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Powracający epizod
(o polskich teatrach w Petersburgu 

w latach 1881–1883)

Petersburg drugiej połowy ubiegłego wieku to metropolia olbrzymiego imperium, cen-
trum polityczne carskiej części Europy, podzielonej pomiędzy ówczesne potęgi. A zara-
zem ośrodek bardzo eklektycznie rozumianej kultury, odpowiadającej wielonarodowemu 
składowi tamtejszej populacji, liczącej w 1881 roku blisko 862 000 ludzi1: Rosjanie, Niem-
cy, Francuzi i wiele innych nacji, a wśród nich całkiem pokaźna liczba Polaków. Ci ostatni 
znaleźli się w Petersburgu z różnych powodów – jednych przymusowo przesiedlono, inni 
przeciwnie, z oddaniem pełnili służbę dyplomatyczną w carskim rządzie albo robili karie-
ry urzędnicze. Byli i tacy, którzy przyjeżdżali tu po wykształcenie. Petersburska Polonia 
w roku 1881 liczyła – wedle tamtejszych statystyk – około 50 tysięcy osób2. Jest to liczba 
porównywalna z liczbą mieszkańców ówczesnego Krakowa (66 tysięcy)3. Środowisko Po-
laków w Petersburgu miało swoją historię. Wrastało w miasto od wielu pokoleń, tworząc 
niepowtarzalny klimat, trudny do pojęcia dla Polaków mieszkających w Królestwie. Wło-
dzimierz Spasowicz, prawnik, publicysta i historyk literatury, tak o tym pisał latem 1882 
roku we wstępnym numerze nowo założonego polonijnego tygodnika „Kraj”:

Tu od samego prawie powstania miasta, bo od Piotra W.[ielkiego], ważyły się głównie losy Rze-
czypospolitej; tu szukała „familia” punktu oparcia dla swojej patriotycznej polityki, a znalazła 
ten punkt oparcia Targowica; tu torował sobie drogę do tronu buduarowemi sukcesami i dyplo-
matyczną zręcznością Poniatowski; tu znalazł smutny przytułek w pałacu marmurowym, tym sa-
mym, w którym cesarz Paweł objawił osobiście uwolnienie więzionemu Kościuszce; tu mało sza-
nowane kamienie przykrywają obok leżące zwłoki Stanisława Augusta i Moreau; tu w szpalerach 
taurydzkiego ogrodu zwierzał się w 1796 r. młody syn następcy tronu Pawła, Aleksander, młod-
szemu jeszcze Czartoryskiemu, ze swoich sympatyj i planów na korzyść Polaków; tu się aklimaty-
zowali, wchodząc w szeregi arystokracji rosyjskiej albo znikając w swojem położeniu urzędowem 
tacy ludzie, jak Wielhorscy, Seweryn Potocki, książę Lubecki, Tęgoborski, Turkułł; tu werbował 
prozelitów mistyk Grabianka; stąd Jan Potocki wybierał się do Chin, młody Chołoniewski do 
Rzymu, by przywdziać sutannę; tu walczyli o lepsze, o znaczenie i wpływy metropolita Siestrzeń-
cewicz z jezuitami; tu drukował Mickiewicz swojego Wallenroda i „dumał przed Piotra kolosem”; 

1 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” (Petersburg) 1883, dodatek do nru 26.
2 Zob. „Kraj” 1882, nr 1.
3 Zob. J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865–1893. Przedsiębiorstwa teatralne, Kraków 1997, s. 17.
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tu przedstawiać się przyszło u dworu cierpiącemu moralnie i fi zycznie Zygmuntowi Krasińskie-
mu, przyszłemu autorowi Nocy letniej i Pokusy; tu śród jedynej rzeczywistej chwili powodzenia, 
jakiej doświadczył, Aleksander Wielopolski poznajamiał się z Bismarckiem... Na wołowej skórze 
nie spisać wszystkich imion, wywołujących przypomnienia czynu, pracy czy chwili pewnej, czy 
lat spędzonych w pewnym zawodzie, począwszy od Debolego, pracowitego i skromnego agenta 
króla Stanisława Augusta – do tych, którzy są niby związani z Mickiewiczem: Oleszkiewicza, Or-
łowskiego, do Juliana Bartoszewicza, który się tu uczył4.

Nic dziwnego, że w tym właśnie mieście zrodziła się myśl założenia stałej polskiej 
sceny. Lata 1881–1883 zasługują w tej mierze na szczególną uwagę, w tym czasie bowiem 
daje się zaobserwować zadziwiająco intensywne, a jednocześnie krótkotrwałe, ożywienie 
aktywności polskich przedsiębiorców i artystów teatralnych nad Newą. 

Impreza Wesołowskiego i Teksla – plany i przygotowania

W roku 1881 Feliks Wesołowski, obywatel guberni wołyńskiej i urzędnik ministerstwa 
spraw wewnętrznych w Petersburgu, złożył prośbę o przyznanie prawa założenia i prowa-
dzenia tutaj stałego polskiego teatru. Żadna z dotychczas organizowanych tu imprez nie 
miała stabilnego charakteru – były to jedynie występy gościnne5. Sam Wesołowski z prak-
tyczną działalnością teatralną nic nie miał wspólnego, zdawał sobie jednak sprawę z siły 
oddziaływania tej sztuki. Pracował aktywnie i z przekonaniem na rzecz porozumienia 
Rosjan i Polaków, był nawet autorem broszury pt. Prymirenie Russkich z Polakami, wyda-
nej w 1881 roku6. Polski teatr w jego wyobrażeniu miał się stać szlachetnym narzędziem, 
służącym przenikaniu kultur obu narodów, co z kolei miałoby prowadzić do ich zbliżenia 
i złagodzenia antagonizmów politycznych. Ten z gruntu idealistyczny i – prawdę mówiąc 
– kontrowersyjny zamysł wydawał mu się wówczas zupełnie realny. Wesołowski liczył na 
duże zainteresowanie polską imprezą zarówno ze strony Polaków, jak i Rosjan. Sprawa 
teatru polskiego, pisał,

budzi uwagę publiczności rosyjskiej, sympatycznie witającej przyszłą polską scenę. W Petersburgu 
inteligentni Rosjanie odzywają się z tem, że teatr polski ułatwi im nauczenie [się] polskiego języka. 
Notuje się jakiś szczególny i dotąd nieznany pęd u Rosjan do uczenia się po polsku […]. Oprócz 
języka, szukają nadto nowych źródeł historycznych, a więc zaczynamy się poznawać, może zatem 
będziemy się cenić7.

Jako urzędnik MSW, a więc osoba znana władzom i „sprawdzona”, miał duże szanse na 
uzyskanie koncesji. Otrzymał ją rzeczywiście 5(17) października 1881 z rąk hrabiego Ih-
natiewa, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych8. Lojalność Wesołowskiego wobec 

4 W. Spasowicz, Zamiast programu, „Kraj” 1882, nr 1.
5 O polskiej działalności teatralnej w Petersburgu przed rokiem 1881 piszę nieco niżej.
6 Zob. E. Piltz, Telegramm [z Petersburga], „Kurier Warszawski” 1881, nr 245.
7 BJ rkps nr 6029 II: Korespondencja F. Wesołowskiego z J.I. Kraszewskim z lat 1881 i 1882, k. 15 (Petersburg, 

1(13) listopada 1881).
8 Zob. ibidem, k. 5 (data w nawiasie według starego stylu).
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władz nie pozostawia żadnych wątpliwości. Własną ręką skreślił w liście do Kraszewskie-
go takie oto słowa:

Wszystko to zawdzięczam wysokiej łasce hr. Ihnatiewa, który, jako prawdziwy Rosjanin, jest życz-
liwym dla Polaków, nie chce nas traktować po macoszemu i nie widzi wcale niebezpieczeństwa 
w spokojnym rozwoju naszej narodowości [...]. My, bezprawni mieszkańcy zachodnich gubernij, 
dużo obecnie mamy do żądania i dokuczamy naszemi prośbami, a Królestwo, grzesząc brakiem 
pokory i inicjatywy, zapomniało o treści Pisma: „Proście, a będzie wam dane”9.

O tym, iż wzgląd na osobę Wesołowskiego miał istotne znaczenie, świadczy fakt, że 

Współcześnie zgłosił się do Ministerium p. Alex[ander] Łukowicz, b. artysta trupy p. Trapszy, 
a potem Teatrów Warsz[awskich], ostatecznie przedsiębiorca salonu szansonetek w Odessie, i pro-
sił także o pozwolenie otwarcia w Petersburgu widowisk polskich. Minister Spraw Wewnętrznych, 
ściągnąwszy wiadomość, iż miejscowa cenzura nie zajmuje się przeglądaniem sztuk polskich, dał 
odmowną decyzją10.

Nazwisko Łukowicza warto zachować w pamięci, bo mimo odmowy, nie dał się zniechę-
cić i w przyszłości podjąć miał na nowo starania – tym razem uwieńczone sukcesem.

Wydanie urzędowego zezwolenia, jakkolwiek niezbędne, nie pociągało jednak za sobą 
żadnych ułatwień ani – tym bardziej – pomocy fi nansowej. Do realizacji planu było więc 
jeszcze daleko, tym bardziej że w chwili otrzymania koncesji Wesołowski nie dysponował 
żadnym większym kapitałem. „Ani grosza funduszu nie mam i mieć nie mogę, gdyż od-
woływać się do ofi arności publicznej wcale nie wypada z bardzo wielu względów” – pisał 
do Kraszewskiego11. Te „względy” nie są znane. Może chodziło po prostu o to, by u pod-
staw teatru, pomyślanego jako czynnik łagodzący polityczne napięcia, nie legło hasło „Na-
ród – sobie”, które mogłoby nieprzychylnie nastawić Rosjan? W każdym razie przed kon-
cesjonariuszem stały co najmniej trzy zasadnicze problemy, które musiał jakoś rozwiązać, 
chcąc doprowadzić imprezę do skutku, a mianowicie pieniądze, siedziba i zespół.

Znalezienie miejsca dla nowego przedsięwzięcia nie było łatwe. W Petersburgu funk-
cjonowało wówczas wiele teatrów, które wypełniały kulturalną mapę miasta. Działały 
między innymi: rosyjski zespół dramatyczny i komediowy w Teatrze Aleksandryjskim, 
cesarska opera i balet w Teatrze Wielkim, dramat francuski w Teatrze Michajłowskim, 
opera włoska w Teatrze Maryjskim, a także teatr niemiecki. Przedstawienia organizowa-
no również w kilku teatrach prywatnych12. Pod koniec 1882 roku otwarto też przedsta-
wienia włoskiej opery buff a w Teatrze Fantazja (Hotel Demoutha)13.

W końcu jednak udało się Wesołowskiemu wypatrzyć siedzibę. Przedstawienia 
polskie miały się odbywać w wielkiej prywatnej sali Kononowa, położonej korzystnie,  
w samym centrum Petersburga („Mojka, róg Kirpicznego Piereułka”, jak głosił anons 
prasowy), w pobliżu Newskiego Prospektu. Sala mieściła niewielką scenę i obszerną wi-
downię na 1500 miejsc. Wysokość czynszu miała się wahać pomiędzy 70 a 100 rubli za 

9 Ibidem, k. 16. 
10 Teatr polski w Cesarstwie Rossyjskim, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 903.
11 BJ rkps nr 6029 II, k. 5–6 (Petersburg, 5(17) października).
12 Por. np. Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 10, nr 12, nr 16 i n.
13 Zob. ibidem 1882/83, dodatek do nru 26.
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wieczór14. Wesołowski zdawał sobie sprawę, że „teatr nie może się utrzymać środkami 
petersburgskiej kolonii polskiej i pociągnąć musi obcych gości”15. Gdyby udało się pozy-
skać ich zainteresowanie, można by z powodzeniem liczyć na pieniądze. Sala Kononowa 
wymagała koniecznych przeróbek, nie od razu więc można było rozpocząć tam przedsta-
wienia. Zresztą ofi cjalną umowę o wynajem sali można było spisać nie wcześniej, niż po 
formalnym potwierdzeniu jego koncesji – a na takie potwierdzenie Wesołowski musiał 
jeszcze zaczekać. Teraz pomyśleć o zespole.

Przedsiębiorca wiedział dobrze, że nie ma wielkich szans na ściągnięcie do Peters-
burga aktorów z Warszawy, Krakowa, Lwowa czy choćby Poznania. Ustabilizowane tea-
try z biegłym w rzemiośle artystyczny i stałym od lat zespołem niechętnie pozbyłyby 
się własnych aktorów dla raczkującej imprezy. Pozostawało więc rozejrzeć się za „jedną 
z lepszych wędrujących trupp [...], zrobić z nią formalny kontrakt na sezon zimowy – zo-
stawiając letnie półrocze dla przedstawień ogródkowych w Warszawie”16. W grę wcho-
dziły renomowane zespoły Anastazego Trapszy, Józefa Teksla i Karola Doroszyńskiego17. 
Kraszewski doradzał Doroszyńskiego, dyrektora sceny poznańskiej, ale zaproponował 
jeszcze kandydaturę Adama Miłaszewskiego, który

z moją pomocą dostał teraz właśnie dyrekcję i antrepryzę teatru we Lwowie. […] można by z nim 
spróbować pomówić o pomoc w ułożeniu trupy, w wyborze jej, a nawet o gościnne występy całego 
personelu lwowskiego. Miłaszewski oprócz tego może się podjąć dostarczyć do ról gościnnych 
takie pierwszorzędne siły, jak Królikowski, Rychter, Popiel (Święcka) i inne18.

Wesołowski odpisał jednak, że Miłaszewski „wobec odpowiedzi na pytanie, skąd przyby-
wa?... jest tu niemożebny, ani on sam, ani jego wpływy”19. Prawdopodobnie dlatego, że 
Miłaszewski był obywatelem Galicji, co widocznie stanowiło zbyt poważne utrudnienie. 
Karol Doroszyński z kolei był właśnie w poważnych kłopotach fi nansowych i kilka ty-
godni po liście Kraszewskiego, 1 grudnia 1881, zerwał kontrakt na prowadzenie teatru 
w Poznaniu. Możliwe, że miał też kłopoty zdrowotne – pół roku później zmarł20. O Trap-
szy nie było ani słowa – widocznie nie wzbudził zainteresowania. I tak ostatecznie wybór 
padł na Józefa Teksla.

Koncepcja Wesołowskiego była następująca: zaangażowany na stałe dobry zespół pro-
wincjonalny miał stanowić podstawę obsadową. Dla podniesienia atrakcyjności przedsta-
wień angażowano by na występy gościnne aktorów-gwiazdy. Kuszący pomysł podsunął 
minister Ihnatiew, który, wręczając Wesołowskiemu koncesję, miał „uprzejmie i życzli-
wie” dodać: „Zastrzegamy sobie, abyśmy tu oglądali waszą Modrzejowską!”21. Przedsię-

14 Zob. BJ rkps nr 6029 II, k. 5–6 (Petersburg, 5(17) października).
15 Zob. ibidem.
16 Ibidem.
17 Zob. ibidem. W swojej korespondencji zarówno Wesołowski, jak i Kraszewski konsekwentnie posługują się 

formą „Dorożyński”, której nie wymienia Słownik biografi czny teatru polskiego. Nie ma jednak wątpliwości, że mowa 
o Doroszyńskim.

18 Ibidem, k. 7 ([Drezno?], 22 października 1881).
19 Ibidem, k. 9 (Petersburg, 18(30) października 1881).
20 Zob. Słownik biografi czny teatru polskiego, t. 1, Warszawa 1973, s. 141.
21 BJ rkps nr 6029 II, k. 5 (Petersburg, 5(17) października 1881).
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biorca żywił nadzieję, że z pomocą Kraszewskiego uda mu się sprowadzić Modrzejewską 
przynajmniej na inaugurację i kilka pierwszych tygodni dla zrobienia dobrego początku, 
który mógł zadecydować o dalszych losach imprezy:

Niech sobie sama sformuje koło wybranych przez siebie artystów, niech sama wybierze z reper-
tuaru warszawskiego sztuki popisowe [...], niech całym dochodem co dzień dla niej benefi sowym 
dysponuje sama dla siebie i dla swego personelu, z przyjemnością się na to zgadzam.
Jeżeli ofi aruję jej wszystko, a to wszystko uzna za mało, niech raczy podać swoje żądania, zbadamy 
je, zmierzymy ze środkami naszej biedoty, bo przecież wiecie, Panie, że funduszów nie mamy, a do 
kwesty uciekać się nie chcemy22.

Kraszewski, który obiecał pośredniczyć w negocjacjach, był pełen nadziei, ale uprzedzał, 
że może okazać się kosztowna, bo aktorka – „między nami mówiąc – zawsze bardzo żąd-
ną jest grosza”23. Obiecywał:

[...] ja całego możliwego wpływu użyję, aby ją skłonić do zgodzenia się na przystępne warunki. 
Mam nadzieję – choć baba strasznie nawykła do zbytków, do strojów [...] i do występowania po 
hrabiowsku24.

Aktorki zaangażować się jednak nie udało, ponieważ jej plany objazdowe nie obejmowały 
Rosji. Nie wiemy nawet, czy doszło do jakichś konkretnych rozmów i czy gwiazda w ogó-
le rozważała możliwość przyjazdu do Petersburga.

Mimo że Wesołowski starał się usilnie, by nie rozgłoszono przedwcześnie jego planów, 
ktoś przekazał prasie wiadomości i w „Kurierze Warszawskim” już na przełomie październi-
ka i listopada 1881 ukazały się doniesienia z Petersburga, podpisane przez Erazma Piltza25. 
Sformułowane były w życzliwym i rzeczowym tonie, nie zawierały żadnych nieprawdzi-
wych informacji, ale zarówno Wesołowski, jak Kraszewski zgodzili się, że były zdecydowa-
nie przedwczesne i – zamiast pomóc – mogły tylko zaszkodzić przedsięwzięciu26.

Świeżo upieczony antreprener musiał teraz wystarać się o rutynowanego i zdolnego 
artystę, który objąłby reżyserię. Kraszewski wskazał bez wahań Józefa Rychtera:

Ma on stosunki z Modrzejewską i ze wszystkimi artystami i trupami. Chwytajcie go. Skomuniko-
wałem się z nim – gotów jest Wam służyć. [...] Bierzcie go, to teatrowi da zaraz rękojmię dobrą27.

22 Ibidem, k. 9 (Petersburg, 18(30) października 1881).
23 Ibidem, k. 7 ([Drezno?], 22 października 1881).
24 Ibidem, k. 19 (Drezno, 15 listopada 1881).
25 Zob. E. Piltz, [korespondencja z Petersburga], „Kurier Warszawski” 1881, nr 245 i 249. Zainteresowanie 

Piltza teatrem nadnewskim nie było przypadkowe. Latem następnego roku właśnie on uruchomił i poprowadził 
petersburski tygodnik „Kraj”, który żywo zajmował się kulturą polskiego środowiska, m.in. tamtejszą sceną.

26 Zob. BJ rkps nr 6029 II, k. 15–19. Losy trupy Łukowicza bardzo interesowały opinię – prasa petersburska 
pilnie towarzyszyła przedstawieniom. Polskojęzyczny „Kraj” miał oczywiście do powiedzenia najwięcej, ale dość re-
gularne recenzje zamieszczały również gazety rosyjskie (np. „Nowosti”), a także „Journal de St. Petersbourg” – fran-
cuskojęzyczny dziennik stołecznej societé. Oczywiste było także czynne zainteresowanie czasopism warszawskich 
(np. „Kłosów”, „Tygodnika Ilustrowanego”, „Słowa”, „Kuriera Warszawskiego”) i krakowskich (np. „Czas”, „Nowa Re-
forma”). Okazało się wkrótce, że i Lwów (np. „Gazeta Narodowa”, „Dziennik dla Wszystkich”) będzie miał powód, 
by sprawą zająć się bliżej.

27 Ibidem, k. 13 (Drezno, 5 XI 1881).
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Choć kandydatura bardzo się Wesołowskiemu spodobała, musiał się wstrzymać ze zło-
żeniem ofi cjalnej oferty do czasu uzyskania nieodzownej zgody monopolisty – Ministe-
rium Dworu28. Sprawa została przeprowadzona dopiero 13/25 kwietnia 1882 roku. We-
sołowski odwiedził wówczas Ihnatiewa w celu dokonania ofi cjalnego wpisu do rejestru 
praw, potwierdzającego uzyskanie koncesji na otwarcie teatru29.

Letni teatr Łukowicza w Pawłowsku

Ponieważ formalności przeciągały się, nie było szansy, by stały polski teatr uruchomić 
wcześniej niż jesienią 1882 roku, tak więc nadchodzący sezon letni pozostawał do za-
gosodarowania. Skorzystał z tego Aleksander Łukowicz, któremu wcześniej odmówiono 
koncesji w Petersburgu, i ponownie wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie 
wcześniej chyba, niż pod koniec kwietnia (w podaniu powołał się na prawo przyznane 
Wesołowskiemu)30. Rzecz szła głównie o zezwolenie na wystawianie polskich sztuk dra-
matycznych (Łukowicz miał w planach także zorganizowanie trupy tancerzy i śpiewa-
ków, nie nastręczało to jednak problemów ze względu na charakter repertuaru), ale skoro 
ministerstwo stworzyło precedens, dając placet Wesołowskiemu, nie mogło tym razem 
odesłać Łukowicza z kwitkiem. Za przychylnym rozpatrzeniem przemawiał też fakt, że 
Łukowicz zamierzał dawać występy jedynie w lecie. W oczekiwaniu na decyzję antrepre-
ner zorganizował zespół baletowy, w skład którego weszli tancerze teatrów warszawskich, 
między innymi solistki: Józefa Melanowska – primabalerina – i niejaka panna Guzikie-
wicz oraz F. Żabczyński jako „reżyser baletu”, a także drugi solista, [Julian] Apoznański. 
By nie tracić czasu (ani pieniędzy!), 15(27) maja 1882 roku rozpoczął widowiska tanecz-
ne w podpetersburskim Pawłowsku31.

Teatr w Pawłowsku, własność wielkiego księcia Konstatnego, stanowił bardzo wygod-
ną siedzibę: dobrze wyposażony, z wielką widownią na 2000 miejsc i znakomicie zorga-
nizowanym zapleczem dla artystów32. Pociągi z Petersburga odjeżdżały co godzinę, aż 
do siódmej wieczorem. Za przejazd płaciło się od półtora rubla (III klasa) do 2 rubli 
30 kopiejek (I klasa) i takie kwoty należało dodawać do cen biletów wstępu, które wahały 
się od 10–4 rubli za loże do 50–25 kopiejek za miejsca boczne. Przedstawienia odbywały 
się cztery razy tygodniowo: we wtorki, czwartki, soboty i niedziele33. W inne dni salę 
zajmowała operetka rosyjska i francuska34. 

28 Ibidem, k. 16 (Petersburg, 1(13) listopada 1881).
29 Zob. ibidem, k. 43 (Petersburg, 16(28) kwietnia 1882). „Kłosy” (1882, t. 35, nr 876, Pokłosie) podają pomył-

kowo, że koncesja została potwierdzona 13 marca (zamiast: kwietnia) – data podana w liście przez Wesołowskiego 
koryguje tę informację.

30 Zob. Teatr polski w Cesarstwie Rossyjskim, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 903.
31 Zob. ibidem.
32 Zob. ibidem.
33 Zob. ogłoszenie podpisane przez A. Łukowicza [w:] Teatr polski w Pawłowsku, „Kraj” 1882, nr 1.
34 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 2.
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Łukowiczowi udało się zaangażować najlepszych artystów teatru krakowskiego, 
pozostających na letnich urlopach. W składzie znaleźli się: Stanisława Pysznik, Felicja 
Stachowicz, Paulina Wojnowska, (Franciszka?) Gajewska, Dora Guerard, Matylda Ru-
mowska, Mieczysław Frenkiel, Józef Szymański, Władysław Wojdałowicz, Roman Żela-
zowski, Leon Stępowski, Dionizy Feliksiewicz, Jan Arwin (Zieliński), Julian Zapałowicz. 
Ci (i może kilkoro innych) pojawili się w Pawłowsku pod koniec maja i w ostatnim dniu 
miesiąca rozpoczęli cykl spektakli dramatycznych. Kilka dni później dołączyła Antoni-
na Hoff man (wyszła na scenę w czwartym z kolei przedstawieniu, jako tytułowa Odetta 
w dramacie Victoriena Sardou)35.

* * *

Niemcy posiadają w bogatym słowniku technicznych teatralnych wyrażeń jedno, które bezwa-
runkowo przetłumaczyć się nie da [...]. Tem słowem jest Lampenfi eber. [...] W tym właśnie nie-
określonym stanie gorączkowego natężenia, obawy i ciekawości znajdowała się publiczność pol-
ska, licznie zebrana w teatrze w Pawłowsku w dniu 31 maja r.b. [1882], t.j. w dniu, kiedy miało się 
odbyć pierwsze przedstawienie polskiej truppy, w dniu, w którym po raz pierwszy w nadnewskiej 
stolicy miała się odezwać ze sceny mowa polska!36.

Słowa, którymi „Kraj” powitał krakowskich artystów, wskazują na żywe zaintereso-
wanie, ale dowodzą niepamięci o tym, że język polski pobrzmiewał już na petersburskiej 
scenie kilkakrotnie; po raz pierwszy w 1805 roku, kiedy Maciej Każyński, śpiewak i antre-
prener z Wilna, zagościł w Petersburgu z licznym zespołem (m.in. Dominik Kaczkowski, 
Jacek Tarnowski, Jan Ryłło, Maciej Statkowski). Wyjazd udało się zorganizować dzięki 
protekcji gubernatora Mińska. Kompania musiała mieć powodzenie, bo następnego roku 
Każyński zdecydował się powtórzyć wyprawę; w składzie znaleźli się wówczas inni akto-
rzy (furorę robił podobno Ignacy Werowski w roli Bryndusa z Krakowiaków i górali). 

Pamięć o występach trupy Każyńskiego zaginęła i nic w tym dziwnego, bo obiecujący 
początek znalazł kontynuację dopiero w roku 1834, a więc po blisko trzydziestu latach. 
„Rozmaitości”, dodatek do „Gazety Lwowskiej” nr 23, zapowiedziały otwarcie w Peters-
burgu polskiego teatru pod kierunkiem Jana Szyttlera. Przedsiębiorca bał się najwyraź-
niej, że polska publiczność nie zapewni mu należytych dochodów, dlatego organizował 
występy wspólnie z bliżej nam nieznanymi zespołami: rosyjskim, niemieckim i francu-
skim. Nie wiadomo, czy impreza miała powodzenie, nie jest nawet pewne, czy doszła do 
skutku. Cztery lata późnej balet warszawski zjechał tu na sześć tygodni (letnich zapewne) 
i cieszył się podobno bardzo dobrym przyjęciem (ze względu na charakter artystycznej 
ekspresji mógł zapewne liczyć na międzynarodową publiczność). 

35 Zob. Teatr polski w Cesarstwie Rossyjskim, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 903. Sprawę z „krakowskiego punktu wi-
dzenia” (okoliczności wyjazdu artystów, pogłosy petersburskich występów w krakowskiej prasie) opisuje J. Michalik,  
Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865–1893..., s. 305–308. Jedna z informacji tam zawartych (powtórzona za war-
szawskim „Słowem”) wymaga poprawki: krakowski zespół spędził w Petersburgu nie pięć, a osiem tygodni.

36 Zyg.[munt] Libr.[owicz], Teatr polski w Pawłowsku, „Kraj” 1882, nr 4. Warto zwrócić uwagę na datę inau-
guracji: 31 maja. Tak podaje „Kraj” – w tym przypadku źródło bardziej wiarygodne niż warszawskie „Kłosy” (1882, 
t. 35, nr 903), które piszą, że przestawienia rozpoczęto 4 czerwca.
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Po kolejnej długiej przerwie Juliusz Pfeiff er, dyrektor teatru krakowskiego, podjął 
w 1859 roku starania o rządowe zezwolenie na serię przedstawień w wykonaniu swojego 
zespołu podczas sezonu zimowego. Próba się jednak nie udała, a powód był nader proza-
iczny: nie można było znaleźć miejsca na występy, „bo teatr Maryjski spalił się, a Michaj-
łowski przerabiano (skutkiem czego aktorów niemieckich i francuskich przeniesiono do 
cyrku, a ten do maneżu)”37.

Od czasu Pfeiff ra przez ponad dwadzieścia lat nikt nie ponawiał prób sprowadzenia 
do Petersburga żadnego polskiego zespołu38. Występy baletowe w 1838 roku obywały się 
bez słów. Łatwo zatem obliczyć, że w Petersburgu nie słyszano w teatrze ojczystego języka 
przez blisko pół wieku, jeśli nie dłużej. Głód nieskażonej, literackiej polszczyzny w tutej-
szym polonijnym środowisku domagał się zaspokojenia i rozniecał ciekawość. 

Repertuar zespołu pawłowskiego odpowiadał chyba oczekiwaniom tamtejszej publicz-
ności. Na początek zagrano Grube ryby. Przedstawienie przyjęte zostało bardzo dobrze:

[...] aktorzy [...] okazali się artystami prawdziwemi w zupełnem znaczeniu tego słowa; gra ich była 
wykończoną, umiejętną, naturalną, nie pozostawiającą nic do życzenia. Nastąpiła burza okla-
sków, ogólne wyrażenie zupełnego zadowolenia, podziw, pochwały. Moralne powodzenie teatru 
polskiego zostało w ciągu jednego wieczoru najzupełniej zapewnione39.

W repertuarze krakowskiego zespołu dominowały utwory polskich autorów, przede 
wszystkim komedie Bałuckiego (obok Grubych ryb był Teatr amatorski), Dobrzańskiego 
(Złoty cielec), J.A. Fredry (Posażna jedynaczka, Consilium facultatis, Wielkie bractwo), 
Blizińskiego (Marcowy kawaler, Rozbitki, Pan Damazy), Anczyca (Łobzowianie) – krót-
ko mówiąc te, które znajdowały się w bieżącym repertuarze sceny krakowskiej. Podczas 
jednego z ostatnich przedstawień zezwolono nawet na odegranie fragmentu Balladyny 
z Antoniną Hoff man. Mit Modrzejewskiej rzucił lekki cień na ocenę gry Hoff manowej. 
Zygmunt Librowicz, krytykując skrajne wypowiedzi nieumiarkowanych recenzentów, 
starał się zachować obiektywizm:

Przyjazd pani H[off man] poprzedzony został trochę nieostrożnie salwą reklam, stawiających ją 
na równi z Modrzejewską. Po pierwszym przedstawieniu Odetty nastąpiło niemal ogólne rozcza-
rowanie. Wpadając z jednej ostateczności w drugą, odmówiono pani H. prawa do tytułu wielkiej 
artystki. Nam się zdaje, że niesłusznie. Krakowska artystka, której specjalnością są role drama-
tyczne, nie posiłkując się sztucznemi efektami, oddaje je z realistyczną prawdą, z wystudiowaniem 

37 Niniejszy cytat i wszystkie informacje, dotyczące lat 1805–1859, podaję za: Teatr polski w Cesarstwie Ros-
syjskim, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 903. Autor wymienia następujące źródła, które posłużyły do napisania artykułu: 
Rys historyczny przedstawień teatralnych na Litwie, [w:] „Wizerunki i Rozstrząsania Naukowe” XIX, s. 7; Encyklope-
dia Orgelbrandta, t. 26, s. 692; „Rozmaitości”, dodatek do „Gazety Lwowskiej” 1834, nr 23; wreszcie przekaz ustny 
[ Józefa] Świergockiego, „najstarszego z żyjących tu [w Warszawie] artystów” (w 1882 roku liczył sobie 103 lata!).

38 Pomijam – nienależące do tematu – indywidualne występy Polaków, w Petersburgu liczne i częste. Zarówno 
aktorzy (Bogumił Dawison czy Michał Chodźko), jak śpiewacy (Marcelina Sembrich-Kochańska, Daniel Filleborn, 
Władysław Mierzwiński, Jan i Józef Reszke i inni) na scenie grali w obcych językach (niemieckim, francuskim, 
włoskim). Polacy bywali także zatrudniani w stałym składzie rosyjskich teatrów (np. Feliks Krzesiński, długoletni 
ceniony solista i choreograf baletu cesarskiego).

39 Z. Libr.[owicz], Teatr polski w Pawłowsku, „Kraj” 1882, nr 4.
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najmniejszych odcieni, z psychologiczną ścisłością, z wdziękiem, z gracją w każdym ruchu, w naj-
drobniejszej mimice. Wszystkie te przymioty stawiają ją w rzędzie pierwszorzędnych artystek40.

Poza Hoff manową recenzenci wyróżniali kreacje Wojdałowicza, Żelazowskiego oraz Fe-
licji Stachowicz, obwołanej ulubienicą publiczności. 

Wszystkim spektaklom towarzyszyły występy baletowe tancerzy warszawskich, bądź 
jako osobny punkt programu (Stach i Zośka w układzie choreografi cznym Żabczyńskie-
go, Wesele w Ojcowie Kurpińskiego i Damsego, Biesiada Cyganów), bądź też jako popisy 
włączane do przedstawień dramatycznych (tu przede wszystkim tańce narodowe, które 
cieszyły się ogromnym powodzeniem, zapewne także ze względu na polskie kostiumy).

„Moralne powodzenie”, które zespół utrzymał przez cały czas występów nad Newą, 
nie równało się, niestety, fi nansowemu. Przewidywali to komentatorzy warszawscy już 
po pierwszym wieczorze:

Przyjęcie było nadzwyczaj serdeczne, entuzjastyczne prawie [...]. Pomimo to zachodzą obawy 
o trwałe istnienie tego teatru w porze letniej, w której ludność stolicy rozprasza się po okolicach. 
Daj Boże, aby obawy te były płonne41.

Niestety, nie były. Niemal od początku działania imprezy towarzyszyła wszystkim 
świadomość zupełnej rozbieżności pomiędzy ciepłym i pełnym uznania przyjęciem 
a złym stanem teatralnych fi nansów. W podobnym tonie pisała prasa miejscowa:

Mimo tak wielkiego moralnego tryumfu, przedsiębiorstwo teatru polskiego w Pawłowsku nie do-
znało materialnego powodzenia. Teatr, z wyjątkiem paru przedstawień, jest zwykle w połowie pusty 
i dochód z widowisk nie może naturalnie pokryć kosztów utrzymywania personelu teatralnego42.

Wydaje się, że tylko niewielu polskich widzów było stać na regularne korzystanie z nie-
wątpliwie atrakcyjnej rozrywki. W samym Pawłowsku mieszkali nieliczni Polacy. Od-
dalenie od Petersburga utrudniało z kolei dostęp do teatru niezamożnym w przewadze 
teatromanom, dla których częste podróże były zbyt kosztowne43. 

Łukowicz, próbując zwabić tę część publiczności, której nie udało się nakłonić do 
podróży, zorganizował kilka przedstawień w pobliskich Ozierkach, „letnim przedmieściu 
Petersburga”, z wielkim podobno powodzeniem44. Kursowanie pomiędzy dwiema miej-
scowościami było jednak bardzo uciążliwe dla artystów. 25 lipca (6 sierpnia) czytamy:

Artyści krakowscy w ubiegłym tygodniu dali tylko dwa przedstawienia [zamiast czterech – A.M.] 
w teatrze pawłowskim, chcąc w ten sposób, nie narażając się na materialne straty, ściągnąć na 
każde przedstawienie o ile możności więcej widzów. Niestety, kolonia polska niezbyt licznie zgro-
madziła się na obydwa przedstawienia45.

40 Ibidem.
41 Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1882, t. 13, nr 338.
42 Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 1.
43 Zob. ibidem.
44 Zob. Teatr polski w Cesarstwie Rossyjskim, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 903.
45 Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 4.



� 248 �

Agnieszka Marszałek

Łukowicz próbował oczywiście znaleźć miejsce w samym Petersburgu, powstała nawet 
pogłoska, jakoby zamierzał wynająć hotel Demutha (Teatr Fantazja) na sezon zimowy 
1882/1883 i dawać tam przedstawienia. Występować by miała „obecna trupa krakow-
ska, naturalnie zreorganizowana, bo część artystów musi powrócić na zimowe leże do 
Krakowa”46. W Krakowie wsłuchiwano się w echa tych wszystkich plotek i obawiano się 
całkiem poważnie, czy zespół nie osiedli się na stałe nad Newą47. Nic takiego jednak nie 
nastąpiło.

W ciągu ostatnich dni pobytu krakowskich aktorów w Pawłowsku nieliczni, ale wier-
ni widzowie starali się okazać swój podziw dla talentów i wdzięczność za to, że mimo 
niedostatku wytrwali w gościnie. Najlepsi i najbardziej lubiani zostali obdarowani upo-
minkami: Felicja Stachowicz otrzymała złotą bransoletkę z brylantami, Władysław Woj-
dałowicz – srebrny serwis do likierów, a Roman Żelazowski – srebrny serwis do herbaty 
„w jesionowem pudełku”. Na wszystkich wygrawerowano napis: „Od rodaków w Peters-
burgu 1882”48. Prezenty otrzymali także Stanisława Pysznik i Mieczysław Frenkiel. Z kolei 
Antonina Hoff manowa zdobyła się na prawdziwie – w tej sytuacji – wielki gest, ofi arując 
dochód ze swego ostatniego występu [25 lipca (6 sierpnia)] na rzecz katolickiej ochronki 
w Petersburgu, „która bardzo, bardzo szczupłe posiada fundusze”49. 

Zdaje się, że po tym przedstawieniu Hoff manowa wyjechała do Krakowa, zaś reszta 
zespołu pozostała jeszcze przez blisko dwa tygodnie [poczynając od 30 lipca (11 sierp-
nia)], ale już nie w Pawłowsku, lecz nareszcie w Petersburgu, Łukowicz uzyskał bowiem 
zgodę na dawanie przedstawień w Teatrze Małym (po 75 rubli za wieczór), który z racji 
letniej przerwy nie był na razie zajęty. Tu odbyło się ostatnich 12 spektakli, wieńczących 
trwające dwa i pół miesiąca petersburskie lato krakowskich aktorów50. Opuścili rosyjską 
stolicę 9 (21) i 10 (22) sierpnia, uwożąc miłe wspomnienie o serdeczności ludzi i – co 
nie mniej prawdopodobne – solenne postanowienie, że już więcej na tak nieopłacalną 
eskapadę nie dadzą się namówić.

Pozostali natomiast tancerze. Łukowicz porozumiał się bowiem z Wesołowskim, że 
zaangażuje balet na zimę, by urozmaicał repertuar dramatyczny51. 

Impreza Wesołowskiego i Teksla – przed inauguracją

W czasie, gdy petersburżanie podziwiali artystów krakowskich, Feliks Wesołowski 
przygotowywał inaugurację stałego teatru polskiego, mającego rozpocząć działalność 
od nowego sezonu. Jak już wspomniano, jego współpracownikiem stał się Józef Teksel, 

46 Ibidem, nr 1.
47 Zob. J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865–1893..., s. 306; por. też Kronika petersburska, „Kraj” 

1882, nr 4, który cytuje także dementi Stanisława Koźmiana, zamieszczone w „Czasie”.
48 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 4.
49 Ibidem.
50 Zob. Teatr polski w Cesarstwie Rossyjskim, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 903. 
51 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 4.
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doświadczony i chyba najlepiej notowany przedsiębiorca teatrów prowincjonalnych. 
Kontrakt – potwierdzony notarialnie – został zawarty w Warszawie52: Wesołowski „wy-
dzierżawił teatr na lat dziewięć p. Józefowi Tekslowi za umówioną sumę, i w kierowni-
ctwie jego, zarówno jak i w całem przedsiębiorstwie żadnego więcej nie przyjmował i nie 
przyjmuje udziału”53. Mimo to fi rma przyjęła nazwę „Wesołowski–Teksel”. Jako reżysera 
zatrudniono nie – jak radził kiedyś Kraszewski – Józefa Rychtera, lecz Apollona Lubicza 
ze Lwowa54. Rychter natomiast zaangażował się jako aktor55. W tym mniej więcej czasie 
Wesołowski zamieścił w prasie otwarty list, w którym ofi cjalnie informował o przedsię-
wzięciu i najbliższych planach56.

W lipcu świeżo zawiązana spółka przystąpiła do dopełnienia formalności związanych 
z wynajmem lokalu. Wesołowski, nie mając żadnej pewności, czy impreza utrzyma się 
dłużej, nie chciał ryzykować długoterminowego kontraktu: „Lepiej byłoby dla interesu 
zrobić umowę na lat 12, ale chcę poprzestać na początek na próbnym sezonie 1882/3 r.” – 
pisał Kraszewskiemu już w październiku 188157. Tak się też stało. Czynsz za pierwszy 
sezon wyniósł 22 tysiące rubli. Prace remontowe w sali Kononowa miały zostać przepro-
wadzone tak, by 15(27) września można było rozpocząć sezon teatralny58. Na parterze 
miało stanąć 700 krzeseł, a dla publiczności wymagającej większego komfortu przezna-
czono 30 lóż: 20 na parterze i 10 na tzw. bel-etage’u (razem na 170 miejsc)59. Reszta – to 
prawdopodobnie miejsca stojące.

Wobec mnożących się w prasie dziennikarskich plotek Wesołowski poczuł się w obo-
wiązku przesłać redakcji „Kraju” kolejny list otwarty, w którym informował o aktualnym 
stanie „sprawy teatralnej”:

Program artystyczny mego teatru, wygłoszony a priori w maju r.b., zostaje niezmienionym; mia-
nowicie zadaniem mojej fi rmy będzie:

a) możebne zadośćuczynienie moralnym i estetycznym potrzebom kolonii polskiej w Peters-
burgu;

b) pokazanie stolicy rossyjskiej najcelniejszych artystów sceny polskiej i
c) wystawianie w teatrze dzieł oryginalnych pisarzy polskich.
[…] p. Texel, z całą świadomością swego zadania, na nowem dla siebie polu pracy, zobowiązał 

się aktem notarialnym:
1) żadnej prowincjonalnej trupy do Petersburga nie przenosić, a zebrać nowy teatralny perso-

nel z lepszych sił artystycznych Warszawy, Krakowa, Lwowa i Poznania;
2) repertuar Teatru Rozmaitości w Warszawie uważać obowiązującym dla teatru w Peters-

burgu;
3) nie dawać w Petersburgu off enbachiad, niemoralnych fars i w jakiej bądź formie skanda-

licznych obrazów;

52 Zaświadcza o tym „Kraj” (1882, nr 2), który podaje do wiadomości, że Wesołowski złożył w redakcji „wyciąg 
z kontraktu rejentalnego” podpisanego przez Teksla.

53 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 17.
54 Zob. ibidem, nr 2.
55 Zob. BJ rkps nr 6029 II, k. 30 (Petersburg, 16(28) kwietnia 1882).
56 Zob. np. Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1882, t. 13, nr 335.
57 BJ rkps nr 6029 II, k. 6.
58 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 2.
59 Ibidem, nr 3; zob. też nr 10.
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4) warunek sine qua non – zapraszać na gościnne występy do Petersburga wszystkie współ-
czesne znakomitości sceny polskiej.

[…] Zapewniam niniejszem wszystkich razem i każdego z osobna, kogo tylko sprawa teatru 
interesować może, że są i chęci dobre, i środki po temu. Interes, którego roczny bud ż et  dosięga 
s t u t ysięc y r ubl i, lekko traktowanym nie będzie, bodajby ze względu na kapitał – ten nervus 
verum wszelkich przedsiębiorstw XIX wieku60.

Spółka z Tekslem pozwoliła na kilka istotnych zmian w pierwotnym projekcie. Jeszcze 
rok wcześniej Wesołowski nie śmiał nawet myśleć o zatrudnianiu najlepszych aktorów 
ze stałych teatrów – teraz formułował to jako warunek. W listach do Kraszewskiego 
wyraźnie podkreślał, że nie ma żadnych funduszy – teraz zaś dysponował stutysięcznym 
kapitałem, wniesionym przez Teksla. Nie uległy natomiast zmianie cele, jakie wyznaczył 
teatrowi (formułowane tu jednak znacznie ostrożniej, niż w liście do Kraszewskiego) – 
pokazanie rosyjskiemu Petersburgowi polskiej kultury dramatycznej i teatralnej, a co za 
tym idzie – bardzo staranny dobór repertuaru, z naciskiem na twórczość polską. 

Ciepłe przyjęcie zespołu Aleksandra Łukowicza upoważniało do wyrażenia nadziei, 
że „tą pomyślnie utorowaną drogą będzie mógł teraz p. Wesołowski wprowadzić stały 
teatr polski do Petersburga i uczynić go popularnym”61. Jednocześnie zobowiązywało do 
czegoś więcej niż mogła zaoferować przyzwoita trupa prowincjonalna – stąd pewnie tak 
stanowcza zapowiedź angażu „lepszych sił artystycznych”: teraz nie można już było obni-
żyć wysoko ustawionej poprzeczki. 

Zupełnie nieoczekiwanie otworzyła się możliwość sięgnięcia po aktorów sceny lwow-
skiej. Kiedy Wesołowski podejmował starania o koncesję w 1881 roku, takie rozwiązanie 
było nierealne. Tymczasem jednak we Lwowie coraz gorzej układały się stosunki pomię-
dzy dyrektorem Adamem Miłaszewskim a aktorami. Wskutek zaogniającego się konfl ik-
tu kilku najlepszych artystów gotowych było zerwać kontrakty i rzucić scenę lwowską. 
W tym miejscu zbiegły się interesy aktorów lwowskich i antreprenera z Petersburga.
Pierwszą grupę – lwowskich „uciekinierów” – zaangażowano gdzieś przed 28 sierpnia 
(10 września) (dokładnej daty nie znamy). Byli to: Aleksander Podwyszyński, Gustaw 
Fiszer, Marceli Zboiński i Seweryn Zamojski – wszyscy bardzo wysoko oceniani we Lwo-
wie. Na sezon zimowy zdecydowała się też wrócić do Petersburga krakowianka Felicja 
Stachowicz62. O obecności w zespole Józefa Rychtera już pisałam. „Jeżeli dalsze komple-
towanie trupy pójdzie dalej w tym kierunku, to można już dziś wróżyć jej niemałe powo-
dzenie” – konstatowała zachwycona prasa63. Skład aktorski szybko się rozrastał. W chwili 
rozpoczęcia sezonu było ponad 30 osób64: [Maria] Borawska, [Zofi a] Czaplińska, [Anna] 
Kaczmarska, [Józefa] Kochanowska, Kowalska (nieznana z imienia), [Karolina] Koza-
kowska [Tekslowa], Czesława Kuźmin, Nalepińska (nieznana z imienia), [Maria] Pan-
kiewicz, Leontyna Parżnicka, [Franciszka] Serafi ńska, [Bolesława] Siedlecka, Felicja Sta-

60 List drukowany w: Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 2.
61 Pokłosie, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 886.
62 Okazało się wkrótce, że jej zerwanie z Krakowem było ostateczne – przylgnęła do grupki „lwowian” i po 

zamknięciu petersburskiego epizodu przeszła na stałe do teatru lwowskiego. 
63 Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 9.
64 Zob. H. Gliński, Pogadanka o teatrze i teatr polski w Petersburgu 1882–1883, Kraków 1883, s. 28. Gliński 

mówi o 32 osobach, „Kraj” zaś (zob. następny przypis) wymienia ich tylko 31. 
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chowicz, [Maria Aleksandra?] Teksel, [Paweł] Borawski, [Karol] Ceremurzyński [właśc. 
Ceremużyński], Ignacy Chojnacki, [Edmund] Eubich, Gustaw Fiszer, Władysław Glogier 
[właśc. Gloger], [Lucjan] Klempiński, Karol Kopczewski, [Stanisław] Kryłowski, Apollo 
Lubicz (także jako reżyser), [Maurycy Adolf] Pion, Józef Rychter, Edmund Rygier, Lu-
dwik Siedlecki, Władysław Szymanowski, Józef Teksel (także dyrektor i przedsiębiorca) 
oraz Marceli Zboiński65. 

Zespół był duży, ale bardzo nierówny pod względem poziomu artystycznego. Henryk 
Gliński, autor broszury o imprezie Wesołowskiego i Teksla, wymienia około 14 aktorów 
bardzo dobrych lub przynajmniej użytecznych, resztę – a więc ponad połowę – nazywając 
„rekwizytami obdarzonymi głosem”66. Najlepsi byli z pewnością: Zboiński, Szymanow-
ski, Rychter, Lubicz, Fiszer, Stachowiczówna, Serafi ńska, Parżnicka. Pozostali tworzyli co 
najwyżej mniej lub bardziej udane tło.

Ponieważ w teatrze Kononowa wciąż trwał remont, przedsiębiorcy wynajęli tymczaso-
wo salę w resursie szlacheckiej „Błagorodnoje sobranije”, mieszczącej się niedaleko, u zbie-
gu Newskiego Prospektu i ul. Morskiej67. Tam właśnie zainaugurowano pierwszy sezon 
19 września (1 października) 1882 roku Zemstą (na zakończenie wieczoru tancerze Łuko-
wicza wykonali mazura z Halki). Do chwili otwarcia teatru Kononowa spektakle odbywać 
się miały cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Przewidywano, 
że w tych warunkach zaprezentowanych zostanie około 15–17 przedstawień68. Jednocześ-
nie ze znacznym wyprzedzeniem otwarty został abonament na loże w sali Kononowa69.

Impreza Łukowicza w Teatrze Jegorowa

29 sierpnia (10 września) w „Kraju” pojawiła się intrygująca notatka:

Z gazet rosyjskich dowiadujemy się, że nowy teatr, budujący się na ulicy Ofi cerskiej (przy Ogro-
dzie Demidowa) został wynajęty przez p. Łukowicza, który jakoby udał się już do Warszawy, dla 
zebrania trupy. P. Łukowicz zamierza dawać operę polską, operetkę, komedię i balet. Przedstawie-
nia rozpocząć się mają we wrześniu operą Moniuszki Halka70.

Wyglądało na to, że imprezie Wesołowskiego i Teksla rośnie pod bokiem niesłychanie 
ostra konkurencja, prześcigająca ją zdecydowanie pod względem rozległości repertuaru. 
Wokół sprawy zrobiło się wkrótce głośno nawet w Warszawie71. Wkrótce informacje na-
brały klarowności:

65 Skład (z uzupełnieniem brakujących imion) podaję za: Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 10.
66 Por.: H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 29.
67 Zob. Teatr polski w Cesarstwie Rossyjskim, „Kłosy” 1882 t. 35, nr 903.
68 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 10.
69 Zob. ibidem.
70 Ibidem, nr 9.
71 Karol, Pokłosie, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 898; zob. też Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 15.
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Niezależnie od teatru p. Wesołowskiego, wraca nad Newę z towarzystwem swojem p. Łukowicz 
i rozpoczyna od Halki d. 18 października (?), w której wystąpią Cieślewski i Kasprowiczowa; próby 
[...] odbywają się w Warszawie w Hotelu Rzymskim. Towarzystwo to jest nadzwyczaj liczne i prócz 
trupy lirycznej zawiera dramat i balet. Artystów angażowano z grona aktorów poznańskich, którzy 
w tym roku popisywali się w „Alhambrze”. Łukowicz ma własną orkiestrę pod przewodnictwem 
Konopaska; balet jego składa się z 58 par nóg. Grywać będzie w Teatrze Rozmaitości Jegorowa przy 
ul. Ofi cerskiej. Sala ta zawiera 42 loże, amfi teatra, wspaniałe foyer i mieści 1560 osób72.

Rzecz zaczynała wyglądać bardzo poważnie, a dla Wesołowskiego może nawet groź-
nie. Aleksander Łukowicz zdołał się wystarać najwyraźniej o koncesję na sezon zimowy 
(jednak chyba nie na stały teatr!), a skala planów, zawartych w zapowiedziach, świadczy 
o tym, że jego koncesja dawała mu możliwości co najmniej takie, jak otrzymana przez 
Wesołowskiego. Cała prawda wyszła na jaw po inauguracyjnym występie:

W zeszłą niedzielę [...] odbyło się pierwsze przedstawienie... Halki Moniuszki, w którem chórzy-
ści i chórzystki, pościągani z różnych prowincjonalnych teatrzyków udawali tenorów, barytonów 
i sopranistki, a muzykanci p. Konopaska udawali orkiestrę [...]. Ponieważ zaimprowizowana trupa 
[...], mająca widocznie za zadanie sparodiować najpiękniejszą z naszych oper narodowych i skom-
promitować polską sztukę, obchodziła już podobno swoją stypę pogrzebową, nie pozostaje nam 
nic więcej, jak tylko zakończyć życzeniem, aby podobne „wyprawy do bieguna północnego” 
więcej się nie powtórzyły73.

7(19) listopada prasa doniosła:

Polska trupa operetkowa dogorywa jeszcze w café chantant Jegorowa. W zeszły czwartek daną 
była operetka Załoga okrętowa, o wykonaniu której mówić nie warto, przede wszystkim dlatego, 
że odbyła się prawie bez świadków, z wyjątkiem kilku Niemców, którzy przypadkowo zapewne 
trafi li na polskie przedstawienie74.

Takiej konkurencji nie należało się obawiać – Teksel i Wesołowski mogli odetchnąć 
z ulgą. A niefortunny dyrektor? Wyjechał ze swoimi tancerzami do Kronsztadtu75. Na 
tym zakończył się jego udział w tworzeniu polskiego teatru w stolicy Rosji.

Impreza Wesołowskiego i Teksla: sezon pierwszy i... ostatni

Cały pierwszy tydzień w teatrze pod fi rmą „Wesołowski–Teksel” poświęcono polskiej dra-
maturgii (Fredro, Zalewski, Korzeniowski, Bliziński, Dobrzański, Kamiński, Kraszewski), 
prezentując wykonawców i sygnalizując publiczności proponowaną linię repertuarową:

72 Teatr polski w Cesarstwie Rossyjskim, „Kłosy” 1882, t. 35, nr 903.
73 Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 17.
74 Ibidem, nr 19.
75 Ibidem.
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Teatr polski, posiadając [...] talenta pierwszorzędne [...], mając dostateczne środki fi nansowe i dłu-
goletnie doświadczenie swoich kierowników [mowa o Tekslu i Lubiczu – A.M.], potrafi , mamy 
nadzieję, utrzymać godnie honor sztuki polskiej w nadnewskiej stolicy76.

Łatwiej jednak było utrzymać honor sztuki polskiej niż przedsiębiorstwo teatralne. Już 
pierwsze dwa tygodnie ujawniły, że zaczyna się dokładnie powtarzać scenariusz, którego 
ofi arą padli latem aktorzy krakowscy: miłe i ciepłe przyjęcie, dobre recenzje i... brak zy-
sków. Imprezę trzeba było ratować, nim jeszcze zdążyła się rozwinąć:

Niepowodzenie fi nansowe, które dotknęło nasz teatr, mimo całego powodzenia moralnego, jest 
faktem ujawnionym i nie tylko podlegającym, ale i wymagającym dyskusyi publicznej 

– stwierdził „Kraj”77. Zasadnicze źródło takiego stanu rzeczy widział nie tyle w biernej 
postawie publiczności czy niewłaściwym kierunku artystycznym, ile w złej organizacji 
antrepryzy:

Całe urządzenie teatru jest na zbyt wielką uorganizowane skalę i nie odpowiada nie tylko stopnio-
wi uczuć naszej kolonii, ale nawet jej środkom. Personel artystyczny [...] powinien być zreduko-
wanym przynajmniej o 10 osób, bez żadnej ujmy dla obsady ról i t.z. „ansamblu”. Płace artystów, 
wynoszące w części po kilkaset rubli miesięcznie, są za wysokie […]. Należałoby je zmodernizo-
wać i zastąpić w części tantiemą. Orkiestra, kosztująca 65 rs. od każdego przedstawienia, jest za 
drogą zabawką [grywała w antraktach – A.M.] i powinna być zniesioną [...]; żeby zaś wynagrodzić 
publiczność za usunięcie orkiestry, wystawiać należy oprócz większych sztuk, na zakończenia jed-
noaktówki. Granie cztery razy na tydzień jest za częste. Jesteśmy silnie przekonani, że ta sama 
liczba osób bywać będzie w tygodniu, bez względu na to, czy przedstawienia dawane będą 2 czy 
4 razy na tydzień, oszczędność zaś (150 rs. dziennie za salę itd.) będzie bardzo znaczną78.

Nie udało się ustalić, czy przedsiębiorcy zastosowali się do tych rad. Wprowadzili 
z pewnością dwie zmiany: zrezygnowali z baletu i – począwszy od 10(22) października – 
obniżyli prawie o połowę ceny biletów wstępu79. Po dwóch tygodniach prasa odnotowała 
ostrożnie, że „przedstawienia ściągają liczniejszych widzów”80. Od 16(28) listopada teatr 
przeniósł się nareszcie do odremontowanej sali Kononowa, 

[...] gdzie jest przede wszystkim wygodniej i obszerniej widzom i aktorom. Nowy teatr wygodnie 
urządzony, dobrze wentylowany, mający przy tem dwa rzędy lóż, które malowniczo czerwienią się 
na białym tle ścian, nie powstydzi się porównania nawet z Małym Teatrem81.

Habit jednak nie czyni mnicha – zmiana miejsca nie zmieniła jakości zespołu, który 
wciąż tworzył dość przypadkowy zestaw:

Początkowo w składzie truppy było aż kilku artystów do ról charakterystycznych, a od samego 
początku aż do końca ogromny brak dobrego amanta czuć się dawał dotkliwie 

76 Ibidem, nr 12.
77 Ibidem, nr 15.
78 Ibidem.
79 Zob. ibidem.
80 Ibidem, nr 17.
81 S., Kronika teatralna, „Kraj” 1882, nr 21.
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– twierdził Henryk Gliński82. Drastyczne różnice poziomów pomiędzy grupką najlep-
szych a całą resztą personelu prowadziły do przeciążenia tych pierwszych83. 7(19) listo-
pada 1882 roku „Kraj” poinformował na przykład, że Apollo Lubicz rezygnuje z pełnie-
nia obowiązków reżysera, „którym nie mógł podołać, występując prawie w każdej sztuce 
w pierwszorzędnych rolach”84. Jego miejsce zajął Szymanowski85. Posłużmy się oblicze-
niami przeprowadzonymi przez Glińskiego:

Panna Stachowicz przez [...] przeciąg pięciu miesięcy wykonała 39 ról, a z liczby 77-miu przed-
stawień tylko w 18-stu nie przyjmowała udziału! Szymanowski wykonał 42 role, a występował 
57 razy. Oboje bardzo często występowali w dwóch rolach jednego wieczoru. P. Siedlecki w 64-
rech przedstawieniach brał udział. To samo prawie o wszystkich da się powiedzieć: pracowali 
wytrwale, nad siłę i możność bardzo często!86.

Tak skonstruowany zespół musiał okazać się niestabilny i szybko zaczął tracić spójność. 
Na początku sezonu (we wrześniu albo w pierwszych dniach października nowego stylu) 
odszedł Gustaw Fiszer87. Po nim, 14(26) listopada, „wskutek dobrowolnej umowy pan Józef 
Rychter i pani Parżnicka rozwiązali kontrakt […] i wyszli ze składu truppy”88. Tym spo-
sobem jeszcze przed przeniesieniem się do nowej siedziby teatr utracił trzy znakomitości. 
Rychter wyjechał 7(19) grudnia. „Jednocześnie opuściła Petersburg p. Serafi ńska, przyno-
sząc teatrowi, niezbyt bogato uposażonemu w personel żeński, wielki uszczerbek”89.

Wkrótce potem zaangażowano młodego komika Antoniego Siemaszkę90. Podobał się, 
ale miał zbyt mało rutyny, by godnie zastąpić Fiszera. Dwie nowo przyjęte aktorki: Wła-
dysława Orsetti i Helena Keller (ta ostatnia zadebiutowała 18(30) listopada) stały się po 
kilku występach widomym przykładem tezy, „że aspiracje do sceny, przy zupełnym braku 
talentu, prowadzą tylko do rozczarowania”91. Nic też dziwnego, że po przedstawieniu Ma-
zepy [(25 listopada (7 grudnia)] recenzent napisał:

We czwartek grano, a raczej prz eg ra no z kretesem Mazepę Słowackiego. [...]. Wytworna gra 
p. Zboińskiego [...] nie mogła naturalnie ocalić sztuki, która w dzisiejszym składzie truppy graną 
być nie powinna92.

Przez scenę petersburską przeszło aktorskie małżeństwo: Julia i Łucjan Kościeleccy, któ-
rzy także nie zagrzali tu miejsca93. Kilkakrotnie wystąpił Mieczysław Urbański [debiuto-

82 H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 27.
83 Zob. ibidem, s. 27–28, 31–32.
84 Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 19.
85 Zob. ibidem.
86 H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 31.
87 Zob. ibidem, s. 29.
88 Kronika petersburska, „Kraj” 1882, nr 20.
89 Ibidem, nr 24. Powód wyjazdu Serafi ńskiej łatwo odgadnąć: była towarzyszką życia Rychtera, toteż opuściła 

scenę petersburską, podążając za nim.
90 Zob. H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 29.
91 Ibidem, s. 30.
92 S., Kronika teatralna, „Kraj” 1882, nr 22.
93 Zob. H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 30. Nazwisko Kościeleckiego warto jednak zapamiętać, bo to właś-

nie on w 1890 roku podejmie kolejną (po spółce Wesołowski–Teksel) udaną próbę wskrzeszenia polskiej sceny 
w Petersburgu.
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wał 14(26) listopada], młody i mało znany aktor, który krótko zatrzymał się na tutejszej 
scenie, ale pozostawił po sobie dobrą pamięć u widzów94.

„Pierwszy amant bohaterski” Warszawskich Teatrów Rządowych, Bolesław Leszczyński, 
zjechał tu na gościnę około 10(22) grudnia. Dzięki jego obecności można było wystawić 
między innymi Otella, w którym zagrał brawurowo tytułową rolę [pierwsze przedstawienie 
odbyło się 6(18) stycznia 1883 roku]95. 

11(23) stycznia 1883 roku odbyło się ostatnie wystąpienie prawdziwej podpory teatru, 
Marcelego Zboińskiego. Jego odejście z teatru było skutkiem ostrego konfl iktu z Tekslem, 
zakończonego procesem sądowym96. Wyjeżdżając z Petersburga, aktor złożył w redakcji 
„Kraju” list wyjaśniający, skierowany do publiczności:

Wskutek nieporozumienia o podrzędną rolę w Synu puszczy, której nie przyjąłem, p. Teksel et 
consortes postanowili:

1) uważać kontrakt mój za zerwany;
2) odmówić mi benefi su;
3) nie wypłacić mi gaży za ubiegłe pół miesiąca;
4) nie zwrócić mi kosztów podróży, zastrzeżonych w kontrakcie.
Ja z mojej strony postanowiłem natychmiast opuścić scenę, zostającą pod fi rmą „Wesołowski-

-Teksel”, a sprawę moją oddać pod rozstrzygnięcie sądowe. Uwożę ze sobą miłe wspomnienia wzglę-
dów publiczności, przychylność prasy – a to mi stokrotnie wynagradza wszelkie straty materialne.

[...]
Marceli Zboiński.

W prywatnym liście do Jana Dobrzańskiego wyznaje:
[...] straty materialne poniosłem ciężkie. Wolę to jednak, niż stracić dobre imię, które sobie 
jako artysta wyrobiłem w Petersburgu i grać to, co z nosa spadnie jakiemuś prowincjonalnemu 
fąfl owi97.

Proces odbył się 21 stycznia (2 lutego) 1883 roku: Zboiński przegrał i musiał wracać 
do Lwowa za pożyczone pieniądze, ale „Kraj” stanął po jego stronie, doceniając wyjąt-
kowe zasługi aktora dla petersburskiej sceny. Przy okazji wyszło na jaw, że kontrakty, 
które Teksel podpisał z członkami zespołu, były sformułowane w sposób pozwalający na 
swobodną interpretację przez dyrektora praw i obowiązków artysty98. Nieporozumienia 
na tym tle mogły być także przyczyną, dla której opuścili przedsiębiorstwo Teksla inni 
aktorzy; prawdą jest w każdym razie, że z początkiem nowego roku pozostali tu już tylko 
nieliczni dobrzy artyści. 

13(25) stycznia pokazała się w Petersburgu Gabriela Zapolska, robiąc korzystne wra-
żenie w roli Ibsenowskiej Nory. „W tym składzie, po tylu zmianach, truppa już wytrwała 
do końca” – napisze Gliński99. „Do końca” znaczyło tu niewiele ponad miesiąc. Ofi cjalnie 

94 Zob. ibidem; zob. też S., Kronika teatralna, „Kraj” 1882, nr 22.
95 Zob. Spectator, Z teatru polskiego, „Kraj” 1883, nr 1–2.
96 Zob. H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 30.
97 Rękopis ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie (dawne Ossolineum), 

nr II 6819/III, cz. 1: Listy różnych osób do dyrekcji teatru polskiego we Lwowie 1883–1893, k. 167 (Petersburg, 
1 II 1883).

98 Zob. Kronika petersburska, „Kraj” 1883, nr 4.
99 H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 30.
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sezon teatralny powinien był trwać do 1(13) maja 1883 roku100. Zakończono go jednak 
o wiele wcześniej.

17 lutego (1 marca) odbył się benefi sowy wieczór Apollona Lubicza. Wystawiono Sąd 
honorowy Lubowskiego. Przedstawienie bardzo się podobało, a Lubicza (zagrał Anielew-
skiego) obdarowano brylantową szpilką, srebrnym wieńcem i wieloma innymi kosztow-
nymi upominkami101.

Przed rozpoczęciem ostatniego aktu p. Teksel, zwróciwszy się do publiczności z przemową, 
oświadczył, że nie jest już w stanie wypełnić zaciągniętych względem artystów zobowiązań. Wi-
dzi się więc zmuszonym ostatnie dziesięć przedstawień na ich wyłączną korzyść ofi arować, upra-
szając o poparcie102.

Tak więc już wtedy zostało postanowione, że sezon zostanie skrócony. W foyer teatru wy-
wieszono anons, powtarzający informację dyrektora. 8(20) marca warszawskie „Słowo” 
poinformowało, że zamknięcie teatru nastąpi „z końcem bieżącego tygodnia”, czyli około 
11(23) marca103. 

Henryk Gliński zadał sobie trud obliczenia, że w ciągu zaledwie pięciu miesięcy 
(między 19 września a 27 lutego starego stylu) pod fi rmą „Wesołowski–Teksel” zagrano 
77 przedstawień. Wystawiono 41 tytułów pełnospektaklowych i 39 dramatów krótkich104. 
Wypada jeszcze dodać kilkanaście nieuwzględnionych przez niego ostatnich spektakli 
i zgodzić się najzupełniej z jego opinią, że „jest to aż nadto pokaźna cyfra, zwłaszcza gdy 
zwrócimy uwagę, że cały ciężar repertuaru spoczywał głównie na barkach kilku wydat-
nych talentów”105.

Po rozwiązaniu zespołu Teksla aktorzy zorganizowali jeszcze (chyba także w sali Ko-
nonowa) trzy wieczory muzyczno-deklamacyjne: 13(25) marca, 23 marca (4 kwietnia) 
i 27 marca (8 kwietnia). Dwa z nich zasiliły ich skromne portfele, a jeden (23 marca) 
odbył się jako benefi s byłego dyrektora106.

* * *

Niepowodzenia fi nansowe imprez z lat 1881–1883 to jedno. Sprawa ma jednak również 
aspekt optymistyczny. W środowisku petersburskich Polaków odrodziło się bowiem za-
interesowanie istnieniem nad Newą polskiego teatru. Przez następne lata wielokrotnie 
próbowano go tam odnawiać – udało się to dopiero Łucjanowi Kościeleckiemu w roku 
1890. Występy jego zespołu były już jednak czymś więcej niż pionierską próbą wywołania 
ciekawości, ponieważ odpowiadały na wyraźnie ukierunkowane i trwałe zapotrzebowa-
nie, jakie wzbudzili u Polaków z Petersburga jego poprzednicy.

100 Tak informował Jana Dobrzańskiego Apollo Lubicz – por. rękopis w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk Ukrainy 
we Lwowie, nr II 6819/III, cz. 1: Listy różnych osób do dyrekcji teatru polskiego we Lwowie 1883–1893, k. 77.

101 Zob. Spectator, Z teatru polskiego, „Kraj” 1883, nr 8; zob. też H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 53–54.
102 Spectator, Z teatru polskiego, „Kraj” 1883, nr 8.
103 Zob. Rozmaitości, „Słowo” 1883, nr 65.
104 Zob. H. Gliński, Pogadanka o teatrze..., s. 26.
105 Ibidem.
106 Zob. ibidem, s. 56.


