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Szanowni Państwo, 

mamy dwa powody, żeby wyrazić swoją opinię na temat dokumentu 

zatytułowanego Metodyka zarządzania projektami przygotowanego dla Teatru 

Studio w Warszawie. Powody są merytoryczne. Jeden bardziej historyczny – w 

Instytucie Teatralnym gromadzimy wiedzę na temat organizacji i zarządzania 

teatrami od kiedy pojawiły się jako instytucje w przestrzeni publicznej – a drugi 

bardziej współczesny: 21 września br. na spotkaniu szeroko rozumianego 

środowiska teatralnego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku Instytut 

Teatralny został wyznaczony jako najlepsze miejsce, przy którym działać będzie 

grupa robocza pracująca nad ochroną teatru publicznego w Polsce, poprawą 

warunków jego funkcjonowania, poszerzaniem i unowocześnianiem instytucji,  

zmianami w regulacjach prawnych etc.  

Jednoznaczne właściwie stanowisko środowiska w tej sprawie i nałożona na 

Instytut odpowiedzialność uprawniają nas do zabrania głosu w sprawie Teatru 

Studio. Przedstawiony pracownikom Teatru dokument proponuje rozwiązania 

organizacyjne zmieniające w sposób zasadniczy oblicze tej instytucji, 

wprowadzające w miejsce stałego, zespołowego, artystycznego, repertuarowego  

teatru dramatycznego dom produkcyjny - maszynę do wytwarzania „produktów” o 

nieokreślonym charakterze. Takie zmiany mogą być początkiem myślenia o 

komercjalizacji miejskich teatrów w Warszawie. 

Twórcy opracowania nie posługują się właściwą dla tematu terminologią teatralną. 

Przenoszą bez żadnej modyfikacji nazewnictwo i teoretyczne, modelowe 

rozwiązania możliwe do zastosowania w przemyśle, nauce. Być może nawet w 

innej instytucji kultury, o innym niż zespołowy teatr artystyczny charakterze. Nie 

ujawnia się, ani nie znajduje odbicia w tym dokumencie żadna wiedza 

pracowników naukowych SGH na temat istniejącej struktury i organizacji pracy w 

Teatrze Studio, na temat istniejących działów, stanowisk, zespołów. Nie ma w nim 

mowy o próbach, przedstawieniach, premierach, artystach, programie 

artystycznym, misji, edukacji. Nie ma w nim mowy o kierowniku/dyrektorze 

artystycznym i właściwie nie wiadomo, kto miałby o obliczu tego miejsca 

decydować. Z projektem może wystąpić każdy, a zbiurokratyzowany system 

kontroli i oceny rozmywa całkowicie jakąkolwiek odpowiedzialność za finalny 

efekt „projektu”. Dla działalności tak zorganizowanej instytucji nie jest konieczny 

także stały, etatowy zespół artystyczny. Pseudodemokratyczne procedury są 

proponowane w miejsce zespołowego, artystycznego działania. 



Właściwie więc – w myśl tego dokumentu – należałoby zmienić w Teatrze Studio 

wszystko. Konieczna byłaby zmiana statutu, czyli powstałaby w miejscu 

istniejącego miejskiego teatru publicznego inna instytucja. Z przedstawionej w 

opracowaniu tabeli (str. 4) wynika, że taka instytucja działająca według 

zarządzania projektowego, miałaby nietrwałą strukturę,  zwiększającą ryzyko, 

generującą wysokie koszty. Byłaby zaprzeczeniem instytucji teatralnej jako 

instytucji publicznej i artystycznej. Co gorsza, autorzy dokumentu nie podają 

żadnych badań ani innych argumentów leżących u podstawy stworzenia kryteriów 

oceny zarządzania „organizacją” i projektami, które preferują to drugie 

rozwiązanie i stanowią punkt wyjścia dla całego opracowania. 

Zupełnie niejasny pozostaje również cel zamówienia i przygotowania takiego 

opracowania. Właśnie dla Teatru Studio. Powstanie tego teatru i jego najlepsza 

tradycja wiąże się z placówką autorską o wysokim poziomie artystycznym. Taki 

teatr tworzyli tu Józef Szajna i Jerzy Grzegorzewski. Lekceważenie tradycji tego 

miejsca i kapitału symbolicznego z nim związanego jest zasadniczą, merytoryczną 

wadą opracowania. Teatr Studio nie jest „jakąkolwiek” sceną.  

Zmiana charakteru Teatru oznaczałaby także zrujnowanie trzyletnich wysiłków 

Agnieszki Glińskiej – kierownika artystycznego, podejmowanych dla 

odbudowania pozycji Teatru Studio wśród scen warszawskich i ogólnopolskich, 

nadania teatrowi charakteru, ożywienia, stworzenia zespołu i kręgu 

współpracowników, którzy podjęli się pracy w teatrze dlatego właśnie, że kieruje 

nim Agnieszka Glińska. Według wielu opinii to się udało. Świadczą o tym 

recenzje, nagrody, zaproszenia dla Teatru. Kto kiedykolwiek w teatrze pracował 

wie, jak jest to trudne i jak rzadko się udaje. I wie także, jak łatwo tę delikatną 

materię zniszczyć. W historii teatru mamy na to przykładów aż nadto. 

Zaproponowanie więc przez przygotowujących opracowanie tak radykalnej 

zmiany dla Teatru jest dowodem niekompetencji: absolutnego  nierozpoznania 

sytuacji i niezrozumienia jakiej instytucji nowy system organizacyjny ma służyć.   

W 1936, na słynnym zjeździe ZASP-u, Stefan Jaracz tak opisywał podobne 

myślenie: „Bo w teatrze u nas istnieje jedyny ideał, ideał przedsiębiorstwa. A ma-

rzenie przedsiębiorcy zorganizować tak teatr, jak np. rzeźnię amerykańską! Z 

jednej strony stoi żywy wieprz, a po godzinie wychodzi z drugiej gotowa kiełbasa. 

Nic to, że wszyscy, którzy byli w Ameryce, twierdzą, że kiełbasa amerykańska jest 

straszna w smaku. Ale ta szybkość, prawda?! Ta organizacja!”.  

A inny wielki artysta teatru, Juliusz Osterwa, twierdził, że „teatr, to coś więcej niż 

przedsiębiorstwo, to przedsięwzięcie”. I z tej perspektywy działanie teatru ocenia 

się przede wszystkim i tylko tak warto na teatr patrzeć. I dlatego właśnie instytucja 

artystyczna jest odrębnie potraktowana w ustawie o prowadzeniu działalności 

kulturalnej - żeby ochronić działanie artystyczne przed biurokracją, gustami 

sponsorów, interesami różnych grup nacisku. 

Zarządzanie teatrami trzeba reformować i unowocześniać, ale na pewno nie 

poprzez wtłaczanie w ich wypracowaną przez prawie trzy stulecia strukturę, w 

której artystyczny, zawodowy, zespołowy, repertuarowy teatr publiczny powstaje i 

na co dzień działa, gotowych rozwiązań opracowanych dla zupełnie innych sfer 

działalności.  

Działając wspólnie dla dobra i pożytku teatru publicznego – stosując dobre 

praktyki, poprawiając rozwiązania prawne – można poszerzać i unowocześniać 

obszar, w jakim teatr działa, reformować instytucje istniejące i tworzyć instytucje 



nowe dla nowych form teatralnych. Instytucje działające w symbiozie i swoistym 

ekosystemie teatralnym, ponieważ jedne bez drugich działać właściwie nie będą.  

Mamy nadzieję, że działania wiodące do komercjalizacji jednej z kluczowych 

artystycznie scen warszawskich nie są częścią zapowiadanego przez władze miasta 

planu reformy życia teatralnego stolicy. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że 

decyzja o przekazaniu teatrów publicznych w zarząd samorządów może skończyć 

się  katastrofą.  
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