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Uniwersytet im. Adama Mickiewi⊂Za W Poznaniu
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Ttatr PoIski w Poznaniu jako scena

narodowa? Kilka uwag o 2yciu teatralnym

miasta w latach 1875-1918

Pierwszy sezon vystep6w poIskiego zespolu na wlasnej, vybudowanej ze spo-

Iecznych skladek, SCenie trwal od 25 wrzeSnia 1875 do 8 mヰia 1876 rokul.

W okresie tym, W gmaChu usytuowanym pray 6wczesnej ulicy Berlifiskiej,

dano nie§PeIna 1 50 vystep6w (nie liczap spektakli amator§kich, koncertow

muzyc狐yCh i go§cinnych imprez realizowanych bez udziaIu poIskich akto-

r6w). Ttn w加tkovy sezon zakohcayl sie jednak skandalem, kt6rego各6dlem

StaIa sie konfronfaqa skr午jnie r6inych w坤dzialalnosci teatru usytしIOWanegO

W Serou PruSki匂twierdzy Przywolany epizod pozwala zrozumieC zIoあna ey-

tua魂poIs埼sceny w dziewietnastowiecznym R)Znaniu.

W trakcie ostatniego wystepu (8 m牛ja 1 876 roku) pubIicznost5 mogIa zo-

bacaydinsceni2鼠印Zyaktow句opery Zbobon, C少v Kr訪融ey j G。rde z mu-

Zyka Karola K山叩ihskiego i librettem Jana Nepomucena Kamihskiego. WedIug

rela申zamieszczonej na Iamach ”Dziermika Pbznafiskiego,, zgromadzona na

widowni publicznose

nie szczedzila oklask6w ani og6lowi personalu, kt6ry dy=iczniejsaym jak zvykle, ani

W SZCZeg6lnosti p. Doroszyhskiej, PP. Dorosayhskiemu,畦renkoczemu, Siedleckie-

mu i Czarneckiemu, kt6ry choc gra jego wiele pozostawia do tyczenia, Ziednal sobie

Oklaski za sympatyczny申e、≠ Z jakim si? PO raZ Pierwsay zaprodukowal. Zakohcか

Obraz a racz匂transparent po乞egnalny na kt6r)m widnial napis Do融ze胴, WOk6I

’szczeg6lovy repertuar dziemy ‘VraZ Z Charakterystyka sezonu 1875〃6 przedst‘wilem

W S“′Ojej ksiQZce 7Z誓y po広kle WめzmJ血, S. 126-1 36, 644.七77. Zob. takze: K. Kurek, 7iヴ

Omrda j pjerwny sezon 7訪問別様lq7O W jbznal]一U (′875/76)" Zawarte w nini匂SZym SZkiou

rozwaねnia i vykoraystane materialy缶6dlowe w wielu prz)Padkach odwoluja sie do tyCh

OPraCOWa丘.



困密閉的撚

kt6rego staneli wszysey arty融i artystki. Publiczno鋲po kilkakroc wywolyala dy-

rektor6w okazuj包c im swa dyczliwo鎌i wo書魂C do widzenia.

Z artykulu dowiad可emy sie r6vmie乞, iZ w trakcie spektaklu doszIo do

SmutnegO ePizodu’’, kt6ry spotkal sie ze zdeeydowan雀kr)rtyka recenzenta:

Pbd koniec Kr虎o醐妨j G伽南中ewano jak 2vykle kuplety - W WSayStkich zwra-

CanO Sie do publiczno舘, dziekujac jej za rympatya i prosz糾o pamieC dla sceny

i lbwaraystwa tut申ZegO dramatycznego; tylko pan Nowakowski powdy書sie ‘vySta-

PiC z nieprryzwoit4 vyCieczka przeciwko jednemu z pism tutejszych. [‥ ・] Mamy

nadzieje, ie dyrekcya na przy§Z書ost5 2aPObiegnie temu, boぐscena nie na to, by

Pierwszy lepsay aktor u、Vaね! ja za odpowiednia do svych wycie(Zek nieprzyzWOi-

tych i zIo錨osobistych. Dziwimy sie za6 mocno publicznosti, 2e tego rodzalu vyste-

POwi, ubli牽iacemu ju2 nie m6wimy samemu artyScie, ale nade wsぅ′Stko scenie i jej

Samej・ mOda dac poklask i zmuszaC do powtornego od申ewania tej nieprzyavoi-

tej ‘vyCieczki2.

Opis vydarzenia opublikowany w ’声inrierze Pbznahskim,, utraymany byI

W jeszcze ostrzejsaym tonie i zawieral personalny atak na aktora A巾ra J6-

Zefa Nowakowskiego (ok. 1 850-1 895)3, kt6ry - Zdaniem anonimowego re-

CenZenta - by書”Skory zawsze do improwizaeyji nie bardzo fo血nnych, mia-

nowicie gdy sie roli nie vIγuCZy; POZWOlil sobie [...] gburowatej i karczempej

WyCieczki przeciwko脇rde’’・ Wd書ug t句rela申”domoros書e wiersayki” do申

CZOne do scenariusza przedstawienia zostaly... powt6rzone na dyczenie roz-

bawionych widz6vy pray jednoczesnej aprobacie dyre均i poIski匂SCeny kt6ra

nie zakazala gra6 muryce i pozwolila na powt6rne od申ewanie paszkwilu,,.

Cytowana vypowiedz kofroayla sie stwierdzeniem, iZ

2 ”Dziennik Pbznahski’’1876, nr 106 z 10 maja, S. 4. Autor artykuIu zwr6cil uw蝶nie

tylko na gr dw6ch dyrektor6w poznafis軸sceny (Karola Dorosayfiski捲o i WIadyslawa

脆renko・ZegO), lecz takZe innych aktor6w - Marii Doroszyhskiej (z Szuwart6w), Ludwika

Siedleckiego (wla§c. L. Kowalczewskiego) i Alfieda Edwarda Czarneckiego. Zar6‘mO ten,

jak i pozostale eytaty zostab′ PrayWOlane w niniejsaym sz]dou z zachowaniem or)ginalnej

SkIadni, Pisovmi oraz zastosowania wielkiej litery.

3 zob. hasIo osobowe w: Sfo脚接qgr甥cay ’eam po姐御, t. l, S. 486. Wmo dodac, i乞

Nowakowski byl zwi箪any Z POZna允ska scena “函cmie w latach 1 87 5- 1 876. Artysta specja-

1izowal sie w rolach komedio‘vyCh i operetko‘vyCh.
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my tu w Pbznaniu mamy jeszcze tyle uczucia pr7ZWOito錨, Ze na powtar2anie

POdobnych skanda16w nie pozwoliny to te2 0stviadc狙ny ie o如dania pana Nowa-

kouskiego na scenie naszej wcale a wcale sobie nieうrczymy4.

Nie wiemy dzi§, jaki tekst dodaI i 2a§piewal ze sceny Nowakowski w trak-

Cie ostatniego w §eZOnie przedstawienia. Mo乞na z dudym prawdopodobieh-

StWem Za書oly㍉iZ kuplet (seria kuplet6w?) byI reak垂na artykul opubliko-

Wany WCZeini句na lamach ,Wlrty tygOdnika po気vieconego nauce, roZryWCe

i vychowaniu’’5. Napisany przez autora kryjQ。egO Sie pod p§eudonimem

Rewera tekst zostal opatrzony vymownym tytulem 7わr Zbzna融佃ozkjeわ-

朋nje mんゐ砂即喝・轟sき0耽りゐ柚ケ枕&0巧, 1枕細de毒e鮎・ e書C・加-

m鋤掲q70誹ozna血i zawiera書radykalnq, PrZeProWadzona z perspektyvy

katolicko-narOdow車krytyke nie tylko metod zarz牡zania teatrem, lecz

takze poziomu artystycznego poznahskiq sceny Artyku書oparty byl na tezie,

i2 zesp6I artystyczny sprzeniewierayI sie mi申”budzenia i krzepienia patrio-

tyzmu’’, dyrek車natomia§t ProWadzi nijasna pohtyke fuan§OWQ, WPrOWa-

dza na scene ”SZtuki niemoralne w akeyji, bezecne pod wzgledem tenden-

Cyji’’(m.in. komedie Victoriena Sardou Msj n少erdecznj卵), nie db魂c nawet

O POZiom poIszcryz量りco doprowadziIo do tego, i乙aktor2y m6wi年,Okrop-

nie zepsutym g可icyjskim Zangonem, W kt6rym daremnie bys szukal rytmu,

muzyki, a naWet gramatyki popularnej+ Efektem takiego postepowania miala

bydrzekoma demoralizaqa poznafis軸m書odziefy oraz program artystyczny

OSi初aey ”§tOPieh vyraZn句bardzo miernoty" pod wをedem wykonania

i dobru szfuk" Autor rela車prasowq podkre弛l, iZ

na przedstawienia takie sprzedawano tanie bilety studenckie i nabijano parter mIo-

dzie牽SZkolnをMlodzieZ ta, StanOwi年ca ‘vyl雀CZna Publike parterowa, jest tam bez

WSZelkiego dozoru, SPra肌je sie kraykliwie, 2aStePuje to co gdzie indng nazywa

Sie振向nadu勾Wa krzykahi i klaskaniami swemi cierpliwo錨reszty widz6W

a posuwa sie juZ do tego stopnia bezczelnosci, ie miejsca Sliskie, ie auuayje, vyra血e

4 ”Kurier Ibmadski” 1876, nr 106, Z 10 mqja, S. 5.

S pismo zostaio zaloあne przez Ludwika WladysIawa Rzepeckiego (1832-1894), kt6ry

Pelnil r6wnie2 fun均e redaktora naczelnego. tygodnik ukaywaI sie ed 5 1ipca 1874 do

29 czer‘vea 1890 roku i popularyzowal postavy konserwaty‘me OParte na Silnych zwi辞-

kach z religia katolicka. Sporo miqisca na jego lamach zdymowala problematyka spoIecmo-

-kulturalna. Zob・ Z. Semrau, Cza中州叩ozna融e, S. 97-98. Komplet nuner6w czasopis-

ma jest dostepny na §trOnach WielkopoIs脆ej Biblioteki Cyfrowej"



雌岬タグR論語

Akcja o wartostゴ50 talar6w vyemitowana przez Sp61ke akcyjna ’垂atr Pblski w Ogro(膝mtockiego・・

、V Celu pozySkania fundusay na budow? teatralnego gInaChu (ze zbior6w autora)

dⅥu2naCZniki i §aydercze frazesa artyst6‘ngOdz筆e w moralnos6 publicznかezwstyd-

nemi obsypuje oklaskami. [ …] Zddye sie - Oby si叩lko zdawaIo,あTeatr pozna允ski

- dzisiejsry - gOrsZe jeszcze zle sprowaha na ten加商らna te nad巧g narodu; Ze ona

Sie tam ucay cz幣o白eszcze gorszego - jak falsaywej gramatyki, faI§ayW串Iozofiji ala

Okoficki・ falsaywej moralno錨a la Mri Jl畔rdeczn,印・ falszywej dpjr2alosci w dymie-

niu papierosami itd・ itd.6

Przywo書ane wy卒j zdarzenia oraz ich odzwierciedlenie w rela車ch praso-

vych stviadcza o zderzeniu dw6ch, jak衰odmiennych wiap funk勺onowania,

Ⅵniesionej przy uliey Berlihskiq, Siedziby poIsk車sceny Patriotyc2nO-na-

rodowa mi垂(radykalnie odzwierciedlona m.in. na lamach ,耽rty”) zostala

Skonfrontowana nie tylko z aspira匂ami artystyc2mymi, lecz ta吐z bezlitosny-

mi mechanizmami popytu i poddy determinujaymi codzienny byt teatralne-

go przedsiebiorstwa.嶋swoista sieC zaleino的ocze]出wafi i unvikIafi wp彊Ia

W Zdeeydowany spos6b na dzije Teatru耽lski呼a2 do 19 1 8 roku.

6 ReⅥra・材`r肱問融a峨衰近間のje加んあゆ億a畔・



Wybudowany ze spoIecznych skladek, POStrZegany Od poczatku jako naro-

dowa scena wsaystkich Pblak6w dyj糾ych pod pruskim zaborem7, byI dowodem

na skuteczno錐zaini匂OWanegO Ou2 w latach traydziestych i czterdziestych)

PrZeZ WielkopoIskich o重ganicznik6w procesu spo書eczn匂SamOmOderniza中,

kt6rej celem by書o stworzenie - POmimo poftycznych, ekonomicznych i men-

talnych ograniczeh - POdwalin nowoczesnego spoleczehstwa8. obejm叫ieey

(latem 1 875) dyre均e poIskiej sceny KaroI Dorosryhski i WIadys書aw T料en-

kocry nie otraymali od Sp61ki teatralnej gwaran匂i sta書ych, Objmujacych takze

Okres letniej przervy subwen申finansovych na poziomie, ktory gwaranto-

WaIby caIorocznaptabilnost5 i vypIacalno鈍teatralnego przedsiebiorstwa dzia-

書魂CegO W niezvykle trudnych warunkach spo書eczno-POftycznych, W PrZe-

StrZeni miasta kreowanego przez zaborce na "StOlice niemieckiego W!chodu,, ・

W Koryzna tak rela匂onowal ow包Sytua匂e:

7 o r6inych (historycznych i wsp6書czesnych) sposobach rozumienia oraz intell)retoWania

Pqiecia ,,teatr narOdo‘vy” pisala Dobrochna Ratajczakowa w artykule 7a‘克r no′Odo-y・ jdea.

Zob. takze im包inspirujaca rozprawe D. Ratdyczakow匂- Bqgu5/a一癌,華甲a巌, jdeo ‘eam

朋rodo男的0・

8 zob. P Matusik, /de叩roey o`臼anjc乙ney w Zbzna血ckjem; W Molik, Prace o即njczJ]e a ′0訓巧

PO規が庇drmo細nar品崎; L.廿zeciakowsky M課opo施p青物rdm餌mOmOdemjza匂,; A. Hinc,

M・打a∝yk,心細的伽j億のO・



焔勾雌空手焔巌

Ⅵrunki kontraktu byly na§tePuj年ce: Przedsiebiorcy otraymut teatr bezplatnie.

Obowiazrani sa dawac widowiska poIskie przynajmiej 3 razy w tygodniu i to n叶

mi句PrZeZ 7 miesiecy w roku; gryWaC w kazde気重to i niedziele i na te dnie nie

WOlno im o{lndymowaC teatru; dawat dramata直medye・ OPeretki i wodewile; utrZy-

myv融dobre towaraystwo. w dnie, W kt6rych nie d祖PrZedstawieh poIskich, Sltry

im prawo vyndymowania od siebie teatru, Za CO jednak §toSO‘mie do natury przed-

StaWienia m魂PlaciC Sp6lce od 1 5 do 30 marek. Na pe‘mO§C dotrzymania umo-

vy i na wynagrodzenie szk6d, jakiedy z ich winy vyniknqc mo曲, SkIad魂kaucya

W kwocie 1800 marek. Garderobe i biblioteke nabyta od p. Z)骨一1unta JaraくZeW-

Skiego odst年pila Sp61ka pp. Dorosayfiskiemu i鴫renkoczemu za cene 6000 marek.

峠kwote mieIi ohi spIacac cze§ciowo, a mianowicie od ka2d捲o przedstawienia po

30 marek a2 do zupe]nego uiszczenia sie z d]ugu・ JuZ w paZdzierniku opu錨Ia jednak

Rada nadzorca nabywcom 1 3 50 marek z ceny sprzeddy tck iZ mieli oni do zap書ace-

nia tylko 4650 m[arek], q. kwote, kt6ra Sp6書ka zapIacila p. Jaraczewskiemu9.

Nie tylko Doroszyhski i脆renkoczy; lecz takZe kol句ni dziewietnastowiecz-

ni dyrektorzry laatru Pblskiego musieli szukac kompromisu pomiedy wlas-

nymi aspiraqami artystycznymi, ekonomicznymi i administraeyjnymi ogra-

niczeniami, vymuSZOnq PrZeZ historyczny kontekst patriotyc狐a mi魂oraz

niez中vyszukanymi gustami poIsk車Publiczno§ci vywodz許可sie g16unie

Z叫g6w drobnomieszczadsko-Pleb垂kich. Ostatni z wymienionych eIemen-

t6w w znaczaey spos6b przyczynil si掴u乞na przelomie 1875 i 1876 roku!)

do spektakularnego od部cia i wyjazdu J6zefa ftychtera, kt6ry nie chcap pod-

POrZ埠寸kowac sie narzucon匂przez dyrektor6w rfeatru耽lskiego polityce re-

PertuaroW句v naciskom przedstawicieli Sp61ki, W dniu 16 styenia 1 876 roku,

ZneaygnOWal z vystep6w oraz fun均i kierounika artystycznego i refysera. Bez-

POhedni uczestnik przedstawianych zdarzeh, Pisal, iZ vybitny aktor: ”inacz句

PPjmowal zadanie §Ceny i kierunek repertoaru, a nie umiaI n専naC sie do cu-

dz匂WOli i oudzych widok6w,,一0.

Ofiqalne pozegnanie J6zefa Rychtera z poznahsk包Publiczno垂Odby-

lo sie w dniu 9 lutego 1876 roku. W tym dniu, W Sali Bazaru Rychter re-

CytoWal i analizowal f agmenty鳩f§cja糠あanqgo Calderona - S書owackiego

OraZ Wy如Sil odczyt poswiecony dyciu i tw6rczo§ci his甲ahskiego dramatuト

ga. Opublikowana na lamach ’声inriera恥znahskiego,, rela車z tego spotkania

kohc却a sie sIowami: ”Ih ftychter po乞egnal §ie z publiczno舘a, Otwiadczajap

9 w Kor)柵a,柁佃や朋お隣ワ朋rOd函w脇課叩O心臓, S. 1 3う-1う4.

IO鴫m之e,S. 1う5.



7わかめ楊妙初物毒力ん∫働脇mゐ鋤…　　　　　　　　637

gotowo鈍powrotu do drogiego mu mznania・ Skoro na rzetelnych podstawach

powoIanym zostanie. Oby wr6ci書jak najpredzej ” ’‘.

Pbznahski zesp6I straciI niepowtarzalna szanse wsp6Ipraey z vybitnym

aktorem, kt6rego metody pra9! niepowtarzalne kreaqe (m.in・ W SZtukach

AIeksandra Fredry) i niezvykh osobowost5 mogiv zdeeydowanie wplynQC na

og61ny poziom przedstawieh oraz uni魂tno蝕warsztatowe pozostalych arty-

st6w ftychter nie chcia書sygnowaC swoim nazwiskiem programu, W ramaCh

kt6rego na afiszu, W Pierwszym sezonie ltatru耽lskiego’dominowaly popu-

1arne komedie’StanOwiape ponad poIowe ca書ego repertuaru. Wystawiano

zar6wno komedie autor6w poIskich (m.in. A. Fredro, M. Balucki, K. Zalew-

ski, J.I. Kraszewski, J. Checihski), jak i obeych (m.in. V Sardou, J.F.A. Bayard,

J.R. Benedix, O. Feuillet, A. Karr; G. Moser; J. Szigeti). Swoistym i niejako

logic2nym dopeInieniem ”linii komediowず(nie tylko w pierwsaym sezo-

nie) b舟wodewile i operetki przyci練jace na widounie masowego i nieめyt

wymagaj厄cego widza, a takze utwory odwoh南e sie do Iokalnego kolorytu

(miasta lub vybranej dzielnicy).嶋ki pro創repe血arOvy Cho6 czasami nie-

znac狐ie modyfikowany (np. wprowadzeniem rodzim匂dramatungii przedsta-

wiaja‘車OPraCOWane W PrZyStePny SPOS6b tematy i watki historyczne), byI

kontynuowany a2 do kohca dziev‘塵tnastego stulecia. Choc zdarzdy sie takZe

ambitne i wartostiowe insceniza匂e, to Zdeeydowana wiekszo錐przedstawieh

uwz緋dniaIa gusty masowej publiczno舘niechetnie toler可a(車SCeniczne

eksperymenty i ambitny repertuaL

Kontekst poftyczno-SPO書eczny sprawiaI, iZ - niejednokrotnie bezkrytycz-

nie - Oklaskiwano sztuki poIskich autor6W bez wzgledu na poziom vykonaw-

czy i walory literackie. Niezwykle trafhie ujをtakie ”OCZekiwania’’publiczno-

Sci poznahski korespondent krakowskiego ,Czasu’’, kt6ry j竜w 1 857 roku

pisal, i2 w okupowanej przez Prusak6w WielkopoIsce ”POIskie sIowo na sce-

nie rozrzewnia nas; WSZelka krytyka milknie, aby sie tylko naciesayC poIskiem

widowiskiem,,12. uczestniczenie w poIskich widowiskach w dru軸POIowie

dziewietnastego stulecia stanowilo dla sporq grupy widz6w rodzal patrio-

tyc狐egO Obowi率v w ramach kt6rego podkrehanie narodowej toZsamosti

i odrebno錨dominowa書o zdecydowanie nad estetycznymi do狐aniami i aト

tystycmymi aspiraqami・ Marceli Morty (1818-1898), vybitny pomahski

" "Kllrier恥znahski" 1876, nr 32 z lO lutego, S. 4.

12 ,C乙as,, 1857, nr 128z7くZerWCa,S. 2.



碑胞,轟

SPO書ecznik’Pisarz i pedagog, W jednym ze swoich f址eton6w odnoszaeych sie

do go紙nnych vystep6w teatru krakowskiego w Pbznaniu podkrehaI: "Cho-

dze co dzieh do teatru, Chodze zat nie tylko z obowi雀Zku, lecz dla istotnej za-

bavy i prayjemno蝕’…・ Niezvyykle dosadna di管OZe OCZekiwah poznafis坤

Publi・ZnOSci sformu書owaI w swoich pamiやikach Stefan lirski (wla§c. The-

CZek; 1875-1945)14・ Tan zwiazany w latach 1901-1908 z TEatrem Iblskim

aktor w swoich pamietnikach odnotowal:

ltatr poznahski musia書byc prowadzony na pozio血e teatru ludowego. Pbza gatscia

inteligencji’Wiekszosc to publicznoSC prymitywna: rekodzielniつ1 robothiey s書uzba

domowa - vykonanie szt血musiaIo wiec byc dosadne・ W PrZeCiwI-ym raZie aktor

SPOtyka書sie z zarzutem:

- Dobrze中an.,g両al’’, tylko中an kiepsko tupn雪上

Charakteryst)′CZnym Okredeniem w kierunku prymity‘ru b舟wskaz6wki dyrek-

tora Dobrowol§kiego1 5, udzielane jednemu z nowo 2aanga2owanych refyser6w:

- Bez vymy虹ych rytua弟Zadn営o如dzenia pod nosem po kacikach, tO hie

Krak6W to Pbznah. Aktor ma stanQC na froncie sceny twarza do publiczno的gadac

glo気o i vyra血ie po poIsku, i to sie podoba.

Gdy redyser narzeka書・ ie aktorzy r6l sie nie doucayli, WSkutek czego sufler wy-

dzieral sie talc, 2e go public狐o鈍slyszala, dyrektor mawial:

- Co to szkodzirfo nawet lepie扉e za te same pieniedze slysza dwa razy

O repe巾ar troskiねdn句hie byIo. K濃ego sezonu wracdy te same sztuki na

a極磯K調ん融09′ j G伽厄・ αa章a zo擁・ D衰朋撃Z品グZO函,肋皿掴加巧0,め畔,

伽je午のje彫e加・枕柵o的雌・雌諭訪中巌0, Cれe「あ徹り椛b印j勘椎Ⅷ′nioIZ jサ

mIZ,ろ毒w beα∝, D均zl南中e i中

Jak z powyzszego zestawienia widzim弟byly to sztuki z tytulami wiele m6wiay-

mi・ tote2’gdy w czasie p6Zhi申すn, Za dyre閏i By$eraI6, WeSZIo na repe巾ar kilka

l!.・Dziennik I:bznadskr, 1866・ nr 141 z 24 czerwca, S. l. O dokonaniach Mottego zob.

has書o w:鎚華贈位庇融uサP訪均,タ的-り焔血“’, S. 427-429.
’4 Artystaten bri zwi許ny Z POZna丘ska scena w okresie dyrekqi Edmunda Rygiera i uczest-

nic2y書m.in・ W Organizowanych przez zesp6=etnich objazdach. O nim zob. hasIo w: SI。胴k

b吻ぜαワ書細調印施珂0, t・ 1, S・ 76重・
15 Franciszek DobrowoIski (1830-1896) prowadzi=tatr PoIski od l paedziernika 1883

do l l lipca 1896 roku・ W latach 1871-1896 dyl redaktorem naczelnym ”Dziennika Pb-

Znahskiego,,・ a talde kierowaI pracami Sp61ki teatralnej" Zob. hasIo o§Obowe opublikowane

W ∫め胴乱b菊ぜ∽リ棚章eo肌P硯的0, S・ 1 34.
16 znakomity aktor i refyser Edmund Rygier (1 853-1922) byI dyrektorem poznahskiej

SCeny Od lipca 1 896 do m卒1908 roku・ VArtoSciowa po狐aWCZO i oparta na rzetelnych

rozpoznaniach zr6dIovych analire dyrekcji ftygiera opublikowala Ali匂a Pnybyszewska,

み舷ヴu舛書0ク的’’・
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SZtuk o tytuIach nieco skromniejszych, trZeba byIo, ChcQC §cin縄魯C szerokie warstry

lu血o§ci do teatru, dodaw光zaw§Ze na afiszu subtylul, na Prayklad: Ote妨c妙脇de

Muヮn w脇棚卸, Z弛神m卿ne Å0高砂J撮d妬beI巧e同率wpoんγ諦視!,幻耽ケ調,巧′-

方Sio舶∫jos叩O dzb伽鳳訪れzob昨i中・

Nowoczesna literatura niesz〔Zeg6lnymi wzgledani ciesryIa sie u tych poczc品γCh

ProStaCZk6w Gdy dla inteligenqi wystawialiSmy sztuki Strindberga, Ib§ena, Prヴby-

SZeWSkiego, PrZedstawiciele szerokich warstw ludno錨mawiali :

- Niby co to mialo dyC, kpiny z ludzi? PrzecieZ.,takie godanie to jo mom

wdomu’’. [..,]

W n今jpowaini申aych sztukach szukano okazji do Smiechu・ Na praykIad w czasie

PrZedstawienia枕zc2J′, W SCenie z tmmna, Zal鵬Ze Sie §miali, nie wierayli, 2eby Zbi-

gniew naprawde w trurmie le謝, i rozpacz W巧ewody nad pr6in年trurma wznieca-

la salvy Smiechu17.

TilrSki podkrethI r6wnieZ ewidentny i przebieg魂ey saybci句niZ w innych

Ofrodkach proces demokratyza申POZnahskiej widovmi:

Zaznacza【n, 2e te warstry spoIeczne, kt6re w Pbznahskiem ju乞chodzily do teatru,

W innych dzielnicach Iblski jeszcze nie wiedziab”O tO jest teat意T社byIo w Iもzm-

niu, gdzie publicznoS6 byIa j竜poniek社teatralnie wyrobiona, teatr bowiem grywal

OSiem miesiecy w roku, Od l urzeinia do kohca kwietnia18・

Ju之usytuowanie gmachu w symboliczny spos6b odzwierciedlalo nie tyl-

ko 6wczesna sytuacje poIskiego teatru, lecz takze Pblak6w 2mag魂eych sie

Z r6in)mi formami germaniza・車Wzniesiona (wg wykonanego w 1 872 roku

PrOjektu i pod nadzorem Stanislawa Hebanowskiego) w如bi dziedzihca, Za-

SIoni印br壇kamieniey oddzielona odをelku 6wczesnq uliey Berl漁ski車

niewidoczna dla by‘udc6w niemieckiego Stadttheater; ni匂ako ”ukryta’’przed

Okiem zaborcy rezydujacego m.in. w poIoわnym kilkadziesiat metr6w dalq

Preaydiun Pbliqi - StanOwi書a rodz車enklavy ”twierday poIsko§ci’’dostepnej

dla vybranych i wtdyemniczonych, PrayCiQg頭重SW(舶doskonalo蝕かmo-

nunentalno錨もa takZe vyra2anym przez architektonic2ne detale przekazem

ideovym 1 9.

I7 s・ n重・Ski,呼Me加のe棚彫肋jen華の加水の坤地ぬめ鳩, S" 22ト227・

-8嶋mむ, S. 228.

19 spo垂dzony przez Stanislawa Hebanowskiego (1820-○1898) prqiekt zostal w kwietniu

1 872 roku zawieziony do Wiednia i przedstawiony do konsultaqi Gottf轟edowi Sempero-

wi (1803-1879) - umanemu niemieckiemu architektowi i znawey budowli teatralnych,



用句偶タグ焔巌

Fragment planu Itozmnia opu♭likowanego przez o句垂心toniego Rose (p「zed 1 900 rokiem) przed-

Stawi魂ey urytuowanie gmachu ltatru R〕lskiego pray 6wczesnej uIi9「 Berlihskiej (ze zbior6ヽV Biblio-

teki P丁PN)

Znamienny jest fakt, i乞w trakcie projektowania un印Za widouni ni。

nawiazano ‘甲OSt do powszechnie obowi糾j包CegO SChematu zwi牲negO

Z umieszczeniem podobizn vybitnych dramatu重苦6w i alegorycznie vyobra2o-

nych postaci muz. Widzowie zasiad可ay na widouni poznahs埼sceny mogli

POdziwiaC efcktoune alegorie sztuk pieknych (poe弟rzeZby muzyki, mala手

Stwa) zestawione bezpo§rednio z symbolik叩awi糾j包Ca do r6之nych dziedzin

dzia]alnosti gospodarcz項m.in. kotwica’koIo zebate・ laska Merkurego) oraz

naukowej @obus膏iega’Pi6ro). Tckie po担enie vyobra2eh miaIo sugero-

WaC’iZ teatr ten nie jest vylacznie ”domem sztuki”, Iecz takze szkoI叩aro-

dowych cn6t・ SPO気od kt6rych etos pracy na rzecz zbiorowo錨stanowiC mial

WartoSC nqjvyZsza. Od samego poczarku byIa to przestrzeh mitotw6rcza, kt6-

r引edna z ndywaZniejsaych funk申byIo umo乞1iwienie dostviad.z。ni。 n釘。d。_

Wej wsp6lnoty i kul巾ow中dentyfikaqi. vedlug Dobrochny Rat垂zakow句

、VSP6lautorowi koncepqi rozbudovy BuI直eater oraz gmachu opery drezde融ej. Zob.

J. Borwidski, S. Drqiewski, 72alr Z桃宙正bznaJ”u, S. 37-75.
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mit tego teatru zapi§any ZOSta書w jego ukladzie przestrzennym”, kt6ry pro-

jektowal "intymne mi句vce narodowe・ vydzielone z obpej przestrzeni forte-

ty koncentr可pe uwage i znaczenia,,20. Na Iamach ”Dziemika Pbznadskiego・・

OPublikowany zo§tal w 1 875 roku niezvykle sugestywny opis siedziby poIskie-

曾ZeSPO書u:

Gmach teatralny venosi sie’jak wiadomo・ na dziedzifiou domu przy ulicy Berl血

S申・ bed包c呼wlasnos垂Tbwarzystwa ak切n呼’垂a億POIski w ogrodzie Pbto-

Ckiego’¥ W domu tyn‥Yybito cztery obszeme brany; dwie dla powoz6vy a dru$e

dwie dla piesaych岬rZeZ nie dostajeIny Sie na dziedziniec, W stbi kt6rego stoi §am

teatr Fasada jego w stylu nowoczesnym nie wabi wprawdzie oka ahi korynckiemi ko-

lumnami’ani ozdobnemi sztukateryahi’lecz uderza za to prostot年i caystem ‘vy-

koineniem d癌em razem bardzo wdr垂C孤a CatoSC. Do obszernego przedsionka

O錨anach pomalowanych gustounie i marmurowei posadzce provedzi巾je dr2Wi.

Z przedsionka prowadza na lewo i prawo szerokie, dostatecznie o気viedone wscho-

dy do 16Z pierwszego pi印a i pierwszego bauconu・ a dalcj na dru裏Pi糾o; Zt社r6w-

nie之dostdyemy sie do 16乞parterovych寸zesel parkietowych i parteru・ Korytarze,

Zk社rozbiegaja sie drzwi do 16乞車zeseI' nie mniej garder6b, mOg車byc nazwane ze

WSZeCh miar dogodnemi・ Zal)e?iecz魂Publicznose przed przeciagani i zbytnim na-

tlokiem. Pb bokach gmachu teatralnego s年wej§cia po obszernych wschodach na am-

fiteatr i galerya. Sala teatralna zbudowana w r6une p6Ikole ma tray pi糾a i parkiet. -

Pdrkiet sk]ada sie z 10 16Z・ Z tyCh dwie prosceniowe podw帥e i z l 15 krzesel, Z tych

17 po bokach i parteru・ gdzie moie si? POmieSciC okoIo 60 os6b. Pierwsze pi吋o

StanOWi 14 16Z’Z tyCh dwie pro§Ceniowe podw6jne i balkon o 19 mi申cach. Pbdob-

nie jak pierwsze p申O urZ社zone jest pi吋O drugie; tr2acie 2aS piefro rozpada sie na

amfiteatr i galery包・ Budowhczemu po抑emy za zaslug3 2e na ostatniem pietrze

ustawi書dla zapobieZenia moZItwemu 。okowi Iawki, jak w og6le, ie obli∽一§ie z vy-

mogami vygody i komfo巾・ Krze§書a na parkiecie i balkonach sa obszerne z poreca-

mi i oparciami i tak ustawione・ Ze osoby nawet lepsz句tusay moga z latwoscia prze-

SuWaC sie ko書o s年siad6w Bocme na parkiecie krzesIa nie utrudni魂w ndymniejsaym

StOPniu wohej komunikacg卓owszem wchodz許a i vychodzapa public2nOse mO乞e

POruSZaC sie swobodnie bez nara2enia sie na niedogodno的jakim podlegaIa w sta-

rym hiejskim teatrze.

Sala sama robi nader mile wraienie, a jedi co modibytry tu 2arZuCi6 to, 2e pre-

Zentujap sie nader schludnie, ‘vyg哩a moze nieco za skromo.

Budounicay nie zapomia書i pod innym wzgl如em o vygodzie publiczno的

tej zwlaszca・ kt6ra zvykla szukac miedzy aktami ch]odu i posiIku・ Na pierwszem

20 D. Ratdyczckowa’7壷南互ect「・ S. 7O3. Pr2yWOlan叩eytowanym frogmencie proble-

matyke Rat句czakowa inspirujaco analizuje takie w innym szkicu’OPublikowanym w tym

Samym tOmie - ZOb, PLldefeczho, S. 707-7 14,



樹焔′訪

pietrze majduje sie obszerne, WySOkie i w stosowne emblema przyStrPjone foyeII

POd budynkiem za$ teatralnym cingTlie sie tunel, W kt6r)m mie§ci sie restauraq「a

i piwiarnia. Obok tego posiada gmach liczna garderoba’Sale malarska, Sale na pr6by

itd.[…]

Ot6乏, Zdaje nam sie, 2e bedziemy tylko wyrazem s社u caIej publiczno§ci, gdy

POwiemy, Ze jak wentylaeya odpowiada wszelkim stawianym dzi§ w tej mierze ‘vyma-

ganiom, tak ostvietlenie przew)底aylo wszelkie oczekiwania. Swiatlo rozlewa sie

Z g6ry w jednostdynych, lagodnych promieniach i nie razi ani zbytnim blaskiem -

ani gubi sie teZ w owych p6Icieniach, na kt6re tak sie uskar址a publicznoS6 w miej-

s瞳m tea調e.

Akustyka, O ile mieli§my sposobnos6 przekonania sie, Zd可e sie tak2e nic nie po-

zostawia6 do d咋zenia2 l.

W zamieszczonym na Iamach ”Gazety Tbruhshq’’opisie znaj叫emy tak2e

uwa$ dotyczape usytuowania teatralnego gmachu:

Stoi on w podw6rzu domu ongi p. Hebanowskiego przy uliey Berlihs脆ej, tak ie nie

Widac go z ulicy i tylko przez kolumad? ' na kt6ra 2anieniono cz啓parteru ka-

mienicy frontowej, PrZeChodzieh dostrzega dolna cz肇fasady teatru. Kolumnada

ta, St“′OrZOna Z PrZebicia stodkow匂CZe§ci parteru wspormianej kamieniey sk]ada

sie z trzech rzed6w kolumn nizkich, bo wspieraj雀eych tylko pierwsze pietro, a tWO-

rzy CZtery PrZejScia, Z kt6rych dwa釘odkowe slu牽na wjazd i ‘vyjazd, dwa poboc狐e

dla przechodni6w piesaych. Tini przej鈷ami dostajemy sie na do§C obszemy dzie-

dziniec, PrZedstawiajay dzis tylko zaryry wielkiego w釘odku klombu z kandelabrem

gazo‘‘γm; naOkoIo klombu droga dla powoz6w i piesaych, a PO bokach zn6w zary-

y廿a肌ikew,,22・

Zofia Ostrowska-KebIowska, vybitna znawczyni dzi{申W arChitektury m-

Znania, POdkrehala, iZ

niewielki gmach, naZyWany "CaCkiem i pieScidelkiem,,, WZbudzil szerokie uznanie◆

Pb書oあny w glebi posesji, POPrZedzony zostaI pieknie urz卑dzonym dziedzihcem,

PO釘Odku kt6rego powstaI gazon i mala, rZeあiona fontama" Od strony uliey dziedzi-

niec zamykala pietrowa kamienica, na kt6rej grunto‘ma PrZebudowe zabrak]o juZ pie-

nieday Przebito w niej tyko bramy i przej錨a. Dopiero w latach 1 892-1893 powstal

w t)m miejsou wspania!y dom wedlug projektu Gorgolewskiego. Slymy napis: Mrdd

Sobje umieszczono, WObecねdania wladz, na dziedzihcowej elewacji. urytuowahie

teatru w gIebi posesji u、Varunkowane byIo bez watpienia nie tylko checi血zymania

2' ”Dziennik fb2nahski’’1875, nr 140 z 23 (ZerWCa, S. 2,

22 ”Gazetalbruhska’’1875, nr 142 z 25 czerwca, S. l.



istnij挙やtu ju乞poprzednio czynszowej kamieniey Chodzilo gI6unie o ‘vyizoIowa-

nie teatru od ulicznej zabudo‘vy i nadanie mu charakteru budowli wolno stoj年cej,

OtOCZOnej ‘竜sn叩rzestrzenia, kt6r包zorganizowano j ako reprezentacyj ny dziedziniec

lub maly 2amkni呼plac miejski・ Wzniesiony tu bud)mek, dostosowany wielkosciq

do otoczenia, SPrawial ura2enie monumentalne- W zmniejszonej skali reprezentowa書

On jeden z najokazalsrych w6wczas typ6w gmachu teatralnego2).

Umieszczony nad brama ’Wjazdowa od strony dziedzihca napis Na融so-

bje byl elementem podkre的場m SZCZeg61nq, niemal sakralngrange t匂。POl-

Skiej przestrzeni’’, Symbolicznie i materialnie wzniesionj w mie舘e-tWierd写

Obser、巾ap na zachowanej fotografii spos6b usytuowania napisu, mOieny

domniemywaC, i乞m6gl on byc swoistym komunikatem obwieszcz可的m ist-

nienie graniey oddziel癌ej p率mm od sacmm, uStalqjacej podstawowa opo-

Zyqe POmiedy kontroIowana przez zaborce rzecかvsto§ci包a PrZeStrZeniも

kt6rej sens opieraI sie na budowaniu i podrycaniu kultu narodowej wsp6l-

not)座pekt artystyczny i estetyczny musiaI w tj sytuaqi zej錐na dalszy Plan

23 z. ostrowska-Keblowska, AJc庇e如r‥抗ゐ肌ctwo ly jbzJ]aJ]叫S. 425. Zob. tak2e:

J. Borwihs阜AJchifc如ra 7お肌鋤s掲0, S. 184-198; J. Pader (red.), A砿a′擁e血中b-

Z同州a, S. 144.



怖謬彫タグR轟柁后

W mieScie・ W kt6rym - jak na przelomie 1886 i 1887 roku pisa書a Gabrie-

la ZapoIska一・・na ulicach czysto錐prawdziwie niemiecka, mOWa niemiecka,

CZelno錐niemiecka’usZyStko’aCh’usZystko niemieckie! ・,24.

Pr6be zrozunienia i zinteIPretOWania sens6w 2avartyCh w formule

umieszczon句nad prowadz犯do teatru bram叩o・彊I w 1 900 roku Kazimierz

Radwan (wIa§c. Kazimierz Rucihski)・ Na Iamach tygodnika "Praca・・25 opubli-

kowal artykul, W kt6rym opisal przycず宣y kt6re zadeeydowdy o tym, iatea-

try ueytuowane w Krakowie i IJWOWie ”Zawier魂napi§y; kt6re opiew魂[…],

Ze nie sobje・ lecz加r訪巧SZ加e POtwieca nar6d ten budynek,,・ Autor przywo-

lanego tekstu pisal m.in. :

1am moZe sie teatr abstrahowac poniek幻od codziennego dycia, mOえe po気vieci6 sie

SZtuCe, jako ta軸, u naS ZaS’W Pbznariskiem, nar6d odpr雀寸z musi teatr do pewne-

go §tOPnia od w6zka Melpomen弟a zaprze寸z go do swego woza, kt6ry sie z trudem

POSuWa PO grudzie, ZWalcajgr wci牽przeszkody stawiane przez hakatyzm i vycieh-

czIehie ekonomiczne.

Mrctt - 5Z餌Ce - ZnaCZy tO・あgdy wejdziesz do teatru・ maSZ PraWO vymagaC, aby

twe poczucie piekna byIo zaspokojone, abys sie napiI do eyta z kryniey wraあh arty-

StymyCh. 1b jest pierwsze, WS2ystko ime na dalszym Stoi planie. Masz prawo zQdaC

WSPanialej vystawy dobrego ensemblu, WytwOrnej i §hohczon句gry artyst6w; maSZ

PraWO Zadac uwを担ienia modernisty孤幣o kierunku tw6rcz・塩i dranatym争..

Tam za§ gdzie napis brzmi NaIdd - SObje, tam nie率庫vybrednej artystyenej

Stravy jaka ci moZe i powinien dostarcay vydelikacony poziom sceny wielkomiす

Skiej" Bo to jest scena, kt6rej zadaniem jest przede wsz)′Stkiem sluienie samemu

Radwan stwierdziI jednoznac狐ie, i2 okolic狐oSci spoleczno-POftycme

皿iemo茄wily vybudowanie teatru, kt6ry pelniIby vyylQCZnie fu皿k中主かvia-

叩i sztuki”. P。吋ka zaborc6w vymuSi書a bowiem v昭niesienie sceny kt6rj

Celem bylo sI竜enie sanemu narodowi poprzez wzmacnianie i pogIebianie

24 G. ZapoIska・華n dzjch w Zbzn伽ju’S. 14 (tekst ten opublikowany zostal w ”Przegl社zie

「ygodnio、vym’’1887, nr 1 5 z 10 kwietnia, S. 222-224 pod kryptonimem M. F).

25 TEn ilustrowany tygodnik spoleczno-kulturalny ukaz:甲。 sie w latach 1896-1926

W Itoznamiu・ Pismo zalofyI Marcin Biedermam. W niekt6rych latach naklad c2asOPi§ma

dochodzil do 16 tysieey egzemplarzy. Idcolo如pisma Edward PieScikowski okre鍋jako

・・narodowa (§mia書e vyst押ienia antyzaborcze) i organicmikows吋,・ Zob" tegO乞,クcie煽ackje

勅zn伽jロW九ゆりpolo高e糊X肋e品, S. 617.

26 K. Radwan, M融-づObje, S. 787.
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POCZuCia kulturow句wsp6lnoty址postrzegana ,,SCena Sluzebna,, nie mo如

vybi6 sie na artystyczm包niezaleinost5’a kontekst §POleczno-POlityczny ”Sta-

wiaI teatr na wysunietej poa沖i jako plac6wke, kt6ra w狐呼niach z uci§kiem

Zal)OrC6w naleねIo otoczyc szczeg6ln包troSka i szaounkiem nicaym stvi2t)mie

あiorowego kultu,,27.

Pbmimo vymienionych wy車uwikIah i ograniczeh Teatr Pblski a乞do

Odzyskania niepodledv)蝕w 19 1 8 roku byl traktowany jako scena narodowa

WSayStkich R)lak6w dyj年eych pod pruskim zaborem, SWOiste centrun kultu-

rowe・ W kt6rym opr6cz przedstawieh odbywdy si vystavy malarstwa, SPOt-

kania k6書中ewacaych, Okolicmo蝕owe odczJrty i vykfady a takZe - W r6iny

SPOS6b kamuflowane przed pruskぴenZur? - Obchody historycznych rocz-

nic i jubifeuszy Dzialalno§中oIskiego zespoIu, juhod momentu jego powsta-

nia (w styczniu 1 870, jeszcze bez w宣asnej sceny), miaIa niejako programowo

vykracza印oza przestrze揃蔀nietego w pier錨eniu unocnieh Pb狐ania.

Sposobem na布vdnoczenie wok6書idei narodowej sceny Pblak6w dyjq-

eych pod pruskim zaborem by書a regularna dzialalno錐objazdowa, W Obre-

bie kt6rej moina dzi§ wyodrebniC kilka strate車28. pierwsza z nich byIa zwia-

Zana Z letnimi vystepami gp§cinnymi realizowanymi niejako poza angazem,

CZe§to W ramaCh tzw ,toWarZyStwa dzialowego’’, d魂。egO PrZedstawienia na

wlasne ryzyko・ Zawi野wanego z koniec2nOSci przez czIonk6w zespolu’kt6-

rzy - POあawieni przez dwa lub trzy miesi雀Ce WSParCia Sp6脆teatraln句-

Chcieli poayskac frodki finansowe pozwalaja町中zwyczajniej dotrwac do po-

CZatku nastepnego sezonu. Jednak zdecydowanie cz車i引etnie peregrynaqe

坊inspirovme przez dyrektor6w poznahsk車sceny kt6ray nie tylko ob-

jeZd麹i prowinqionalne, POZbawione dostepu do poIskich widowisk o§rodki

usytuowane na terenie zaboru pruskiego’le‘Z takze przekraczali granice za-

boru ros扉kiego, tWOrZ担rodzaj sezonowego przedsiebiorstwa sygnowane-

go nazwiskiem antreprenera i przez khka letnich tygodni vystepowali w war-

SZaWSkich teatrach ogr6dkovych. vymienione formy artystycznej aktyvmo§ci

byly (choc z r6inym nateZeniem i zas噂em) realizowane niemal przez wszyst-

kich dyrektor6w Teatru Pblskiego a2 do vybuchu pierwsz句wpjny Swiatow車

W抽to vymieni6 ich nazwiska: Lech Nowakouski i Mfbsz Stengel (od

13 stycznia do 15 mdya 1870); Lech Nowakowski (od 25 wrze$nia 1870 do

27 M. Witkowski, 7aat「 wめzl]anju ,863-/896, S. 603.

Z8 zagadnienie przedstawiIem szczeg6lowo w swc虐j monografii 7?a‘r pozna融w pod均′・



K東砂彫タグR論談

Pe輔弼真捷丁he如押印Pes寄れ書

Schemat wido‘mi Teatru Pblskiego na pocz4tku XX ‘vieku (ze zbiordw autora)

14 czerwca 1871); Stanislaw Dobr2ahski (od 30 wI・zeinia 187 1 do 24 marca

1872); Zygmunt Sarnecki (od l paZdziemika 1872 do 15 czerwca 1873); Zyg-

muntJaraczewski (od l paZdziemika 1 873 do 1 5 m垂1 874); Karol Dorosayh-

Ski i Wladys書aw T訂enkoczy (sezon 1 875〃6 0raZ 1 876/77); Karol Doroszyhski

(sezony - 1877n8, 1878〃9, 1879/80, 1880/81; do 30 1istopada 1881); Lu-

qan Ko錨elecki (od l grudnia 1 88 1 do 30 kwietnia 1 882); AIeksander恥dwy-

SZyhski (od 22 paZdziemika 1 882 do 17 marca 1 883); Franciszek Dobrowo】ski

(od l pa乏dziernika 1883 do l =ipca 1896); Edmund I¥yger (od 21 1ipca 1896

do kohca sezonu 1907/08); Andrz句Lelewicz (od 1908 do 1912); Nuna i Bo-

1esIaw Szczurkiewiczowie (od 6 wrzeinia 19 12 do 30 kwietnia 19 14).

Osobnym i wyj坤kow)m Ziawiskiem sa objazdy onganizowane przez zesp6書

Taatru耽lskiego w okresie dyrek申Franciszka DobrowoIskiego (trw魂{申od



Widownia lごatru Pblskiego na zdj申u ‘vykonan)m OkoIo 1 92 5 roku (ze zbior6w autora)

1 paZdziemika 1883 do l =ipca 1896 roku)29, kt6ry - Cho6 nie zrez)gnO-

WaI zupeInie z ‘vySteP6w w VArszawie - SkoncentrowaI sie przede wszyStkim

na sIuzbie publicznoSci poIskiej dyjapej pod zaborem pruskim. SIowo ”Sl竜-

ba’’w tym przypadku jest jak n牛jbardziq uzasadnione i wi唾e sie z postrze-

ganiem Tごatru Pblskiego jako sceny narodowej, realizujapej mi魂krzewienia

kultury i jeyka poIskiego na okupowanych przez Prusak6w ziemiach, POd-

SyCqiQCej w釘6d publiczno錨poczucie prrynaleino蝕do narodow匂WSP6l-

noty Wielot)gOdniowe letnie vystepy w prowincjonalnych osrodkach, kt6-

rych rozmach i dynamika do dziS budza podzi、V POwinny byc wsp6Icze§nie

POStrZegane nie tylko z perspektyvy ekonomiczn尋lecz przede wsaystkim

29 Franciszek DobrowoIski (1830-1 896) pochodzi量z rodziny ziemiariskiej, a Z vyksztalce-

nia byl pra、Ⅷikiem. uczestnicayI w powstaniu styczniow)m i byl cz書onkiem Rz担u Naro-

dowego. W 187 1 roku zamieszkal w Ibmaniu. Z ogromnym zaangaあwaniem sprawowal

funk扉redaktora naczelnego ”Dziennika Pbznafiskiego’’・ Dyrekcje ltatru耽'lskiego objal

W 1 883 roku, kierし喧C jednoczesnie Sp61k巨eatralna. Zob. hasIo osobowe opublikowane

W SIow諒吊jcuJofcaym !ea肌po蘭qgo / 765-/ 965, S. 1 34. Szereg informa申dotyczacych

dzialalno錨spoleczn匂i teatralnej zawiera okolicznoSciovy artykul - /u初eusz 25-楊巧

Prae可z‘emjka通り, O少'仰書el§牢y月raJ]α5Zka Doho'VO根,qgO, ”Dziennik Iもzna丘ski’’1 896, nr 5

Z 8 stycmia, S. 2」1. Niezvykle cenn)m POZnaWCZO dokonaniem jest ksi牽ka AIi中Prayby-

SZeWSkie居中e加Or 7訪問振出的0 --′めzm皿・



焔の規乙タグR友′訪

Afisz infomuj場′ O gOSdmych wystepach zespo書u

POZna血kiego Tatru耽lskiegp w Srenie (ze zbio-

r6w Bibliot出Raczyhskich)

SPOleczno-POftyczn車DobrowoIski manifestacyjnie podkreha書, iZ §Cena, kt6-

r匂Siedziba powsta書a dzieki ofiarno舘i determinaqi Pt)lak6w walc22eyCh

Z germaniza魂, POWima zaspo車aC potrzeby nie tylko mieszkafro6w Pbzna-

nia, lecz takあprowinqonalnych ostodk6w i w ten spos6b wzmacniaC pray-

wiqzanie do rodzim匂trady争Nie byly to puste deklara勺e.

Dla praykIadu warto odnotowac cho6 kilka tras spo釘od odbywan)心ka2-

dego roku objazd6w Wiosna i latem 1 887 roku poznadsey aktoHy Zagrali (od

19 kwietnia do poIovy wrzesnia) ,凶edwie,, w dwunastu mi車COWOSciach

(噂owiec, Od 19 do 2 1 kwietnia; Gniezno, Od 23 do 26 kwietnia; Plesze、V Od

28 kwietnia do l m車; Ostrdy od 3 do 8 mqja; Krotosayn, Od 10 do 15 maja;

Srem, Od 17 do 22 m祖M・直no, Od 24 do 26 m垂v Bydgoszca, Od 28 do

31 mqia; InoⅥOCIavy od 2 do 5 czerwca; CheImo, Od 7 do 8 czerwca; Tbr血,

Od 9 do l l (ZerWCa; WIodavek, Od 13 czerwca do poIowywrzeinia). W 1888

roku go§cime vystepy (pohiedzy 2 1 kwietnia a 24 vrzeinia) odb)ly sie koIす

no w Gnieinie (dwukrotnie - Od 2 1 do 26 kwietnia; 28 i 29 1ipca), Inowrocla-

wiu (dwukrotnie - Od 28 kwietnia do 6 m祖od 31 1ipca do I wrzeSnia), Byd-

goszczy (od 8 do 13 m卒), ngOWou (od 15 do 20 maja), Pleszewie (od 23 do
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27 mヰia), O§trOWie (od 30 m祖do lO czerwca), Kepnie (od 12 do 24 czerw-

Cdy’Wodawiu (od 27 do 29 czerwca), Lesznie (od l do 3 1ipca), Gostyniu (od

5 do 15 1ipca), Sremie (od 17 do 22 1ipca), Jarocinie (25 i 26 hpca), Strzelnie

(1 2 i 26 sierpnia), Hzemesmie (2 vn.ze§nia), Grodzi§ku (od 6 do 9 wrzeinia),

Zb年sz)miu (od 12 do 16 vrzeinia) i SzamotuIach (23 i 24 wrzeinia).

vymienianie tras corocznych objazd6w zdecydowanie vykracza poza
§ZCZuP番e ram nihiqsz篤o sZkiou. VAo jednak prz押Omnie6, iZ w 1 892 roku

(od 23 kwietnia do 27 wrze気ia) tra助goScinnych vystep6w uw車ednila

32 mi垂cowo蝕, a PO狐afiski zesp61 dota轟ze swoimi przedstawieniami m.in.

do W担erowa, Czerska, Brodniey Grudzi社za i Sopotu. PrzywoIany wczeini句

aktor Stefan hrski podkre弛I w swoich wspomnieniach, iZ w trakcie objaz-

d6w organizowanych pod koniec dziewi印a§tegO i w pierwszych latach d肌-

dziestego stulecia ”Okaza書o sie, jak teatr podtrzymuje ducha narodowego,,30・

Emo垂towarzyszape vystepom poznafiskich artyst6w na wielkopoIs軸PrO-

win申do§konale o心vvierciedla opublikowana na lamach ”Dziemika Pbznat-

Ski捲o’’koresponden申nadesIana z Mi申車G6rki, gdzie w dniu 1 8 1ipca

1 894・ ’’W Sali p.血kowskiego,,, vyStawiony zosta書dramat historyczny榊血鱈

autorstwa Jana Zal彊(Micha書a Ba書uckiego). W rela勺i pra§OW直zatytulowa-

n匂わ少po狐0融的0書eαⅢ PO根暗0,叫amy m・血・:

随do§C serdeczm ow書adngIa nami, gdy po kr6tkich pe巾ahaeyach dyrygent teatru

POZnadskiego definityrmie zawiadonriI nas佃zdecydowaI sie w frode 1 8 1ipca dac

u nas z towarrystwem pomahskiem przedstawienie’a na domiar "KiIifiskiego,,・ Pb

raz pierwszy wiec od czasu, jak scena poznadska rozpoczela swe letnie w雪中6wki po

PrOwineyi, mieli§my ja ujrzeC w tym hi軽部dumnym grodzie G6rk6w声dzisi午j ma-

I句mie錨nie poczcrtych szewc6w (bo ci 'u miedy cechami berlo dzier牽).

PbczeliSmy sie tedy szczerze krzap okoIo przygotowania kwateI; ur車zenia sce-

n男wyszukania podwod6w do dalszej podr6fy do Krobi i wsaystkiego. co do uczci-

W篤O PrZ)塵Cia po孤ahskich gofci za potrzebne uwaZali6my a z b輝em sercem licry-

1i§my dni i godziny dzielace nas jesz優e od nieh. Zjechali nareszcie w poniedziaIek

う0 s・血亜,呼相中,加e朋馴れj∽ワ調l加水の雌露訪融点g仔p勤礁妙如成中の印-

助S. 229. Opis可ap trudnosci, jakie stwarzaly wIadze pruskie, aktor pisal: ,垂atr po狐ah-

Ski・ jako teatr sd)} byI prowadrony na podstawie po2WOlenia hinisterialncgo, tak z“mego

H就eJer Kiln融bein’i taki teatr mial prawo do sporadycznych wystep6w w iIlnyCh mias'ach.

PbniewaZ nasze objazdy trwdy bez przervy przez cale lato, vySZIo rozporz社zenie, ie mu-

Simy po§taraC sie w rejen申dodatkowo o okrein包kang przemyslowa. Chc糾vykoraystac

nastepne lato, 2araZ PO Novym Roku czynili§my juZ starania o wydobycie tej nieodzoun句

karty przemysIowej " ・



胸婦Rあ郵訪

1 6 1ipca do s年siedniego Jutrosina, a wiec staneli tuZ r a granicy naszej. Pb ukohczeniu

PrZedstawie丘w Jutrosinie, gdzie suto ich podejmowano, PrZybyli do nas. W dzieh

PrZedstawienia ‘vie優orem obszerna, jak na nasze stosunki, Sala p. Lukowskiego za-

Pelnila sie ciekaw包i ZQdna tak nowego widowiska publicznoScia. udzia書by] ku naszej

ndywiekszej uciesze lic2ni卒Zy; ni2 sie ze “略edu na obecna pore ci唾kiej pracy iniw-

nej i na dzieh powszedni spodziewaliSmy.

Gdym §PPjrad w okoIo na te liczn年dru却e, Praybyl包Od kosy i warsztatu, dy po-

krzepiC ducha w stvi梨yni鴫lii, tO taka rzewna radose ro血la sie w mej dusz)亘e ‘Ve

lzach uj舘e dopiero znalazla […]・

¥鵬r6d og6lnego zach、、γtu’PrZeryWanegO CO Ch‘vila wybuchami rado錨i zapalu,

PrZeSun包l sie przed oczami naszemi oudowny Kilihski niby "Piekna mara senna,,, ZO-

Sta‘vi魂p w sercach one smutn包ZaIo§C, ”jak gdy szcz申ie minie’’, ale zaraLZem SZCZe-

PiQC W nich nowe, Silne oczko milo錨ojcayzny i ojczystej sztu也a podnoszap silnie

POCZuCie piekna i szlachetnoid […]・

Z prawdziw年Prayjemno舘a sluchalem wszechstronnych w)murZe心wzdyemne-

gp ukontentowania tak ze strony go錨, jako i gospodar砂a z wielkiem zadowolnie-

niem obserwowalem恵towne, Pelne godno館i powagi, POStePOWanle PlerWSZyCh,

stviadcz糾e o如bokiem przejeciu sie i dobrem zrozumieniem poslannictwa sceny

POIskiej na prowineyi・ W ten spos6b zdobyli sobie nasi artySci w svy’喜一ZvyCieskim

POChodzie wstepnym bpjem nasza malefika twierdz? kresowa, kt6ra odt担na zawsze

blo蜜m dla nich bedzie etapem. CzeSC im za to wsaystkim - i serdecme d瓦eki3’・

W rela勺ach prasowych z go蝕nnych vystep6w wielokrotnie pqjawialy sie

OPinie, iZ letnie objazdy stanowi包nie tylko rodzdy splaty zobowi辞ania, jakie

wiazalo sie z przeprowadzona wczeini句SPOleczna zbi6rka釘odk6w na vybu-

dowanie siedziby poIski句SCeny. W wielu publikowanych na lamach gazet

artykuIach stanowczo podkrehano, Ze idea narodow句SCeny POWinna l qyc

WSZyStkich Pt)lak6w dyjapych pod pruskim zaborem. Pb zagranym (20 wrze§-

nia 1 892) w Tbruniu przedstawieniu Ko鍋高zkj pod Rf’Cねwi脚mj Wladyslawa

L・ Anczyca na lamach ”Gazety rforufiskiej ’’moina bylo przecaytac:

AIly錨poznafi§ey PrZySIuguja sie nam tu w tym roku ucz。wie i znakomicie; POCZy重1a-

ja dla nas kresowc6w byctem, CZem teatr byC winien. A ie nadto jako ludzie nigdzie

nie dali powodu do naj12ejsz匂nawet skargi na calej swojej wielkiej podrtry tegorocz-

nej po Prusach zachodnich, W CZem Za POPrZednich bytnosci rozmartych trup ina-

CZej bywalo, niechie prayjm年2a to na§Ze POdziekowanie i unanie. Daja oni teraz do-

W6d,淫trupa dramatyczna to powaina instytueya o wielkiem狐aczeniu spolecznem,

3’M卒fu G緑a, / sJ叩胴・型y叩ozna融q70 ’ea肌po方南q70, ”Dziennik Iもznariski’’1894,

n「 176z4sie甲nia,S・与・



POZNAN - Teol「 PoIsk.

Zdj?Cie gn-aChu Teatru PbIskiego vykonane w latach traydziestych xx ‘vieku z perspekty‘vy b「amy

‘喧dowej pro、Vadz4Cej na dziedziniec (poczt6“「ka ze zbior6w autora)

towarayskiem i oSwiatowem, a ludzie sztuce dramatyCZnej oddani, tO ludzie talentu

i praey kt6rzy Chleb swqi jedza tak z槌l血enie, jak ka2dy pelni場′ SWOje zadanie, SW6j

Obowi雀Zek. ucza nadto dowodami, bo tem oswiat〇、、γm・ eStetyCZn)m i psychoIogicz-

nym nabytkiem・ kt6ry vystepami swemi w wid2aCh budza i pozostawi祖Ze praca ich

to nie marna igraszka, nie pIocha rozr)Wka tylko ni dla nich, ni dla widzdy ale racz匂

COS z tego・ CO dope書nia niejako czIowieka przez po乙nanie samego siebie jako jednost-

ki i narodu・ Spoleczehstwo nasze biedne ponosilo znaczne ofiary na teatr poznahski.

Teraz nakhd6w tych pocz)naja sie owoce. Zd叫v sie, Ze bed包dojrzewaly obficie, je-

乞eli trupa z tym taktem’Z tym POSZanowaniem siebie’Z ta SuniennoScia w peInieniu

Obo、vi蜜k6w i z tem obywatelskiem ich rozumieniem bedzie pracowala dal草

Naledy tak2e wspomnieC o roIi, jaka spektakle Teatru mlskiego odegraly

W OStatnich tygodniach 19 1 8 roku33. FGerujaey scena BolesIaw Szczurkiewicz

(1 875-1 933)34 nie tyuro odpowiednio dobra書repe血aI; d両vyraz swoim

)2 zob. ”Gazeta Tbruhska,, 1 892・ nr 2 1 8 z 22 urzeinia・ S. 2. Wystepy teatru pozna丘skiego

W Tbruniu odbywaly sie na scenie ,,W OgrOdzie Wiktor)年w dniach 18葛25, 28 wrzeinia

1892細〇五.

3) pisaIem o tym w swoim artykule ”Ch'ツt叩y W〆uca sze巌j dech胸庇蘭‥ ∴,

34 zob・ E. Guderian-C乙aPliriska, R. WIodek, Szcz最le庇e Bo,品w (, 875-/ 933).



焔砂場タグR毒乃后

OSObistym fascyna巾m dokonaniami Wyspiahskiego i S書owackiegp, Iecz tak-

あvykorzystaI emoqe widz6w w trakcie tworzenia scenlCZneJ rZeCaywistoSci.

Z g6ry zaIofれiitz啓z zaprezentowanych przedstawieh publiczno鈍bedzie

互cayC z bie乞aeymi vydarzeniami politycznymi, a rOZgryW壇e sie w prze-

StrZeni miejsk車patriotyczne demonstra匂e beda n申stotniejsaym konteks-

tem interpretacyjnym dla premier przygotowywanych w tak szczeg6lnym mo-

mencie historycznym. Dob6r i tematyka vystawianych sztuk musialy bardzo

mocno wplywaC na nastrpje widowni. ZdzisIaw Grot ( 1903-1 984), uCZeStnik

i stviadek ‘vydarzeh poznahskich z grudnia 1 9 1 8 roku, vybitny badacz dziej6w

WieIkopoIski, W SWOich wspomnieniach jednoznacznie stwierd勘iZ 6wczesny

teatr W budzeniu nastrpj6w powstaheaych odegral wielk叩ole,, ,5. Nuna MIo-

dzi句OWSka-Szczurkiewiczowa ( 1 8 84- 1 95 8) w swoich pamietnikach wskaza]a

na ewidentne przenikanie sie wydarzeh teatralnych ze spoleczno-POftyeny-

mi, na W加tkowe i intensywne naeycenie przestrzeni przedstawieh emoqiami

PanuJ挙yml na POZnahskich ulicach w grudniu 1 9 1 8 roku. Pisa書a m.in.:

I tak nadeszIy waine dla Pbznania dni grudniowe 1918 roku. Prz扉ChaI Paderew-

Ski’2aCZelo sie powstanie・ POled Franciszek RatajczaLk - granO WIainie u nas Be均em

〕5 z. Grot, Szわlne /a書a, S. 62.



Zacho、Vane elementy kamienicy dochodowej lモatru mlskiego po zako血zeniu walk o Pbznah

、V 1 945 roku・ Na zdjECiu ‘vidoczne sa gabloty Z teatralnymi afiszami infomuJaC)mi o bieZ4eym rePeト

tuarze (ze zbior6w Miejskiego Konserwatora Zab)ck6w w Poznaniu)

‰庇fydla, gdy kto$ wpadl do teatru, krayca叩gloino, 2e Niemcy 2vyCie2eni i Ze

恥狐a丘jest狐OWu POIs虹`・

Wpomnienia wybitn句aktorki i opisany w nich przerwany spektakl TEa-

tru PoIskiego nie tylko przycaynily sie do powstania piekn宙nasycanq przez

kol中e lata novymi znaczeniami, teatralnej legendy lecz po嵐dy takZe, jakie

ZnaCZenie mia]a ta scena w budowaniu narodow匂Swiadomo細, jak bardzo

Patriotyczne nastroje publiczno蝕wplywaly na rytm tycia teatralnego.

WIadysIaw Stoma (wIasc. W Luczak, 1888-1968)37, rOdowity Wielko-

POlanin’uCZeStnik powstania wielkopoIskiego, a PrZede wsrystkim wieloIet-

ni niezvykle popularny aktor; refyser; OStatni przedwojenny (w sez. 1938/39)

i pierwszy powpjenny (od 27 kwietnia 1945 do sierpnia 1948) dyrektor鴫-

atru Pblskiego wspominaI・ i2 usytuowany dziS przy ulicy 27 Grudnia 8/10

gmach byl w n申rudniejsaych czasach ”instytu玩spoleczno-narOdowa”,

’6 N. MIod2車OWSka-Szczurkiewiczowa, Kari短z J],e・振o施onq7O POJn撃面ka, S. 249.

’7 zob. haslo osobowe ScoJ朋肋少Iowj伽,読sc W Zucz。柄3 VJ /888 jr話脇礁叩庇-

2/ XI / 968 Puszca巧o仰i jbz柳jo), W:的附け点的gr争cay.ea肌po施四o, t. 2, S. 669-67 l.



樹俺`乃后

Chluba nie tylko miasta, ale i ca書　ziemi wielkopoIskie手T張e wizerunek

sprawial, iZ ”kaZdy niemal praybysz z prowmql PO Zalatwieniu swych spraW

uwaad za swq $wiety obowi哲ek odwiedziC wieczorem te waina plac6wk幸y-

cia narodowego,,38.

Dla wielu refyser6w i dyrektor6W dziaI挙ych pod koniec XX i na pocz坤-

ku XXI wieku, tradyqia sceny wznleSlOng PrZeZ ”Nar6d sobie’’w celu ”POd-

trzymania ducha narodowego i kultu movy Qjczystず39 stala sie - W ZuPelnie

nowych warunkach spolecmo-POlitycarych - SWOista przeszkod包utrudni魂-

c糾ealiza`彊PrPj ekt6w artystyenych vykraczaj年eych poza lub nawet kontestu-

jqeych patriotyczno-narOdovy mit, negujapych potoenie utrwalone narraqe

historyczne・ AI即menta中i emo垂WyTaZane przez niekt6rych recenzent6w

pra§OWyCh, a takze prawicowych radnych i poftyk6W w wielu elementach

powielaly przekaz opublikowany w 1 876 roku przez narodowo七tolickiegp

Publicyste ,)rvtry’’… Jest to jednak temat na zupe書nie im包OPOwiese …
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