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Wprowadzenie

Dla toku niniejszych rozważań drugorzędne wydaje się zgłębianie 
zakresu defi nicyjnego pojęć, takich jak rynek, zarządzanie, czy 
publiczna instytucja kultury. Bardziej istotne, by określić, w  jaki 

Zmiana modelu zarządzania instytucją kul-
tury – Teatrem Muzycznym w  Poznaniu 
bazuje na założeniu, że nowoczesny musi-
cal zalicza się do przemysłów kultury, któ-
rymi w znacznej mierze kierują prawa ryn-
ku. Przemysły kultury, angażując ogromne 
rzesze widzów, mają znaczący wpływ na 
rozwój miast i  mogą stanowić ważny ele-
ment ich polityki kulturalnej. Przy czym 
ryzyko fi nansowe, podobnie jak w  branży 
fi lmowej, jest niwelowane przez dotacje ze 
środków publicznych. Przekształcenie dzia-
łającej w starych strukturach instytucji kul-
tury w nowoczesny teatr muzyczny nie jest 
łatwe. Niestety nie jest wsparte właściwymi 

rozwiązaniami prawnymi w  zakresie np. 
elastycznych kontraktów pracowniczych, 
posiada więc wrogów w  postaci choćby  
związków zawodowych. Tym bardziej zmia-
na taka wymaga umiejętnego zarządzania. 
Winna zmierzać do dopasowania metod 
działania instytucji publicznej do warun-
ków konkurencji rynkowej i  zakładanych, 
spektakularnych efektów. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  z a r z ą d z a n i e 
k u l t u r ą ,  i n s t y t u c j e  k u l t u r y , 
p r z e m y s ł y  k u l t u r y ,  m u s i c a l , 
p o l i t y k a  k u l t u r a l n a
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sposób działalność kulturalna instytucji, polegająca – zgodnie 
z brzmieniem art. 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej – na „tworzeniu, upowszechnianiu i  ochronie 
kultury” może być adekwatna do misji, możliwości i potrzeb odbior-
ców (Ustawa o działalności kulturalnej 1991). Jak sprawić, by stała 
się skuteczna? W szczególności rzecz dotyczy instytucji artystycz-
nej, jaką jest nowoczesny teatr muzyczny. Jej profi l wydaje się 
bowiem z punktu widzenia ekonomii, a więc i zarządzania, najbar-
dziej zbliżać do działalności przemysłu kultury, co potwierdzają 
wzorcowe przykłady z Europy i USA. Tezę tę można oczywiście fal-
syfi kować na wiele sposobów w oparciu o poglądy estetyczne (dobór 
bardziej ambitnego, misyjnego repertuaru), jak i  związane z  rolą 
publicznych instytucji kultury, traktowanych opozycyjnie wobec 
rynku. Kultura, tak jak jest ona rozumiana w ramach różnych dys-
cyplin poznawczych, w których pojawia się jako przedmiot zaintere-
sowania, była zawsze obszarem działania ludzi, czyli ludzkiej praxis. 
Z  tego słowa wywodzić można stwierdzenie, że „tworzenie, upo-
wszechnianie i ochrona kultury” mają być praktyczne, czyli odno-
szące założone skutki. To z kolei uruchamia potrzebę zarządzania 
kulturą. Jak pisał Mark Twain, „Kto nie wie dokąd zmierza, nie 
może się dziwić, jeśli dojdzie gdzieś indziej!”. Na czym ma to pole-
gać? Choć to oczywiste, trudno nie przytoczyć zasady, z  której 
korzystać mogą menedżerowie kultury również publicznych insty-
tucji kultury. Solidny fundament pod tę zasadę położył wybitny pol-
ski fi lozof Tadeusz Kotarbiński w  swym dziele O  dobrej robocie 
(Kotarbiński 1955). Zasada skutecznego działania, której Kotarbiń-
ski nadał, za Alfredem Espinasem, wymiar odrębnej dyscypliny 
naukowej – prakseologii, stanowi też istotny polski wkład do teorii 
zarządzania. Jest też konkretną inspirację dla praktyków zarządza-
nia. Według Kotarbińskiego, skuteczne działanie opiera się na: dia-
gnozie, prognozie, planowaniu i programowaniu, a następnie reali-
zacji i  ocenie jego efektów. Według tego schematu można by 
skonstruować również niniejszy wywód. Jest on bardziej wywodem 
praktyka, zarządzającego obecnie Teatrem Muzycznym w  Pozna-
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niu, który zajmuje się też uogólnianiem zagadnień z zakresu zarzą-
dzania kulturą i  polityki kulturalnej. Celem tekstu jest ukazanie 
częściowej nieadekwatności ustroju publicznych instytucji kultury 
do wyzwań związanych w realizacją nowoczesnego musicalu, który 
w najbardziej znaczących ośrodkach na świecie i w Europie produ-
kowany jest w ramach działalności podmiotów gospodarczych.

Założenie wstępne

Skoro teatr podejmuje produkcję nowoczesnego musicalu, warto 
zobaczyć, jak robią to inni. W Ameryce i w Europie, a także w War-
szawie (Teatr Muzyczny „Roma”), teatry musicalowe zaliczać 
możemy do tak zwanych przemysłów kultury, czyli działalności 
biznesowej, skierowanej do masowego odbiorcy. Skoro tak, formy 
organizacyjne takiej działalności winny ewoluować w kierunku ryn-
kowym, prokonsumenckim, a  nawet prosumenckim, co nie musi 
wykluczać artyzmu i  wyrafi nowania tego rodzaju twórczości. Pro-
sumcja, jako typ współczesnej aktywności konsumentów wydaje się 
sposobem ich angażowania również w aktywność instytucji publicz-
nych. Polega ona na uczestnictwie konsumentów w tworzeniu pro-
duktów we współpracy z  producentami (Szul 2013). Rynkowy 
model zarządzania instytucją kultury wymaga spełnienia określo-
nych wymogów: fi nansowych, lokalowych i technicznych. Nie cho-
dzi o  to, by popadać w  skrajności, jak w  żydowskim dowcipie 
o  dobrym teatrze, gdzie na scenie występuje dwóch ludzi, a  na 
widowni zasiada dwa tysiące. Nowoczesny musical jest dziś obok fi l-
mu jedną z  najdroższych form produkcji, droższą niż opera, ze 
względu na zaawansowanie technologiczne używanych środków 
wyrazu. Skoro jednak któryś z wymienionych warunków nie może 
zostać spełniony, a w tym wypadku jest to brak właściwej siedziby 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, zbyt mała scena i jej zaplecze oraz 
za mała widownia, która nie zapewnia odpowiednich dochodów, 
a także etatowy zespół, który w części nie jest predysponowany do 
uprawiania gatunku musicalowego, należy wprowadzić zmiany 
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w oczekiwanym kierunku. Dla swej skuteczności i z uwagi na szacu-
nek dla twórców i widza, muszą się one odbywać ewolucyjnie.

Diagnoza porównawcza: w stronę przemysłu kultury

Od kilkunastu lat opiniotwórcze osoby namawiały władze Poznania 
do zmian w Teatrze Muzycznym, zwanym do dziś przez większość 
mieszkańców „Operetką”. Teatr jest miejską instytucją kultury, 
otrzymującą dotację podmiotową na działalność statutową z budże-
tu miasta Poznania. Istniały środowiskowe żarty na temat uprawia-
nej w tym miejscu sztuki i  jej poziomu. Nie chodzi tu tylko o sam 
gatunek operetki, choć nie budzi on w wielu środowiskach najlep-
szych skojarzeń. Ale o  jakość produkcji, które – nawet sięgając do 
zasobów musicalowego repertuaru – ocierały się o  to, co słusznie 
jest krytykowane w  sztampowo wystawianej operetce za miałki, 
koturnowy, staroświecki i  w  złym guście sposób adaptacji. Jak 
wspomniano, dziś większość teatrów muzycznych w Europie opiera 
swój repertuar w znacznej mierze lub wyłącznie na musicalu. Jego 
niełatwą do określenia defi nicję podaje Antoni Marianowicz: „Nie-
wątpliwie musical jako gatunek uformował się w  Ameryce, ale 
stwierdzić trzeba, że stanowi on zlepek elementów zarówno amery-
kańskich (extravaganze, burleski, minstrel-showy, wodewile, 
a przede wszystkim jazz), jak i europejskich (ballad-operas, operet-
ki, rewie, widowiska kabaretowe). Fakt, że za dzieło prekursorskie 
w  dziedzinie musicalu uważa się powszechnie, obok Statku kome-
diantów Kerna i Hammersteina, Operę za trzy grosze Weilla i Brech-
ta, ma chyba także swoją niedwuznaczną wymowę” (Marianowicz 
1979). „Musical nie jest współczesną operetką”, a  więc w  prosty 
sposób kontynuacją gatunku „łatwego, lekkiego i  przyjemnego”, 
który stał się już gatunkiem historycznym (Maleszyńska, Roszak, 
Koschany 2013). W jednej z nielicznych nowych polskich publikacji 
w  tym zakresie autorzy prezentują szerokie spektrum, w  którym 
musical funkcjonuje, broniąc tego gatunku przed wpychaniem go 
w  stereotypowe postrzeganie jako „niskiego”. Jednocześnie inter-
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pretują jego przejawy oraz pokazują drogi, którymi musical scenicz-
ny i  fi lmowy zmierzał do obecnych form prezentacji. Trzeba pod-
kreślić, że dzisiejszy musical staje się drugą obok kina dziedziną 
sztuki, posiadającą cechy przemysłu kultury, a  więc działalności 
artystycznej nastawionej na zysk i masowego odbiorcę. Działalność 
ta najczęściej obarczona jest ryzykiem gospodarczym. Posiada też 
formy mieszane, angażujące oprócz ryzyka, które skłonny jest 
podejmować przedsiębiorca, również sektor publiczny. Przykład 
systemowego rozwiązania w tym zakresie stanowi branża fi lmowa 
i działalność Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), powstałe-
go na mocy specjalnej ustawy (Ustawa o kinematografi i 2005). Od 
dekady współfi nansuje on polskie produkcje fi lmowe, korzystając 
z dotacji podmiotowej ministra kultury, przychodów z eksploatacji 
fi lmów oraz z daniny publicznej w wysokości 1,5 procent przycho-
du, przekazywanej przez operatorów kin, dystrybutorów, nadaw-
ców telewizyjnych, operatorów platform cyfrowych i telewizji kablo-
wej. Połączenie strumienia środków publicznych z  prywatnymi, 
a  przede wszystkim z  ryzykiem, które ponosi producent fi lmowy, 
daje w ostatnich latach bardzo dobre efekty, wpływając znacząco na 
rozwój polskiej branży fi lmowej, czego ukoronowaniem był Oscar 
za najlepszy fi lm nieanglojęzyczny dla Idy Pawła Pawlikowskiego 
w 2015 roku.

Czy musical w  Polsce jest rzeczywiście pełnoprawnym bratem 
branży fi lmowej nad wspólnym mianownikiem przemysłów kultu-
ry? Raczej aspirantem. Jedynie w Warszawie, ogromnej aglomeracji 
miejskiej, działają teatry musicalowe w formule przemysłów kultu-
ry, grając w długim cyklu nieprzerwanie jeden tytuł, inwestując weń 
spore środki fi nansowe, ponosząc ryzyko niesprzedania biletów 
i braku zwrotu z inwestycji. Musicale grane w Teatrze Muzycznym 
„Roma” cieszą się nieraz nawet większą popularnością niż ich fi lmo-
we adaptacje. Oscarową produkcję z  2013 roku, Les Miserables 
(Nędznicy), obejrzało w kinach 200 tys. osób, a w Teatrze „Roma” 
320 tys. Natomiast rekordowy Upiór w Operze Andrew Lloyda Webe-
ra osiągnął w „Romie” liczbę ponad 550 spektakli przy widowni na 
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poziomie blisko tysiąca widzów na spektaklu (Chyży, Odzimek, Gie-
drys 2015).

Teatr „Roma” raz na dwa, trzy lata fi nansuje dużą produkcję. Na 
premierę musicalu Mamma Mia, słynnej adaptacji fi lmu z udziałem 
Meryl Streep i  Pierce’a Brosnana z  piosenkami zespołu Abba 
w lutym 2015 roku Teatr zaciągnął kredyt w wysokości 2,5 mln zł, 
ale już w pierwszych tygodniach sprzedaży przychód z biletów mógł 
dorównać tej kwocie. Koszty produkcji „Romy” osiągają rekordowe 
w Polsce kwoty ponad 5 mln zł (Les Miserables, Mamma Mia). Są one 
porównywalne z budżetem wspomnianej oscarowej Idy Pawła Pawli-
kowskiego (5,8 mln zł). Spektakl musicalowy w „Romie” jest następ-
nie grany nieprzerwanie przez dwa, trzy lata sześć, siedem razy 
w tygodniu, jednorazowo dla około tysiąca widzów. Pozwala to osią-
gnąć zwrot biznesowy z  produkcji. Porównywalnie inne teatry 
muzyczne w  Polsce (Gdynia, Wrocław, Chorzów, Łódź, Gliwice, 
Poznań) przeznaczają na produkcję dużej premiery maksymalnie 
500–700 tys. zł. Tak jak ceny biletów w „Romie” kształtują się na 
poziomie od 70 do 150 zł, w innych teatrach muzycznych od 20 do 
90 zł, przy czym w Poznaniu wąska kategoria VIP kosztuje 120 zł 
(Chyży i in. 2015). Mimo coraz wyższych cen biletów, produkcja 
musicali poza Warszawą wyłącznie z  prywatnych środków, bez 
dotacji, nie byłaby możliwa. Do kosztów produkcji i  eksploatacji 
należy bowiem doliczyć od kilkunastu do ponad 20 procent tan-
tiem, które teatry odprowadzają od przychodu z  biletów na rzecz 
licencjodawcy, tłumacza tekstu i choreografa.

Musical Metro, zagrany do 2014 roku ponad 1800 razy, pozostaje 
do dziś największym sukcesem medialnym i  kasowym tej branży 
w  Polsce. Prapremiera Metra odbyła się 30 stycznia 1991 roku 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Spektakl miał też swoją pre-
mierę Teatrze Minskoff  na Broadwayu w 1992 roku, choć w musica-
lowej Mekce nie odniósł sukcesu. Do dziś jest grany w pierwszym po 
upadku systemu komunistycznego prywatnym teatrze w  Polsce – 
„Studio Buff o” Janusza Józefowicza i  Janusza Stokłosy, twórców 
tego polskiego hitu musicalowego. „Buff o” konkuruje przede wszyst-
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Wykres 1. Liczba widzów spektakli Teatru „Roma” 

Wykres 2.  Budżet premier Teatru „Roma” Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 20 lutego 
2015 
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kim z  „Romą”, która jednak – jako publiczna instytucja kultury – 
otrzymuje dotację na poziomie 8,4 mln zł (2015 r.), co stanowi przy-
rost wobec roku 2014 o  1,5 mln zł w  związku z  przeprowadzoną 
renowacją (UM Warszawa 2015). Dodatkowo „Roma” otrzymała 
w  2014 roku dotację celową na remont i  modernizację siedziby 
w wysokości 8 mln zł. Stanowi to z kolei wartość zakupu pod koniec 
stycznia 2015 roku od skarbu państwa (8,1 mln  zł) przez Warner 
Music Poland praw autorskich do 40 tysięcy piosenek i  innych 
utworów katalogu Polskich Nagrań, państwowej fi rmy, która od 
1956 roku nagrywała większość repertuaru polskiej klasyki, jazzu 
i muzyki pop. A to oznacza, że państwo polskie nie poradziło sobie 
w  tym zakresie z  wyzwaniem nowoczesności i  nie wykorzystuje 
szansy, jaką dają przemysły kultury, do których zalicza się również 
branża muzyczna i nagraniowa. Jak napisał Maciej Nowak, to „odda-
nie kurnika w zarząd spółdzielni lisów” (Nowak 2015), gdyż korzy-
stanie z ogromnego dorobku polskiej kultury zostało uzależnione od 
decyzji koncernu.

Muzyczne teatry repertuarowe nie są w  stanie wyprodukować 
i eksploatować wielkich produkcji z uwagi na swój charakter, chęć 
grania kilkunastu tytułów w  sezonie, chłonność lokalnego rynku 
widza. Natomiast skala, również fi nansowa, produkcji musicalo-
wych w „Romie” jest ogromna. Czyni je produktem masowej kultu-
ry, z całą konsekwencją: promocji ogólnopolskiej, reklam wielkofor-
matowych, lokowania produktów, sponsoringu na dużą skalę itd. 
Angażuje także podmioty kredytujące. Wymaga więc ściśle bizneso-
wego planowania projektu w sposób, gwarantujący bankowi zwrot 
wierzytelności. Podporządkowuje się więc fi nansowemu reżimowi, 
o którym pisze Anna Lewicka-Strzałecka, że „zarządzanie fi nansa-
mi staje się coraz ważniejszym wymiarem funkcjonowania zarówno 
całej gospodarki, jak i  poszczególnych fi rm (…). Autorka podaje 
defi nicję fi nansjalizacji jako poddawanie reżimowi fi nansowemu 
coraz szerszego zakresu działań gospodarczych oraz jego przenika-
nie do pozamaterialnych sfer aktywności ludzkiej” (Lewicka-Strza-
łecka, w tym tomie). Jedną z tych sfer jest działalność kulturalna, 
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szczególnie taka, którą społeczeństwo uznaje z jakichś względów za 
ważną dla swego rozwoju, edukacji, a więc możliwą do fi nansowania 
ze środków publicznych. W tym kontekście nie dziwi rozpatrywanie 
działalności publicznych instytucji kultury, w  tym teatrów, pod 
kątem ich rentowności i  wydajności. Doświadczenia badania od 
2002 roku instytucji kultury, szczególnie w Wielkopolsce, pokazują, 
że samorządy lokalne i wojewódzki próbują stworzyć mechanizmy 
motywowania bądź algorytmy, promujące dochodowość lub 
oszczędność instytucji kultury. Jedną z  metod jest przeliczanie 
otrzymywanej dotacji na wysokość dopłaty do biletu podczas każ-
dego spektaklu. W tym kryterium Teatr Muzyczny w Poznaniu osią-
ga bardzo dobrą pozycję, gdyż przy stosunkowo niskiej dotacji 
(ok. 6,5 mln zł w 2014 r.), przychody z biletów i najmu kształtują się 
na poziomie blisko 3 mln zł, spektakle obejrzało 80 000 widzów, 
więc średnia dopłata do biletu wynosi ok. 80 zł. W innych teatrach 
muzycznych współczynnik ten jest wyższy, a tylko w „Romie” niż-
szy (ok. 40 zł). Dla porównania w teatrach operowych i dramatycz-
nych kwota ta jest dużo wyższa. Gdy chodzi o kwoty wydatkowane 
w ostatnim czasie na inwestycje w poprawę infrastruktury teatrów 
muzycznych, to muszą one robić wrażenie: 76 mln zł na renowację 
i  rozbudowę Teatru Muzycznego w  Gdyni czy 140 mln zł Teatru 
Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu. Szczególnie udana jest ta dru-
ga realizacja. Czy spowoduje zwiększenie dochodów tych instytucji, 
zależy od wielu czynników, a w pewnej mierze od chęci wdrożenia 
reguł przyświecających przemysłom kultury.

Warto pamiętać, że początkowo pojęcie „przemysły kultury” 
autorstwa Th eodora W. Adorna i  Maksa Horkheimera posiadało 
negatywny wydźwięk. Oznaczało kulturę masową, w której w spo-
sób mechaniczny, a nawet fabryczny, przetwarzane są te same sche-
maty i kody kulturowe w celu maksymalnej standaryzacji przeżyć 
odbiorców, upodobnienia ich do siebie oraz zapewnienia ciągłego 
rynku zbytu na produkty kultury masowej (Smoleń 2003). Dziś jed-
nak, nawet gdy myślimy krytycznie o kulturze masowej, obserwuje-
my zasadniczą zmianę podejścia do zagadnienia przemysłów kultu-
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ry. Postrzegane są one jako angażujące kreatywność artystów 
i menedżerów oraz zapewniające szereg miejsc pracy, co powinno 
wpływać na korektę polityk kulturalnych wobec nich (Bilton 2007). 
Mówi się o  nich, wymieniając obok kultury jednym tchem takie 
pojęcia jak kreatywność, innowacyjność i rozwój. Szczególny nacisk 
kładzie się przy tym na kreatywność, a więc twórczość w szerokim 
rozumieniu. Łukasz Maźnica przywołuje różne defi nicje pojęcia kre-
atywności, cytując na przykład Morrisa I. Steina, który twierdzi, że 
„prowadzi do nowego wytworu, który jest akceptowalny i użytecz-
ny dla pewnej grupy w pewnym okresie” (Stein 1953: 311–322), czy 
Richarda Floridę, który utożsamia ją z umiejętnością znajdowania 
nowych pomysłów. Rosabeth Moss Kanter z kolei uważa, że jest to 
„specyfi czny sposób myślenia pozwalający „wstrząsnąć” posiadany-
mi informacjami i układać je w nową całość, która łamie powszech-
nie przyjęte schematy” (Maźnica 2013: 400). 

W wielu opracowaniach rozróżnia się jednak przemysły kultury 
i przemysły kreatywne „w oparciu o produkt końcowy”. Przemysły 
kultury tworzą dobra konsumpcyjne kultury, które służą głównie 
poprawie jakości spędzania czasu wolnego konsumentów. Jak oma-
wia to Jakub Głowacki, konsumpcja tych dóbr jest tu celem samym 
w sobie. Dla odmiany produktem przemysłów kreatywnych są dobra 
pośrednie, wykorzystywane w  dalszych procesach produkcji (Gło-
wacki 2013). Warto zatem skorzystać z nowej defi nicji przemysłów 
kultury. Dotyczy ona tych branż, które „łączą tworzenie, produkcje, 
komercjalizację produktu o charakterze niematerialnym i kulturo-
wym, a produkt (zawarte w nim treści) są chronione prawem autor-
skim” (UNESCO 2005). By odczarować nieco ten czysto komercyjny 
wymiar przemysłów kultury, warto przytoczyć tezę Jana Szombur-
ga, który bardziej kulturoznawczo określa je dziedzinami produkcji 
zdematerializowanej, odwołującej się do symboli, znaczeń i przeżyć 
(Szomburg 2002). Obok wartości ekonomicznej, posiadają także 
znaczenie wychowawcze, a  ich symbolika jest wykorzystywana na 
szeroką skalę, przez co mają wpływ na wzory zachowań, styl życia 
i gusty społeczne, a nawet tożsamość narodową. Badania pokazują 
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też jak wielkie znaczenie mają dziś dla rozwoju miast i społeczeństw 
(Hausner 2013).

Zasady działania sektora prywatnego 
jako wzorzec dla zmieniających się 
instytucji publicznych

By instytucje publiczne mogły odegrać znaczącą rolę w  rozwoju 
miast, muszą nauczyć się korzystać z  osiągnięć i  reguł działania 
przemysłów kultury. Niniejsze zagadnienie zostanie omówione na 
podstawie schematu porównawczego wypracowanego przez Draga-
na Klaićia, autora publikacji Mobilność wyobraźni, jednego z  patro-
nów rozwoju europejskiej polityki kulturalnej. W tle tego porówna-
nia stoi pryncypium współpracy. Dotyczy to w  szczególności 
współpracy międzysektorowej, czyli takiej, która łączy kompetencje 
podmiotów nie tyle z różnych dziedzin, ile nawet z tej samej branży, 
ale o różnym modelu organizacyjnym, strukturze fi nansowania, róż-
nych celach i sposobie funkcjonowania. Szereg zaniechań w reformie 
ustrojowej Polski po 1989 roku, a  także logika tych zmian, która 
traktowała przemiany kulturowe, mentalne jako drugorzędne, spo-
wodowała zapóźnienia w  rozwoju sektora kultury (przede wszyst-
kim instytucji publicznych) oraz jego osadzenie przez przynajmniej 
kilkanaście lat w  przestrzeni oderwanej od reguł konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy i wykorzystującej kreatywne umiejęt-
ności człowieka. Działalność publicznych instytucji kultury trakto-
wano, przynajmniej przez pierwszą dekadę po zmianie ustrojowej, 
wyłącznie jako pozycję kosztową w budżecie państwa i samorządów. 
Spowodowało to, że kreatywność i  przedsiębiorczość rozwijały się 
głównie w  sektorze prywatnym i  pozarządowym (fi rmy i  fundacje 
istniejące wokół publicznych instytucji), z  pewnie nieświadomym 
przyzwoleniem na degradowanie instytucji, traktowanie ich często 
w kategoriach zabezpieczenia socjalnego artystów i pozostałych pra-
cowników. Przejęcie większości instytucji kultury przez samorządy 
w  1999 roku, w  ramach drugiego etapu reformy samorządowej, 
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ambicje samorządów – w szczególności dużych miast – oraz dobre 
przykłady zmieniające ten stan, wdrażane przez reformatorskich 
menedżerów, którzy zaczęli zarządzać tymi instytucjami, a także ich 
sukcesy spowodowały szereg pozytywnych zmian. Zmiany te nastą-
piły w  sposobie zarządzania instytucjami, niestety nie do końca 
w  sferze ustrojowej. Zmieniono sposób powoływania dyrektorów 
w ramach procedur konkursowych i wprowadzono dla nich termino-
we kontrakty. Nie wprowadzono ich jednak dla artystów, co powo-
duje naturalne zderzenie dwóch tendencji – do zmiany i rozwoju po 
jednej stronie oraz do stabilizowania i utrwalania status quo po dru-
giej. To z kolei musi rodzić konfl ikty, które na tym tle co roku doty-
kają publicznych instytucji kultury i wylewają się do mediów w róż-
nych częściach Polski. Zaobserwować można z  kolei tendencję do 
zmiany rodzaju przywództwa w instytucjach artystycznych. Jeszcze 
dwadzieścia lat temu dyrektorami większości teatrów i  oper byli 
reżyserzy lub dyrygenci, fi lharmonii – dyrygenci. Dziś są to częściej 
menedżerowie, nawet jeśli wywodzący się z zawodów artystycznych. 
Do zarządzania zaś instytucjami przenika szereg reguł, którymi kie-
rują się przedsiębiorstwa, reguł, za którymi stoi logika i pragmatyzm 
kierowania organizacją, ludźmi i zarządzania fi nansami. 

Należy stwierdzić, że duża część wymienionych w tabeli cech ma 
charakter opisowy. Nie ma na celu wartościowania i  wzajemnego 
ważenia cech, naturalnych predyspozycji, uwarunkowań czy zagro-
żeń. Jeżeli jednak zdiagnozowano stan faktyczny, ustalono kieru-
nek działań i  zmian koniecznych do przeprowadzenia w  publicz-
nych instytucjach kultury oraz rozpoznano wzorce, na których 
można bazować, zmierzając do założonego celu, warto krytycznie 
spojrzeć na to zestawienie. Korzyść wynikać może z samego uświa-
domienia sobie różnic oraz zaaplikowania choćby niektórych pożą-
danych standardów i sposobów działania. 

Pierwszą wymienioną cechą działalności przedsiębiorstwa jest 
nastawienie na wartości nowoczesne, a  więc wychylenie działań 
w przyszłość. Tymczasem instytucje kultury, bazując na wcześniej-
szym dorobku, tradycji i wiedzy akademickiej, skłonne są raczej do 
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zachowywania konserwatywnego nastawienia wobec nowych tren-
dów. Nie chodzi tylko o  wiedzę i  podejście do zarządzania, choć 
w tym przypadku pragmatyzm fi rmy będzie podwójną zaletą. Jeżeli 
więc Teatr Muzyczny do dziś jest nazywany przez poznaniaków 
„operetką”, to zamachem na świętość może być odejście od tego 

Tabela 3.  Porównanie cech działalności kulturalnej w trzech sektorach gospodarki

PUBLICZNY PRYWATNY OBYWATELSKI

Cechy i wartości, którymi kierują się organizacje w sektorach

wartości tradycyjne 
wiedza akademicka 

wartości nowoczesne
wiedza pragmatyczna 

wartości społeczne 
pamięć / doświadczenie 
wspólnoty 

budowanie tożsamości wliczanie ryzyka angażowanie społeczne 

bazowanie na elitach elity przywódcze w biznesie równy dostęp – szeroki inte-
res społeczny

instytucjonalność organizacja biznesowa ruch 

muzea, biblioteki, domy 
kultury, teatry, fi lharmonie

fi rmy, agencje, przemysły 
kultury 

stowarzyszenia, fundacje, 
kluby

przeszłość przyszłość teraźniejszość 

W działaniu:

profesjonalizm w sferze 
kultury 

profesjonalne standardy zarzą-
dzania 

nowe standardy w działaniu 

wysoki poziom rutyny innowacja eksperyment społeczny 

Pojmowanie kultury:

dzieło Produkt proces 

wartość sama w sobie inwestycja ekonomiczna, miej-
sca pracy 

narzędzie zmiany społecznej 

Zagrożenia / deformacje:

sklerotyczność, utrata celu komercjalizacja, banał propaganda, ideologizacja

biurokratyzacja uproszczenie amatorstwo 

Źródło: Opracowanie własne.
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repertuaru. Z kolei wyprodukowanie w sposób nowoczesny operet-
ki, niekoniecznie musi zaspokajać gusta tradycyjnie nastawionych 
widzów. Z drugiej strony pragmatyzm mógłby również polegać na 
utrzymywaniu repertuaru operetkowego, skoro istnieje duża i wier-
na jego grupa odbiorców. Budowanie przez instytucje publiczne toż-
samości miejsca, wspólnoty pracowników, ale też wspólnoty miesz-
kańców jest cechą ze wszech miar pożądaną. Teatr na przykład 
organizuje po raz trzeci z  rzędu koncert upamiętniający ofi ary 
gestapo, gdyż obecna siedziba instytucji to budynek, w którym pod-
czas wojny działała ta formacja. Koncerty te są bardzo pozytywnie 
przyjmowane, spełniają też ważną funkcję edukacyjną. Nie mają 
szansy być dochodowe. Misją instytucji publicznej jest jednak ich 
organizacja w oparciu o dotację lub inne pozyskane środki. 

Bazowanie na elitach dotyczy na przykład wykształcenia osób 
pracujących w  Teatrze, tancerzy po szkole baletowej, śpiewaków 
i instrumentalistów po akademiach muzycznych, reżyserów, chore-
ografów itd. Dotyczyć może również przekroju publiczności. Elitar-
ność w  biznesie polega przede wszystkim na efektywności. 
W teatrach musicalowych status wykształcenia, dyplom schodzi na 
drugi plan wobec konkretnych umiejętności, które wpływają na 
obsadzenie artysty w danym tytule. Nie zawsze daje to stałe zatrud-
nienie, którego artysta taki często nie oczekuje, gdyż swoim talen-
tem obdziela również inne teatry musicalowe w kraju. Przykładem 
pierwszego otwartego castingu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 
były przesłuchania do musicalu Jekyll&Hyde Franka Wildhorna 
w maju 2014 roku, na które stawiło się ponad sto osób z całej Polski. 
Wybrani do pierwszoplanowych ról śpiewający aktorzy (m.in. 
Janusz Kruciński, Damian Aleksander, Marta Wiejak czy Edyta 
Krzemień) stanowią grupę osób niezwiązanych etatowo z  żadną 
sceną. Występują w produkcjach teatrów musicalowych w Warsza-
wie, Chorzowie, Gliwicach, Gdyni czy Wrocławiu. Model teatru 
repertuarowego w większej mierze wpływa na potrzebę posiadania 
choćby w części stałego zespołu. Wymaga to jednak od jego człon-
ków wyjątkowego talentu i  elastyczności w  zmienianiu estetyk 
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w różnego rodzaju spektaklach. Instytucjonalność stanowi oparcie 
w wielu dalekosiężnych planach, pozwala przetrwać zespołowi trud-
niejszy moment, by w późniejszym okresie wypracować sukces.

Zaangażowanie i wliczanie ryzyka stanowi zawsze motor rozwo-
ju organizacji. Jest to kluczowa cecha działań w  sektorze prywat-
nym. Wkalkulowując je, można osiągnąć znaczy zysk, można też 
ponieść stratę. Dlatego instytucja publiczna może sobie na nie 
pozwolić wyłącznie pod określonymi warunkami lub zaprosić do 
współpracy koproducenta – przedsiębiorcę. Tak było w przypadku 
organizacji przez Teatr koncertu najwybitniejszego śpiewaka ope-
rowego naszych czasów, Placido Domingo, w Poznaniu 27 kwietnia 
2014 roku. Na przykładzie tego koncertu można zilustrować poj-
mowanie kultury przez instytucję publiczną i  biznes. Dla Teatru 
koncert Domingo był wielkim świętem mistrza gatunku operowego, 
operetkowego i  musicalowego. Był wartością samą w  sobie, dzie-
łem, którego współwykonawcami byli artyści Teatru. Na sukces 
artystyczny tego przedsięwzięcia musiał się jednak nałożyć profe-
sjonalizm producenta, fi rmy MJM Prestige, który do perfekcji opa-
nował nie tylko organizację dużych koncertów gwiazd muzyki kla-
sycznej i  pop, ale też budżetowanie, marketing i  sprzedaż tych 
koncertów jako produktu, który musi przynieść określony zwrot ze 
względu na podjęte ryzyko. Zysk dla Teatru miał w tym wypadku 
przede wszystkim wymiar inny niż fi nansowy, a były nimi: wartość 
artystyczna produkcji, wzrost rozpoznawalności i prestiżu instytu-
cji, podniesienie morale pracowników oraz ich integracja wokół 
działań Teatru, a  także przyciągnięcie szeregu podmiotów współ-
pracujących i wspierających instytucję, w tym sponsorów. W zesta-
wieniu tym odnajdziemy również zagrożenia i deformacje, którym 
mogą zostać poddane organizacje działające w  każdym sektorze 
gospodarki. Ciekawe, że rutyna, która może kojarzyć się z perfek-
cjonizmem i ustandaryzowaniem działań, może też stanowić ogra-
niczenie dla pojawiających się innowacji. W tym sensie zespoły pro-
jektowe lub organizacje elastyczne (ze względu na rodzaj 
podejmowanych w  danym okresie działań) cechują się większą 
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skłonnością do innowacyjnego myślenia i  stosowania takich wła-
śnie rozwiązań. Sklerotyczność instytucji publicznych polegać może 
na zbytnim skupieniu się na sobie, na pracownikach, na dryfowaniu 
w kierunku organizacji wsobnej, a przez to karłowaciejącej. Zapo-
minanie o odbiorcy, widzu, o tym, że należy pytać go o zdanie, akty-
wizować a nawet współtworzyć z nim działania i program instytucji 
(Krajewski 2011), zauważać, jak zmieniają się tendencje, gusta, 
estetyka, składa się na tę cechę. To też może prowadzić do utraty 
celu instytucji, gdy stają się nim stabilne uposażenia „załogi” teatru 
czy granie jak największej liczby spektakli, przy jak najmniejszej 
liczbie prób. Oczywiście realnym zagrożeniem dla teatrów musica-
lowych jest komercjalizacja. O  ile jest ona w  pełni zrozumiała 
i akceptowana w teatrze prywatnym, na przykład. „Studio Buff o”, 
o tyle może rodzić pytania w przypadku działań instytucji publicz-
nej w jej dotychczasowym modelu działania. Tymczasem – podob-
nie do branży fi lmowej – należałoby znaleźć formułę rozwoju teatru 
musicalowego. Wydaje się, że tę działalność można pod wieloma 
względami zaliczać do przemysłu kultury, angażującego kreatyw-
ność i przedsiębiorczość, oddziałującej na masową publiczność. 

Tabela 1 pokazuje, czego organizacje z  poszczególnych sekto-
rów mogą się uczyć od siebie. Defi niuje mocne strony i  słabości 
poszczególnych rodzajów organizacji, ale też cechy organiczne, 
które zasadniczo są niezmienne. Dopiero synergia poszczególnych 
cech, umiejętny podział zadań w dążeniu do celu tworzy nadspo-
dziewany efekt synergii, który skutkować może sukcesem przed-
sięwzięcia, jakim np. była organizacja przez Teatr koncertu Placido 
Domingo. W dłuższej perspektywie współpraca międzysektorowa 
pozwala, a wręcz wymusza zmianę wewnątrz organizacji. Instytu-
cja publiczna, która podejmuje wyzwania z zakresu przemysłu kul-
tury, zaczyna adaptować część mechanizmów rządzących prywat-
nym sektorem.
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Zmiana jako istotny element przejścia 
do nowego modelu zarządzania instytucją

Skoro diagnoza była dość jednoznaczna, a istnieją wzorce z sektora 
prywatnego pomocne w działaniu, należało podjąć zmianę. Meryto-
rycznym wyzwaniem stała się zmiana repertuaru przy maksymal-
nym wykorzystaniu istniejącego zespołu ludzkiego. Artystycznie 
i  organizacyjnie teatr był w  stanie wielkiego zaniedbania, by nie 
powiedzieć zapaści. W  związku z  niemożnością otrzymania przez 
Teatr nowej siedziby w perspektywie najbliższych ośmiu lat należa-
ło pilnie przeprowadzić niezbędną korektę estetyki widowni, łącz-
nie z zastąpieniem niewygodnych krzesełek fotelami oraz powięk-
szyć widownię (uzyskano dodatkowe trzydzieści miejsc, nie tracąc 
komfortu). Zmieniono identyfi kacje wizualną, poprzez nowy logo-
typ wyłoniony w konkursie, stronę internetową i sposób promocji, 
wprowadzono internetową sprzedaż biletów, uaktywniono profi l 
społecznościowy.

Potrzebne były kroki milowe w znaczeniu artystycznym. Pierw-
szym okazał się galowy koncert dla poznaniaków w Auli Uniwersy-
teckiej pod dyrekcją Jose Maria Florencio, który odbił się głośnym 
echem i spowodował, że zwrócono uwagę na wprowadzane zmiany. 
Drugim – bardzo ewolucyjnym – stała się premiera Orfeusza w pie-
kle Off enbacha pod dyrekcją Marka Mosia. Kolejnymi – już w dru-
gim roku działalności – koncert Placido Domingo i artystów Teatru 
Muzycznego dla 7 tysięcy słuchaczy oraz ponad miliona widzów 
TVP 2. Ale być może najważniejsza okazała się przełomowa dla 
Teatru premiera musicalu Jekyll&Hyde w reżyserii Sebastiana Gon-
ciarza, której sukces był komentowany w całej Polsce. Kolejne pre-
miery: Akompaniatora w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza i Hello 
Dolly w reżyserii Marii Sartovej, spotkały się też z bardzo dobrym 
przyjęciem publiczności i mediów.

Organizacyjnie dokonano zmian w statucie instytucji, otwierając 
ją na obecność zewnętrznych, nieetatowych artystów, wprowadzo-
no nowe regulaminy. W trybie pilnym, dzięki pomocy prezydenta 
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i rady miasta, dokonano dostosowania pracy ciągów scenicznych do 
przepisów o  dozorze technicznym, a  także wymieniono zużyty 
sprzęt nagłaśniający oraz część oświetlenia, wyposażając teatr 
w  scenę obrotową. Podjęto też szereg działań zmierzających do 
pozyskania nowej siedziby dla Teatru, co jednak nie nastąpi wcze-
śniej niż w 2021 roku. Proces zbudowania mechanizmu fi nansowa-
nia tej inwestycji z ograniczonymi obecnie środkami UE na te cele, 
nie jest łatwy. Jednak bez nowej siedziby teatr nie będzie w stanie 
realizować nowoczesnych musicali, a co za tym idzie, innych zało-
żeń, opisywanych w artykule. 

Zespół teatru był bardzo zaniedbany. Etyka jego pracy była 
niska z uwagi na indolencję poprzedniej dyrekcji. W krótkim czasie 
rozwinął się bardzo i  posiada w  większości znakomity potencjał 
i utalentowanych ludzi. Pozostało już niewiele osób, które nie mogą 
pogodzić się ze zmianą z uwagi choćby na utratę uprzywilejowane-
go statusu, zmiany repertuarowe, które powodują nieobsadzanie 
ich w nowych tytułach. Dzięki ciężkiej pracy własnej, motywacji, 
zachętom ze strony wprowadzających zmianę, trudnym decyzjom, 
które były krótkookresowo powodem konfl iktów, a  także sukce-
som wytworzyła się wspólnota celu oraz poczucie dumy z  pracy 
w Teatrze. Wcześniej trudno było o tym mówić, gdy czołowi etato-
wi soliści Teatru nie wpisywali nawet do swoich cv informacji o pra-
cy w  tej instytucji. Zespół pracowników wspierających zmianę 
wywodził się początkowo wyłącznie z  osób nowo zatrudnionych. 
Musiało dokonać się kilka przełomów, a  nawet ostrych przesileń 
i konfrontacji, by utwierdzić pracowników, że kierunek zmiany ma 
sens i przynosi efekty artystyczne, entuzjastyczne recenzje, a tak-
że, że wdrażana zmiana jest nieodwracalna, nawet jeśli w  nowej 
kadencji ster przejmie inny lider. Osobny problem stanowią niskie 
uposażenia większości pracowników instytucji kultury i niewielka 
możliwość wpływu na ten fakt dyrektora instytucji. Niestety rada 
miasta uchwaliła możliwość podniesienia pensji pracowników 
w 2015 roku jedynie o 3 procent. Odbiera to zarządzającemu jedną 
z istotnych możliwości motywowania pracowników i każe mu szu-
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kać z konieczności trudnych rozwiązań, na przykład redukujących 
zatrudnienie. Tym bardziej że kilka lat temu nastąpiło zrównanie 
wieku emerytalnego artystów (m.in. balet, śpiewacy, instrumenta-
liści). Trudno wyobrazić sobie trębacza grającego na najwyższym 
poziomie w wieku 65 lat. Podobnie jak u sportowców, grać można 
dłużej, ale nie w  najwyższych ligach. Brakuje zaś mechanizmów 
ochronnych dla zawodów artystycznych, uzupełniających tak zwa-
ną reformę emerytalną, systemów wspierających przekwalifi kowa-
nie zawodowe czy okresowe wsparcie stypendialne, pomagające 
znaleźć nowe zatrudnienie. Natomiast silna pozycja związków 
zawodowych, które nie tyle chronią prawa pracownicze, ile walczą 
o zachowanie status quo modelu socjalnego, powoduje konfl ikt i nie 
idzie w parze z dbałością o jakość artystyczną. Entuzjazm, z jakim 
większość zespołu potrafi  pracować, a  także wyjątkowa cecha 
mobilizowania się w trudnych przedpremierowych momentach, co 
potwierdzają znakomici realizatorzy współpracujący z  Teatrem, 
powoduje, że mimo wszystko udaje się osiągać dobre efekty. 

Publiczność składała się dotąd w  przeważającej mierze z  osób 
starszych oraz zorganizowanych grup z okolic Poznania. Przy czym 
dla administrujących Teatrem publiczność nie znajdowała się w cen-
trum uwagi. Trudno było mówić o  marketingowym podejściu do 
widza czy położeniu nacisku na jakość jego obsługi. Liczył się głów-
nie interes artystów etatowych i  to w  sensie fi nansowym. Liczba 
spektakli była za duża i wynikała z systemu płacenia za nie tak zwa-
nych nadgrywek. Bardziej wyrobiona i  opiniotwórcza publiczność 
od lat nie pojawiała się w tym miejscu. Narzędziami marketingowy-
mi oraz nowym repertuarem należało zacząć pozyskiwanie nowego 
widza, utrzymując w miarę możliwości dotychczasowego.

Od czterdziestu lat Teatr wynajmuje 1700 metrów kwadrato-
wych od Ligi Obrony Kraju w  budynku przy ulicy Niezłomnych. 
Mimo obciążeń historycznych i  niedogodności lokalowych i  tech-
nicznych, trzeba jednak podkreślić znakomitą lokalizację obecnej 
siedziby, szczególnie po powstaniu centrum Stary Browar Grażyny 
Kulczyk, którego jest najbliższym sąsiadem. Biorąc pod uwagę roz-
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wojowy charakter przemysłów kultury dla miasta, lokalizacja nowej 
siedziby Teatru wydaje się kluczowa nie tylko z  punktu widzenia 
instytucji i jej interesów, ale z punktu widzenia rozwoju metropolii 
poznańskiej. Dyrekcja i zespół Teatru kolejnymi udanymi premiera-
mi starają się udowodnić potencjał rozwojowy, który tymczasem 
jest ograniczany sceną bez żadnego niemal zaplecza technicznego 
i warunkami, które są precedensowe i rażąco złe dla pracy zespołu. 
Po niezwykle udanej premierze musicalu Jekyll&Hyde recenzent 
Błażej Kusztelski, komentując efekt artystyczny powstały w  tych 
niekorzystnych warunkach, napisał na łamach portalu e-teatr: 
„Cuda w  tej budzie!”. Zmian należy dokonywać możliwie szybko. 
Zadowalające efekty artystyczne zaczęły pojawiać się po półtora 
roku pracy. Kolejne premiery powinny utwierdzić nową pozycję 
Teatru. W  2016 roku instytucja będzie świętować sześćdziesiąte 
urodziny. Teatr tworzy plan funkcjonalno-użytkowy dla nowej sie-
dziby, stara się o uzyskanie dla niej lokalizacji oraz ogłoszenie kon-
kursu na projekt architektoniczny. Organizuje konferencję poświę-
coną musicalowi jako przemysłowi kultury, by unaocznić Poznaniowi 
wszystkie szanse i zalety rozwojowe z inwestowania w teatr musica-
lowy. W roku jubileuszowym planowane jest też stworzenie i reali-
zacja musicalu Seksmisja, według scenariusza Juliusza Machulskie-
go, na co Teatr pozyskał w ostatnim czasie licencję. Ma być to duża 
produkcja, wychodząca poza siedzibę Teatru, organizowana 
w  ramach współpracy międzysektorowej i  kolejny krok w  stronę 
nowoczesnego teatru musicalowego.

Każda zmiana dokonuje się z  ludźmi, dla ludzi i  dzięki nim. 
Zarządzanie dużym zespołem ludzkim, w  szczególności zespołem 
artystów, jest wielkim wyzwaniem. Jako motto do książki Sekrety 
skutecznych liderów biznesu występuje zdanie Petera Druckera: 
„Wewnątrz fi rmy tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, 
chaos i nieefektywność” (Jankowski 2006). Umiejętność słuchania, 
kreowania wizji i  strategii organizacji, motywowania i  wspierania 
współpracowników, budowania kultury organizacyjnej odpowied-
niej do specyfi ki działalności, a także podejmowania trudnych decy-
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zji, wydają się przy tym kluczowe. Różne są osobowości liderów 
i style zarządzania. Jak pisze David Goleman, „większość skutecz-
nych menedżerów posługuje się zestawem różnych stylów przywód-
czych – każdym w odpowiedniej »dawce« i w odpowiednim czasie. 
Taka elastyczność jest w praktyce bardzo trudna, ale przynosi wyso-
kie profi ty. Co więcej, można się jej nauczyć” (Goleman 2006: 51). 
Różne są opinie, czym powinni zajmować się liderzy. Jednak klu-
czowym kryterium zawsze pozostanie skuteczność, czyli osiąganie 
założonych celów.

Przed przystąpieniem do działania, a nawet planowania, warto 
się zastanowić, jakie motywacje kierują liderem w  podejmowaniu 
się konkretnych działań, jakie kierują członkami zespołu, a  jakie 
przyświecają organom nadzorującym działania miejskiej instytucji 
kultury. Kultura jest przestrzenią, w której pojawiają się w sposób 
naturalny motywacje altruistyczne. Jest bowiem wyższym osią-
gnięciem rozumnej natury ludzkiej, która zmierza do czegoś wznio-
ślejszego niż zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. 
Ponieważ działalność kulturalna jest też działalnością zawodową, 
radość tworzenia pięknych artefaktów łączy się z chęcią osiągania 
zysku, a przynajmniej z koniecznością utrzymania rodziny czy spła-
ty kredytu. Nakładają się na to różne motywacje indywidualne 
związane z  samorealizacją, zaspokajaniem ambicji związanych na 
przykład z  posiadaniem władzy i  to nawet na najniższych szcze-
blach hierarchii czy zagwarantowaniem sobie bezpieczeństwa 
socjalnego. Odnajdujemy tu więc szereg przemieszanych ze sobą 
motywacji. Ich rozeznanie jest niezmiernie istotne, a  skupienie 
większości z nich w wiązkę, zmierzającą do osiągania celów organi-
zacji, jest ważnym zadaniem zarządzającego zmianą i organizacją.

Działalność kulturalna ze względu na wspomniane realizowanie 
w jej obszarze altruistycznych celów czy samorealizowanie się oso-
bowości artystycznych stwarza pokusę odrywania się w jej ramach 
od najbardziej podstawowych realiów związanych z  budżetem 
i  fi nansowaniem. W  gospodarce opartej na własności państwowej 
w  niektórych instytucjach kultury nie liczono się na przykład 



292

Przemys ław Kiel iszewski ,  Próba przejścia do r ynkowego modelu zarządzania 
publiczną  instytucją  kultur y na przyk ładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu

z kosztami premier albo przedkładano ponad nie wizję artystyczną. 
To myślenie przeniosło się również na pierwszy okres funkcjonowa-
nia instytucji kultury w gospodarce wolnorynkowej. Obecnie panu-
je znaczny rygor w ramach fi nansów publicznych, na który nałożył 
się również kryzys gospodarczy. Jednym z  kluczowych kryteriów 
oceny kontraktowego dyrektora jest zaś umiejętne zarządzanie 
fi nansami. W roku 2014 Teatr osiągnął bardzo korzystną proporcję 
dotacji podmiotowej (6 mln zł) do wysokich przychodów z biletów 
i wynajmów (3,5 mln zł), które zwiększyły się – mimo zmniejszenia 
liczby granych spektakli, z  uwagi na powiększenie o  trzydzieści 
miejsc widowni i podniesienie cen biletów na spektakle dla widzów 
dorosłych. Było to reakcją na silny wzrost popytu i rosnącą sprze-
daż. Mimo profi lu rozrywkowego (musical, operetka, spektakl 
z  piosenkami, koncert, komedia), Teatr prowadzi też działalność 
edukacyjną (spektakle dla dzieci, Salon Poezji Anny Dymnej, warsz-
taty). Działalność ta nie jest dochodowa. W  2015 roku prezydent 
i rada miasta zwiększyli dotację podmiotową instytucji do 7 mln zł, 
między innymi o 250 tys. zwiększając kwotę na koszty premier, co 
daje nadzieję na dalszy rozwój. Teatr pozyskał też środki na inwe-
stycje z  Ministerstwa Kultury oraz budżetu Poznania łącznie na 
kwotę blisko 1 mln zł, dzięki czemu zakupił instrumenty muzyczne, 
meble orkiestrowe, ostatnie elementy nagłośnienia i przeprowadził 
niezbędny remont pomieszczeń. 

Menedżer instytucji nie jest w stanie sam realizować założonych 
przez siebie celów. Współpraca z zespołem stanowi jeden z kluczy 
do sukcesu. Lider zmiany, wchodzący sam w obce środowisko, musi 
wesprzeć się na sprawdzonych współpracownikach, a  następnie 
stopniowo pozyskiwać zaufanie kolejnych członków organizacji. 
Niemożliwe jest jednak pełne wsparcie zespołu w momencie wpro-
wadzania trudnych zmian. Dlatego równie ważne dla lidera jest zro-
zumienie celu zmian i wsparcie zewnętrzne dla nich ze strony rady 
miasta, prezydenta, osób opiniotwórczych, mediów. W dobie komu-
nikacji internetowej wsparcie to może przyjść nawet od szerokiej 
opinii publicznej, co miało miejsce w związku z silnym sporem ze 
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związkami zawodowymi po roku działalności. Ważnym elementem 
budowania koalicji na rzecz zmian było zaproszenie do statutowej 
Rady Teatru znaczących postaci życia kulturalnego i biznesowego, 
jak Jerzy Satanowski czy Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, a obecnie Ambasador RP w Paryżu. Nie wszy-
scy posiadają altruistyczne powody swoich działań. Dlatego dopiero 
w momencie wzrostu rozpoznawalności Teatru jako miejsca o zna-
czących dokonaniach artystycznych zaczęli pojawiać się sponsorzy 
i mecenasi. Wsparcie koncertu Placido Domingo przez dr. Jana Kul-
czyka, przyniosło również wielostronny respekt dla instytucji. Jej 
renoma pozwoliła na odzyskanie dobrego imienia i pomoc ze strony 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy innych insty-
tucji. Dobre premiery skłaniają do współpracy pierwszoligowych 
realizatorów, dla których wcześniej Teatr nie stanowił przedmiotu 
zainteresowania. Zwolennikami omawianych zmian w publicznych 
instytucjach kultury są samorządy dużych miast, dla których kultu-
ra stanowi element rozwoju lokalnych potencjałów gospodarczych 
i społeczności, menedżerowie kontraktowi instytucji – wypełniają-
cy ambitne kontrakty, by uzyskać nowe. Będą też nimi młodzi ludzie 
po studiach, gotowi konkurować o miejsca pracy. Tymczasem barie-
ra wejścia do skostniałych instytucji kultury jest ogromna, gdy nie-
kompetentnych pracowników przed konkurencją broni związek 
zawodowy. Przeciwnikami zmian są więc z pewnością przedstawi-
ciele związków zawodowych i  stowarzyszeń twórców, na przykład 
Związek Artystów Scen Polskich, który zablokował w parlamencie 
zmiany w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultu-
ry, zmierzające do uelastyczniania zatrudnienia w  instytucjach 
artystycznych. A  związki zawodowe zwalniają kolejnych dyrekto-
rów instytucji kultury w Polsce, blokując reformy, wykorzystując złe 
prawo, podobnie jak Związek Nauczycielstwa Polskiego blokuje 
zmiany skompromitowanej Karty Nauczyciela. Dopóki w  sposób 
systemowy nie zostaną utrwalone dobre praktyki, a  reformy nie 
będą spoczywać wyłącznie na barkach liderów za każdym razem 
będzie zwyciężał interes partykularny, a reforma zawracana. Choć 



294

Przemys ław Kiel iszewski ,  Próba przejścia do r ynkowego modelu zarządzania 
publiczną  instytucją  kultur y na przyk ładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu

to banalne stwierdzenie, można je cytować za największymi w dzie-
dzinie teorii zarządzania: „Zmiany są nieuniknione. Można je jedy-
nie przewidzieć i  przygotować się do nich” (Drucker 2000: 73). 
Zmiana jest procesem, który ma spowodować korektę lub całkowity 
zwrot w dotychczasowych działaniach organizacji. Często następuje 
w wyniku kryzysu, który z kolei jest opisywany jako zjawisko, które 
najczęściej da się przewidzieć, ale moment jego zaistnienia nieko-
niecznie. Mówi się wszak: „gorzej już być nie może” lub „doszliśmy 
do ściany”. Nawet w  takiej sytuacji zmiana wiąże się z  podjęciem 
ryzyka niepowodzenia. Nie zawsze opłaca się ją przeprowadzać 
menedżerowi, który jej przewodzi i  dokonuje. Zmiana bowiem 
narusza szereg interesów, układów sił, jeśli nawet niewydolnie, to 
stabilnie działających struktur. Struktury te – szczególnie w publicz-
nych instytucjach postsocjalistycznych – mogły działać nawet na 
korzyść pracowników, ale jako układów zamkniętych, często z pomi-
nięciem interesu instytucji. 

Zmiana przeprowadzona z  sukcesem stanowi podstawę oceny 
menedżera, który jest rozliczany ze zobowiązań w kontrakcie – ilo-
ści i  jakości premier, frekwencji, dobrego zarządzania fi nansami. 
W  literaturze przyjmuje się, że proces zarządzania zmianą składa 
się zazwyczaj w 75% z przewodzenia, a zaledwie w 25% z zarządza-
nia przewodzenie (leadership) i zarządzanie (management) są dopeł-
niającymi się systemami działania, mającymi własne cechy. Lider 
buduje wizje i cele na przyszłość, menedżer skupia się bardziej na 
dziś. Menedżer buduje strukturę instytucji, proponuje procedury, 
deleguje zadania, buduje system monitoringu, by kontrolować reali-
zację założonych celów. Lider w stosunkach z pracownikami opiera 
się głównie na komunikowaniu przez motywowanie i inspirowanie 
oraz przekonywanie ich do swojej wizji (Tyma 2009). Musi też pozy-
skiwać zewnętrzne wsparcie dla zmiany, o  czym była już mowa 
wcześniej. Wsparcie to poskutkowało na przykład zatrzymaniem 
działań niezadowolonych ze zmian grup pracowników, skupionych 
w organizacjach związkowych czy uchwaleniem przez radę miasta 
zmiany statutu, który wcześniej gwarantował, choć wydaje się to 
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absurdalne, możliwość występowania w  Teatrze wyłącznie etato-
wym pracownikom.

Zasadniczo wyróżnia się ustandaryzowane postawy ludzi wobec 
zmiany: początkowe zaprzeczanie konieczności zmian, następnie 
opór, eksperymentowanie z nowym liderem oraz powolną akcepta-
cję zmiany. Z badań wynika, że ok. 70 procent populacji stawia opór 
zmianom, niezależnie od statusu majątkowego, wykształcenia czy 
wieku. Kluczem do przełamania oporu przez lidera jest doprowadze-
nie do sytuacji, w której zmiana zaczyna być postrzegana jako nieod-
wracalna. Były prezes Forda, Donald Petersen twierdził, że „zmiana 
ma szansę powodzenia, jeśli przynajmniej 20% pracowników ją 
popiera” (Stocki 2003: 294). Opór pojawia się lub nasila, gdy zmiana 
nie jest przez ludzi rozumiana. Najczęściej wymienia się takie przy-
czyny oporu pracowników jak: pomijanie ich potrzeb, niezrozumie-
nie sensu, przyczyn, celu, zakresu i skutków zmiany, niedostrzega-
nie jej korzyści i brak zaufania do jej inicjatorów. Wówczas zmiana 
odbierana jest jako narzucona z  zewnątrz i  stanowiąca zagrożenie 
dla takich wartości jak władza, prestiż, pozycja w organizacji. Mała 
tolerancja na zmiany wynika z  obawy przed nieznanym i  przed 
porażką (Tyma 2009). W szczególności dotyczyć może pracowników 
związanych z  organizacją od wielu lat, którzy nigdy nie zmieniali 
pracy lub nie podejmowali dotąd działalności obarczonej ryzykiem 
niepowodzenia. 

Z tego wynika, że kluczem do sukcesu może okazać się właściwe 
komunikowanie. Nie oznacza to, że może ono mieć zawsze charak-
ter otwarty. Najlepiej jednak, gdy odbywa się na drodze informowa-
nia, edukowania, angażowania pracowników w  pozytywne działa-
nia, wspieranie ich i  ułatwianie im przystosowania się do zmian. 
Z uwagi jednak na negatywną lub obstrukcyjną postawę niektórych 
pracowników konieczne są również negocjacje, a nawet stosowanie 
jawnego lub ukrytego przymusu. Niestety pracownicy potrafi ą ucie-
kać się do metod, których nie można pochwalić, omijające komuni-
kowanie się z dyrektorem, a mające na przykład charakter donosu 
lub presji politycznej. Od elastyczności i umiejętności lidera zależy 
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odpowiedni dobór instrumentów komunikowania. I  znów tylko 
skuteczność będzie miernikiem oceny sposobów jego postępowania 
w danej sytuacji czy wobec konkretnego pracownika. Jednak, jeśli 
to możliwe, warto zmianę przeprowadzać w  sposób ewolucyjny 
(Michalski 2009), co nie oznacza, że będzie ona tak odbierana przez 
jej uczestników. Ma ona nie tylko doprowadzić do podwyższenia 
efektywności funkcjonowania instytucji, ale zarazem do rozwoju 
zdolności do podejmowania przez nią kolejnych zmian (Lisiecki 
2003). Na koniec należy podkreślić, że zarządzanie zmianą w insty-
tucji kultury, w której przez szereg lat dominowały zdegradowane 
stosunki pracownicze, towarzyszy cały szereg dylematów etycz-
nych. Rozciągają się one pomiędzy dawaniem szansy, uczeniem 
i motywowaniem, a koniecznością zwalniania długoletnich pracow-
ników z uwagi na ich niereformowalne nawyki lub całkowite niedo-
stosowanie do wyznaczonej pracy. Lokują się między ochroną pra-
cowników, którzy mimo nie najwyższej jakości pracy, starają się 
dostosować do nowych reguł, a chęcią osiągania najwyższych celów 
przez instytucję i otwieraniem jej dla dobrze wyedukowanych, zdol-
nych i szybko uczących się młodych pracowników, szukających per-
spektyw na polskim rynku pracy. Co ciekawe, wprowadzenie castin-
gów i uświadomienie sobie niektórym członkom zespołu, że muszą 
poddawać się regularnej konkurencji, znakomicie wpłynęło na ich 
pracę i  jej efekty. Inni zaś, z uwagi na premiowanie jakości, nie są 
obsadzani zbyt często, przez co ich zarobki są niższe. Około 20 pro-
cent kadry została w ciągu dwóch lat wymieniona z uwagi na przej-
ście na emeryturę, wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy o  pracę, 
a także jej wypowiedzenie. Kwestie etyki pracy w instytucjach kul-
tury podnosi i  bardzo surowo ocenia Jan Hartman. Podważa mit 
wyjątkowości środowiska artystycznego, któremu w  powszechnej 
opinii wolno więcej w niektórych zakresach (rozwiązłość erotyczna, 
spożywanie alkoholu), ale też nie brakuje wad powszechnie znanych 
(korupcja, bezinteresowna zawiść, dyskryminacja czy niekoleżeń-
stwo). Pisze: „z kwestią wyjątkowości sfery kultury i  sztuki wiąże 
się jak najściślej zagadnienie relacji między wolnością w  sztuce 
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a wymogami stawianymi artystom i pracownikom instytucji kultu-
ry przez prawo, biurokrację i warunki społeczno-polityczne. I dalej 
przekonuje, że pomijanie problemów moralnych sprzyja udawaniu, 
że ich nie ma, a  w  konsekwencji sprzyja nagannym praktykom” 
(Hartman 2011: 178–188). Etyka nie polega na tym, by nie wcho-
dzić w  konfl ikt i  nie podejmować kontrowersyjnych problemów. 
Zakłada jednak przynajmniej elementarną uczciwość zarówno ze 
strony lidera wobec pracowników, co wiąże się z ustalaniem jasnych 
reguł współpracy, jak i ze strony pracowników, którzy mimo opisa-
nych sprzeczności interesów, muszą przestrzegać tych samych 
reguł. Ogólna zaś konkluzja w zakresie tych dylematów winna być 
taka, że lider jest odpowiedzialny przede wszystkim za całą organi-
zację, jej rozwój i przyszłość. Nie znaczy to jednak, że może pomijać 
indywidualne perspektywy swoich pracowników, często wrażliwych 
artystów, wymagających wsparcia. Ich połączenie stanowi o sile lub 
słabości zespołu i instytucji. Pracownicy muszą z kolei wznosić się 
ponad swój interes i dbać o rozwój instytucji. Brak etyki w działa-
niach lidera czy pracowników, prędzej czy później musi implikować 
utratę zaufania i niemożność kontynuowania współpracy. 

Konkluzje

Próba przejścia do rynkowego modelu zarządzania instytucją 
publiczną nie jest, jak widać, założeniem teoretycznym. W branży, 
która posiada cechy przemysłu kultury, wydaje się to pożądane. 
Chodzi zatem o  promowanie przedsiębiorczości, która będzie 
wsparciem dla działalności kulturalnej. Wówczas działalność ta 
będzie innowacyjna, kreująca nowe miejsca pracy i  popyt odbior-
ców. Przykład sprzedaży Polskich Nagrań przynagla również do 
tego, by nie oddawać pola koncernom amerykańskim w tych bran-
żach, które są wzrostowe i mogą przynosić rozwój i spore dochody. 
Wydaje się, że potrzebne jest świadome wsparcie dla kreowania 
wciąż nowej w Polsce gałęzi przemysłu kultury, jaką jest teatr musi-
calowy, bazując na dotychczasowych osiągnięciach publicznych 
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instytucji kultury i prywatnych inicjatyw w tym zakresie. Przestrzec 
wszak należy przed jednostronnie optymistycznym podchodze-
niem do urynkowienia instytucji publicznych. Omawiane zagroże-
nie komercjalizacji i spłycenia misji instytucji jest bardzo realne. 

Dla polityki kulturalnej miast istniałoby wskazanie dalszego 
fi nansowania publicznych instytucji kultury, które znajdują dla sie-
bie nowoczesny model funkcjonowania i rozwoju w kierunku przy-
sparzającym dochodów, a ich działania są czynnikiem wzrostu dla 
tych miast. Poziom fi nansowania instytucji nie będzie wówczas 
wzrastał, na co pozwoli założenie hybrydowego fi nansowania dzia-
łalności ze środków publicznych i ze zwiększających się dochodów 
własnych. Polska branża fi lmowa pokazuje ogromny sukces w reali-
zowaniu takich założeń. To z  kolei wzmacnia wymowę zmiany 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu i utwierdza konkluzję o koniecz-
ności zainwestowania w nowoczesną siedzibę Teatru. Skoro w krót-
kim okresie wprowadzane mechanizmy zdrowego zarządzania 
organizacją oraz stawiania na jakość artystyczną pozwoliły wytwo-
rzyć zapotrzebowanie na obecność w mieście musicalowego gatun-
ku muzycznego w nowoczesnej formie, a także spowodować wzrost 
dochodów z biletów, popycha to czynniki polityczne i biznesowe do 
takiego kroku. Posługując się badaniami w  zakresie przemysłów 
kreatywnych, należy podkreślić, że inwestycja w  nową siedzibę 
musicalowego teatru w dobrej lokalizacji w centrum Poznania sta-
nie się motorem wzrostu dla miasta, zwiększenia ruchu targowego 
i  turystycznego, podobnie jak parki rozrywki czy właśnie teatry 
muzyczne w  Europie, zlokalizowane w  metropoliach, niebędących 
stolicami państw. 

Artykuł niniejszy nie jest wywodem liberalnego ideologa, wie-
rzącego w zbawczą siłę konkurencji i wolnego rynku. Wynika z ana-
lizy badań porównawczych i  obserwacji działalności teatrów 
muzycznych w Polsce i na świecie. Jest też konsekwencją dobrych 
i  złych doświadczeń funkcjonowania instytucji kultury w  Polsce 
oraz niezgody na instytucjonalnoprawne status quo. Jest to przede 
wszystkim niezgoda na samodegradowanie się sektora publicznego, 
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w  tym wypadku publicznych instytucji kultury, a  także próba 
uchwycenia różnicy w realizacji musicali w systemie ryzyka przed-
siębiorców na świecie oraz w miarę stabilnym, choć niedofi nanso-
wanym systemie publicznych instytucji kultury. Z  kolei obecne 
w  tekście silne pryncypium zmiany nie każe podejmować działań 
rewolucyjnych, a  metodyczną i  konsekwentną pracę nad nowym: 
zarządzaniem, modelem zatrudniania, repertuarem, ale przede 
wszystkim nad nową metodą produkcji musicalu jako znaczącej 
i wzrostowej branży w ramach przemysłów kultury. Społeczny cel 
i charakter instytucji publicznej (działalność edukacyjna, promowa-
nie klasycznego kanonu gatunków, dostarczanie wyrafi nowanej 
rozrywki, aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej) uzasad-
niają dotację publiczną. Implikują też dostęp do oferty teatru gru-
pom bez większych ograniczeń ze względu na status majątkowy. 
Założyć należy, że mimo wielu potrzeb instytucji, dotacje publiczne 
dla nich nie będą rosły. W  nowym modelu zapewniałyby zdrową 
stabilność na poziomie rozsądnego minimum, mobilizując zarzą-
dzających Teatrem do zwiększania dochodowości działań instytucji, 
która pozostając publiczną, zarządzana będzie z  uwzględnianiem 
reguł rynku i wyzwań nowoczesności.
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S u m m a r y

An Attempt to Adapt Management of a Public Institution of Culture 
to the Market Model as Exemplified by Teatr Muzyczny in Poznań

Th e change of the management model of a cultural institution, i.e. Teatr Muzyczny [Musical 
Th eatre] in Poznań, stems from the assumption that the modern musical belongs to the 
realm of cultural industries, which, to a large degree are governed by the rules of the mar-
ket. Engaging vast groups of spectators, cultural industries play a  signifi cant role in the 
process of town development, and can constitute an important element of their cultural 
policies. Th e example of Teatr Muzyczny „Roma” lets one conclude that in Poland this cultu-
ral industry sector has entered a path of dynamic development. Greatest musical produc-
tions, whose budgets run into millions of zlotys and are comparable to those in the fi lm 
industry, can yield return, while public subsidies, similarly to the fi lm sector, alleviate fi nan-
cial risk. Transformation of a cultural institution still operating within the old structural 
framework into a modern musical theatre is not an easy task. Unfortunately, the process 
lacks support in the form of appropriate legal solutions concerning fl exible contracts of 
employment, and thus it is invariably opposed by various groups, e.g. trade unions. All this 
steps up managerial skill requirements even more. Th e process of transformation should be 
aimed at adjusting the methods of operation of a public institution to the conditions of 
market competition, as well as the expected results. To achieve this, a convenient location 
of the theatrical venue is necessary, as is modern infrastructure to provide technical eff ects 
able to arrest spectators, as well as a fl exible team of talented, enthusiastic people determi-
ned to simultaneously pursue their own individual careers and follow the vision of the 
leader. Th e vision also opposes wasting public resources, as well as the potential of public 
institutions of culture, which, in their organisational aspect, have moved away in recent 
years from the rest of the dynamically developing competitive economy. 
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