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Początki  
Teatru Polskiego  

w Poznaniu

Dla mieszkańców XiX-wiecznego Poznania, znajdują-
cych się pod panowaniem niemieckim (najpierw króle-
stwa Prus, a od 1871 r. rzeszy niemieckiej), teatr obok 
funkcji artystycznych przejmował także szczególną misję 
polityczną – miał jednoczyć Polaków, krzewić w  nich 
świadomość narodową i utrwalać język ojczysty. w tym 
okresie ważnym elementem polityki zaborcy stało się 
propagowanie języka niemieckiego i  stopniowe elimi-
nowanie mowy polskiej. Przygotowując dokładny plan 
germanizacji, władze pruskie zasięgnęły opinii Johanna 
wolfganga Goethego. Poeta w  przygotowanym kilku-
stronicowym memoriale Vorschlag zur Einführnug der 
deutschen Sprache in Polen (pol. Propozycja wprowadzenia 
języka niemieckiego w  Polsce) dowodził, że istotną rolę 
w upowszechnianiu języka niemieckiego w nowo zajętym 
państwie powinien odegrać teatr – w sposób przyjemny 
i nienachalny wprowadzać miał polskiego widza w naukę 
języka niemieckiego6. 

klamka z szyldem, drzwi elewacji wschodniej
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Mimo niesprzyjającej polityki pruskich władz Polacy 
nie zamierzali ustąpić w  zabiegach o utworzenie własnej 
sceny narodowej. Umacniało się przekonanie, że teatr 
może być ważnym ośrodkiem polskości, a przedstawienia 
mogą wpływać na świadomość widzów i wzniecać w nich 
uczucia narodowe. w  1842  r. powołany został komitet 
Teatralny, który wsparł inicjatywę powstania stałej pol-
skiej sceny. zaczęto zbierać składki na budowę gmachu. 
w 1852 r. władze zaborcze nie udzieliły jednak pozwolenia 
na budowę, a  następnie zakazały przedstawień w  języku 
polskim7. Przełomowym momentem dla polskiego życia 
teatralnego Poznania było uchwalenie 21 czerwca 1869 r. 
nowej ordynacji procederowej dla związku Północnonie-
mieckiego znoszącej obowiązek uzyskiwania zgody władz 
na przedstawienia w  innym języku niż niemiecki. wów-
czas w „Gazecie Toruńskiej” z 28 lipca 1869 r. franciszek 
rakowicz8 wezwał do wzniesienia budynku teatralnego 
w  Poznaniu9. akcję propagandową „Gazety Toruńskiej” 
podchwyciła redakcja „Dziennika Poznańskiego”, na któ-
rego łamach 4 września 1869 r. zamieszczono postulat, że 
teatr poznański powinien stanąć „jako dzieło całej ludno-
ści polskiej pod panowaniem pruskim”10. niespełna sześć 
lat później – 21 czerwca 1875 r. – uroczyście otwarto Teatr 
Polski w Poznaniu.

Działania poprzedzające powstanie 
Teatru Polskiego

25 listopada 1869 r. powołana została komisja Tymczasowa, 
w której skład weszli: Teodor Jarnatowski11, władysław ko-
siński12, roman szymański13, leon śmitkowski14 i Teodor 
Żychliński15. Podczas zebrania w Bazarze 18 grudnia 1869 r. 
komisję przekształcono w  komitet Teatralny z  adolfem 
Bnińskim16 jako prezesem. Teodor Żychliński został sekreta-
rzem, a Teodor Jarnatowski kasjerem. zadaniem komitetu 

było doprowadzenie do wzniesienia gmachu teatralnego 
i utworzenie sceny polskiej17. komitet wystosował też apel 
o darowizny na rzecz budowy teatru. realizacja nakreślo-
nych celów miała nastąpić poprzez założenie spółki akcyj-
nej, której statut (zawierający 33 paragrafy) zatwierdzono na 
walnym zebraniu komitetu 13 grudnia 1870  r. zapisano 
w nim: „zarząd i prowadzenie interesów spółki tudzież re-
prezentowanie jej na zewnątrz powierza się Dyrekcji, składa-
jącej się z dyrektora i dwóch radców (…). Dyrekcja wybiera 
radę nadzorczą (…). rada nadzorcza składa się z siedmiu 
członków, wybranych na walnym zebraniu z  grona ak-
cjonariuszy (…) na trzy lata”. kapitał zakładowy wynosił 
60 tys. talarów podzielonych na 1200 akcji po 50 talarów. 
każda akcja upoważniała do jednego głosu. kapitał zakłado-
wy można było zwiększyć uchwałą rady nadzorczej18. 

8 stycznia 1871 r. z komitetu Teatralnego wyłoniono ko-
misję wykonawczą, która podjęła się zorganizowania spółki 
Teatralnej, mającej całkowicie poświęcić się sprawie budowy 

fragment planu Poznania sporządzonego przez mierniczego  
Gotzheima w 1861 r., kopia z 1946 r.
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teatru. komisję tworzyli: Mieczysław Łyskowski19 (przewod-
niczący), władysław Jerzykiewicz20 (kasjer), adolf Bniński, 
leon śmitkowski, antoni krzyżanowski21 oraz władysław 
Łebiński22. w celu rozprowadzenia akcji w lutym wysłano 
na teren księstwa trzech kolektorów: władysława Bełzę23, 
władysława ordona24 i wincentego śmieszka oraz szereg 

„mężów zaufania na inne powiaty i Prusy zachodnie”. od 
lutego do maja w ten sposób sprzedano 1200 akcji25. Jedno-
cześnie składki na teatr zbierał „Dziennik Poznański” i od 
stycznia 1870 r. drukował nazwiska of iarodawców26, w któ-
rych gronie spotykamy nazwiska Polaków zamieszkałych 
również w bardzo odległych krajach27. 

akcja spółki Teatr Polski w ogrodzie Potockiego
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komitet Teatralny na wiecu 13 grudnia 1870  r. podał 
do wiadomości, że właściciel ziemski Bolesław Potocki z Bę-
dlewa28 w formie darowizny odstąpił spółce swą poznańską 
posiadłość – dom z ogrodem przy ul. królewskiej 5 (obecnie 
ul. k. libelta). Uhonorowano ten gest 22 kwietnia 1871 r., 
kiedy dokonano urzędowego aktu zawiązania spółki pod 
nazwą spółka akcyjna Teatr Polski w ogrodzie Potockie-
go. Jej prezesem został adolf Bniński, a referentem antoni 
krzyżanowski. w tym czasie spółka (oprócz daru Potockie-
go) ze składek i sprzedaży akcji posiadała 12 tys. 514 tala-
rów. rada nadzorcza wybrała dyrekcję spółki. stanowisko 
dyrektora objął ignacy Grabowski29, kasjera władysław Łe-
biński, sekretarza Teodor Żychliński. 

Pierwszą decyzją rady nadzorczej było powiększenie ka-
pitału zakładowego z 60 tys. do 100 tys. talarów, akcji na-
tomiast do 2 tys. sztuk, gdyż sprzedaż przerosła pierwotne 
oczekiwania30. z uwagi na to, że nieruchomość odstąpiona 
przez Potockiego zdaniem rady nadzorczej nie była odpo-
wiednia na potrzeby teatru31, postanowiono ją sprzedać za 
12 tys. talarów, a następnie poszukać innego miejsca pod 

budowę. zwrócono się z zamiarem kupna ogrodu mieszczą-
cego się w okolicy dzisiejszej ul. k. kantaka, należącego do 
hrabiny laury Czapskiej32, ale otrzymano odpowiedź od-
mowną33. Teren znakomicie nadawał się do lokalizacji mo-
numentalnego gmachu. należy przyjąć, że gdyby transakcja 
się powiodła, powstałby inny projekt – wolno stojącego 
gmachu teatralnego. wynikiem dalszych starań było nabycie 
22 czerwca 1871 r., za cenę 44 tys. 70034 lub 44 tys. 800 ta-
larów35, nieruchomości przy ul. Berlińskiej nr 31 (później 
nr 18, obecnie przy ul. 27 Grudnia) od radcy miejskiego 
i budowniczego stanisława hebanowskiego36. sam heba-
nowski działkę tę wcześniej odkupił od kupieckiej rodziny 
roberta i Berty aschów (20 czerwca 1870 r.). znajdował 
się na niej pochodzący z początku XiX37 w. jednopiętrowy 
murowany budynek frontowy z wysokim dachem krytym 
dachówką i trzy tylne budynki gospodarcze. Mieszkalny bu-
dynek frontowy – według opublikowanych w „Dzienniku 
Poznańskim” informacji – „z najmu lokalu przynosił sto-
sowny dochód” (ok. 2 tys. 500 talarów rocznie) i „posłuży 
za subwencję dla sceny i na procent dla akcjonariuszy”38.

Pieczęć spółki Teatr Polski w ogrodzie Potockiego z podpisami s. Tułodzieckiego i w. Łebińskiego
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kariatydy przy wschodniej loży prosceniowej na ii piętrze
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kariatydy przy zachodniej loży prosceniowej na ii piętrze
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scena i nadscenie

scena teatru ma kształt prostokąta przylegającego dłuż-
szym bokiem do widowni, od której oddziela ją wąski pas 
proscenium. Do 2007 r. jej środek zajmowała tarcza obro-
towa umieszczona w podłodze. w przedniej części sceny 
podłoga jest ruchoma, a  pod nią mieści się kanał orkie-
strowy. Tylna ściana otwarta jest czterema arkadami na 
korytarzyk łączący pomieszczenia po obu jej stronach. Po 
bokach sceny znajduje się sznurowanie, oparte na zasadzie 
przeciwwagi. Między drugim a trzecim piętrem zaczynają 

się galerie boczne w  postaci drewnianych pomostów. To 
ewenement na skalę kraju, ponieważ w  innych polskich 
teatrach nie korzysta się już z  takich konstrukcji. Tutaj 
przydają się w niektórych spektaklach. w  trakcie przed-
stawienia Mistrz i Małgorzata, wystawianego od 2009 r., 
właśnie stąd zespół alpinistów asekuruje widowiskowy lot 
aktorki wcielającej się w postać Małgorzaty. najniższe ga-
lerie mają połączenie z ruchomym mostkiem portalowym, 
pod którym biegnie rampa portalowa główna. nad całą 
sceną zawieszone są rzędy wyciągów, a jeszcze wyżej – strop 
techniczny i blokownia z kanałem dymowym pośrodku.

widok na scenę z loży reprezentacyjnej na i piętrze
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więźba dachowa  
i nadscenie  
z konstrukcjami  
(galerie boczne,  
wyciągi)




