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nleJio lłQ.le.ni ) i
nadzieją
oozekiwałern na
pierwszą premierę teatru „Baga.tela" po
objęciu dyrekcjd tego upadłego teatru prze7.

Z

no~ eklipl: dyrektorów i kierowników. z niepokojem - bo to co mogła i miała z.robić grupa
znanych zresztą i wartościowych ludzi, było dość
określone i niezbyt optymistyome.

W te.a.trze .,Bagatela" jest taki, a nie inny zes-

s~ aktonki; teatr ten z.nalazł się w takim. a

me Jnnym stosunku do pozostałych teatrów krakowskich, a wydobycie się z raz zajętej pozycji
i w hodowisku tak stabilnym i konserwatywnym, jak krakowskie środowisko teatralne jest
rzeczą ndesłychan.ie trudną.
'

_Dla ludzi, którzy mają teatr tylko od strony
widowni, moie się wydawać rzeczą przesadną
lub tylko konwencjonalną ogłaszanie, jako cz.egoj istotnego, że zmieniła się dyrekcja lub łe jak!U znany i ceniony ~ odsze<ił lub przyjął
etat Ci jednak, którzy w teatrze pracują. wiedzą doskonale, że zawsze a sz.czególnie w
• przypadkach załamania się zespołu, czy instytucji - zmiana dyrektora, przyjście :manego aktora może spowodować przełom zasadniczy i z
sezonu na sezon przemienić przybytek rozpacz.~
i miechęcenia w miejsce, gdzie nagle zagości
duch smuki i gdzie lud.z.ie będą rozbijać kasę w
pogoni za ostatnim biletem. Są to bowiem sprawy niejasne i tajemnicze, te fale powodzenia i
klęski, jakie napływają na poszczególne zespoły
i na•w et budynki. Dopiero patrząc wstecz. okazuje się, że na przykład sukces teatru Kantora
hyl zasłużony, chociaż skrywany w realizacjach
niepełnych. A ZJIJ.ów bywa i tak, że wspaniałe
zespoły i sławnd WY'konawcy, c:r.y reżyserowie,
mimo że jes:noze ciągle błyszczą 1 przyciągają,
w kolejnych sezonach, czy premierach, zaczynaj- rozsiewać wokół siebie „aurę śmierci". Ale o
tym takie dowiadujemy się _ zwykle za późno l
ni~trze'bnie - to znaczy wtedy. gdy rzeaz iest
już nile do uratowanda lub ratunku nie warta.
Teatr „Baga·tela" objęła ekipa nieoczekiwana,
zło-tona właściwie z lud.z.i, którzy do tej pory nie
byli brani pod uwagę jako potencjalni dyrektorzy, czy kierownicy scen. Zmieniono takie zasadę organi?.acyjną, co ter! w teatrze jest bardzo
istotne. W polskich teatrach istndeje mianowicie
1tainowisko tzw. ,.dyre~toira i lcierownika arty1ty.·,i>,
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dzili. u nie jest dla niego. Niemniej jednak w
naszej epoce właśnie, kiedy jut wszyscy, co się
nadają, przestali s.ię nadawać - ratunek teatru
spoczywa w rękach właśnie takich ludzi. Przypomnijmy, :te dyrektorem Te~itru Starego jest
kompozytor I - jak na razie - nic nie wskazuje
na to, :te jest nie na miejscu, a raczej przeciwnie. Dlaczegó!by więc scenograf miał być g<>rfZY
od muzyka? Nie będzie to zresztą pierWSl?.1 w
dziejach krakowskiego teatru " 'ypadek tego typu. Wiele lat temu właśnie a<:enograt, plastyk Józef Szajna był dyrektorem Teatru Ludowego
w Nowej Hucie i robił to n!eile, chociai krótko.
aby potem zostać dyrektorem swojego teatru w
Warszawie, gdzie powiodło mu !ię o tyle gor~j.
te robiąc tylko to, co chce jego muza, zaleciał w

cznego". l..ącz.y ono w tob 'e odpowied zial n ość i
władze: zarówno w zakresie admi nlatracyjńo-fi
nanM>W.Ym czy personalnym jak i artystycz.nym,
Taki pan za.równo bije lllę z władUl jak I przyjmuje sprzątaczki do pracy; wyr~ca starych, zużytych aktorów (rzecz wsty<lO.iwa i okrutna, jak
wiele rzeczy w aztuce, ale przecie-! konieczna),
7.aleca się do renomowanych reżyserów, s~wi a
kondaki sławnym gw:i-.dom, robi ła$~ę młodym
7Jdolnym, wysysając ich talent za małe pieniądze
itd„ itp. W bardzo nielicznych teatrach polskich istnieje natomiast rozdział tej funk-cji na
dwóch ludzi. I tak właśnie jest obecnie w ,,Ba·
iateli", idzie dyrektorem teatru. to jest panem,
który n:ąd:i:i tym całym bałaganem jest Marian
Wawrzynek. Zdob;rty Z06tał dla Krakowa we

·Kurhanek
Wrocławliu, gcllie przez wiele lat kierował Teatrem Polskim. I robił to doskonale. Jest to pan,
który - jeU!li któryi z reżyserów „Bagateli" w ·
przy>S?Jokt zapotrubuje słonia do spektaklu, albo, :t.eby strażak zjei'dżał na wyciągu linowym
z wieży Mariackiej - i jedno, i druf9ie załatwi,
umotliwi, dostanie zezwolenie, przełamie bezwład uiv.ędasów, oszuka księgowych; po czym
zarobi na tym w~zysUmm (to znaczy teatr, nie on
oeoWcle), wyjedzie na festiwal :r.agraniczny. zdo.
będzie nag,rodę i na kon,iec dostąnie order. Pi·
·~ w o tym dotłć lekko, ale p?'OSllę ml wierzyć,
że takich lud.zł jest w Polsce mO'!e pięciu, a w
Europie mot.e dwustu (ocz.,ywiście jeśli choqu o
teatry),
Naitomfast lderowmldem arty~ycznym teatru
został znany powazechnle, bar,dzo sła:wny i istotnie doskonały scenocraf krakowski - Kaz,imierz
WUniak. Ten cichy ł nieśmiały człowiek podjął
.i, udania, o którym ww:yscy przyjac.iele twier-
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regiony dość osobliwe czyli. mówiąc oględnie „eksperymentalne".
Wiśniak nie przejawia jednak tak totaJ.itarnych tendencji jak Si.ajna, a poza tym pr.iez
wiele lat związany z Teatrem Starym l środowi.
skiiem dli.chowym, trupującym się wokół tej 11Ceny, prizyno11i do "Bagateli" to, co najwa.rtościow.
sze w krakowskiej i chyba pqilskiej. kulturze,
Jest doskonałym artystą, ina świetne majom0śct,
nie jest też hałaśliwy i nie nanuca siebie ' swojej sztuki, jak CzY'!li to wielu (zres~ do&kona„
łych) scenografów warszawskich, którey w tele•
wizji na pr.zykład zachowują się, jak nawJed.zenl
kapłani jalclejś bli7iej nieokreślonej sekty.
Trz.ec!ą nową 010bą w „Bagateli" jest pani Joanna Olczak-Ronikier, ta sama. która wiele lat
temu ułożyła wraz ze Skrzyneckim „Piwnic•
pod Bara nami" i pisała .Jla niej skecze ; ta sama,
któr. raz.em .1 Andrzejem Wajdą st worzyła dys•
~
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kusyjny może, aJe. niezwy;kły .mi~ wszystko
spektakl ną trzy w1eo..ory albo Jedn- noc pod tytulem „Z biegiem lat z biegiem dni„.", grany w
Starym Teatrze. a potem prz·ernbiony na serial
, telewiizyjny (lbe~ W·ięj{szego powodzenia). ó~oba
pani Joanny ta)tiie &i.,czybnie zaświadcu o możliw.okiach „Bą.gateJ.i" na przyszłość. ~iąte lłi~ to
prze<le wszystki11,1 z czymś trudnym do pre.e,k a·
za:nia, a bardzo . w teatralnej dział~Jności ważnyiµ, co pani Joa,n,na posiada. Post!tda ona mia·
nowic!e , nie tylkf> gust, lecz takie t1fniejętność
przekazywania go innY'Ql. Gust tęrl jest gumem
dóbrym - znaczy to, ie riie jest a;ni rewolucyjny,
ani burzący, lecz właśnie dobry. W naszej epoce
sparioswnych niedoukow tego rodzaju dama w
teatrze jest cul!'iosum wartym mit.iony.

'

s.ieolo"".y kostium. Zawsze jest to _na
jf'.st .taka m?w poważna, aJ..e ~e mi!!ru) . ~ys~o,
pół <irw1ą,ce na poł sentyme<ntalne. Zawsze m1Pme 3e9t całkiem bez sensu, z.e JeSt w llil'eJ pewien
sza się w t ym poczucie smu·tku z poczuciem błaurok starofoi, jaikiś sen·t ymenta1ny rys poetyczenady.
kości, w nie najlepszym może stylu,_ale w dobrym
Zet rW mł d. .
h t k t'
M' k' . .
~uśc.ie. Tr:z.eba tyilko o.dipowiednfo wszystko prey•
5
0 '2'.lenczy<:
. e 5 ow . :1·~ iew~c za,
brać i skomentówać.
.
, a
teks~~;':'• które .';,szy.scy ~ać m:uSiiehsmy, zehv
Jalk: skomen~wąno „Bałlady"? Tak, te ujrzaino
przeJsc do <lrugie i. ~a~~ lic~alnei, pot!ak:-owan::
je poprlZez pry73,Tl4t tr~omańsk1kh kopii tych
zo stał Pr.zez teatr .iak~ okaizJa _do precy.zyjnie PO,
wier&z.y z kcńca XIX wieku. To z.naczy ~kazano
myślane J zab:ay.ry ~'tyhstyczn;J. która Jedn~k nie . orygtnał prze& jego ,p owtónenla. W pr.zed.9tawie0
w~zł~, chociat sie udała <· ). Zara.:r. powtem
niu wygląda to taik. it za<:łera 1ię granica ft);ię00 idzie.
dzy tym co poważne, a tYm ·~komiczne. Jednym
Otót 11,1ianowkie przez lata całe kładi.iono
~łowem - Mic)ci~ic1 . iMtał .p otrakltowanr tą~.
_uczniom w głowy, że te „bidne" balladki opowiaja1kby był swęi.m własny:·rn epigonem - Lena'l'to·dające jakieś niestworzoine historie o chłoipskioeh
wiczem, ay Wince.nt)"m Palem. R~timi~. i(!
czarach na Litwie, o upiorach i legendach, a taktrzeba wi4'Sz.c,za ratować pr.zed szkolnymi poloni·
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Mar v1 l
właśnie od osoby i .zaintere&0waó pani
Ronikierowej rozpocząć wresz.c·ie wypada omó-

I chyba
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11eszcze

Mticuj
Szybist

paru osób

siące

etau;>wych J)ałek i pal:~arzy. To właśnie
t y;ch p:i.etow zamykiano, rewidowano, szykanowano. wynZJucano.
.
. .
Podobnie był:<> :z.resz.tą, z au.t orem tych.n1ew11;ny.eh balladek ·l roimansow. Młody czrow~ek, _kto' ry Je opUbU~ał, ~kał się z oskarżenia;n.1.tak
g~~łtown~, ze gdyby nawet sai_na poea.J~ Je~o
me prz.emoWlła ~nas i nie objawiła swojeJ waz. no!-0l, to te ataki prominentów ówczes.neeo_syst~mu J>O'Winny nas ząstanowlć. Bo j~kże to: :- P1sze ~obie mł~d7 litewski n~uczyciel opowieś~ 0
war1atce z mi~s·te~z.ka, co biega po ulicy (ta.k Jak
te n~sze krak.owł13ie w.ar~tki I Rynku) i woła
1 na.r7.eeZ01?1J:- ~s:re Jakieś ~~ o {ybkach
•-~ni 00
f za. 1 PłH)a, aki
. . ~wa Y C1Z ow ek, rek""'•pro etor, warszaw~ literat, kul:t uralny, w7kształcony, kochający (tp() swojemu) PoIS!kę właśnie jemu odpowiada t+tk: „... wśr6d pokojU t nl*•
nlJCYCh nadziei z.~wil się w Litwie zwodzi.ciel,
o;> pod po:FArem pa't rioty,mnu t narodowości całv
moraln7 porządek w uczuciach, w)"Obrateniach,
w smaku, nowym ro<lzajem literatury w zmowie
s piekielnymi wichrzycielami, w głowach t 1ercaoh młodz.ieiy prz.ewróclł, zburzył i w odmęt
wiprllwił (... ) zamęła pogardzać sztukta, ~sadami,
Pra'!Jidła·mi". - Na szczęście Micldew1cz (bo ~
o nu~ mowa) w Parytu na emigracji będąc,

f

„~~~~ Zldept!\ł prawdę, moralność, tnótę, rel~,-

że

I o tym. jaik to młody poeta kochał mę I niepowod:zieruiem w jednej panilie ...... 1-e to ws.zystko
jest meczą powa·mą. pr~omowll, ie jest to manifest nowych cz.asów, że rewolu<:ja, że filomaci, ie walka z caratem, 1-e demokracja i walka
n arodowo-wyz.woleńc.za, powistanda, Sybir i kajdany.
Wszystko to, przycupione do tych wiers:r.yków,

wienie pierwszej produ·k eji, z jakf& wyszła do
w idoWl1d krakowskiej nowa e.kipa w „Bagateli".
Dali oni na początek rzecz skromną i właściwie
małą, prostą a także uzyteczną, bo przydatną w
· szkole. Już to . samo świadczy o dobrych począt
kach, gdY'ż bywa z.q:sadą. te nowa dyr~cja rozpoc;i:yna albo Qd „Krakowiaków i górali'', albo · sprawiało na uczn,iąch wrażenie c:ziegoś ca•owiod ;,Skiza" Zapolslclej albo od ,,Wyzwoleitia". Tucie ogłupiające.go. I i'5totniie tak je•i. Bo nie na
tym r.:zec.z polega. Sprawa jest bardziej ztotona
taj natomia_st zaprezentowano spektakl właściwie
i rozw1kłanie jej tutaj nie jest możliwe (tym
estradowy, złożony z inscenizacji „Ballad.I robardz.iej, ie z.robił to kto inny 1 leple·j w innym
man.sów" Ada.m a Mickiewicza. Jest to zdecymiejscu - mianowicie pand profesor Maria Jadowanie w guście kierownika literackiego teatru.
Pani Ronikierowa od dawna lubi odkrywać dla
1rion w swoich ksią1ikach o romantycz.no4ci ra dŻę P11ZeCzytać!). Chcę tylko powiedzieć, te to
publiczności (pr:ziekrqjowej, piwnicznej, teatralnej) dawno zapomnfane, a pos iadające smak
przedstawienie „Ba.Jlad" jest z jednej strony. anprzeszło ści dokumenty, ramoty Hterackle, komityn!colne, a z ckugiej - bardzo atkolarskde wła
czne ogłos:zienia, j'aikieś niezwykłe a jednak Istśnie. W ,.Bagateli" pokazano, ł.e cała ta aprawa
niejące tęksty, g~afomanie d s:r.aleństwo, ubrane
1 poez,la·l ni gminnymt l eza'l'ami Mtewski•md nie

stami i iclt progra;mamd. !tle chyba ~ w ten
sposób. Tym bardziej, ie ten na pół kabaretowy
spektakl nie zbezczetlcil niczego1 · lecz; wy~azał
całkowity braik .istotnego z.ro.;1.11ni~la czym •
· śmies7l!lf!. naiwne balładki w isti!cle 1wojl!łj ~.
A są ()llle czymś, mimo pozorów, bardzo w.,µiym
i powatnym. W nastej ~ ich ~w.iedriHtiem
są prog1tamowe pd~i konteetacy~e rnlodych
Amery'1ta·n 6w, jakift .utwory Boba · Drtana r:t.Y
Jo~ Baer.. W na&r.ej teratniejsZoliei ich wa1or
duehowr ~ będzł~ c:o4 · w ·o koucach „Fę~tirłlału
Pfosen:ld Prawdziwej", cą tw6rclDOścl Stani!ła
wa Balrańcz.aka - to zna·oz.y d.zlałalnośd rewołu•
cyjnej w poezji, łącz.ącej w ~ bardzo wyrolcą
poezję • prostactwem l 1minn- trad7c)- ullcz·
ny.eh wy$U:pów 1,bracz.ych. .. Dla pr,zeolętnil!«o
otło'flleka "lf P<>asce dnia ~aju,eeo cey dz.isiejsr.ego wszy,łllto to j~ mot.e łnłeresuJłlce 1
ciekawe jako łel'lsac·Je; ale pn.ectai klłlka lat temu. pr.:r.edw temu ruch~ ~e .były ł7-

11~

1 wreszde pos:ziedł „do sz~tala szalonych .
To ostatn~e jest na szczęśde rue:prawclą, chociat
jest bliskie prawdy. ~ie to Jednak jest w~ż~,
lecz. to, żę te ~~lladki, ~kazywane ta·k śnuęsg·
nie w ,.Bagateh •taką k1ed~ś miały w sobie siłę,
że . MlU'Slz.ały profesora Kajetana Ko:tm.lana ;do
poąl)bnyich wystiwień - a nie był to an.i sl'lpleg
~kiewsld, ani s,pr:zedawc.z.yk.
lecz praw7 1
uezć~wy Polak starej daty.

TąJde napięcia nie giną w dziei.ch i Pita~ nie
powinny. SzlcJOda, że w „Bagateli" an~kły tAJP'ł
nie. Ich miejsce zajęła zabaw• artystycma, polegająca na tYm. te scena popr~z obraz sw~j I
a:kWJtY popr~z swoją grę ·sugeruj- 'nam wizję
Po$redruą; cr.yli dzieje się tak, jak byśmy nie ~Y
pa.rzyU na uscerticr.nione ,,BaHady", lecz jll!kbyś
my ·my, d?Jsfejsi, patrbll na naszego ptadt.ia'dka.
który patrzy Ilię na $Cenę. N!\ scenie bow.łe"' panuje późnoromantyczny lrorilkzn7 dla nH teatr
~iwn7 i proWinejonalny. Tak aostało .to pomy-

chwyty i. maszyny tea ~ralne są ~łaśnie
rodem z trup obJa,zdowych korn~a XIX wieku, a
aktorzy p.rzy ,p ewnych sugestiach :zie strony reżysera, śmlało konik:urować mogą ze sWóimi ' pr.z.odkami w pretensji, nienaturalności, stylizacji na
na.iwno-w.zmiosły teatrzyk
pełen spłowiałych
symooli, 7.dawkowych gestów i pusty·c h frazesów, pełen „poetyckości" i „patriotyc:r.ności". Tak
właśnie mógłby wystawiać Lenairtowic.za czy Pola jakiś teatr objazdowy w Wad-0'-'lnicach czy
Brodach gd%ieś około 1870 roku. J~t to więc doskonała zabawa stylistyczna i intelektuałna, jest
.smaczny kąsek dla wysz.kofonego umysłu.
!>oslron le
je d t g b' u • g:nał'iw kul0
turowycha' si;'if~cji zbló~ ~~~~ó,,!) wyś;ewany
pr•A• Les:'-a Długosza ... wła· sne· muzyki . Ta
. ~·
~
.
. „o .
.· J • ··
•
produkcja Jest właśnie takim Jaki Je·s t t•u potrzebny, typowym salonowym, pseud oromantyczn)"m, pseud?f1luz.ycznym bełkotem . ~z f.ormr,
którr uczµc10\'łotlć wyraża w rozw1~1ętym kó?dżw1t:ku i wibrat~, a formę pozo~taw1a tam" gdz.ie
powsta·will Jll póznOT?man~ycz.n1. grai-0ma_ru poe•
tyccy - za dr:r.,,..iam1 swoJej dztałalnośc1.
W 1Umi• jest to przędstawiende budzo d ziwne. mo** nawet dziw~zne. Denerwuje i pociąga równoe7.eśnie. Aktorz.y natomiast - cóż mot11a 0 ?\ich powiedzieć tyle, że na Fa:?Jie użyto ich ,Jakośc i, a nie inności " jako sposobu na
O!Siąfnięc. !e zaJożonych celów. Ważne jest jednak
co innego, tp mianowic.ie, że po tym przedstawieniu „Bagatela" znów znalazła się tam, gdzie
siię :r.najduje, to znaczy · przy ulicy Kar melickiej
w Krakowie. Bo do niedawna szybowała ona
gdz.id między Kielcami, Sosnowcem a cz.arem
na wet - G<>r:ziowem Wielkopolskim.
·

*

..Basałela". Alla~ Mickiewicz „Kurhanek MarY.
U" (Balia.„, 1eneły, romanse). Retyseria - Ewa
La•k· Soenografia - Kasimlerii Wiśniak. Ukla4
łelr.llła - Joanna Olcaalr.-ilonllr.ier i Kazimierz Wiś·
nlak. 1'1illlYJla - Lenek Długosz. Akłorzy - Marek
Clll„oi:••iikl, Barbara ZaJitczkówsk"• Zbigniew
Beraarc11t, Kajetan Wohdewlc1, Bogna Gębik,
Kr„lłyna Stankiewicz, Witold Gruszecki, Dominika Ś&ee, lłanlilawa Wallgłr,zanb, Eltbieta Ble·
nl&n, Marla Górecka, Bogdan Kiziukiewicz, Rafał
Caaell••• Bos4an GIM1kow1ki, Jaman Zblegieł. ,
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