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29 lipca 1935 r. we Wrocławiu zmarł filozof, teoretyk teatru oraz przedsiębiorca 
teatralny. Przez blisko cztery dekady kierował połączonymi scenami wrocławskich 
teatrów, tworząc w mieście nad Odrą swoiste teatralne imperium. To dzięki 
niemu na początku XX w. Wrocław stał się jednym z najważniejszych ośrodków 

teatralnych obszaru niemieckojęzycznego.

29 liPca 
    Theodor loewe i jego teatralne imperium

WROcŁaWSKiE HiSTORiE 

Urodzony 9 września 1855 r. w Wiedniu Theo- 

dor Loewe studiował na Uniwersytecie Wiedeń- 

skim, gdzie doktoryzował się w wieku 28 lat. 

Pracował jako dziennikarz, pisał poezje, nowele 

i dramaty. W 1890 r. przeniósł się do Wrocła- 

wia, w którym – jak się okazało – pozostał już 

do końca życia. Mieszkał w centrum miasta  

przy Tauentzienplatz 10 B (ob. pl. Kościuszki). 

Początkowo pracował na stanowisku kierow- 

nika literackiego Teatru Miejskiego (Stadtthe-
ater), w którego siedzibie przy ul. Świdnickiej 

mieści się obecnie Opera Wrocławska.

W 1892 r. przejął tę scenę w dzierżawę i po 

kilku sezonach pracy nad doborem repertu-

aru, składem zespołu artystycznego i modelem 

oprawy scenicznej oper, z wrocławskiego Te- 

atru Miejskiego uczynił jedną z głównych scen 

operowych Niemiec. Jednocześnie za zgodą 

władz miejskich przejął jeszcze dwie kolejne 

sceny, w których zaprowadził wspólny zarząd  

i finanse. Jego program zakładał również rozbu-

dowę systemu abonamentowego oraz różnego 

rodzaju zniżek. Mając na uwadze ryzyko finan- 

sowe, Loewe preferował  w repertuarze Teatru  

Miejskiego klasyczne opery, wśród których co 

czwarta była autorstwa Richarda Wagnera.  

Poziom artystyczny ich wykonania oceniano 

generalnie jako wysoki, a widownia zazwyczaj  

była pełna. W natłoku poważnych przedsta-

wień nie zabrakło czasu na organizację niemal  

gratisowych występów dla dzieci, np. bożona-

rodzeniowych bajek.

Druga z połączonych scen – Loebe Theater, 

mający swoją siedzibę w nieistniejącym już 

dziś budynku w okolicy ob. ul. Mazowieckiej 

– specjalizowała się głównie w sztukach dra-

matycznych, a w repertuarze znajdowały się 

zarówno sztuki klasyczne, np. Shakespeare’a, 

Goethego, ale także współczesne w tym autor-

stwa Carla i Gerharda Hauptmanów, czy Ibsena. Theodor Loewe, fot. za: www.slaskiekolekcje.eu
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Na trzeciej ze scen teatralnego imperium Lo- 

ewego – mieszczącej się w Thalia Theater w nie- 

istniejącym już dziś budynku przy ob. ul. Na- 

bycińskiej – dominowały tzw. przedstawienia 

ludowe. Ich geneza wiąże się z ideą szerzenia 

oświaty i kultury wśród najszerszych mas spo- 

łecznych. 

Gdy Loewe chciał przejąć Loebe Theater, ma- 

gistrat wrocławski zobowiązał go do zorga-

nizowania w Thalia Theater przedstawień dla 

uboższych mieszkańców. W realizacji tego 

zamierzenia Loewego wsparł wrocławski dra- 

maturg i teatrolog Ludwig Sittenfeld oraz To- 

warzystwo Oświatowe Humboldta (Humbold-
tverein für Vlksbildung). W styczniu 1893 r. 

odbyło się pierwsze takie przedstawienie. Gra- 

no sztukę „Kabała i miłość” Schillera, a bilety  

w niewielkiej cenie 10–50 fenigów rozprowa-

dzone zostały wśród uboższych mieszkańców 

miasta, którzy nigdy wcześniej nie trafiali do 

teatru. Jak relacjonowano później: „Pierwsi 

widzowie nie wiedzieli, jak się zachować. Kilku 
mężczyzn przyszło z palącymi się cygarami 
na widownię. Wybór sztuki był błędny, gdyż 
fabuła była zbyt trudna dla większości tych 
widzów. Musieli się oni dopiero oswoić z teatrem, 
nauczyć patrzyć i słuchać. Początkowo bardzo 
imponowały im kostiumy. Patetyczny język 
Schillera budził jednak wśród tej niewyrobionej 
publiczności wybuchy wesołości w najbardziej 
zaskakujących momentach. Mimo wszystko jed-
nak teatr się spodobał. Następna grana sztuka 
»Doctor Claus« spotkała się już ze zrozumieniem 
i uznaniem przepełnionej Sali. Prości ludzie pła-
kali i śmiali się wspólnie z grającymi aktorami. 
Gdy wystawiano »Marię Stuart« łzy pojawiły 
się nawet na najbardziej surowych obliczach. 
Kolejne ludowe przedstawienie teatralne budziły 
coraz większe zainteresowanie. Mimo że ich licz- 
bę zwiększono, popyt na bilety wyraźnie rósł”.  

W ten sposób inicjatywa Towarzystwa Oświa-

towego Humboldta umożliwiła wielu prostym 

ludziom dostęp do teatru i budziła w nich zro- 

Teatr Thalia przy Schwertstrasse (ob. ul. Nabycińska) wzniesiony w 1856 r., a po II wojnie światowej rozebrany,  
fot. za: www.polska-org.pl
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zumienie dla sztuki. Przy dystrybucji biletów  

Loewe współpracował ze związkami zawodo-

wymi. W repertuarze przedstawień ludowych 

dominowały lżejsze formy teatralne – operetki, 

komedie, bajki, czy adaptacje A. Dumasa oraz 

J. Vernego, ale pojawiały się także trudniejsze 

przedstawienia dramatyczne, co świadczyło  

o postępującym wyrobieniu teatralnym ludowej 

publiczności.

Połączenie trzech największych scen wrocław-

skich pod dyrekcją Theodora Loewego okaza- 

ło się zjawiskiem bardzo korzystnym. Dzięki  

dobremu zarządzaniu, stabilności organizacyj- 

no-finansowej i trafnej polityce artystycznej  

Wrocław stał się jednym z najważniejszych 

ośrodków teatralnych obszaru niemieckoję-

zycznego. Pomimo obaw, iż połączenie trzech 

scen pod jednym zarządem przyniesie obniżenie 

poziomu artystycznego w skutek monopolu, 

imperium teatralne Loewego działało sprawnie.  

Jego polityka charakteryzowała się preferowa- 

niem przedstawień muzycznych oraz ułatwie- 

niem w dostępie do sztuki teatralnej szerokim  

rzeszom mieszkańcom miasta. Długoletni dyk-

tator wrocławskich scen osiągnął to poprzez 

zwiększenie liczby miejsc w zarządzanych przez  

siebie teatrach, zwiększenie liczby przedsta-

wień oraz zbudowanie urozmaiconego systemu  

zniżek cen biletów, w tym w ramach abona-

mentu. Upowszechnienie teatru szło w parze 

z wysokim i stałym poziomem artystycznym 

przedstawień. Loewe dbał również o udaną 

współpracę z władzami miasta, związkami 

zawodowymi, stowarzyszeniami oświatowymi 

oraz prasą. 

W 1913 r. Loewe złożył rezygnację z dyrekcji  

połączonych teatrów i skupił się na prowadze-

niu Operetki (Schauspielhaus), której w 1919 r.  

został właścicielem. Także i w tym wypadku 

udało mu się połączyć wysoki poziom artystycz- 

ny z powodzeniem biznesowym. Kiedy w 1929 r.  

– po 37 latach pracy w charakterze dyrektora  

wrocławskich scen – wycofał się z aktywnego  

życia teatralnego, poświęcił się kolekcjonowa-

niu malarstwa. Prowadził również bogate życie 

towarzysko-kulturalne i do końca życia jako 

gość honorowy uczestniczył we wszystkich 

ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych  

w mieście. Cieszył się autorytetem w środo-

wisku i szacunkiem wrocławskich miłośników 

teatru i opery.

Zmarł 29 lipca 1935 r. w wieku 80 lat, a ponie-

waż należał do wrocławskiej gminy żydowskiej, 

to został pochowany na tzw. nowym cmentarzy 

żydowskim przy dzisiejszej ul. Lotniczej.

dr Krzysztof Popiński
historyk 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Teatr Miejski pod koniec XIX w.,  
fot. Śląska Biblioteka Cyfrowa za: www.polska-org.pl


