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Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

W ostatnim czasie nap³ywaj¹ do mnie niepokoj¹ce wiadomoœci z Krakowa zwi¹zane z b³êdami w za-
rz¹dzaniu instytucj¹ kultury, jak¹ jest Capella Cracoviensis – doskonale znany w kraju i za granic¹ zes-
pó³ wokalno-instrumentalny. Po odwo³aniu twórcy i wieloletniego dyrektora Capelli Cracoviensis,
Stanis³awa Ga³oñskiego, 31 paŸdziernika 2008 r., w jego miejsce na wniosek prezydenta miasta Krako-
wa, profesora Jacka Majchrowskiego, powo³ano organistê Jana Tomasza Adamusa. Postanowi³ on przy
wsparciu kilku osób z w³adz miasta zmieniæ ca³kowicie profil dzia³ania zespo³u, co sta³o siê powodem li-
cznych zwolnieñ doskonale wykszta³conych muzyków tworz¹cych dot¹d jego renomê i markê. Nowy
profil wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ kompletnej zmiany instrumentarium ze wspó³czesnego na historyczne,
czego konsekwencj¹ jest drastyczne zawê¿enie repertuarowe i niemo¿noœæ elastycznego reagowania na
tak wysokie dziœ oczekiwania rynku muzycznego. W ten sposób niszczona jest wypracowana przez
czterdzieœci lat dzia³alnoœci znakomita formu³a wszechstronnie dzia³aj¹cej grupy kameralistów.

Proceder ten wywo³a³ oburzenie œrodowisk muzycznych Krakowa i ca³ej Polski. Przeciw likwidacji obecnego
profilu Capelli Cracoviensis wypowiedzia³o siê wiele autorytetów ze œwiata sztuki i nauki, miêdzy innymi Krzy-
sztof Penderecki, Kazimierz Kord, Tadeusz Struga³a, El¿bieta Stefañska, Krzysztof Jakowicz, rektorzy Akademii
Muzycznej w Krakowie i w Katowicach oraz organizacje takie jak Zwi¹zek Kompozytorów Polskich, Stowarzy-
szenie Polskich Artystów Muzyków, Polska Akademia Umiejêtnoœci oraz muzycy dwudziestu piêciu zespo³ów
orkiestrowych z ca³ej Polski z Filharmoni¹ Narodow¹ na czele. Ca³a lista mo¿e byæ udostêpniona do wgl¹du.

Zachodz¹ powa¿ne w¹tpliwoœci co do kwalifikacji i kompetencji muzycznych obecnego dyrektora,
pana Adamusa. Jego nominacja odby³a siê z pominiêciem procedury konkursu, co jest rzadkoœci¹
w Polsce i jest niezgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej, szczególnie jeœli chodzi o obsadzanie naj-
bardziej znacz¹cych stanowisk muzycznych. Nowy dyrektor, pan Adamus, nie ukoñczy³ studiów dyry-
genckich ani mened¿erskich. Na dodatek wprowadzi³ w b³¹d w³adze miasta i opiniê publiczn¹, podaj¹c,
i¿ jest absolwentem konserwatorium w Amsterdamie, podczas gdy wiadomo, i¿ pobiera³ tam jedynie
lekcje gry na organach i studiów nie ukoñczy³.

Przez dwa i pó³ roku dzia³alnoœci pan Adamus doprowadzi³ do patologicznych uchybieñ w zakresie finan-
sowym i artystycznym. Przetrzymywa³ muzyków etatowych na tak zwanych przestojach, wykorzystywa³ mar-
kê zespo³u i dotacje na dzia³alnoœæ pod jej szyldem grupy zaprzyjaŸnionych muzyków, z którymi wczeœniej
wspó³pracowa³. Muzycy etatowi zespo³u od stycznia tego roku podejmuj¹ dzia³ania w swojej obronie. ZnaleŸli
zrozumienie u radnych miasta Krakowa, którzy utworzyli specjaln¹ komisjê do zbadania sytuacji w Capelli
Cracoviensis. Zmiana profilu zas³u¿onej placówki, na której sukces pracowa³y z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ poko-
lenia, budzi ich sprzeciw. Porównuje siê takie dzia³ania do hipotetycznej próby przekszta³cenia teatru drama-
tycznego w teatr kukie³kowy. Sytuacja muzyków Capelli Cracoviensis jest bardzo trudna – zwolnienia
odbywaj¹ siê w atmosferze skandalu, muzycy etatowi praktycznie w ogóle nie s¹ dopuszczani do pracy, co jest
klasycznym przyk³adem mobbingu. W lutym bie¿¹cego roku czterdziestu piêciu na piêædziesiêciu dwóch za-
trudnionych muzyków podpisa³o wniosek o natychmiastowe odwo³anie dyrektora Jana Tomasza Adamusa.

Zaskakuj¹ce jest stanowisko prezydenta miasta Krakowa w tej sprawie. Profesor Jacek Majchrowski
przed wyborami chêtnie rozmawia³ z muzykami. Rok wczeœniej wskutek ich interwencji zleci³ przeprowa-
dzenie audytu zewnêtrznego, ten siê jednak nie odby³. Obecnie zaœ prezydent nie jest zainteresowany lo-
sami miejskiej instytucji kultury, której pracownikom tak niedawno wrêcza³ Krzy¿e Zas³ugi. Rozwi¹zanie
tego jak¿e powa¿nego konfliktu zleci³ zupe³nie niedoœwiadczonej na swoim stanowisku wiceprezydent do
spraw kultury Magdalenie Sroce, która nie jest obiektywna i w swoim zadufaniu lekcewa¿y nawet opinie
autorytetów wypowiadaj¹cych siê w tej sprawie.

To, co dzieje siê obecnie z Capell¹ Cracoviensis, nie znajduje precedensu w historii. Muzycy pozosta-
j¹ bezradni wobec wszechw³adztwa i niekompetencji lokalnej w³adzy i prosz¹ osoby w³adne, aby zajê³y
stanowisko odnoœnie do zachowania niezmienionej to¿samoœci artystycznej Capelli Cracoviensis jako
dobra kultury polskiej. Nie stoi to w sprzecznoœci z ewentualn¹ inicjatyw¹ powo³ania odrêbnego zespo³u
muzyki dawnej pod inn¹ nazw¹, jeœli nadrzêdnym celem wiceprezydent Magdaleny Sroki jest spe³nianie
¿yczeñ Jana Tomasza Adamusa.

Swoje oœwiadczenie kierujê do pana ministra w przeœwiadczeniu, ¿e spowoduje to w³aœciw¹ interwencjê.
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