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biorstwo teatralne. Powróciwszy do Poznania, w przeddzień otwarcia nowego se-
zonu, mógł jednak przeczytać pokrzepiające słowa:

Pan Ryger zapewne długo zachowa w pamięci wspomnienia ubiegłego sezonu letniego, gdy pod-
czas jego nieobecności, a wskutek tego zaszłych nieporozumień – wynikło pożałowania godne 
powaśnienie pomiędzy nim a reprezentacją obywatelstwa poznańskiego grodu, w której to za-
pewne obu stronom niemiłej kampanii wyszła dyrekcja teatru zwycięsko jedynie dlatego, że na 
szalę zasług swych dyrektor położyć mógł zdemokratyzowanie teatru w znaczeniu uprzystęp-
nienia go szerszym masom ludowym […]. A choć „oficjalna” krytyka tych usiłowań jego by kiedy 
nie doceniła, to niech dyrektor Ryger zawsze pamięta, że ponad tą „oficjalną” krytyką jest u nas 
społeczeństwo, które coraz samodzielniej myśli i czuje – które krytycznie zapatruje się na ludzi, 
a zasługi prawdziwe zawsze docenić potrafi i szczerą wdzięcznością za nie zapłaci79.

Przy okazji sporu o Primabalerinę dyrektor, broniąc się na łamach prasy, wspo-
minał o publiczności, która płacąc za bilet, ma prawo żądać respektowania swych 
oczekiwań. Licząc się przede wszystkim z widzami, Rygier zapewniał byt teatrowi 
i sobie. Polski teatr wobec rosnącej i zróżnicowanej publiczności oraz oferty wiel-
komiejskich rozrywek musiał okazać się konkurencyjny. Rywalizacja ta nie traciła 
wymiaru narodowego, niemniej taka formuła funkcjonowania teatru wymagała 
redefinicji w kierunku myślenia kategoriami przedsiębiorstwa usługowego. Pro-
wincjonalny teatr stawał się instytucją zarobkową, która winna walczyć o klienta, 
oferując mu towar atrakcyjniejszy niż konkurencja. 

Artysta – przedsiębiorca

Pan Edmund Rygier, jako dyrektor teatru musi z natury rzeczy łączyć w osobie swej charakter 
dwojaki: charakter artysty mającego wysokie o sztuce dramatycznej pojęcie i głębokie poczucie 
estetyczne, a charakter przedsiębiorcy dążącego do tego, by dochodami z kasy nie tylko koszta 
pokryć, ale i z zyskiem pracować […]. Rygier-artysta robi nieraz ustępstwo Rygierowi-przedsię-
biorcy […] i na chlubę jego przyznać należy, że względy idealne biorą w nim górę nad material-
nym rachunkiem80.

Powyższa diagnoza z początku sezonu 1899/1900, aprobując działalność zarob-
kową dyrektora teatru, nie zapowiadała finałowych ataków. Jako główny boha-
ter wydarzeń w letnich miesiącach po swym czwartym sezonie, chociaż później 
wspierany, zapewne wyjątkowo mocno odczuł własną obcość w środowisku po-
znańskim, stylizując złośliwie wypowiedź dyrektora Więckowskiego jako atak na 
„przybysza”, „przybłędę” Rygiera. Przekonał się, jak sprawy teatru – nieważne, czy 
zwanego świątynią, szkołą czy jarmarczną budą – stając się przedmiotem osądu 
ludzi nieznających wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania przedsiębior-
stwa teatralnego i praw sceny jako instytucji artystycznej, bywają instrumentali-
zowane w prywatnych sporach i wewnętrznych, politycznych konfliktach. Czyżby 

79 „Praca” 1900, nr 39, s. 1-2. 
80 Dr Este, „Praca” 1899, nr 42, s. 1069. Jest to sprawozdanie z pierwszych tygodni działalności 

Teatru Polskiego w sezonie 1899/1900.
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słowa, które zawarł w noworoczniku teatralnym, okazały się dla niego samego 
prorocze? Napisał wtedy w swym – ponoć bardzo charakterystycznym – senten-
cjonalnym stylu:

Trudno utrzymać stosunki i żyć z ludźmi, ażeby od czasu do czasu nie grać z nimi komedii. 
Uczciwy człowiek gra ją tylko z musu, łotr zaś sam szuka sposobności, ażeby bliźniego w pole 
wyprowadzić81.

Na pewno nie napawała go optymizmem świadomość, że prowadząc poznańską 
scenę w realiach zmagań z polityką zaborcy, napotyka na tak zdecydowany opór 
dla swoich działań ze strony współrodaków. Na dodatek – współtwórców stałej 
polskiej sceny w Poznaniu, którzy nie chcieli wyprowadzać „swego” teatru z twier-
dzy, otworzyć na zmieniającą się rzeczywistość, w której walka z zaborcą nabrała 
nowego wymiaru walki o klienta. Najważniejsza sprawa – rzeczowej dyskusji o za-
sadności zarzutów wobec Rygiera, które padły upalnego czerwcowego popołudnia 
na walnym zebraniu spółki – szybko przestała być właściwym przedmiotem za-
mieszania. 

Kością niezgody w sporze z dyrekcją i akcjonariuszami spółki teatralnej były 
dwie ściśle powiązane kwestie: repertuar i zarobki dyrektora teatru. Zestaw pre-
zentowanych w sezonie sztuk był oczywiście dobrze znany, z reguły komentowa-
no je w recenzjach popremierowych, jak to w prasie: bardziej lub mniej aproba-
tywnie. Opinia członków spółki dotycząca polityki repertuarowej nie była pewnie 
wielkim zaskoczeniem dla widzów i wnikliwych czytelników sprawozdań teatral-
nych. Trudną natomiast i drażliwą kwestię podjął Michał Więckowski, nazywając 
teatr „dojną krówką” dyrektora. Samodzielność finansowa Rygiera w przekonaniu 
członków zarządu i akcjonariuszy spółki stała w sprzeczności z misją poznańskiej 
sceny, która miała być instytucją obywatelską, a nie przedsiębiorstwem zarobko-
wym (choć jedno bez drugiego istnieć nie mogło w przekonaniu dyrektora teatru). 
Publicysta (Rabski?), który brał Rygiera w obronę, zwrócił uwagę na uwarunkowa-
nia sporu o rentowność teatru na przełomie wieków: 

U nas, na gruncie okraszonym rozmaitymi usprawiedliwionymi a częściej nieusprawiedliwiony-
mi porywami filantropijnymi (czego dowodem teatr za starej dyrekcji, która w lat kilka zdążyła 
stracić fundusz Kraszewskiego coś 30 000 mk – fundusz żelazny 100 000 mk, oprócz pobocz-
nych również z pobudek dobroczynnych płynących dochodów) żąda się od przedsiębiorcy, aby 
był filantropem i dziś pośrednio dał to, co poprzednicy nieopatrznie roztrwonili. Czyż mamy 
prawo żądać, aby dyrektor Rygier prowadził scenę bezinteresownie? […] Nie zapomnijmy, że 
dawniej tak dyrektor, jak jego prawa ręka, zmarły w tych dniach R. Fiałkowski, pracowali bezin-
teresownie, w budżecie więc ówczesnych czasów nie figurowali wcale82. 

Warto przy okazji tego konfliktu zapytać o status ekonomiczny Teatru Polskie-
go, wychodząc poza sezon z fatalnym epilogiem. W Archiwum Edmunda Rygiera 
w Warszawie zachowały się zestawienia wydatków i dochodów Teatru Polskiego 
z lat 1895-1908: dokumentują siedem sezonów Rygiera i jeden sezon Franciszka 

81 Nowy Momus. Noworocznik teatralny poznański na rok 1900, s. 15.
82 Kilka uwag w sprawie teatru polskiego w Poznaniu, „Orędownik” 1900, nr 150, s. 1. 
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Dobrowolskiego. Wynika z nich wyraźnie, że instytucja teatralna u progu XX wie-
ku zaczęła na siebie zarabiać, a sytuacja ta oznaczała przełom w dotychczasowym 
funkcjonowaniu sceny: dotąd prywatne antrepryzy kończyły się zadłużeniem te-
atru, a Dobrowolski działał przecież na rachunek spółki. W jego ostatnim sezonie 
(1895/1896) bilans przychodów i rozchodów był równy i wynosił blisko pięćdzie-
siąt dwa tysiące marek, przy subwencji od spółki budowlanej „Pomoc” i Bazaru 
w wysokości ośmiu tysięcy marek. Zestawienia pozostałych sezonów, już za ad-
ministracji Edmunda Rygiera, wykazują znaczne zyski w rocznym bilansie, które 
stały się podstawą do ostrych ataków na zarabiającego dyrektora83. Wykazy opłat 
i wydatków uzupełnić można bilansem na sezon 1898/1899, który Rygier przesłał 
redaktorowi „Dziennika Poznańskiego” przy okazji uwag czytelnika dotyczących 
zasadności regularnych wystawień klasyki polskiej. Wynika z nich koszt przygo-
towania przedstawienia oraz dochody z poszczególnych przedstawień w ramach 
popularnych śród84. Sprawy finansowe teatru nie były więc tajemnicą, tym bar-
dziej, że Rygier niejednokrotnie przedstawiał w prasie kosztorysy spektakli, bro-
niąc się przed zarzutami o spekulację, jak w przypadku osławionej premiery Halki 
w lutym 1904 roku. Statystyka z sezonu 1899/1900, zakończonego konfliktem 
o nadmierną rentowność teatru, pokazuje, że nie było wtedy nadwyżki finanso-
wej: dochód całkowicie pokrył koszty utrzymania teatru, jak w ostatnim sezonie 
Dobrowolskiego. O co więc poszło? Zarzuty wobec dyrektora dotyczyły faktu, iż 

83 Bilans dochodów i rozchodów dla ośmiu sezonów teatralnych przedstawia się następująco: 
Sezon   Wydatki  Dochód ze sprzedaży biletów   Zysk

    brutto (w tym 6 tys. mk subwencji)

1895/1896  51973,41   51973,41    -------
1899/1900 68034,55   68034,55    -------
1900/1901 63424,82   70682,82    7257,53
1901/1902 64156,82   76332,35    12175,53
1902/1903 86673,87   93679,75    7005,88
1905/1906 77933,27   82647,05    4713,78
1906/1907 81483,77   84102,15    2618,38
1907/1908 74629,36   76365,45    1736,9

Źródło: Bilanse sezonowe, AER MT, sygn. D 292 III, 21 kart bez numeracji, większość z nich 
formatu A4 w formie tabel z przychodami i rozchodami. Na stałe wydatki Teatru Polskiego składały 
się koszty związane z: utrzymaniem orkiestry, honorariami dla artystów za występy popołudniowe, 
benefisami artystów, występami gościnnymi i koncertami. W następnej kolejności wydatki kształ-
towały się następująco: oświetlenie elektryczne i gazowe, opał – węgiel kamienny i drzewo, świe-
ce, lampki elektryczne, afisze, druk biletów i kuponów, straż ogniowa, rozlepianie afiszy, statyści 
i rekwizyty, dekoracje nowe i konserwacja starych, meble, dywany, portiery, honoraria dla autorów 
i tantiemy za obce sztuki, przepisywanie egzemplarzy, reperacje wnętrza budynku, kancelaria, ko-
respondencja i napiwki, introligator, zabezpieczenia, podatki, reprezentacja firmy i utrzymywanie 
stosunków, podróże na prowincję i do Królestwa z towarzystwem. W niektórych sezonach doliczono 
koszty utrzymania biblioteki, zakupu kwiatów, garderoby i potrzeb drogeryjnych. Koszt oświetlenia 
elektrycznego, straży ogniowej, reperacji budynku oraz stróża teatralnego ponosiła spółka teatralna 
(zob. „Dziennik Poznański” 1900, nr 137, s. 2). 

84 „Dziennik Poznański” 1899, nr 228, s. 2.
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zarobki z trwających osiem miesięcy przedstawień (z biletów) znacznie przekro-
czyły dotychczasowe przychody sezonowe, co dało asumpt do oskarżenia Rygiera 
o wyzyskiwanie teatru poznańskiego. Zdaje się, że takie dochody powinny szcze-
gólnie satysfakcjonować dyrekcję spółki, kasa zarządu czerpała z nich korzyść 
w postaci tak zwanych groszy dodatkowych, które stanowiły procent od sprzeda-
nych biletów. Zarobki na biletach zasilały więc wspólny budżet, nie tylko kieszeń 
dyrektora teatru. Według wspomnień osób zatrudnionych w teatrze za dyrekcji 
Rygiera, dochód z groszy dodatkowych przewyższał w niektórych sezonach wyso-
kość subwencji, co stawiało teatr w sytuacji, w której musiał był zupełnie samowy-
starczalny85. Wyraźny wzrost rentowności teatru w następnych sezonach Rygiera 
spowodowany był zmianą kierunku polityki repertuarowej ku sztukom rozryw-
kowym (po 1900 roku do repertuaru wprowadzał coraz więcej operetek i wodewi-
li), które, powtarzane kilkakrotnie w ciągu sezonu, przyciągały szeroką publicz-
ność i bywały bardzo kasowe. Przedstawienia przynosiły w początkowych latach 
omawianej antrepryzy średnio osiem tysięcy marek dochodu z biletów na sezon; 
w ostatnim czteroleciu dyrekcji niektóre miesiące były szczególnie dochodowe, na 
przykład w grudniu i lutym sezonów 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908 spekta-
kle przyniosły ponad jedenaście tysięcy marek. Wiązało się to często z występami 
gościnnymi oraz benefisami. Zaznaczyć należy w tym miejscu możliwości teatru, 
liczącego sześćset miejsc, których ceny sytuowały się przez szereg lat w przedziale 
od trzydziestu fenigów za galerię do czterech i pół marki za krzesło parterowe, 
a bywały zawyżane ze względów okolicznościowych (na przykład podczas wystę-
pów Heleny Modrzejewskiej w lutym 1903 roku, kiedy cena biletu w loży prosce-
niowej przekraczała osiem marek); w sezonie 1898/1899 abonament miesięczny 
za dwunastoosobową lożę parterową wynosił trzydzieści jeden i pół marki. Do-
powiedzmy, że w ostatnich latach XIX wieku Poznań zamieszkiwały ponad trzy-
dzieści cztery tysiące Polaków86, którzy stanowili podstawową klientelę Teatru 
Polskiego (poza okolicznym ziemiaństwem, zasilającym widownię tłumnie przy 
okazji premier teatralnych i występów gościnnych). O całkowitym wyprzedaniu 
biletów na każde przedstawienie w tygodniu (a bywało ich pięć-sześć) w sezonie 
liczącym osiem miesięcy można było tylko marzyć (udział publiczności w spekta-
klach był przedmiotem pilnej uwagi recenzentów). W tej perspektywie galopada 
repertuarowa i dbałość dyrektora o kasowe nowości, konkurencyjne wobec oferty 
innych teatrów, wydają się całkowicie zrozumiałe. Dzięki temu można było coraz 
częściej uniknąć powtarzania się fatalnych tygodni, gdy codziennością teatru były 
pustki na widowni, przerywane na krótko teatralnym świętem – odwiedzinami 
gościa. Przed występami gwiazd, zwłaszcza Modrzejewskiej, istotnie brakło bile-

85 Zob. relacje pracowników i artystów Teatru Polskiego zawarte w pracy magisterskiej H. Wrot-
kowskiego, Dzieje sceny polskiej w Poznaniu w latach 1902-1908, Poznań 1951, Archiwum UAM, sygn. 
16873.

86 C. Łuczak, dz. cyt., s. 50. Informacje o cenach biletów zob. afisze Teatru Polskiego w Poznaniu, 
Archiwum Państwowe, Akta Miasta Poznania, sygn. 3729-3749; Nowy Momus. Noworocznik teatralny 
poznański na rok 1900, s. 9. 
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tów; dopowiedzmy jednak, że nie zawsze goście gwarantowali sukces finansowy, 
czego dowodem występy Siemaszkowej z modernistycznym repertuarem w grud-
niu 1899 roku. 

Jakiego rodzaju wydatkiem dla ówczesnego poznaniaka było wyjście do te-
atru? Pobieżna lektura działów reklamowych codziennej prasy poznańskiej po-
zwala zauważyć, że teatr nie musiał być kosztowną rozrywką87. Ówcześni po-
znaniacy otrzymywali jednak coraz bogatszą ofertę kulturalną – nade wszystko 
rozrywkową, którą Rygier musiał śledzić bardzo pilnie, aby skutecznie „powstrzy-
mać emigrację polskiej publiczności do niemieckich tinglów”88. Może nawet czy-
nił to osobiście, zachodząc czasami na Piekary lub do Cesarskiego Ogrodu? Dla 
potencjalnych bywalców Teatru Polskiego repertuar niemieckich scen variétés 
okazał się szczególnie atrakcyjny. Bilet do teatru Apollo był zazwyczaj tańszy 
niż wykupienie dobrego miejsca w teatrze dramatycznym: w maju 1900 roku za 
wejście na wielce urozmaicony program (występ węgierskiej subretki, żonglera 
na toczącej się kuli, humorysty, duetu tańcującego i trzech akrobatycznych siła-
czy) trzeba było zapłacić od trzydziestu do siedemdziesięciu pięciu fenigów; ale 
już na występ pianisty Józefa Śliwińskiego w styczniu 1900 roku – od jednej do 
czterech marek. W Kaisergartenie koncert kosztował w tym czasie piętnaście fe-
nigów, bal maskowy w lutym – siedemdziesiąt pięć fenigów dla pań i jedną i pół 
marki dla panów. Te okoliczności przyczyniły się z pewnością do znacznej redukcji 
cen biletów w Teatrze Polskim (stąd w sezonie 1898/1899 na sto siedemdziesiąt 
cztery przedstawienia odbyło się dwadzieścia pięć spektakli popołudniowych po 
cenach do połowy zaniżonych, trzydzieści cztery spektakle popularne po cenach 
„zniżonych” oraz sto piętnaście z biletami w zwykłej cenie89). Niemniej istotna 
była także konkurencja z pobliskim Teatrem Miejskim, otrzymującym od 1898 
roku subwencję ustanowioną przez króla w wysokości osiemnastu tysięcy marek 
wypłacanych bezpośrednio dyrektorowi teatru, przy czym połowa tej kwoty była 
wynagrodzeniem za wystawianie na scenie Stadttheater wyłącznie sztuk w języ-
ku niemieckim90. Teatr Miejski okazał się atrakcyjny dla polskiej publiczności ze 
względu na przedstawienia operowe. Poza ofertą teatralną, poznaniacy mieli do 

87 Bilet na tramwaj elektryczny, który w 1898 roku po raz pierwszy przejechał ulicami Pozna-
nia, kosztował dziesięć-dwadzieścia fenigów; identyczna była cena biletu na stałą wystawę sztuk 
pięknych w foyer Teatru Polskiego. Za nocleg w hotelu Victoria w kamienicy dochodowej Teatru 
Polskiego latem 1896 roku zapłacić należało cztery marki. Obiad w restauracji Piechockiego w Domu 
Katolickim kosztował od pięćdziesięciu fenigów do jednej i pół marki; litr miodu u Jabłczyńskiego 
na Chwaliszewie jedną markę; funt herbaty w Centralnej Drogerii Czapczyńskiego na Starym Ryn-
ku od 1,4 do dziewięciu marek, butelka koniaku francuskiego u tegoż – dwie i pół marki. U Leona 
Szczawińskiego w Bazarze za funt kawy płacono od osiemdziesięciu fenigów do trzech marek, za 
tuzin pomarańczy – sześćdziesiąt fenigów. Sto papierosów w firmie Havana przy ulicy Berlińskiej 
kosztowało od trzech do pięciu marek. Zob. działy reklamowe „Dziennika Poznańskiego” i „Kuriera 
Poznańskiego” za rok 1900.

88 List E. Rygiera do D. Karchowskiego z lipca 1900 roku, AER MT, sygn. D 292 III. 
89 „Dziennik Poznański” 1899, nr 228, s. 2.
90 To rozporządzenie wywołało sporo kontrowersji, wyrażanych w recenzjach jako moralne wy-

proszenie za drzwi publiczności polskiej. Zob. „Orędownik” 1900, nr 150, s. 1; „Dziennik Poznański” 



92

Poznańska antrepryza Edmunda Rygiera

wyboru pokazy kinematografu, które rozpoczęły się w ich mieście w listopadzie 
1896 roku w cukierni Michalskiego, w następnych latach w „żywe fotografie” ob-
fitowały programy Apolla, Kaisergartenu oraz cyrków objazdowych. Założony 
w 1903 roku teatr kinematograficzny w Parku Promenadowym Mettlera (u wy-
lotu dzisiejszej ulicy Noskowskiego) szybko zyskał ogromną popularność wśród 
poznaniaków; cztery lata później powstało następne kino, w bezpośrednim są-
siedztwie Teatru Polskiego (Rezidenz przy ulicy Berlińskiej 20). Poznaniacy mo-
gli również uczestniczyć w wystawach, na przykład pokazie tworów anormalnych 
sprowadzonych z Berlina, prezentowanych na rogu ulicy Wrocławskiej i placu Pio-
tra (obecnie plac Wiosny Ludów). A było warto, bo pokazywano tam „największe 
dziwo lekarskie na świecie” – żywą skamielinę ludzką, poza tym cygankę wróżącą, 
poruszającą się automatycznie, oraz oddział anatomiczny91. Kinematograf u Met-
tlera kosztował dziesięć fenigów, wstęp na wystawę pięćdziesiąt fenigów. W takim 
towarzystwie nie może dziwić sukces burleski Żoko, małpa brazylijska, wystawionej 
w Teatrze Polskim w ostatnich dniach 1901 roku, w której tancerz Józef Solnicki 
ponoć doskonale odegrał rolę tytułową, przesadził tylko z mało estetycznymi ge-
stami. 

Spośród wydatków ponoszonych przez dyrektora w ciągu sezonu lwią część 
stanowiły wynagrodzenia artystów dramatycznych, którzy – przypomnijmy – nie 
mieli stałego angażu na scenie poznańskiej, a jedynie kontrakty na sezon zimowy, 
dlatego latem zmuszeni byli podejmować dodatkowe zatrudnienie (przechodzili 
na tak zwane działówki). W ciągu sezonu – co wynika ze sprawozdań – w teatrze 
pracowało około czterdziestu artystów przez osiem miesięcy (przeważnie od po-
łowy września do połowy maja), a średnio na gaże przeznaczano blisko trzydzieści 
tysięcy marek. Artyści otrzymywali zaliczki przed rozpoczęciem sezonu. Gaże mie-
sięczne kształtowały się rozmaicie i zależały przede wszystkim od stażu i umiejęt-
ności aktora. Z zachowanej dokumentacji wynika nie tylko wysokość stawek, ale 
i stratyfikacja środowiska aktorskiego: w sezonie 1899/1900 na wynagrodzenie 
aktorów przeznaczono sumę ponad trzydziestu siedmiu tysięcy marek (znacz-
nie wyższą niż w pozostałych sezonach); dyrektor, sprawujący także obowiązki 
administratora i reżysera, zarabiał czterysta marek; trzech najlepszych artystów 
(Antoni Bednarczyk, Karol Adwentowicz i Stanisława Wysocka) otrzymywało 
pensję dwieście marek, dwoje adeptów pobierało sześćdziesiąt marek, a trzech 
najmłodszych stażem, zwanych aspirantami – trzydzieści marek. Przeciętna pen-
sja pozostałych artystów wynosiła od stu do stu pięćdziesięciu marek. Najwybit-
niejsi zarabiali zatem tysiąc sześćset marek w ciągu sezonu, tak zwani użyteczni 
znacznie mniej, bo od ośmiuset do tysiąca dwustu marek. Dla porównania, na 

1898, nr 284, s. 3 (recenzja Wroga ludu Ibsena). O ekonomice teatru niemieckiego w Poznaniu pisze 
Arthur Kronthal, dz. cyt., s. 147.

91 Źródłem powyższych danych są działy reklamowe „Dziennika Poznańskiego” i „Kuriera Po-
znańskiego” za rok 1900. Zob. też: M. Hendrykowska, M. Hendrykowski, Film w Poznaniu i Wielko-
polsce 1896-1996, Poznań 1996, s. 22-49; M. Mrugalska-Banaszak, Morderstwo w ratuszu. Poznań 
w latach 1894-1922 z Opalenicą w tle, Poznań 2015, s. 84-85, 186-187.



93

Artyści Teatru Polskiego w sezonie 1902/1903. Siedzą od prawej: Wadysław Ryszkowski, 
NN, Stanisław Czerniak, Edmund Rygier, pierwszy od lewej Adolf Poleński; stoją w pierw-
szym rzędzie od prawej kolejno: Ludwik Dybizbański, Stefan Turski, Eugeniusz Kalinow-
ski, piąty od prawej Adam Wiślański; w trzecim rzędzie drugi od lewej: Eugeniusz Pro-
chaska

Artystki Teatru Polskiego w sezonie 1902/1903. Siedzą od prawej: Helena Larys, Maria 
Czerniakowa, Bronisława Jeremi, Maria Kalinowska, NN, Eleonora Królikowska, pierwsza 
od lewej Antonina Podgórska; stoją od prawej: Zofia Mariewska, trzecia od prawej Maria 
Sznage
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przełomie XIX i XX wieku pracownicy poznańskiego Banku Spółek Zarobkowych, 
kierowanego przez Michała Więckowskiego, zarabiali od trzystu osiemdziesięciu 
do siedmiuset dwudziestu marek na miesiąc, wysoko wykwalifikowany rzeźbiarz 
dwa tysiące marek rocznie, stolarz siedemset pięćdziesiąt marek rocznie92. Oprócz 
stałych gaż artyści otrzymywali także dodatki: łącznie trzysta marek w ciągu se-
zonu przeznaczano na benefisy, dwieście pięćdziesiąt marek na wynagrodzenie za 
przedstawienia popołudniowe oraz feu, czyli honorarium za występ niezależne od 
stałej gaży (kasa teatralna przeznaczała na feu od trzystu do siedmiuset marek 
rocznie). Osobną kwestią były wydatki, jakie ponosił teatr przy okazji występów 
gościnnych. Wysokość gaży była zależna od rangi przybywającego do Poznania 
artysty. Dla przykładu, trzysta marek za wieczór pobierali łącznie śpiewacy Józef 
Redo i Amelia Maria Szymańska, gościnnie występujący w Halce w lutym 1904 
roku; ponad dwieście trzydzieści marek za występ otrzymywała Natalia Siennicka, 
która gościła w Poznaniu wiosną 1897 roku. Rok później, w styczniu 1898 roku, 
Wanda Siemaszkowa donosiła Tadeuszowi Pawlikowskiemu, że występy w Pozna-
niu u Rygiera przyniosą jej zysk tysiąc pięćset marek93. Tej ostatniej informacji 
dokumentacja nie pozwala zweryfikować, biorąc jednak pod uwagę, że Siemasz-
kowa podczas pierwszej gościny w Poznaniu zimą 1898 roku wystąpiła w sześciu 
sztukach, suma wydaje się realna. 

Przy okazji dyrekcji Edmunda Rygiera pojawiły się dyskusje w Poznaniu dawno 
niesłyszane. Spekulowanie i wyzysk teatru? Trzynastolecie Franciszka Dobrowol-
skiego nauczyło publiczność myślenia innymi kategoriami: byle teatr przetrwał, 
Rygier natomiast stworzył przedsiębiorstwo, które chciało na siebie zarabiać, nie 
zaniedbując (zazwyczaj) potrzeb zatrudnionych tu aktorów oraz wymagań pu-
bliczności. I zarabiało! Sprzeniewierzył się ideom sceny narodowej, ponieważ nie 
doprowadził jej do bankructwa? Nie okazały się prorocze słowa publicysty, który 
witał obejmującego urząd Rygiera w 1896 roku: 

Nie chcemy odnawiać tych bólów dawnych, ale życzymy społeczeństwu, żeby skorzystało z na-
uczki, jaka mu przypadła w udziale z prowadzenia sceny przez nikogo a wszystkich. Dalej ży-
czymy szczęścia i powodzenia nowemu dyrektorowi, a jeżeli będzie „zbijał majątki”, to nikt mu 
powodzenia zazdrościć nie będzie94. 

A jednak, sumy niepokoiły! Zważmy, że Rygier dawał znacznie więcej spektakli niż 
poprzednik, obmyślał dłuższe sezony, inwestował w wystawę sztuk, urozmaica-
nie oferty teatru występami muzycznymi (koncerty muzyków i śpiewaków), nie 
szczędził na zakupach nowych tekstów dramatycznych. Inwestycje się zwracały 
nie tylko w postaci dochodu w kasie, ale i satysfakcji publiczności. Tę ostatnią 

92 M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1987, s. 125-126, 134-136.
93 List E. Rygiera do redakcji „Kuriera Poznańskiego” 1904, nr 49, s. 4; Wykaz wypłaconych 

zaliczek funkcjonariuszom teatru polskiego w Poznaniu w sezonie 1896/97, AER MT, sygn. D 292 
III, 5 kart bez numeracji; list Wandy Siemaszkowej do Tadeusza Pawlikowskiego, w: J. Michalik, 
E.  Orzechowski, Z korespondencji Konstancji Bednarzewskiej i Tadeusza Pawlikowskiego 1894-1925, 
„Pamiętnik Teatralny” 1978, z. 1-2, s. 101.

94 Kronika tygodniowa, „Praca” 1896, nr 1, s. 6.
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prędko uczynił Rygier właściwym miernikiem swych decyzji, także finansowych, 
dotyczących prowadzenia sceny. 

Mamy w końcu operetkę… i operę

Edmund Rygier uważnie wsłuchiwał się w głosy publiczności. Jego dyrektorskie 
poczynania sugerują, że chciał prowadzić teatr, który będzie cieszył się autentycz-
nym, nie „obowiązkowym” poparciem. Tak rozumiał ideę sceny narodowej. Znale-
zienie złotego środka między ambitną dramaturgią a wesołymi sztukami z pogra-
nicza tak zwanej tinglowej rozrywki, nie było proste i nie zawsze się udawało. Tym 
bardziej, że teatr znajdował się pod ostrzałem prasy i publiczności, a ta ostatnia 
coraz śmielej emancypowała się z twierdzowej formuły heroicznego wspierania 
sceny polskiej. Potrzebna była zmiana dyskursu, odciążenie stałych i potencjal-
nych teatromanów od wzniosłych powinności, dlatego zestaw wodewili i operetek 
w Teatrze Polskim jesienią 1900 roku – chociaż w większości znanych i ogranych, 
jeszcze z czasów Dobrowolskiego – przyjęty został z entuzjazmem po serii pol-
skich komedii otwierających sezon:

Spełniło się marzenie publiczności naszej: mamy w końcu operetkę. […] Teatr był zapełniony. 
[…] Może w końcu ta nasza publiczność ma rację. – Po co robić z teatru świątynię, a ze sztu-
ki kapłankę? Bądź co bądź teatr to rozrywka po całodziennym trudzie. Nic więc dziwnego, że 
publiczność nasza pragnie operetki i farsy. – Chce mieć rozrywkę. – Garść śmiechu i wesołych 
konceptów nie wystarczy co prawda każdemu miłośnikowi i znawcy sztuki – ale jeżeli wystarczy 
większości – to po cóż z nią walczyć? Dać jej garść śmiechu i kilka kupletów, a na zakończenie 
siarczystą polkę (jak w sobotę). Dobrze więc, że mamy operetkę95.

Rygierowa polityka prowadzenia Teatru Polskiego nie wykluczała aspektu eduka-
cyjnego sceny, ale niejako zmieniała wektory w tym modelu rozumienia teatru: 
najpierw zatem należało wzbudzić u publiczności to, co nazywano „zamiłowa-
niem” do teatru96, potem natomiast kształtować gusta, czyli „cywilizować” no-
wego, masowego widza. Nowoczesne sztuki były zresztą dla poznańskich akto-
rów trudne, bez wybitnego artysty się nie udawały, a dla przeciętnego odbiorcy 
okazywały się scenicznie mało wyraziste. Utrwalił to w barwnej anegdocie Stefan 
Turski, wspominając widzów poznańskich oburzonych grą aktora mamroczącego 
pod nosem tekst sztuki Ibsena97. Niebywały sukces występów gościnnych Marii 

95 Alfa, „Praca” 1900, nr 43, s. 1121. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy otwierających sezon 
1900/1901 w repertuarze znalazły się sztuki muzyczne: Nitouche, Biedna dziewczyna, Życie paryskie 
oraz Płaczka i Śmieszek, a także przedstawione w Poznaniu po raz pierwszy wodewile: Szukajcie dziec-
ka i Hrabina Brunckertz oraz operetka Za oceanem. W większości z nich występowała gościnnie Maria 
Broccard. 

96 O konieczności wyrwania publiczności z apatii i wypracowania u niej stałego zamiłowania 
do teatru – jako głównego zadania kierownika teatru w Poznaniu – pisał już u schyłku dyrekcji Do-
browolskiego Hieronim Topolnicki, zob. Z ostatnich dni, „Goniec Wielkopolski” 1895, nr 245, s. 2-3. 

97 S. Turski, Gdy Melpomena rzemiennym dyszlem objeżdżała Polskę (z pożółkłych kartek pamiętni-
ka), w: Wspomnienia aktorów (1800-1925), red. S. Dąbrowski, S. Górski, t. 2, Warszawa 1963, s. 226.


