąże się bowiem 

z poważnym ryzykiem. Jeśli zrealizowany spektakl zostanie źle przyjęty przez krytykę 

i publiczność, to straci na tym nie tylko teatr jako instytucja, ale też zespół. Może to być 

szczególnie niebezpieczne, jeśli dyrektor jakiś pomysł czy wizję forsował na siłę. Swego 

czasu ryzyko takie podjął Mikołaj Grabowski. Zdecydował się on powierzyć scenę – i to 

scenę narodową – młodym reżyserom. Jak mówił: 

                                                             
249 Poza jednym przykładem z lat 70-tych związanym z dyrekcją Izabeli Cywińskiej (bardzo jaskrawym – 
dlatego przywołanym) wszystkie dotyczą minionego dziesięciolecia. 
250 Cywińska I., Nie będę już grała w koszykówkę ani tańczyła breakdance'a, rozm. przepr. Bartłomiej 
Miernik, „Teatr”, 2009, nr 6, s. 49. 
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Młody reżyser burzy stare przyzwyczajenia, ale powinien umieć korzystać z dobrze pojętego 

aktorskiego zawodowstwa – wtedy jest dobrze (…) To przygoda dla jednych i dla drugich – ja tę przygodę 

otwieram i umożliwiam. Bez przygody nie ma teatru, choć zawsze towarzyszy temu pewien lęk251.  

Co więcej, „rewolucja” polegała nie tylko na angażowaniu nowych osób, ale 

również na podjęciu bardzo trudnej tematyki związanej z dziełami okresu romantyzmu. 

Pomysł zaowocował wieloma bardzo ciekawymi i wartościowymi realizacjami i odkrył 

dla polskiego teatru kilka nowych nazwisk. Nie obyło się oczywiście bez krytyki 

i wewnętrznych napięć w zespole. W końcu dyrektor zdecydował się na „złagodzenie” 

swojej wizji teatru.  

Budowanie jasnej linii repertuarowej jest szczególnie istotne w przypadku teatrów 

w mniejszych ośrodkach, gdzie publiczność ma ograniczoną możliwość wyboru oferty. 

Czasem w takiej sytuacji poszukiwanie tematów może przerodzić się w określony styl 

pracy. Tak wygląda to w Teatrze Polskim w Bydgoszczy pod dyrekcją Pawła Łysaka, 

który podjął decyzję, że wszystkie wydarzenia realizowane w jego instytucji będą 

realizowane w ramach projektów.: 

(…) Każdy z nich ma swój tytuł, hasło, dotyczy jakiegoś problemu. Zręby tego pomysłu 

przedstawiłem podczas konkursu na dyrektora we wrześniu 2006 roku. Pomysł projektów sprawdza się 

w mieście, w którym jest tylko jeden teatr. Taki teatr ma obowiązki wobec wszystkich, a jednocześnie może 

być teatrem zaangażowanym. Pokazujemy, że spektakl jest analizą rzeczywistości, próbą zabrania głosu 

w jakiejś sprawie. Imprezy dodatkowe spełniają tę rolę w różny sposób: czasem lekki, dowcipny, kiedy 

indziej poważny. Z jednej strony na przykład występ zespołu disco polo (koncert pieśni patriotycznych 

„Ukochany kraj”), a z drugiej cykl wykładów na wyższej uczelni. Chodzi o to, żeby nadgryźć temat 

z różnych stron, wciągać różne środowiska, mówić na wielu poziomach. Początkowo przygotowywaliśmy 

jeden spektakl w projekcie, teraz koncentrujemy się bardziej na przedstawieniach, a mniej działamy 

w sferze pozateatralnej252.  

 Innym, ciekawym przykładem autorskiej wizji związanej z zarządzeniem teatrem, 

jest realizowany przez Danutę Marosz, z Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha sposób, 

w jaki następuje zmiana na stanowisku dyrektora artystycznego. Marosz kieruje teatrem 

od dziesięciu lat jako dyrektor naczelna i to ona – na wniosek ustępującego – proponuje 

swojego zastępcę do spraw artystycznych, którego zatwierdza zarząd województwa. Tak 

było, kiedy w 2008 roku z Wałbrzychem żegnał się Piotr Kruszczyński (dziś dyrektor 
                                                             
251 Dzieciuchowicz I., Ktoś wychodził oburzony. No i co z tego?, „Gazeta Wyborcza – Kraków” [online], 
31.10.2008, nr 256, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/61551,druk.html [dostęp 
15.10.2013]. 
252 Łysak P., Dorośliśmy do polskiej klasyki, rozm. przepr. Kamila Mścichowska, „Teatr” 2008, nr 4, s. 38-
39.  

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/61551,druk.html
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poznańskiego Teatru Nowego) – to on zaproponował kandydaturę Sebastiana 

Majewskiego, a potem wprowadził go na scenę. Podobnie w 2012 Majewski, odchodząc 

do Teatru Starego w Krakowie, zaproponował kandydaturę Piotra Ratajczaka i również 

wprowadził go na scenę. Dzięki temu plany artystyczne nie są przygotowywane na 

ostatnią chwilę, a teatr płynnie przechodzi przez „okres przejściowy”. Świadczy o tym, 

poza kwestiami organizacyjnymi, status artystyczny tej sceny.  

Autorskość dyrektora nie polega na pracy nastawionej na rozwój własny, tak jak 

w przypadku aktora, reżysera czy dramatopisarza, ale na pracy zorientowanej na rozwój 

zespołu, instytucji, miejsca. Dlatego też w odniesieniu do autora dyrektora bardziej trafne 

wydaje się określenie „zarządza” – nie tworzy. Z drugiej jednak strony, ponieważ w tym 

wypadku mowa jest o zarządzaniu twórczością, to dyrektor musi kierować się swoim 

autorskim podejściem, bo wszelki schematyzm uniemożliwia rozwój i stymulację 

twórczości.   
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Rozdział III 

Podstawowe założenia badawcze 

 Wprowadzenie 

 Jak zostało to już częściowo opisane, niniejsza praca koncentruje się na relacji 

pomiędzy dyrektorem a prowadzonym przez niego teatrem. Zainspirowana powtarzanymi 

nieustannie stwierdzeniami, że „wszystko zależy od dyrektora instytucji kultury”, 

postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. W tym kontekście odpowiedź na 

pytanie, czy faktycznie wszystko zależy od dyrektora, nie jest jednak najistotniejsza. Na 

podstawie przepisów prawnych i obserwowanej nawet z zewnątrz253 praktyki 

funkcjonowania można bowiem nie tylko założyć, ale nawet wskazać, że dyrektor ma 

realny wpływ na większość decyzji, zjawisk i rozwiązań, które funkcjonują w danym 

teatrze, choć równocześnie jest uwikłany w skomplikowane zależności, oczekiwania 

i wymogi formalne. Mnie zainteresowało to, co wynika z spoczywającej na dyrektorze 

teatru jednoosobowej i całkowitej odpowiedzialności za prowadzoną instytucję. Punktem 

wyjścia dla podjętych badań i rozważań jest więc pytanie: jak dyrektorzy kształtują 

i tworzą prowadzony przez siebie teatr? W tym kontekście – z uwzględnieniem zakresu 

i przedmiotu badań – przyjęte zostały podstawowe założenia badawcze. 

Założenia ontologiczne 

Wybór paradygmatu  

Kategoria paradygmatu, wprowadzona do nauki przez Thomasa Kuhna254 jest 

źródłem wielu dyskusji i sporów. Nie ma jednoznacznej definicji tego terminu, różne są 

też klasyfikacje paradygmatów255. Najczęściej, za Kuhnem, wprowadza się rozróżnienie 

na wąskie i szerokie rozumienie tego pojęcia. Ponieważ partykularne znaczenie 

                                                             
253 W oparciu np. o doniesienia prasowe, publikowane wywiady – bez konieczności prowadzenia 
szczegółowych badań wewnątrz instytucji.  
254 Zob.: Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej… op. cit., s. 57. 
255 Zob.: Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa, s. 105-106. 
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paradygmatu ma głównie zastosowanie w odniesieniu do nauk przyrodniczych256 

w niniejszej pracy definiuję paradygmat w jego ujęciu globalnym, określonym przez 

Kuhna jako „zespół charakterystycznych przekonań i uprzedzeń”257, pojęć i teorii, które 

są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specjalistów w danej dziedzinie. 

W tym rozumieniu stanowi on historycznie zmienny consensus dominium wspólnoty 

badaczy, który umożliwia postęp wiedzy, rozwiązywanie kolejnych problemów oraz nie 

wracanie do kwestii już rozstrzygniętych258. 

Łukasz Sułkowski w książce Epistemologia i metodologia zarządzania wymienia 

siedem głównych podejść, które są powszechnie wykorzystywane przez badaczy 

organizacji i zarządzania w Polsce i na świecie. Są to259: 

1. podział przedmiotowy zgodny z subdyscyplinami nauk o zarządzaniu, 

2. szkoły zarządzania w ujęciu chronologicznym według M.Bielskiego, 

3. paradygmaty nauk społecznych według G.Burrella i G.Morgana, 

4. paradygmaty zarządzania według M.J.Hatch, 

5. epistemologie badań zarządzania według P. Johansona i J.Duberly, 

6. ramy poznawcze rozumienia organizacji według L.G. Bolmana i T.E. Deala, 

7. metafory organizacji według G.Morgana. 

W niniejszej pracy przyjmuję stanowisko zaproponowane przez Burella 

i Morgana, którzy definiują cztery podstawowe paradygmaty obecne nie tylko 

w zarządzaniu, ale też w naukach społecznych. Zaletą tej koncepcji jest jej ogólność 

i możliwość zastosowania w szerszym kontekście. Zakres badań niniejszej dysertacji jest 

bowiem przykładem na umowność demarkacji pomiędzy zarządzaniem i innymi 

dziedzinami nauki. Teatr jest równocześnie przedmiotem zainteresowania między innymi 

teatrologów, antropologów, historyków, etnografów, ekonomistów i badaczy kultury. 

Zagadnienie przywództwa, kierowania, czy tak jak zostało to ujęte w podrozdziale 

przedmiot badań: relacji pomiędzy dyrektorem a prowadzoną przez niego instytucją – 

można rozpatrywać z perspektywy nauk o zarządzaniu, ale równie istotne wydają się 

zagadnienia związane z naukami społecznymi, psychologią, antropologią czy historią. 

Dlatego też, choć oczywiście podstawową przyjętą w niniejszej pracy perspektywą jest 

zarządzanie, uwzględniam też szerszy kontekst i czerpię z dorobku innych dziedzin nauki.  
                                                             
256 Por.: Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia… op.cit., s. 105; Krzyżanowski L. (1999), 
O podstawach kierowania organizacjami inaczej… op. cit., s. 60. 
257 Kuhn T.S (2001), Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, s.34.  
258 Zob.: Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia… op.cit., s. 105-106 i Krzyżanowski L. (1999), 
O podstawach kierowania organizacjami inaczej… op. cit., s. 57. 
259 Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia… op.cit., s. 106. 
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Burell i Morgan przyjęli dwa podstawowe kryteria, na podstawie których określili 

paradygmaty. Pierwszy z nich to orientacja społeczna (regulacja a zmiana), a drugi to 

założenia dotyczące poznania (obiektywne a subiektywne). Ze skrzyżowania tych 

wymiarów powstają cztery paradygmaty: funkcjonalistyczny, radykalnego 

strukturalizmu, interpretatywny i radykalnego humanizmu.  

Łukasz Sułkowski zaproponował modyfikację nazw tych czterech paradygmatów, 

uwzględniającą rozwój nauk o zarządzaniu i pokrewnych nauk społecznych, który 

dokonał się w przeciągu ostatnich trzydziestu pięciu lat (a więc od czasu, gdy autorzy po 

raz pierwszy zaproponowali swój podział) 260: 

1. Paradygmat neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowy, łączący obiektywizm z regulacją. 

2. Paradygmat interpretatywno-symboliczny stanowiący połączenie subiektywizmu z regulacją. 

3. Paradygmat radykalnego strukturalizmu (nurt krytyczny), tworzącego się na styku obiektywizmu 

z radykalną zmianą. 

4. Podejście radykalnego humanizmu (postmodernizm), łączącego subiektywizm z radykalną zmianą. 

W założeniu wymienione paradygmaty są niemożliwe do połączenia. „To 

oznacza, że przyjęcie lub nieprzyjęcie któregoś z nich nie jest kwestią arbitralnego 

wyboru, lecz ma związek ze światopoglądem badaczy, ich preferencjami, 

zainteresowaniami, nawet z temperamentem”261. Według tego założenia, analiza 

wymienionych czterech paradygmatów, moje przekonania i zainteresowania badawcze 

skłaniają mnie do identyfikacji z paradygmatem interpretatywno-symbolicznym.  

Paradygmat interpretatywno-symboliczny 

Paradygmat interpretatywno-symboliczny (określany też w ten sposób przez Mary 

Jo Hatch) powstał w opozycji do funkcjonalizmu. Sułkowski podaje, że jego 

najważniejszymi źródłami inspiracji są nauki społeczne i humanistyczne: socjologia, 

psychologia, nauki polityczne i antropologia kulturowa262. Wojciech Kruszelnicki, 

opisując interpretatywizm w kontekście antropologii, zauważył, że swoistym kluczem do 

zrozumienia tego nurtu jest słowo „interpretacja”, „które objawia swą heurystyczną 

wartość zarówno w hermeneutycznych, jak i symbolicznych, postmodernistycznych, 

dekonstrukcjonistycznych, krytycznych, refleksyjnych czy nawet literackich podejściach 

                                                             
260 Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia… op. cit., s.113. 
261 Kostera M. (1996) Postmodernizm w zarządzaniu… op. cit., s. 35-36. 
262 Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia… op. cit., s.116. 
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do kwestii opisu i wyjaśniania (…)”263. Za Rabinowem i Sullivanem, Kruszelnicki 

stwierdza, że „zwrot interpretacyjny jest w stanie realnie wzbogacić nasze rozumienie 

fenomenów świata człowieka”264. 

Według koncepcji Burella i Morgana, paradygmat interpretatywny oparty jest na 

założeniu o niestabilności i względności rzeczywistości społecznej. W tym ujęciu 

rzeczywistość społeczna jako przedmiot badań, nie ma charakteru konkretnego. Jest 

przestrzenią relacji międzyludzkich, sferą tego co międzypodmiotowe i tego, co 

„publiczne”265, tworem intersubiektywnym uczestników, którzy sami poprzez swoje 

działania, tworzą ją wciąż na nowo.  

Uczestnicy widzą swój świat jako oczywisty, lecz zadaniem badacza jest ukazanie w jaki sposób 

powstał. Badacz powinien więc interpretować zjawiska społeczne. Zadaniem nauki jest opis i zrozumienie 

zjawisk społecznych, w celu poszerzenia wiedzy o dostępnych, możliwych i faktycznie stosowanych 

w różnych kontekstach rozwiązaniach istotnych społecznie problemów i kwestii. (…) Paradygmat ten stara 

się przedstawić rzeczywistość po to, by poszerzyć ludzką wiedzę, ale także po to, by praktycy mieli skąd 

czerpać pomysły i inspirację do wdrożenia nowych pomysłów266.  

Teatr jest zjawiskiem społecznym267, przestrzenią relacji międzyludzkich. Pisze 

o tym między innymi Georges Gurvitch. Jego zdaniem teatr jest zarówno częścią 

struktury społecznej, jak i formą społecznej interakcji268. „Odtwarza on [teatr – przyp. 

autor] niewątpliwie jakąś społeczną sytuację, jakiś splot społecznych okoliczności, a sam 

w sobie stanowi określony wycinek życia społecznego, w którym aktorzy łączą się 

w pewną całość”269. Teatr mieści się w sferze tego co między podmiotowe i tego co 

publiczne. Podążając tym tropem można wyróżnić uczestników tej rzeczywistości 

społecznej: osoby, które wciąż na nowo tworzą teatr jako organizację/instytucję, jako 

przestrzeń dialogu, kreacji artystycznej również w wymiarze osobistych założeń, 

                                                             
263 Kruszelnicki W., Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej, „Kultura 
i Historia” [online], 2009, nr 16, [dok.elekt], dostęp online: 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1486 [odczyt 1.09.2013].  
264 Ibidem. 
265 Makowski P. (2012), Wymiary intersubiektywności. Słowo wstępne, [w:] Intersubiektywność, Makowski 
P. (red), Kraków, s. 7. 
266 Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa, s.16-17. 
267 Por.: podrozdział „teatr publiczny” niniejszej pracy. 
268 Gurvitch zarysowuje analogię między teatrem i społeczeństwem, by wytłumaczyć ich „głębokie 
podobieństwo” (chodzi np. o odgrywanie ról w świecie społecznym i na scenie), nie czyni z nich jedności 
tak jak niektórzy antropolodzy (Victor Turner, Clifford Geertz) i odwołujący się do antropologii badacze 
teatru (Elizabeth Burns, Richard Schechner) którzy albo traktują pojęcia „teatru” i „społeczeństwa” jako 
swoje wzajemne metafory, albo w ogóle rezygnują z ich rozróżniania. Zob.: Shevtsova M. Socjologia 
teatru: problemy i perspektywy [dok.elekt.] http://www.grotowski.net/node/2716 [odczyt 2.09.2013] 
269 Gurvitch G. (1987), Socjologia teatru, [w:] Pyzik T., Udalska E., W kręgu socjologii teatru na świecie, 
s. 35. 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1486
http://www.grotowski.net/node/2716
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przekonań i pomysłów. W tym ujęciu uczestnikami są zarówno dyrektorzy, pracownicy 

administracyjni, artystyczni oraz techniczni. Można założyć, że teatr, jako „ich świat”, 

jest dla nich „oczywistością”. Zagłębiając się dalej i łącząc perspektywę socjologiczną 

teatru oraz – również przyjętą w niniejszej pracy – definicję teatru jako dzieła, można 

skoncentrować się na dyrektorze, dla którego oczywistością jest nie tylko teatr 

instytucjonalny, ale też „teatr”, osobiste dzieło, które w tej swoistej „ramie” kreuje.  

Podejście interpretatywne łączy się z symbolizmem, gdyż jak zauważa Sułkowski, 

„człowiek w organizacji jest poszukiwaczem sensu, zorientowanym na wartości 

i angażującym się w sytuację badawczą”270, w związku z tym, „akt poznania jest 

uwikłany w język i zrelatywizowany kulturowo, stanowi działanie symboliczne”271. 

Według Moniki Kostery, która powołuje się też na Barbarę Czarniawską, w zakresie 

nurtu interpretatywnego „zrozumienie rzeczywistości możliwe jest dzięki interpretacji 

symboli”272, a w tym zakresie znaczenie ma „kto podejmuje jakie działania i dlaczego to 

robi”273. Jak podaje Sułkowski: 

 Teorie interpretatywne koncentrują się na opisywaniu współzależności w założonych strukturach 

społecznych i organizacyjnych, odchodząc od przyczynowo-skutkowego schematu neopozytywizmu. 

Kluczem do tworzenia teorii naukowej jest zrozumienie, uchwycenie sensu z punktu widzenia 

zaangażowanego obserwatora lub członka organizacji (…)274. 

Interesuje mnie relacja pomiędzy dyrektorem a prowadzoną przez niego 

instytucją. W niniejszej pracy podejmuję próbę jej zrozumienia, dostrzeżenia sposobu 

w jaki dyrektor tworzy i kreuje „swój” teatr, przy założeniu, że „ład organizacyjny nie 

istnieje obiektywnie, lecz jest podtrzymywany, rekonstruowany i modyfikowany przez 

jednostki i grupy działające w i wokół organizacji”275.  

Założenia Epistemologiczne – kultura jako metafora rdzenna 

Prowadzenie badań w nurcie interpretatywno-symbolicznym niejako w naturalny 

sposób określa możliwe sposoby opisu badanej rzeczywistości. Istotne w tym kontekście 

stają się znamienne dla paradygmatu interpretatywnego konotacje kulturowe, połączenie 
                                                             
270 Sułkowski Ł. (2007), Recepcja nurtu interpretatywnego w naukach o zarządzaniu, [w:] Konecki K., 
Chromczyński P. (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, , Łódź, s. 27. 
271 Ibidem. 
272 Kostera M. (2003), Antropologia organizacji… op. cit., s.33. 
273Ibidem, s. 33. 
274 Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia… op.cit., s.116-117. 
275Berger, Lukman za: Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia… op.cit., s.117. 
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perspektywy charakterystycznej zarówno dla nauk o zarządzaniu, jak i humanistyki. 

Katarzyna Barańska, pisząc o perspektywie humanistycznej zaznacza, że istotne jest to, 

by „zarządzanie uwzględniało odniesienie do całego bagażu rozumienia 

humanistycznego, by sięgało do doświadczeń także innych dyscyplin w celu rozpoznania, 

czym dana instytucja jest w istocie”276. Gareth Morgan w książce Obrazy organizacji, 

zauważa, że w zrozumieniu istoty organizacji, znaczącą rolę odgrywają metafory. Jak 

pisze: 

 Metaforę uważa się często po prostu za sposób upiększania dyskursu, ale jej znaczenie jest o wiele 

większe. Użycie metafory jest bowiem konsekwencją sposobu myślenia i sposobu widzenia, które 

przenikają nasze rozumienie świata w ogóle277. 

W kontekście zakresu badań i przyjętej w niniejszej pracy perspektywy 

ontologicznej, zasadne wydaje się być odwołanie się do metafory, która wykorzystuje 

zaczerpnięte z antropologii pojecie „kultury”278.  

„Kultura” jest terminem niezwykle pojemnym i równie często opisywanym, co 

trudnym do jednoznacznego zdefiniowania („istnieje ponad 600 różnych definicji kultury 

sformułowanych w naukach humanistycznych”279), choć chyba wszyscy badacze 

zgadzają się, że trudno przecenić wpływ kultury na życie, rozwój i funkcjonowanie 

zarówno jednostki, jak i społeczności.  

 Łukasz Sułkowski podkreśla, że „kultura” jest „pojęciem bardzo obciążonym 

teoretycznie i empirycznie”280. Początkowo, na grunt zarządzania pojęcie kultury zostało 

przeniesione z socjologii organizacji, „jednakże dzisiejsza wiedza w tym zakresie stanowi 

kompilację dociekań na gruncie psychologii organizacji, antropologii oraz nauk 

o zarządzaniu”281. Pojęcie to znajduje „rozległe zastosowanie zarówno jako metafora, jak 

i nurt teorii oraz badań empirycznych”282. 

                                                             
276 Barańska K. (2013), Muzeum w Sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, 
Kraków, s. 194. 
277 Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, Warszawa, s. 10-11. 
278Siemiński M., Krukowski K., Proces kształtowania kultury organizacyjnej w organizacji publicznej, 
„Współczesne Zarządzanie” [online], 2011, nr 3, s. 91, 

 [odczyt: 12.12.2013]. 
279 Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Warszawa, s. 16. 
280 Sułkowski Ł. Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, 2008, 
nr 6, s.9, [dok. elektr.], dostęp online:  
http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/sulkowski_zzl_6_2008.pdf [odczyt: 12.12.2013]. 
281 Siemiński M., Krukowski K., Proces kształtowania kultury organizacyjnej… op. cit. s. 90. 
282 Sułkowski Ł. Czy warto zajmować się kulturą… op. cit.  

http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/sulkowski_zzl_6_2008.pdf


90 
 

Kultura jako metafora organizacji, została wprowadzona do literatury z zakresu 

zarządzania przez Garetha Morgana283. Linda Smircich, zainspirowana tym ujęciem, 

przeprowadziła badania, na podstawie których ustaliła, że w zakresie nauk o zarządzaniu 

słowo kultura jest używane w trzech wymiarach: jako zmienna niezależna 

(wykorzystywana szczególnie w odniesieniu do zarządzania międzykulturowego), jako 

zmienna wewnętrzna (np. kultura przedsiębiorstwa) oraz jako metafora rdzenna. 

W ostatnim ujęciu, zaczerpniętym właśnie z antropologii, przyjmuje się, że badana 

organizacja nie tyle wypracowuje własną kulturę, czy jest postrzega przez pryzmat 

kultury jako układu odniesienia, ile sama jest kulturą284.  

Kultura jest więc metaforą rdzenną (root metaphor), epistemologiczną, przyjętą nie dla porównania 

fragmentu rzeczywistości z innym fragmentem, spoza badanej rzeczywistości, lecz dla konceptualizacji 

organizacji w ogóle.(…) Pozwala to na spojrzenie wykraczające poza instrumentalne podejście do 

organizacji, promuje widzenie organizacji jako form ekspresji, manifestacji ludzkiej świadomości. 

Organizacje są rozumiane i analizowane nie tylko w kategoriach ekonomicznych lub materialnych, ale 

w swoich ekspresyjnych, ideacyjnych i symbolicznych aspektach285. 

Jak zauważa Aleksander Marcinkowski, uznanie, że organizacja jest kulturą 

pozbawia ją statusu narzędzia realizacji celów, oznacza odejście od postulatu badania 

organizacji jako pochodnej kultury narodowej i traktowania kultury jako jednego 

z elementów organizacji286.  

Jeśli badacz lub menedżer pragną zrozumieć organizację, muszą uznać, że jest ona bezustannym 

procesem definiowania i redefiniowania, interpretowania i reinterpretowania przez uczestników i własnej 

pozycji i roli, organizacyjnych celów i zadań, związków z innymi członkami organizacji, stosunków 

władzy, relacji organizacji ze społeczeństwem – słowem, organizacja jest jednym wielkim dyskursem 

symbolicznym i wielkim doświadczeniem człowieka współczesnego287.  

W niniejszej pracy badam organizację jaką jest teatr głównie z punktu widzenia 

ludzi ją tworzących, skupiając uwagę przede wszystkim na jednym z nich – osobie 

                                                             
283Por.: Sułkowski Ł. (2009), Hermeneutyka zarządzania, czyli metodologia refleksji 
metaparadygmatycznej, [w:] Górski P. (red), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów 
badawczych i inspiracji metodologicznych, Kraków, s. 89. 
284 Por.: Sułkowski Ł. Problemy poznawcze opisu kultury organizacyjnej, „Przegląd organizacji”, 2002, nr 
2, s.9.; Czarniawska B., Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś, „ Problemy Zarządzania”, 2011, 
nr 2 (32), s. 11-29, [dok. elektr.], dostęp online:  
http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2_2011_czarniawska.pdf [odczyt 10.12.2013]. 
285Kostera M. (2003), Antropologia organizacji… op. cit., s 31. 
286 Por.: Marcinkowski A. (2009), Inspiracje metodologiczne w naukach o zarządzaniu: metafora źródłowa 
i zakorzenienie, [w:] Górski P. (red), Humanistyka i zarządzanie… op. cit. s. 96. 
287 Ibidem, s. 97. 

http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2_2011_czarniawska.pdf
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dyrektora. Zakładam również, że teatr jako dzieło jest swoistym procesem288. Jest formą 

ekspresji, manifestacją świadomości, przede wszystkim właśnie dyrektora.  

Równocześnie teatr sam w sobie jest swoistą strukturą, sumą różnych zmiennych, 

siecią. Jako instytucja, praktyka artystyczna czy idea, jest uwarunkowany historycznie, 

stworzony przez ludzi w toku dziejów. Parafrazując stwierdzenia Clifforda Geertz’a 

można przyjąć, że dyrektor teatru jest uwikłany w sieci znaczeń, uplecione przez 

pokolenia i wciąż nieustająco tworzone przez niego samego, jego pracowników, widzów 

i otoczenie. Można spojrzeć na teatr przez pryzmat tych sieci, a jego analizie służyć 

będzie nie „eksperymentalna nauka poszukująca praw, lecz interpretująca, poszukująca 

znaczeń”289. 

 Metodologia badań  

 Przyjęte założenia ontologiczne i epistemologiczne warunkują wybór metodologii 

opartej na badaniach jakościowych. Równocześnie jednak, zgodnie z postulowanym 

przez Annę Wykę założeniem przyjmuję, że metody i techniki badań nie powinny 

dominować nad badanym problemem, a metoda powinna być „zaledwie mediatorem 

między badaczem a rzeczywistością”290. 

Badania jakościowe wywodzą się z nauk społecznych, ale obecnie z powodzeniem 

stosowane są w różnych dziedzinach nauki, w tym naukach o zarządzaniu. Początkowo 

badania jakościowe były definiowane poprzez prostą opozycję do badań ilościowych 

i przez długi czas były traktowane jako „mniej poważne i mniej naukowe”291. Wraz 

z rozwojem nauki i ujawniającymi się słabościami metod ilościowych, zwiększało się 

zainteresowanie metodami jakościowymi. Ostatecznie przeniknęły one do nauk 

o zarządzaniu z antropologii i socjologii wraz z metaforą kulturową292. Obecnie oba 

podejścia są równoprawne, a badania jakościowe „wypracowały sobie własną 

                                                             
288 Por.: podrozdział „obiekt badań” w niniejszej pracy. 
289 „[p]przyjmując […], że człowiek jest zwierzęciem rozpostartym w sieciach znaczeń, które sam uplótł, 
patrzę na kulturę jako na te sieci, a jej analizie wobec tego służy nie eksperymentalna nauka poszukująca 
praw, lecz interpretująca, poszukująca znaczeń”. Cyt. za.: Kostera M. (2003), Antropologia organizacji… 
op. cit., s.34. 
290 Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa, s. 29-30 [dok. elektr.], dostęp 
online: http://biblioteka.kijowski.pl/wyka%20anna/badacz.pdf [ odczyt 2.02.2014]; por.: Wala Katarzyna, 
Antropologia za_stosowana, [dok. elektr.], dostęp online: http://stosowana.wordpress.com/ [odczyt 
2.02.2014] 
291 Jemielniak D. (2012), Wprowadzenie. Czym są badania jakościowe, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania 
jakościowe, t.1, Warszawa, s. IX.  
292 Ibidem. 

http://biblioteka.kijowski.pl/wyka%20anna/badacz.pdf
http://stosowana.wordpress.com/
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tożsamość”293. Za Normanem Denzinem i Yvonną Lincoln w niniejszej pracy badania 

jakościowe, definiowane są jako: 

(…) usytuowana aktywność, która umieszcza obserwatora w świecie. Składa się z zespołów 

interpretatywnych, materialnych praktyk, które czynią świat widzialnym. Praktyki te przekształcają świat. 

Przeobrażają go w serię reprezentacji, takich jak notatki terenowe, wywiady, rozmowy, fotografie, nagrania 

i własne uwagi.(...) badania jakościowe to interpretatywne, naturalistyczne podejście do świata. Oznacza to, 

że badacze jakościowi badają rzeczy w ich naturalnym środowisku, próbując nadać sens lub interpretować 

zjawiska przy użyciu terminów, którymi posługują się badani ludzie294.  

Badania jakościowe są dziedziną, która obejmuje liczne metody i podejścia: m.in. 

studia nad wykorzystaniem i gromadzeniem różnorodnych materiałów empirycznych – 

studiów przypadków, osobistego doświadczenia, introspekcji, biografii, wywiadów, 

wytworów kulturowych, opowieści, materiałów pochodzących z obserwacji i innych295.  

Zazwyczaj badacze wykorzystujący te metody stosują wiele powiązanych praktyk 

w nadziei, że uda im się dzięki temu lepiej zrozumieć ich przedmiot badań. Ponieważ 

każda z tych praktyk powoduje, że świat jest postrzegany w inny sposób – stąd tego typu 

badania charakteryzuje tendencja do posługiwania się więcej niż jedną praktyką 

interpretatywną296. Denzin i Lincoln wskazują za Beckerem, że badacz jakościowy 

„wykorzystuje estetyczne i materialne narzędzia swojego rzemiosła, stosując dowolne 

strategie, metody i materiały empiryczne jakie ma pod ręką”297. 

Tak rozumiane badania jakościowe, stały się punktem wyjścia pozwalającym 

sprecyzować sposób w jaki możliwa jest analiza autorskich dyrekcji. W tym kontekście 

inspiracją w projektowaniu badań, stała się też etnografia – zarówno jako metoda 

badawcza, jak i tradycja metodologiczna.  

Dosłownie etnografia oznacza opis ludzi, jednak w znaczeniu zbiorowości, a nie 

poszczególnych jednostek298. Wyrosła na gruncie antropologii i zrodziła się 

z przekonania, że „gabinetowe spekulacje filozofów, nie są właściwym sposobem 

rozpoznania tego jak żyją prawdziwi ludzie”299.  

                                                             
293Angrosino M. (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa, s. 11. 
294Denzin N., Lincoln Y. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] Denzin N., 
Lincoln Y. (red.), Metodologia badań jakościowych, Warszawa, T1, s.23. Określenie „naturalne 
środowisko” wynika z historycznego podziału na badania eksperymentalne (laboratoryjne) od terenowych 
(w naturalnym otoczeniu).  
295 Ibidem. 
296 Ibidem, s. 23-24. 
297 Ibidem, s.25. 
298Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne… op. cit., s. 24. 
299 Ibidem. 
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W Słowniku etnologicznym, Józef Burszta definiuje etnografię jako „dyscyplinę 

naukową zajmującą się opisem i analizą (często porównawczą) kultur ludzkich (oraz ich 

poszczególnych dziedzin i wytworów) w konkretnych, historycznych, najczęściej 

etnicznych uwarunkowaniach i z uwzględnieniem ich masowego, ludowego 

charakteru”300.  

Etnografia przenika do kolejnych dyscyplin naukowych i jest łączona z różnymi 

orientacjami teoretycznymi. Dotychczasowe, tradycyjne podziały wewnątrz tej 

dyscypliny stopniowo tracą na znaczeniu301. W zależności od tradycji naukowej pod 

pojęciem etnografii rozumie się zarówno etnografię, etnologię jak i antropologię lub tylko 

jedną z tych nauk302. Claude Lévi-Strauss zakłada, że: 

Etnografia, etnologia i antropologia nie są trzema różnymi dyscyplinami czy trzema ujęciami tych 

samych badań. W rzeczywistości są to trzy stadia czy trzy aspekty tego samego badania303. 

W zakresie nauk społecznych Earl Babbie wskazuje, że etnografia to badanie 

skupione bardziej na szczegółowym i dokładnym opisie niż na wyjaśnianiu 

a przemienność indukcji i dedukcji nigdzie indziej nie jest lepiej widoczna i istotna niż 

w dobrych badaniach terenowych304. Michael Angrosimo opisuje, że metoda badań 

etnograficznych: 

 (…)polega na gromadzeniu informacji o wytworach materialnych, stosunkach społecznych, 

przekonaniach i wartościach danej społeczności. W procesie zbierania danych wykorzystuje się różnorodne 

techniki – jest wręcz pożądane, aby podchodzić do niego z możliwie najróżniejszych perspektyw w celu 

uzyskania większej pewności, że rzeczy faktycznie mają się tak, jak się nam wydaje305. 

Uwe Flick podkreśla, że „badania etnograficzne umożliwiają badanie grup 

i zachodzących procesów w ich naturalnym otoczeniu, co wymaga elastyczności 

w stosowaniu metod (…)”306.  

Według Moniki Kostery etnografia, postrzegana jako tradycja metodologiczna 

„stanowi rodzaj podejścia do badań terenowych typu indukcyjnego, czyli polegających na 

zbieraniu materiałów empirycznych, a następnie budowaniu z nich bardziej 

                                                             
300 Słownik etnologiczny, Staszczak Z. (red.), Warszawa – Poznań 1987, termin etnografia. 
301 Burszta W. (1992), Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań, s. 41. 
302 Ibidem. 
303 Lévi-Strauss C. (2000), Antropologia strukturalna, Warszawa, s. 310. Cyt. za: Nowotniak J. (2012), 
Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Kraków , s. 20. 
304 Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce., Warszawa, s. 316. 
305 Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne… op. cit., s. 19. 
306 Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa, s. 162. 
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abstrakcyjnych modeli czy teorii”307, choć nie dopuszcza przekształcania wniosków 

w ogólne teorie308.  

Niniejsza praca nie jest etnograficznym studium dyrekcji wybranych teatrów. Nie 

było to też moim celem. Etnografia stanowi raczej inspirację, swoisty „punkt 

odniesienia”. Badania koncentrują się na jednostce, choć opisują ją poprzez jej relacje 

wobec zbiorowości, w której owa jednostka funkcjonuje i na którą oddziałuje. W myśl 

zasady postulowanej przez Babbiego, w toku badań, odwołując się zarówno do indukcji 

jak i dedukcji, skupiam się głównie na opisie a nie wyjaśnianiu poszczególnych wydarzeń 

i zjawisk. Oddaję głos moim rozmówcom. Przyjmuję też założenie, postulowane przez 

Monikę Kosterę, iż tego typu badania nie służą udzielaniu porad praktykom. 

Problem badawczy 

Podstawowe pytanie, na które szukam odpowiedzi, brzmi: jak dyrektor tworzy309 

i kształtuje prowadzony przez siebie teatr instytucjonalny? Ponieważ zagadnienie to 

obejmuje wiele różnych aspektów, chcąc uchwycić to, co jest dla mnie najbardziej 

interesujące, zdecydowałam się doprecyzować je poprzez koncentrację na relacji 

pomiędzy dyrektorem a prowadzoną przez niego instytucją. Relację tę określiłam mianem 

autorskiej – podkreślając tym samym indywidualizm, który w tym zagadnieniu wydaje mi 

się najbardziej intrygujący. Tym samym autorskie dyrekcje to nie hipoteza badawcza, 

którą chcę potwierdzić, ale przedmiot moich badań.  

Wybór badanych instytucji 

Identyfikując obiekt badań310 zawęziłam listę instytucji do 72311 teatrów 

dramatycznych organizowanych lub współprowadzonych przez samorządy. Dalsza 

„selekcja” odbyła się na podstawie kilku różnych zmiennych. 

W pierwszej kolejności odniosłam się do tego, co często utożsamiane jest jako 

miernik sukcesów poszczególnych instytucji kultury, a więc poziomu zainteresowania 

mediów – w kontekście zdobywanych przez poszczególne teatry nagród, recenzji ze 

                                                             
307 Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa, s. 41. 
308 Ibidem, s. 26. 
309 W tym wypadku twórczość nie oznacza zakładania teatru lecz np. budowę pewnej marki, stylu pracy itp. 
310 Por.: podrozdział „obiekt badań” w niniejszej pracy. 
311 Wszystkie teatry dramatyczne: marszałkowskie, miejskie, współprowadzone, bez stałego zespołu, ale 
z własnymi produkcjami oraz impresaryjne. Z badania wyłączyłam teatry państwowe. 
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spektakli, różnego rodzaju „rankingów” instytucji kultury i tym podobnych. 

Przeprowadziłam kwerendę prasową, internetową i radiową za sezon 2010/2011, która 

pozwoliła mi wybrać te teatry, o których najwięcej się w tym okresie mówiło i których 

spektakle wzbudzały największe emocje. Kwerenda objęła: czasopisma branżowe 

(„Teatr” – m.in.: ranking „Teatru”, „Didaskalia”), ogólnopolskie dzienniki („Gazeta 

Wyborcza”, „Rzeczpospolita”), tygodniki („Polityka” i „Tygodnik Powszechny”), 

czasopismo elektroniczne („Dwutygodnik”) oraz zawartość programu radiowego 

Magazyn Bardzo Kulturalny (pogram III). Wybór czasopism nie był przypadkowy – 

starałam się uwzględnić różne (reprezentowane przez poszczególne periodyki) punkty 

widzenia. Na tej podstawie wyłoniłam listę 31 teatrów, o których w wymienionych 

źródłach pojawiło się więcej niż 8312 notatek. Grupę tę roboczo określiłam jako „teatry 

wspomniane”. Analogicznie pozostałe teatry zaliczyłam do grupy „teatrów nie 

wspomnianych”. Zdaję sobie sprawę, że jest to podział arbitralny, ale z braku innego 

narzędzia przyjęłam, że w wyborze teatrów do badania będę się na nim opierać. Aby 

zachować względny obiektywizm, założyłam, że wybiorę teatry z obu grup.  

Na tym etapie nie tyle zredukowana została więc liczba możliwych wyborów, ile 

raczej opracowane zostało jedno z kryteriów/założeń, które miało wpływ na ostateczną 

decyzję.  

W toku określania klucza wyboru, przyjęłam również, że wybrane teatry powinny 

jak najbardziej się różnić zarówno pod względem zasięgu działalności, otoczenia, jak 

i proponowanego repertuaru i stylu działania. Celem tego założenia było, między innymi, 

zminimalizowanie możliwości konfrontacji i oceny działań poszczególnych dyrektorów. 

W związku z tym, wykluczona została choćby możliwość wyboru teatrów, które mają 

tego samego organizatora lub reprezentują ten sam „typ” organizatora. Ważne były 

również warunki funkcjonowania instytucji i ich zasoby (teatry bez stałego zespołu, teatry 

ze stałym zespołem, itp). 

Przy tych założeniach ostateczny wpływ na moją decyzję miała osobista 

ciekawość. Wybrałam te instytucje, które mnie zainteresowały, czy to pod względem 

repertuaru, czy stylu działania. W tym kontekście nie bez znaczenia były też czynniki: 

ekonomiczny i organizacyjny313 oraz dostępność terenu314. 

                                                             
312 Czyli minimum tyle, ile różnych źródeł przeanalizowałam. Nie zakładałam jednak, że w każdym źródle 
musi znaleźć się choć jednak notatka.  
313 M.in.: bardzo chciałam badać bydgoski Teatr Polski, jednak okazało się, że koszty oraz czas dojazdu 
z Krakowa do Bydgoszczy przekraczają moje możliwości. 
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Na tej podstawie wyłoniłam trzy teatry: Teatr Polski z Wrocławia, Teatr Łaźnia 

Nowa z Krakowa oraz Teatr Witkacego z Zakopanego. Pierwszy z nich jest teatrem 

współprowadzonym przez Województwo Dolnośląskie oraz Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, drugi jest instytucją miejską, w dodatku teatrem, który nie 

posiada własnego zespołu, ale realizuje własne produkcje, organizatorem trzeciego teatru 

jest Województwo Małopolskie.  

Wykorzystane metody i techniki badawcze 

Zasadniczy materiał do badań gromadziłam korzystając z metod i technik 

wypracowanych na gruncie badań jakościowych, w tym z wykorzystaniem niektórych 

narzędzi wypracowanych w ramach etnograficznej tradycji metodologicznej. 

Podstawową metodą badawczą, były niestandaryzowane i niestrukturalizowane 

wywiady, które miały charakter „kierowanej rozmowy”315, niejednokrotnie spontanicznej, 

czasem prowadzonej poza obszarem badanych instytucji. W sumie, w odniesieniu do 

każdego z badanych teatrów, rozmawiałam z minimum sześcioma osobami (w tym 

z dyrektorem). Przeprowadziłam ponad 20 wywiadów (ze względu na rozmówców nie 

wszystkie wywiady zostały nagrane, gdyż część z nich miała charakter nieformalnego 

spotkania i luźnej rozmowy). Najkrótszy z wywiadów trwał około 40 minut, najdłuższy 

niemal dwie godziny. Kluczowe dla toku badań były spotkania z dyrektorami. Informacje 

uzyskane od pozostałych rozmówców stanowią istotny punkt odniesienia. W trakcie 

prowadzenia badań pozwalały mi one lepiej zrozumieć i poznać badaną instytucję, często 

były też inspiracją i umożliwiały lepsze przygotowanie się do spotkań z dyrektorami.  

W toku badań etnograficznych zazwyczaj ukrywa się tożsamość interlokutorów 

i badanych organizacji – tak, by zachęcić rozmówców do szczerych wypowiedzi. 

W niniejszej pracy to rozwiązanie nie zostało wykorzystane. Wybór tematu, a przede 

wszystkim jego ujęcie, jak i specyfika badanych instytucji, w moim przekonaniu, 

uniemożliwiają skuteczne ukrycie tożsamości316. Ponad to celem niniejszej pracy jest też 

                                                                                                                                                                                      
314 Podjęłam próby by prowadzić badania w teatrze w Wałbrzychu, jednak ponieważ akurat następowała 
tam zmiana na stanowisku dyrektora artystycznego, ostatecznie nie udało mi się uzyskać zgody na ich 
realizację. 
315 Pełny cytat brzmi „Najtrafniej wywiad może być scharakteryzowany jako kierowana rozmowa, gdzie 
kierowanie jest uznane i zaakceptowane przez obie strony”. Cyt za.: Kostera M. (2003), Antropologia 
organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa, s. 121. 
316 Jest zbyt mało publicznych instytucji kultury (w stosunku do np. prywatnych firm poddawanych 
badaniom etnograficznym) by możliwe było skuteczne ukrycie ich tożsamości, szczególnie gdy pisze się 
o uwarunkowaniach i specyficznych rozwiązaniach. Przykładem może być książka pod redakcją Moniki 
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ukazanie indywidualizmu relacji i kształtowania instytucji na konkretnych przykładach. 

Można dzięki temu opisać jak ważny dla działań każdego dyrektora jest „kontekst”: 

otoczenie, historia i tradycja danej instytucji. Każdy z rozmówców został uprzedzony, że 

treść rozmowy zostanie wykorzystana w rozprawie doktorskiej i w tym zakresie wywiady 

nie będą autoryzowane. Wszyscy wyrazili na to zgodę.  

Ważnym elementem badań były prowadzone przeze mnie obserwacje, określane 

czasem jako „podstawa wszelkich metod badawczych (…) oraz główny filar 

etnografii”317. Stanowią one punkt odniesienia, tło dla prowadzonych rozmów, dzięki 

któremu możliwe było pełniejsze zrozumienie i interpretacja zebranych materiałów. 

Prowadzone obserwacje były jawne i miały charakter obserwacji bezpośredniej 

i niekontrolowanej. Według Moniki Kostery obserwacja bezpośrednia to, obok 

obserwacji uczestniczącej i nieuczestniczącej, dodatkowa metoda pośrednia 

wypracowana na gruncie etnografii organizacji. Polega na swobodnym, 

fragmentarycznym wejściu w badany teren, jakby się było niezależnym gościem318. 

Przybrałam więc postawę „gościa”, miałam przypisaną tożsamość (doktorantka, która 

prowadzi badania do swojej pracy), co pozwoliło mi, na tyle na ile jest to możliwe, na 

zachowanie dystansu. Nie miałam zdefiniowanego klucza, według którego prowadziłam 

obserwacje – byłam otwarta na „teren”. 

W trakcie każdej wizyty obserwowałam zachowania pracowników, słuchałam ich 

rozmów, próbowałam zrozumieć panujące w danej instytucji relacje i zasady. Starałam 

się również zapamiętać moje doświadczenia i emocje, wywoływane poszczególnymi 

sytuacjami i interakcjami. W trakcie badań prowadziłam notatki, co w późniejszym czasie 

umożliwiło mi odtworzenie okoliczności wydarzeń, rozmów i spotkań.  

Dodatkowo w toku badań wsparłam się „analizą tekstów organizacji” – czyli 

przepisów wewnętrznych, schematów organizacyjnych, sprawozdań, budżetów, 

podsumowań, repertuarów. Jeśli na temat danego teatru powstawały opracowania 

książkowe – z nich również korzystałam. Nie w każdej instytucji mogłam dotrzeć do tych 

samych źródeł danych, z uwagi na wewnętrzne regulacje (a także wolę dyrekcji) 

                                                                                                                                                                                      
Kostery Szef Polski. Jest w niej tylko jeden rozdział jest poświęcony instytucji kultury (centrum sztuki) 
i choć autor tekstu ukrywa tożsamość dyrektora, na podstawie przytoczonych informacji, można ją 
rozszyfrować. Innym przykładem jest Ekonomika teatru Hanny Trzeciak. W książce tej też, mimo ukrycia 
nazw instytucji, na podstawie repertuarów wiadomo o których teatrach pisze. 
317 Angrosino M. (2009), Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki 
społecznej. [w:] Denzin N., Lincoln Y. (red.), Metodologia badań jakościowych, Warszawa, T2, s.129. 
318 Kostera M. (2012), Szef polski, Warszawa s. 17.  
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dotyczące możliwości ich udostępniania. Ponad to opracowałam i wykorzystałam 

materiały zebrane w drodze kwerendy prasowej i internetowej.  

Kwerenda prasowa objęła gazety codzienne, tygodniki oraz czasopisma branżowe. 

Starałam się dotrzeć do możliwie jak największej liczby artykułów, wywiadów i notatek, 

które dotyczyły zagadnienia sprawowania dyrekcji w teatrze w ujęciu ogólnym oraz 

personalnie każdego z dyrektorów badanych instytucji w okresie sprawowania dyrekcji 

i w chwili obejmowania stanowiska. W przypadku Bartosza Szydłowskiego dodatkowo 

rozszerzyłam zakres badań o okres, gdy Teatr Łaźnia funkcjonował jeszcze w strukturze 

stowarzyszenia. W poszukiwaniach wykorzystałam również dostępne w Internecie 

archiwa poszczególnych czasopism oraz bazę artykułów zebraną na wortalu e-teatr. 

W sumie informacje zebrane zostały z około 350-ciu różnych tekstów i wywiadów.  

W analizie zebranych materiałów uwzględniłam elementy charakterystyczne dla 

analizy kulturowej i związanego z nią interakcjonizmu symbolicznego. Jest to podejście, 

które cieszy się popularnością szczególnie w obrębie socjologii i psychologii. 

Interakcjoniści skłaniają się ku postrzeganiu ludzi jako aktywnych aktorów 

społecznych319. Zainspirowana tym podejściem staram się odkrywać znaczenia jakie 

dyrektorzy przypisują swoim działaniom320. W tym kontekście kierowałam się też 

spostrzeżeniami Ervinga Goffmana, który w swoich badaniach skupił się przede 

wszystkim na tym, w jaki sposób ludzie odgrywają i tworzą wzajemne relacje. Goffman 

założył, że występy te są intencjonalne, co oznacza, że ludzie chcą wywrzeć jak najlepsze 

wrażenie321.  

W analizie zebranych materiałów przyjęłam też elementy analizy opowieści. 

Metoda ta opiera się na założeniu, że opowieści to naturalny sposób przekazywania 

doświadczeń, w związku z czym ich analiza pozwala w najprostszy i najmniej inwazyjny 

sposób poznać i zrozumieć motywacje, założenia i przekonania rozmówców. 

Parafrazując Dawida White’a: w niniejszej pracy staram się nie tyle odnaleźć 

sztukę w zarządzaniu, co zarządzanie w sztuce.  

                                                             
319 Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne… op. cit., s. 31. 
320 Ibidem, s. 30. 
321Ibidem, s. 31. W kontekście kreacji artystycznej i specyfiki badanego obszaru można sobie zadać pytanie 
co w praktyce oznacza owo „najlepsze wrażenie” i na ile przystaje ono do ogólnie przyjętych „norm”. Nie 
jest to przedmiot moich badań, ale jeden z kontekstów, o których staram się pamiętać. 
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CZĘŚĆ II 

DYREKCJA W PRAKTYCE 

Rozmowy i obserwacje.  

(…) język kształtuje świat. A ponieważ istnieją różne języki, to trzeba przyjąć,  

że każdy z nich zawiera inną wizję świata. 

Edward Sapir i Benjamin L. Whorf  

Wprowadzenie  

„Siła polskiego teatru polega przede wszystkim na różnorodności języków 

i estetyk” – podkreślili ludzie teatru w swoim liście protestacyjnym322. Spoglądając 

zarówno wstecz, na historię teatru polskiego, jak i współczesne realizacje, nie sposób nie 

zgodzić się z tym twierdzeniem. Druga część rozprawy prezentuje bardzo drobną część 

tej różnorodności: trzy różne instytucje, trzy różne pomysły, estetyki, strategie działania, 

przekonania – trzy punkty na teatralnej mapie Polski. 

Niniejsza część podzielona została na rozdziały poświęcone poszczególnym 

dyrekcjom. Każdy z rozdziałów składa się z trzech części, odpowiadających kolejno, 

wyszczególnionym już, polom: przywództwa, reprezentacji i zarządzania. Tytuły 

podrozdziałów esencjonalnie ujmują najbardziej charakterystyczną dla opisywanych 

dyrekcji i pól cechę – stąd, na pierwszy rzut oka być może nieczytelne, podtytuły – 

Przydatność, Inny wymiar czy Krąg. Ponadto w każdym z rozdziałów przedstawiona 

została, możliwie skrótowo, historia danej instytucji – gdyż często stanowi ona istotny 

kontekst dla działań dyrektora.  

 Każdy z rozdziałów jest pisany nieco inaczej – to niezamierzony efekt, na który 

składa się atmosfera instytucji oraz ekspresja, charakter i sposób bycia moich 

rozmówców. Jest to element związany ze specyfiką zarówno samych badań jak i ich 

zakresu.  

Badania prowadzone były w okresie od września 2012 roku do stycznia 2014 

roku. Wszystkie pojawiące się w tekście cytaty, przy których nie ma podanego źródła, są 

transkrypcją rozmów przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy.  

                                                             
322 List ludzi teatru dostępny online pod adresem http://www.popieram.info/list.pdf [odczyt: 8.09.2013]. 

http://www.popieram.info/list.pdf
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Dyrekcja teatru Łaźnia Nowa 

Narcyzm – Kontekst – Przydatność 

Wprowadzenie  

 Miejska instytucja kultury, teatr Łaźnia Nowa, powstał 1 stycznia 2005 roku. 

Wywodzi się z stowarzyszenia teatralnego „Łaźnia” i prowadzonego przez nie klubu 

połączonego z offowym teatrem, które przez kilka lat funkcjonowały przy ulicy 

Paulińskiej na Kazimierzu.  

Pomysłodawcą teatru jest przede wszystkim Bartosz Szydłowski – silna 

i charakterystyczna, medialna osobowość. Łaźnia Nowa nie jest jednak wyłącznie jego 

dziełem. Współautorem idei jest też Małgorzata Szydłowska, prywatnie żona dyrektora, 

formalnie wicedyrektor i kierownik produkcji, w praktyce współtwórca wszystkich 

wydarzeń. Ponadto w budowaniu teatru swój udział mają też pracownicy, z których każdy 

– jak mówią – „dokłada swój kamyczek”. Niektórzy z nich, jak Jarosław Tochowicz, 

pełniący również rolę wicedyrektora, biorą udział w procesie decyzyjnym. Inni tworzą 

pojedyncze projekty, które składają się na wizerunek teatru. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że to Bartosz Szydłowski jest najbardziej rozpoznawalnym autorem Łaźni 

Nowej, który zdominował teatr swoją osobowością.  

 Łaźnia Nowa zajmuje dawne warsztaty szkolne Technikum Elektrycznego, na 

osiedlu Szkolnym 25 w Nowej Hucie. W latach 2005 – 2010 budynek przeszedł 

gruntowny remont. Obecnie teatr dysponuje profesjonalnym wyposażeniem 

i wielofunkcyjną, nowoczesną przestrzenią o powierzchni ponad 4500 m², która 

podzielona jest na dwie sale: większą, która może pomieścić ponad 1000 osób 

i kameralną, gdzie mieści się od 150 do 300 widzów. Umożliwia to organizację różnego 

rodzaju imprez i projektów, począwszy od spektakli, na pokazach filmowych i koncertach 

kończąc. 

 Od początku istnienia teatru, jego dyrektorem naczelnym i artystycznym jest 

Bartosz Szydłowski, powołany na to stanowisko na okres dwudziestu lat323. W teatrze na 

etatach zatrudnione są 22 osoby, a mniej więcej drugie tyle współpracuje z nim na 

                                                             
323 Dyrektora nie objęły zmiany wprowadzone na mocy znowelizowanej Ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, które ograniczają czas sprawowania dyrekcji do pięciu sezonów. 
Konieczność zawarcia nowych umów dotyczyła tylko tych dyrektorów, którzy mieli podpisane umowy na 
czas nieokreślony. 
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zasadach outsourcingu. Łaźnia nie posiada własnego zespołu artystycznego, ale 

przygotowuje własne produkcje teatralne, angażując w nie wybranych twórców 

i aktorów. Reżyserem większości przygotowywanych przez teatr spektakli jest Bartosz 

Szydłowski. Ponad to program teatru realizowany jest głównie w oparciu o koprodukcje 

i zewnętrzne projekty. W repertuarze pojawiają się też gościnne spektakle – między 

innymi Krystyny Jandy z warszawskiego Teatru Polonia. Przestrzeń dawnych warsztatów 

wynajmowana jest też na koncerty lub zamknięte wydarzenia. 

  Ważnym elementem działalności Łaźni Nowej jest współpraca z lokalną 

społecznością i działania prospołeczne. Przez pewien czas w teatrze funkcjonowała nawet 

świetlica środowiskowa. Odbywają się tam liczne warsztaty edukacyjne i spotkania. 

W ramach projektu „teatr-zgromadzenie” podejmowany był na przykład temat adopcji 

oraz miłości po sześćdziesiątym roku życia. Ponad to projekty Łaźni Nowej w tym 

zakresie, realizowane są również poza budynkiem teatru – na ulicach, podwórkach 

i blokowiskach Nowej Huty.  

Od 2005 roku Łaźnia Nowa jest stowarzyszona w międzynarodowej sieci Trans 

Europe Halles, łączącej niezależne europejskie instytucje kultury działające w przestrzeni 

postindustrialnej. 

Do niedawna Łaźnia Nowa była organizatorem festiwalu Genius Loci, którego 

ostatnia IX edycja odbyła się w 2010 roku. Od 2008 teatr współorganizuje 

międzynarodowy festiwal Boska Komedia, którego pomysłodawcą i dyrektorem 

artystycznym jest Bartosz Szydłowski.  

Teatr rocznie otrzymuje od miasta niemal 3,7 mln zł324 dofinansowania na 

działalność podstawową i 1,5 mln zł325 na organizację festiwalu Boska Komedia. 

Początki 

 Stowarzyszenie Teatralne Łaźnia powstało w 1996 roku. Przez osiem lat 

funkcjonowało przy ulicy Paulińskiej na krakowskim Kazimierzu w pomieszczeniach 

dawnych łaźni żydowskich (stąd też nazwa). Bartosz i Małgorzata Szydłowscy otwarli 

tam połączony z klubem offowy teatr. Przez ten czas piwnice kamienicy pod numerem 28 

stały się znane szerszemu gronu odbiorców. Inicjatywa zyskała nie tylko rozgłos, ale też 

uznanie. Poza spektaklami – reżyserowanymi przez Szydłowskiego, odbywały się tam 

                                                             
324 Dane za rok 2013. 
325 Dane za rok 2013. 
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również koncerty, happeningi, projekcje, egzaminy Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej i liczne dyskusje. Na Paulińskiej spotykali się teatrolodzy, filozofowie, księża, 

reżyserzy, ale na piwo przychodzili też sąsiedzi – mieszkańcy Kazimierza. Z czasem ci 

ostatni stali się ważną grupą – zarówno adresatami, jak i bohaterami organizowanych 

w klubie przedsięwzięć. Na Paulińskiej, na prośbę jubilata, odbyły się też siedemdziesiąte 

urodziny Sławomira Mrożka. W opinii aktora Michała Czachora, który bywał w tamtym 

okresie w klubie Szydłowskich: 

 Można tam było spędzić miło czas, spotkać ludzi, których łączyło pokrewne myślenie o ważnych 

sprawach. Prezentowane w Łaźni przedstawienia nie zawsze były dobre, ale mimo to warto było tam 

zaglądać. Przez pewien czas "gotowało się" tam coś bardzo ciekawego. Niektóre imprezy, np. sylwestry, 

bywały zamknięte, a obecność na nich równała się zdobyciu prestiżu, nobilitacji w towarzystwie326. 

 Z czasem w uporządkowany tryb funkcjonowania klubu wkradły się pierwsze, 

początkowo drobne, a z czasem coraz poważniejsze wstrząsy. Jak mówi Łukasz Czuj, 

reżyser teatralny: 

W pewnym momencie Szydłowskiemu udało się stworzyć przy Paulińskiej coś naprawdę 

wartościowego. Ale po kilku latach początkowa energia gdzieś uleciała. Nie chcę dociekać – dlaczego, być 

może każde miejsce potrzebuje zmian327. 

 Stowarzyszenia Łaźnia popadało w coraz większe kłopoty: zaostrzał się spór 

z Wyznaniową Gminą Żydowską, od której wynajmowane były pomieszczenia, zaczęła 

spadać frekwencja, narastały problemy finansowe. Jak w jednym z artykułów zauważył 

Rafał Romanowski „klub tracił etykietkę najbardziej zapalnego miejsca Krakowa”328. 

W lutym 2004 roku pomieszczenia, w których działał teatr, zajął w asyście ochroniarzy 

skłócony z Szydłowskimi wspólnik, który porozumiał się z właścicielem lokalu. 

Moment niezwykle trudny dla stowarzyszenia Łaźnia, paradoksalnie 

zapoczątkował wydarzenia, które ostatecznie doprowadziły do powstania Łaźni Nowej – 

publicznego teatru instytucjonalnego. „Łaźnia”, która przeprowadza się do Nowej Huty, 

to już nie klub połączony z offowym teatrem czy miejsce spotkań – to już konkretna idea 

                                                             
326 Romanowski R., Club Łaźnia na Kazimierzu kiepsko podrabia poprzedników, „Gazeta Wyborcza – 
Kraków” 21.01.2005., nr 17, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/8032.html 
[odczyt: 9.09.2013]. 
327 Ibidem. 
328 Ibidem. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/8032.html
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„bycia bliżej ludzi”329, która ma wywołać określony efekt – w tym przypadku – 

rewitalizacji dzielnicy. 

Z chwilą, w której klub stracił fizyczną lokalizację, nośnikiem i „uosobieniem” 

charakterystycznej dla tamtego miejsca idei, stał się jego główny założyciel Bartosz 

Szydłowski. Jak sam powiedział:  

Wydaje mi się, że ja tę Łaźnię, pewien rodzaj postawy, noszę w sobie – i to było i na Paulińskiej 

i jest w Hucie. Mam pewne podstawowe kryteria oceny sytuacji, uważam, że miejsce powinno silnie się 

zakorzeniać w swoim otoczeniu, czerpać z tego co dookoła, mieć w sobie duży potencjał afirmatywny, być 

otwarte, wielowymiarowe. To są rzeczy, które mam i pewnie mogłyby być realizowane w każdym innym 

otoczeniu.  

Co istotne, Szydłowski nie był już wtedy (w 2004 roku) osobą anonimową. 

Prowadząc stowarzyszenie zdobył doświadczenie, nawiązał kontakty, dał się poznać jako 

energiczny i kompetentny organizator, wypracował swoją pozycję nie tylko 

w środowisku, ale również wśród decydentów. Był rozpoznawany nie tylko jako szef 

klubu, ale też pomysłodawca, współtwórca i współorganizator (wraz z Krakowskim 

Biurem Festiwalowym – wtedy jeszcze funkcjonującym pod nazwą Kraków 2000) 

festiwalu Genius Loci. Jego pierwsze dwie edycje odbyły się w 2001 i 2002 roku na 

Kazimierzu. Festiwal został bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność i dał 

Szydłowskiemu szansę na „wykreowanie” w mediach swojej osoby, czy może nawet 

„osobowości”. Genius Loci nie jako nazwa festiwalu, ale duch miejsca, którego 

wywoływaniem „trudni” się Szydłowski, stał się myślą przewodnią artykułów 

opisujących perypetie „Łaźni”.  

Gdy Szydłowski szukał dla swojego stowarzyszenia nowego miejsca, jeden 

z krakowskich radnych: Ireneusz Raś zaproponował, że jeśli zdecyduje się przenieść 

„Łaźnię” do Nowej Huty, pomoże znaleźć mu „genialne miejsce”330. Raś, uzasadniając 

swoją decyzję w jedynym z wywiadów, powie później: 

Z kilku powodów zdecydowaliśmy się na zrealizowanie tego projektu. Przede wszystkim 

przyglądaliśmy się temu, co działo się na Kazimierzu, na który moda nadeszła całkiem niedawno, 

a przecież od pięciu lat z doskonałym skutkiem funkcjonował tam Teatr Łaźnia. Ponieważ na Kazimierzu 

                                                             
329 Radłowska R., Trzy modne miejsca, „Gazeta wyborcza – Kraków” 16.04.2004, nr 90, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/1105.html [odczyt: 9.09.2013]. 
330 Radłowska R., Uduchowiona, „Gazeta wyborcza – Kraków” 23.04.2004, nr 96, [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/1317.html [odczyt: 9.09.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/1105.html
http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/1317.html
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ostatecznie zabrakło miejsca dla tej placówki, poprosiliśmy Bartosza Szydłowskiego, twórcę Łaźni, by 

swoje plany artystyczne kontynuował właśnie w Nowej Hucie331. 

Gdy decyzja została podjęta a miejsce wybrane, Stanisław Handzlik, ówczesny 

przewodniczący komisji kultury Rady Miasta Krakowa, stwierdził: 

Dobrze, że za tym wszystkim stoi pan Szydłowski. Znając go, jestem pewny, że Nowa Huta stanie 

się miejscem kultowym. On potrafi znaleźć klucz do tego miejsca. Czy będę przychodził do Łaźni? Na 

happeningi to chyba nie, bo jestem starszym człowiekiem, ale na spektakle teatralne – owszem. Komisja 

kultury jest za i pomysł poprze332. 

   
Zdjęcie 1. Wejście główne do teatru Łaźnia Nowa, stan obecny. Fot. Krzysztof Karolczyk. Źródło: 
http://cjg.gazeta.pl/CJG_Krakow/55,104365,8198143,,,,11835355.html. [odczyt 12.01.2014]. 

 

1 stycznia 2005 roku na osiedlu Szkolnym w Nowej Hucie oficjalnie rozpoczął 

działalność miejski Teatr Łaźnia Nowa. 6 stycznia Bartosz Szydłowski odebrał z rąk 

prezydenta miasta nominację na dyrektora naczelnego i artystycznego teatru. W sumie 

„okres przejściowy”, gdy Szydłowski nie dysponował lokalem, umożliwiającym 

działalność artystyczną, trwał rok. Mimo to w międzyczasie stowarzyszenie Łaźnia 

zdołało zorganizować III edycję festiwalu Genius Loci – jako przedtakt inauguracji 

                                                             
331 Bartlewicz J., Miejsce trendy „Gazeta Krakowska” 20.04.2004, nr 93, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/1195.html [odczyt: 9.09.2013]. 
332 Radłowska R., Trzy modne miejsca… op. cit. 

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/1195.html
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działalności w nowej siedzibie i nowej formie organizacyjnej. Pięć lat później Tadeusz 

Nyczek w filmie przygotowanym z okazji jubileuszu teatru powie: 

Są takie inicjatywy, które idą, idą a potem nagle „bach” (…) jakiś urzędnik stwierdzi, że nie ma 

pieniędzy, (…) dajmy sobie z tym spokój. A Bartek, uparty chłopak, tak to wychodził, że doprowadził 

Kraków, taki gnuśny w tego typu „nie-inicjatywach” artystycznych do działania. „Nie-inicjatywach” bo 

najprościej jest zrobić jakiś festiwal, imprezę, coś wystawić, trudno zbudować: tak żeby stał budynek, 

a w tym budynku coś hulało i jeszcze do tego urzędnicy nie mieli odwrotu i musieli na to dawać pieniądze, 

bo już jest za daleko. Bartek przekroczył próg i już się tego nie da odkręcić333.  

 Narcyzm 

Pole przywództwa – czyli autokreacja, wartości symboliczne, przekonania, 

założenia, ale i pewne cechy osobowościowe – w przypadku Bartosza Szydłowskiego, 

pełne jest dwoistości i sprzeczności. Dystansując się od swojego stanowiska, dyrektor 

sprawuje równocześnie w Łaźni Nowej władzę absolutną. Słuchając jego wypowiedzi, 

a potem czytając je już po spisaniu, obserwując sposób w jaki komunikuje się 

z pracownikami, analizując atmosferę teatru (nie tyle podczas spektakli ile w ciągu dnia 

pracy) – przypominałam sobie tekst Michaela Maccob’ego Narcystyczni przywódcy334 

opublikowany w Harvard Business Review. Bartosz Szydłowski ma silną osobowość, 

cechuje go pewność siebie, potrafi podejmować ryzyko, umie oczarować rozmówcę 

swoją retoryką. Freud napisał, że ludzie tego typu „szczególnie dobrze nadają się do (…) 

pełnienia roli przywódców, podtrzymywania nowych ścieżek rozwoju kultury i do 

niszczenia istniejącego stanu rzeczy”335. Maccoby, opierając się na swoich badaniach 

uzupełnił te stwierdzenia, dodając, że: „narcystyczni przywódcy są w swoim dążeniu do 

wygranej niestrudzeni i bezwzględni”336 i dalej: „jedną z przyczyn tego, że w okresach 

przełomowych zmian zwracamy się ku produktywnym narcyzom, jest właśnie ich 

odwaga do przeprowadzania potężnych transformacji, do których społeczeństwo co jakiś 

czas zmierza”337. Daleka jestem od, nawet próby, przeprowadzania analizy 

psychologicznej osoby dyrektora Łaźni Nowej. Skojarzenie z „narcystycznym 

przywódcą” opisanym przez Maccobi’ego nie jest jednak pozbawione podstaw, co 

                                                             
333 Cytat z filmu na 5 lecie Łaźni Nowej dostępnego pod adresem: http://vimeo.com/16933995#at=0 
[odczyt: 8.09.2013]. 
334 Maccoby M., (2006) Narcystyczni przywódcy, [w] Atrybuty Przywódcy, Gliwice, s.33. 
335 Cyt. za: Maccoby M., (2006) Narcystyczni przywódcy… op. cit. 
336 Ibidem, s.47. 
337 Ibidem, s.35. 

http://vimeo.com/16933995#at=0
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potwierdza historia teatru, sposób w jaki funkcjonuje oraz postawa i styl działania jego 

dyrektora. 

Bartosz Szydłowski z wykształcenia jest filmoznawcą (Uniwersytet Jagielloński) 

i reżyserem (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie). Urodził się we 

Wrocławiu, ale jeszcze jako dziecko (w 1976) przeniósł się z rodzicami do Krakowa 

i zamieszkał najpierw w Nowej Hucie, a następnie na Kazimierzu. Jako reżyser 

debiutował w 1997 roku Słowami Bożymi Ramóna Valle Inclána w krakowskim Teatrze 

im. Juliusza Słowackiego. 

              
Zdjęcie 2. Bartosz Szydłowski. Fot. Michał Pałasz. Źródło: Materiały teatru.  

 

Pytany o Łaźnię Nową silnie akcentuje, że to nie tylko teatr – a więc określona 

struktura, zadania czy budynek. Jak zaznaczył w jednym z wywiadów: 

W Łaźni aktem twórczym nie jest wyłącznie wydarzenie artystyczne. Aktem twórczym jest cała 

droga tworzenia tego miejsca338. 

Szydłowski podkreśla, że poza wymiarem instytucjonalnym, Łaźnia Nowa to 

przede wszystkim pewna „postawa”, idea, sposób myślenia o teatrze, które „ma 

w głowie”. Jest to jego „koncept”, który realizuje w teatrze i stara się zaszczepiać 

pracującym tam osobom oraz otoczeniu. Mimo, iż Łaźnia Nowa funkcjonuje już niemal 

dekadę, dyrektor nie jest do końca usatysfakcjonowany ze sposobu w jaki jego „idea” ma 
                                                             
338 Dzieciuchowicz I., Żadnej pieśni na ustach, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 26.09.2008, nr 225, [dok. 
elektr.], dostęp online http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/59925.html [odczyt: 10.09.2013] 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/59925.html


107 
 

odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach. Zaznacza, że wciąż wiele osób nie w pełni 

rozumie, a przez to nie do końca potrafi realizować, jego zamysł. Jak konstatuje, jest on 

w końcu w jego głowie.  

Dla Szydłowskiego bardzo ważne jest, by teatr był zakorzeniony w swoim 

środowisku, lokalnej społeczności. Uważa, że instytucja kultury powinna być elastyczna, 

odpowiadać na zmiany, które zachodzą zarówno w bliższym, jak i dalszym otoczeniu. 

Często w tym kontekście mówi o energii miejsca, możliwościach jakie daje jej przepływ 

pomiędzy teatrem a otoczeniem i odbiorcami. Swoją rolę, jako twórcy teatru, postrzega 

również w kategoriach „duchowych”: 

(…) instytucja kultury powinna robić wszystko aby mieć dobrą aurę. Mówię to absolutnie 

w kategoriach szamańskich. Dyrektor również powinien się tym zajmować, mieć świadomość, że to jest 

myślenie w kategoriach feng shui, w kategoriach różnych energii.  

Szydłowski często mówi o możliwościach i kreacji, jakie można wyzwolić 

w człowieku. W tym kontekście chce, by widzowie i okoliczni mieszkańcy współtworzyli 

teatr. Zależy mu też, by pracujące w Łaźni Nowej osoby, czuły się z nią związane i za nią 

odpowiedzialne. Praca w jego teatrze to przede wszystkim „służba”, działanie 

i zaangażowanie. 

Nawiązując do historii, najpierw klubu przy Paulińskiej, a następnie Łaźni Nowej, 

Szydłowski stwierdza, że objęcie fotela dyrektora – poza oczywistymi konsekwencjami 

prawno-organizacyjnymi – nic nie zmieniło. Dzień po nominacji zapytany o zmiany 

programu artystycznego i działalności, wymuszone „instytucjonalizacją Łaźni”, odparł: 

Dowolność nigdy nie jest dowolna. Wszystko jest przemyślane. Program wynika z założeń i celów, 

jakie określa statut. Sugestie, rady zawsze padają i to z różnych stron: współpracujących artystów, widzów, 

pewnie i urzędników, chociaż takiego doświadczenia nie miałem. Zawsze chętnie ich wysłucham. Jestem 

osobą otwartą, ale mam określoną wizję i strategię, którą wiem jak realizować339.  

W dalszej części cytowanego wywiadu, żartobliwie dodał, że do tej pory był 

wszystkim, nawet bileterem, a teraz zakres jego obowiązków zmniejszy się przynajmniej 

o tę funkcję340. Według słów Szydłowskiego, sposób w jaki kształtował Łaźnię przy 

Paulińskiej, styl pracy i podejmowania decyzji, jest więc kontynuowany i rozwijany 

w Łaźni Nowej. Zadania, które przybyły mu po objęciu stanowiska dyrektora, postrzega 
                                                             
339 Radłowska R., Targoń J., Szefowie nowych instytucji kulturalnych odebrali nominacje, „Gazeta 
Wyborcza – Kraków” 7.01.2005., nr 5, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/7539.html [odczyt: 10.09.2013]. 
340 Ibidem. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/7539.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/7539.html


108 
 

przede wszystkim w kontekście odpowiedzialności przed organizatorem. Są to głównie 

kwestie formalne, działania, które zajmują bardzo dużo czasu i energii. Dyrektor nie 

ukrywa, że pozostają one na marginesie jego zainteresowań, dlatego swoją funkcją „czuje 

się zniewolony” i jest nią zmęczony. Nie do końca zgadza się z tym Małgorzata 

Szydłowska, która konstatuje, że „pewne role po prostu wchodzą w krew”.  

Dyrektor Łaźni Nowej sam określa się mianem silnego lidera. Jak mówi, w dużej 

mierze wynika to ze specyfiki Łaźni Nowej i jej historii – a więc z faktu, że tworzył to 

miejsce od podstaw i jest ono jego „konceptem”. Podczas naszej rozmowy przytacza 

historię z okresu swoich studiów na wydziale reżyserii. Zapytany przez profesora 

Hussakowskiego dlaczego wybrał ten właśnie kierunek, jako jedyny z grupy zamiast 

mówić o możliwościach twórczości artystycznej odparł, że po to, by zostać dyrektorem 

teatru. Łaźnia341 to jego „projekt życia”, który równocześnie jest „projektem artystyczno 

– społecznym”. Szydłowski przyznaje, że właściwie nigdzie indziej nie pracował, że 

w Łaźni zamyka się jego doświadczenie i życie zawodowe342. Trudno więc dziwić się, że 

jest ze swoim teatrem związany niemal symbiotycznie. W wywiadach wspomina czasem, 

że jest to „identyfikacja na granicy paranoi”343. Jest dyrektorem „wkładającym we 

wszystko ręce i wszystko tworzącym”, „liderem mocno narzucającym swoją wizję”. Sam 

konstatuje, że wiele z jego działań się nie udaje, bo zbyt silnie i emocjonalnie z teatrem 

związany, nie umie nie wtrącać się w działania pracowników. Szydłowski przyznaje, że 

pole dyskusji z nim, jako dyrektorem, jest mocno ograniczone. Dodaje nawet, że 

w teatrze „nie ma współpracowników merytorycznych”, więc w kwestii planowania 

strategicznego i podejmowania decyzji, zdany jest tylko na siebie344.  

Zapytany, czy „teatr jest taki jak jego dyrektor”, Szydłowski zdecydowanie się 

jednak temu sprzeciwia. Jak mówi, nie dostrzega w tym stwierdzeniu,  możliwości 

kreacji, ale niebezpieczeństwo związane z hierarchizacją, „strukturami myślenia”, od 

których sam chce się odciąć. Dystansuje się od stanowiska dyrektora i instytucjonalnej 

struktury. Choć funkcjonuje w tych strukturach, mówi, że obsesyjnie stara się 

                                                             
341„Łaźnia” – pisana w cudzysłowie – odnosi się do stowarzyszenia, klubu i teatru offowego działającego na 
Paulińskiej, jednak – poza podrozdziałem „początki”, który opisuje historię „Łaźni”. Sama nazwa Łaźnia 
używana będzie w kontekście, gdy rozróżnienie na teatr instytucjonalny i stowarzyszenie/teatr offowy nie 
jest istotne.  
342 Festiwale, których jest twórcą, są projektami silnie związanymi z Łaźnią, stąd można te doświadczenia 
(w kontekście doświadczenia zawodowego) – utożsamić.  
343 Dzieciuchowicz I., Żadnej pieśni na ustach, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 26.09.2008, nr 225, [dok. 
elektr.], dostęp online http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/59925.html [odczyt: 10.09.2013] 
344 Ponieważ w jednym z wywiadów, zapytany o Małgorzatę Szydłowską, określił ją mianem swojego alter 
ego, zakładam, że w tym konkretnym kontekście nie zalicza jej do grona współpracowników 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/59925.html
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doprowadzić do sytuacji, w której zniknie za swoim teatrem. Wie, że jest to niemożliwe, 

ale jego zdaniem: 

Nawet jeśli to moje depozycjonowanie się nie dokonuje się w przestrzeni realnej, jest intencją 

pokazania, że hierarchizacja instytucji kultury w pewnym sensie przeciwko niej działa, dlatego, że tu nie 

chodzi o przywództwo tylko o struktury myślenia: te nazwiska na plakatach345, tego typu budowanie 

instytucji teatru w mocno establishementowy sposób. 

Szydłowski „ucieka od dystynkcji”. Swoją rolę w teatrze pojmuje jako rolę 

„służebną”. Podkreśla, że „to nie pozycja ale idea ma określać dyrektora”. Proces „de-

pozycjonowania” można zaobserwować w warstwie językowej i na poziomie 

symbolicznych znaków. Szydłowski bowiem sam siebie rzadko nazywa dyrektorem, 

a częściej „promotorem dobrej energii” czy „głównym łaziebnym”. Określenia te 

pojawiają się też w wielu artykułach dotyczących Łaźni Nowej. Jak wspomina, na 

drzwiach jego gabinetu początkowo wisiała tabliczka z napisem „rozdzielnia robót”. 

Obecnie widnieje na nich słowo „dyrektor”, ale zdobi je też grafika człowieka, 

odwróconego do góry nogami, podczas gdy pozostałe drzwi są albo białe albo ozdobione 

grafiką przedstawiająca postać człowieka w konwencjonalny sposób. 

                   

Zdjęcie 3. Drzwi do gabinetu dyrektora Bartosza Szydłowskiego. Materiały własne (fotografia wykonana za 
zgodą dyrektora). 

                                                             
345 W wywiadzie nieco wcześniej deklaruje: „Ja nigdy na plakatach nie pisałem dyrektor generalny 
i artystyczny: Bartosz Szydłowski”. 
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Dopytywany o praktyczne implikacje, związane z owym dystansem, dyrektor 

ostatecznie przyznaje jednak, że:  

Niewątpliwie jest tak, że engine, pewne standardy, pewien sposób komunikowania wychodzą od 

dyrektora. To się czuje jak się wchodzi do sekretariatów w różnych instytucjach. (…) 

Nowe wyzwania: nikt inny nie jest w stanie tego dostrzec i przeprowadzić przez ten szeroki 

wachlarz zmian, jakie następują zarówno w sektorze społecznym jak i sektorze ekonomicznym, tylko 

właśnie świadomy dyrektor. I teraz ja jestem taką osobą, która akceptuje zmianę i za nią podąża. 

Warto też zauważyć, że choć intencją Szydłowskiego jest „odcięcie się” od 

stanowiska dyrektora, to zasiada on m.in. w powołanej przez Bogdana Zdrojewskiego 

Radzie do spraw Instytucji Artystycznych. Sam komentuje to, mówiąc, że choć ucieka od 

dystynkcji, to nagle „znalazł się w grupie liderów jako dyrektor właśnie”: 

W gruncie rzeczy nie czuję się tam aż tak dobrze. Nie umiem operować tym językiem formalno – 

prawnym, który pomagałby tworzyć ten system, bo natychmiast wyczuwam, że to wszystko jest ściema i że 

i tak to się nie uda. 

Również w tym kontekście dyrektor podkreśla więc swój dystans wobec 

oficjalnych procedur, struktur, których wyrazem – jak zauważa – jest między innymi inny 

język.  

A tym językiem trzeba się umieć posługiwać. Trzeba być skutecznym. Nie wystarczy być 

przekonanym do własnych racji żeby przekonać innych do tych racji. Trzeba umiejętności wysłuchiwania, 

nie szantażu, ale negocjacji. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że Szydłowski wypracował swój język 

komunikacji: dosłownie i w przenośni (drugi z tych sposobów opisuje pełniej następny 

podrozdział). Dyrektor jest dobrym mówcą, wypowiada się zawsze z ogromnym 

przekonaniem i swobodą, wyraźnie i wolno. Barwnie, z zaangażowaniem roztacza przed 

rozmówcą wizje tego co chce zrobić, tego w co wierzy, czym się kieruje. Bardzo 

swobodnie posługuje się językiem, w jego wypowiedziach można znaleźć nietypowe 

słowa, związki frazeologiczne, sugestywne metafory („instytucje powinny przyjąć kształt 

ciała amorficznego”346, „establishementowy”, „ikoniczne nazwiska”347 „czakram 

                                                             
346 Szydłowski B., Kultura nie jest grzeczna, rozm. przepr. Rafał Stanowski „Dziennik Polski” 08.03.2013, 
[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/157699.html [odczyt: 10.09.2013]. 
347 Teatralny, twórczy ferment w Krakowie, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/173548.html [odczyt: 10.09.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/157699.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/173548.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/173548.html
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teatralny”). Często posługuje się pojęciami związanymi z duchowością, mistycyzmem, 

energią. Urok tych wypowiedzi oraz umiejętność nawiązywania porozumienia 

z rozmówcą sprawia, że wiele myśli pozostaje niedopowiedzianych. Sama, gdy 

rozmawiałam z dyrektorem, dawałam się uwieść jego opowieściom, które często 

wydawały mi się bardzo osobiste. Dopiero w chwili transkrypcji orientowałam się, że 

wielu kwestii nie do końca jestem w stanie zrozumieć, że poszczególne metafory i słowa 

są tak ogólne, że można pod nie podciągnąć niemal wszystko i dowolnie je interpretować. 

Dyrektor tak naprawdę przekazał mi mniej konkretnych informacji niż początkowo 

sądziłam. W zamian: wiele swoich emocji i wrażeń. Bartosz Szydłowski, świadomie 

wykorzystuje swoją umiejętność nawiązywania kontaktów i zarażania innych swoim 

entuzjazmem. Opowiedział mi między innymi o sposobie w jaki początkowo (gdy 

festiwal nie miał jeszcze wypracowanej marki) pozyskiwał twórców do festiwalu Boska 

Komedia. Jak wyjaśnił: jeździł po świecie starając się dotrzeć do tych najlepszych. 

Czasem, gdy trudno było umówić spotkanie, przysiadał się do wybranego artysty, na 

przykład w restauracji, rozpoczynał swoją opowieść i ostatecznie przekonywał rozmówcę 

do przyjazdu. 

Szydłowski dokonuje swoistego przeniesienia, zapętlenia, ale też „kokietuje” 

otoczenie. Z jednej strony bowiem zaznacza, że Łaźnia Nowa to nie tylko instytucja, ale 

też „postawa”, którą to jednak on – jako jej twórca – zaszczepia i „nosi w sobie”. 

Z drugiej deklaruje, że sam siebie chce wymazać, bowiem to nie on jest najważniejszy, 

a Łaźnia właśnie. Nie zmienia to jednak faktu, że to Bartosz Szydłowski najpełniej 

uosabia ten teatr. Dlatego też nie jest możliwe postulowane ukrycie się czy wymazanie. 

Nie ma więc znaczenia pod jaką nazwą, postacią czy stanowiskiem – wszystko i tak 

sprowadza się do konkretnego człowieka.  

Zabieg, pozornego w moim odczuciu, zdystansowania się wobec funkcji dyrektora 

i reguł obowiązujących teatr publiczny, przekłada się na sposób postrzegania Łaźni 

Nowej. Myślę, że jest to cel, do którego Szydłowski dąży mniej lub bardziej świadomie. 

Swoją postawą podkreśla on wyjątkowość swojego teatru. To nie jest tylko instytucja 

artystyczna, działająca na podstawie określonych w Ustawie przepisów. Dyrektor 

działając według określonych reguł i posługując się – całkiem sprawnie – owym 

formalnym językiem, równocześnie stara się ukazać, jak bardzo tym regułom się 

wymyka. Łaźnia Nowa ma być bowiem miejscem nowoczesnym, przełamującym 

schematy, wyznaczającym nowe kierunki działania i rozwoju kultury. 
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 Działania Szydłowskiego mają też odzwierciedlenie w sposobie w jaki 

postrzegany jest przez pracowników. Jedna z pracownic na pytanie jak określiłaby 

dyrektora jednym słowem, odparła „wariat”. Szydłowski jej zdaniem podjął się wielkiego 

i odważnego, ale też szalonego przedsięwzięcia. Zaznaczyła też, że nie jest on 

„typowym” dyrektorem teatru, choć jak sama zauważyła, nigdy nie pracowała w innym 

teatrze instytucjonalnym, więc opiera się na pewnym stereotypie. Inna z pracownic 

zauważyła, że „mówiąc Łaźnia Nowa myśli się Bartosz Szydłowski”. Jest on bowiem 

„organicznie związany z tym miejscem”. Dodała też, że w jej odczuciu, sukces Łaźni 

Nowej opiera się właśnie na sposobie działania Bartosza Szydłowskiego, który „traktuje 

to [miejsce – przyp. autor] bardzo osobiście, ambicjonalnie i też z takim sercem”. 

Szydłowski określa własną pozycję i stanowisko, poprzez opozycję wobec 

utartych schematów, pewnej „średniej”, która funkcjonuje w powszechnej świadomości. 

Opisując wyzwania, jakie stoją przed dyrektorem teatru, związane nie tylko 

z codziennymi zadaniami, ale też „dystynkcją” , stwierdza, iż: 

Wybitna jednostka sobie z takimi sytuacjami radzi. Natomiast średnia krajowa po prostu łapie 

pozycje to znaczy pozycja ich określa, a nie idea, która musi być bardzo ruchoma. 

Jak mówił w jednym z wywiadów:  

Kultura trzyma się tylko dlatego, że jest w niej wiele osób, które mają dar i pasję. Gdyby pracowali 

tu sami racjonaliści, wszystko to by runęło jak domek z kart. Bez mocnych i zdeterminowanych osobowości 

polska i krakowska kultura nie ruszy z miejsca. Z indywidualnościami nie pracuje się łatwo, ale w kulturze 

zasada "grzeczny-bezpieczny" jest zabójcza. Artyści to niewdzięcznicy i należy się z tym pogodzić, niesie 

ich chwila, emocja, natchnienie. To trzeba pokochać, stawiać na wizjonerów i marzycieli. Tak się zmienia 

rzeczywistość348. 

Choć jest to sąd ogólny, trudno nie ulec wrażeniu, że Szydłowski ma na myśli 

siebie: mocną, zdeterminowaną osobowość, indywidualność. Co istotne, jako dyrektor, 

kieruje się nie tylko racjonalnymi przesłankami, ale ufa własnym przeczuciom. 

W kontekście zarówno teatru, jak i podejmowanych przez siebie decyzji, podkreśla 

znaczenie dobrej energii, duchowości, natchnienia.  

Dodatkowo „nietypowość”, czy wyjątkowość Szydłowskiego jako dyrektora, 

wiąże się więc z czymś, co określiłabym mianem świadomej intuicji. Używam pojęcia 

                                                             
348 Szydłowski B., Kultura nie jest grzeczna… op. cit. 



113 
 

intuicja349, gdyż wskazuje ono na akceptację pozaracjonalnych kryteriów podejmowania 

decyzji. Bartosz Szydłowski często wspomina właśnie o intuicji, instynkcie, mówi że „nie 

zabiera się za rzeczy beznadziejne, bo wyczuwa, że coś ma potencjał i że w to warto iść”. 

Określa się mianem „osobowości twórczej”, którą – jak mówi – charakteryzuje 

zmienność, kreatywność, żywiołowość i silna emocjonalność, stany euforyczne 

przetykane stanami depresyjnymi. 

Równocześnie jednak Bartosz Szydłowski deklarując swoisty „mistycyzm”, nie 

boi się określać mianem menedżera. Świadomie buduje pozycję Łaźni Nowej, często 

odwołując się w tym celu właśnie do emocji. Potrafi wykorzystać potencjał miejsca: 

z jednej strony mówiąc o energii Nowej Huty czy swoim osobistym „powrocie”350 do 

miejsca, w którym mieszkał; z drugiej sytuując teatr w procesie rewitalizacji dzielnicy, 

zakorzenienia instytucji kultury w swoim otoczeniu, jej roli w socjalizacji mieszkańców. 

Choć oczywiście koncentruje się na kwestiach artystycznych, to nie waha się na przykład 

stwierdzić, że najważniejsze dla teatru są nie zwycięstwa na festiwalach, ale frekwencja.  

Gdy zapytałam Bartosza Szydłowskiego, czy może wyobrazić sobie Łaźnię Nową 

bez siebie, odpowiedział, że nie wie. Wyjaśnił, że jest zbyt mocno „w środku”, by móc to 

ocenić. Przytoczył też rozmowę jaką odbył z Mikołajem Grabowskim, który powiedział 

mu, że może teraz albo się od Łaźni odbić, albo już w niej zostanie do końca. W tym 

kontekście Szydłowski porównał swój teatr do Golema, konstatując: „a może jest tak, że 

własne dziecko jest jako Golem, który rośnie, rośnie i pewnej chwili przerasta twórcę 

i zaczyna być niebezpieczny”.  

Bartosza Szydłowskiego charakteryzuje pewność siebie, swojej wartości, 

doświadczenia, ale też sensu podejmowanych działań. Zapytany o największą porażkę 

w pierwszej chwili nie potrafi odpowiedzieć na pytanie. Mówi, że zawsze starał się 

wszystkie trudne sytuacje przekształcać w sukces – dlatego nie potrafi jednoznacznie 

wskazać co było jego niepowodzeniem.  

Dyrektor dostrzega, że paradoksalnie to on sam, stanowi jedno z poważniejszych 

zagrożeń dla Łaźni Nowej.  

Istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że budując instytucję na bazie mocnej energii idącej od lidera, 

który ją wykreował, buduje się strukturę, która może sama w sobie nie być dość silna. To znaczy, że bez 

                                                             
349 Przyjmując za Kartezjuszem, że jest to poznanie prawdy, które nie potrzebuje już żadnej zewnętrznej 
gwarancji 
350 Ta kwestia zostanie opisana szerzej w podrozdziale „Kontekst”.  
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tego lidera musiałaby przejść jakąś metamorfozę: upaść, zmienić swój kierunek. (…) mam głęboką wolę, 

żeby odchodząc z tego miejsca zostawić coś co będzie funkcjonować. 

Równocześnie, podkreśla, że Łaźnia Nowa jest też niebezpieczna dla niego 

samego:  

 (…) obcowanie z tą samą przestrzenią może w pewnej chwili gdzieś czopować i nawet tego 

człowiek nie wie. (…) Łaźnia jest też miejscem gdzie nie do końca można rozwijać pewne pomysły. Brak 

środków, możliwości jest ewidentny. Chciałbym mieć taką możliwość, że robię projekt, który wiem, że od 

początku do końca jest w jakimś zakresie realizacyjnym możliwy. Ale oczywiście pieniądze nie są 

warunkiem. Po prostu ma się takie momenty, takie poczucie, że ciągle coś/ktoś kogoś trzyma na sznurku.  

W tym kontekście Szydłowski określa się jako „wojownik na etacie” i jak mówi, 

jego problemem może być to, że nie rozpoznaje już sytuacji bezpiecznych, co może być 

autodestrukcyjne. 

Gdy dostrzegam, że zaczynam być podporządkowany pewnym trybom zewnętrznym, nad którymi 

nie mogę już zapanować bo one zaczęły już rządzić moją duszą, trochę tak jak te energie Wadera 

w Gwiezdnych Wojnach, to zaczynam się niepokoić.  

Bartosz Szydłowski jest niekwestionowanym liderem Łaźni Nowej, z którą łączy 

go nie tylko więź oparta na tworzeniu miejsca, ale też osobistych ambicjach. Jest to 

przestrzeń jego kreacji. Buduje teatr, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak 

i postulowanej przez niego idei. Tworzy też i animuje działania, które w tym teatrze mają 

miejsce. Jest reżyserem większości przygotowywanych przez Łaźnię Nową premier. 

Budując repertuar decyduje też z którymi twórcami chce współpracować. Zatwierdza 

ostateczny kształt i charakter przygotowywanych w Łaźni Nowej projektów. Dyrektor 

sam ustala swój kalendarz, decyduje o wydarzeniach, ich kolejności czy ważności. Chcąc 

się z nim umówić, najlepiej kontaktować się z nim bezpośrednio, pracownicy nie 

wiedzą351 ani kiedy dyrektor będzie dostępny, ani czy będzie miał czas.  

Bartosz Szydłowski dyskretnie buduje swój wizerunek poprzez swoiste 

„przeniesienie”. Koncentruje się na Łaźni – ale ponieważ to on sam stanowi jądro teatru – 

de facto koncentruje się na sobie. Wchodząc do teatru (ale nie na spektakl, bo wtedy 

atmosfera jest zupełnie inna) każdorazowo miałam wrażenie, że owa „energia idąca od 

                                                             
351 Przynajmniej ja nie byłam w stanie się tego od nich dowiedzieć. 
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lidera” jest w tym miejscu niemal namacalna352. W moim odczuciu wszystko zdawało się 

świadczyć o tym, że jest to miejsce z jednoznacznie określonym władcą.  

Kontekst 

 Bartosz Szydłowski, reprezentując w mediach i wobec decydentów Łaźnię Nową, 

silnie podkreśla i uwypukla kontekst jej działalności: społeczny, związany z obszarem, 

w którym funkcjonuje oraz jej historią. Nawiązuje też do swoich osobistych doświadczeń, 

przekonań i marzeń, również czyniąc z nich kontekst działalności teatru. Szydłowski 

buduje znaczenie teatru w oparciu o swoje doświadczenie, pozycję i dokonania. Z drugiej 

strony, własne działania i zamierzenia, opiera na roli jaką Łaźnia Nowa odgrywa 

w procesie rewitalizacji dzielnicy i działaniach prospołecznych. Odniesieniem dla tego 

procesu staje się również charakter i specyfika Nowej Huty.  

Szydłowski znany jest jako pomysłodawca, organizator i dyrektor festiwali: 

„Genius Loci” i „Boska Komedia”. Jego pozycję w środowisku i wśród decydentów 

ugruntowały cztery nagrody: krakowska nagroda Allianz, Nagroda im. Józefa Dietla, 

Złoty Laur i Srebrny medal ministra kultury „Gloria Artis”. Od 2013 roku zasiada 

w powołanej przez ministra kultury, Radzie do spraw Instytucji Artystycznych. 

Szydłowski obecny jest również w medialnym dyskursie. Często, odpowiadając na 

prośby dziennikarzy, występuje w roli eksperta, komentując bieżące wydarzenia 

kulturalne. Udziela licznych wywiadów. Bierze udział w akcjach społecznych: jest 

między innymi ambasadorem Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka, sam zgłosił się do 

ogólnopolskiej akcji „Odchudzamy” prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą”. 

Uzupełniając ankietę Kto jest kim w Krakowie? dla „Dziennika Polskiego” w 2005 roku, 

Bartosz Szydłowski w rubryce „maksyma życiowa” wpisał: 

Jest taka buddyjska przypowieść o mnichu, który każdego ranka napełniał wodą dwa wiadra 

i wędrował przez wiele godzin w góry. Na jednym ze skalistych szczytów podlewał sterczącą ku niebu 

wyschłą gałąź. Czynność tę powtarzał niestrudzenie i konsekwentnie, codziennie przez 30 lat swojego 

życia. Ta sucha gałąź w końcu zakwitła353. 

Łaźnia Nowa pojawia się w doniesieniach prasowych przy okazji kolejnych 

premier i gościnnych spektakli. Pisze i mówi się również o nagrodach, które zdobywają 
                                                             
352 Ponieważ spędziłam w teatrze jedynie kilka dni, mam świadomość, że moje odczucia mogą być błędne, 
ale w prywatnych rozmowach moje wrażenie podzieliło kilku pracowników (obecnych i byłych), 
wolontariuszy i niezależnych obserwatorów, którzy w Łaźni bywają przy okazji obowiązków zawodowych.  
353Kto jest Kim w Krakowie: Bartosz Szydłowski, „Dziennik Polski” 18.05.2005, nr 112, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12479.html [odczyt 10.09.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12479.html
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poszczególne realizacje. Są to zarówno odznaczenia zdobywane na festiwalach, jak 

i nagrody przyznawane na przykład przez TVP Kultura czy Radio Kraków. W dyskursie 

społecznym, Łaźnia Nowa pojawia się też w kontekście działań pozateatralnych. Są to 

akcje związane z edukacją kulturalną, wyrównywaniem szans, pracą z trudną młodzieżą, 

takie jak „Uniwersytet patrzenia”, „Teatr zgromadzenie” czy letnie warsztaty – „Wakacje 

z Łaźniowcami”. Promowane są również działania z zakresu zarządzania w kulturze. 

W Łaźni Nowej realizowany był projekt z zakresu szkoleń dla wolontariuszy. Na ten cel 

teatr pozyskał środki z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Wydana została też publikacja: Wolontariat w kulturze. 

Projekty, pomysły, podpowiedzi. 

Obszar działalności teatru – Nowa Huta – to swoiste „miasto w mieście”, dzielnica 

w której mieszka niemal sto tysięcy osób, oddalona od centrum Krakowa o około 

10 kilometrów, posiadająca własne centrum i z uwagi na zaszłości historyczne obciążona 

negatywnymi skojarzeniami. Do teatru w Nowej Hucie nie przyjeżdża się przypadkiem – 

ma na to wpływ zarówno odległość od centrum Krakowa, jak i zła sława dzielnicy 

uważanej powszechnie za niebezpieczną. Wie o tym doskonale dyrektor Teatru 

Ludowego – instytucji działającej właściwie od początku istnienia Nowej Huty. Teatr ten 

posiada dwie sceny: główną na osiedlu Teatralnym oraz mniejszą scenę „Pod Ratuszem” 

na Rynku Głównym. Jak przyznaje dyrektor Teatru Ludowego, Jacek Strama, to właśnie 

scena w centrum Krakowa jest sceną dochodową, która zarabia nawet na niektóre 

nowohuckie projekty354.  

W kontekście historii Łaźni, trudno porównywać lokalizację w Nowej Hucie 

z ulicą Paulińską na Kazimierzu, która choć jest na uboczu, nadal stanowi ścisłe centrum 

chętnie eksplorowane zarówno przez mieszkańców miasta, jak i turystów. Mimo to 

Bartosz Szydłowski od samego początku konsekwentnie opisywał355 nową lokalizację 

swojej działalności jako obszar idealny. W historii powstania „starej” i „nowej” Łaźni 

odnalazł wspólne cechy. Zbudował wokół nich swoisty mit.  

Anna Szczygieł, pracownica działu promocji Łaźni Nowej, oprowadzając gości po 

teatrze opowiada historię, którą sama usłyszała od dyrektora. Mówi o tym, jak Bartosz 

Szydłowski jeszcze jako student reżyserii, wynajmował mieszkanie na Kazimierzu. 

Pewnego dnia usłyszał jakieś stukanie w rurach i zszedł do piwnicy, żeby sprawdzić co 
                                                             
354 Niepublikowana wypowiedź, z wywiadu przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy 23 czerwca 
2010. 
355 Łaźnia Nowa wrosła już w przestrzeń dzielnicy, więc Szydłowski mówi o Nowej Hucie jako 
oczywistym kontekście działalności swojego teatru. 
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się dzieje. Nie jest pewne czy odnalazł przyczynę hałasów, ale za to odkrył 

pomieszczenia starej mykwy żydowskiej (starej łaźni) i doznał czegoś w rodzaju 

oświecenia twórczego: stwierdził, że to będzie miejsce, które będzie miało duszę. Tak 

powstaje „Łaźnia”. Osiem lat później historia się powtarza. Bartosz Szydłowski szuka 

nowej lokalizacji dla swojej inicjatywy. Wożony przez urzędników po Nowej Hucie, 

ogląda różne obiekty na terenie dzielnicy. Gdy decyduje się na przejęcie podziemnego 

parkingu, ktoś przypadkiem wspomina o budynku dawnych warsztatów na osiedlu 

Szkolnym. Mimo zmęczenia, Szydłowski uznaje, że skoro jest w pobliżu, to warto ten 

obiekt zobaczyć. Gdy przyjeżdża na miejsce i wchodzi do środka zakochuje się w tej 

przestrzeni. 

Budynek był pusty, hulała w nim cisza, i zapach został – smarów i gumowej podłogi. Bartosz 

Szydłowski zdecydował się: tu będzie nowa Łaźnia. Czyli Łaźnia Nowa356.  

Znalezione wewnątrz tabliczki: „zachowaj czystość” do której ktoś dopisał 

„umysłu” i „dbaj o higienę” z wydrapanym „myślenia” – stały się hasłami Łaźni Nowej. 

Na drzwiach gabinetu dyrektora zawisła natomiast etykieta „rozdzielnia elektryczna”. 

            

Zdjęcie 4. Tabliczka "zachowaj czystość umysłu". Brak informacji o autorze zdjęcia. Źródło: materiały 
teatru  

Zalety lokalizacji Łaźni Nowej, Szydłowski przedstawia w kontekście haseł 

rewitalizacji dzielnicy, budowania tożsamości mieszkańców i działalności w przestrzeni 

                                                             
356 Fragment historii teatru opisanej na stronie Łaźni Nowej [dok. elektr.], dostęp online: 
http://laznianowa.pl/o-teatrze [odczyt 10.09.2013]. 

http://laznianowa.pl/o-teatrze
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postindustrialnej. Argumenty te obudowuje jednak czymś znacznie ciekawszym i bardziej 

atrakcyjnym dla potencjalnych odbiorców – swoją osobistą historią.  

W pierwszych latach działalności Łaźni Nowej, w wywiadach Szydłowski często 

podkreślał, że choć urodził się we Wrocławiu, to wychował się w Nowej Hucie. Mówił, 

że jest to miejsce, które go „naznaczyło” i z którego jako dziecko bardzo chciał uciec, by 

„zakosztować innego życia”.  

Za Syrenką przejeżdżającą ulicami idealnego miasta socjalizmu biegła chmara dzieci. To był 

obrazek jak z Afryki357. 

Szydłowski przeprowadził się i zamieszkał na Kazimierzu, przy ulicy Paulińskiej. 

Tam powstała „Łaźnia”, w której toczyło się owo „inne życie”. Ostatecznie jednak 

„wolna artystycznie przestrzeń została zbrukana, przestała więc być wolna”358. 

(…) po latach mieszkania w Krakowie uznał, że w mieście jego dzieciństwa kryje się genius loci, 

z którego jako artysta może czerpać.  

– W Nowej Hucie człowieka rozpiera energia, chce się biec. Ale jest to także pejzaż rezygnacji, 

nieuchronnej klęski. Ta sprzeczność inspiruje359. 

Decyzję władz miasta o powołaniu teatru – Łaźni Nowej – w Nowej Hucie, 

Szydłowski przedstawiał jako szansę dla dzielnicy i ważny krok w rozwoju życia 

kulturalnego miasta. Komentował też tę decyzję w kontekście swojego osobistego 

„powrotu do korzeni”. Jak mówił w jednym z wywiadów: 

Wiedziałem, że kiedyś wrócę. Chodziło o to, że muszę do powrotu dojrzeć. (…)Tu jest światło, 

którego w starej Łaźni nie było 360.  

Przytoczył nawet słowa jednej z mieszkanek swojego „dawnego” osiedla, która 

powiedziała mu, że nadszedł czas, by oddał coś miejscu, w którym się wychował361.  

Szydłowski wrócił do Nowej Huty, ale już nie jako mieszkaniec362, tylko dyrektor 

instytucji, której celem jest „rewitalizacja dzielnicy, przebicie się do tak zwanych 

                                                             
357Janowska K., O Nowej to Hucie opera, „Polityka” 5.08.2006, nr 31, [dostęp online] 
http://archiwum.polityka.pl/art/onbsp;nowej-to-hucie-opera,369759.html [odczyt 10.09.2013].  
358 Radłowska R., Uduchowiona… op. cit. 
359 Janowska K., O Nowej to Hucie opera… op. cit. 
360 Radłowska R., Uduchowiona… op. cit. 
361 Między innymi mówi o tym w filmie z okazji 5-lecia Łaźni Nowej dostępnego pod adresem: 
http://vimeo.com/16933995#at=0 [odczyt: 8.09.2013]. 
362 Tylko przez rok mieszkał w pobliżu osiedla Szkolnego. Od wielu lat mieszka poza Nową Hutą.  

http://archiwum.polityka.pl/art/onbsp;nowej-to-hucie-opera,369759.html
http://vimeo.com/16933995#at=0
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zwykłych ludzi, z [którymi – przyp. autor] tę (…) utopię chcemy tworzyć”363. Bartosz 

Szydłowski niejako sam siebie upoważnił do tego, by zaopiekować się Nową Hutą, 

sprawić, by inni z niej nie uciekali. 

Pierwsze miesiące działalności Łaźni Nowej Szydłowski opisuje w wywiadach 

jako zadomowianie się, poznawanie sąsiadów, oswajanie nowej przestrzeni. Pojawiają się 

artykuły prasowe o znamiennych tytułach: „Łaziebni weszli do Nowej Huty”364, 

„Rozdzielnia dobrej roboty”365, „Dobra energia w Nowej Hucie”366. Organizowane są 

„wieczorki zapoznawcze”367. Dyrektor rozdaje „prezenty”368: z Małgorzatą Szydłowską 

przygotowuje plenerowy spektakl ,Aleja Nadziei – Odrodzenie, a w otoczeniu budynku 

teatru planuje duży ogród, który będzie dostępny dla mieszkańców. W wywiadach 

wspomina jednak o swoich obawach związanych z przyjęciem Łaźni Nowej przez 

mieszkańców dzielnicy: 

Na co liczę? Że dostaniemy od mieszkańców Nowej Huty artystyczne błogosławieństwo. 

Sukcesem festiwalu będzie już to, że nas zaakceptują w swojej przestrzeni369. 

Już pół roku później powie: 

(…)Nie wiem, czy zostaliśmy już uznani za swoich. Pewnie nie, bo taki proces musi potrwać. 

Wiele osób wzięło jednak udział w projekcie "Mieszkam tu" (…) Sporo osób zgłosiło się, kiedy szukaliśmy 

współpracowników i aktorów do spektaklu "Cukier w normie". Część z nich z nami została i tworzy 

zaplecze organizacyjne, inni (…) są autorami tekstów do "Lodołamacza". (…) Dochodzą też inne formy 

współpracy z mieszkańcami, np. to, że udostępniliśmy Łaźnię na realizację spektaklu "Hamleci z placu 

Centralnego", wyreżyserowanego przez Stanisława Michnę. Nawiązaliśmy również współpracę ze 

stowarzyszeniem bezdomnych Emaus z osiedla Willowego – nasze biura wyposażyliśmy w meble przez 

nich odremontowane i pomogliśmy im zorganizować kiermasz. To wszystko razem sprawia, że coraz 

mocniej jesteśmy obecni na terenie dzielnicy370. 

Na pytanie o akceptację doda: 

                                                             
363 Pawłowski R., Urodzaj na teatry, „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2004, nr 241, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/5112.html [odczyt: 11.09.2013]. 
364 Sieradzki J., Łaziebni weszli do Huty, „Przekrój” ” 12.05.2005, nr 20, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12269.html [odczyt: 11.09.2013]. 
365 Bartlewicz J., Rozdzielnia dobrej roboty „Gazeta Krakowska” 20.05.2005, nr 116, [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12780.html [odczyt: 11.09.2013]. 
366 Kozik R., Dobra energia w Nowej Hucie, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 25.07.2005, nr 171, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/14743.html [odczyt: 11.09.2013]. 
367 Radłowska R., Festiwal Genius Loci w Nowej Hucie, „Gazeta Wyborcza”, 27.11.2004, nr 278, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/6442.html [odczyt: 11.09.2013]. 
368 Janowska K., O Nowej to Hucie opera… op. cit. 
369 Radłowska R., Festiwal Genius Loci… op. cit. 
370 Kozik R., Dobra energia w Nowej Hucie… op. cit. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/5112.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12269.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12780.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/14743.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/6442.html
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A co tak naprawdę miałaby oznaczać akceptacja? Że okien nie będziemy mieli powybijanych, że 

będą się ustawiały do Łaźni kolejki mieszkańców? Okna, póki co, są całe, a na frekwencję nie narzekamy, 

bo cały czas jest wyższa niż 80 procent. (…) Nawet nasi sąsiedzi zauważają, że dawne warsztaty 

mechaniczne na osiedlu Szkolnym mają gospodarza. Gdy przed wejściem do teatru urządzaliśmy ogródek, 

wielu nas uprzedzało, że nie warto – bo zniszczą, stratują, ukradną. A tu proszę – nikt niczego nie zniszczył. 

Kiedyś widziałem, jak jakiś dzieciak tam przypadkiem wpadł – zaraz wychylił się ktoś z okna naprzeciwko 

i zwrócił mu uwagę. To chyba są pierwsze oznaki akceptacji, sympatii371? 

W kolejnych wywiadach wskaże, że jego zdaniem są dwie drogi istnienia miejsca. 

Medialna, opisująca działania teatru, ważna dla jego kreacji, która dociera jednak bardziej 

do starszego pokolenia, bo to ono ogląda programy informacyjne i czyta gazety. Druga 

droga, to naturalne zasiedzenie. Ta wymaga wielu lat pracy nad projektami z udziałem 

młodych ludzi372. Szydłowski dba, by teatr kojarzony był jako otwarta i nowoczesna 

instytucja, by podejmowane inicjatywy i projekty (zarówno własne jak i zewnętrzne) były 

dobrze rozreklamowane. Łaźnia Nowa aktywnie poszukuje wolontariuszy do swoich 

działań. W teatrze opracowywane są inicjatywy i projekty skierowane do młodych ludzi. 

Przestrzeń i zaplecze techniczne teatru udostępniane są początkującym artystom 

i niezależnym grupom muzycznym.  

W końcu po sześciu latach Bartosz Szydłowski dobitnie stwierdza: 

Nowa Huta nas przyjęła, jesteśmy tutaj przede wszystkim dla jej mieszkańców. Mamy 

najwspanialszy teatr w mieście, świetne pomysły373.  

Nieco inne zdanie ma na ten temat Jacek Strama. W jego opinii Łaźnia Nowa jest 

bardziej znana w Krakowie niż w Nowej Hucie, a to Teatr Ludowy pełni rolę „lokalnej 

sceny” z ofertą dostosowaną przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy374. Trudno 

wyrokować jak jest w rzeczywistości. W granicach medialnego dyskursu i budowanej na 

jego podstawie, świadomości społecznej, Bartosz Szydłowski jako dyrektor Łaźni Nowej, 

stał się kimś w rodzaju rzecznika dzielnicy. Sam zresztą też tak się przedstawia. Swoją 

pracę opisuje jako „pracę u podstaw”, bo jak stwierdza – „w Nowej Hucie trzeba 

                                                             
371 Ibidem. 
372 Por.: Bartlewicz J., Rozdzielnia dobrej roboty… op. cit. 
373 Szydłowski B., Mamy najwspanialszy teatr w mieście, rozm. przepr. Dominik Skorupa, portal netbird 
www.netbird.pl, 09.03.2010 [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/89422.html 
[odczyt: 11.09.2010]. 
374 Niepublikowana wypowiedź, z wywiadu przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy 23 czerwca 
2010. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/89422.html
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wszystko zaczynać od początku – rozmawiać z ludźmi, być z nimi, pomilczeć, wysłuchać 

żalów, może nawet nadstawić policzek”375.  

Ostatecznie Szydłowski doprowadza do sytuacji, w której byt Łaźni Nowej staje 

się niemal równorzędny z „bytem dzielnicy”. Okazuje się, że wszelkie decyzje 

urzędników, które uderzają w Łaźnię Nową, pośrednio dotykają też mieszkańców Nowej 

Huty. Szydłowski staje się swoistym ekspertem od spraw tej dzielnicy: 

Zrozumiałem, że Nowa Huta to miejsce stłumionej euforii. Ludzie, którzy ją budowali, byli pełni 

nadziei, optymizmu, wiary w lepszą przyszłość. Wmówiono im, że są lepsi niż inteligenci, bo są blisko 

życia. A potem raptem ten czas nazwano okresem błędów i wypaczeń. Poczuli się oszukani. Historia 

powtarzała się kilkakrotnie. Po radości roku 1980 nastał stan wojenny i czas walk z milicją i ZOMO. W 

1989 r. z chwilą przyjścia upragnionej wolności, od radnych miasta Krakowa usłyszeli, że Hutę najlepiej 

byłoby zburzyć i zaorać. Zaczęło się bezrobocie, frustracja, spychanie ludzi do getta biedy376. 

Mówiąc o konieczności przeprowadzenia remontu budynku, który zajmuje Łaźnia 

Nowa, Szydłowski zauważa, że: 

Oprócz ekonomicznego jest aspekt społeczny. Przestrzeń, która jest rozpoznawana jako przestrzeń 

zdegradowana, musi ulegać zmianom. Jeżeli to się nie dzieje, ulega degradacji podwójnej, a to jest jak 

recydywa. Decyzje o powołaniu instytucji wymagają konsekwencji, bo w przeciwnym razie wszystko to, co 

zostało wypracowane, ulegnie zniszczeniu i potwierdzi stereotypową tezę o tym, że Nowa Huta to miejsce 

drugiego gatunku377.  

W mediach wypowiada się nie tylko o projektach swojego teatru, ale również 

o dzielnicy – jej potrzebach i możliwościach, a nawet swoich marzeniach związanych 

z jej rozwojem.  

Chciałbym, aby Nowa Huta zaczęła kojarzyć się z kulturą. Po przeprowadzce "Łaźni" 

z Kazimierza na os. Szkolne, mieliśmy obawy, czy jest to odpowiednie miejsce. Okazało się, że nie 

mogliśmy lepiej trafić. (…) W Krakowie sztuka zamyka się w wąskim kręgu ludzi związanych z tzw. 

"kulturą wysoką". "Genius Loci" [festiwal organizowany w Łaźni Nowej przyp. autor] jest dla takiego 

sposobu myślenia kontrapunktem378. 

                                                             
375 Radłowska R., Mimo wszystko to był cud, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 7.06.2004., nr 132, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/2193.html [odczyt: 11.09.2010]. 
376 Janowska K., O Nowej to Hucie opera… op. cit. 
377 Dzieciuchowicz I., Żadnej pieśni na ustach… op. cit. 
378Kulturalna Huta, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/19164.html [odczyt: 
11.09.2010]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/2193.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/19164.html
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Coraz częściej w wywiadach Szydłowski opisuje Nową Hutę, jako przestrzeń 

wyjątkową. Mówi o jej potencjale, który poprzez działania swojego teatru, zamierza 

wydobyć: 

Magia Nowej Huty jest inna. Ta dzielnica nadal ma potencjał transformacji w miasto marzeń. Dla 

mnie to axis mundi, źródło energii. W kolejnych (…) projektach będziemy przywracać mity tej ziemi379.  

Spektakle i festiwale realizowane na osiedlu Szkolnym podejmują (w mniejszym 

lub większym stopniu) wątki duchowej przemiany, magii czy przepływu energii. Nadają 

znaczenie prostym rzeczom i sprawom. Już podczas plenerowego spektaklu Aleja Nadziei 

– Odrodzenie, owego pierwszego „prezentu” dla Nowej Huty, była mowa o cudzie.  

Czasem zdarzają się cuda, ale one mogą być różne: cuda nie z tej Ziemi i cuda z tej Ziemi. 

Pierwsze zdarzają się rzadko, drugie codziennie – są budzeniem się każdego dnia w miejscu, które się 

wybrało. O takich cudach – życia zwyczajnego zwyczajnych ludzi – będzie spektakl Aleja Nadziei – 

Odrodzenie380. 

Gdy podczas ulicznego pokazu ktoś przeciął kabel zasilający (co spowodowało 

godzinną przerwę w spektaklu), w wywiadzie dotyczącym tego wydarzenia Szydłowski 

nie mówił o kłopotach spowodowanych tym wydarzeniem, nie narzekał na sprawców. 

Stwierdził że: 

Piątek w Alei Róż był metafizycznym doświadczeniem. Dla mnie był cudem. (…) Cudem było to, 

że mieszkańcy zostali do końca, mimo wszystko. Że czekali, aż naprawimy sprzęt. (…) Boże, to było 

dojmujące jak scena z filmu o tragedii Titanica! Cierpliwość mieszkańców to cud381. 

W tym samym wywiadzie dodał, że „diabeł wyciągnął palec tylko na chwilę...” 

oraz, że ten incydent – a dokładniej cud jaki spowodował – ostatecznie przekonały go, że 

jego projekt (czyli Łaźnia Nowa) się powiedzie.  

Pierwszy rok działalności (2005) to ukłon w stronę mieszkańców. Powstają 

Mieszkam tu i Cukier w normie. Do pierwszego spektaklu na apel teatru nowohucianie 

przynoszą przedmioty kojarzące im się z dzielnicą. Te artefakty dramatopisarze 

wykorzystują jako materiał do jednoaktówek. Cukier w normie, według opowiadań 

                                                             
379 Derkaczew J., Kto dziś zburzy Wawel? „Gazeta Wyborcza”, 28.11.2007, nr 278 [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/kto-dzis-zburzy-wawel.html [odczyt: 11.09.2010]. 
380 Radłowska R., Obrazy podobne do życia, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 4.06.2004., nr 130, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/2197.html [odczyt: 11.09.2010]. 
381 Radłowska R., Mimo wszystko to był cud… op. cit. 

http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/kto-dzis-zburzy-wawel.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/2197.html
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Sławomira Shuty, to kolaż obrazków z życia mieszkańców jednej klatki schodowej 

w bloku. 

 Ludzi zapętlonych między lodówką a telewizorem, na spacer udających się do supermarketu 

i robiących awantury o to, że ktoś wyjął pilota od telewizora z plastikowego woreczka. Rodzaj 

podstawionego dzielnicy lekko tylko krzywego lustra382. 

Następny rok to między innymi Edyp. Tragedia Nowohucka i Kochałam Bogdana 

W. W Edypie antyczny chór stworzyli mieszkańcy dzielnicy. Kochałam Bogdana W. to 

próba rozpracowania ikony Nowej Huty – Bogdana Włosika (zastrzelonego przez 

Funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa PRL na początku lat 80 tych) – odszukania tego, 

co po nim zostało, także w ludzkiej pamięci. Szydłowski reżyseruje też Operę o Nowej 

Hucie na podstawie Poematu dla dorosłych Ważyka: 

Czytam Poemat Ważyka jak dantejską drogę przez piekło. To jest także opowieść o mojej 

wędrówce przez to miasto. Wchodzę w Nową Hutę nie dlatego, że jest piękna, ale dlatego, że jest straszna. 

Wsłuchuję się w nią. Nowa Huta będzie nas zmieniać, ale i my powoli będziemy odciskać na niej swój 

ślad383. 

W 2007 roku w Łaźni Nowej odbył się festiwal Wyspiański Wyzwala, w ramach 

którego m.in. prezentowany był spektakl Odpoczywanie Pawła Passiniego. Całość została 

bardzo pozytywnie przyjęta zarówno przez krytykę, jak i widzów. W prasie pojawiły się 

opinie, że Wyspiański mieszkałby dziś w Nowej Hucie, bo tu właśnie jego „bezczelna” 

wizja mogłaby zostać zrealizowana384.  

W tym samym roku premierę miał też spektakl Krwawe wesele, w reżyserii 

Szydłowskiego ze scenografią Małgorzaty Szydłowskiej, na motywach Krwawych godów 

Lorki. Była to zanurzona w romskiej mitologii, „nieco odrealniona baśń o miłości 

i śmierci, godzina magii teatralnej”385. Według słów Szydłowskiego w powstaniu tego 

spektaklu pomogła „niebieska ingerencja”386, przypadkowe spotkanie z Adamem 

Kozłowskim, Romem z grupy Polska Roma, który zagrał w spektaklu główną rolę. 

Kolejne lata to między innymi: Sen nocy letniej, powstały w ramach laboratoryjnej 

sceny spektakl Jacka Jabrzyka; Moralność Pani Dulskiej czyli w poszukiwaniu 
                                                             
382 Kryzioł A., Piąta władza, „Polityka” 1.10.2005, nr 39, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/16630.html [odczyt: 11.09.2010]. 
383Janowska K., O Nowej to Hucie opera… op. cit. 
384 Derkaczew J., Kto dziś zburzy Wawel?... op. cit. 
385 Olszewska M., Nowa Huta. Romowie w spektaklu Szydłowskiego, „Gazeta Krakowska” 29.08.2007, 
nr 201, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/43305.html [odczyt: 11.09.2010]. 
386 Ibidem. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/16630.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/16630.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/43305.html


124 
 

zagubionego Czakramu Szydłowskiego; Ostatnie kuszenie w reżyserii Marcina 

Wierzchowskiego, Emigranci Witkora Rubina, Wejście smoka. Trailer 

i Antyzwiastowanie Szydłowskiego, Jezus Chrystus Zbawiciel Michała Zadary, W imię 

Jakuba S. w reżyserii Moniki Strzępki, na podstawie tekstu Pawła Demirskiego, 

Niewierni w reżyserii Piotra Ratajczaka. 

Program Łaźni Nowej i realizowane w teatrze spektakle oceniane są przez krytykę 

pozytywnie, choć bez zbytniego entuzjazmu czy gwałtownego potępienia. Poszczególne 

realizacje nawiązują lub pozostają w nurcie aktualnych, „gorących” tematów. Repertuar 

skonstruowany jest tak, by każdy znalazł coś dla siebie, choć raczej nie ma w nim 

propozycji, które mogły by wywołać gwałtowną reakcję publiczności lub mediów. Jego 

„zachowawczość” pozostaje jednak w zgodzie z tym co chciał osiągnąć Szydłowski, 

a więc by: 

 (…) taki teatr jak Łaźnia Nowa był trochę domem. Dobrze, jeżeli będą tu chcieli przychodzić 

ludzie, którzy nam ufają387. 

Przydatność 

„Łaźniowcy” lub „Łaziebni” – to nie tylko Bartosz i Małgorzata Szydłowscy, ale 

również pracownicy teatru. Dyrektor wspomina o nich w wywiadach, podkreślając ich 

zaangażowanie i identyfikację z teatrem. Podczas naszej rozmowy wyjaśnia, że zależy mu 

na rozwoju swoich pracowników, że oczekuje iż będą odpowiedzialni, a swoją pracę – 

podobnie jak on sam – traktować będą w kategoriach „służby”. Przyznaje jednak, że 

buduje swój teatr w oparciu o zasadę, według której to nie pracownicy są najważniejsi, 

ale „najważniejsza jest Łaźnia”. O wartości zatrudnionych w teatrze osób decyduje ich 

przydatność, oddanie i skuteczność w realizacji planów wytyczonych przez dyrekcję. 

W pewnym sensie teatr funkcjonuje więc nadal jak stowarzyszenie. Mimo, iż zatrudnia 

pracowników na podstawie umów o pracę, nie przypomina stosunkowo bezpiecznego 

i pewnego miejsca pracy tak charakterystycznego dla instytucji publicznych. 

Łaźnia Nowa ma niewielką strukturę. Działa przede wszystkim w systemie 

projektowym. W teatrze formalnie funkcjonuje 5 działów: Koordynacja Artystyczna 

i Impresariat (2 osoby), Dział Organizacyjny (pełniący funkcje sekretariatu, 1 osoba), 

Księgowość (3 osoby), Promocja/Public Relations/Wydawnictwa/Sprzedaż (5 osób) 

i największy Dział Techniczny (8 osób). Ponad to w strukturze Łaźni Nowej 
                                                             
387 Radłowska R., Łaźnia to otwartość i odwaga, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 17.04.2007, nr 90, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/37862.html [odczyt: 11.09.2010]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/37862.html
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wyszczególniona jest dyrekcja – w sumie trzy stanowiska: dyrektora naczelnego 

i artystycznego Bartosza Szydłowskiego, oraz dwóch wice-dyrektorów: Małgorzaty 

Szydłowskiej i Jarosława Tochowicza. 

Małgorzata Szydłowska jest z wykształcenia scenografem, w 1992 roku ukończyła 

Studium Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projektuje nie tylko 

scenografie, ale też kostiumy teatralne, zajmuje się grafiką i fotografią. W Łaźni Nowej 

„współtworzy i buduje nową przestrzeń na potrzeby teatru, w oparciu o własną koncepcję 

aranżuje wnętrza i realizuje projekty artystyczne”388. W zakresie zarządzania zajmuje się 

głównie produkcją spektakli oraz odpowiada za zespół techniczny i, jak stwierdza 

dyrektor naczelny – jest jego alter ego, współtwórcą Łaźni– choć nieco mniej widocznym 

w mediach i nie wszystkim znanym. Jak sama mówi – choć oczywiście w teatrze 

funkcjonuje dosyć jasny podział obowiązków, to czuje się odpowiedzialna za wszystko, 

a to z tego względu, że Łaźnia to również jej „dziecko”. 

Jarosław Tochowicz ukończył wydział reżyserii PWST w Krakowie. W latach 

1996-1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu, 

a następnie zastępcy dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Powszechnego 

w Radomiu. Zajmuje się ponadto produkcją spektakli teatralnych i telewizyjnych. 

W Łaźni Nowej pracuje od 2008 roku, odpowiada za przestrzeń administracyjną 

i formalną (przetargi, kontakty z urzędami itp.), jest również producentem festiwalu 

Boska Komedia. W swojej opinii jest pracoholikiem. 

Stosunek liczby zatrudnionych do liczby stanowisk kierowniczych może budzić 

zdziwienie. Bartosz i Małgorzata Szydłowscy wyjaśniają, że to do czego aktualnie dążą, 

to formuła opierająca się na ścisłej współpracy trzonu składającego się z kilku osób: 

odpowiedzialnych, najbardziej zaangażowanych i rozumiejących sens i cel istnienia 

Łaźni, które będą kierować projektami i wypracują sobie sieć współpracowników. 

Zalążkiem tego dążenia jest aktualny tryb pracy i podział obowiązków, polegający na 

tym, że „zarząd” (czyli trzon dyrektorski oraz zapraszane osoby) opracowuje strategie 

i generuje kierunek działania, który jest przekazywany dalej i realizowany, przez 

pracowników wewnętrznych i podmioty zewnętrzne. 

Jak wspomina Małgorzata Szydłowska, „Łaźnia” z Paulińskiej nie funkcjonowała 

w obszarze hierarchii ważności lecz kompetencji. W związku z tym inaczej niż obecnie 

układał się podział ról i inne były relacje pomiędzy osobami zaangażowanymi 

                                                             
388 Małgorzata Szydłowska, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,92705,5773441,Malgorzata_Szydlowska.html [odczyt: 11.09.2010]. 

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,92705,5773441,Malgorzata_Szydlowska.html
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w działalność teatru offowego. To, co charakteryzowało sposób myślenia Szydłowskich, 

to przekonanie, że wszystko są w stanie wykonać samodzielnie (co, jak zaznaczają, 

w większości wypadków czynili). Zmiana nastąpiła z chwilą, gdy niezależny teatr 

przekształcił się w instytucję. Dyrektor został zobligowany do tego, aby odpowiadać 

przed urzędnikami, co odbiło się na organizacji i stylu pracy. Przymus wprowadzenia 

formalnego zarządzania wpłynął ma zmianę systemu myślenia – koniecznością stało się 

przekazywanie kompetencji, oddawanie pola działania innym. Nastąpił też dysonans – 

współtwórczyni teatru, która ma realny wpływ na jego kształt, formalnie zajęła 

stanowisko kierownika technicznego, a więc podległe dyrektorowi, związane „jedynie” 

z produkcją spektakli. Dyrektor przejął za to jednoosobową, całkowitą odpowiedzialność 

za Łaźnię Nową wraz z finansami i jej stroną organizacyjną. W wywiadzie udzielonym 

dzień po nominacji Szydłowski powiedział, że: 

Objęcie Miejskiej Instytucji Kultury to wielka sprawa. Dla mnie oznacza przede wszystkim 

większą odpowiedzialność. Chciałbym, aby nadzieje, które związane są z Łaźnią Nową, zostały spełnione. 

To dotyczy również sprawnego zarządzania389. 

Forma instytucjonalna, choć pozwala Szydłowskiemu realizować swój program 

artystyczny i wcielać w życie opisywaną już ideę i „sposób myślenia o teatrze”, jest 

w jego ocenie tym, co go krępuje. Szydłowski dystansuje się wobec stanowiska 

dyrektora, podkreśla wyjątkowość i „nieszablonowość” Łaźni Nowej. Jak dowiaduję się 

podczas naszej rozmowy, poza kwestiami formalnymi i finansowymi390, problem stanowi 

właśnie konieczność ustrukturyzowania. Szydłowski wyjaśnia, że owo 

„ustrukturyzowane” nie przystaje do stylu pracy i efektów, jakie chciałby uzyskać. Stąd 

też, jak sam podsumowuje, niemal dekada działalności Łaźni Nowej to czas nieustannych 

eksperymentów i przekształceń strukturalnych, które nadal będą mieć miejsce.  

Osoby luźniej związane z teatrem również zauważają, że nieustannie ulega on 

reorganizacji, ale też w większości zgadzają się z stwierdzeniem Szydłowskiego, że 

dalsze zmiany są konieczne. Uważają, że w teatrze nie zostało jeszcze wypracowane 

optymalne rozwiązanie, które przystawałoby do jego działań. Być może zresztą taka 

forma nigdy nie zostanie wypracowana. To, co w założeniu ma charakteryzować to 

miejsce – to dynamika i elastyczność, która pozwala szybko dostosowywać się do 

wymogów przekształcającego się nieustannie otoczenia. Szydłowski chce, by Łaźnia 
                                                             
389 Radłowska R., Targoń J., Szefowie nowych instytucji kulturalnych… op. cit. 
390 Co jest akurat zaskakujące, bo działając na ulicy Paulińskiej, Szydłowski dysponował znacznie 
mniejszymi środkami i nie mógł liczyć na stałe dotacje.  
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Nowa była „miejscem szybkiego reagowania”. Porównuje ją do trawy, której „silne 

wichry nie łamią a jedynie nachylają”. Gdy w Łaźni „rzeczy stają się zbyt wolno” to on 

sam jest pierwszą osobą, która na to zwraca uwagę.  

W pewnym sensie miałam szansę zaobserwować tę dynamikę zmian. W okresie, 

gdy prowadziłam badania, Małgorzata Szydłowska „awansowała”, formalnie stając się 

zastępcą dyrektora391. Był to właściwie zabieg, który usankcjonował stan faktyczny, ale 

równocześnie był to też ważny komunikat. Jak powiedziała mi Małgorzata Szydłowska, 

wraz z zajmowanym stanowiskiem „buduje się określona ranga”, która „idzie w górę” – 

dociera do decydentów, jest też informacją dla otoczenia. 

Zmienił się też kierownik działu promocji. Była to zmiana nieplanowana 

i radykalna. Dotychczasowa szefowa została zdegradowana – jej miejsce zajął 

szkoleniowiec, który początkowo pojawił się w teatrze, by zmniejszyć napięcia na linii 

dyrekcja – pracownicy działu. Miał pomóc w usprawnieniu realizacji zadań, wskazać 

nowe możliwości i rozwiązania w sferze zarządzania, pozyskiwania i komunikacji 

z klientami – szczególnie biznesowymi. 

 Kilka miesięcy wcześniej, w jednej z pierwszych rozmów przeprowadzonych na 

potrzeby tej pracy, zapytany o dział promocji Szydłowski stwierdził, że: 

 Ciągle nie wypracowałem zespołu merytorycznego, który rozumiałby do końca te wszystkie idee, 

które mam w głowie i je przekładał tak żebym nie zgrzytał zębami. Zawsze zgrzytam, pewnie dziewczyny 

(w promocji – przyp.autor) nie mogą poczuć się dowartościowane, ale też inna ich funkcja, właśnie mniej 

merytoryczna a bardziej opracowująca i systematyzująca media komunikujące niż sam komunikat 

tworzenia.  

Pracownice tego działu, faktycznie musiały czuć się niedowartościowane, bo 

przygotowały i powiesiły w pokoju plakat, na którym wypisywały swoje mniejsze 

i większe sukcesy w realizacji zadań. Jak się dowiedziałam, nie zawsze słyszą pochwały, 

a jest im to potrzebne392. Biorąc pod uwagę skalę i ilość projektów, wykonują tytaniczną 

pracę. Odpowiadają zarówno za sprzedaż, organizację widowni, współpracę z partnerami, 

promocję i marketing, a w tym projektowanie działań reklamowych. Prowadzą też 

archiwum, opracowują wszystkie druki, współpracują z grafikami i drukarnią, gdy trzeba 

zajmują się tłumaczeniami. Ponieważ Łaźnia Nowa jest również miejscem organizacji 

                                                             
391 Wcześniej pełniła rolę scenografa i kierownika zespołu technicznego. 
392 Podobno dyrektor ten pomysł akurat pochwalił. 
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zewnętrznych imprez, bywają dni, gdy odbierają setki telefonów393 co bardzo utrudnia ich 

pracę. Jak zaznaczyła moja rozmówczyni – z każdego telefonu bardzo się jednak cieszą, 

bo oznacza to, że ludzie interesują się tym co dzieje się w kulturze. Praca nad 

przygotowywaniem poszczególnych kampanii marketingowych jest żmudna i długa. 

Dyrektor zazwyczaj otrzymuje kilka projektów do wyboru i akceptacji. Zdarza się, że nie 

podoba mu się żaden i wszystko zaczyna się od początku i trwa aż do skutku. Ponad to, 

projekty plakatów i ulotek akceptuje i ocenia też Małgorzata Szydłowska, która 

odpowiada za identyfikację wizualną Łaźni Nowej. Nawet w zatwierdzonym już 

projekcie, do ostatniej chwili dokonywane są poprawki. Jak powiedziała moja 

rozmówczyni:  

Każda decyzja tutaj (…) jest podejmowana przez Bartosza Szydłowskiego – łącznie z jakąś 

najmniejszą kartką świąteczną, którą robimy. Chyba, że czasem są sytuacje na ostrzu noża, gdy musimy 

wysłać coś do drukarni do godziny, bo jak nie wyślemy to nic nie wydrukujemy. (…) Każdorazowo te 

wszystkie przygotowania są monitorowane przez dyrektora, nawet gdy jest za granicą, zawsze trzyma rękę 

na pulsie.  

Bartosz i Małgorzata Szydłowscy uznali, że dział promocji zabiera im za dużo 

czasu i energii. W trakcie współpracy z szkoleniowcem doszli do wniosku, że osoba ta 

wniesie do teatru to, czego wcześniej w nim brakowało i postanowili zatrzymać go na 

stałe. Podstawą decyzji o zmianie na stanowisku kierownika działu promocji było przede 

wszystkim – jak określił to Szydłowski – „gigantyczne” doświadczenie nowego 

kierownika we współpracy z partnerami biznesowymi. Dla dyrektora ważna była zmiana 

optyki „z ładnego pisania o teatrze na dostosowywanie i wykorzystywanie narzędzi 

marketingowych w promocji produktu jakim jest teatr”: 

Mój marketingowiec musi mieć umiejętność poruszania się w środowisku biznesowym. Musi być 

również profesjonalnym fundraiserem, a oprócz tego ma odpowiadać za przestrzeń sprzedażową.  

 Dyrektor podkreślił, że decyzje merytoryczne związane z działalnością działu, 

pozostają jednak nadal w jego gestii.  

Po kilku miesiącach okazało się, że zmiana na stanowisku kierownika nie 

przyniosła oczekiwanych efektów. Szydłowski rozstał się z nowym pracownikiem. 

Poprzednia kierownicza działu została przywrócona na stanowisko. 

                                                             
393 Widzów nie interesuje, kto jest organizatorem wydarzenia – skoro na plakacie widnieje nazwa Łaźni 
Nowej „automatycznie” dzwonią do Łaźni Nowej. 
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To, co w kontekście zarządzania, w opinii dyrektora charakteryzuje Łaźnię Nową, 

to jej służebna rola wobec widza. Szydłowski podkreśla, że wiarygodność teatru buduje 

widz i to o niego trzeba walczyć. Jak mówi, chce tworzyć przestrzeń otwartą w stosunku 

do uczestnika kultury. Przestrzeń, którą każdy może współkreować. Strategia teatru 

polega między innymi na tym, że dyrektor wie jakiego widza chce do Łaźni Nowej 

przyciągnąć i z tej perspektywy planuje repertuar. Szydłowski podkreśla, że jego decyzje 

nie są przypadkowe. Dużą rolę w tym procesie odgrywa elastyczność i szybkość 

reagowania. Ważna jest nie odgórnie zaplanowana liczba spektakli, ale reakcja widzów 

i ich potrzeby. Jeśli jakiś „tytuł” cieszy się dużym zainteresowaniem, jest grany częściej. 

W razie niskiej frekwencji podejmowane są próby zdiagnozowania sytuacji i rozwiązania 

problemu. Gdy nie przynoszą skutku, spektakl jest ściągany z afisza. W założeniu ten 

swoisty kompromis nie może wpływać na jakość realizacji – każda ma być 

przygotowywana najlepiej jak to możliwe.  

Koncentracja na widzu, elastyczność i sprawność działania, ale i sposób myślenia 

dyrekcji o Łaźni Nowej – ma swoje odzwierciedlenie w sposobie pracy i oczekiwaniach, 

jakie stawiane są przed pracownikami. Zarówno dyrektor, jak i Małgorzata Szydłowska, 

jako najważniejsze kwestie wskazują: identyfikację z miejscem oraz rozwój osobisty 

pracowników. Ich zdaniem są to cechy podstawowe, które stają się źródłem 

oczekiwanych w tym miejscu postaw: odpowiedzialności, zaangażowania i poświęcenia. 

Jak powiedział dyrektor: 

Moim zdaniem Łaźnia jest też stworzona do tego, żeby funkcjonowała w niej niewielka baza ludzi, 

którzy naprawdę rozumieją, że są dla innych a nie dla siebie. (…) Gdy pracownik zaczyna czuć, że to jest 

jego miejsce i ktoś jest petentem to nie rozumie istoty sprawy. 

Małgorzata Szydłowska, która od początku działalności Łaźni Nowej była 

odpowiedzialna za rekrutację pracowników wskazuje, że to nie kompetencje są tym na co 

zwraca największą uwagę. Jej zdaniem pracowników bardzo wiele można nauczyć, 

jednak aby było to możliwe, na początku musi zostać nawiązany „kontakt”, musi 

„nastąpić komunikacja.” Ważne jest to, by pracownik chciał się rozwijać, chciał 

pracować i identyfikował się z projektem. Strategia ta czasem oczywiście się nie 

sprawdza, gdyż „każdy ma swoje wyobrażenie tego jak pracuje się w teatrze, dla 

niektórych zderzenie z rzeczywistością tej pracy okazuje się jednak bolesne”.  

Szydłowska jasno stwierdza: „nie tolerujemy ludzi, którzy robią coś od-do i potem 

to porzucają na zasadzie: wychodzę z pracy nie interesuje mnie to”. Jarosław Tochowicz 
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zapytany o sposób pracy w Łaźni, odparł pytaniem na pytanie „a czy Pani wie co to jest 

pracoholizm”? Dodał też, że praca w Łaźni odbiega od standardów pracy w instytucjach, 

gdzie zatrudniani są „najemnicy”. W tym miejscu najważniejsza jest misja, nikt nie liczy 

godzin, co – jak mówi – rodzi dylematy i napięcia związane choćby z przestrzeganiem 

Kodeksu Pracy394. Jednak to całkowite zaangażowanie pracownika, w opinii dyrekcji, jest 

wyrazem odpowiedzialności i świadomości swojej roli w powodzeniu i realizacji całego 

projektu. 

Duża rotacja pracowników miała miejsce na samym początku istnienia teatru. 

Wtedy jeszcze do Łaźni Nowej trafiały osoby zupełnie przypadkowe. Konstytuował się 

obowiązujący w niej system pracy i tworzyła się sieć współpracowników. Z czasem 

zostały tylko te osoby, które w ocenie dyrekcji faktycznie potrafiły zaangażować się 

w realizowane projekty i oczywiście niewielkie grono, które aktywnie działało jeszcze na 

Paulińskiej. Obecnie każdy nowy pracownik przechodzi już przez „podwójne sito”. 

Z jednej strony jest to oczywiście rozmowa z kierownictwem i nawiązanie relacji na tym 

poziomie. Z drugiej swoistym sprawdzianem jest też umiejętność odnalezienia się 

w zarysowanej już strukturze i systemie pracy. W tym zakresie naturalnymi 

„szkoleniowcami” są dotychczasowi pracownicy teatru. Sposób funkcjonowania zespołu 

wobec nowozatrudnionej osoby jest przedmiotem uważnej obserwacji dyrekcji. W razie 

pojawiających się nieprzychylnych wobec nowego pracownika sygnałów, dyrektor ocenia 

czy nie są one wywołane przez poczucie zagrożenia lub konkurencji. 

To, co niewątpliwie charakteryzuje relacje dyrekcji z pracownikami, to 

świadomość oczekiwań, jakie są przed nimi stawiane. Zarówno Małgorzata, jak i Bartosz 

Szydłowscy na podstawie osobistych doświadczeń potrafią określić swoje wymagania.  

W relacjach dyrekcji z pracownikami dominuje „osobista optyka” i emocjonalno – 

psychologiczne podejście. Dyrektor określił nawet pracowników Łaźni Nowej jako ofiary 

swoich stanów – tych euforycznych, gdy na przykład realizowany jest nowy projekt, jak 

i depresyjnych, gdy jest już zmęczony. 

Ilekroć jest mowa o rozwoju pracowników, ocenie ich działań czy oczekiwaniach 

wobec nich, zarówno Bartosz jak i Małgorzata Szydłowscy wspominają przede 

wszystkim nie o formalnościach czy wiedzy, ale o osobowości, predyspozycjach 

osobowościowych lub psychicznych i zaufaniu. Dyrektor stwierdza, że wyczuwa zmianę 

lub fałsz, a monitoring pracowników robi w sumieniu. Pilnuje, by to Łaźnia Nowa była 

                                                             
394 Jarosław Tochowicz odpowiada za wszelkie kwestie formalne – jego zadaniem jest tak sformułować 
dokumenty, by przepisy jak najmniej krępowały możliwości działań.  
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najważniejsza. Konstatuje też, że ktoś, kto szuka stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, 

w teatrze Łaźnia Nowa ich nie znajdzie. „Jeżeli to się zaczyna wyczuwać jako priorytet, 

to ta osoba natychmiast traci swoje miejsce”. Wymaga elastyczności, pełnego 

zaangażowania, identyfikacji oraz koncentracji na skutecznej realizacji zadań – 

niezależnie od tego jak duży nakład pracy będzie z tym związany. Dyrektor definiując 

„pracownika idealnego” mówi, że to ktoś kto „załatwia sprawy, nie zatrzymuje się 

w połowie drogi rozkładając ręce, tylko wie, że ma zadanie do wykonania”. Elastyczność 

wiąże się również z tym, aby – jak to ujmuje Szydłowski, „nie okopywać się” na swoim 

stanowisku, nie ograniczać zakresu swoich zadań, ale podejmować wyzwania. Dlatego 

też dyrektor decyduje się czasami na rotację stanowisk – przesuwania pracowników do 

innych, niż zazwyczaj wykonują, zadań. W ten sposób mają nauczyć się swoistej 

wielozadaniowości i odpowiedzialności:  

Jeśli jest dobry lider [który – przyp. autor] potrafi to utrzymać w stanach właściwego napięcia 

i budować dramaturgię zatrudnienia i zmian pól odpowiedzialności. Bo to też jest tak, że ludzie nie powinni 

się przywiązywać do jednego pola odpowiedzialności.  

Pracownicy, pytani o ich zadania i to czym się zajmują, zgodnie twierdzą, że robią 

to, co w danej chwili jest do zrobienia. Choć oczywiście przy zatrudnieniu podpisują 

określony zakres obowiązków, to na co dzień dodatkowo zajmują się wszystkim, co 

akurat trzeba zrobić. Czasem, nawet wspólnie z dyrektorem, myją podłogi, witają gości, 

pomagają w organizacji wydarzeń, odwożą kogoś na lotnisko. Z rozmów wynika jednak, 

że wiele osób, mimo owej wielozadaniowości i otwartości na podejmowanie „wyzwań”, 

określa się przez swoje konkretne zadania i odpowiedzialność, szuka „swojej niszy” 

i specjalizacji lub choć „swojej” grupy i przynależności. Dyrektor twierdzi, że doskonale 

o tym wie – jest to naturalna skłonność chyba każdego człowieka, ale mimo tej 

świadomości chce wytrącać pracowników z tych schematów.  

Dyrektor zwrócił uwagę, że są teatry, w których pracownicy przychodzą na 

jedenastą a wychodzą o czternastej. Łaźnia Nowa niewątpliwie nie jest tego typu 

miejscem pracy. Jak powiedziała mi jedna z rozmówczyń, w tym teatrze nikt nie udaje, że 

pracuje. Sam dyrektor przyznaje, że tempo pracy w Łaźni Nowej jest szaleńcze i nie 

każdy jest w stanie je wytrzymać. Są oczywiście osoby, które pracują już w tym teatrze 

od lat i znakomicie się tam odnajdują. Jedna z zatrudnionych osób stwierdza, że jak jest 

zadanie do wykonania, to je „po prostu robi i tyle”. Czasem musi z tego powodu przyjść 
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dodatkowo do pracy, czasem pracuje w nietypowych godzinach, czasem zostaje długo po 

godzinach, ale też, gdy nie ma akurat potrzeby, to nie siedzi w teatrze dla pozorów. 

 Szydłowski doprowadził do sytuacji, w której „już nie dowiaduje się 

o konfliktach”, gdyż „są one rozwiązywane na innych szczeblach”. W chwili, gdy jednak 

dochodzi do jakiejś krytycznej sytuacji, gdy – jak to ujmuje Szydłowski – „robi się 

balon”, dyrektor mówi, iż jednym z rozwiązań, które uważa, że należy śmiało stosować, 

jest zwolnienie z pracy: 

Jeśli powtarza się pewna sytuacja to wynika z predyspozycji psychicznych, blokad. (…) Nie mamy 

terapii pracowniczych, nie robimy takich rzeczy. Jak ludzie mają sprawy właściwie poukładane, co jest 

priorytetem to w ogóle tych konfliktów nie ma. Jak zaczyna się oglądanie na siebie, zazdroszczenie, 

podglądanie, wartościowanie, hierarchizowanie – a tak naprawdę najczęściej ono wynika z jakiś własnych 

niemocy – to zaczyna się problem. (…) Zawsze oczywiście jest tak, że ja strasznie dużo rozmawiam 

z pracownikami (…) tylko pewnie nie zawsze to jest rozumiane tak jak myślę – jak to zwykle bywa. Ja 

inaczej postrzegam rozwój potencjalny czyjś, ktoś inaczej go rozumie, różne ludzie mają ambicje. Czasem 

mają zbyt wielkie ambicje na przykład na stanowisko, na którym są i nie przeskoczą tego (…) jeszcze 

z oceny merytorycznej mojej nie mają pewnych kwalifikacji osobowościowych (…) trzeba sobie 

powiedzieć jasno w pewnej chwili: albo – albo.  

W przypadku osób zatrudnionych w Łaźni Nowej akcent związany 

z zapewnieniem stabilizacji czy bezpieczeństwa zostaje więc przesunięty z wymiaru 

formalnego na praktyczny. Pracownika nie „chroni” forma podpisanej umowy czy staż 

pracy lub doświadczenie, ale jego zaangażowanie i skuteczność. Jak mówi dyrektor: 

 Są w Łaźni osoby, które mają stabilizację, bardzo godne warunki płacowe, realizują zadania 

i można powiedzieć, że przez to są nieruszalne (…) weryfikuje to konkretne wykonanie pracy. Jeśli by się 

ono zmieniało nawet u osoby, która pracuje tu od ośmiu lat (…) to najpierw bym przeprowadził kilka 

rozmów, a potem bym się z tą osobą rozstał.  

W Łaźni Nowej, według słów dyrekcji, panuje bezpośrednia atmosfera, ale nie ma 

familiarności – są zasady, których każdy się musi trzymać. „System myślenia 

i priorytetów jest ustawiony przez dyrektora i temu się wszyscy, prędzej czy później, 

podporządkowują”.  

Dyrektor przyznaje, że wąskim gardłem w relacjach z pracownikami jest ich 

nagradzanie i motywacja. Jak mówi, wynika to z jego charakteru: 

Bo ja mam w tych kwestiach pewne określone dylematy – to znaczy jestem maksymalistą – ludzie 

nie dostają ode mnie dużo takiego pozytywnego feedbacku, to znaczy on jest ogólnie – wynika z sukcesu 

Łaźni, czyli z tego, że projekty są dobrze przyjmowane, że mamy widza i to się wszystko rozwija. Ale ja 
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jestem kimś kto po premierze analizuje błędy a nie nagradza. Trochę mam z tym problem. Ale też sam 

siebie tak oceniam – zawsze w tym kierunku. Zawsze chcę coś ulepszyć. Zakładam: wyszło fajnie – 

idziemy dalej. Po prostu zasuwamy – nie wszyscy to wytrzymywali. Choć nie ma tu jakiejś dużej rotacji 

ludzi, ale na pewno były osoby, które właśnie nie były w stanie tego nakręcenia wytrzymywać. To jest takie 

irracjonalne, mocne nakręcenie i to jeszcze weryfikowane nie PR-owo tylko to się naprawdę dzieje. 

Małgorzata Szydłowska zaznacza jednak, że w Łaźni Nowej istnieje system 

premiowy. Za dobrze wykonywaną pracę pracownicy są dodatkowo nagradzani – 

zarówno w formie finansowej, jak i oficjalnej pochwały – na przykład podczas zebrania. 

Ona sama specjalnie uhonorowała pracę prowadzonego przez siebie działu technicznego 

– przygotowując o nich film Teatr bez pudła, który został wyświetlony podczas 

Międzynarodowego Dnia Teatru.  

Zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania, osoby, które umieją „skutecznie 

realizować zadania” stopniowo dysponują coraz większą swobodą działania. Nie oznacza 

to, że dyrektor przestaje się obszarem ich odpowiedzialności interesować. 

Zainteresowanie nie przejawia się już jednak w ścisłej kontroli, a raczej monitoringu 

i interwencjach, w razie gdy dyrektor z czymś się nie zgadza. Tak, według słów 

Szydłowskiego, wygląda praca Matyldy Stanowskiej, redaktor naczelnej „Lodołamacza”, 

która wypracowała swoją sieć współpracowników i każdy numer przygotowuje 

samodzielnie. Dyrektor ocenia już „produkt końcowy”. Jeśli jakiś numer mu się nie 

podoba, zwraca uwagę i jak mówi, podejmuje dyskusję na ten temat. W przypadku, gdy 

dyrektor uznaje, że się mylił, redakcja „idzie dalej swoją drogą”. 

Niezależnie od pracy stałych pracowników, w Łaźni Nowej stopniowo, coraz 

więcej zadań realizowanych jest na zasadzie outsourcingu (na tej zasadzie pracuje m.in. 

Matylda Stanowska), „wymienialnej floty” osób, które pracują w Łaźni nad 

pojedynczymi projektami. Jak mówi dyrektor: 

Wykorzystuje się ich potencjał, kreatywność, dając w zamian pewien support, możliwość realizacji 

swoich projektów z taką myślą, że to jest narybek i oni mogą dalej iść. Przy szeregu działań 

kulturotwórczych ludzie są zastępowalni. 

Owa „zastępowalność” jest bardzo dobrze widoczna na przykładzie pracowników 

merytorycznych, wśród których panuje duża rotacja. Wiele osób twierdzi, że nie umie 

pracować z Bartoszem Szydłowskim, niektórzy narzekają na Małgorzatę Szydłowską, 

inni na Jarosława Tochowicza. Niemal wszystkim przeszkadza napięta atmosfera, która 

panuje w teatrze. 
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Zważywszy na rozmiary instytucji, skala i rozmach realizowanych tam projektów 

robi wrażenie. Z pewnością nie było by to możliwe, gdyby nie zaangażowanie 

i poświęcenie, pracujących tam osób. Z jakiegoś jednak powodu, jeden z wolontariuszy 

z którymi rozmawiałam powiedział mi, że jego zdaniem w Łaźni pracują „najsmutniejsi 

ludzie świata”.  
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Dyrekcja Teatru Polskiego we Wrocławiu. 

Autorytet – Radykalizacja – Inny wymiar 

Wprowadzenie 

 Teatr Polski we Wrocławiu to największa dolnośląska instytucja artystyczna. 

Dyrektor Mieszkowski mówi nawet, że według jego informacji to największy teatr 

w Polsce. W 2011 roku świętowano 65-lecie jego istnienia. Teatr dysponuje trzema 

scenami: dużą sceną im. Jerzego Grzegorzewskiego, sceną kameralną i sceną na 

Świebodzkim. Pierwsza z nich mieści się w głównym budynku teatru przy ul. Zapolskiej 

(oddalonym ok. 15 minut piechotą od Rynku). W styczniu 2013 roku scena ta została 

uroczyście otwarta po trwającej rok kompleksowej modernizacji. Scena Kameralna 

znajduje się przy ulicy Świdnickiej – deptaku prowadzącym do Rynku. Odnawiana 

w latach 2001 – 2002, w chwili obecnej wymaga gruntownego remontu. Scena na 

Świebodzkim zajmuje pomieszczenia dawnego sklepu meblowego na nieczynnym, 

zabytkowym dworcu Świebodzkim. Budynek ten został zaadaptowany na potrzeby teatru 

po pożarze, który w nocy z 18 na 19 stycznia 1994 roku całkowicie zniszczył widownię 

oraz foyer w gmachu przy ul. Zapolskiej. Ówczesny dyrektor Jacek Weksler obawiał się, 

że ze względu na brak miejsca do pracy, władze rozwiążą zespół aktorski, chciał więc jak 

najszybciej umożliwić mu w miarę normalne funkcjonowanie. Teatr Polski od początku 

dzierżawi ten obiekt od PKP. Scena ta jest w złym stanie technicznym i wymaga 

renowacji (co jest w chwili obecnej nie tylko nie możliwe, ale i nieopłacalne z uwagi na 

niepewną sytuację prawną obiektu395).  

Od 1946 roku – a więc początku jego istnienia – Teatr Polski prowadziło w sumie 

dziewiętnastu dyrektorów (nie licząc obecnego) w tym takie osobistości jak Teofil 

Trzciński, Wiliam Horzyca, Zygmunt Hübner, Krystyna Skuszanka, Igor Przegrodzki czy 

Jacek Weksler, a w roli dyrektorów artystycznych: Jerzy Krasowski, Jerzy Grzegorzewski 

i Paweł Miśkiewicz. Na deskach Teatru Polskiego wystawiane były spektakle w reżyserii 

między innymi: Edmunda Wiercińskiego, Wiliama Horzycy, Krystyny Skuszanki 

i Jerzego Krasowskiego (ze scenografią Józefa Szajny), Bohdana Korzeniowskiego, 

                                                             
395 Jak dowiedziałam się od dyrektora Stryjeńskiego – w przypadku tego obiektu, ze względu na sprzeczne 
interesy stron, sytuacja jest bardzo trudna do rozwiązania. Gmina nie jest w stanie porozumieć się z PKP. 
Teren, na którym znajduje się dworzec nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z tym jedna strona chce przekazania dworca, a druga uchwalenia planu, który 
umożliwi wykorzystanie tego terenu w celach handlowych.  
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Tadeusza Różewicza, Krystyny Meissner, Henryka Tomaszewskiego, Jerzego Jarockiego, 

Zygmunta Hübnera, Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja Wajdy. 

Litania nazwisk artystów o uznanym autorytecie buduje historię i „dorobek” tego teatru. 

Na jego deskach miały miejsce ważne, czasem kontrowersyjne premiery, które zapisały 

się w dziejach polskiego teatru.  

    

 

Zdjęcie 5. Teatr Polski, stan obecny. Brak informacji o autorze zdjęcia. Źródło: materiały teatru. 
 

Zapewne to właśnie historia Teatru Polskiego i wynikające z niej znaczenie tej 

sceny, sprawiły, że instytucja – finansowana pierwotnie przez marszałka, od 2005 roku 

jest współfinansowana (i tym samym współprowadzona) przez ministerstwo, co nadaje jej 

rangę instytucji narodowej (lecz nie jest to teatr narodowy). Rocznie dotacje od obu 

organizatorów, wynoszą około 10 milionów złotych i stanowią ponad 70% wszystkich 

przychodów Teatru. Pozostałe blisko 29% przychodów (czyli – w liczbach – ponad 

3 mln. zł. średniorocznie) Teatr Polski wypracowuje sam. Zgodnie z umową zawartą 

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowaniu instytucji 

kultury, ministerialna dotacja może być przeznaczona wyłącznie na działalność 

artystyczną, czyli: produkcję spektakli i ich eksploatację (wynagrodzenie z tytułu umów 

o pracę i honoraria aktorów, zakup rekwizytów, produkcję środków inscenizacji itp.). 
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Opłacenie kosztów stałych związanych z płacami administracji Teatru, utrzymaniem 

infrastruktury budynków, kosztami energii elektrycznej, sprzątania, ochrony itp. musi 

odbywać się z dotacji samorządu województwa. Zdaniem dyrekcji396 z tego powodu, teatr 

rokrocznie jest niedofinansowany na poziomie ok. 3 milionów złotych397. W 2013 roku, 

ze względu na koniczność zmniejszenia zadłużenia, w Teatrze Polskim o dwa miesiące 

skrócony został sezon artystyczny (spektakle były grane do końca maja i od początku 

października). Nieustająco trwają rozmowy i prace nad optymalizacją finansowania tej 

instytucji.  

Historia, rozmiary, oraz – mimo wspomnianych problemów – poziom 

finansowania Teatru Polskiego czynią z niego jeden z bardziej „zauważalnych” i znanych 

teatrów na terenie Polski. Wiąże się to oczywiście z określonymi konsekwencjami: 

oczekiwaniami wobec instytucji zarówno ze strony widzów, pracowników, ludzi teatru 

jak i organizatorów, a także zainteresowaniem mediów, które kwestie dotyczące tego 

teatru przenosi w dyskurs publiczny. W tym kontekście uzasadnione jest pytanie na ile 

kolejny dyrektor takiego teatru może być równocześnie jego autorem, skoro w chwili 

obejmowania stanowiska otrzymuje w schedzie ukształtowaną już instytucję, obciążoną 

licznymi wyobrażeniami kreowanymi zarówno historycznie, jak i na bieżąco, przez różne 

środowiska.  

Odpowiedź na to pytanie kryje się w dynamice zmian, która charakteryzuje pracę 

w teatrze. Najlepsze decyzje znakomitego dyrektora po jego odejściu, stopniowo, wraz 

z upływem czasu, tracą siłę oddziaływania. Nawet jeśli następca podąża we wskazanym 

przez poprzednika kierunku, to jednak – chcą nie chcąc, choćby ze względu na 

zmieniające się warunki otoczenia – to on wyznacza drogę. Na stronie Teatru Polskiego, 

w opisie jego historii można znaleźć stwierdzenie: 

W ponad sześćdziesięcioletniej historii Teatru Polskiego były, jak w każdej instytucji artystycznej, 

okresy lepsze i gorsze. Te lepsze wyznaczały osobowości dyrektorów artystycznych398. 

 Dorobek Teatru Polskiego we Wrocławiu jest faktem niezaprzeczalnym, jednak 

wyznacza on status sceny raczej w wymiarze historycznym niż w odniesieniu do 

codziennych zmagań. To działania poszczególnych dyrektorów na bieżąco – choć nie na 

nowo – konstruują wartość i znaczenie tej sceny.  

                                                             
396 Czego potwierdzeniem są przekazane mi dokumenty finansowe teatru. 
397 Koszty stałe wynoszą ok. 8 milionów złotych, dotacja samorządowa ok. 5 milionów. 
398Historia teatru, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.teatrpolski.wroc.pl/historia/scena-jerzego-
grzegorzewskiego [odczyt 15.07.2013]. 

http://www.teatrpolski.wroc.pl/historia/scena-jerzego-grzegorzewskiego
http://www.teatrpolski.wroc.pl/historia/scena-jerzego-grzegorzewskiego
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Krzysztof Mieszkowski objął stanowisko w okresie, gdy w powszechnej, zgodnej 

opinii, wrocławska scena straciła znaczenie, przestała być nagradzana i wypadła z debaty 

publicznej, co przełożyło się też na kondycję zespołu i zainteresowanie publiczności. 

Autorstwo Mieszkowskiego (niezależnie od jego oceny, bo tu zdania są bardzo 

podzielone) polega przede wszystkim na tym, co Paweł Szkotak określił mianem 

intelektualnej pieczęci399. Jest to więc przykład autora – dyrektora, który kieruje ogromną 

instytucją: dysponującą trzema scenami, zatrudniającą około 160 osób (w tym ponad 

czterdziesto osobowy zespół artystyczny), posiadającą dwa związki zawodowe, 

podlegającą imponującej liczbie przepisów prawnych, które regulują niemal wszystko: od 

zasad bhp, po sposób zatrudniania pracowników i ich organizacji pracy. Możliwości 

bezpośredniej ingerencji dyrektora w pracę poszczególnych pionów i działów są więc siłą 

rzeczy ograniczone. Mieszkowski podkreśla, że dla niego priorytetem jest zespół oraz 

sprecyzowana oferta artystyczna, do której kluczem są wybitni reżyserzy400. Ponad to 

bardzo silnie odwołuje się do historii Teatru Polskiego – można mieć wątpliwości czy 

w programie artystycznym (jest to jeden z argumentów przeciwników tej dyrekcji), 

niewątpliwie natomiast w dyskursie, w którym stale obecne są nazwiska wybitnych 

twórców tej sceny. Znamienna jest dedykacja, którą dyrektor umieścił w książce wydanej 

z okazji 65-lecia Teatru Polskiego: 

Ta książka jest o naszym teatrze. 

Skuszanki, Krasowskiego i Szletyńskiego. Rotbauma i Paradowskiego. Bunscha i Przegrodzkiego. 

Grzegorzewskiego i Grywałda. Trzcińskiego i Miśkiewicza. Wekslera i Hübnera. I moim. 

Teatr jest taki jak jego dyrektor (Erwin Axer). 

Teatr jest taki jak jego zespół. 

Krzysztof Mieszkowski401 

 

 

 

 
                                                             
399Szkotak P., Stwarzanie gorzkich opowieści… op. cit.  
400 Wodecka Lasota D., Po co nam konfrontacje teatralne, „Gazeta Wyborcza – Opole” [online], 
16.04.2005, nr 88, [dok. elektr.], dostęp online:  
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/11283.html?josso_assertion_id=9C1358B0245273A4 [odczyt 
16.07.2013]. 
401 Cyt. za Mieszkowski K. [w:] Minałto J., Rudzki P., Sadocha M. (2010), Rekonstrukcje…. Op. cit., s. 3. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/11283.html?josso_assertion_id=9C1358B0245273A4
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Autorytet 

 Odwoływanie się do historii teatru w kontekście dokonań poszczególnych 

artystów, wyznacza charakter zdefiniowanego w niniejszej pracy pola przywództwa. 

Krzysztof Mieszkowski, przytaczając konkretne sytuacje i decyzje, objaśnia 

i argumentuje własne rozstrzygnięcia i działania402 oraz buduje swoją pozycję jako 

dyrektora. Własny autorytet opiera, między innymi, na autorytecie poprzedników, 

znanych reżyserów czy reformatorów teatru, o czym świadczy chociażby zamieszczenie 

w książce, poświęconej Teatrowi Polskiemu, cytowanej już dedykacji. Jak mówi, na 

dyrektora teatru szkolił go sam Erwin Axer. Ponad to jego kompetencje wyznacza też 

jego wiedza, znajomość środowiska i sztuki teatru. 

Krzysztof Mieszkowski (ur. 1956) jest znany przede wszystkim jako twórca 

i redaktor naczelny specjalistycznego pisma z zakresu sztuki teatru: „Notatnika 

Teatralnego”, który prowadzi od 1991 roku. Przez pewien czas pracował w Teatrze 

Polskim jako kierownik literacki. Dla telewizyjnej Dwójki realizował magazyn teatralny, 

a od powstania TVP Kultura współpracował z tym kanałem tematycznym. Przeciwnicy 

wypominają mu brak wyższego wykształcenia (studiował kulturoznawstwo, ale studiów 

nie ukończył) i doświadczenia (poza Teatrem Polskim nigdy nie prowadził żadnej 

instytucji). Wiele osób twierdzi, że od zawsze prowadzenie tego teatru było jego 

marzeniem, które ziściło się w 2006 roku, z chwilą, gdy został powołany na stanowisko 

dyrektora naczelnego i artystycznego. 

                                                             
402 Jednym z wyrazistych przykładów może być jego decyzja dotycząca łączenia stanowiska dyrektora 
i szefa Notatnika Teatralnego. Komentując sytuację Krzysztof Mieszkowski w jednym z wywiadów 
powiedział: 
„Leon Schiller także równocześnie był dyrektorem teatru w Łodzi i naczelnym miesięcznika Teatr”. Por.: 
Wysocki T., Notatnik Teatralny z kaczkami, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [online], 13.07.2006, nr 162, 
[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/27815.html?josso_assertion_id=10DA26CC588B00E4 [odczyt 16.07.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27815.html?josso_assertion_id=10DA26CC588B00E4
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27815.html?josso_assertion_id=10DA26CC588B00E4
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Zdjęcie 6. Krzysztof Mieszkowski. Fot. Łukasz Giza. Źródło wrocław.gazeta.pl.  
  

Dyrektor Mieszkowski jest niewątpliwie pasjonatem teatru. Jako krytyk, redaktor 

„Notatnika Teatralnego”, na długo zanim objął stanowisko, wrósł w środowisko. Jak 

mówi, nigdy nie unikał rozmów z artystami, jeżdżąc na festiwale tworzył własną sieć 

kontaktów, dzięki czemu ma dziś „dostęp” do najwybitniejszych. Równocześnie, 

oglądając dzieła różnych twórców, odkrywał też estetyki i formy, które kształtowały jego 

wrażliwość, otwierały na nowe doświadczenia i mają dziś przełożenie na linię 

programową Teatru Polskiego. W tym względzie ogromne znaczenie ma droga jaką 

przemierzył Mieszkowski. Pytany o teatr, o swoje decyzje i przekonania, dyrektor 

precyzyjnie opisuje kolejne sytuacje i „spotkania artystyczne”, które ukształtowały jego 

światopogląd. Rozmawiając z nim, odnosiłam chwilami wrażenie, że nawet, gdy mówi o 

bieżących, codziennych sprawach – tak naprawdę zanurzony jest w zupełnie innym 

świecie, którego ramy wyznaczają właśnie działania artystyczne. Wszelkie przywoływane 

przez niego historie, anegdoty, metafory, skojarzenia, emocje – w mniejszym lub 

większym stopniu – dotyczyły szeroko pojętej kultury teatralnej oraz konkretnych 

dokonań poszczególnych twórców. Mieszkowski, krytykowany czasem za „proroczy 

ton”, często wypowiada się na dużym poziomie ogólności, w kontekście „generalnych” 

zasad i prawd. Równocześnie jednak jest w tych wypowiedziach tak konsekwentny 

i mówi o nich z takim zaangażowaniem i przekonaniem, że trudno oprzeć się poczuciu, iż 

nie są to puste słowa, a żarliwa wiara.  



141 
 

Między innymi Mieszkowski uważa i konsekwentnie powtarza, że kultura nie 

powinna być podporządkowana gospodarce. Jak mi powiedział: 

Jeżeli my: jako ludzie, jako społeczeństwo, jako naród, jako państwo – mamy jakieś zadania 

wobec innych to musimy mieć świadomość, że to nasza kultura, a nie wszystko to co jest dodatkiem do 

kultury, decyduje o tym kim jesteśmy. 

Kilka tygodni później, rozwinął tę kwestię podczas debaty z serii „Z kulturą 

o kulturze – kultura pod ścianą” : 

Czasy, w których przyszło nam żyć, są świetne, a zarazem groźne. Wolny rynek uderza w sens 

istnienia sztuki, próbuje ją komercjalizować. Niebezpieczne są zjawiska redukujące pracę w dziedzinie 

kultury wyłącznie do kategorii zysku ekonomicznego. To się fatalnie odbija na edukacji demokratycznej 

całego społeczeństwa. Fala agresji, z jaką mamy do czynienia w ostatnim czasie, jest także konsekwencją 

wieloletnich zaniedbań edukacyjnych i kulturalnych. Kultura nie może być ofiarą wolnego rynku. To wolny 

rynek powinien być podporządkowany kulturze403. 

Pozornie nie jest to nic nadzwyczajnego. W podobny sposób myśli większość 

(jeśli nie wszyscy) ludzi działających w kulturze. Mieszkowski jednak w pewnym sensie 

wciela te słowa w czyn. Jako dyrektor, przyjmuje wobec organizatora postawę, którą 

można określić mianem „roszczeniowej”. Szczególnie wyraźnie widać to w kwestii 

finansowania teatru. Mimo ogromnych w tym zakresie problemów Teatru Polskiego – 

podejmuje ryzyko nowych, często kontrowersyjnych, produkcji, które wiążą się 

zazwyczaj z ogromnymi kosztami (choćby wynagrodzenie dla znanego reżysera). 

Dyrektor wciąż podkreśla, że organizator musi zapewniać prowadzonej przez siebie 

instytucji wszelkie niezbędne środki, a teatr nie powinien być zmuszany i tracić czasu na 

poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania – nawet takich jak sponsorzy404. Jak 

mówi, absolutnie nadrzędnym zadaniem teatru jest jego funkcja artystyczna oraz wolność 

i bezpieczeństwo w tym zakresie, które on – jako dyrektor – musi zapewnić artystom. 

Prymat statutowej działalności teatru nad kwestiami ekonomicznymi, wywołuje sporo 

nieporozumień i oskarżeń o niegospodarność. Odnoszę jednak wrażenie, że wszystkie 

wątpliwe decyzje finansowe405 dyrektora wynikają nie tyle z jego niefrasobliwości, ale 

                                                             
403 Teatr to dziwne zwierzę, „Dziennik Polski” [online], nr 292, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/174615.html [odczyt 16.07.2013]. 
404 Myśl tę wyraził między innymi podczas uroczystości z okazji 250 jubileuszowego przedstawienia 
Prezydentek Wernera Schwaba w reżyserii Krystiana Lupy – na którym byli obecni sponsorzy Teatru. 
405 Dużo emocji wywołała kontrola teatru, która wskazała na nieprawidłowości w finansowaniu spektaklu 
Lupy – Poczekalnia 0. „Niegospodarność, za wysokie wydatki na honoraria, pieniądze płacone mimo 
wątpliwości, czy zamówione dzieło zostało dostarczone, brak dbałości o interesy teatru w kontraktach 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/174615.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/174615.html
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właśnie są konsekwencją i wyrazem jego przekonań oraz ogromnego szacunku, jakim 

dyrektor obdarza artystów i zapewne też jego osobistych ambicji artystycznych. Bogdan 

Zdrojewski w 2007 roku, po pierwszych doniesieniach o negatywnych wynikach kontroli 

w Teatrze Polskim (prawie 1,5 mln strat), skomentował to mówiąc: „Krzysztof 

Mieszkowski ma większe predyspozycje do bycia artystą”406.  

 Dla dyrekcji Mieszkowskiego niewątpliwie ogromne znaczenie ma fakt, że on sam 

nie jest artystą w znaczeniu: reżysera, aktora, scenografa. Silnie determinuje to jego 

stosunek do samego stanowiska. Jak mówi, pełnioną przez siebie funkcję postrzega jako 

przywilej: 

Ja mam szansę opowiadania o świecie (…) mogę za pomocą wybitnych przedstawień koleżanek 

reżyserek i kolegów reżyserów opowiadać o świecie, czy stworzyć świat, który jest światem do dyskusji 

oczywiście.  

Pytany o swoje zadania na stanowisku dyrektora, w pierwszym odruchu 

zdecydowanie stwierdza, że nie jest menedżerem, ale właśnie artystą. W publicznym 

wystąpieniu (podczas wspomnianej już debaty), łagodzi to stanowisko stwierdzając, że 

dyrektor to „i artysta, i menedżer, i polityk, i psycholog, i socjolog, i ojciec”407. 

Równocześnie, jak zaznacza nawiązując do konkretnych przykładów, fakt, że sam nie ma 

wykształcenia artystycznego to też jego atut: 

Od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat tego kim powinien być dyrektor teatru. Tutaj 

rozmawiamy czy menedżerem czy artystą – to jest rzecz nierozstrzygalna moim zdaniem. Natomiast: czy 

powinien być artystą, czy powinien być reżyserem? Zdarzały się w historii teatru w Polsce takie sytuacje, 

kiedy dyrektorem nie był ani reżyser, ani aktor czy aktorka. Tak było właśnie w przypadku Jana Pawła 

Gawlika, tak było w przypadku Macieja Nowaka, gdy prowadził Teatr Wybrzeże w Gdańsku (…). Jestem 

kulturoznawcą z wykształcenia, nie jestem artystą i myślę, że to jest idealna sytuacja, kiedy możemy my – 

nie artyści – dać pełne pole właśnie artystom. Kiedy nie wchodzą w grę jakieś osobiste animozje, 

wewnętrzna konkurencja między artystami – co się bardzo często zdarza. (…) Należy pamiętać, że takie 

                                                                                                                                                                                      
z artystami... Tak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zrecenzował 
finansową stronę ubiegłorocznej premiery wrocławskiego Teatru Polskiego” (więcej na ten temat 
w ostatnim podrozdziale). 
406 Saraczyńska A., Pora zakończyć eksperymenty personalne w Polskim, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
[online], 4.12.2007, nr 283, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/48223.html 
[odczyt 16.07.2013]. 
407 Teatr to dziwne zwierzę… op. cit. 
 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/48223.html
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kryteria istnieją, i że istnieją bardzo świetni dyrektorzy nie artyści [śmiech, zarówno dyrektora jak i osób na 

sali – przyp. autor]408. 

Krzysztof Mieszkowski jako dyrektor teatru o długiej i wyrazistej historii, 

znakomicie w owej historii się odnajduje, czerpiąc z niej pełnymi garściami. Sam określa 

się mianem tradycjonalisty. Jak mówi, ważne jest dla niego to „co zdarzyło się w Teatrze 

Polskim przed laty”, wskazując konkretne nazwiska osób, do których myślenia, linii 

programowej i dokonań nawiązuje lub chce nawiązywać: 

Dla mnie bardzo ważnym punktem odniesienia jest dyrekcja Krystyny Skuszanki i Jerzego 

Krasowskiego – dyrektorów, którzy tak naprawdę stworzyli ten teatr (tak mi się wydaje). Oni zbudowali 

filozofię tego teatru na Szekspirze. Ja również do Szekspira się jakoś istotnie odwołuję. Tutaj powstało 

kilka ważnych przedstawień według teksów Szekspira, według myślenia, które jest możliwe do wywołania 

z  tekstów Szekspira. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby taki pomost tutaj utrzymać (…). 

(…) Kolejną dyrekcją, która jest dla mnie punktem odniesienia i również próbą budowania 

pomostu z przeszłością, ale budowania też jakiegoś uniwersum tego teatru, jest dyrekcja Jacka Wekslera. 

Wtedy byłem w tym teatrze przez kilkanaście miesięcy kierownikiem literackim. 

 Dyrektor odwołuje się również do krótkiej dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego. 

Wspomina go zarówno w kontekście własnych działań, które podejmuje jako dyrektor, 

jak i osobistej historii i fascynacji teatrem. Jak mi opowiadał, jego rozumienie i sens 

teatru zmieniał się w zależności od okoliczności, w jakich uczestniczył w życiu 

teatralnym. W latach 70-tych, gdy studiował kulturoznawstwo, wydawało mu się, że teatr 

instytucjonalny nie ma sensu (określił go nawet mianem „rupieciarni”). Był wtedy pod 

ogromnym wrażeniem teatrów, które przyjeżdżały na „Festiwal Teatru Otwartego” 

organizowany wówczas przez Bogusława Litwińca. To był czas „ogromnej erupcji” 

teatrów offowych i studenckich, wtedy też we Wrocławiu działał Grotowski. W pewnym 

momencie jednak ów teatr „otwarty” zaczął się „powtarzać”: 

Wtedy przyszedłem tutaj do Teatru Polskiego na przedstawienie Nieboskiej Komedii w reżyserii 

Jerzego Grzegorzewskiego. I mówiąc najprościej jak można: szczena mi spadła z wrażenia, jak zobaczyłem 

to jego przedstawienie, które było tak naprawdę istotnym wkładem w moje myślenie o teatrze. (…) Wtedy 

dowiedziałem się o tym, że teatr nie jest tylko miejscem do pokazywania sztuk i do przeżywania tych sztuk, 

ale także jest miejscem do dyskusji.  

                                                             
408 Wypowiedź dyrektora zarejestrowana podczas debaty z dnia 12.12.2013 roku. zorganizowanej przez 
Instytut Kultury, Dziennik Polski i Fundację dla Modrzejewskiej. 



144 
 

 Dziś, Mieszkowski definiując czym jest dla niego teatr, mówi, że to 

„wielopoziomowa rozmowa, dialog”: 

Myśląc o przeszłości, równocześnie wiem, że teatr jest zawsze tu i teraz. Teatr jest w pewnym 

sensie ahistoryczny. Trochę sobie zaprzeczam, bo do historii się odwołuję mimo wszystko, ale myśląc 

o tym czym może być dzisiaj teatr, jestem absolutnie przekonany, że jeżeli teatr nie będzie trudną, 

wielopoziomową płaszczyzną dialogu, to teatr przestanie sie liczyć.  

Jak zaznacza, forma, którą wypracowują kolejni zapraszani przez niego artyści, 

jest właśnie formą dialogu. Tej formy, w latach 70-tych proponowanej przez 

Grzegorzewskiego, wielu krytyków nie potrafiło przyjąć. Obecnie program 

Mieszkowskiego i poszczególne realizacje Teatru Polskiego, również trafiają pod ostrzał 

krytyki. Mieszkowski, wymieniając konkretne nazwiska, nawiązuje do tego, że w dużej 

mierze, krytykują go te same osoby, które kiedyś krytykowały Grzegorzewskiego. Na 

zarzuty, że współczesny teatr zmienił się w „świetlicę”, Mieszkowski odpowiada: 

 (…) jak ktoś chce to tak nazywać, to niech i będzie świetlica. Jedna wielka narodowa świetlica teatralna, 

w której każdy człowiek może znaleźć coś dla siebie. Bo teatr nie może być martwy: z jednej strony 

potrzebna jest dziś głęboka refleksja nad jego istotą, a z drugiej bunt. Nie ma się co obrażać na teatr 

interdyscyplinarny, na teatr-świetlicę – teatr musi być miejscem dla różnorodności, a nie gettem dla garstki 

nielicznych. Dyrektorowi marzy się publika z całego świata. Ostatnio wrocławskie spektakle oglądali 

Gruzini i Irańczycy. Byli zachwyceni, choć przecież pochodzą z zupełnie innych stref kulturowych. 

Wrocławski Teatr Polski teatrem ponad podziałami?  

W teatrze można wszystko, mówi Mieszkowski z uśmiechem (…)409. 

 Dla dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego znamienne jest też to, iż objęcie fotela 

dyrektora Teatru Polskiego było jego marzeniem, czymś o co zabiegał. Wczytując 

i wsłuchując się w jego wypowiedzi można jednak założyć, że owa potrzeba wynikała nie 

tyle z estymy czy znaczenia tego stanowiska, ile z możliwości „artystycznych” – 

zapraszania do Wrocławia wybranych twórców i umożliwiania im tworzenia ich dzieł. 

Jak mówi „dyrektora stwarza praktyka”. W jego przypadku, owa praktyka nie 

dotyczyła jednak doświadczeń związanych z zajmowanymi stanowiskami, a raczej nauki 

od mistrzów, osobistej drogi przez tajniki teatru, kształtowanie własnych zainteresowań: 

Pamiętam jak byłem pod ogromnym wrażeniem teatru Lupy – od samego początku właściwie, 

kiedy po raz pierwszy pojechałem do Jeleniej Góry i zobaczyłem Pragmatystów. Pomyślałem sobie, że to 

                                                             
409 Pobiedzińska J., W teatrze można wszystko, „Nowa Siła Krytyczna” [online], [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/36874.html [odczyt: 16.07.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/36874.html
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jest ten teatr, który mnie absolutnie interesuje. I pamiętam, że wtedy właśnie porzuciłem Grotowskiego na 

rzecz Lupy.  

 Po latach, gdy zaczął pracę w Tetrze Polskim na stanowisku kierownika 

literackiego, jego marzeniem, które się ziściło, było zaproszenie do pracy w Teatrze Lupy 

i jego uczniów. Podróż do Krakowa, którą wtedy odbył, wspomina jako wyjątkowe 

wydarzenie: 

Jerzy Łukosz towarzyszył mi w takiej słynnej wyprawie do Krakowa, w środku dyrekcji Wekslera. 

Spotkaliśmy się w jednej z kawiarni krakowskich (…) Jerzy Łukosz, Lupa i ja. Wtedy Krystian 

zakomunikował nam: „będę pracował we Wrocławiu”.  

 Na jego myślenie o roli dyrektora, jego zadaniach i misji, fundamentalny wpływ 

miały rozmowy i nauki, które pobierał od Erwina Axera: 

Erwin Axer to jest ten dyrektor, ten reżyser, ten wybitny artysta, u którego tak naprawdę 

pobierałem nieodpłatnie nauki, kiedy miałem okazję spotykania się z nim przez trzy miesiące, kiedy 

przygotowywaliśmy wydanie naszego „Notatnika” poświęconego Axerowi. On przyjmował mnie w domu 

i rozmawialiśmy o teatrze. Ja wtedy tak naprawdę stawałem się dyrektorem, bo on wiedział, że mam ochotę 

zostać dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Myślę, że on z pełną premedytacją, absolutnie 

świadomie prowadził mnie po różnych zakamarkach, po różnych tajemnicach tej swojej wieloletniej, 

genialnej dyrekcji: i w Narodowym przez jakiś czas, ale przede wszystkim w Teatrze Współczesnym 

w Warszawie. (…) I tak jest: teatr jest taki jak jego dyrektor i można rozumieć to dosłownie, ale można też 

– trzeba – rozumieć to metaforycznie.  

Jak mówi – zawsze towarzyszył teatrowi radykalnemu, odważnemu, temu, który 

ryzykował, prowokował nowe formy oraz poszukiwał nowych form – a więc 

wszystkiemu temu, co rozumiał jako teatr poznawczy. W ten sposób kształtuje linie 

repertuarową Teatru Polskiego.  

Ja bym chciał, abyśmy jako Teatr Polski różnili się od innych teatrów. I zależy mi na tym bardzo. 

Wydaje mi się, że tutaj wypracowujemy, wspólnie z kolegami, taką filozofię teatru, o której marzyłem 

przez całe lata.  

Podstawy filozofii pracy w Teatrze Polskim wyznacza pojęcie „teatr publiczny”, 

którego 250-lecie będziemy obchodzić w 2015 roku.  

 I to jest jakieś wyzwanie. To nie jest sprawa prywatna. Ja zastanawiam się jak najlepiej 

wykorzystać swoje myślenie o roli teatru publicznego wiedząc jakie są uwarunkowania: społeczne, 

polityczne, ekonomiczne, edukacyjne, estetyczne, właściwie każde. (…) Odpowiedzialność teatru 
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publicznego polega na współpracy z publicznością, na rozumieniu też jej potrzeb, ale tak naprawdę 

odwołuję się do swojego wykształcenia, swojej wiedzy, do swoich doświadczeń, do swojej praktyki i myślę 

o tym, że to jest decydujące, to jest swego rodzaju intuicja, która temu towarzyszy.  

Misja publiczna jest dla Mieszkowskiego przede wszystkim „aktem poznawczym, 

który ma doprowadzić do jakiejś wspólnoty – jeśli my w ramach tego aktu poznawczego 

nie będziemy mieli szansy na jakąś rozmowę, to znaczy, że źle misje wypełniamy 

publiczną”.  

Dla mnie zasadniczą wartością jest to, że pracuję w teatrze publicznym, którego formuła jest 

niezwykle istotna dla uprawiania sztuki. Jego podstawowym elementem jest utrzymanie stałego zespołu 

aktorskiego. Największe sukcesy polskiego teatru na świecie w ostatnich latach są konsekwencją tej blisko 

250-letniej idei. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że polski teatr to polska racja stanu. Jego powołaniem, 

sensem podstawowym, jest szeroko rozumiany dialog. Nawet gwałtowny i niebezpieczny, ale twórczy 

i otwarty, oparty na zaufaniu społecznym. W końcu robimy teatr dla publiczności, ale także przeciwko 

niej410.  

Nawet wskazując, że w jego rozumieniu misją teatru publicznego jest również 

edukacja – pojmuje ją w kontekście działań artystycznych: 

(…) przecież my kształcimy młodych ludzi i nauczycieli, którzy z tymi ludźmi tu przychodzą (…) 

ze studentami mamy specjalne relacje (…). Uczymy ludzi nowej formy. Tych rzeczy, które 

wypracowujemy w teatrze. I to nie jest próba zmuszania do czegoś, tylko po prostu pokazujemy te 

przebiegi w historii sztuki, jak to w różnych momentach bywało: więc pokazujemy jak Strawiński był 

odrzucany ze swoim baletem, czy muzyką, a jak reagowano na wystawy impresjonistów (mówiąc 

najgrubiej jak można), jak reagował Kościół na sztuki Różewicza i twórczość Grotowskiego(…). 

Jak mówi, prowadzi teatr na zasadach demokratycznych, przy założeniu, że jest 

jednak obecny lider, który podejmuje ostateczne decyzje. Równie często używa 

sformułowań „w moim” jak i „w naszym” teatrze.  

Radykalizm  

 W odniesieniu do aktywności Mieszkowskiego na polu reprezentacji, określenie 

„radykalizm” wydaje się najbardziej odpowiednie. Nie odnosi się ono jednak do 

przekonań dyrektora (choć są one wyraziste, to jednak nie radykalne), ale właśnie do 

podejmowanych działań. Mieszkowski, jako redaktor naczelny „Notatnika Teatralnego”, 

wypracował sobie pozycję z jednej strony obserwatora i komentatora, a w niektórych 
                                                             
410 Teatr to dziwne zwierzę… op. cit. 
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kręgach nawet eksperta od spraw teatru. Z tego względu jest często obecny w mediach, 

zarówno prasie jak i radiu oraz telewizji, gdzie wypowiada się na tematy obejmujące 

zarówno kwestie artystyczne (m.in.: recenzje, prowadzenie programu poświęconego 

teatrowi w TVP Kultura), jak i administracyjne (wypowiedzi na temat decyzji 

personalnych w poszczególnych teatrach) oraz finansowe (opinie na temat podziału 

środków oraz sposobu finansowania teatrów). Poza tym zapraszany jest na festiwale 

teatralne w roli obserwatora (jako krytyk) a czasem nawet jurora. Tak aktywna obecność 

w społecznym, moderowanym przez media, dyskursie jest jednak w dużym stopniu 

naznaczona kontekstem sporów, a czasem wręcz skandali. To, co wydaje się dla osoby 

Mieszkowskiego najbardziej charakterystyczne to fakt, że budzi on zauważalnie silne 

i skrajne emocje. O Teatrze Polskim za jego dyrekcji pisze się równie często w kontekście 

wydarzeń artystycznych, co konfliktów. Zazwyczaj dotykają one kwestii, w której wojny 

prowadzą niemal wszyscy ludzie kultury, a więc finansów. W tym konkretnym wypadku 

spory odbijają się jednak wyraźnie dużym echem, angażując znaczne grupy zarówno 

przeciwników, jak i obrońców dyrektora Mieszkowskiego. 

Pierwsza sytuacja, która wywołała poruszenie, miała miejsce zanim jeszcze 

Mieszkowski objął dyrektorski fotel. Procedura, a nawet sam fakt jego powołania na to 

stanowisko, przebiegła w atmosferze skandalu. Władze województwa zdecydowały się 

nie ogłaszać konkursu (jako argument podawano fakt, że w poprzednim konkursie wygrał 

Bogdan Tosza, który w powszechnej opinii doprowadził teatr na skraj katastrofy411) 

i przez pół roku prowadziły intensywne poszukiwania i rozmowy z różnymi 

osobistościami, w tym takimi sławami jak: Andrzej Seweryn czy Wojciech Pszoniak. 

Nazwisko Mieszkowskiego również pojawiało się wśród potencjalnych kandydatów, 

jednak na ich tle raczej się nie wyróżniało. W końcu, gdy poszukiwania musiały zostać 

zakończone, a władze ogłosiły nazwisko dyrektora, nastąpiło rozczarowanie, które 

doskonale podsumowuje tytuł jednego z artykułów: Krzysztof Mieszkowski – wyjście 

awaryjne dla Teatru Polskiego412. Choć autor artykułu jest raczej nieprzychylny 

Mieszkowskiemu, to nawet zwolennicy dyrektora zauważają, że „Mieszkowski trafił na 

dyrektorski fotel z łapanki i w okolicznościach, które kazały pytać o to, czy aby nie 

doszło u niego do zachwiania proporcji między ambicjami a poczuciem godności 

                                                             
411 Z tą opinią nie zgadza się kilku pracowników, którzy podkreślali, że poprzednik Mieszkowskiego, skupił 
się na tym by ustabilizować teatr pod kontem organizacyjno – finansowym.  
412 Wysocki T., Krzysztof Mieszkowski – wyjście awaryjne dla Teatru Polskiego, „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” [online], 7.06.2006, nr 132, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/26580.html [odczyt 18.07.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/26580.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/26580.html
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osobistej”413. Owe wspomniane okoliczności dotyczą również podpisania nominacji przez 

ministra Ujazdowskiego (jako organu współprowadzącego teatr) na dzień przed 

rozpoczęciem sezonu teatralnego, mimo, że niezbędną dokumentację otrzymał już dwa 

miesiące wcześniej. Gorzki jest również komentarz ministra: 

1 września będzie nowy dyrektor – powiedział nam krótko Kazimierz Michał Ujazdowski. – Nie 

ma innego kandydata414.  

Środowisko, oceniając wybór Mieszkowskiego wyraźnie się podzieliło, oceny są 

skrajne: od bardzo dobrych, do zupełnie negatywnych. W opinii członków dolnośląskiego 

zarządu Związku Artystów Scen Polskich: 

Mieszkowski nie przedstawił dowodów na posiadane doświadczenie w kierowaniu dużym 

zespołem pracowniczym teatru. (...) Nie możemy powiedzieć nic o zdolności Krzysztofa Mieszkowskiego 

do wspomagania aktorów w ich rozwoju artystycznym. Nie znamy zamierzonej linii repertuarowej, 

estetycznej i społecznej teatru, który chciałby tworzyć. (...) Nie wiemy, na ile realnie ocenia aktualną 

sytuację teatru. Jakie środki naprawcze zamierza zastosować oraz jakimi gwarancjami poparte są jego 

zamierzenia415.  

Zakładowa "Solidarność" oświadczyła, że przyjęła do wiadomości kandydaturę 

Mieszkowskiego, choć uznała, że niezbędne są dodatkowe decyzje, takie jak: rozdzielenie 

stanowisk dyrektora naczelnego i artystycznego oraz powołanie dotychczasowej 

księgowej na stanowisko dyrektora ekonomicznego. Jako konieczną wskazano też 

"głęboką i poważną analizę koncepcji programowej"416. 

W jednym z wywiadów Jerzy Schejbal, aktor Teatru Polskiego, deklaruje 

wsparcie zespołu aktorskiego dla nowego dyrektora, choć, jak zaznacza, wynika ono nie 

do końca z akceptacji, ile potrzeby stabilizacji po trudnym okresie.  

Z kolei Jerzy Łukosz znany wrocławski pisarz, dramaturg i eseista (prywatnie 

przyjaciel obecnego dyrektora) nie kryje swojego zachwytu: 

 Mieszkowski to najlepsza kandydatura dla Polskiego. Teatr jest piekłem, w którym ścierają się 

ludzkie emocje. Krzysztof ma na tyle klasy i zdecydowania, że będzie potrafił je pogodzić (…) Ze swoim 
                                                             
413 Domagała A., Kultura, towar kosztowny, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [online], 24.12.2007, nr 300, 
[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/49168.html [odczyt 18.07.2013]. 
414 Matuszewska M., Teatr Polski: Krzysztof Mieszkowski dyrektorem, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska” 
29.08.2006, nr 201, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/28934.html [odczyt 
18.07.2013]. 
415 Wysocki T., Teatr Polski czeka na decyzję ministra, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [online], 
10.07.2006, nr 159, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27721,druk.html [odczyt 
18.07.2013]. 
416 Zob. Ibidem. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/49168.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/28934.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27721,druk.html
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urokiem osobistym będzie także w stanie ściągnąć do Wrocławia wielkich reżyserów (…). Moim zdaniem 

od tego sezonu zacznie się duża epoka Teatru Polskiego417. 

Dyrektor w całym tym zamieszaniu wokół swojej osoby zachowuje daleko idący 

spokój i pewność siebie. Ostatnia z tych cech stanie się charakterystyczna dla jego 

aktywności na polu reprezentacji. W wywiadzie przeprowadzonym niespełna miesiąc po 

swojej nominacji deklaruje stanowczo: 

Nie ma przepisu na sukces w sztuce. Ale są pewne kryteria, które zmniejszają ryzyko 

niepowodzenia. Do nich na pewno należy wybór właściwych artystów. Jestem jedną z kilku osób, które 

wiedzą, jaki jest stan reżyserii teatralnej w Polsce.(…) 

Jedno jest pewne: dla wszystkich pracujących w teatrze ludzi podstawowym zadaniem jest 

zrobienie przedstawienia. Ci, którzy uznają, że są ważniejsze sprawy do załatwienia w Teatrze Polskim niż 

spektakl, nie mają tu czego szukać. (…) 

Będę się starał, żeby po dwóch latach już można było powiedzieć: ten facet wypracował formułę, 

dzięki której do teatru przychodzi publiczność, a aktorzy i pracownicy techniczni identyfikują się z wizją 

teatru, jaki się tutaj uprawia. Dwa lata to minimum418. 

Zanim upłyną owe dwa lata, nowy dyrektor musi zmierzyć się z pierwszą próbą 

pozbawienia go stanowiska. W tych okolicznościach jeszcze wyraźniej niż dotychczas 

konstytuują się grupy zwolenników i przeciwników dyrektora. Napiętą sytuację pod 

koniec pierwszego sezonu opisuje sam dyrektor w liście otwartym pod znamiennym 

tytułem Teatr mój widzę normalny419. Jest to swoisty manifest, w którym dyrektor 

wypowiada się nie tylko na temat kierowanej przez siebie instytucji, ale też kondycji 

teatru w Polsce. Istotne wydaje się to, że do publicznej widomości podaje podstawowe 

informacje dotyczące funkcjonowania jego teatru w tym: średnie zarobki poszczególnych 

grup pracowników, stan techniczny posiadanych scen, koszty produkcji spektakli oraz 

podsumowanie minionego sezonu i plany na kolejne. Jest to bardzo mądre posunięcie 

taktyczne, gdyż niecałe pół roku później dyrektor oskarżony zostaje o niegospodarność, 

a jego linię obrony stanowi wszystko to, co zawarł w swoim manifeście, a więc: 

niedofinansowanie, zły stan techniczny budynków czy brak podstawowej infrastruktury 

(w tym sprzętu komputerowego). Urząd marszałkowski mimo wszystko przedstawia 
                                                             
417 Wysocki T., Krzysztof Mieszkowski dyrektorem Teatru Polskiego, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
[online], 1.09.2006, nr 204, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/28949.html 
[odczyt 20.07.2013]. 
418 Wysocki T., Nie znam przepisu na sukces, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [online], 22.09.2006, nr 222, 
[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/29717.html?josso_assertion_id=8C79E60346CAE381 [odczyt 20.07.2013]. 
419 Mieszkowski K., Teatr mój widzę normalny, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/41167.html [odczyt 20.07.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/28949.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/29717.html?josso_assertion_id=8C79E60346CAE381
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/29717.html?josso_assertion_id=8C79E60346CAE381
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/41167.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/41167.html
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wyniki kontroli, które wykazują 1,4 mln. strat (jak się później okazuje 800 tyś stanowią 

koszty amortyzacji) i decyduje się natychmiast odwołać dyrektora. Ten ponownie w liście 

otwartym punkt po punkcie odpiera zarzuty. Minister Zdrojewski, który musi zatwierdzić 

decyzję, początkowo się do niej przychyla, lecz ostatecznie jej nie podpisuje gdyż „(…) 

nie można doprowadzić do sytuacji, która byłaby zagrożeniem dla repertuaru na 

najbliższe miesiące dla tak ważnej placówki”. Mieszkowski ponownie publikuje list 

otwarty tym razem pod tytułem Teatr publiczności czy urzędników420. W tak zwanym 

międzyczasie w prasie pojawiają się oczywiście liczne artykuły, jak i listy otwarte 

zarówno zwolenników, jak i przeciwników dyrektora. Sytuacja uspokaja się jedynie na 

dwa miesiące, gdyż już w lutym 2008 roku podczas spotkania z wrocławskimi 

dziennikarzami minister Zdrojewski stwierdza: 

Ten eksperyment trwa zbyt długo. Nie zaakceptuję dalszej tymczasowości w teatrze. Prowadzimy 

rozmowy z dwiema osobami, które mogłyby poprowadzić najważniejszą dolnośląską scenę. Nazwisko 

kandydata na dyrektora ogłosimy przełomie lutego i marca [2008 roku – przyp. autor.]. Jeśli nasze 

rozmowy się nie powiodą, ogłosimy konkurs na kierowanie teatrem421. 

Karuzela rozkręca się na nowo. W końcu minister, mimo zapowiedzi, nie 

decyduje się rozpisać konkursu (dwaj kandydaci, z którymi rozmawiano: Stuhr 

i Zapasiewicz nie zgodzili się objąć fotelu dyrektora). Mieszkowski pozostaje na 

stanowisku. Przez ponad pół roku sytuacja pozornie się stabilizuje, ale wnet okazuje się, 

że władze znów rozpoczęły procedurę odwoławczą. I tym razem spór przycicha, by 

wybuchnąć na nowo w 2012 roku, gdy sytuacja teatrów dolnośląskich (w tym Teatru 

Polskiego) i pomysł, by dyrektorów tych scen zastąpić menedżerami, staje się jednym 

z zarzewi protestu ludzi teatru. Dyrektor ponownie wychodzi z konfliktu obronną ręką, by 

w końcu od lutego 2013 roku, w wyniku kolejnej wykazującej niegospodarność kontroli, 

zgodzić się na wprowadzenie do teatru nowego zastępcy: Grzegorza Stryjeńskiego, który 

będzie zajmował się kwestiami ekonomicznymi. Warto też dodać, że w najdłuższym 

okresie, gdy Mieszkowski nie był akurat odwoływany ze stanowiska (pomiędzy 2009 

a 2012 rokiem), władze przymierzały się do likwidacji „Notatnika teatralnego”, którego 

jest twórcą i redaktorem. Nieporozumienia trwały kilka miesięcy – „Notatnik” nadal 

istnieje.  
                                                             
420Mieszkowski K., Teatr publiczności czy urzędników, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/49150.html [odczyt 20.07.2013]. 
421 Maciejewska B., Saraczyńska A., Zdrojewski: Kultura na miarę ambicji miasta, „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” [online], 5.02.2008, nr 30, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/50990.html?josso_assertion_id=21A9C5EF14400428 [odczyt 20.07.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/49150.html
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http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/50990.html?josso_assertion_id=21A9C5EF14400428
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/50990.html?josso_assertion_id=21A9C5EF14400428


151 
 

Pomijając szczegóły bardzo skrótowo opisanych konfliktów – warto skupić się na 

ich wymowie i sposobie „ogrywania”. Wczytując się w poszczególne artykuły, relacje 

i wypowiedzi poszczególnych stron trudno oprzeć się wrażeniu, że Mieszkowski jest 

nielubiany przez lokalnych decydentów, którzy szukają pretekstu, by go odwołać. Przed 

obserwatorami wrocławskich wydarzeń rysuje się obraz uciemiężonego i atakowanego 

zewsząd obrońcy sztuki wysokiej, ambitnej i niekomercyjnej. Trudno zająć jednoznaczne 

stanowisko w tym sporze. Dyrektor niewątpliwie ma w bardzo wielu kwestiach racje, 

które potrafi udowodnić i jasno zaprezentować. Problem polega jednak na tym, że owi 

„źli urzędnicy” i konserwatywni krytycy też mają swoje, niepozbawione sensu 

zastrzeżenia. Niewątpliwy sukces dyrektora polega na tym, że przez pewność osądów 

i radykalizm w działaniu, sprawę swojego stanowiska utożsamia ze sprawą nie tylko 

Teatru Polskiego, ale wolności i obrony sztuki w ogóle. Mieszkowski przedstawia 

sytuację w kolorach czerni i bieli, nie dopuszcza żadnych wątpliwości, a swoje argumenty 

popiera opiniami zaangażowanych w jego obronę uznanych autorytetów ze świata sztuki. 

Często w wywiadach podkreśla swój udział w sukcesie teatru. Przykładowo 

w wypowiedzi dotyczącej jego ewentualnego odwołania pod koniec 2008 roku stwierdził, 

że: 

 Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że moje odejście z Teatru Polskiego zaowocuje odejściem 

Krystiana Lupy, Jana Klaty czy innych twórców, dla których byłem gwarantem dobrej współpracy422. 

Mówiąc o strategii pozyskiwania widzów wskazał, że: 

Postawiłem na młodą inteligencję (…) Wybór okazał się słuszny. Widownia się ożywiła423. 

Z kolei mówiąc o tradycji i historii podkreślał: 

 Pracuję intensywnie nad swoim teatrem, ale mam głęboko w sobie zapisaną historię Polskiego. 

Czas Skuszanki i Krasowskiego to czas budowania teatru poprzez Szekspira, który jest też ważny dla mnie. 

Zbudowaliśmy pomost pomiędzy Sprawą Dantona Krasowskiego i Klaty. To jest coś. W tej ważnej dla 

mnie tradycji było miejsce na misterium świątyni i pole bitwy424. 

                                                             
422 Piekarska M., Waldemar Zawodziński dyrektorem Teatru Polskiego?, „Gazeta Wyborcza –Wrocław”, 
29.10.2008, nr 253, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/61485.html?josso_assertion_id=76E93CFEBA525D94 [odczyt 22.07.2013]. 
423 Cieślak J., Jak teatr szuka widza „Rzeczpospolita” [online], 23.12.2009 [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/85036.html [odczyt 22.07.2013]. 
424 Kaczorowska K., Kontynuować najlepsze tradycje teatru i być otwartym na nowe idee, „Polska Gazeta 
Wrocławska” [online], nr 3, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/108684.html 
[odczyt 22.07.2013]. 
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Gdy spektakle Tęczowa trybuna 2012 Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki 

Strzępki i Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Umińskiej-Keff w reżyserii Jana Klaty 

zebrały najważniejsze wyróżnienia na krakowskim festiwalu Boska Komedia, dyrektor 

powiedział: 

Jesteśmy nieprzytomni ze szczęścia. To spektakularny sukces, bo festiwal jest wyjątkowy 

w polskiej skali. I kolejny dowód na słuszność podejmowanych przez mnie decyzji artystycznych425. 

Pod koniec marca 2013, rozmawiając o finansowaniu teatru, zaakcentował swoją 

rolę w wyprowadzeniu teatru z marazmu, mówiąc: 

To rodzi kolejne pytanie: czy mamy prowadzić teatr poznawczy, popularny, ale jednocześnie 

wymagający, z ambicjami sceny narodowej – czy teatr prowincjonalny, tak jak to było przed moim 

przyjściem426? 

 Są to oczywiście wybrane wypowiedzi. Dyrektor w wywiadach podkreśla też 

pracę całego zespołu teatru – łącznie z administracją i technikami. Jego rola, jako kreatora 

sukcesu Teatru Polskiego, jest jednak w jego opinii niepodważalna i kluczowa. 

Oczywiście trudno się z tym nie zgodzić (chyba, ze podważa się sukces teatru, który 

w opinii niektórych krytyków jest wątpliwy – ale to jest osobna sprawa). W tym wypadku 

to, co wydaje się ważne, to sposób w jaki ta informacja jest przekazywana otoczeniu – 

stanowczy i radykalny, nie uznający sprzeciwu czy wątpliwości. Oponenci dyrektora 

zarzucają mu więc sprawowanie władzy absolutnej w teatrze i brak pokory. Dyrekcja 

Mieszkowskiego została wymieniona przez redakcję Gazety Wyborczej jako jeden 

z „kitów w życiu miasta Wrocławia w 2009 roku”. W uzasadnieniu napisano, że: 

Dyrektor Teatru Polskiego i redaktor naczelny "Notatnika Teatralnego" chce władzy absolutnej 

nad podległymi mu instytucjami. Jest skłonny zaakceptować tylko jeden układ – on rządzi, a urzędnicy, 

którzy na niczym się nie znają, zasilają kasę i się nie wtrącają. A kiedy spróbują, dyrektor krzyczy, tupie 

i drze szaty, czym natychmiast mobilizuje świat artystyczny, który spieszy z pomocą ciemiężonemu. W tej 

przepychance nie ma miejsca na rozsądne argumenty – każdą krytyczną uwagę Mieszkowski traktuje jak 

zamach. Ostatnio rzucił się Rejtanem, bo miasto zamachnęło się na "Notatnik Teatralny", kwartalnik, który 

redaktor/dyrektor wydaje z częstotliwością 2-3 numerów rocznie. Wieszczymy Mieszkowskiemu długą 

                                                             
425 Piekarska M., Teatr Polski zebrał najważniejsze nagrody festiwalu, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
[online], 17.12.2011, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/129481.html [odczyt 
22.07.2013]. 
426 Krawczyk D., Mieszkowski: Protest w teatrze wciąż się tli, „Krytyka Polityczna”, online, 
28.03.2013,[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/159268.html [odczyt 25.07.2013]. 
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karierę. Bo trudno znaleźć kogoś, kto w boju o zdrowy rozsądek zmierzy się z takimi sławami jak Krzysztof 

Penderecki czy Agnieszka Holland, których Mieszkowski namówił do ratowania swojej sprawy427. 

Z kolei Rafał Bubnicki, pełnomocnik marszałka województwa ds. restrukturyzacji 

instytucji kultury, w odpowiedzi na zarzuty Mieszkowskiego, iż robił wszystko, aby 

usunąć go ze stanowiska, w sprostowaniu wskazał na brak pokory dyrektora: 

Krzysztof Mieszkowski znany jest z megalomanii i aroganckich wypowiedzi. W środowisku 

teatralnym są one przedmiotem kpin i mniej lub bardziej zawoalowanych żartów. Jakież inne reakcje mogą 

wywoływać deklaracje dyrektora Teatru Polskiego, gdy publicznie mówi, że twórczość Tadeusza 

Różewicza jest passe (Festiwal Raport w Gdyni, 2007), czy gdy stawia się w jednym rzędzie z Leonem 

Schillerem, jednym z najwybitniejszych twórców polskiego teatru428. 

Jeden z krytyków przytacza za to żartobliwe słowa nieżyjącego już aktora 

Zygmunta Bielawskiego: 

Zapewniam pana, że Krzysztof Mieszkowski nie chodzi. On się unasza429. 

I dalej dodaje: 

O teatrze zacząłem pisać zawodowo w 1992 roku. Pamiętam, że Krzysztof Mieszkowski już wtedy 

krążył wokół Teatru Polskiego. We Wrocławiu aktorzy mówili o nim "fałszywy Chrystusik" ze względu na 

egotyczny, proroczy ton, przynależność do sekty badaczy dzieła Grotowskiego (Ośrodek Grotowskiego 

wydawał "Notatnik Teatralny", którym kierował Mieszkowski) oraz – przede wszystkim – z powodu bujnej 

czupryny. 

„Bujna czupryna” nadal charakteryzuje dyrektora. Wydaje się, że proroczy ton 

i pewność osądów również. Cechy te niewątpliwie mogą (i często budzą) niechęć. 

Pozostaje jednak pytanie, czy po części postawa dyrektora nie jest spowodowana sytuacją 

w jakiej się znajduje i czy, gdyby była inna, miałby szansę utrzymać się na swoim 

stanowisku. Objęcie posady dyrektora jednego w największych polskich teatrów bez 

odpowiedniego wykształcania (według ankiety przeprowadzonej przez SDT w Polsce jest 

tylko dwóch dyrektorów bez wyższego wykształcenia – w tym jeden p.o.430) 

i doświadczenia, jest niewątpliwie ewenementem. Gdy dodatkowo ma się na ten teatr 
                                                             
427 Dyrektor Mieszkowski, czyli władza absolutna, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [online], 31.12.2009, nr 
305, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/85155.html [odczyt 23.07.2013]. 
428 Bubnicki R., Dyrektor idzie w ślady Orwella, „Polska Gazeta Wrocławska”, 16.09.2009, nr 215, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/78868.html [odczyt 23.07.2013]. 
429 Pułka L., Parady Mieszkowskiego, czyli miesiące, „Teatr”, 04,2008, nr 4, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/54669.html?josso_assertion_id=9E4027FBDA626125 [odczyt 
23.07.2013]. 
430 Teatry Polskie 2007 – 2009… op. cit., s.43 
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pomysł wyrazisty, który może budzić głośny sprzeciw, gdy chce się współpracować 

również głównie z łamiącymi tabu i przekraczającymi granice (czy to dobrego smaku, czy 

przyjętych konwencji teatralnych) twórcami – być może nawet cień zwątpienia mógłby 

zachwiać wymarzonym planem. Przekonanie dyrektora do słuszności swoich idei wydaje 

się być ważne i potrzebne, bo któż jak nie on ma do nich zapalać cały zespół i widzów. 

To, wobec czego można mieć wątpliwości, to forma w jaki owo przekonanie jest 

przekazywane. Kwestię tę znakomicie podsumował Adama Domagała w bardzo 

wyważonym tekście Kultura, towar kosztowny formułując cztery, jego zdaniem 

podstawowe pytania dotyczące dyrekcji Mieszkowskiego: 

Czy Mieszkowski ma pomysł na artystyczną działalność Teatru Polskiego? Zdecydowanie tak. 

Czy ludzie teatru – a przynajmniej większość teatralnego środowiska – chcą z nim 

współpracować? Tak. 

Czy Mieszkowskiemu przydałoby się więcej pokory, by spierając się z pryncypałami, nie 

wychodził w oczach opinii publicznej na pyszałka? Zapewne. 

Czy powinien mieć u swego boku kogoś, kto przytrzyma go za rękę w chwili, gdy niesiony 

twórczym zapałem zechce podpisać fakturę na zbyt wysoką kwotę? Bezwzględnie. I mniejsza o to, czy sam 

sobie takiego strażnika rozsądku znajdzie, czy narzucą mu go urzędnicy431. 

Teatr Mieszkowskiego w wymiarze artystycznym – doboru wystawianych tekstów 

i angażowanych twórców, jest teatrem ryzykownym. Niektórzy mówią, że „to dobrze, bo 

jeśli już upadać to lepiej z wysokiego konia”432. Inni buntują się, że repertuar oparty jest 

na skrajnościach: z jednej strony grane są farsy – takie jak Okno na parlament czy 

Mayday, z drugiej spektakle „eksperymentalne”, nowatorskie, komentujące bieżące 

wydarzenia. Zapewne wielu może brakować oferty, którą można by umieścić gdzieś 

pomiędzy. Jak komentuje Jolanta Kowalska w „Teatrze”: 

Teatr prowadzony przez Krzysztofa Mieszkowskiego często płacił za swą polityczną misyjność 

jakością przedstawień. Wolał być trybuną dyskusyjną niż świątynią sztuki. Wolał produkować zdarzenia 

wywiedzione z kultury retorycznej wiecu niż przedmioty estetycznej kontemplacji. Za to również słono 

zapłacił, tracąc sporą część publiczności, wychowanej na Jarockim, Lupie, Grzegorzewskim. Sztuka 

                                                             
431 431 Domagała A., Kultura, towar kosztowny… op. cit.  
432 Wypowiedź Bartłomieja Miernika – krytyka teatralnego, podczas rozmowy przeprowadzonej na 
potrzeby niniejszej pracy.  
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zaangażowana bez przymierza z odbiorcą może tylko drażnić i prowokować, co nie rokuje dobrej 

przyszłości instytucji subsydiowanej ze środków publicznych433. 

Z kolei Aneta Kyzioł w „Polityce”, zarysowując mapę teatrów w Polsce, dzieli je 

na trzy grupy: „tak zwane przeciętne”, „ryzyko mocno ostrożne” i „eksperymentalne”. 

Ostatnią z grup charakteryzuje jako: 

Najmniej liczną, za to najgłośniejszą grupę stanowią teatry społecznie zaangażowane.(…) Teatry 

z tego nurtu nie boją się estetyki pop, nie unikają publicystyki, włączają się do publicznego dyskursu, 

podejmują gorące tematy. Najważniejszym punktem odniesienia jest dla nich polityczny i autorefleksyjny 

teatr niemiecki. Otwierają się na młodych dramaturgów i reżyserów (…)434. 

To tej grupy należy oczywiście Teatr Polski za dyrekcji Mieszkowskiego. W tym 

kontekście próby odwołania dyrektora komentuje Jacek Cieślak z „Rzeczpospolitej”: 

Ofiarą paranoicznego podziału na konserwatystów i postępowców mało co nie padł Krzysztof 

Mieszkowski w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Lokalni politycy żądali jego głowy, oburzali się 

nowoczesnością niektórych spektakli. Trzeba przyznać, że nie wszystkie były udane. Na szczęście minister 

kultury Bogdan Zdrojewski, choć nosi legitymację tej samej partii, zachował niezależność poglądów i dał 

Mieszkowskiemu szansę435. 

Sam dyrektor zaprzecza jakoby prowadził teatr eksperymentalny. Mówi o teatrze 

poszukującym nowych form artystycznych, który jest adresowany do szerokiej 

publiczności436. Jak dodaje:  

(…) Zawsze, kiedy w teatrze pojawiają się emocje, silne przeżycia, nawet prowokacyjne, nasza 

praca ma sens. Żyjemy w czasach ekstremalnych, i to odbija się w sztuce. Artyści mogą je opisywać, 

diagnozować, bo sztuka jest jedyną dziedziną, która pozwala na rozpoznanie świata z pomocą intuicji, 

talentu i wrażliwości artysty. Jeśli nie będą tego robić, zagubimy się w chaosie437. 

                                                             
433Kowalska J., Teatr na wojennej ścieżce, „Teatr”, 04.2008, nr 4, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/54661.html?josso_assertion_id=6B349D8D2F361040 [odczyt 
26.07.2013]. 
434 Kyzioł A., Sceny z życia teatrów, „Polityka”, 8.03.2008, nr 10, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/52263.html?josso_assertion_id=1434FA5B082B13A4 [odczyt 
26.07.2013]. 
435 Cieślak J., Nasz teatr wirtualny, „Rzeczpospolita”, 05.09.2008, nr 209, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/59227.html?josso_assertion_id=27C30F0597CE5373 [odczyt 
27.07.2013]. 
436 Piekarska M., Mieszkowski: Uprawiamy teatr poszukujący nowych form, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
[online], 01.03.2011, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111976.html [odczyt 
27.07.2013]. 
437 Ibidem 
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W innym wywiadzie, odnosząc się do zróżnicowanego poziomu wystawianych 

spektakli mówi: 

Daję absolutną wolność reżyserom, którzy u mnie pracują. Nie wyobrażam sobie, żeby ograniczać 

ich w jakikolwiek sposób. Jestem oburzony postępowaniem moich niektórych kolegów dyrektorów, którzy 

na dwa tygodnie przed premierą przesuwają młodego reżysera na tylni fotel i kończą za niego spektakl albo 

nie dopuszczają do premiery. Artysta w teatrze ma prawo do porażki. Do statutu Teatru Polskiego 

postanowiliśmy dopisać hasło: Sztuka uprawiana w teatrze to strefa wolności438. 

Wolności nie tylko reżysera, ale też dyrektora. 

Inny wymiar 

 Dyrektor Mieszkowski nie lubi, gdy określa się go mianem menedżera. Zazwyczaj 

unika tego pojęcia (również rzadko używa terminu „zarządzanie”) w swoich 

wypowiedziach, tłumacząc mi podczas naszej rozmowy, że kojarzy mu się ono przede 

wszystkim z biznesem. Jak wyjaśnia, w chwili, w której zaczyna się myśleć o teatrze 

w kategoriach ekonomicznych, jego zasadnicza funkcja i rola artystyczna przestaje być 

najważniejsza. W obszarze zarządzania – chcąc nie chcąc – jest jednak aktywny, choć 

aktywność ta jest ograniczona przede wszystkim do kwestii artystycznych (pozostałe są 

realizowane o tyle, o ile jest to niezbędne – odnoszę wrażenie, że przed powołaniem 

nowego dyrektora finansowego, dbali o nie przede wszystkim pracownicy). Zważywszy 

na rozmiary teatru, a szczególnie jego sytuację finansową, takie „ograniczenie” działań 

dyrektora, choć właściwie zrozumiałe, może jednak budzić niepokój, szczególnie 

organizatora. 

 Jak już częściowo zostało to opisane, pod względem organizacyjnym, Teatr Polski 

we Wrocławiu to ogromna instytucja. Funkcjonuje w nim stały, czterdziestoosobowy 

zespół artystyczny. Pozostałych sto dwadzieścia zatrudnionych na etatach osób, pracuje 

w kilkunastu działach i pracowniach. W trakcie prowadzonych przeze mnie badań (od 

września 2012 roku) w teatrze miała miejsce swoista rewolucja, która wpłynęła na jego 

bieżący kształt organizacyjny. Ze względu na negatywne dla Mieszkowskiego wyniki 

kontroli, przeprowadzonej pod koniec 2012 roku, decyzją organizatora w teatrze od 

stycznia 2013 roku pojawił się dyrektor do spraw finansowych, który zastąpił 

odchodzącego na emeryturę zastępcę dyrektora naczelnego i artystycznego.  

                                                             
438 Wróbel M., Teatr obiecany wygrał z pitbullem „Polska Gazeta Wrocławska”, 09.09.2009, nr 211,[dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/78604.html [odczyt 27.07.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/78604.html
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Nieprawidłowości wykazane podczas kontroli dotyczyły realizacji spektaklu 

Poczekalnia 0 w reżyserii Krystiana Lupy. W moim przekonaniu, w zestawieniu 

z poglądami i wyjaśnieniami dyrektora oraz twórców, sytuacja ta obrazuje specyficzny 

styl zarządzania Mieszkowskiego i jego relacji z pracownikami – szczególnie 

artystycznymi. Dyrektorowi, nie po raz pierwszy, zarzucono rażącą niegospodarność, 

zbyt wysokie wydatki na honoraria, wypłacanie pieniędzy mimo wątpliwości, czy 

zamówione dzieło zostało dostarczone oraz brak dbałości o interesy teatru w kontraktach 

z artystami439.  

Zastrzeżenia wzbudziło m.in.: wypłacenie pisarce i dramaturg Dorocie 

Masłowskiej 22 tys. zł. za „zarys dramaturgiczny” przedstawienia, którego ostatecznie nie 

dostarczyła. Autorka wielokrotnie uczestniczyła w próbach, po czym zrezygnowała ze 

współpracy przy realizacji przedstawienia. Jak wyjaśnił kierownik literacki, Piotr Rudzki: 

Zadanie okazało się dla niej za trudne. Jak się wydaje trochę przerosła ją ta niecodzienna sytuacja 

twórcza (...). Teatr nie ma żadnego materialnego śladu pracy Masłowskiej gdyż nie wyszła ona poza etap 

pracy koncepcyjnej. Nie przysłała (...) żadnego tekstu, uczciwie przyznając, że ta bezprecedensowa sytuacja 

przerosła ją. Ale takie ryzyko artystyczne było w ten projekt wpisane440. 

 Faktycznie, w trakcie trwania umowy, podpisano aneks według którego „zarys 

dramaturgiczny” nie musiał powstać. Nie zmieniono jednak wysokości honorarium, za to 

już po rezygnacji Masłowskiej podpisano z Lupą aneks do jego umowy, według którego 

to on ma przygotować tekst sztuki otrzymując dodatkowe 20 tyś. zł. Monika Regulska, 

reprezentująca Dorotę Masłowską, tłumaczyła, że: 

(…) nie było mowy o napisaniu tekstu sztuki przez Masłowską, a umowa zakładała elastyczne 

warianty rozwoju sytuacji twórczej. Począwszy od wspólnej pracy z aktorami a skończywszy na efekcie 

materialnym w postaci dzieła dramatycznego. (…) dzięki elastycznemu i nowoczesnemu podejściu Teatru 

Polskiego udało się obu twórcom rozstać przy zachowaniu integralności artystycznej i twórczej obojga oraz 

przy wzajemnym szacunku. A wszelkie zarzuty dotyczące wysokości wynagrodzenia [są] absolutnie 

pozbawione podstaw. 

– Autorka, i ja byłyśmy usatysfakcjonowane współpracą z Teatrem Polskim441. 

                                                             
439 Rybak M., Teatr Polski: Dyr. Mieszkowski szasta pieniędzmi, ale dostanie drugą szansę, „Polska Gazeta 
Wrocławska” [online],11.12.2012,[dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e.teatr.pl/pl/artykuly/152149.html [odczyt 27.07.2013]. 
440 Rybak M., Jak wrocławski Teatr Polski wydaje publiczne pieniądze, „Polska Gazeta Wrocławska” 
[online],27.02.2013,[dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/156977,druk.html [odczyt 27.07.2013]. 
441 Ibidem 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/152149.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/156977,druk.html


158 
 

Na liście autorów spektaklu napisano o Masłowskiej: „Scenariusza nie napisała, 

ale była przy poczęciu”.  

Wątpliwości kontrolerów zbudziły również: wydatek 40 tys. zł dla Krystiana Lupy 

za „projekt scenografii” (gdyż taki projekt – przygotowany zgodnie z wewnętrznymi 

regulacjami teatru – nigdy nie powstał i nie został odebrany) oraz wypłacenie 27 tys. zł na 

„projekt kostiumów” dla Piotra Skiby (to najwyższe w ostatnich dwóch latach 

honorarium na ten cel – według kontrolerów, sam projekt jednak nie istnieje, bo Pani 

zajmująca się kostiumami „w miejsce projektów otrzymała powycinane z gazet 

i ponaklejane na kartkach postacie”442). Komentując te obiekcje Krystian Lupa stwierdził, 

między innymi, że: 

(…) domaganie się materialnego śladu po projektach kostiumów to nadmiar biurokracji. Wszak 

aktorzy byli ubrani. I to nie w przypadkowe stroje443. 

 W odpowiedzi na zarzuty „Wystąpienia Pokontrolnego” Mieszkowski napisał: 

Zadaniem państwa (...) jest stworzenie optymalnych warunków do pracy artystycznej twórcom tej 

rangi co Krystian Lupa (…) Tak jak nie do końca da się przewidzieć przebieg i finalny rezultat 

eksperymentu naukowego, na przykład w dziedzinie cząstek elementarnych i wpisane w niego jest ryzyko, 

dodatkowe koszty, opóźnienia, nieprzewidywalne usterki, zmiany strategii działania (...), jak to miało 

miejsce w przypadku Wielkiego Zderzacza Hadronów pod Genewą, podobne ryzyko wpisane jest z samej 

natury w proces twórczy444. 

Oskarżenia kontrolerów i wyjaśnienia zaangażowanych w spektakl twórców 

(w tym dyrektora), dotykają bardzo delikatnej kwestii, jaką jest wycena dzieła 

artystycznego czy pracy artystycznej. Krystian Lupa za reżyserię Poczekalni 0 zdobył 

między innymi nagrodę na Festiwalu Boska Komedia, choć bezpośrednio po premierze 

(na kilkanaście miesięcy przed festiwalem) spektakl spotkał się z miażdżącą krytyką. 

Jedna z aktorek (również nagrodzona na Festiwalu za pierwszoplanową rolę kobiecą), na 

pytanie, czym dla niej była Poczekalnia, odparła: 

                                                             
442 Rybak M., Jak wrocławski Teatr Polski wydaje publiczne pieniądze… op. cit. 
443 Ibidem 
444 Ibidem 
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Nową jakością, przygodą, marzeniem. Powstawała bez tekstu dramaturgicznego, punktem wyjścia 

były improwizacje, oczywiście Krystian doskonale wiedział, do czego zmierza i co chce osiągnąć. (…) 

Każdy mógł wykreować swoje marzenie na scenie – zagrać postać, którą bardzo chciałby być445. 

Łukasz Drewniak, podsumowując werdykt międzynarodowego jury „Boskiej 

Komedii”, stwierdził, że „jeszcze rok temu kontrowersyjny i wyśmiewany spektakl 

zwyczajnie dojrzał”446, a Lupa „dalej odczuwa twórczy niepokój, jest gotowy przekreślić 

wszystko co było”447. Czy 170 tyś. zł. honorarium dla uznanego reżysera to dużo czy 

mało? Czy spektakl wart był wydanych na jego realizację pieniędzy? 

Podobny scenariusz powtarza się od lat. Kontrolerzy mają już w Teatrze Polskim 

swój osobny pokój. Przeprowadzane kontrole już nieraz zarzucały dyrektorowi 

niegospodarność, a on odpowiadał, że kontrolerzy nie rozumieją specyfiki działalności 

artystycznej, tłumacząc, że pieniądze wydaje gospodarnie, ale teatr jest 

niedoinwestowany. Jak mówi, wszystkie jego raporty w tej sprawie, przekazywane 

urzędowi, radnym i ministerstwu kultury, pozostają bez odpowiedzi.  

W kontekście omawianych wyników kontroli, minister Bogdan Zdrojewski 

konstatuje, że dyrektor zawinił brakiem asertywności w kontaktach z artystami. 

Członkowie Społecznej Rady Kultury powołanej przez wicemarszałka Radosława 

Mołonia, w opinii o sytuacji w Teatrze Polskim napisali: „Niepokoi nas (...) fakt, że za 

nieprzestrzeganie dyscypliny budżetowej, po raz kolejny, dyrektor nie ponosi 

odpowiedzialności dyscyplinarnej"448. Dyrektor faktycznie nie został odwołany449, jednak 

przydzielony mu został wspomniany już dyrektor ds. finansowych, którym został 

Grzegorz Stryjeński. Co bardzo ważne, jest to osoba, którą zaakceptowały obie strony: 

Urząd Marszałkowski, którego przez wiele lat był pracownikiem i dyrektor Mieszkowski, 

gdyż zajmował się m.in.: przygotowaniem i realizacją projektu modernizacji sceny im. 

Grzegorzewskiego. Obecny zastępca dyrektora ma więc doświadczenie pracy po „obu 

stronach barykady”. Dodatkowo, przez wiele lat prowadził własną firmę. Jak mówi, nie 

stresują go kontakty z ludźmi – w tym decydentami, dyrektorami czy artystami. Przez 

                                                             
445 Rasiakówna H., Interesują mnie pragnienia, rozm. przepr. Małgorzata Matuszewska, „Polska Gazeta 
Wrocławska” [online],01.02.2013,[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/155281.html [odczyt 27.07.2013]. 
446 Drewniak Ł., Kolos i paw. Jeszcze o Boskiej Komedii, „Dziennik Polski” [online], 19.12.2012, nr 296, 
[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/152707.html [odczyt 27.07.2013]. 
447 Ibidem 
448 Rybak M., Teatr Polski: Dyr. Mieszkowski szasta pieniędzmi, ale dostanie drugą szansę… op.cit. 
449 Do ostatniej chwili zwlekano z podpisaniem nowej umowy, którą na mocy znowelizowanej Ustawy 
z dniem 1.01.2013 musieli mieć zawartą wszyscy dyrektorzy instytucji kultury. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/155281.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/155281.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/152707.html
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wiele lat zdobywał doświadczenie, które pozwala mu zachowywać pewność siebie oraz 

prowadzić merytoryczne, oparte na konkretach, dyskusje.  

 Stryjeński, zapytany o to jak postrzega swoją rolę w teatrze, powiedział mi, że: 

Staram się naprawiać co się da (…) moja rola jest służebna wobec tego co myśli i co zaplanował 

dyrektor artystyczny. Układ jest prosty. Dyrektor artystyczny tworzy plany artystyczne na sezon, dwa bądź 

trzy. Składa taką ofertę Organizatorowi (Urząd Marszałkowski). Urząd jeśli decyduje się taką linię 

finansować, propagować podpisuje z dyrektorem naczelnym i artystycznym kontrakt. A ja jestem po to 

żeby wszystko to co zostało artystycznie zaplanowane, żeby zostało zrealizowane w postaci środków 

scenicznych, w postaci scenografii, w postaci dekoracji, w postaci rekwizytów, udostępnienia scen, 

nagłośnienia, oświetlenia, zrobienia wizji – wszystkiego co się składa na cały spektakl. I żeby to było 

bezpieczne i zgodne z przepisami. Moja rola wcale nie jest taka mała, bo ja – nie z własnej woli ale z litery 

prawa – mogę mieć duży wpływ jak ta wizja artystyczna będzie w poszczególnych premierach, spektaklach 

kształtowana. (…) Podsumowując: Ja mam w jak najbardziej optymalny sposób – bezpieczny i zgodny 

z prawem zmaterializować wizję artystyczną dyrektora Mieszkowskiego. 

 Dopytywany o kwestie finansowe stwierdził, że choć bywa przedstawiany jako 

„zbawca finansów Teatru Polskiego”, to wcale nim nie jest. Zajmuje się przede 

wszystkim „porządkowaniem różnych rzeczy”. Jak wyjaśnia: „problem jest taki: wizja 

artystyczna na podstawie której zawarto kontrakt450, nie mieści się w ramach 

finansowych, które gotów jest nakreślić Urząd Marszałkowski”. Podkreśla też, że nie jest 

to sytuacja wyjątkowa, gdyż dotyczy wielu teatrów w Polsce.  

 Jeśli konflikt ma zostać rozwiązany to są dwie metody: zmiana polityki repertuarowej (…) albo 

dosypanie pieniędzy przez urząd. Ja jestem trochę pośrodku, bo ja to wszystko wiem. Mówię to Krzyśkowi 

Mieszkowskiemu i on mówi „absolutnie nie” – nie zgadza się na zmianę polityki repertuarowej, ma swoje 

argumenty. Mówię do urzędników „to dosypcie pieniędzy” i oni też mają swoje argumenty.  

Jak dodaje: 

Ja nie odmawiam racji urzędnikom, wręcz przeciwnie. Ja naprawdę uważam, że oni mają dużo 

racji, często zachowują się bardzo racjonalnie i chcą pomagać. A to, że były te konflikty (…) teatr dawał 

rozliczne powody do tego, ponieważ (…) pewne procedury nie były tu przestrzegane. 

Stryjeński konstatuje też, że on i dyrektor posługują się zupełnie innymi językami 

i często bardzo się kłócą. Plan naprawczy, przygotowany przez Stryjeńskiego, omawiany 

był między innymi na radach artystycznych, w których udział bierze ok. dwudziestu 

aktorów i oczywiście dyrektor.  

                                                             
450 Kontrakt jaki przewiduje znowelizowana Ustawa.  
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(…) Dochodziło niemal do scen dantejskich: kiedy ja mówiłem dość twardym językiem co o tym 

wszystkim sądzę i jak powinno być a oni kategorycznie się ze mną nie zgadzali. W końcu jednak 

wprowadziliśmy to co ja nakreśliłem, bo bez tego byśmy finansowo zatonęli.  

Dopytywany o swoje propozycje Stryjeński wyjaśnił, że ponieważ największe 

koszty generuje działalność artystyczna, to jedyną, choć samą w sobie absurdalną 

odpowiedzią na to żeby się dalej nie zadłużać, było jej maksymalne ograniczenie 

(skrócony koniec sezonu 2012/2013 i początek sezonu 2013/2014 oraz przesunięcie 

jednej premiery). Stryjeński przygotował szczegółową analizę finansową, która trafiła do 

wszystkich najważniejszych urzędników oraz związków zawodowych i pracowników. 

W dokumencie tym można między innymi przeczytać (formatowanie oryginalne): 

 
NASZYM ZDANIEM RACJNALNY BUDŻET TEATRU POWINIEN BYĆ 

SKONSTRUSTUOWANY WEDŁUG 4 PROSTYCH ZASAD: 
 
A) KOSZTY STAŁE, USTALONE W POROZUMIENIU Z ORGANIZATOREM, POKRYWA 

ORGANIZATOR 
B) KOSZTY ZMIENNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOSCIĄ ARTYSTYCZNĄ: PRODUKCJĄ 

PREMIER – POKRYWA INSTYTUCJA WSPÓŁFINANSUJĄCA 
C) KOSZTY ZMIENNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOSCIĄ ARTYSTYCZNĄ: 

EKSPLOATACJĄ SPEKTAKLI REPERTUAROWYCH POKRYWA TEATR 
Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH (W TYM Z GRANTÓW) 

D) KOSZTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ BUDYNKÓW POKRYWA 
TEATR Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH.  

 
Uważamy, ze budżet (każdej) instytucji kultury, skonstruowany według tych zasad, 

gwarantowałby komfort pracy artystów i sukces artystyczny instytucji i Organizatora451.  
 

W kontekście poglądów Mieszkowskiego, propozycje oszczędnościowe (doraźne, 

jak podkreśla Stryjeński) nowego zastępcy, są właściwie nie do przyjęcia. Jednak 

dyrektor w rozmowie ze mną przyznał, że  

(…) mam bardzo fajnego zastępcę, który współpracuje ze mną bardzo sensownie. Po raz pierwszy 

mam kogoś, kto jest moim partnerem.  

Znaczące jest też to, że opowiadając na konferencji prasowej o nowym sezonie 

(2013/2014) Teatru Polskiego, Mieszkowski stwierdził: 

Teatr Polski jest w rewelacyjnej kondycji artystycznej, przygotowaliśmy program ważny nie tylko 

dla krytyków, ale przede wszystkim dla publiczności. Ten sezon będzie dla nas przełomowy, bo będzie 

przebiegać pod hasłem rozmów o finansach452. 

                                                             
451 Analiza syntetyczna przychodów i kosztów Teatru Polskiego we Wrocławiu za lata 2009 – 2012 
z propozycjami działań oszczędnościowych. 
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W procesie naprawczym realizowanym przez Stryjeńskiego, ważne jest również 

uporządkowanie kwestii organizacyjnych. Jak wspominali mi pracownicy różnych 

działów – dyrektor Mieszkowski ma raczej „lekki” stosunek do spraw administracyjnych 

(między innymi, jak żalili się niektórzy, ma zwyczaj określać dokumenty finansowe 

mianem „papierków”). Wszelkie rozporządzenia regulujące wewnętrzny system pracy 

teatru – nie były zmieniane od lat. Dotyczyło to również regulaminów i podziału 

obowiązków. Grzegorz Stryjeński wraz z pracownikami i dyrektorem naczelnym 

i artystycznym, stara się na nowo wprowadzać wszelkie możliwe procedury, począwszy 

od budżetowania spektakli, poprzez między innymi ocenę bezpieczeństwa scenografii, na 

regulaminach: organizacyjnym, regulaminie pracy i wynagrodzeń skończywszy. Owe 

nowe procedury są tworzone tak, by nie okazały się fikcją. Przykładowo – w regulaminie 

wynagrodzeń można zapisać kategorie zaszeregowania, ale prawo nie nakazuje tego typu 

kategorii bezwzględnie tworzyć. Ponieważ w przypadku teatru tworzenie tych kategorii 

jest bardzo trudne (jeśli wręcz nie niemożliwe), nie są one określane, co sprawia, że 

regulamin jest możliwy do przestrzegania. Również regulamin organizacyjny 

dostosowany został do rzeczywistej, naturalnie funkcjonującej w Teatrze Polskim 

struktury organizacyjnej. Niektóre działy zostały podzielone, dla poszczególnych 

stanowisk nowo nakreślono zakresy obowiązków. Dzięki temu aktualny regulamin 

i struktura teatru przedstawia stan faktyczny.  

                                                                                                                                                                                      
452 Kołodyńska A., Nowy sezon Teatru Polskiego, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.wroclaw.pl/nowy-sezon-teatru-polskiego [odczyt 21.11.2013]. 

http://www.wroclaw.pl/nowy-sezon-teatru-polskiego
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             Linia przerywana – Osoby zatrudnione na podstawie 

          umowy zlecenia lub dzieło 
 
 

Rysunek 3. Schemat organizacyjny Teatru Polskiego.  
Materiały teatru.
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Jak obrazuje to aktualny (odpowiadający faktycznemu podziałowi) schemat 

organizacyjny, dyrektor Mieszkowski bezpośrednio zajmuje się przede wszystkim 

kwestiami artystycznymi. Zapytany, czy nie wolałby oficjalnie zajmować jedynie 

stanowiska dyrektora artystycznego (gdyż jest to de facto jego podstawowa aktywność) 

a mieć kogoś od kwestii administracyjnych, reprezentacyjnych i kontaktów z urzędnikami 

w osobie dyrektora naczelnego, odparł: 

Oczywiście należy pamiętać, że teatr to nie są tylko idee i program tego teatru musi być 

realizowany za pomocą bardzo konkretnych rzeczy – czyli my musimy mieć na to pieniądze. (…) Jest jeden 

bardzo poważny problem, który degraduje życie nie tylko mojego teatru ale teatru polskiego w ogóle: nie 

ma spójnego systemu finansowania naszej pracy. A po drugie miejsce i myślenie o kulturze w tej 

ekonomicznej filozofii wolnorynkowej, w której wszyscy uczestniczymy, zwłaszcza w Polsce, jest bardzo 

szczególne. Mam marzenia by rola i miejsce kultury była takie jak we Francji czy w Niemczech. W Polsce 

tego nie mamy, musimy to wypracowywać i wywalczyć. W związku z tym łączenie funkcji dyrektora 

naczelnego i artystycznego jest oczywiście koniecznością, żebym mógł realizować swój program, wiedząc 

o tym, że nie mam pieniędzy i podejmując bardzo ryzykowne decyzje o realizacji kolejnych spektakli. 

Wtedy wchodzę w konflikt z dyrektorem naczelnym. Dyrektor artystyczny myśli coś innego, a naczelny, 

który zajmuje się pieniędzmi, tą infrastrukturą organizacyjno finansową, mówi coś innego. I jest pytanie, 

który ma tutaj zadecydować. Jeżeli mamy myśleć o interesie publiczności (…) to absolutnie powinien, za 

każdym razem zwyciężać będący we mnie dyrektor artystyczny. Bo publiczność nie jest zainteresowana w 

jaki sposób dochodzi do powstania przedstawienia.  

Wszelkie wątpliwe, z punktu widzenia kontrolerów czy urzędników, decyzje 

dyrektora są więc w pewnym sensie uzasadnione założeniami, które przyjął. Pracownicy, 

z którymi rozmawiałam, przyznawali, że zgadzają się z tym myśleniem – że to dyrektor 

artystyczny jest faktycznym liderem każdego teatru i to właśnie działalność artystyczna 

ma być najważniejsza. Mimo wszystko miałam jednak wrażenie, że niektórzy z nich, 

choć nie mówili o tym wprost, to jednak myśli o dyrektorze jak o niegroźnym szaleńcu, 

zawieszonym w innej rzeczywistości. Sądzę, że wątpliwości może budzić „racjonalność” 

podejmowanych decyzji, granice prymatu sztuki artystycznej nad ekonomią. Być może 

wątpliwości budzą wynagrodzenia dla artystów? Tym bardziej, że sam dyrektor 

przyznaje, „że pracownicy w jego teatrze nie zarabiają dużo i od lat nie mają podwyżek”. 

W jego opinii, miarą ich pracy są sukcesy teatru, to są bowiem wartości, które cementują 

współpracę. Dodaje też, że: 

(…) to jest coś za coś. Za cenę słabych pieniędzy możemy pojechać do Japonii, czy do Seulu (…). 

To jest jakaś satysfakcja. Ludzie też zarabiają wtedy pieniądze.  
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W tym kontekście, to co uderza w wypowiedziach dyrektora, to swoista 

„niedookreśloność”. Gdy mówi o „pracownikach”, trudno jednoznacznie się zorientować 

o której dokładnie grupie myśli – a prowadząc badania i rozmowy, nie mogłam pozbyć 

się wrażenia, że w teatrze funkcjonują grupy pracowników bardziej i mniej 

uprzywilejowane. Przykładowo dyrektor, wspominając o niewielkich zarobkach 

w teatrze, mówił najpierw ogólnie o pracownikach, a w dalszej części naszej rozmowy 

wskazywał, że artyści, to grupa „wyjęta spod prawa”, która nie może liczyć na 

zabezpieczania socjalne i dodatkowo marnie zarabia. Biorąc pod uwagę doniesienia 

kontroli na temat wydatków związanych z spektaklem Lupy, można zacząć zastanawiać 

się, czy w takim razie dyrektor nie powinien jednak zadbać by przepaść pomiędzy 

wynagrodzeniem reżysera a aktora oraz w dalszej kolejności pracownika technicznego 

czy administracyjnego, była nieco mniejsza. Chyba, że dyrektor przyjmuje inne kryteria 

i miał na myśli właśnie Masłowską, Skibę lub Lupę?  

Tę niejasność czy rozdźwięk, zauważyłam już po naszych rozmowach, gdy nie 

mogłam dopytać dyrektora o konkrety. Zwróciłam na nie uwagę, przede wszystkim 

dlatego, że Mieszkowski tak bardzo podkreśla znaczenie zespołowości. Jak mi 

powiedział: dla niego „teatr jest wspólnotą” i jeśli tej wspólnoty nie uda się zbudować, 

nie będzie też możliwe stworzenie zespołu. Równocześnie jednak, mówiąc o owej 

wspólnocie jako najistotniejszych zdecydowanie wskazał artystów, zaznaczając, że „to 

powinni być ludzie świadomi tego gdzie pracują, jaki teatr robią, w jakim kierunku 

zmierzają”.  

Nie mam możliwości by ocenić, na ile pracujące w Teatrze Polskim osoby 

faktycznie tworzą wspólnotę. W moim odczuciu panuje tam miła i sprzyjająca pracy 

atmosfera. Poszczególne działy i poszczególne osoby komunikują się ze sobą 

i współpracują, choćby na zasadzie wspierania swoich działań. Kilkakrotnie wdziałam, 

jak pracownicy idąc do domu dopytywali się na przykład w dziale marketingu, czy nie 

zabrać ulotek, które trzeba zostawić w jakimś punkcie, który jest im po drodze.  

W teatrze panuje też nie pisana zasada, według której każdy pracownik powinien 

iść na premierę lub próbę generalną – tak by znał poszczególne spektakle, ale również 

dlatego, że jest to swoiste święto teatru. Dzięki temu, pracownicy widzą efekty swojej 

pracy („tutaj każdy wie, że pracuje po coś”). Znają repertuar, są w stanie ustosunkować 

się do ewentualnej krytyki, mają swoje ulubione spektakle. Kilku pracowników 

przyznało, że choć początkowo nie byli przekonani do nowego kierunku repertuarowego, 

w tej chwili nie tylko się do niego przyzwyczaili, ale też zaczynają dostrzegać jego 
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wartość. Stryjeński powiedział mi w trakcie rozmowy, że „Krzysiek prowadzi teatr, który 

nazywa teatrem bez kurtyny, nie wszyscy lubią ten typ teatru” (dyrektor finansowy 

przyznał, że nie jest jego „fanem”). Sam Mieszkowski komentując te kwestie stwierdza: 

Mam oczywiście świadomość, (…) że nie wszystkich przekonuje. To jest taki margines, który 

powinien się w teatrze pojawić. Nie mam złudzeń co do tego, że sto procent zespołu aktorskiego to są 

ludzie, którzy są absolutnie zdecydowani i gotowi do uprawiania sztuki w takim kierunku w jaki idziemy od 

lat, tutaj. Ale jako dyrektor artystyczny i programowy mam, nawet obowiązek, wykreowania jakiejś 

rzeczywistości i programowej i artystycznej i nawet filozoficznej.  

Dodaje też: 

Moje wybory z jednej strony są ryzykowne, ale w gruncie rzeczy za każdym razem zapraszam 

bardzo utalentowanych ludzi, których pracę wcześniej poznaję. Nie zdarzyło się, żebym zaprosił kogoś, nie 

wiedząc co robi. Więc muszę oglądać ich egzaminy w szkole jeśli są bardzo młodymi ludźmi, albo oglądam 

ich przedstawienia jeśli już gdzieś wcześniej pracowali. Na podstawie moich intuicji, mojej znajomości 

teatru, mojej praktyki teatralnej, podejmuję decyzję 

Być może to poczucie, iż w teatrze istnieje jakiś nieformalny podział pomiędzy 

pracownikami, jest związane z doświadczaniem poszczególnych osób i ich okresem pracy 

w tym teatrze. Dyrektor pytany o to, jak tworzy zespół, odparł: 

Ja przyszedłem do pracy z nową ekipą. Przyszła tu ze mną Kasia Majewska, która pracuje w dziale 

Literackim, Piotr Rudzki który jest kierownikiem literackim, Marzena Sadocha, która jest dramaturgiem 

naszego teatru, Jarek Minałto, który jest sekretarzem literackim. Potem do tej ekipy zaczęły dochodzić 

kolejne osoby (…). Nagle się okazało, że bardzo wspólnie myślimy, bardzo podobnie, mamy podobną 

energię. Mamy też różne poglądy, ale coś wspólnego chcemy robić. 

Jak dodał: 

(…) tutaj na tej kanapie, wokół tego stołu [w gabinecie dyrektora – przyp.autor.] zasiada cały 

areopag polityczny. To są ludzie, który myślą i prawicowo i lewicowo i centrowo i są bardziej lub mniej 

religijni. Nagle okazuje się, że mamy tutaj taką mini reprezentację parlamentu i możemy rozmawiać na 

temat naszego teatru i naszego programu wiedząc, że mamy bardzo różne poglądy, ale idziemy w jednym 

kierunku. I to się udaje. Oczywiście to wymaga decyzji od tych ludzi, czy oni chcą pracować ze mną. Bo to 

nie jest tak, że ja im coś narzucam (…) oni muszą też mieć do tego swój autonomiczny i krytyczny 

stosunek. To jest bardzo ważne.  

Mieszkowskiego otaczają również pracownicy (także w zakresie działań 

artystycznych, choć tych jest stosunkowo niewielu), którzy w tym teatrze byli już od 

dawna. Rekordzista – pracuje w Teatrze Polskim nieprzerwanie od 43 lat (zatrudniali go 
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jeszcze Krasowscy). Każda z tych osób, wydaje się traktować teatr jak swój dom, 

identyfikują się z nim, czują się za niego odpowiedzialni. Każdy z zaangażowaniem 

opowiadał mi szczególnie o tym jak to było kiedyś, o tym czym się zajmuje, jak ważne 

jest to miejsce, nobilitujące i niezwykłe. Wyjaśniono mi, że w teatrze panuje zwyczaj, 

według którego wszyscy mówią sobie na korytarzu „dzień dobry” (faktycznie), gdyż – jak 

mi z dumą opowiadano – w tym miejscu liczy się tradycja a stali pracownicy są jego siłą.  

Jak się dowiedziałam, kolejni dyrektorzy przyjmowali teatr „wraz 

z dobrodziejstwem inwentarza” – nie było w historii teatru gwałtownych zmian 

personalnych. Dyrektor Mieszkowski, mimo „nowej ekipy”, też nie wprowadził nagłych 

rotacji, choć znacząco wpłynął na skład zespołu aktorskiego. Zwolnił z etatów wszystkich 

tych, którzy nabyli prawa emerytalne, obiecując im możliwość dalszej współpracy, 

jednak już nie na zasadzie umowy o pracę. Faktycznie grali oni nadal, jednak stopniowo 

liczba proponowanych im ról zaczęła maleć, aż w końcu przestali być zapraszani. 

To, co dyrektor mówił o pewnej „decyzji” dotyczącej współpracy 

i autonomiczności pracowników, wydaje się być zgodne z prawdą. Szczególnie starsi 

pracownicy przyznają, że choć dyrektor jest bardzo kategoryczny w swoich decyzjach 

i poglądach (szczególnie dotyczących kwestii artystycznych), to jednak pozostaje otwarty 

na rozmowę i przedstawiane argumenty. Z pewną drobną satysfakcją opowiadano mi jak 

to nie raz dyrektor (a czasem nawet nie tylko dyrektor ale też niektórzy artyści) musiał 

zmienić zdanie i zmieniał je bez gniewu453. Najdłużej związane z Teatrem Polskim osoby 

przyznały, że w stwierdzeniu, iż „teatr jest taki jak jego dyrektor”, na podstawie własnych 

doświadczeń, dostrzegają wiele racji. Im większy autorytet, tym lepiej ludzie pracują. 

Przy czym to myślenie dotyczy przede wszystkim dyrektora artystycznego, a nie 

naczelnego454. Jest jednak też tak, że ten teatr w pewnym stopniu działa niezależnie od 

dyrektora, tylko na zasadzie zaangażowania i oddania jego długoletnich pracowników. 

Poniekąd Mieszkowski się do tego dostosował, stwierdzając: 

Buduję swój teatr, na takich zasadach demokratycznych, na jakich jest to możliwe w teatrze, 

zakładając, że jest jakiś lider i oddając ludziom duże pole do samodzielności. Jednocześnie daję im prawo, 

i oni sami sobie dają to prawo przede wszystkim, do stwarzania nowych rzeczy. W związku z tym to jest 

jakaś absolutnie partnerska wymiana. Ja oczywiście mam decydujący wpływ na decyzje artystyczne i one 

są moją częścią, natomiast teatr nie składa się wyłącznie z przedstawień. Bez tej współpracy, takiej bardzo 

bliskiej, bardzo gwałtownej czasami (…) nie byłoby to możliwe. 

                                                             
453 Opowieści dotyczyły nie tylko dyrektora Mieszkowskiego ale też jego poprzedników. 
454 W historii Teatru było kilka dyrekcji, gdy funkcje te były rozdzielone. 
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O tym, na ile poszczególni pracownicy, czy działy, mają swoistą autonomię, 

przekonałam się na przykładzie działu marketingu. Pracujące tam osoby wiele decyzji 

podejmują samodzielnie, ewentualnie konsultując je z dyrektorem na zasadzie 

„zatwierdzania propozycji”, a nie „pytania o zdanie”. Byłam świadkiem kilku takich 

rozmów, gdy przy poszczególnych dyskutowanych kwestiach padało stwierdzenie, że o to 

nie trzeba pytać dyrektora, bo „to dział marketingu może o tym decydować”455.  

Dyrektor Mieszkowski często rozmawia ze swoimi pracownikami, dyskutując 

poszczególnie bieżące i planowane kwestie. Jak dowiedziałam się w sekretariacie, 

zazwyczaj rano, jeszcze przed przyjściem do pracy (pojawia się najczęściej ok. godziny 

11:00, ale zostaje do późnych godzin wieczornych) prosi o umówienie spotkań 

z poszczególnymi pracownikami lub działami. Jest też mediatorem – w razie konfliktów 

to on pośredniczy w rozmowach.  

To, o czym warto jeszcze na koniec wspomnieć, to sposób w jaki w Teatrze 

Polskim traktowana jest publiczność. Jak już zostało to częściowo przedstawione 

w podrozdziale „autorytet”, Mieszkowski łączy swój stosunek do widzów z misją teatru 

publicznego. Jak powiedział: 

Jesteśmy wobec bardzo specjalnych wyzwań, które nam daje nasza rzeczywistość i polityczna 

i społeczna, popkulturowa, medialna, konsumpcyjna, ekonomiczna. Teatr jest częścią tej rzeczywistości, 

my nie możemy na tą rzeczywistość się obrażać. W związku z tym szukamy porozumienia z publicznością, 

przymierza (jakby powiedziała Małgorzata Dziewulska) za pomocą tych znaków, tych symboli, tych form, 

które są obecne w rzeczywistości w ogóle. I to jest jakaś niesłychana rzecz gdy artyści potrafią z tej 

rzeczywistości, z tej sfery profanum i sacrum, wydobyć te elementy, które budują ich rzeczywistość 

intelektualną z jednej strony, filozoficzną, emocjonalną, estetyczną. Nad tym wszystkim czuwa coś co jest 

formą, która jest dla nas niezwykle ważna. Forma za każdym razem jest gestem (…). Dla publiczności, ale 

też przeciwko niej.  

I nieco później dodał: 

Mam takie przekonanie, że musimy rozmawiać z publicznością dzisiaj, teraz o tym co ją boli, 

dotyka – a ja nie wiem co publiczność dotyka, ja tylko mogę uderzyć w publiczność albo podjąć z nią 

dialog za pomocą artystów, których zapraszam do Teatru Polskiego we Wrocławiu.  

                                                             
455 Rozważano na przykład czy dopisać na bilecie prośbę do widzów by się nie spóźniali (ale w tym miejscu 
warto wspomnieć, że dyrektorowi zdarzyło się opóźnić spektakl ze względu na korki, które sparaliżowały 
miasto i utrudniły dotarcie do teatru widzom, nie artystom); rozważano ile wydrukować plakatów, ile 
słupów obkleić itp.  
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 W kontekście tych wypowiedzi, tego poczucia misji, warto przywołać sposób 

w jaki pracownicy działu marketingu rozmawiali z osobami, które dzwoniły, żeby 

zarezerwować bilet. W większości przypadków (przynajmniej podczas moich obserwacji 

– ale pracownicy twierdzili, że to jest norma), rozmowa przybierała charakter 

„poradnictwa”, dopytywania o dotychczasowe doświadczenia, o oczekiwania, 

o preferencje. W kilku przypadkach pracownicy odradzali jeden spektakl (na który widz 

zamierzał się wybrać) proponując w zamian inny. Jak mi wyjaśniono, pracownicy znają 

te spektakle, znają reakcje publiczności i chcą uniknąć sytuacji, w której ktoś wychodzi 

z teatru niezadowolony czy rozczarowany, bo jest duża szansa, że do teatru nie wróci. 

Stopniowe oswajanie z „trudniejszym repertuarem”, zwiększa kompetencje widza i też 

szanse, że dany spektakl ostatecznie mu się spodoba (lub choć go zainteresuje).  

 Dyrektor Mieszkowski jest w moim odczuciu nietypowym liderem (menedżerem), 

którego charakteryzuje nie tyle charyzma czy autorytet lub sprawność organizacyjna, ile 

jego niemal całkowite podporządkowanie „sztuce” i wiara w zasadność tej postawy. 

Pracownicy wydają się to szanować i akceptować. Nie koniecznie akceptuje to szeroko 

pojęte otoczenie. Być może jest ziarnko prawny w spostrzeżeniu jednego z krytyków: 

Jeśli zespołowi Mieszkowskiego czegoś zabrakło, to pokory Wyspiańskiego. Umiejętności stania 

w uchylonych drzwiach i przyglądania się współczesnym. Ludziom, nie artystom456. 

 
 

 

                                                             
456Pułka L., Parady Mieszkowskiego, czyli miesiące… op. cit. 
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Dyrekcja Teatru Witkacego 

Metafizyka – Schronisko – Krąg 

Wprowadzenie 

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, zwany powszechnie 

Teatrem Witkacego, kojarzony bywa z herbatą, którą członkowie zespołu częstują 

widzów przed spektaklami, witając ich w drzwiach teatru.  

Teatr powstał w 1985 roku, ale przez pierwsze sześć lat działalności nie posiadał 

osobowości prawnej. W latach 1991 – 1999, jako wojewódzka instytucja kultury, 

podlegał Wojewodzie Nowosądeckiemu. Od 1999 roku, w konsekwencji zmiany podziału 

administracyjnego Polski, organizatorem teatru jest Województwo Małopolskie. 

Pomysłodawcą i głównym założycielem teatru jest Andrzej Dziuk. On sam 

podkreśla, że tworzył (nadal tworzy) ten teatr ze swoimi przyjaciółmi, ale jego wpływ jest 

na tyle wyrazisty i znamienny, iż Teatr Witkacego bywa czasem określany mianem teatru 

autorskiego. Pojęcie to odnosi się przede wszystkim do specyficznej poetyki, tematyki 

i ekspresji prezentowanych tam spektakli.  

Andrzej Dziuk funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego teatru im. Stanisława 

Ignacego Witkiewicza pełni od 1991 roku. Został wtedy powołany na to stanowisko na 

czas nieokreślony. Z tego powodu, na mocy znowelizowanej Ustawy457, pod koniec 2012 

roku, podpisał ze swoim organizatorem umowę w sprawie warunków organizacyjno- 

finansowych i na nowo został powołany na stanowisko, na okres trzech sezonów 

artystycznych. Zastępcą dyrektora jest Jerzy Chruściński, muzyk i członek zespołu 

artystycznego. 

W teatrze na etatach zatrudnionych jest 31 osób, w tym 13 aktorów. Funkcjonuje 

w nim kilka działów, choć w większości są to małe jedno lub dwuosobowe 

jednostki. Rocznie przygotowywane są średnio 3 – 4 premiery. Znaczną część ich 

reżyseruje Andrzej Dziuk, który zazwyczaj jest też autorem adaptacji i scenografii do 

swoich realizacji. Dyrektor każdorazowo występuje do organizatora o zgodę na „podjęcie 

prac o charakterze twórczym” i tym samym zawarcie umowy cywilno-prawnej z teatrem.  

Teatr Witkacego mieści się przy ulicy Chramcówki 15 w Zakopanem. Zajmuje 

budynek dawnego Zakładu Wodoleczniczego dr Chramca z początku XX wieku. 
                                                             
457 Z dniem 1 stycznia 2012 roku nadano nowe brzmienie art. 15 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406). W myśl 
przywołanego przepisu powołanie dyrektora może nastąpić jedynie na czas określony. 
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W latach 2008 – 2012 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, która kosztowała 

w sumie 32,5 mln zł458. Dzięki przebudowie teatr zyskał nowe zaplecze, zaadaptowano 

bowiem strych i piwnicę, przygotowano salę prób i pokoje hotelowe. Obok budynku, 

w tak zwanym „zaułku Witkacego”, powstały magazyny. Ścianę frontową teatru zdobi 

ogromny portret patrona teatru.  

       
Zdjęcie 7. Teatr im. Witkacego, stan obecny. Brak informacji o autorze zdjęcia. Źródło: materiały teatru, 
http://www.witkacy.pl/. 

W teatrze funkcjonują dwie, nowocześnie wyposażone sceny: Scena Witkacego 

o powierzchni ponad 2000 m2 i Mała Scena im. Atanazego Bazakbala o powierzchni 

460 m2.  

W teatralną mapę Polski, „Witkacy” wpisuje się jako instytucja, silnie związana 

z ruchem turystycznym. Życie tej sceny ma własny rytm, wyznaczany przez daty 

rozpoczęcia letniego i zimowego sezonu wypoczynkowego, premier i dorocznych imprez, 

jak "Karnawał u Witkacego" czy świętowanie urodzin patrona i teatru 24 lutego. Rocznie 

teatr otrzymuje od organizatora dotację podstawową w wysokości niemal 2 mln. złotych.  

Początki 

Ponad osiemdziesiąt lat temu Stanisław Ignacy Witkiewicz, na pytanie Edmunda 

Wiercińskiego, czy może założyć w Zakopanem teatr, odparł: „jakkolwiek z mojego 

punktu widzenia, i ogólnego, i osobistego, nic lepszego być nie może jak to, co Państwo 
                                                             
458 20 mln zł pozyskano za pośrednictwem ministerstwa kultury z funduszy europejskich, reszta pieniędzy 
pochodziła z budżetu państwa i kasy województwa małopolskiego. 
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zamierzają robić, muszę Wam odradzać stanowczo, jedynie dla waszego dobra, robić to 

w Zakopanem”459. Wtedy Wierciński posłuchał Witkiewicza, sześćdziesiąt lat później 

grupa młodych absolwentów z krakowskiej PWST już nie. Dzięki temu 24 lutego 1985 

roku, w Zakopanem zainaugurował działalność niezależny teatr, który przyjął za patrona 

właśnie Witkacego.  

Grupa studentów krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, 

nieformalny zespół stworzyła jeszcze na uczelni. Andrzej Dziuk, wówczas już absolwent 

tej szkoły, szukał aktorów do pracy nad Don Kichotem według Cervantesa. Jak wiele lat 

później powie jeden z aktorów – Krzysztof Łakomik: „część znalazł chodząc na 

egzaminy, reszta to byli koledzy kolegów, ktoś kogoś polecił i w ten sposób się 

spotkaliśmy”460. Don Kichot, zgodnie z zamysłem Dziuka, nie został pokazany 

publiczności, jednak aktorzy podkreślają, że podczas pracy nad spektaklem wiele się 

nauczyli. „Andrzej stawiał na wyobraźnię na pobudzenie wyobraźni; czasem w rzeczach 

pozornie głupich i zupełnie nie związanych z tematem, potrafił coś zobaczyć, coś z nich 

wyciągnąć”. Wtedy też narodził się pomysł, by grupa ta, pod przewodnictwem Andrzeja 

Dziuka, stworzyła własny teatr. 

Latem 1984 roku zespół przygotował i zaprezentował w Zakopanem w dawnym 

Zakładzie Wodoleczniczym doktora Andrzeja Chramca spektakl dyplomowy: 

Pragmatystów według Witkacego. Ponieważ nie od razu było możliwe stworzenie, nawet 

nieformalnego, teatru, część grupy kilka miesięcy „przetrwała” pracując w Wałbrzychu, 

podczas gdy Dziuk (będąc jeszcze na etacie w Starym Teatrze w Krakowie), szukał 

miejsca i możliwości na stworzenie niezależnej sceny w Zakopanem.  

Teatr zainaugurował działalność w setną rocznicę urodzin Witkiewicza. Nie miał 

formalnie uregulowanego statusu prawnego, gdyż nie został wpisany do rejestru instytucji 

artystycznych. Funkcjonował jako filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Zakopanem. Sala 

na tyłach dawnego Zakładu Wodoleczniczego, w której zespół pracował i wystawiał 

spektakle, została wydzierżawiona Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, który następnie 

przekazał ją do dyspozycji teatru. Aktorzy i reżyser własnym sumptem i głównie 

własnoręcznie ją odnowili i przystosowali. Koszty dzierżawy pokrył ówczesny Urząd 

Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej. Z teatrem nie podpisano jednak żadnej umowy, 

formalnie traktowany był jak teatr amatorski, co między innymi oznaczało, że aktorzy 
                                                             
459 Degler J., O teatrze Witkacego, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.witkacy.pl/o-teatrze-
witkacego.html [odczyt 10.12.2013].  
460 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły i dusza anielska Teatru Witkacego w Zakopanem, Kraków, 
s.26. 

http://www.witkacy.pl/o-teatrze-witkacego.html
http://www.witkacy.pl/o-teatrze-witkacego.html
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rozliczani byli według stawek dla amatorów, pracowali na umowy zlecenie i nie mogli 

liczyć na ubezpieczenie. Teatr nie miał pełnej swobody dysponowania wpływami 

z biletów. Decyzją Miejskiego Ośrodka Kultury pokrywano za nie wydatki poniesione 

przy realizacji kolejnych przedstawień, takie jak druk plakatów, zaproszeń, biletów, 

czasami potrzebne zakupy. Niezbędne remonty, scenografię, wyposażenia teatru, 

kostiumy i rekwizyty aktorzy przygotowywali sami. W jednym z listów do ojca, Ajka 

Wodecka, współtworząca wtedy teatr, napisała: „zadanie na dzisiaj – załatwić dwie rolki 

papy do remontu, potem jestem umówiona z Andrzejem, idziemy na śmietnik szukać 

rekwizytów”. Zapewne dlatego Andrzej Dziuk w pierwszym sprawozdaniu z działalności 

teatru, przesłanym do Wydziału Kultury i Sztuki w Nowym Sączu, któremu podlegał 

Miejski Ośrodek Kultury, napisał, że „scena działa na koszt własny członków zespołu”461. 

Dorota Ficoń, aktorka i jedna z założycielek teatru (prywatnie żona dyrektora), 

wspominając tamten czas, powiedziała: 

Bez etatów, ubezpieczenia, dotacji, wszystko wynajmowane. Pieniądze z biletów, które sami 

sprzedawaliśmy na Krupówkach – za nie można było opłacić wynajęcie kolejnych sal na próby 

i przedstawienia. Kostiumy – we własnym zakresie, do tej pory trzymam buty, sukienki, w których grałam. 

Wszystko kombinowane. Szkoła teatralna pożyczyła reflektory, pomagali pracownicy techniczni ze Starego 

Teatru, gdzie Andrzej wcześniej pracował. (…) Ustaliliśmy, że przez trzy lata nie możemy tego miejsca 

opuścić, że musimy dać sobie szansę. Bez względu na to, co się będzie działo – bez względu na nasze 

relacje. Umówiliśmy się na pracę, nie tylko na przygodę462. 

 Zespół zjednał sobie ówczesnych decydentów swoją wytrwałością. Już 

w pierwszym roku jego działalności Rada Kultury, prosząc Naczelnika Zakopanego 

o uregulowanie spraw mieszkaniowych aktorów, podkreślała ich determinację i fakt, że 

pracują bez honorariów. Rok później, przyznając zespołowi nagrodę z okazji dni 

działacza kultury – wyróżniano ich nie tylko za kreacje artystyczne, ale fizyczną pracę 

związaną z obsługą teatru i przygotowaniem spektakli.  

Jako rozwiązanie tymczasowe, Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny 

Modrzejewskiej, przyjęło Teatr Witkacego w swoje szeregi jako sekcję zawodową. 

Towarzystwo nie finansowało działalności sceny, ale zapewniało jej niezależność 

artystyczną. W drugim roku działalności teatr otrzymał dotację od Ministra Kultury 

i Sztuki, choć aktorzy wciąż pracowali bez prawa do ubezpieczenia. Władze 
                                                             
461 Świąder B. (2004), W metafizycznej dziurze, Gdańsk, s. 297. 
462 Ficoń D., Och! Być Różą van der Blaast!, rozm. przepr. Katarzyna Bielas, „Gazeta Wyborcza”, dodatek 
Duży Format , 18.02.2010, nr 41,[dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/88219.html 
[odczyt 13.11.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/88219.html
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wojewódzkie, którym zarówno władze miasta, jak i sam zespół, proponowały stworzenie 

stałego teatru i uregulowanie jego statusu prawnego, nie chciały przyjąć 

zaproponowanego przez teatr statutu. Jak tłumaczył wtedy Andrzej Dziuk: 

Chcemy robić teatr potrzebny ludziom. Jeśli byłoby to niemożliwe – wolę z takich form, jakie nam 

zaproponowano – skostniałych i biurokratycznych zrezygnować. (…) Bo gdyby miał powstać nowy teatr 

zawodowy – to naprawdę musi mieć trochę inny statut. Tym bardziej, że my już wypracowaliśmy przecież 

pewien model teatru (…)463. 

 Pierwsze lata działalności teatru, mimo niestabilnej sytuacji organizacyjnej 

przyniosły ogromne zainteresowanie publiczności i krytyki. Poszczególne spektakle biły 

rekordy popularności. Teatr Witkacego był kojarzy z przestrzenią wolności, odcinał się 

od panującego wówczas ustroju, zasad i schematów działania. Co istotne, recenzenci 

dostrzegli teatr dzięki publiczności. Jak powiedział Dziuk: „poszła fama, że coś 

ciekawego dzieje się w Zakopanem – i to było najważniejsze”464. W Zakopanem pojawili 

się krytycy teatralni, w tym takie osobistości jak Marta Fik, Konstanty Puzyna, Zbigniew 

Osiński. Jak przytacza Ewa Łubieniewska, pisano wtedy, iż jest to „jeden z najbardziej 

kochanych przez polską publiczność teatrów”; „zawirowany i nieobliczalny (…) 

stworzony z chęci buntu i wpisujący się w tradycje teatralnej herezji”465. Zespół pod 

przewodnictwem Dziuka sięgał po różne środki wyrazu i ekspresji, wykorzystywał też 

rozwiązania i zabiegi, które pozwalały wciągać widza w poszczególne wydarzenia, 

angażować go, nawiązywać z nim bezpośredni kontakt, a przez to traktować każdego – 

w myśl założeń Witkacego – jako indywiduum. 

Teatr stał się modny, wypadało w nim bywać, dla krytyki był przez kilka lat beniaminkiem. Po 

roku 1990 sytuacja radykalnie się zmieniła. Większość krytyków odwróciła się od niego, zniechęciły się 

elity, odżegnało się nowe pokolenie twórców. Pojawiły się ostre głosy krytyczne i zachęty do wyboru innej 

drogi. Na szczęście Andrzej Dziuk i jego zespół okazali się odporni nie tylko na tego rodzaju perswazje, ale 

także na różnego rodzaju mody i techniczno-inscenizacyjne nowinki. Pozostali wierni sobie. Oczywiście 

zmieniał się profil repertuarowy, odchodzili aktorzy, pojawiali się inni, były wzloty i upadki. I tak 

podążając własną drogą teatr wkroczył w wiek dojrzały466.  

Opowieść o autorskiej dyrekcji Andrzej Dziuka, ale i stworzonego przez niego 

zespołu i teatru, w myśl założeń niniejszej pracy, powinnam rozpocząć od roku 1991 – 

                                                             
463 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 302. 
464 Ibidem s. 31. 
465 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły… op. cit., s.11. 
466 Degler J., O teatrze… op.cit.  
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okresu w którym względna stabilizacja formalna zbiegła się z niechęcią krytyki – gdy 

teatr oficjalnie stał się publiczną instytucją kultury, a Dziuk jego dyrektorem. Ten okres 

będzie oczywiście główną osią moich obserwacji i rozważań, jednak, wyjątkowo w tym 

rozdziale, nawiązywać będę też do wcześniejszych wypowiedzi, założeń i wydarzeń, 

gdyż przez te wszystkie lata styl funkcjonowania teatru praktycznie nie uległ zmianie, 

a „tamte” doświadczenia mają ogromny wpływ na jego dzisiejszy kształt.  

Metafizyka 

Andrzej Dziuk jest charyzmatycznym wizjonerem. Potrafi precyzyjnie określić 

swoje przekonania, poglądy, ale i oczekiwania wobec innych. Pracownicy teatru 

podkreślają, że dyrektor dysponuje rozległą wiedzą, zarówno z zakresu literatury, sztuki 

teatru, teologii, jak i ekonomii, gospodarki czy polityki. Wsłuchując się w wypowiedzi 

Dziuka, szczególnie podczas zebrań z pracownikami oraz wczytując się w udzielane 

przez niego wywiady, zauważyłam, że niezależnie od tego czy mówi o finansach, 

organizacji teatru, jego misji lub poszczególnych spektaklach – charakteryzują go: 

patetyczny ton i odwołania do ontologii, ostatecznych wartości, sensu istnienia. 

W jednym z wywiadów sam konstatuje: „ze mną rozmowa jest trudna, bo zawsze 

wylądujemy w temacie niedefiniowalnym”467. W innym przeprasza za patetyczne słowa:  

Wiem, że dla wielu są nieznośne. Ale już nie mamy innych. Ja nie mam innych468.  

Dziuk w obszarze przywództwa opiera się nie na swojej wiedzy, wykształceniu 

czy cechach charakteru, ale porusza się w obszarze metafizyki. Swoją pozycję kształtuje 

poprzez odrzucenie popularnych czy może nawet populistycznych działań, poglądów 

i założeń. W trakcie naszej rozmowy stwierdza ze śmiechem: „nie jestem popularny, 

jestem wsiowym reżyserem”. Podkreśla, że nie chce pozostawać w głównym nurcie życia 

artystycznego (w tym estetyki). Na nowo stawia pytania o tajemnicę bytu i sposób jego 

poznania. Mówi, że najważniejszy jest dla niego drugi człowiek – właśnie jako tajemnica 

i skomplikowany cud istnienia. W pewnym sensie, kształtuje teatr Witkacego, jako 

swoisty kontrapunkt wobec otaczającej rzeczywistości. Tworzy „alternatywny”, nieco 

idealistyczny „świat”, zarówno w kontekście twórczości artystycznej, jak i przyjętych 

                                                             
467 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 40. 
468 Drewniak Ł., Uderzanie w zamknięte drzwi, „Przekrój” , 24.08.2010, nr 34, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/100539.html [odczyt. 15.12.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/100539.html
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wartości oraz zasad. Niektórych ów „świat” przyciąga chyba bardziej nawet niż Andrzej 

Dziuk. To jednak dyrektor teatru Witkacego jest jego twórcą i jądrem.  

Andrzej Dziuk (rocznik 1954) jest absolwentem polonistyki (Uniwersytet Śląski) 

oraz Wydziału Reżyserii Dramatu (Krakowska PWST). Przez rok studiował filozofię na 

Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 

co zresztą znamienne, na Wydziale Metafizycznym. Jak powiedział, jego „ukochanym 

przedmiotem”469 była teodycea, czyli historia dowodów na istnienie Boga – od 

starożytności po Sartre’a. Dziuk praktycznie nie ma doświadczenia pracy poza Teatrem 

Witkacego – jedynie dwa pierwsze lata po szkole (1983-1985) związany był ze Starym 

Teatrem w Krakowie.  

  
Zdjęcie 8. Andrzej Dziuk. Fot. Adam Golec. Źródło: krakow.gazeta.pl.  

Dyrektor wspomina, że jego „umiłowanie teatru trwa od dziecka”470. Zawsze 

aktywnie działał w kółkach teatralnych, występował na akademiach: 

Szybko jednak ujawniła się moja tęsknota, żeby nie być na tej scenie samemu, ale razem z innymi 

ludźmi, i nimi dyrygować. Dosłownie dyrygować, ponieważ moim niespełnionym marzeniem jest 

dyrygentura. (…) Dla mnie bycie dyrygentem oznaczało urzeczywistnienie czystej sztuki. (…) Doszedłem 

jednak do wniosku, że niezbędne jest dziś głębsze wejście w ludzką psyche. Trzeba się zanurzyć w świat, 

                                                             
469 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 21. 
470 Ibidem, s. 13. 
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który jest obok mnie, próbować go zrozumieć. Teatr był do tego wymarzonym miejscem. Odkąd pamiętam, 

miałem swój teatr. Tworzyłem go z grupą przyjaciół – od podstawówki, poprzez szkołę średnią, studia 

a nawet pobyt w wojsku471. 

Jak dodaje: 

Ja miałem to najpierw w sobie, zanim się zmaterializowało (…) Zawsze chciałem mówić własnym 

głosem472.  

Równocześnie Andrzej Dziuk sprawia wrażenie zaskoczonego własną historią, jej 

konsekwencją i spójnością. Opowiadając o sobie konstatuje: „to niezwykłe, ale tak 

właśnie ze mną jest”473. Podkreśla, że teatr Witkacego nie zrodził się z potrzeby kreacji 

czy nawet owego dyrygowania innymi. Podstawą stała się potrzeba zrozumienia drugiego 

człowieka, poznania „Tajemnicy Istnienia”.  

Dziuk tworzy swój teatr, również w jego wymiarze instytucjonalnym, między 

innymi w odniesieniu do religii i Boga.  

Widocznie to, że się uda było zapisane w gwiazdach, a Duch Święty nam sprzyjał. Kumulacja 

marzeń i oczekiwań sprawiła, że ta garstka ludzi zaryzykowała. Trzeba pamiętać, że ryzyko było totalne 

(…) to było jak poddanie się sile, która jest potężniejsza ode mnie. Jak misja474. 

Jak mówi, każde zadanie – czy to związane z reżyserią spektaklu czy tworzeniem 

struktur – traktuje bardzo poważnie, właśnie jako swego rodzaju powierzoną przez Boga 

misję. Tego samego wymaga od innych. Mówi o tym absolutnie poważnie, z pełnym 

przekonaniem. Takie myślenie może się udzielać. Buduje w ten sposób swoistą 

wspólnotę. Jerzy Chruściński, wspominając sposób w jaki trafił do teatru Witkacego 

wspomina, że: 

Zaraz po ślubie przyjechaliśmy z żoną do Zakopanego, żeby się dziadkami zaopiekować. To się 

tak mówi: przez przypadek zacząłem pracować w szkole muzycznej, przez przypadek ktoś przyszedł, żeby 

spytać, czy bym nie zaakompaniował, przez przypadek się zgodziłem mimo, że się wahałem. Ale nic się nie 

dzieje przez przypadek. Dzięki temu przypadkowi zetknąłem się z ludźmi, którzy mnie zafascynowali 

i „wessali”. Po tych 27 latach mogę powiedzieć górnolotnie, że jestem wdzięczny Opatrzności, że się tu 

znalazłem w odpowiednim miejscu i czasie475.  

                                                             
471 Ibidem 
472 Ibidem, s. 27-36. 
473 Ibidem, s. 13. 
474 Ibidem, s. 28. 
475 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły… op. cit., wkładka II. 



178 
 

Znamienne, że podczas uroczystego otwarcia teatru Witkacego po przebudowie, 

minister kultury, Bogdan Zdrojewski, podkreślał, że podjął decyzję o przeznaczeniu 

środków finansowych na inwestycję, nie tylko ze względu na miejsce, jakim jest 

Zakopane, ale z powodu „jakości duchowej”, którą zespół Witkacego oferuje.  

Mówiąc o swoim teatrze Dziuk odwołuje się też do wieloznacznej kategorii 

tajemnicy. Jak konstatuje: „teatr musi mieć tajemnicę”476. Osadzone jest w niej powstanie 

teatru: 

To jest jakaś tajemnica i niech tak zostanie. Oczywiście, rzecz w tym, żeby znaleźć się we 

właściwym miejscu i czasie. To spotkanie takich, a nie innych ludzi, którzy stworzyli ten zespół. To 

i Zakopane, i Witkacy. Młodzieńcze szaleństwo, determinacja. Ale suma tego wszystkiego nie zawsze daje 

taki sam wynik. Bez tego czegoś, co nazywamy tajemnicą, nie byłoby tego477.  

Tajemnicą pozostaje też sposób w jaki dyrektor dobiera – przynajmniej niektórych 

– współpracowników. Jak cytuje aktorów teatru Barbara Świąder: 

Podszedł do mnie w korytarzu i zapytał. Do dziś nie wiem dlaczego właśnie do mnie478.  

Dziuk dopytywany o tą kwestię odpowiada: 

Niech to pozostanie tajemnicą. Do dziś tak jest z ludźmi, którzy chcą pracować w tym teatrze. Też 

nie wiedzą, dlaczego właśnie oni mogą tu zostać. To nie są ludzie, którzy mnie lubią, ani ludzie którzy mi 

się podobają. Są oczywiście pewne reguły gry, zasady, ostre sito, ale to jeszcze nie wystarcza. Są przecież 

ludzie, którzy odpadają już po przejściu przez to sito. (…) To jest naprawdę dziwna historia… Nie powiem 

nic więcej. Są wyraźne kryteria i jest tajemnica – także ludzi, którzy tu pracują479. 

Krążą również „legendy” na temat stylu pracy Dziuka – reżysera i prób do 

spektakli. Poza zespołem artystycznym nikt nigdy w nich nie uczestniczy. Dziuk 

komentuje to mówiąc, że nie znosi gapiów, a przygotowanie spektaklu to proces 

„nieprawdopodobnie intymny”. Aktorzy w wywiadach zdradzają, że zdarzają się 

sytuacje, gdy pracują nad tekstem, nie wiedząc jaką rolę przewidział dla nich reżyser, lub 

otrzymują zadanie aktorskie, „postać”, nie znając tekstu.  

Spotkałam się z opinią, iż jest to wykalkulowana i służąca manipulacji „strategia” 

budowania specyficznego klimatu, ale też kontroli nad związanymi z teatrem osobami. 
                                                             
476 Drewniak Ł., Uderzanie w zamknięte drzwi…op. cit. 
477 Zalot B., Ciągle siebie zaskakujemy, „Tygodnik Podhalański” [online], 23.06.2006, [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27182.html?josso_assertion_id=44F32427030444BF [odczyt: 
10.01.2014]. 
478 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 56. 
479 Ibidem. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27182.html?josso_assertion_id=44F32427030444BF
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Gdy rozmawiałam z dyrektorem, sam przyznał, że kategoria „tajemnicy” jest nieostra 

i niewiele wyjaśnia, oraz że łatwo się nią zasłaniać. Dodał jednak, że on traktuje ją 

zupełnie poważnie, bo według niego mówienie o „tajemnicy” nie służy ukrywaniu 

czegokolwiek, a raczej uświadamiania tego, co i tak pozostaje ukryte.  

Na „kształt” teatru Witkacego, poza wspomnianymi już elementami, 

fundamentalny wpływ ma – nieprzypadkowo wybrany przez dyrektora i zespół – jego 

patron. Filozofia Witkacego, bliska filozofii dyrektora stała się katalizatorem całego 

przedsięwzięcia i nieustająco wyznacza kierunek rozwoju zakopiańskiej sceny. Oto słowa 

Andrzeja Dziuka: 

Według mnie ogromna mądrość Witkacego tkwi w tym, że on proponuje nam cały czas 

bezpośrednie, intymne spojrzenie na siebie w relacji z człowiekiem, ze światem. Spojrzenie odważne, bez 

różnych dookolnych usprawiedliwień w rodzaju: „taka jest natura świata”, „tacy są ludzie”, „taka jest 

polityka” (…) Nie jesteśmy Teatrem Witkacego po to, żeby co roku realizować premierę jego kolejnej 

sztuki. On nas cały czas fascynuje, tęsknimy za nim. (…) Nie nudzimy się Witkacym (…) Co jakiś czas 

urządzam „rekolekcje” dla zespołu – zazwyczaj przy okazji Urodzin. Przypominam o pryncypialnych 

założeniach, zasadach, o teorii Witkacego480. 

Jak dodała Dorota Ficoń: 

Zawsze chcieliśmy robić teatr żywy, żeby doszło do autentycznego spotkania. To było ważne dla 

Witkacego. Nie był dla nas martwym patronem – wyznaczał kierunek, podsuwał definicję sztuki, której 

celem nie jest opowiadanie historii, tylko wywoływanie uczuć metafizycznych. Taki teatr chcieliśmy robić 

– metafizyczny, artystyczny, poszukujący, mówić o najgłębszych, najistotniejszych sprawach. Człowiek, 

który wychodzi z teatru, powinien mieć wrażenie, jakby obudził się z dziwnego snu, został wytrącony 

z normalnego toku myślenia, z codzienności481.  

Dla Andrzeja Dziuka, teatr to przede wszystkim ludzie i miejsce spotkania, 

w którym chce poruszać „umysł, serce i wyobraźnię” widza482. Według dyrektora 

zakopiańskiej sceny „teatr zaczyna się od wielkiej tęsknoty bycia razem”. Odnosząc się 

do historii powstania teatru Witkacego, zaznacza, że jego sukces – a więc to, że wciąż 

trwa – opiera się na żywych i bliskich wewnętrznych i zewnętrznych relacjach: 

                                                             
480 Ibidem, s. 22-26. 
481 Ficoń D., Och! Być Różą van der Blaast… op. cit. 
482 Bałtyn H., Zespół ekspresjonistów, „Nowe Książki”, 17.01.2014, nr 8, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/175891.html [odczyt 3.02.1014].  

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/175891.html
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Ilu wybitnych ludzi przecież próbowało stworzyć teatr w Zakopanem i się nie udało. Może dlatego, 

że budowali na gabinetach dyrektorskich? My zaczęliśmy od zespołu i budowania więzi z publicznością. 

Uzależniliśmy się od siebie wzajemnie483. 

Dyrektor chce, by jego teatr był dla widza przestrzenią, w której może się oderwać 

od spraw codziennych. Widz jest według niego gościem, któremu należy się szacunek, 

między innymi dlatego, że podjął wyzwanie, zaryzykował.  

W teatrze wszyscy zwracają się do Andrzeja Dziuka mówiąc „szefie”, gdyż 

bardzo nie lubi określania „dyrektor”484. Zaznacza, że nie jest to kokieteria czy unikanie 

odpowiedzialności za osoby pracujące w teatrze lub sam teatr w jego wymiarze 

instytucjonalnym i formalnym. Jak wyjaśnił mi, ma poczucie, że gdyby sam traktował 

siebie jako dyrektora, to musiałby podlegać – także mentalnie – pewnym ograniczeniom, 

„musztrze”, temu co jest, przeciwieństwem wolności i niezależności. W związku z tym, 

by jakoś pogodzić te sprzeczności, woli traktować prowadzenie teatru w kategoriach 

kreacji oraz twórczości.  

 Czuję się bardziej reżyserem, być może także w kategoriach życiowych, trochę tak za Witkacym 

(ironicznie to mówię). Mówiąc o kreacji, myślę o umiejętności reagowania na to co nieprzewidywalne, 

nieoczywiste, nie rutynowe, niestandardowe. Funkcja dyrektora to jest umiejętność dopasowania się do 

pewnych przepisów, nakazów i zakazów, które są zewnętrzne i jako takie obowiązują. A bycie 

kreatywnym, bycie reżyserem, to jest stanie wobec sytuacji, która jest niejasna, nieoczywista, nieokreślona, 

niezdefiniowana. (…) Umiejętność zachowania się w takiej sytuacji jest niewygodna, trudna i ryzykowna, 

ale o ileż piękniejsza.  

 Dziuk wyjaśnia, że na takich zasadach buduje nie tylko teatr, ale też „siebie”. 

Wszystko, co wiąże się z narzuconymi rolami społecznymi, funkcyjnością, traktuje jako 

uwięzienie – sam woli nadawać wartość, odczytywać swoje miejsce i rolę, kreując tym 

samym przestrzeń wolności i osobistego szczęścia. Jak powiedział w rozmowie z Barbarą 

Świąder: 

Nieszczęście bycia w świecie polega na tym, że źle rozpoznajemy własne możliwości. Zawsze 

mamy poczucie, że „nie teraz”, „nie mnie”, „nie to”, „nie tak”. Definiujemy naszą egzystencję na poziomie 

fałszywej świadomości – wydaje nam się, że jesteśmy stworzeni do innego życia, do lepszej rzeczywistości. 

Gdyby człowiek prawdziwie rozpoznał potencjał, którym dysponuje, poczułby radość z odkrywania siebie 

i tego, co ma wokół485.  

                                                             
483 Zalot B., Ciągle siebie zaskakujemy… op.cit. 
484 Gdy nieświadoma tego faktu, tak się do niego zwróciłam, poprosił, żebym go nie „przezywała”. 
485 Świąder B. (2004), W metafizycznej…op.cit., s. 39. 
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Pytany, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że „teatr jest taki jak jego dyrektor”, 

Andrzej Dziuk zdecydowanie przytakuje, stwierdzając, że tego, czego wymaga od siebie 

automatycznie wymaga też od swoich przyjaciół, z którymi tworzy instytucję. Zjawisko 

tego „podobieństwa” teatru i dyrektora następuje nie w wymiarze analogii zachowań, ale 

„naczyń połączonych” i oddziaływania. Gdyby owego utożsamienia z teatrem zabrakło, 

rola dyrektora stałaby się obłudą – on jako dyrektor przychodził by „do pracy” 

i „wchodził w rolę”, pewną narzuconą funkcję. Byłoby to fałszywe, bo „trzeba by było 

zostawić siebie i być funkcyjnym”. Dziuk zauważa, że przepisy w pewnym stopniu, 

usprawiedliwiają lenistwo, niemoc i własne słabości. Zawsze można bowiem powiedzieć 

„no chciałbym, ale się nie da…”. Tymczasem, jak wspomina, jedna z pierwszych zasad, 

jaką przyjęli wspólnie z zespołem, brzmiała: „nie ma rzeczy niemożliwych”. „Ten 

horyzont zdarzeń, który się przed nami otwiera jest nieograniczony”. Jak dodaje, postawa 

ta nie jest uzależniona od wieku czy doświadczenia, ale charakteryzuje ludzi pełnych 

otwartości, tych których „cechuje pęd, odwaga pójścia dalej, przekraczania”.  

Ukuty przez Andrzeja Dziuk manifest teatru składa się z trzech słów. Teatr 

Witkacego ma być „metafizyczny, artystyczny i potrzebny”.  

Schronisko  

W obszarze reprezentacji ograniczonym do przedstawiania instytucji szerszemu 

gronu odbiorców poprzez media, Andrzej Dziuk jest praktycznie nieobecny. Dyrektor 

teatru Witkacego jest znany w środowisku i w kręgach związanych z Zakopanem486, 

a wiele osób deklaruje, że jest dla nich autorytetem, ale nie jest (i nie stara się być) 

osobowością medialną. O Teatrze Witkacego pisze się niewiele, jego dyrektor nie zasiada 

w żadnych radach, nie komentuje życia teatralnego, nie występuje w roli eksperta, rzadko 

prezentuje swoje spektakle na festiwalach, w niewielkim stopniu współpracuje z innymi 

teatrami. Paradoksalnie jednak owa „nieobecność” jest tym, co wyróżnia teatr Witkacego. 

Gdy już się o tym teatrze pisze, to właśnie podkreślając jego odmienność. Aktywność 

dyrektora na polu reprezentacji, obejmuje działania nie zawsze efektowne, ale 

pozostające w nurcie przyjętych założeń. Kluczem w tym zakresie jest stworzona 

i rozpowszechniona przez Dziuka formuła teatru – schroniska. 

                                                             
486 Sąd ten opieram na opinii znanych mi przewodników tatrzańskich, pracowników TPN-u oraz działaczy 
PTTK.  
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 W dokumentach przygotowanych na potrzeby Umowy w sprawie warunków 

organizacyjno finansowych działalności teatru487, opisując program teatru i jego misję 

Andrzej Dziuk zapisał, że prowadzona przez niego instytucja: 

Nieustannie i niestrudzenie realizuje swoją misję – teatr schronisko dla „teatrałów” tj. wszystkich 

ludzi mających związek z artystyczną stroną sztuki. 

Konsekwencją tej idei jest realizowanie przedstawień teatralnych inspirowanych dramaturgią (czy 

szerzej literaturą) traktującą o pryncypialnych sprawach takich jak: 

– obcość człowieka (jednostki) w świecie postępującej mechanizacji, – propagandy konsumpcjonizmu 

– zanik potrzeb wyższego rzędu – potrzeb metafizycznych, decydujących o istocie człowieczeństwa488.  

Koncepcja teatru-schroniska nawiązuje do tradycji regionu. Według słów 

dyrektora, przede wszystkim oznacza jednak azyl dla wszystkich, którzy są „złaknieni 

duchowej strawy, niepokorni, wypchnięci poza nawias społecznego przymusu, gotowi 

poddać się raczej dyktatowi wyobraźni, która powołuje do życia prawdziwszą od niego 

niby-egzystencję, by nie ulec powszechnemu nawykowi prowadzenia egzystencji na 

niby”489.  

„Schronisko” stało się słowem – kluczem. Przyjęło się wśród widzów i krytyków. 

Nieliczne, pojawiające się w mediach, teksty na temat teatru nawiązują do tej formuły i ją 

„zaszczepiają” odbiorcom. Pisze się, że Teatr Witkacego to: „Schronisko dla wrażliwych 

pod Tatrami”490, że spełnia rolę „schroniska, miejsca, gdzie spotykają się ludzie 

odczuwający wciąż żywą potrzebę obcowania ze sztuką”491. Krzysztof Najbor, aktor 

teatru, w jednym z wywiadów stwierdził, że to „schronisko dla ludzi, którzy kochają 

sztukę przez duże S”492. Z kolei Jerzy Jasiński w „Wiadomościach Kulturalnych” napisał, 

że: 

Co pewien czas jakaś tęsknota gna mnie, cepra urodzonego nad Bałtykiem, do Zakopanego. Od 

wielu lat te same nogi, które w dzień odpadają mi na górskich bezdrożach, wieczorem lunatycznie niosą 

                                                             
487 Załącznik do Uchwały Nr 1422/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27.11.2012 roku. 
488 Program działania teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Załącznik do Uchwały 
Nr 1422/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27.11.2012 roku. 
489 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły… op. cit., s.31. 
490 Sieradzki J., Szlak, „Odra”, 13.02.2013, nr 2, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/156023.html, Zalot-Tomalik B., Witkacy trwaj, „Tygodnik Podhalański” 25.02.2011, nr 
8, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111806.html, Zalot B., Jak narodził się 
teatr, „Tygodnik Podhalański”, 22.02.2007, nr 8, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/35612.html?josso_assertion_id=313ABCDC0EF46C0E 
491 Zastawna M., Chcemy być blisko ludzi, „Dziennik Elbląski”, 12.05.2011, nr 109,[dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/116925.html [odczyt: 10.12.2013]. 
492Zalot B., Niby takim jak było, „Tygodnik Podhalański”, 1.02.2008, nr 9, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/52152.html?josso_assertion_id=C93941ACBCC9D958 [odczyt: 
10.12.2013]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/156023.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/156023.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111806.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/116925.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/52152.html?josso_assertion_id=C93941ACBCC9D958
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mnie pod adres Chramcówki 15, do Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – jedynego w swoim 

rodzaju schroniska dla ludzi wrażliwych, gdzie można rozgrzać się legendarną już gorącą herbatą 

i... Sztuką. Ze wszystkich zakątków kraju, ba – świata, pielgrzymują tu niedobitki "teatrałów", którzy 

ocaleli z pogromu kultury. Zbierają się w zaciszu podgiewonckiego teatru, jak pierwsi chrześcijanie 

w rzymskich katakumbach. Odurzeni niepowtarzalnym tatrzańskim powietrzem, podnieceni 

majestatycznym pięknem gór493. 

Formuła schroniska osadza teatr w jego charakterystycznym otoczeniu, które 

samo w sobie jest silnie skomercjalizowaną „marką”. Równocześnie podkreśla 

wyjątkowość nie tylko teatru, ale też jego widzów. Docierając do budynku dawnych 

zakładów dr Chramca, udowadniają, a czasem dopiero odkrywają, własną wrażliwość, 

„człowieczeństwo” i umiejętność niepoddawania się dyktatowi skomercjalizowanego 

otoczenia. Pośrednio formuła schroniska nawiązuje też do pewnego wzorca artysty 

w Zakopanem, wypracowanego przez artystów młodopolskich. Owo „schronisko”, 

wymieniane wraz z nazwiskiem patrona teatru, tworzy tym samym spójną całość, budując 

wizerunek teatru. 

„Fenomen” teatru Witkacego opisują dwie książki: W metafizycznej dziurze 

Barbary Świąder oraz Piekielne pomysły i dusza anielska Teatru Witkacego w Zakopanem 

Ewy Łubieniewskiej. Pierwsza powstała z okazji obchodów dziesięciolecia swojego 

istnienia. Kulisy działalności teatru przedstawione są w formie obszernych wywiadów 

z dyrektorem, aktorami (zarówno obecnymi jak i byłymi) i pracownikami. Barbara 

Świąder we wstępie do swojej książki, wspomina podróże nocnymi pociągami na trasie 

Gdynia – Zakopane, zbierane i pieczołowicie przechowywane plakaty, zdjęcia 

i wejściówki, które były dla niej namacalnym dowodem na istnienie „teatru-schroniska”. 

Patetyczny i egzaltowany ton, w którym opisuje teatr i własne wspominania z nim 

związane, kwituje słowami „przepraszam, ale cóż począć, kiedy tak właśnie było”494. 

Publikacja Ewy Łubieniewskiej rekonstruuje całokształt działalności sceny na 

Chramcówkach nie tylko w oparciu o materiały archiwalne teatru (scenariusze, projekty 

scenografii, recenzje itp.), ale głównie z autopsji autorki. „Zespół Teatru Witkacego 

sportretowany został jako żywy organizm, który zmienia się w czasie, coś w nim 

obumiera, coś nowego pączkuje, ale stale pozostaje żywy i w mocno 

skomercjalizowanym Zakopanem –nader potrzebny”495. 

                                                             
493 Jasiński J., Wariat, zakonnica, czarownice, widma..., „Wiadomości Kulturalne”, 8.12.1996, nr 49, [dok. 
elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/71528,druk.html [odczyt: 10.12.2013]. 
494 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 7. 
495 Bałtyn H., Zespół ekspresjonistów… op. cit. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/71528,druk.html
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Ulica Chramcówki, przy której znajduje się teatr, jest oddalona od centrum 

Zakopanego o około 4 kilometry. Nie jest to duży dystans, ale widzowie podobno czasem 

narzekają, że mają do teatru „tak daleko”, tym bardziej, że bilety są m.in. sprzedawane 

w punkcie przy Krupówkach, w samym centrum miasta. Według dyrektora, takie 

usytuowanie teatru to świadomy zabieg. Widzowie – czy to schodzący z tatrzańskich 

szlaków, czy wędrujący jedynie po Krupówkach, muszą do teatru dosłownie dotrzeć496 co 

symbolizować ma drogę jaką przebywa się do schroniska. Muszą porzucić „rzeczywistość 

oswojoną” na rzecz tego co nieznane.  

Zgodnie z zamysłem dyrektora, w przestrzeni miasta teatr bardzo wyraźnie 

sygnalizuje swoją obecność i wskazuje widzom drogę. Utrzymane w czarno-białej 

tonacji, wypisane charakterystycznym pismem, „jakby wyszły spod pióra 

Witkiewicza”497 plakaty, afisze, i znaki pojawiają się w różnych, nie zawsze oczywistych 

miejscach. Zaprojektowane przez Ewę Dyakowską-Berbekę, od początku istnienia teatru 

uległy jedynie drobnym korektom, są więc – podobnie jak teatr Witkacego – niemal 

niezmienne. Jak zauważył Grzegorz Niziołek: 

Stworzony ex nihil Teatr im. Witkacego, oplątał dość szybko siecią swoich znaków 

i drogowskazów niemal całe Zakopane, stwarzając rodzaj labiryntu, którego stał się ośrodkiem. Teatr 

narzucił swoją topografię, wyznaczając sobie miejsce centralne498. 

                

Zdjęcie 9. Reklama Teatru Witkacego. Fot. Sławomir Wojtkowski. Źródło:  
http://www.wojtkowski.waw.pl/teksty/95/zakopane-zima-w-99-reklamowych-odslonach[odczyt 5.01.2014]. 
                                                             
496 Większość busów dojeżdża jedynie do dworca, skąd do teatru nadal trzeba przejść ok. 1,5 kilometra 
piechotą.  
497 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły… op.cit., s.28. 
498 Niziołek G., Sny w teatrze Witkacego, „Res Publica”, 1990, nr 9, s. 139. 
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Zdjęcie 10. Reklama Teatru Wiekacego. Fot. Sławomir Wojtkowski. Źródło: 
http://www.wojtkowski.waw.pl/teksty/95/zakopane-zima-w-99-reklamowych-odslonach[odczyt 5.01.2014]. 

           
Zdjęcie 11. Reklama Teatru Wiekacego. Fot. Sławomir Wojtkowski. Źródło: 
http://www.wojtkowski.waw.pl/teksty/95/zakopane-zima-w-99-reklamowych-odslonach[odczyt 5.01.2014]. 

 Sam budynek teatru, nawet mimo przeprowadzonego remontu, zachował 

tradycyjną architekturę. Niewidoczny z głównej drogi i pozostający poza głównymi 

szlakami spacerowymi Zakopanego, stanowi jednak atrakcję. Elewacja budynku niemal 

od początku działalności teatru, ozdabiana jest malowidłami przedstawiającymi patrona 

albo grafikami, dla których inspiracją jest działalność teatru. Na ścianie frontowej 

widnieje obecnie portret Witkacego oraz rysunki i dowcipne myśli jego autorstwa. 
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Chcemy, aby od samego początku widz przychodząc do teatru obcował z kulturą i twórczością 

Witkacego. Zanim wejdzie do teatru, dozna przedsmaku tego, co go czeka w środku499. 

 Teatr Witkacego obecny jest również w przestrzeni miasta, Tatrzańskiego Parku 

Narodowego i najbliższych okolic poprzez swoje spektakle, które odbywają się poza 

budynkiem. Intensyfikacja tych działań miała miejsce w okresie remontu, który wyłączył 

z użytku dużą scenę. Ol 12-7(StEG, WIEN) na motywach Szalonej lokomotywy 

Witkiewicza grany był w przedziale pociągu relacji Zakopane – Poronin. Fujawica 

Kasprowicza, wystawiona została w Muzeum Kasprowicza na Harendzie, Meda, 

Barabasz, Czlapówki –Zakopane wystawiane były między innymi w Auli Zakopiańskiego 

Centrum Edukacji, Intermezzo grano oraz …Świat wydanie drugie, przedstawiano 

w przestrzeni Dworca Tatrzańskiego. Spektakl Odsłonięcie Morskiego Oka przygotowany 

z okazji stulecia najstarszego schroniska w polskich Tatrach prezentowany był zarówno 

nad Morskim Okiem, jak i na trasie z Polanicy do schroniska. Teatr jest też obecny 

podczas miejskich uroczystości500, organizuje też czasami uliczne pokazy na 

Krupówkach.  

Zakopane, jak mówi Dziuk, inspiruje. Tak bardzo, że musi wraz z zespołem 

bronić się przed tak zwaną „zakopianiną”, która działa jak narkotyk i jest specyficzna dla 

tego miejsca: 

Zakopane to miejsce ekscentryczne, dziwaczne – konglomerat różnych kultur (folklor góralski, 

Młoda Polska tatrzańska). Przerażająca mieszanina gustów. Zdaniem Witkacego Zakopane to taki wyrostek 

robaczkowy ślepej kiszki, w którym spotykają się wszystkie małe i wzniosłe sprawy polskie. (…) efekty 

dłuższego przebywania w tym tyglu to: łatwość zblazowania się, puszczenia, łatwość bycia artystą, 

traktowania wszystkiego (nawet tego, co banalne i głupie) w kategoriach sztuki, tylko dlatego, że jest 

moje501. 

Ewa Łubieniewska pisze, że rdzenni zakopiańczycy długo teatru nie rozpieszczali. 

Jak dodaje, być może „w nadziei, że Witkacowskie choroby wieku młodzieńczego 

przejdą jak odra czy koklusz, a potem znowu będzie spokój”502. Przytacza nawet słowa 

jednej z mieszkanek: 

                                                             
499 Zakopane. Teatr Witkacego po gruntownej przebudowie, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/151871.html [odczyt 12.02.2014].  
500 Np. 75-ta rocznica uzyskania praw miejskich przez Zakopane. 
501 Świąder B. (2004), W metafizycznej…op.cit., s. 31. 
502 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły… op.cit., s.15. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/151871.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/151871.html
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Mówicie, że Zakopane was nie akceptowało. A czy to takie dziwne? (…) Przyjechała garstka 

młokosów. Pamiętam wasz pierwszy spektakl. Aktorzy latali po scenie goli, tu mi w buty sypią popiół, tu 

jakieś węże ze ściany wychodzą, a w dodatku musiałam stać, a przecież za bilet zapłaciłam. Nie za bardzo 

rozumiem tę waszą sztukę503. 

Dziuk twierdzi, że nigdy nie chciał i nadal nie chce nikogo na siłę do siebie czy 

swojego teatru przekonywać, a szczególnie mieszkańców. Jak dodaje, nie z przekory, ale 

z szacunku dla nich samych: 

Miejsce wybraliśmy świadomie i pokochaliśmy je. Ale jesteśmy obcy. To jest "Skalne Podhale", 

miejsce, które zawsze było trudne. Już i Witkacy twierdził, że w Zakopanem można jedynie "zniechęcić się 

i zmarnieć" (…). Niełatwo się tu zaaklimatyzować, zakorzenić – nie sądzę, żeby to się komukolwiek udało 

– nawet po 20 latach – jak to ma miejsce w naszym przypadku. A wkupywanie się czy podlizywanie 

miejscowym uważam za błąd. Oni cenią odrębność, poczucie własnej wartości504. 

Teatr funkcjonuje w Zakopanem już niemal od trzydziestu lat. Można powiedzieć, 

że wrósł w przestrzeń miasta i świadomość odwiedzających kurort turystów. Bywa 

zresztą postrzegany właśnie przez pryzmat specyficznego trybu działalności 

wyznaczanego przez sezony turystyczne. Niektórzy zauważają, że „stał się dobrze 

w realiach osadzoną, placówką turystyczną”505. 

 Badania, które były prowadzone w teatrze, wskazują, że 92% publiczności teatru 

stanowią osoby, które przyjechały do Zakopanego z niemal całej Polski (głównie 

Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Lublina, Poznania, Trójmiasta). Mieszkańcy 

najbliższych okolic stanowią ledwie 5% widzów506. Niemal połowa ankietowanych 

zaznaczyła, że o teatrze dowiedziała się od swojej rodziny lub znajomych, osiem procent 

określiło, że zna teatr od lat, pisząc m.in.: „to się wie”; „tego po prostu nie można nie 

wiedzieć”; „miłość do tego teatru od pierwszego wejrzenia”. Wiele osób wskazywało, że 

teatr Witkacego kojarzy im się z pięknymi chwilami, młodością, wypoczynkiem czy 

romantycznymi wyjazdami: „pierwsza wizyta w teatrze w czasach szkoły średniej – 

niezapomniane wrażenie”; „wspomnienia z czasów gdy było mniej obowiązków”; 

„przyszedłem z przyjaciółką w 1993”. Chruściński zauważa, że do teatru przychodzi 

kolejne pokolenie: „tak naprawdę teraz przychodzą dzieci tych, którzy oglądali nasze 

                                                             
503 Ibidem., s.14. 
504 Piwowar M., Świat ceprów i górali, „Rzeczpospolita”, 23.01.2006, nr 19, 23.01.2006, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/21063.html [odczyt 15.01.2014]. 
505 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły… op.cit., s. 54. 
506 Pozostałe ponad 3% to widzowie z zagranicy. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/21063.html
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spektakle na początku działalności”. W pewnym sensie teatr funkcjonuje więc w oparciu 

o sentyment, wspomnienia i wrażenia swoich pierwszych widzów. 

Łubieniewska ocenia, że brak asymilacji teatru z mieszkańcami jest wynikiem 

decyzji dyrektora i członków zespołu. Przytacza pierwszy spektakl Autoparodię, który 

zapoczątkował „mityczny podział na wybrańców (podlegających magicznej mocy miasta) 

i szarych obywateli (pozbawionych tego, skądinąd niebezpiecznego, daru)”507. Jak 

zaznacza, zespół swoją tożsamość zbudował właśnie na wyodrębnieniu z lokalnego 

środowiska, podkreślając rozdział pomiędzy tymi, którzy zostali „dotknięci stygmatami 

sztuki”, a „niewolnikami codzienności”. Równocześnie jednak dyrektor do każdego 

odnosi się z szacunkiem, a widza traktuje jak wyjątkowego gościa. 

Od chwili przekroczenia oszklonych drzwi budynku na Chramcówkach budowano z gośćmi teatru 

autentyczną, bliską więź, zaskakującą dla publiczności przyzwyczajonej do przestrzegania zasady 

oficjalnego dystansu między widownią a sceną. Zamiast biletera w stosownym uniformie, zatrudnionego, 

aby obsłużyć nabywców sztuki, którzy zgłaszają się po odbiór towaru, przybyłych witał w progu reżyser 

lub aktor. Witał jak starych lub nowo poznanych znajomych508.  

Tak jak w tatrzańskich schroniskach, widzowie – jak „utrudzeni wędrowcy” 

częstowani są herbatą. 

Poczęstunek jako pewien znak, metafora, ukazujący czym jest teatr i jaką rolę odgrywa w nim 

widz: zawsze kluczową. Widz to najważniejsze kryterium. Widz nigdy nie był traktowany poniżej naszego 

własnego poziomu. Nigdy niczego nie kwitowaliśmy machnięciem ręką, że nie ma co się wysilać, bo widz 

tego nie zrozumie. (…) widz jest oczekiwanym pielgrzymem, dzięki któremu ja żyję. Bo jeśli on nie 

przyjdzie, to ja nie mam z czego żyć. 

Swoistym wyróżnikiem teatru Witkacego jest fakt, iż o teatrze tym nie pisze się 

zupełnie w kontekście finansowych roszczeń czy sporów z organizatorem509. Znalazłam 

tylko jedną wypowiedź, w której dyrektor nawiązał do kwestii finansowych, wyrażając 

swoje rozczarowanie na wieść, że nie uda się wyremontować, mocno już wtedy 

zniszczonego budynku. 

Jestem smutny, bo właśnie dowiedziałem się, że nie uda nam się zrealizować naszego projektu 

modernizacji teatru. Nie dostaliśmy na niego pieniędzy. Nie rozumiem dlaczego... Nasz teatr jest mocny 

duchem, o czym mogli się państwo przekonać, ale jest w coraz gorszym stanie technicznym. Mam nadzieję, 

                                                             
507 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły… op.cit., s.31. 
508 Ibidem, s. 21. 
509 Zastanawia mnie, czy nie jest to też powód, dla którego tak niewiele pojawia się na jego temat 
artykułów. 
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że sobie z tym poradzimy. Zakładamy fundację, będziemy się starać o status organizacji pożytku 

publicznego510. 

Fundusze udało się pozyskać dopiero trzy lata po tej wypowiedzi. Pytany wtedy 

przez Drewniaka, o pozyskiwanie funduszy, powiedział: 

Nie umiem prosić. To upokarzające i niełatwe. Wierzę, że artysta nie musi krzyczeć: dajcie mi to, 

dajcie tamto. Najskuteczniejsze jest pokazanie własnej roboty. Naszych sponsorów nikt niczym nie mamił, 

niczego im nie obiecywał. Najpierw oglądali przedstawienie, a potem zakochiwali się w teatrze, w jego 

atmosferze, stawali się naszymi przyjaciółmi. Artyście nic się nie należy. Naprawdę511. 

Jacek Sieradzki, w artykule dotyczącym otwarcia Teatru Witkacego po 

gruntownym remoncie, napisał: 

A zakopiańczykom nie śniła się technika, którą szczęśliwie mogą mieć dziś. (…) Cuda nad 

cudami! Pewnie trzeba być niepoprawnie sentymentalnym, żeby miast zachłysnąć się tym olśniewającym 

potencjałem widowiskowym, mieć za szczęście raczej to, że remont nie usunął z foyer wieloskrzydłych 

drzwi, pamiętających epokę, gdy Witkacy próbował zakładać Teatr Formistyczny. (…) 

Tymczasem właśnie przez te drzwi (i kształt galerii w foyer), przez te oczy i przez tę herbatę jak 

z Pięciu Stawów zakopiański teatr, modernizując (i standaryzując) technikę, ocalił najważniejsze: 

niepowtarzalność. Gwarancję, że przekraczając ten próg, trafia się do świata sztuki traktowanej 

z bezwzględną powagą. I że uniesienia właściwe dla samotnej włóczęgi po górskich ścieżkach mają szansę 

szukać tu swego przedłużenia. Proszę mi pokazać inny adres w polskiej okolicy ofiarowujący podobną 

pewność!512 

Teatr posiada kilkunastu sponsorów. Założona przez zaprzyjaźnione z teatrem 

osoby fundacja wspiera proces pozyskiwania środków. Dyrektor, nawiązując do historii 

teatru, a szczególnie jego początków, gdy zespół nie dysponował środkami finansowymi 

stwierdził, że: 

Nauczyło nas to jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli nie potrafimy być samowystarczalni, choć 

bardzo chcielibyśmy być samowystarczalni, to przede wszystkim nie możemy niczego tak naprawdę żądać. 

Czyli nie mamy prawa oczekiwać od innych, że nam coś dadzą. Bo niby dlaczego? (…) Jeżeli my sobie ani 

na to nie zapracowaliśmy, ani nie zasłużyliśmy, ani nie potrafiliśmy wypracować tych pieniędzy. 

Co z tego, że teatr nie jest dotowany na takim poziomi jak byśmy chcieli czy jak powinien być. Co 

z tego, że nie mamy pieniędzy na realizację rzeczy, które ja, czy moi koledzy chcielibyśmy zrealizować. To 

                                                             
510 Urodziny Witkacego, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/35723.html [odczyt 
28.12.2013]. 
511 Drewniak Ł., Uderzanie w zamknięte… op.cit. 
512 Sieradzki J., Szlak…op.cit. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/35723.html
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jeszcze nie jest powód do tego żeby narzekać. (…) jakim prawem, gdy jest tyle problemów dookoła mnie, 

jest tylu ludzi, którzy potrzebują pomocy (…) właśnie ja mam być faworyzowany. (…) Oczywiście, że teatr 

siłą własnej woli czy przyzwyczajenia nie przetrwa. Oczywiście, że teatr musi być subwencjonowany, musi 

być wspierany, tylko w granicach jakiejś odpowiedzialności. Właściwym rozpoznaniu roli, kultury i teatru 

w życiu narodu czy danej społeczności. (…) bez zbędnego zadęcia, ale z drugiej strony (…) bez takiej 

bardzo niemiłej deprecjacji.  

Pytany o relacje z organizatorem, dyrektor stwierdza, iż dla niego jest to zupełnie 

naturalne, że ze swoich decyzji powinien umieć się wytłumaczyć i jasno je uzasadnić. 

Stąd nie dostrzega żadnych nieporozumień na tej linii, nie traktuje urzędników, jako 

wrogów czy oponentów.  

Krytycy, którzy powrócili do teatru po latach, z pewnym zdziwieniem, a czasem 

odrobinie złośliwie zauważają, że właściwie nic się w nim nie zmieniło. W 2006 roku, 

Joanna Derkaczew, pisząc o Dementia praecox zakopianiensis, stwierdziała: 

Scena na Chramcówkach w zamyśle miała być przede wszystkim schroniskiem dla ludzi 

szukających odpoczynku od wyprorokowanej przez Witkacego współczesności. Czas się tutaj zatrzymał 

pod surowym spojrzeniem patrona, którego oczy wymalowane są na zewnętrznej ścianie budynku. Jego 

progu nigdy nie przestąpiła młoda dramaturgia, nawet młodzi aktorzy trafiają tam rzadko, zwabieni legendą 

i artystowską aurą. (…)W murach sanatorium mieszka też podobno Anioł Ochoty do Życia, który 

w chwilach zwątpienia podśpiewuje artystom ich hymn Daj mi, daj, Witkacy sił.513 

Dwa lata później, Łukasz Drewniak w recenzji z Barabasza, zauważył, iż „Dziuk 

reżyser jest impregnowany na nowinki techniczne, stylistyczne, lekturowe. Od ponad 

20 lat z premedytacją stoi w miejscu, bo to piękne miejsce”514. 

Z kolei w 2013 roku, Jacek Sieradzki, przy okazji recenzji z Na niby – naprawdę, 

konstatuje, że: 

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza jest dziś dość daleko od głównego traktu, którym 

pomyka polskie życie sceniczne. Po części na własne życzenie, w zgodzie ze świadomie wybranym 

izolacjonizmem, po części ze względu na niekompatybilność mainstreamowych mód z zakopiańską 

praktyką. A po części właśnie dlatego, że pytania o dramat wiary – tudzież równie dobrze o dramat 

niewiary – brane w sensie egzystencjalnym, a nie obyczajowym czy praktycznym, tak naprawdę nie mają 

wstępu na trakt515. 

                                                             
513 Derkaczew J., Spadochroniarze Witkacego, „Gazeta Wyborcza”, 29.07.2009, nr 176, [dok. elektr.], 
dostęp online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/28167.html [odczyt 28.12.2013]. 
514 Drewniak Ł., Golgota niewiary, „Dziennik Polski” 22.08.2008, nr 196, [dok. elektr.], dostęp online: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/58835.html [odczyt 28.12.2013]. 
515 Sieradzki J., Szlak…op.cit. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/28167.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/58835.html
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I jak dodaje: 

Proszę tylko, by było mi wolno się ucieszyć, że oprócz traktu są jeszcze szlaki górskie. 

Ze schroniskiem516. 

Krąg 

 

           

Zdjęcie 12. Zespół Teatru Witkacego. Brak informacji o autorze zdjęcia. Źródło: materiały teatru, 
http://www.witkacy.pl/. 

Relacje dyrektora z pracownikami teatru, które charakteryzują obszar zarządzania, 

w opinii jednych opierają się na dyktaturze i manipulacji, w opinii innych świadczą 

o autentycznej zespołowości. Barbara Świąder, zamieszczając w swojej książce „Słownik 

Teatru Witkacego”, wpisała do niego między innymi hasło „wszyscy”: 

Teatr Witkacego, jest chyba najbardziej demokratycznym teatrem w Polsce, a może i na świecie. 

Wszyscy pracownicy tego teatru są równi – przynajmniej w pracy. Obowiązuje zasada – wszyscy robią 

wszystko. Pracownicy techniczni występują w spektaklach, a aktorzy montują dekoracje517.  

 Dyrektor, pytany o to jak prowadzi swój teatr, odpowiada: 

 Tu się przypomina to słynne powiedzenie, że demokracja to uświadomiony terroryzm. (…) Musi 

być pewna jasność… jasność to słowo obowiązuje wszystkich, który tu pracują. Oni muszą wiedzieć po co 

są, co robią, po co to robią, dlaczego to robią tak a nie inaczej. To jest bardzo ważne, żeby oni czuli się 

                                                             
516 Ibidem 
517 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 286. 
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koniecznym elementem zespołu, koniecznym elementem teatru, koniecznym elementem tak zwanej 

większej całości, którą jest teatr. Żeby rozumieli, że to co oni robią, buduje ten teatr, a nie jest czymś 

zbędnym, czymś mało istotnym.  

Unikając pojęć związanych z zarządzaniem, w charakterystyczny dla siebie 

sposób, Andrzej Dziuk opowiada o codziennym funkcjonowaniu teatru w kategoriach 

pasji, dążenia do prawdy, odkrywania siebie. Powtarza, że podstawą jego teatru jest 

zespół wszystkich (nie tylko artystycznych) pracowników 

W zamkniętym kręgu nie może być pustego miejsca, bo ten krąg jest pęknięty wtedy. To musi być 

takie poczucie, że w tej wielości wszyscy jesteśmy, czy próbujemy być, bardzo różnorodną jednością. Tu 

nie ma mowy o żadnym monolicie, ani charakterologicznym intelektualnym, światopoglądowym, bo to 

byłoby żałosne. Jest jakiś rodzaj, takiego zamkniętego, cudownego, połączonego kręgu, połączonych 

różnych istot, z których każdy po swojemu rozumie, odkrywa swoją rolę. Spełnia się tutaj.  

 W obszarze zarządzania Andrzej Dziuk kształtuje swój teatr w oparciu o wartości, 

metafizykę, misję. Właściwie jego podejście nie różni się diametralnie od ogólnie 

przyjętych (przynajmniej w teorii) wzorców, według których to człowiek jest 

najważniejszym zasobem każdej instytucji. Ponieważ jednak Dziuk mówi o tym 

odwołując się między innymi do filozofii, wiary czy metafizyki – jego działania wydają 

się nabierać, nieco magicznego charakteru. W teatrze panuje specyficzna atmosfera, 

budowana w dużej mierze przez Dyrektora, który podkreśla wyjątkowość i wagę spotkań, 

działań, podejmowanych decyzji.  

Choć Andrzej Dziuk nie lubi słowa dyrektor i pojęcia z zakresu zarządzania 

określa „sztucznymi”, to jednak nie dystansuje się wobec nich. Przyjmuje i akceptuje 

zasady związane z „publicznością” jego teatru, ale często ubiera je we własne słowa. 

Wszelkie kwestie formalne są dla niego oczywiste – skoro tak stanowią przepisy i coś 

musi być, to dyrektor to szanuje i tego przestrzega. Nie zżyma się na obowiązujące 

wymogi. Jak deklaruje, dostrzega ich sens. Pytany o strukturę organizacyjną i podział 

obowiązków pomiędzy pracownikami, dyrektor odparł, że: 

Tak zwana struktura organizacyjna – to jest taka nowomowa administracyjna – ona nie powinna 

być fikcją, bo to jest kwestia zależności, odpowiedzialności, podziału obowiązków. Dużo mnie to 

kosztowało, by nie tworzyć fikcji, by nie był to model przepisany z Urzędu Marszałkowskiego, czy 

jakiegoś tam schematu, ale aby odzwierciedlał rzeczywisty stan rzeczy, jak ten teatr naprawdę funkcjonuje. 
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Czyli jest tam na przykład funkcja głównego plastyka, jest funkcja mojej asystentki518, których normalnie 

nie ma w takich strukturach. Bardzo trudno taką martwą strukturę zmodyfikować. Trzeba się nagłówkować 

by w tą nomenklaturę, to nazewnictwo, tak to wpisać, by tu się znalazła, ta rzeczywiście funkcjonująca 

osoba, która naprawdę tę rolę pełni i bez której ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania teatru. 

Dziuk podkreśla, że wszelkie dokumenty opisujące kształt instytucjonalny teatru 

są wtórne wobec praktyki działalności jego teatru. Zaznacza, że styl i podstawowe zasady 

jego funkcjonowania wypracował na długo przed tym, gdy jakiekolwiek formalne zasady 

zaczęły zakopiańską scenę obowiązywać. Według Dziuka sposób, w jaki w teatrze 

Witkacego traktowani są pracownicy oraz jakie stawiane są przed nimi oczekiwania 

i wymagania, wynikają z przyjętych założeń, stosunku do widza, stosunku do „Sztuki”. 

Dziuk zaszczepia w swoich pracownikach to, jak sam traktuje swoją pracę: 

To sprawia, że trudno tutaj mówić o takiej dezynwolturze, tylko mogę mówić o wolności, która 

staje się odpowiedzialnością. (…) Ja jestem wolny, ponieważ jestem odpowiedzialny za miejsce, w którym 

pracuję. Ja jestem wolny, ponieważ jestem odpowiedzialny za majątek tego teatru. Ja jestem wolny, 

ponieważ chcę to robić, ponieważ to mi sprawia przyjemność. (…) nie cierpię katuszy i czekam tylko, 

kiedy mi się skończy dyżur, tylko przeżywam. 

Jako przykład podaje pracowników ochrony, którzy pojawili się w teatrze po jego 

modernizacji. Są to osoby, które pracują w teatrze na zasadzie outsourcingu, a więc de 

facto zatrudnieni przez zewnętrzną firmę. Dziuk podkreśla, że nie miał bezpośredniego 

wpływu na ich wybór. Mimo to od początku starał się „by nie mieli poczucia, że chronią 

magazyn traktorów”. Zwracał uwagę na to, jak do pracowników ochrony zwracają się 

członkowie zespołu, w jaki sposób się ze sobą komunikują, czego od siebie wymagają. 

W ocenie dyrektora pracownicy ochrony bardzo szybko zrozumieli, jakie obwiązują 

w teatrze reguły gry. Czują się za niego współodpowiedzialni, z własnej inicjatywy robią 

dodatkowe obchody. Witają gości. Spektakle oglądają na monitoringu i podobno 

podsłuchują jak reaguje publiczność, ciesząc się z każdego sukcesu. Bardzo często mówią 

o tym miejscu „nasz teatr”. Dyrektor konstatuje, że: „to jest rodzaj swoistego 

oddziaływania, tego co dają osoby, które tutaj pracują”.  

W teatrze obowiązują zasady bezwzględnie poważnego traktowania pracy 

i samowystarczalności. Aktorzy, nie zależnie od tego, w którym momencie 

przedstawienia wchodzą na scenę, mają obowiązek pojawić się na godzinę przed 

spektaklem. Do każdego wieczoru, gdy grany jest spektakl, rozpisany jest też grafik, na 
                                                             
518 Ja osobiście na dotarłam do dokumentu prezentującego strukturę organizacyjną teatru z wpisanym 
stanowiskiem asystentki dyrektora.  
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którym zaznaczane jest, kto zajmuje się częstowaniem gości herbatą, kto stoi przy 

drzwiach, oraz kto danego dnia pełni dyżur w kasie. W trakcie pracy nad nowymi 

realizacjami, dyrektor bezwzględnie wymaga skupienia, gdyż jak tłumaczy: 

Tu po prostu chodzi o właściwą hierarchię. Jeśli serio traktujemy siebie, widza, swoją pracę – to 

nie możemy pozwolić sobie na bylejakość, dekoncentrację, brak dyscypliny. Ja to traktuję w kategoriach 

odpowiedzialności. To poważne traktowanie spektaklu w kategoriach sacrum. To wymaga skupienia, 

koncentracji, niedocenianej dziś kontemplacji. Kontemplacja jest wsłuchaniem się w swojego daimoniona, 

w swój wewnętrzny głos. Przed spektaklem musi być ten moment kontemplacji, wyciszenia, który pozwala 

się prowadzić temu duchowi519.  

Choć w teatrze zatrudniona jest sprzątaczka, jest zespół techniczny i pracownia 

kostiumów, to jednak w razie potrzeby wszyscy pracują nad przygotowaniem spektaklu 

i wszyscy dbają o teatr. „W archiwum Krzysztofa Najbora znajduje się fotografia Szefa 

pracującego łopatą”520.  

Według Dziuka, aktorzy powinni stworzyć sobie przestrzeń i warunki pracy, 

wobec tego na równi z innymi pomagają w sprzątaniu, przenoszeniu oraz montażu 

dekoracji: 

Skoro aktor odpowiada za swój kostium, to sobie go musi kupić, załatwić, uszyć, musi go potem 

wyprasować, wyprać, powiesić. Aktor odpowiada za miejsce swojej pracy, swojej kreacji – za scenę. Musi 

ją odkurzyć, pozamiatać, posprzątać. (…) zrobić przestrzeń, żeby móc tworzyć. To też chodzi o coś jeszcze 

głębszego, o to, gdzie się zaczyna akt kreacji. 

Z kolei na przykład księgowa, jako równoprawny członek zespołu, niezależnie od 

swoich codziennych zadań. w razie potrzeby szyje kostiumy lub występuje w roli 

statysty. Działania te obrosły już w pewnym sensie legendą521. Opisywane są jako swoiste 

kuriozum: 

Ważniejsza od nowinek jest hermetyczna wspólnota, w której nie ma podziału na gwiazdy 

i halabardników. Aktorzy często sami montują dekoracje, sprzedają bilety. Zdarza się też, że Andrzej Dziuk 

szyje kostiumy, a księgowa siada na scenie z maszyną do szycia522. 

 Andrzej Dziuk denerwuje się, że wszyscy to podkreślają: 

 (…) bo to takie modne, bo najprościej to złapać. Myśmy tego nigdy nie podkreślali, bo to było oczywiste. 

                                                             
519 Zalot B., Ciągle siebie zaskakujemy…op.cit. 
520 Świąder B. (2004), W metafizycznej…op.cit., s. 286. 
521 Były szczególnie podkreślane w pierwszych latach istnienia teatru.  
522 Derkaczew J., Spadochroniarze Witkacego… op.cit. 
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Według niego jest to jedynie przejaw sposobu myślenia, fundamentalnych 

założeń, stosunku do sztuki teatru. Podkreśla, że dla każdego pracownika są to działania 

naturalne. Księgowa, Bernadetta Piksa wspomina, że: 

Początkowo styl pracy w tym miejscu mnie przerażał. Wszystko było zupełnie nowe i inne od 

moich wyobrażeń na temat pracy w księgowości – wieczorne dyżury, pomaganie przed premierami. 

Z czasem to mi się szalenie spodobało, weszło w krew (…) tu obowiązują inne priorytety. Najważniejszy 

jest spektakl. (…) Teatr polega na tym, że robi się spektakle, a moja praca polega na tym, że robię 

wszystko, co się da, żeby to było możliwe523.  

Z kolei Dorota Juchniewicz, kierownik działu kadr, stwierdza: 

Nie pracujemy na godzinki, ale tyle ile potrzeba. Nie ma tu pojęcia „nadgodzin” (…) Jak trzeba to 

szyję na maszynie kostiumy, a kiedy nie ma sprzątaczki, pomagam sprzątać cały teatr. W sytuacjach 

ekstremalnych ruszam na poszukiwanie sponsorów dla Teatru. Jest nas tak mało, że rzeczywiście czujemy 

się tu jak w rodzinie524.  

Dla „poczucia wspólnoty”, czy rodzinności ważny jest zapewne fakt, że aktorzy 

teatru Witkacego nie grają w innych teatrach, nie pojawiają się w serialach. Choć 

następuje oczywiście pewna naturalna rotacja, zarówno aktorów, jak i pracowników 

administracyjnych, to jednak wszyscy podkreślają stałość i całkowite oddanie całego 

zespołu. Dorota Ficoń podkreśla jednak, że: 

Od początku było powiedziane, że ma być rozdział między życiem prywatnym i pracą. Nie 

spędzamy ze sobą 24 godzin na dobę, wakacji; każdy ma swoje życie, można się przyjaźnić, ale nie ma 

takiego wymogu, są wspólne imprezy, np. tradycja wspólnego sylwestra i urodzin Witkacego525. 

Podział ten jest przestrzegany również w toku pracy nad spektaklami. Dziuk 

zaznacza, że wspólnie z aktorami pilnują podziału na to, co prywatne, i to, co teatralne, 

umawiając się, że są granice, których przekraczać nie wolno. 

 Andrzej Dziuk, jako dyrektor naczelny teatru Witkacego nie ukrywa, że ostatnie 

słowo zawsze należy do niego. W procesie decyzyjnym udział biorą jednak wszyscy, lub 

– w zależności od tematyki – wybrane (najbardziej kompetentne w danej kwestii) grupy 

pracowników. Poszczególne tematy omawiane są na spotkaniach rady artystycznej, 

zespołu administracyjnego, czasem tylko zespołu osób odpowiedzialnych za promocję 

teatru. Dyrektor podkreśla, że podczas tych spotkań, obligatoryjne jest przedstawienie 
                                                             
523 Świąder B. (2004), W metafizycznej…op.cit., s. 254. 
524 Ibidem, s. 255. 
525 Ficoń D., Och! Być Różą van der Blaast…op.cit. 
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swojego zdania, nie dopuszcza sytuacji, w której ktoś stwierdza, że coś go nie obchodzi, 

że jego stanowisko nie jest istotne. 

To co tutaj jest przyjęte, nie wiem czy zwyczajowo, czy ja to tak narzuciłem. Zacytuję to co mówią 

moi aktorzy (…) to im daje poczucie wolności. Oni mogą powiedzieć wszystko, mogą przedstawić każdą 

decyzję, że ktoś jest albo na tak, albo na nie. I robią to bez zbędnych, chorobliwych lęków, czy złego 

obciążenia – bo wiedzą, że to i tak ja podejmę decyzję. Oni są traktowani na zasadzie bardzo ważnego 

głosu. Nie ma czegoś takiego, że ten głos jest teoretyczny czy nieważny. Zresztą całe moje funkcjonowanie 

tu, jest na to przykładem. (…) Nie każdy lubi podejmować decyzje za całość. Natomiast każdy lubi mieć 

swoje zdanie i dobrze się czuje, kiedy może powiedzieć to co myśli, właściwie bez konsekwencji. (…) to 

jest dla mnie bardzo ważne. Lubię posłuchać co ludzie mówią, co o tym myślą. To jest dla mnie bardzo 

cenne.  

Spotkania odbywają się w „gabinecie” dyrektora, przestronnym pomieszczeniu, 

którego jedna ze ścian jest przeszklona. Ponieważ gabinet dyrektora jest pierwszy 

w szpalerze pokoi pracowników526, wszyscy wchodzący i wychodzący pracownicy nie 

tylko są widziani, ale też widzą co się dzieje w środku. W pokoju centralne miejsce 

zajmuje duży prostokątny stół527. Podczas zebrań oba końce stołu zajmują dyrektor i jego 

zastępca.  

Andrzej Chruściński jako muzyk jest członkiem zespołu artystycznego, jako 

zastępca tworzy też pion administracyjny. Jak mówi: 

W Teatrze Witkacego nauczyłem się mnóstwa rzeczy nie koniecznie związanych z moim 

muzycznym zawodem. Na przykład stałem się specjalistą od prawa i przetargów, a bywam sekretarką. Nie 

zawsze jest cudownie, to nie jest prawda, że zawsze płynie się z prądem. Szczęściem jest, gdy praca 

sprawia przyjemność i jeszcze dostaje się za to pieniądze – mnie to spotyka codziennie528. 

Według regulaminu teatru, podział zadań pomiędzy Dyrektora Teatru a jego 

Zastępcę wyraża się poprzez organizację sprawowania nadzoru nad pracą poszczególnych 

komórek organizacyjnych. W praktyce, jak mówi Dziuk, podział ten to „kwestia czasu 

(gdy ja nie mam czasu proszę Jurka o załatwienie różnych spraw) i zaufania (jeśli wiem, 

że Jurek coś zrobi lepiej)”. Jak dodaje dyrektor: „to, że ktoś się nazywa zastępcą 

dyrektora – nie wiem czy to ważne czy nieważne – myślę, że to jest mniej ważne, istotne 

jest to, że ma pewien zakres odpowiedzialności i reprezentacji”. Jerzy Chruściński, 

pytany przez Barbarę Świąder o funkcję dyrektora, odparł: 

                                                             
526 Które również, według projektu dyrektora, mają przeszklone ściany. 
527 Nie ma dodatkowego stolika-biurka dyrektora.  
528 Zastawna M., Chcemy być blisko ludzi… op.cit. 
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Tak naprawdę oznacza to załatwianie rozmaitych przyziemnych, codziennych spraw. To bardzo 

niewdzięczna funkcja, ale ktoś musi ją pełnić. Właściwie od dawna zajmowałem się tego typu rzeczami. 

Samoistnie stałem się jakby prawą ręką Andrzeja. Nie wiem, czy to z powodu mojego charakteru. Od kilku 

lat pełnię to stanowisko oficjalnie. (…) Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy trochę udało mi się odciążyć 

Andrzeja, choć wiadomo, że on i tak musi trzymać na wszystkim swoją rękę. (…) Mimo, że mam tak zwaną 

duszę artysty, jestem człowiekiem mocno stąpającym po ziemi. Dlatego czasami między nami iskrzy, ale 

dzięki temu także się dopełniamy. Zresztą lepiej, że poiskrzy między nami, niż miałoby się to przenosić na 

cały zespół529.  

Andrzej Dziuk, jako dyrektor artystyczny, a często też reżyser prezentowanych na 

zakopiańskiej scenie spektakli, stwierdza, że swoje działania w tym zakresie 

podporządkowuje rozwojowi aktorów. Konstruowanie repertuaru, poza wyznacznikami 

związanymi z charakterem teatru, jest procesem szukania możliwości dla doskonalenia 

umiejętności poszczególnych członków zespołu artystycznego. W zakresie pracy 

artystycznej i przygotowania spektakli Dziuk jest wymagającym i zasadniczym 

przełożonym. Aktorzy w swój zakres obowiązków, poza wspomnianymi już zmianami 

dekoracji czy obowiązkiem dbania o własny kostium, wpisane mają również: obecność na 

próbach, radach artystycznych, ale też higienę głosu i utrzymanie kondycji fizycznej. 

„Globalnie to nazywając – rozwój”530. 

 Pracujący czasem w Witkacym reżyserzy, cenią sobie zdyscyplinowanie 

pracowników teatru, to, że zawsze mają cały zespół na każdej próbie. Młodsi aktorzy, 

zwracają uwagę na obowiązujące „twarde i wyraźne” zasady. Jak wspomina Alicja 

Dąbrowska: 

Kiedyś podczas próby zaklęłam, dyrektor zwrócił mi uwagę. Na początku pomyślałam, że 

przesadza. Później jednak w konfrontacji z zespołem innego teatru531 zrozumiałam, o co chodziło, że scenę 

i ludzi na niej trzeba szanować (…) zasada szanowania sceny jest bardzo ważna532. 

Równocześnie jednak dyrektor zapewnia swoim aktorom niezbędną swobodę 

i stara się odpowiadać na ich potrzeby. Każdy z aktorów ma klucze od teatru, każdy może 

do niego przyjść, kiedy ma taką potrzebę, zawsze też może liczyć na dodatkową próbę. 

Jak powiedział jeden z młodszych aktorów: 

                                                             
529 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 211 – 212.. 
530 Zastawna M., Chcemy być blisko ludzi… op.cit. 
531 Alicja Dąbrowska pracowała w teatrze Witkacego w w latach 2009 – 2011 
532 Zalot –Tomalik B., Klucze od Teatru, „Tygodnik Podhalański”, 24.02.2011, nr 8 [dok. elektr.], dostęp 
online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111802.html [odczyt 12.02.2014]. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111802.html
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Dziuk bywa mistrzem w pojęciu azjatyckim. Nie jest twoim opiekunem i niańką. Zdarza się, że cię 

wybatoży, ale to wszystko jest dla twojego dobra, chociaż czasem się tego nie rozumie533. 

Dyrektor nie lubi robić zastępstw w spektaklach, bo „dla niego najważniejszy jest 

człowiek, kiedy pracuje z nowym człowiekiem, to właściwie robi nowy spektakl”534. 

Gdy, w 1992 roku, odchodził z teatru Andrzej Jesionek, wtedy „wbrew sloganowi, że nie 

ma ludzi niezastąpionych Dziuk wolał wycofać spektakl, niż obsadzić kogoś innego 

w roli głównego bohatera”535.  

Choć dyrektor w rozmowie z Barbarą Świąder, która dopytywała go o sposób 

doboru ludzi tworzących teatr, powoływał się na tajemnicę, nie ukrywał też, że każdy 

musi przejść przez sito weryfikacji. Jak wyjaśnia, jeśli ktoś go zainteresuje to jest 

zapraszany na rozmowę i spotkanie. Wtedy następuje kilkuetapowe „przesłuchanie”, 

a następnie (przy rekomendacji Dziuka) spotkanie z zespołem. Dominik Piejko 

wspomina, że: 

Spotkanie trwało 2 godziny, jak wyszedłem czułem się tak wykończony, jakbym 2 razy przejechał 

na rowerze Pętlę Bieszczadzką. Potem było jeszcze spotkanie z zespołem, długie, pełne napięcia 

oczekiwanie, ich akceptacja, 3-miesięczny okres próbny536. 

W tym okresie członkowie zespołu „weryfikują” nową osobę. Ewa Beata 

Wodecka, która pracowała w teatrze jako plastyk i scenograf teatru, wspomina, że był to 

okres, którego nigdy nie lubiła: 

Bardzo nie lubiłam siebie w roli – nie wiem jak to nazwać: selekcjonera, klasyfikatora, 

„oceniacza”, weryfikatora? Słowem – nie lubiłam okresów próbnych, przez które musiały przejść osoby 

chcące z nami pracować. Chyba było to źle wymyślone. Było coś fałszywego w tych „egzaminach”, zawsze 

się czułam bardzo niewygodnie537.  

Jak mówi dyrektor, niezależnie od wszystkiego, potem i tak następuje „cudowny 

wewnętrzny proces, docierania się, czy sprawdzania się albo nie”. 

 To się zawsze musi skończyć – bo takie są reguły gry – tym, że osoba która ma chce 

współtworzyć ten teatr, po okresie próbnym, kończy to tym, że gra główną rolę w spektaklu. I to jest 

właściwie moment decydujący. Gra w tym zespole, w tym miejscu. (…) to jest wtedy o tyle uczciwe, że się 

                                                             
533 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 149. 
534 Ibidem. 
535 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły…op.cit., s.37. 
536 Zalot –Tomalik B., Klucze od Teatru…op. cit. 
537 Świąder B. (2004), W metafizycznej… op. cit., s. 246. 
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już trochę poznaliśmy i wiemy czy interesują nas te same sprawy, czy służymy tym samym wartościom, 

czy też – przy całym szacunku – no jest nam nie po drodze.  

Krzysztof Łakomik stwierdza, że Dziuk od samego początku „szybko się 

orientował z kim ma do czynienia, kto na jakich falach nadaje, czego potrzebuje”538. 

Dostrzegają to też krytycy: 

Jakaś tajemnicza siła, może intuicja Andrzeja Dziuka albo działanie z góry patrona powoduje, że 

w tych niełatwych czasach udaje się do tego miejsca przyciągnąć ludzi, którzy dorobku 26 lat nie zmarnują, 

a może nawet go wzbogacą. Którzy rozumieją teatr w ten sam – niemodny dziś sposób i chcą poświęcić się 

sztuce. Witkacy trwaj!539 

  

                                                             
538 Łubieniewska E. (2013) Piekielne pomysły…op.cit, s.26. 
539 Zalot-Tomalik B., Witkacy trwaj… op. cit. 
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Podsumowanie 

Czucie i wiara silniej mówi do mnie, Niż mędrca szkiełko i oko. 

Adam Mickiewicz, Romantyczność 

 Teatr (dyrektora) 

 Wskazując, z bogactwa definicji i ujęć, najważniejsze cechy obiektu badań, 

kierowałam się założeniem, że nie interesują mnie zjawiska niszowe czy skrajne, ale ów 

funkcjonujący w społecznym dyskursie „przeciętny” teatr. Identyfikując, czym jest 

w praktyce, posługiwałam się kluczem najprostszych skojarzeń, najczęstszych form 

organizacyjnych oraz powszechnie używanych określeń. W tym kontekście obiekt badań 

opisują przymiotniki: polski, publiczny, dramatyczny, instytucjonalny. Dodatkowo 

w niniejszej pracy wprowadzona też została kategoria teatru jako „dzieła”, odnosząca się 

do roli dyrektora teatru określonej zarówno w przepisach prawnych, jak i konstytuującej 

się w ramach społecznego dyskursu. 

Badane instytucje funkcjonują w wyrazistych i ściśle określonych ramach. 

Większość kwestii finansowych, organizacyjnych i administracyjnych regulują przepisy 

prawne. Możliwości działania teatrów w pewnym sensie określa też otoczenie (w tym 

organizator) na podstawie własnych oczekiwań, założeń, wyobrażeń czy przyjętych norm. 

Teatry te, choć w różnym stopniu i zakresie, mieszczą się w przedstawionym przez 

Zenona Butkiewicza obrazie540 teatru ułożonym wedle jego najbardziej typowych cech, 

choć każdy z nich jest „typowy” pod nieco innym względem. Można więc odnieść 

wrażenie, że przestrzeń indywidualnej kreacji dyrektora instytucji jest mocno 

ograniczona. Tymczasem, nawet przy uwzględnieniu oczywistych różnic, styl działania, 

sposób komunikacji, filozofia funkcjonowania opisanych instytucji, wydają się podważać 

istnienie „przeciętnego” czy „normalnego” teatru.  

 Teatr Łaźnia Nowa, Teatr Polski oraz Teatr Witkacego to unikalne kombinacje, na 

które składają się: ich historia, zasoby, otoczenie, a przede wszystkim poglądy, styl 

działania i sposób myślenia ich dyrektorów. Każdy z tych teatrów jest na swój sposób 

wyjątkowy. Każdy spełnia właściwe tylko sobie i aktualne w danej chwili – sprawowania 

konkretnej dyrekcji – „posłannictwo”. Równocześnie żaden nie dysponuje jasno 

                                                             
540 Teatry w Polsce 2007 – 2009…op. cit. 
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określoną, podaną do publicznej widomości misją541. Wszelkie założenia, priorytety, cele 

konstytuują się w miarę kolejnych decyzji i pomysłów dyrektorów. Nie oznacza to, że nie 

można wskazać zasadniczych, charakterystycznych dla tych teatrów i dyrekcji cech.  

 Łaźnia Nowa odgrywa istotną rolę w rewitalizacji dzielnicy, prezentując 

„afirmatywne”542, rozrywkowe i zaangażowane społecznie spektakle. Teatr Polski, 

według zamysłu Mieszkowskiego, jest przede wszystkim przestrzenią wolności 

i bezpieczeństwa dla artystów. Polityczny, nowoczesny repertuar pozwala widzom 

oswajać się z eksperymentami artystycznymi. Teatr Witkacego to schronisko, ostoja 

„Sztuki”, czego wyrazem jest jego misteryjny nurt działalności.  

W każdej z tych instytucji panują inne zwyczaje, inaczej kształtują się relacje. 

W Łaźni Nowej dyrektor Bartosz Szydłowski nad wszystkim sprawuje kontrolę, zawsze 

ma ostatnie zdanie i ogranicza możliwe pole dyskusji. Nie posiada i nie buduje zespołu 

artystycznego, ale tworzy sprawny zespół administracyjny. Silnie związany ze swoim 

teatrem, ambicjonalnie traktuje zadania teatru i potrafi przekonywać innych do własnych 

wizji. Krzysztof Mieszkowski swoją rolę w zakresie decyzji administracyjnych ogranicza 

do niezbędnego minimum. Skupia się przede wszystkim na artystycznym wymiarze 

działalności, w tym zakresie dyskutuje, rozważa różne propozycje. Stymuluje i organizuje 

przestrzeń dialogu pomiędzy pracownikami teatru a twórcami, którzy zyskują poczucie 

bezpieczeństwa i możliwości śmiałych poszukiwań artystycznych. Andrzej Dziuk 

podkreśla, że teatr Witkacego buduje wraz ze swoimi przyjaciółmi. W związku z tym, 

choć sam zawsze podejmuje wszystkie decyzje, prowadzi z pracownikami nieustanny 

dialog. Odwołuje się do wartości, nadając nawet prostym działaniom wyjątkowe 

znaczenie.  

 Przyglądając się badanym instytucjom można uznać, że „przeciętny” teatr jest 

więc pewnym naturalnym abstraktem, potrzebnym w publicznej debacie, pozwalającym 

na niezbędne uogólnienia. To właściwie kwestia oczywista. W trakcie prowadzenia 

badań, śledząc medialne doniesienia, odniosłam jednak wrażenie, że bardzo często się 

o tym zapomina. Wiele informacji dotyczących konkretnych teatrów przedstawianych jest 

jednostronnie, często bez choćby próby przedstawienia kontekstu czy wyjaśnienia 

okoliczności. Brakuje też źródeł, z których czerpać można informacje na temat 

działalności teatrów, planów dotyczących ich rozwoju, kondycji finansowej, sposobu 
                                                             
541 W niektórych dokumentach raportujących działalność instytucji, można natknąć się na sformułowanie 
„misją teatru jest…”. Poza tymi dokumentami sformułowania te nie są wykorzystywane czy 
upowszechniane. 
542 Jak swoje propozycje repertuarowe określa czasem Szydłowski. 
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działania. Większość danych, zarówno na stronach poszczególnych instytucji, jak 

i organizatora jest niekompletna, często też nieaktualna. Paweł Płoski w raporcie na temat 

teatru przygotowanym na potrzeby Kongresu Kultury z 2009 roku, zauważył, że  

Teatry nie udostępniają w sposób wyczerpujący informacji na temat swojej działalności – zasadą 

jest ukrywanie danych. (…) Można zrozumieć, że jest to świadoma strategia przeciw tym, którzy chcieliby 

wykorzystywać takie dane do krytykowania teatrów publicznych, bez wnikania w problemy 

funkcjonowania tych jednostek543. 

 W Polsce praktycznie nie prowadzi się regularnych badań organizacji życia 

teatralnego544. Pojedyncze raporty czy opracowania, które pojawiły się w tym zakresie, 

opierają się przede wszystkim na badaniach ankietowych. Potrzeba statystycznego opisu 

sektora teatru oraz prowadzenie ogólnej publicznej dyskusji na ten temat jest w pełni 

zrozumiała i niezbędna. Można jednak odnieść wrażenie, że w wielu sytuacjach dyskusja 

ta zatrzymuje się na poziomie statystyki oraz uogólnień i w odniesieniu do 

poszczególnych instytucji nie uwzględnia ich indywidualnych cech. Być może z tego 

właśnie powodu, dyrektorzy tak niechętnie udostępniają dane – bojąc się krzywdzących 

porównań czy oceny w odniesieniu do bliżej nieokreślonych „norm”. Być może też 

dlatego, w konsekwencji, środowisko teatralne jest tak bardzo podzielone.  

Podczas cyklu debat „Z Kulturą o kulturze – kultura pod ścianą” można było 

zaobserwować, jak dyrektorzy teatrów „okopują się”, broniąc swoich poglądów, traktując 

często wszelkie uwagi jak ataki, które należy odeprzeć. Choć tak często podkreślają, że 

siłą polskiego teatru jest jego różnorodność, to wydaje się, że sami jej nie akceptują. 

Jedyną słuszną koncepcją teatru pozostaje ich własna. Tymczasem różne rozwiązania 

i pomysły mają w zasadzie ten sam fundament. Niezależnie od poglądów na sztukę teatru, 

każdy z dyrektorów badanych instytucji w centrum swoich zainteresowań stawia spektakl 

i widza. 

 Czucie i wiara dyrektora 

Dyrektorzy badanych teatrów, każdy na swój sposób, w codziennych działaniach 

i wypełnianiu powierzonych im funkcji, wydają się opierać przede wszystkim na „czuciu 

i wierze”. Bartosz Szydłowski, choć nie unika pojęć charakterystycznych dla zarządzania, 

wprost deklaruje, że opiera się na swoistej (mającej raczej wymiar psychologiczny niż 

                                                             
543 Płoski P. (2009) Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, Warszawa, s.5. 
544 Ibidem. 
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mistyczny) „duchowości” i przeczuciach. Krzysztof Mieszkowski koncentruje się niemal 

wyłącznie na działalności artystycznej, „opowiadaniu” i „tworzeniu” świata, właściwie 

ignorując pozostałe elementy związane z funkcjonowaniem teatru. Andrzej Dziuk mówi 

o „mistycyzmie”, ingerencji Ducha Świętego, wartościach – swój teatr również 

przedstawia w kategoriach duchowości i wiary. W każdym przypadku relacja pomiędzy 

dyrektorem a jego teatrem wydaje się być niezwykle osobista, wręcz intymna. Oparta jest 

na osobistych marzeniach, ambicjach, wierze, potrzebach, poszukiwaniach i fascynacjach. 

Dyrektorzy nie tyle sprawują powierzoną im i w pewien sposób wypracowaną 

(„wychodzoną”, wymarzoną) funkcję, ile realizują życiowy projekt, misję i powołanie.  

Autorstwo jako nadawanie sensu 

Roman Batko, podsumowując w książce Golem, Midas, Awatar, Złoty Cielec 

swoje badania, obserwacje i wnioski na temat publicznych organizacji, pisząc o sensie 

działalności instytucji, wskazał, że: 

Wydaje się, że najprościej dzisiaj poszukiwać sensu nie w makroskali, gdzie mało kto już ufa 

wielkim narracjom polityk rządowych, ale na poziomie praktycznego działania konkretnych organizacji 

publicznych, które będąc blisko obywateli mogą realizować sensownie projekty. (…) Skoro wielkie 

narracje nie działają, to jedyną możliwością poszukiwania straconego sensu jest codzienne podejmowanie 

pozytywnego hasła mikronarracji – „róbmy swoje!”, rozwiniętego twórczo przez Wojciecha Młynarskiego: 

Póki jeszcze ciut się chce, 

W myśleniu sens, w działaniu racja, 

Próbujmy więc545. 

 Siłą osobistej relacji łączącej dyrektora i instytucję jest właśnie owa 

„mikronarracja sensu”, wiara i konsekwencja. Jak zauważa Batko, sens jest „w jakimś 

stopniu najpierw odczuty a później dopiero przemyślany”546. Pozostaje to zgodne z tym, 

co deklarują, czy o czym opowiadają dyrektorzy. Z ich poglądami i działaniami można 

się nie zgadzać. Jednak to oni nadają sens działalności instytucji również przez to, że są 

wyraziści. Swoista zaborczość, która zdaje się ich charakteryzować, jest tym co pcha teatr 

w wytyczonym przez nich kierunku. 

Warto dążyć do zmiany sposobu w jaki prowadzona jest publiczna dyskusja na 

temat działalności teatrów. W tym zakresie fundamentalnym zadaniem wydaje się być 

                                                             
545 Batko R. (2013), Golem, Midas, Awatar… op. cit., s. 283 – 285. 
546 Ibidem, s.282. 
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próba wypracowania wspólnego języka różnych zainteresowanych działalnością teatru 

stron. W kwestii formalnej, „urzędniczej” oceny warto dopuścić do głosu wszelkie 

argumenty związane z działalnością artystyczną, kreacją, twórczością, natchnieniem. 

Pozwolić na eksperymenty i błędy, uwzględnić różnorodność, kontekst działalności 

instytucji. Być może organizator, oceniając poszczególne działania dyrektorów, powinien 

przyjąć dodatkową kategorię określoną jako „konsekwencja”. Z jednej strony jako 

„konsekwencja” warunków, oczekiwań i potrzeb otoczenia. Z drugiej jako 

„konsekwentne działanie”, wierność głoszonym ideom, zasadom i przekonaniom. Być 

może taka analiza pozwoliłaby lepiej zrozumieć, a czasem nawet dostrzec sens 

podejmowanych przez dyrektorów działań. 

 Wydaje się też, że dyrektorzy powinni znacznie bardziej eksponować swoje 

osiągnięcia, pomysły i indywidualne rozwiązania w zakresie zarządzania. Nie unikać 

niektórych pojęć i nie bać się ich biznesowych konotacji, lecz wykorzystywać je 

w opowieściach o swojej codziennej pracy. Prowadzenie teatru w jego wymiarze 

organizacyjnym i administracyjnym wymaga przecież równie wiele kreatywności jak 

proces tworzenia547.  

Zakończenie – Otwarcie? 

Trzeba pchnąć polski teatr na nowe tory. 

Wykonać tych parę robótek, a potem położyć się spać. 

Leon Schiller 

Analizując z perspektywy ostatniego rozdziału badania, spostrzeżenia i zdobyte 

przy pisaniu niniejszej pracy doświadczenia, widzę, jak wiele jest obszarów, których nie 

poznałam a które wydają się warte zgłębienia i mogłyby rzucić inne światło na badany 

obszar. Dostrzegam też sporo potknięć i chwil, w których inne zachowanie, inne słowa 

czy reakcja, pozwoliłyby mi – być może – uzyskać więcej ciekawych informacji. Z tej 

perspektywy pozostaje mi już jednak mieć tylko nadzieję, że opisani Dyrektorzy, czytając 

poszczególne rozdziały, nie zwrócą się do mnie słowami Kotarbińskiego: 

                                                             
547 Parafraza stwierdzenia z książki Trzy oblicza przywództwa: Prowadzenie przedsiębiorstw wymaga od 
menedżerów równie wiele kreatywności jak proces tworzenia od artystów. 
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Dowiedziałem się, z tej lektury, że moje poglądy (…) są zgoła inne, niż sobie dotychczas 

wyobrażałem548. 

 Jeśli jednak w którymś miejscu tak właśnie sobie pomyślą, mam nadzieję, że inne 

spojrzenie na ich przekonania i motywacje stanie się dla nich choć w niewielkim stopniu 

inspirujące. 

 Do słowa zakończenie, za Dariuszem Kosińskim549, ośmielam się też dodać 

słówko „otwarcie?” choć ze znakiem zapytania. Ucząc się na błędach czy korzystając 

z rozwiązań przyjętych w niniejszej pracy – ciekawe wydaje mi się podjęcie badań nad 

autorstwem jednej osoby, która piastowała stanowisko dyrektora w różnych teatrach. Być 

może na tej podstawie udałoby się stworzyć listę różnych rozwiązań, pomysłów, metod – 

ku inspiracji i refleksji. 

  

                                                             
548 Cyt.za: Grochowska M. (2013), Wytrąceni z milczenia, Wołowiec, s. 43. 
549 Kosiński D. (2010), Teatra polskie… op. cit., s. 516. 
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