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Wstęp

Książka ukazuje obraz polskiego życia teatralnego w Kijowie w latach 1905–1918. Autor, w rozprawie doktorskiej, zbadał formy aktywności teatralnej Polaków na tym terenie
w latach 1919–19381. Tym razem sięga do lat wcześniejszych, kiedy, po wielu latach
milczenia, na nowo rodził się w mieście stały polski teatr, a następnie zaczęły się rozwijać
coraz bardziej różnorodne formy aktywności teatralnej Polaków. Należy podkreślić, że
polskie tradycje teatralne w Kijowie sięgają znacznie dalej, poza rok 1905. Pierwsze ślady amatorskich przedstawień granych w języku polskim napotyka się tam już w wieku
XVII. Ważną datę stanowił rok 1803, kiedy to założono w mieście pierwszy stały teatr
polski. W 1806 roku jednemu z kolejnych antreprenerów, Adamowi Malinowskiemu,
udało się aż przez 10 lat (do roku 1816) przewodzić z sukcesami kijowskiej placówce.
W roku 1856 z kolei wybudowano pierwszy murowany gmach teatralny, a dyrektor
grającego w nim zespołu, Teofil Borkowski, dawał tygodniowo po dwa przedstawienia
w języku polskim i ukraińskim.
Wydarzeniem, które przez lata stymulowało w Kijowie rozwój życia teatralnego, były
tzw. „kontrakty”. Ten największy jarmark w mieście, którego tradycja sięga końca wieku
XVIII, przyciągał od lutego do marca rzesze odwiedzających spoza Kijowa. Targowano się, bawiono, a dla przybyszów organizowano przedstawienia. W związku z tym, że
wśród gości była zawsze bardzo liczna grupa Polaków, właśnie w tym czasie w sposób
szczególny rozwijało się polskie życie teatralne. Przyjeżdżały zespoły gościnne, intensyfikowały działalność teatry stałe. Represje związane z wybuchem powstania styczniowego,
doprowadziły jednak do likwidacji polskiego teatru w Kijowie i zakazu publicznych
prezentacji w języku polskim. Tym sposobem społeczność polska przez ponad 40 kolejnych lat pozbawiona została możliwości rozwijania aktywności teatralnej. Zamilkły stałe
teatry, sporadycznie tylko odbywały się występy gościnne.
Zmiany zaszły pod koniec 1905 roku. Wydarzenia rewolucyjne w Rosji zmusiły władze carskie do liberalizacji polityki kulturalnej względem Polaków. Manifest konstytucyjny cara, z 30 października 1905 roku (17 października według starego porządku),
zawierał gwarancję respektowania wolności obywatelskich, w tym swobody sumienia
i słowa, zebrań, zakładania związków i stowarzyszeń, a także realizacji przedstawień teatralnych i zakładania stałych teatrów. Dla kolonii polskiej nastał wtedy czas radykalnych zmian. W mieście przebywało wówczas blisko 36 tysięcy Polaków, co stanowiło 14
procent całej populacji. Większość z tych osób to byli ludzie wykształceni. Znaczna ich
część to przedstawiciele inteligencji technicznej i kadry urzędniczej, którzy wyemigrowa1
Praca ta została opublikowana: P. Horbatowski, W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919–
–1939, Warszawa 1999.
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li z kraju w połowie XIX wieku. W związku z restrykcjami, jakie spotykały te grupy na
terenach zaboru rosyjskiego, Kijów otwierał dla nich większe perspektywy na znalezienie pracy adekwatnej do wykształcenia. Wśród emigrantów znajdowała się także liczna
rzesza wykwalifikowanych robotników. Sporą grupę stanowili też ziemianie, głównie
młode pokolenie posiadaczy majątków ziemskich na terenach Ukrainy. Polacy charakteryzowali się dużym poczuciem świadomości narodowej, a także przedsiębiorczością i talentami organizacyjnymi. Po osiedleniu w Kijowie wielu z nich świetnie prosperowało,
zaliczając się do finansowej i towarzyskiej elity miasta. Na głównych kijowskich ulicach
łatwo można było wówczas zauważyć polskie sklepy, zakłady usługowe, firmy. Aktywnie
działali polscy prawnicy czy lekarze. Liberalizacja ustaw dotyczących życia kulturalnego
pozwoliła z kolei otwierać coraz to nowe polskie instytucje kulturalne.
Proces taki odbywał się wówczas na całym terytorium rosyjskiego imperium. Domy
Polskie, Kluby Polskie, filie Polskiego Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Polskiego Towarzystwa „Oświata” itp., zakładane były w większych skupiskach polskich, jak Kijów, Petersburg czy
Moskwa, ale też w małych miasteczkach, na dalekiej rosyjskiej prowincji, gdzie tylko
pojawiła się jakaś grupka Polaków. Warto zaznaczyć, że zapał Polaków do korzystania
z liberalizacji i rozwijania form życia kulturalnego w bardzo wielu ośrodkach niezwykle
szybko się wypalił.
Kijów stanowił w tym gronie chlubny wyjątek, będąc aż do roku 1918 jednym
z najważniejszych i najprężniejszych centrów polskiego życia kulturalnego na emigracji.
W tamtejszym „Sokole” niemal każdego miesiąca otwierana była jakaś nowa sekcja. Stowarzyszenie edukacyjne „Oświata”, pomimo oficjalnego zakazu nauczania w języku polskim w szkołach, prowadziło na wpół legalną działalność, mającą służyć propagowaniu
polskości wśród młodzieży. Animatorem życia artystycznego stało się Kijowskie Polskie
Towarzystwo Miłośników Sztuki. Położony w samym sercu Kijowa klub „Ogniwo” stanowił kolejne ważne i aktywne centrum polskiego życia kulturalno-oświatowo-artystycznego. W mieście funkcjonowała znana polska drukarnia Władysława Idzikowskiego, kilka księgarń, czytelni i wypożyczalni, salon artystyczny, z roku na rok wydawano też coraz
więcej tytułów polskich gazet i czasopism, z „Dziennikiem Kijowskim” na czele.
Procesom tym towarzyszył stały wzrost liczby zamieszkujących Kijów Polaków.
W roku 1910 grupa ta liczyła już około 45 tysięcy mieszkańców. W chwili wybuchu
I wojny światowej liczba Polaków wzrosła do 60 tysięcy, zaś po przybyciu ogromnej fali
politycznych wysiedleńców z terenów zaboru rosyjskiego, legitymujących się paszportem
austriackim, przekroczyła nawet 100 tysięcy osób.
Przez cały czas rozwijała się również działalność teatralna. Ta jednak, po roku 1905,
napotykała duże trudności organizacyjne. Po kilkudziesięciu latach przerwy niezwykle
trudno było, w krótkim czasie, na nowo przywrócić działalność stałego zawodowego
teatru. Niełatwo było też na nowo wyrobić w ludziach nawyk regularnego chodzenia
na przedstawienia. Najtrudniejsze zaś okazało się zdobywanie środków na finansowanie zespołów. Pracy było mnóstwo, tymczasem chętnych do jej wykonywania niewielu.
W pierwszych latach Polacy musieli się więc zadowolić występami stałych trup amatorskich, ewentualnie amatorsko-zawodowych.
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Pomimo wszystko garstce pasjonatów udawało się konsekwentnie poszerzać ramy
życia teatralnego. Rozwijał się stały teatr amatorski, do miasta zaczęły przyjeżdżać coraz
to lepsze zespoły i indywidualni artyści na występy gościnne. Prawdziwy renesans polskiego teatru rozpoczął się z wybuchem I wojny światowej. Kolonia polska zawdzięczała
go przede wszystkim zaistniałej sytuacji politycznej, w związku z którą w mieście znalazła
się niezwykle liczna grupa bardzo dobrych, także wybitnych polskich artystów. Z całą
pewnością nie pojawiliby się oni w Kijowie, gdyby wcześniej nie stworzono stabilnych
podstaw dla działania polskiego teatru i gdyby nie została wykształcona teatralna publiczność.
W latach 1905–1918 w Kijowie spotyka się bardzo różnorodne przejawy aktywności
teatralnej Polaków. Funkcjonowały trupy amatorskie i amatorsko zawodowe, stałe zawodowe teatry dramatyczne, sceny eksperymentalne, zespoły komediowo-farsowe, rewiowe
i operetkowe, regularnie odbywały się imprezy gościnne, a obraz życia teatralnego uzupełniały przedstawienia okolicznościowe, realizowane przez liczne polskie towarzystwa
i stowarzyszenia.
Celem niniejszej monografii było uwzględnienie możliwe jak najszerszego ich spektrum, zebranie informacji o wszelkiego typu zespołach (zawodowych i amatorskich),
o widzach poszczególnych placówek teatralnych, jak również o salach, w których polskie
spektakle były grane. Tego typu podejście do tematu wynikało głównie z faktu, że pomimo istniejących już opracowań całościowy obraz polskiego życia teatralnego w Kijowie
wciąż nie jest znany. Pionierskie badania na tym terenie Jarosława Komorowskiego otwierały pole dla dalszych poszukiwań. Stosunkowo najmniej spenetrowane zostały przez
badaczy zagadnienia dotyczące formowania się stałej polskiej sceny w latach 1905–1914.
Pewne światło na sytuację polskiego teatru w Kijowie w tym czasie rzuciło opracowanie
K. Duniec, zamieszczone w 4. tomie Dziejów teatru polskiego, pod redakcją T. Siverta2.
Wiele ważnych informacji zawiera cykl artykułów „Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie”, zamieszczonych w roku 1913 w gazecie „Bluszcz” przez jednego z organizatorów
ówczesnego polskiego życia teatralnego w Kijowie, członka zarządu Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, a także recenzenta teatralnego T.M. Staniszewskiego3. Większość innych prac zbywała jednak ten pierwszy, po długoletniej przerwie,
etap polskiego życia teatralnego zdawkowymi uwagami, koncentrując się wyłącznie na
działalności od roku 1912 Franciszka Rychłowskiego.
Tymczasem sam proces formowania się stałej, zawodowej sceny obfitował w szereg
pasjonujących wręcz zjawisk, rzutujących następnie na sposób funkcjonowania w pełni
już zawodowego zespołu. Choć poziom kijowskiego teatru odbiegał wtedy znacznie od
czołowych czy nawet średnich prowincjonalnych scen krajowych, jednak i tu zdarzały się
interesujące wydarzenia artystyczne i spektakle stojące na wysokim poziomie. Niezwykle ciekawie przedstawiała się też sprawa artystycznej i pozaartystycznej rywalizacji poszczególnych amatorskich zespołów i ich kierowników o palmę pierwszeństwa i dostęp
do środków, które pozwoliłyby na przekształcenie się w stały zawodowy teatr. W tym
2

Zob. K. Duniec, Teatr Polski w Kijowie [w:] Teatr Polski w latach 1890–1918, pod red. T. Siverta, t. IV,
cz. II, Warszawa 1988.
3
Zob. T.M. Staniszewski, Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 24–27.
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kontekście niemal wcale nie pisano o roli, jaką w formowaniu się stałej sceny w Kijowie
odegrał Władysław Kindler i prowadzone przez niego zespoły. Omówienie wszystkich
tych procesów z lat 1905–1914 znalazło się w pierwszym rozdziale.
Rozdział drugi poświęcono działalności stałych polskich teatrów w okresie I wojny światowej. Ze względu na znaczące zmiany, jakie zachodziły wówczas w życiu teatralnym, na ten temat ukazało się najwięcej naukowych opracowań, jak również wspomnień. Wśród tych pierwszych dominują aktorskie monografie, w tym dwie szczególnie
istotne: Edwarda Krasińskiego (i jego prace poświęcone osobie Stefana Jaracza4) i Józefa
Szczublewskiego (opisującego działalność artystyczną Juliusza Osterwy5), prezentujące
bardzo szeroki kontekst artystycznej działalności teatralnej Polaków w Kijowie, a także obraz mechanizmów funkcjonowania w tym mieście polskiego życia teatralnego.
Zbigniew Wilski z kolei, w monografiach poświęconych Stanisławie Wysockiej i kijowskiemu Teatrowi „Studya”6, daje równie szeroką, artystyczną perspektywę funkcjonowania sceny eksperymentalnej, poszukującej dróg reformy polskiego teatru. Spośród
drukowanych wspomnień wiele cennych informacji o „Studyach” Wysockiej znajduje
się w pracach Jarosława Iwaszkiewicza. Działalność teatru Franciszka Rychłowskiego,
a także Nowego Teatru Polskiego pod kierownictwem Józefa Flacha przybliżają z kolei
wspomnieniowe artykuły Władysława Günthera7 i Józefa Flacha8, a także jubileuszowe
wydanie wspomnień aktorów teatru polskiego w Kijowie: Wieniec jubileuszowy Franciszka Rychłowskiego9. We wszystkich publikacjach uwaga koncentrowała się jednak głównie
na latach 1916–1918, kiedy do Kijowa zawitała plejada aktorskich sław. Omówiona
została poza tym jedynie działalność trzech czołowych scen dramatycznych.
Tematem trzeciego rozdziału są występy gościnne artystów polskich. Również w tym
wypadku brak było wcześniejszych omówień tego zagadnienia, a wyrywkowe informacje
spotkać można jedynie w monografiach aktorskich. Dotyczą one jednak tylko najwybitniejszych artystów i zespołów (K. Kamiński, M. Przybyłko-Potocka, M. Tarasiewicz,
A. Zelwerowicz, W. Siemaszkowa, A. Szyfman i Teatr Polski, T. Pawlikowski i teatr
lwowski itp.). Ambicją niniejszej książki było ukazanie mechanizmów, jakie rządziły
organizacją takich imprez, przyczyn, dla których w różnych okresach przedstawienia
gościnne stanowiły o sile polskiego życia teatralnego w Kijowie, a w innych przeżywały
zdecydowany regres. W aneksie, w formie kalendarium znalazł się zaś wykaz wszystkich
imprez, na których ślady udało się natrafić.
Ostatni rozdział książki poświęcono przedstawieniom okolicznościowym, zarówno
amatorskim, jak i przygotowanym przez aktorów zawodowych. O tego typu przejawach
polskiego życia teatralnego brak było jakichkolwiek informacji w dotychczasowych
4

Zob. E. Krasiński, Stefan Jaracz, Warszawa 1976; Stefan Jaracz, Warszawa 1983.
Zob. J. Szczublewski, Żywot Osterwy, Warszawa 1973.
6
Zob. Z. Wilski, Stanisława Wysocka, Warszawa 1965; Wielka tragiczka, Kraków 1982; Z dziejów polskiego
teatru w Kijowie [w:] O teatrze i dramacie. Studia – przyczynki – materiały. Studia i materiały do dziejów teatru
polskiego, pod red. S. Marczaka-Oborskiego, Wrocław 1989, t. XX (32).
7
Zob. W. Günther, Polski Teatr w Kijowie (Kartka z pamiętnika), „Pamiętnik Kijowski”, t. III, Londyn
1966.
8
Zob. J. Flach, Teatr polski na emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 478, 482, 486, 490.
9
Zob. Wieniec Jubileuszowy Franciszka Rychłowskiego, Wilno 1928.
5
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opracowaniach. Tymczasem bardzo liczne polskie instytucje kulturalno-oświatowe często decydowały się na organizację takich niezależnych, najczęściej jednorazowych, czasem także cyklicznych przedstawień.
Pewnym problemem przy opisie była kwestia różnicy uznawanych w Polsce i Rosji
kalendarzy nowego i starego porządku. Większość odnalezionych materiałów odwoływała się do „kalendarza rosyjskiego” – starego porządku. W pracy konsekwentnie jednak
podawano polskie daty – według kalendarza nowego porządku. Jedynie przy podawaniu
ogólnej liczby premier w sezonie i kolejnych miesiącach autor zdecydował się uwzględnić „kalendarz rosyjski”, gdyż właśnie nim kierowali się ówcześni antreprenerzy, planując
daty i częstotliwość występów. W Aneksie każda z zamieszczonych dat zawiera podwójną
numerację: jako pierwszą – obowiązującą na terenie Polski, a w nawiasie – rosyjską,
przestrzeganą w Kijowie.
Polski badacz zajmujący się działalnością polskiego teatru w Kijowie w niewielkim,
niestety, stopniu liczyć może na pomoc w postaci opracowań ukraińskich. Jeśli polskie
życie teatralne w Kijowie w latach 1919–1938 budziło stosunkowo szerokie zainteresowanie tamtejszych teatrologów, bardziej znaczącym artystycznie okresem zajmują się już
nieliczni. Najcenniejsze są prace naukowe niestrudzonego badacza polsko-ukraińskich
związków teatralnych, znawcy historii ukraińskiego i polskiego teatru, wieloletniego rektora kijowskiej Akademii Teatralnej, dziś Uniwersytetu Teatralnego, Rostisława Piłypczuka. Ogromną ich zaletą jest fakt, że bazują na materiałach archiwalnych, kwerendzie
prasowej i gruntownych studiach.
Zadowalająco przedstawia się stan źródeł archiwalnych. Wiele z nich znaleźć można
w Polsce. Najcenniejsze materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym i Zbiorach
Specjalnych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. W pierwszym znajdują się między innymi księgi administracyjne i gażowe teatru kierowanego przez Franciszka Rychłowskiego
w latach 1912–1918, jak również pamiątkowe albumy, zawierające wycinki prasowych
recenzji, programy, okolicznościowe, szarfy i dyplomy wręczane aktorom podczas jubileuszów, a także afisze w języku polskim i rosyjskim. Dwujęzyczność wynika z carskiego przepisu, który nakładał na dyrektorów obowiązek drukowania afiszy i programów
zarówno po polsku, jak i rosyjsku. Część z dokumentów zachowała się tylko w wersji
jednojęzycznej. Muzeum posiada także, w kolekcjach związanych z poszczególnymi, występującymi w Kijowie artystami, zdjęcia oraz korespondencję. Cennym dokumentem
jest ocenzurowany w Kijowie egzemplarz Warszawianki wystawionej na deskach stałego
teatru Franciszka Rychłowskiego.
W zbiorach Instytutu Sztuki PAN na pierwsze miejsce wysunąć trzeba materiały
pozostawione przez Stanisława Kwaskowskiego. Obejmują one dwa maszynopisy, z których jeden stanowią, częściowo publikowane w „Pamiętniku Teatralnym”, wspomnienia
tego artysty, zatytułowane Gawędy prowincjonalnego aktora. Zawierają one szereg interesujących informacji, faktów, ale też anegdot i ciekawostek dotyczących otoczki polskiego życia teatralnego w Kijowie. Drugi maszynopis to zrekonstruowane i spisane przez
Kwaskowskiego dzieje polskiego teatru w Kijowie od roku 1800 do roku 1919. Nieopublikowana praca, oparta głównie na prasie i własnych doświadczeniach, razi pewną
chaotycznością, niepodważalną jej zaletą jest jednak wnikliwe przywołanie bardzo wielu
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różnorodnych faktów z polskiego życia teatralnego, w tym także poczynań zespołów
amatorskich i występów gościnnych.
W Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki znajdują się również materiały pozostawione przez Janusza Strachockiego. Wielką wartość przedstawiają, częściowo opublikowane
w „Pamiętniku Teatralnym”, wspomnienia tego aktora z okresu kijowskiego. Rękopis to
kilka szkolnych zeszytów, przy czym kolejne kryją różne, poprawiane, rozbudowywane
bądź skracane, wersje wspomnień. Materiały po Januszu Strachockim zawierają również
bogaty zestaw zdjęć z przedstawień, głównie Teatru „Studya”, a także afisze teatralne.
Bogaty zbiór afiszy, opatrzonych dość skromnymi rękopiśmiennymi wspomnieniami,
zawierają także materiały po Zygmuncie Wilczkowskim: Kartki z życia i rozwoju Teatru
Polskiego w Kijowie 1905–1922, zebrał Zygmunt Wilczkowski. Kilka ciekawych fotografii
dotyczących okresu kijowskiego zawiera też, zlokalizowana w tym samym archiwum,
kolekcja Stanisława Marczaka-Oborskiego.
Poza wyżej wymienionymi, autor korzystał też ze zbiorów warszawskiego Archiwum
Akt Nowych i krakowskiej Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Znalezione tam materiały stanowiły cenne uzupełnienie wiedzy
o sytuacji politycznej i społecznej kolonii polskiej w Kijowie. Akta Leona Wasilewskiego
znajdujące się w Archiwum Akt Nowych zawierają między innymi informacje o stanie
szkolnictwa i polskich organizacjach społeczno-kulturalnych na Ukrainie. Inna kolekcja,
dotycząca działalności organizacji polskich na terenie Rosji w latach I wojny światowej,
zawiera dokumenty poświęcone Ukrainie, w tym Kijowowi. Materiały na temat funkcjonowania Rady Głównej Opiekuńczej w Warszawie, a także Biura Prac Kongresowych
przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie ukazują z kolei mechanizmy ewakuacji Polaków z terenów Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej, a następnie
repatriacji po roku 1918. Krakowska Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk posiada natomiast wspomnienia wydawcy „Dziennika
Kijowskiego” i aktywnego uczestnika licznych polskich kijowskich stowarzyszeń, Władysława Bartoszewskiego.
W archiwach ukraińskich badacz musi się liczyć ze sporym rozproszeniem materiałów źródłowych. Jest ich zdecydowanie mniej niż tych, jakie udało się odnaleźć przy okazji badań nad polskim życiem teatralnym w Kijowie po rewolucji. Najciekawsze zbiory
znajdują się w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie
oraz Państwowym Archiwum Obwodu Kijowskiego. Większość materiałów znajduje się
w liczących setki tomów zbiorach Kijowskiego Gubernatora, Kijowskiego, Podolskiego
i Wołyńskiego Generał Gubernatora, Kijowskiej Policji i Tajnych Służb, a także Urzędu
Cenzury. Odnalezienie ich nie jest proste, gdyż tylko sporadycznie zebrane są w oddzielne teczki i opisane jako „teatr polski”. Często, przeglądając bardzo różne materiały,
niezwiązane z teatrem czy sztuką, można natrafić także na pojedyncze dokumenty dotyczące polskiego życia teatralnego.
Najwięcej źródeł, odnalezionych w obu archiwach, dotyczy występów gościnnych.
Poza nimi bezcennym wręcz źródłem informacji okazały się materiały ilustrujące inwigilację polskich instytucji społecznych, kulturalnych i artystycznych w Kijowie, w tym teatrów, przez policję i tajne służby. Szkoda tylko, że zbiór nie jest kompletny i nie dotyczy
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całego okresu 1905–1918. Pozwala jednak zorientować się w politycznych ograniczeniach, w jakich funkcjonowało polskie życie teatralne. Są poza tym informacje o próbach
realizacji przez Polaków rozmaitych spektakli konspiracyjnych. Z policyjnych raportów
można się również dowiedzieć o nastrojach panujących wśród społeczności polskiej oraz
wzajemnych relacjach, współpracy i antagonizmach pomiędzy różnymi towarzystwami,
w tym takimi, które patronowały rozwojowi życia teatralnego.
Inny ważny, znów niestety niekompletny zbiór, stanowią materiały kijowskiej cenzury. Zawierają one przede wszystkim listy polskich książek dopuszczonych do druku
w kolejnych latach, w tym tekstów dramatycznych. Znajdują się tam też rękopiśmienne
notatki cenzorskie, uzasadniające przyczyny niedopuszczenia do prezentacji niektórych
sztuk, jakie znalazły się w propozycjach repertuarowych polskich zespołów.
Drugie z przywoływanych tu archiwów, Państwowe Archiwum Obwodu Kijowskiego, posiada również materiały zgromadzone przez ówczesny Miejski Wydział Architektury i Komisję Budowlaną. Dotyczą one próśb Stanisławy Wysockiej o zgodę na lokalizację Teatru „Studya”. Dzięki nim możemy się zorientować, w jakich punktach Kijowa
artystka zamierzała otworzyć swój teatr, ale nie otrzymała zgody architektów. Ogromną
wartość przedstawiają, w tym samym zbiorze, plany sali teatralnej i widowni, a także
pozostałych pomieszczeń lokalu przy ulicy Krugło-Uniwersyteckiej, w którym artystka
ostatecznie otrzymała pozwolenie na powadzenie działalności artystycznej. Warto podkreślić, że dzięki tym dokumentom możemy precyzyjnie ustalić, w którym z zachowanych do dziś budynków mieścił się Teatr „Studya”.
Dwa kolejne kijowskie archiwa, Centralne Państwowe Archiwum – Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy oraz Państwowe Archiwum – Muzeum Sztuk Teatralnych,
Filmowych i Muzycznych Ukrainy posiadają pojedyncze afisze, a także zdjęcia, plany
i opisy budynków teatralnych wynajmowanych przez polskie zespoły. Spośród innych
kijowskich zbiorów archiwalnych, w Archiwum Instytutu Sztuki, Folkloru i Etnologii
Ukraińskiej Akademii Nauk oraz Państwowym Archiwum Miasta Kijowa znaleziono
materiały o funkcjonowaniu polskich instytucji kulturalnych, społecznych i oświatowych w Kijowie, będących organizatorami różnych, okolicznościowych przedstawień,
a także dokumenty o życiu teatralnym zespołów innych narodowości. W książce wykorzystano poza tym materiały (zdjęcia, afisze, listy itp.) z prywatnych zbiorów reżysera
Fiodora Niroda, aktorki Hanny Sadowskiej-Szalobryt i historyka Leonida Lubimskiego.
Wszystkie one zostały przekazane autorowi jeszcze w trakcie pisania dysertacji doktorskiej, w latach 1992–1994.
Niezwykle istotnym źródłem informacji była też prasa, wydawana w języku polskim,
rosyjskim i ukraińskim zarówno w Kijowie, innych miastach carskiego imperium, jak
i na terenie kraju. W sumie przejrzanych zostało kilkadziesiąt tytułów, przy czym roczniki 1917–1918 mają bardzo wiele braków. Najwięcej faktów o życiu teatralnym przynosiła, co oczywiste, prasa polska w Kijowie. W sumie wydawanych było ponad 20
tytułów: dzienniki, tygodniki, miesięczniki oraz czasopisma środowiskowe, branżowe
i specjalistyczne. Poszczególne pisma reprezentowały bardzo różne środowiska społeczne i opcje polityczne – od konserwatywnego „Dziennika Kijowskiego” po najbardziej
demokratyczny „Goniec Kijowski”. Jedynie kilka tytułów było w stanie utrzymać się
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na rynku przez dłuższy czas. W latach 1906–1918 wydawano „Dziennik Kijowski”.
Egzystencja pozostałych tytułów była już jednak znacznie krótsza, niekiedy zaledwie
kilkumiesięczna. Przez okres 2–4 lat udawało się wydawać między innymi: „Kłosy Ukraińskie”, „Przedświt”, „Kresy” czy „Przegląd Krajowy”. Ruch wydawniczy i liczba nowych
czasopism zdecydowanie wzrosła po roku 1914.
Najwięcej periodyków, szczególnie rosyjsko- i ukraińskojęzycznych, udało się odnaleźć w Bibliotece Narodowej im. Wernackiego w Kijowie, a także tamtejszej Centralnej
Bibliotece Parlamentarnej oraz Bibliotece Uniwersytetu Kijowskiego. Polskojęzyczne
tytuły, także te wydawane w Kijowie, i pojedyncze rosyjskojęczne dostępne są również
w Polsce, w tym najwięcej w krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej i warszawskich: Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo ważny, gdyż zawierający regularne informacje o polskim życiu teatralnym, „Dziennik Kijowski” udało się
odnaleźć w bibliotekach polskich i ukraińskich. Pozwoliło to dysponować kompletnymi
rocznikami tej gazety, z wyjątkiem lat 1917–1918. W miarę kompletne są też roczniki
„Kijewskiej Mysli”, „Posledniej Nowosti” i „Rady”, dzienników rosyjskich i ukraińskich,
zawierających również informacje o polskim teatrze. Znacznie gorzej przedstawia się,
niestety, kwestia czasopism teatralnych wydawanych w latach 1905–1918 w Kijowie.
Wiele z nich zaginęło. Ocalone roczniki zawierają liczne braki.
Do powstania monografii przyczyniło się również wiele niezwykle życzliwych i pomocnych osób. Ze strony ukraińskiej słowa wielkiej wdzięczności należą się w pierwszym
rzędzie profesorowi Rostisławowi Piłypczukowi. Poza bezcenną pomocą merytoryczną
stworzył też możliwość publikowania artykułów o polskim życiu teatralnym w Kijowie.
Służył ogromną pomocą organizacyjną. Podziękowania należą się również profesorowi
Bohdanowi Kozakowi, dyrektorowi Katedry Teatru Uniwersytetu Lwowskiego, oraz pani
Annie Lemieszczenko, doktorantce profesora Piłypczuka, za podzielenie się rezultatami
swych badań dotyczących polskiego teatru w Kijowie. Cenną pomoc naukową i organizacyjną okazali poza tym przedstawiciele Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy.
W sposób szczególny chciałbym podziękować prezesowi tego Stowarzyszenia, profesorowi Henrykowi Strońskiemu, i sekretarzowi, dr Lidii Kościuk. Wiele ważnych informacji
autor uzyskał też od pracowników naukowych Uniwersytetu Teatralnego w Kijowie,
w tym Anny Wesołowskiej i Natalii Jermakowej. W sposób szczególny za wszelką pomoc
i przyjaźń podziękować chciałbym też profesorowi Ukraińskiej Akademii Nauk, Witalijemu Prokopience i jego rodzinie.
W kraju bezcenną merytoryczną pomoc i wiele kluczowych uwag dotyczących koncepcji i ostatecznego kształtu książki autor uzyskał od profesora Jana Michalika. Podziękowania chciałbym złożyć również na ręce profesora Edwarda Krasińskiego, który zainspirował mnie do zajęcia się badaniami polskiego życia teatralnego w Kijowie, a następnie
służył pomocą merytoryczną i śledził kolejne etapy mej kijowskiej przygody teatralnej.
Niniejsza książka nie mogłaby też powstać bez wielkiego wsparcia ze strony profesora
Władysława Miodunki, który od samego początku mej pracy naukowo-dydaktycznej
na Uniwersytecie Jagiellońskim skutecznie motywował mnie i pomagał w realizacji kolejnych etapów badań. Równie wiele troski i serdeczności, połączonej z dopingowaniem
do wytężonej pracy badawczej, doznałem ze strony nieżyjącego już profesora Bolesła-
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wa Klimaszewskiego. Cenne zdjęcia znalazły się w książce dzięki przychylności dyrekcji
i pracowników Muzeum Teatralnego i Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Pani Profesor
Barbara Osterloff podzieliła się bardzo interesującymi informacjami dotyczącymi Aleksandra Zelwerowicza i polskiego środowiska artystycznego w Worzelu (koło Kijowa).
Gorąco chciałbym podziękować także doktorowi Markowi Białokurowi z Uniwersytetu
Opolskiego oraz doktor Alle Witwickiej, doktorantce Uniwersytetu Wrocławskiego za
cenne informacje o prasie polskiej wydawanej w Kijowie. Rodzinie dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość.
Przy cytowaniu wszystkich materiałów źródłowych zachowano ortografię i interpunkcję oryginałów.

Rozdział I

Formowanie się i działalność stałego, zawodowego
teatru polskiego w Kijowie w latach 1905–1914

1. Wprowadzenie
Manifest carski z października 1905 roku rozpoczął proces intensywnych przemian w życiu społeczno-kulturalnym kolonii polskiej w Kijowie. Pierwsze stowarzyszenia udało
się zarejestrować już po kilku miesiącach jego obowiązywania, na początku roku 1906.
Wtedy też zaczęła wychodzić polskojęzyczna prasa, a w połowie roku rozpoczął działalność pierwszy, początkowo amatorski teatr. Idea założenia stałej placówki teatralnej
pojawiła się jeszcze w roku 1905, przed wejściem w życie zasad liberalizacyjnych. Plany
takie powstały w związku z ogromnym zainteresowaniem, jakie towarzyszyło występom
gościnnym w Kijowie kolejnych polskich artystów i zespołów teatralnych. Wiosną 1905
roku wystąpiła Janina Korolewicz-Waydowa, w maju Józefina i Bolesław Bolesławscy
z zespołem, w czerwcu, na czele teatru lwowskiego, przyjechał Tadeusz Pawlikowski,
w listopadzie z kolei operetka pod kierownictwem Juliana Myszkowskiego. Choć polska
prasa nie była wówczas jeszcze wydawana, gazety rosyjskie donosiły o przepełnionych
salach i ogromnym entuzjazmie Polaków.
Pomysł powołania do życia stałego teatru narodził się w czasie towarzyskich spotkań w kilkuosobowym gronie teatralnych pasjonatów1. Znaleźli się wśród nich, między
innymi Teodor Maria Staniszewski i Sanisław Węgliński, osoby aktywnie uczestniczące
w organizacji życia społeczno-kulturalnego kolonii polskiej. Z chwilą gdy zaczęły wychodzić polskojęzyczne periodyki, dyskusja o polskim teatrze mogła zostać przeniesiona
na znacznie szersze forum. Pojawiły się też konkretne projekty założenia teatru, opinie
na temat zasad jego finansowania, jak i statusu. Zabierający głos zgadzali się w jednym
– że kijowski teatr stanowić miał, w pierwszym rzędzie, „świątynię ducha narodowego”,
rekompensującą rodakom brak polskich szkół i przybliżającą literaturę i ojczystą mowę.
Pierwszy artykuł poświęcony przyszłemu teatrowi zamieszczono na łamach „Dziennika Kijowskiego” w marcu 1906 roku. Simpliciusz Rzeszotko, zachęcając rodaków do
zainteresowania się losami polskiej sceny, pisał: „Wszak teatr budzi myśl, zmusza ludzi
do refleksji, odciąga umysł od szarego, codziennego, filisterskiego bytu i choć na chwi1

Zob. T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 24.
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lę zmusza nas «sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga»”2. Wskazując konkretne możliwości
utworzenia zespołu, widział dwa rozwiązania. Najlepszym byłoby sprowadzenie bardzo
dobrych artystów i stworzenie „trupy doskonałej”3. W sytuacji kiedy u Polaków nie wyrobiony był nawyk chodzenia do teatru, Rzeszotko wątpił, aby widzowie zdecydowali się
na regularne wizyty w przeciętnym teatrze. W 1906 roku lokalnego środowiska polskiego nie stać było jednak na stworzenie i utrzymanie „doskonałej” trupy. Optował więc
za założeniem zespołu amatorskiego, który pozostając pod opieką profesjonalnych artystów i pedagogów, stopniowo przekształciłby się w zawodowy teatr. Koszty utrzymania
takiej placówki byłyby zdecydowanie mniejsze, a aktorom wywodzącym się z lokalnego
środowiska, pomimo niedociągnięć warsztatowych, łatwiej przychodziłoby pozyskanie
sympatii widzów.
Ta druga opcja była o tyle łatwiejsza do realizacji, że na początku 1906 roku w mieście działało już kilka kółek amatorskich. Wkrótce po publikacji artykułu Rzeszotki powstały dwa kolejne i to z ich działalnością zaczęto wiązać nadzieje na powstanie teatru.
Zespół działający przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, jak i drugi, Kijowskich Miłośników Sceny, idąc za radą Rzeszotki, zatrudniły jako opiekunów osoby
zawodowo związane z teatrem. W polskim środowisku sporo mówiło się o ewentualnym
połączeniu obu placówek i powstaniu jednego, silnego teatru, który regularnie dawałby przedstawienia dla szerokiej publiczności. Powstał nawet plan, aby spektakle grane
były na przemian w siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego oraz na scenie
klubu „Ogniwo”, od którego salę wynajmował zespół Kijowskich Miłośników Sceny4.
Na przeszkodzie stanęły jednak animozje panujące wśród Polaków. Dwa centra życia
kulturalnego: klub „Ogniwo” oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne (PTG) podzieliły
między siebie, i tak wąskie, grono teatromanów. W opinii Staniszewskiego, wówczas już
recenzenta „Dziennika Kijowskiego”, niechęć była na tyle duża, że: „byli i tacy, którzy
dla zasady nie uczęszczali na przedstawienia w „Ogniwie”, ale nawzajem, nie brakło
osób, które pod żadnym pozorem nie przyszłyby na przedstawienie do Towarzystwa
Gimnastycznego”5.
Kłótnie i małostkowe ambicje lokalne były też powodem, że kolonia polska zaprzepaściła wówczas największą szansę na szybkie powstanie zawodowej sceny. W 1908 roku
Władysław Kindler, opiekun zespołu PTG, zrezygnował z prowadzenia trupy amatorskiej, w zamian instalując w mieście grupę prowincjonalnych aktorów zawodowych.
W październiku tego roku rozpoczął przedstawienia pod nazwą Stały Teatr Polski, licząc
na to, że zespół wpisze się w teatralną mapę Kijowa. Społeczność polska zyskała tym
samym stojący na przyzwoitym poziomie zawodowy teatr, który, jako przedsiębiorstwo
prywatne, nie wymagał żadnej dotacji. Zawiść, lokalny patriotyzm sprawiły, że nowo
powstała placówka zbojkotowana została przez niemal całe polskie środowisko i zespół
już w styczniu 1909 roku zbankrutował. Fiasko przedsięwzięcia miało znaczący wpływ
na dalsze losy idei stałego polskiego teatru. Dla prywatnych przedsiębiorców był to czy2
3
4
5

S. Rzeszotko, Teatr Polski w Kijowie, „Dziennik Kijowski” 1906, nr 36.
Tamże.
Zob. T.M.S., op.cit.
Tamże.
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telny znak, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem na organizowanie stałej placówki.
Znacznie większą ostrożność zaczęli wykazywać nawet artyści przyjeżdżający do miasta
na występy gościnne.
Pomimo ogromu przeszkód doprowadzono jednak do powstania stałego, zawodowego polskiego teatru. Było to zasługą działalności Kijowskiego Polskiego Towarzystwa
Miłośników Sztuki (w skrócie KPTMS)6, organizacji, która od grudnia 1906 roku przejęła opiekę nad trupą Kijowskich Miłośników Sceny. Zespołowi udało się przekształcić
z amatorskiego kółka w stojący na dość przyzwoitym poziomie, profesjonalny teatr prowincjonalny.

2. Próby założenia stałej sceny polskiej w Kijowie
przez Władysława Kindlera
Sekcja Dramatyczna przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”
Kwestie organizacyjne
We wrześniu 1906 roku „w towarzystwie żony, również aktorki”7 przyjechał do Kijowa
z Lublina Władysław Kindler. Młody, dwudziestopięcioletni aktor miał już na swoim
koncie występy w Teatrze Ludowym w Warszawie oraz dwuletni okres gry w Lublinie.
W opinii Stanisława Kwaskowskiego8 do przyjazdu zachęciły go sukcesy zespołów odwiedzających Kijów w roku 1905 i 1906. Kindler poważnie miał rozważać możliwość
poprowadzenia tu teatru. Przed przyjazdem wiedział o planach tworzenia polskiej sceny
zawodowej, miał więc nadzieję, że uda mu się stanąć na jej czele. Starania o zgodę władz
na występy małżeństwo Kindlerów rozpoczęło jeszcze w okresie wakacyjnym. W dniu
4 sierpnia (22 lipca według starego porządku) 1906 roku wystosowali pismo do Kijowskiego Gubernatora z prośbą o zgodę na organizację wieczorów wokalno-muzycznych
oraz spektakli teatralnych na terenie całej Kijowskiej Guberni. Ze strony władz nie było
przeciwwskazań i po pozytywnym zaopiniowaniu podania przez naczelnika policji Gubernator wydał stosowne zezwolenie9.
Przyjazd Kindlera zbiegł się w czasie z inauguracją działalności Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego. 15 września (2 września według kalendarza starego porządku)
odbyła się z tej okazji uroczysta wieczornica, po dwóch tygodniach kolejna, w progra-

6
W skrócie nazywano go Polskim Towarzystwem Miłośników Sztuki, Towarzystwem Miłośników Sztuki,
a zespół i jego aktorów „Miłośnikami”.
7
S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie – Dział
Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 32.
8
Zob. tamże.
9
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 442 op. 856 d. 2 cz. 2.
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mie której Kindler brał już udział. PTG za pierwszoplanowy cel działalności10 stawiało
rozwijanie szeroko pojętej kultury fizycznej. Już od kwietnia 1906 roku, gdy kijowski
Gubernator zatwierdził jego statut, rozpoczęto intensywne prace w celu utworzenia jak
największej liczby kół sportowych. Wkrótce działały już sekcje: gimnastyczna, kolarska
i myśliwska, a liczba członków wynosiła 620 osób. W 1908 roku utworzone zostały
kolejne sekcje: szermierki oraz wioślarska, na potrzeby której na Dnieprze wybudowano
nawet specjalną przystań żeglarską. Taki profil działalności Towarzystwa w żaden sposób
nie korespondował z planami Kindlera. W statucie PTG znajdował się jednak zapis
zezwalający na organizację sekcji artystycznych, które odpowiadałyby za realizowanie
klubowych wieczorów oraz spektakli teatralnych. W chwili przyjazdu Kindlera działały
już, pod profesjonalną opieką, chór i orkiestra, w trakcie organizacji była druga orkiestra
mandolinistów i balet. Najgorzej prezentowała się sekcja dramatyczna, w skład której
wchodziło kilka osób niemających żadnego doświadczenia scenicznego i prowadzonych
przez wolontariusza, druha T. Wagnera.
Kindler sam zaoferował zarządowi Towarzystwa chęć współpracy jako kierownik artystyczny i reżyser. Szefem sekcji miał pozostać Wagner. Można wątpić, czy wstępując
do kółka dysponującego słabym, amatorskim zespołem, niewielkimi środkami finansowymi, działającego dodatkowo w obrębie instytucji traktującej teatr jako drugorzędną
formę aktywności, Kindler wierzył, że uda się mu tutaj stworzyć podwaliny stabilnego
teatru. Okoliczności sprawiły jednak, że po pewnym czasie otworzyła się taka szansa.
Już w 1907 roku zaczęto dyskutować o ewentualnym połączeniu dwóch największych
kijowskich instytucji: klubu „Ogniwo”, zrzeszającego polskie elity finansowe i środowisko
konserwatywne, ze znacznie bardziej demokratycznym Polskim Towarzystwem Gimnastycznym. Właśnie w kontekście tej fuzji powstały plany połączenia zespołu Kijowskiego
Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki (KPTMS) z trupą Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego (PTG) Kindlera i stworzenia jednego silnego centrum teatralnego. Planów, jak już wspomniano, nie udało się zrealizować, choć jeszcze w 1909 roku doszło do
próby przełamania lodów i spotkań przedstawicieli „Ogniwa” i PTG. Nie wiadomo, jaki
był stosunek Kindlera do pomysłu połączenia sił. Z pewnością jednak i jemu udzieliła
się atmosfera rywalizacji, towarzysząca negocjacjom przedstawicieli. W rezultacie oba
kółka, zamiast współpracować, walczyły o palmę pierwszeństwa i dominację.
Rywalizacja przybrała na sile, gdy na czele zespołu KPTSM stanął były aktor Teatru Rozmaitości, Wacław Grubiński. Zarówno on, jak i Kindler próbowali udowodnić
swoje predyspozycje do kierowania czołową sceną w mieście. Niezdrowa konkurencja
wzmogła się jeszcze bardziej z chwilą zatrudnienia, jako nowego kierownika zespołu
KPTMS, Antoniego Siemaszki, wcześniej występującego w teatrze krakowskim, a także
stołecznych WTR i Teatrze Małym. Dochodziło do absurdalnych sytuacji, kiedy to Kindler i Siemaszko wystawiali w tym samym czasie premiery tych samych sztuk, kreując
w nich te same role.

10
Zob. Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego, Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 274 op. 1 d. 3099.
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Pomijając te, dość charakterystyczne niestety dla polskiej kolonii w Kijowie, spory
i waśnie, należy podkreślić, że z chwilą objęcia przez Kindlera zespołu PTG niemal natychmiast dało się zauważyć w działalności tego skromnego kółka dramatycznego spore
postępy: do zespołu dołączyli nowi, utalentowani amatorzy, z dużą regularnością zaczęto
wystawiać programy artystyczne i spektakle, podniósł się także ich poziom. We wrześniu
1906 roku działalność zespołu stanowiła absolutny margines poczynań całego Towarzystwa Gimnastycznego, ale już w lutym 1907 roku „Dziennik Kijowski”, podsumowując
trzeci rok funkcjonowania tej instytucji, stwierdzał, że jej aktywność koncentruje się
przede wszystkim wokół poczynań dwóch sekcji: sportowo-gimnastycznej i teatralnej11.
Gdy w styczniu 1907 roku trupa PTG udała się na występy do Białej Cerkwi, obserwatorzy polskiego życia teatralnego zauważali kolejny ogromny postęp. Zwracano uwagę,
że nawet gdy amatorskie kółko nie stanie się centralnym punktem polskiego życia teatralnego, będzie mogło z powodzeniem, poprzez wyjazdy artystyczne, promować kulturę
polską na prowincji.
Z czasem jednak zarząd PTG coraz mniej uwagi i środków poświęcał na potrzeby
teatru, koncentrując się na rozwoju sekcji sportowych. Grupa Kindlera zaczęła coraz
wyraźniej przegrywać rywalizację z aktywnie rozwijającym się zespołem KPTMS, posiadającym w swym składzie zawodowych aktorów i regularnie zapraszającym na występy
gościnne uznanych wykonawców. Kółko PTG działało w tym czasie wciąż na typowo
amatorskich zasadach. W „Dzienniku Kijowskim” ze stycznia 1908 roku sugerowano
nawet, aby PTG porzuciło ambicje artystyczne, koncentrując się wyłącznie na działalności sportowej: „Czyż nie lepiej jednak byłoby, gdyby nasze sympatyczne stowarzyszenie
sportowe zajęło właściwą sobie rolę, pozostawiając szerzenie sztuki dramatycznej ‘Miłośnikom’, którzy w założeniu są do tego dużo bardziej powołani”12. Nie najlepiej zaczęła
się także układać współpraca zarządu z Kindlerem. W trakcie drugiego Walnego Zgromadzenia PTG zwrócono uwagę, że „dla sekcji teatralnej, funkcjonującej w pierwszym
sezonie z tak wielkim powodzeniem, karta się odwróciła”13. W relacjach z tego spotkania
nie znalazły się informacje o przyczynach takiej oceny, podkreślano jedynie, że zarząd
„ma nadzieję, że wydział teatralny w przyszłości ominie błędów popełnionych w roku
bieżącym i znów się rozwinie”14. Kindler nie zdecydował się jednak na kontynuowanie
współpracy. Opuszczenie trupy przez energicznego opiekuna w praktyce oznaczało koniec jej krótkiej egzystencji. W zachowanych dokumentach brak informacji, aby zarząd
próbował w ogóle znaleźć następcę Kindlera.
W PTG w soboty i niedziele organizowano jedynie towarzyskie spotkania klubowe,
w czasie których odbywały się występy muzyczne, ewentualnie recytacje humorystycznych monologów czy wierszy. Próba reaktywacji kółka miała miejsce w styczniu i lutym
1909 roku, kiedy amatorzy samodzielnie przygotowali dwa benefisowe przedstawienia.
Przełom jednak nie nastąpił. W 1911 roku dwie sztuki opracował i wystawił na scenie
PTG Zygmunt Wilczkowski. Dwa spektakle zagrano również w 1913. We wszystkich
11
12
13
14

Zob. „Dziennik Kijowski” 1907, nr 34.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 3.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 121.
Tamże.
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tych przedsięwzięciach brało udział wielu członków rozwiązanej sekcji dramatycznej.
Spektakle przypomniały o istnieniu zespołu, recenzenci wyrażali nawet opinię, że poziom przedstawień przemawia za tym, aby uzupełnić skład i reaktywować, zapomniane
już przez kijowian kółko. Propozycja nie spotkała się jednak z reakcją ze strony zarządu
Towarzystwa.

Sale teatralne
Przez pierwsze trzy lata, gdy kółko teatralne działało najprężniej, siedziba PTG mieściła
się przy ulicy Luterańskiej 32. Towarzystwo dysponowało tam częścią okazałego budynku, z salą gimnastyczną, która w czasie przedstawień pełniła funkcję sali widowiskowej.
Brak w niej było podstawowego teatralnego wyposażenia. Przed każdym spektaklem
konieczne było ustawianie krzeseł. Scena i widownia znajdowały się na tym samym poziomie. Widownia mogła pomieścić co najwyżej 220 osób. Zdarzało się, że na cieszące
się największym powodzeniem przedstawienia wpuszczano więcej widzów, niewielkie
rozmiary sali i problemy z wentylacją sprawiały jednak, że warunki do oglądania i gry
były wówczas fatalne. W listopadzie 1906 roku interweniował w tej sprawie sam zarząd,
ustalając, że na wieczorne programy artystyczne i spektakle nie wolno będzie sprzedawać
więcej niż wspomniane 220 biletów.
Kolejnym utrudnieniem było oddalenie budynku PTG od centrum. Informacja taka
może dziwić, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy. Gdyby gmach PTG przetrwał,
znajdowałby się dziś w jednej z najdroższych dzielnic Kijowa, zaledwie kilkaset metrów
od pałacu prezydenckiego. Na początku XX wieku lokalizacja taka nie podnosiła jednak
prestiżu instytucji. Ulica Luterańska odchodziła co prawda od centralnej arterii miasta,
ulicy Kreszczatik, przy której mieściła się większość atrakcji kulturalnych i towarzyskich
Kijowa, jednak budynek usytuowany był na przeciwległym jej końcu, dochodziło się
do niego niewygodną, źle wybrukowaną drogą, wijącą się stromo w górę. Szczególnie
w czasie deszczu spływające w dół strumienie wody utrudniały poruszanie się.
Znamienny opis niedogodności wiążących się z pójściem na przedstawienie w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym zawierała recenzja z premierowego wystawienia
Łobzowian W.L. Anczyca. Sprawozdawca zdecydował się pójść na spektakl zwiedziony
zakulisowymi opiniami, że na scenie dzieją się rzeczy ważne, zwiastujące ogromny sukces, „a wykonawcy poszczególnych ról będą niezrównani, znakomici i prześcigną wszystkie dotychczasowe kreacje oglądane na scenie PTG”15. W dalszej części następował barwny opis drogi: „Gdy więc w piątek wybiła dziewiąta pospieszyłem na spektakl. Szedłem
raźno od Pasażu aż do rogu Luterańskiej i Kreszczatik, ale od tego momentu wyprawa
stała się prawdziwą udręką, niczym wyprawa turystyczna po zboczach górskich, atoli bez
połączonych z tym wrażeń. Oślizgłe chodniki, progi, schodki, wyboje. Chwytałem się
czego mogłem, ścian domostw, słupów itp., by wreszcie zdyszany, zmęczony i potłuczo-

15

„Świt” 1907, nr 7.
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1. Ulica Luterańska (widok współczesny)

ny dotrzeć do PTG”16. Autor dziwił się bardzo, co mogło spowodować, że zarząd zdecydował się wynająć lokal w „dzielnicy tak niedostępnej dla zwykłych śmiertelników”17.
Niestety, po wejściu do środka jego niechęć do lokalu jeszcze bardziej wzrosła. Przywitał go zapach mieszaniny perfum teatralnych gości oraz bigosu i smażonego masła
z przylegającego do sali teatralnej bufetu. W sali tłoczyli się widzowie, a poza nią równie
duży tłum protestował, że nie ma miejsc pomimo ważnych biletów. Ludzie przepychali
się, próbowali ulokować w przylegających do sceny pokojach. W rezultacie wielu widzów opuściło lokal jeszcze przed zakończeniem spektaklu, nie mogąc znieść w niskiej,
pozbawionej wentylacji sali „gorącej mieszanki potu i smrodu”18. Tak też uczynił recenzent „Świtu”: „wyszedłem z tego przytułku higieny społecznej z ulgą, [...] gdy zaczęło
mną owładać poczucie głodu, a obawa choroby obłożnej nie pozwalała zażyć skromnego
posiłku w lokalu PTG”19.
Wobec takich niedogodności sali teatralnej Kindler od czasu do czasu wynajmował inne pomieszczenia. Skromne zasoby finansowe powodowały, że uwaga kierownika
nie kierowała się w stronę dobrze wyposażonych kijowskich sal teatralnych, nawet tych
16
17
18
19

Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
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2. Miejsce, w którym zlokalizowany był w 1906 roku budynek PTG (widok współczesny)

kameralnych. Najczęściej korzystano z sali klubu „Ogniwo”, tej samej, w której występowało konkurencyjne kółko KPTMS. Zagrano tam dziewięciokrotnie20. Dwukrotnie
Kindler wynajął salę Klubu Komercyjnego, znajdującą się w tym samym budynku co
„Ogniwo”, piętro wyżej21.
Poprawa warunków lokalowych PTG nastąpiła w chwili, gdy sekcja teatralna została
zlikwidowana, a przedstawienia teatralne odbywały się wyłącznie okazjonalnie. W 1909
roku Towarzystwo przeniosło się na ulicę Kreszczatik 28, w samym sercu Kijowa. Dojście nie stanowiło już żadnego problemu, sala widowiskowa i widownia wciąż jednak
były niewielkie. Dopiero po wynajęciu w 1912 roku budynku przy ulicy Lwowskiej
12a, PTG zyskało dużą, przestronną salę widowiskową z „mnóstwem światła i powietrza”22. Rozległy ogród pozwalał dodatkowo na organizację imprez plenerowych. W tym
miejscu jednak nie odbył się żaden spektakl teatralny, a jedynie wieczornice z udziałem
orkiestr i chóru PTG.

20
Dokładny opis sali teatralnej w klubie „Ogniwo” znajduje się w podrozdziale Teatr Polski pod patronatem
Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, część: Sale teatralne.
21
W tym czasie, od nazwy właściciela, miejsce to nazywano także Teatrem Małym Kramskiego. Opis sali
znajduje się w podrozdziale Teatr Polski pod patronatem Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki,
część: Sale teatralne.
22
„Dziennik Kijowski” 1912, nr 195.
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3. Współczesny widok zbiegu ulicy Kreszczatik i Luterańskiej

Wykonawcy i program artystyczny
Trudno precyzyjnie ustalić skład sekcji dramatycznej PTG. Nie zachowały się dokumenty administracyjne Towarzystwa, charakter zaś artystycznej działalności zespołu
sprawiał, że na podstawie recenzji czy afiszów przedstawień nie sposób stwierdzić, który
z grających był stałym członkiem zespołu, który zaś występował jedynie okazjonalnie.
W pierwszym sezonie w prezentacjach artystycznych wzięło udział 60 wykonawców, zaś
w sezonie 1907/1908 – 30 osób 23. Zarząd, starając się zachować maksymalnie demokratyczny charakter Towarzystwa, zachęcał członków różnych sekcji, aby współpracowali
ze sobą. Do występów w spektaklach, a przede wszystkim wieczornicach artystycznych
zapraszano więc bardzo często członków innych kółek, w pierwszym rzędzie chórzystów czy przedstawicieli orkiestry. Wielokrotnie także grali niezrzeszeni, głównie rodziny
i przyjaciele aktorów.
Artystyczne uzdolnienia nie były najważniejsze, liczył się sam udział, szczere chęci, dobra zabawa, pełna ciepła i przyjaźni atmosfera. Trudno się dziwić, że przy takim
w pełni amatorskim podejściu do pracy wykonawcom trudno było podnosić swe aktorskie kwalifikacje, tym bardziej że w przytłaczającej większości były to osoby stawiające pierwsze kroki na scenie. Doświadczenie artystyczne, poza Kindlerem i jego żoną
23

Nazwiska osób, które wystąpiły w przedstawieniach zespołu, znajdują się w Aneksie.
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Leontyną, miał też występujący w kilku spektaklach Olszewski24, anonsowany w prasie jako artysta teatrów warszawskich, a także Zygmunt Wilczkowski, grający parę lat
wcześniej na deskach teatru wojskowego. Grupę tę należy jeszcze uzupełnić o śpiewaka
operowego, Antoniego Borkowskiego, który rozpoczynał wówczas profesjonalną karierę
w kijowskiej operze, należał do chóru PTG, lecz spore uzdolnienia aktorskie sprawiły, że
stał się jednym z podstawowych wykonawców. Spoza sekcji teatralnej do stałego składu
zespołu trafił także Tadeusz Pudłowski, dziennikarz, literat i poeta. Początkowo w trakcie
wieczorów artystycznych recytował własne monologi i humoreski, jego talent komiczny
sprawił, że Kindler zaczął obsadzać go również w przedstawieniach.
Poziom pozostałej grupy był niski, przyjmując nawet kryteria czysto amatorskie.
Najbardziej rozpowszechnioną wadą była zła dykcja i wymowa, a przede wszystkim
charakterystyczny wschodni akcent. Na samym początku istnienia trupy, po premierze
komedii L. Świderskiego Jesienią recenzenci, starając się zmotywować młodych wykonawców, pisali o sporym ich potencjale. W „Dzienniku Kijowskim” twierdzono nawet,
że „można być pewnym, że przy konsekwentnej pracy zespół może nie tylko rywalizować
z innymi kółkami, ale nawet dorównać profesjonalnym artystom”25. Po dwóch miesiącach funkcjonowania kółka opinie były już znacznie bardziej wyważone. W recenzji
z jednego z wieczorów dziennikarz, zwracając uwagę na bardzo dobry występ druha
Zeiger-Brandta, podkreślał, że „jest to bodaj pierwszy z występujących na wieczornicach
amatorów, któremu można wróżyć niezłą artystyczną przyszłość”26. W styczniu 1908
roku recenzent wyrażał opinię, że wykonawcom nie udało się przekroczyć miary przeciętnego amatorskiego teatru. „Aktorzy dykcją nie porozumieli się zupełnie, nadrabiając
krzykiem [...], w rolach niemych wlepiali beznamiętnie oczy w mówiących kolegów,
zapominając, że nic nie mówiąc też można grać. W innych miejscach w scenach zbiorowych za dużo było ruchu, a aktorzy, nie wiedząc co ze sobą począć, chodzili w kółko”27.
Poza wymienionym Zeiger-Brandtem, niewielu wykonawców zwróciło na siebie
uwagę krytyków. Pod koniec sezonu 1906/1907 uznanie zyskało kilka występów Rellim
i Stelli. W sezonie 1907/1908 dołączyła do nich Godziemba. Premiera Domu otwartego M. Bałuckiego i występ amatorki o pseudonimie Aneri w roli Kamili dał pretekst,
aby napisano o „prawdziwych zdolnościach kwalifikujących ją na zawodową artystkę”28.
Z męskiej części zespołu najczęściej wyróżniano Furowicza. W jego wypadku nie liczono
jednak, że zrobi karierę zawodową. Wśród kolegów wyróżniał się tym, że „grał bardzo
regularnie, cały czas poprawnie, bez słabszych momentów. Jak na amatora to nie jest
częste”29. Żadnej z osób z zespołu PTG nie udało się później trafić na deski zawodowych
teatrów. Kilkoro, w tym wyróżniające się Rellim i Stella, przeszło po roku 1908 do teatru
KPTMS.

24
25
26
27
28
29

Imienia nie udało się ustalić.
„Dziennik Kijowski” 1906, nr 182.
„Dziennik Kijowski” 1906, nr 235.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 25.
„Dziennik Kijowski” 1907, nr 297.
„Dziennik Kijowski” 1907, nr 253.
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Na charakter artystycznych prezentacji w decydujący sposób wpływał fakt, że kółko
stanowiło zaledwie część rozbudowanej struktury Towarzystwa Gimnastycznego. Zarządowi zależało, aby w weekendy dochodziło do spotkań przedstawicieli wszystkich
sekcji, wspólnych zabaw i pokazów rezultatów klubowej pracy. Popołudniami miały
więc miejsce imprezy plenerowe – wycieczki i regaty, zawody sportowe, zaś wieczorami
spotkania klubowe, w czasie których oprócz programów artystycznych odbywały się też
pokazy akrobatyczne oraz tańce. Zespół dramatyczny, we współpracy z chórem i orkiestrami, opracowywał na początek krótki program artystyczny, złożony z recytacji wierszy,
humorystycznych monologów, kupletów, śpiewów, tańców i kompozycji muzycznych,
a w dalszej kolejności pokazywał jedną, czasem dwie jednoaktówki. Zdecydowana większość sobotnich i niedzielnych spotkań miała charakter rozrywkowy, zbliżony do muzycznych rewii. W repertuarze dominowały komedie, operetki i sztuki ludowe, z bogatą
ilustracją muzyczną i tańcami.
Brak poważniejszego, narodowego repertuaru, w tym klasyki, rekompensowano, organizując co jakiś czas wieczornice, w programie których znajdowały się recytacje patriotycznych wierszy i fragmentów utworów polskich wieszczów. Krótkie formy dramatyczne nie do końca musiały jednak zaspokajać ambicje Kindlera, gdyż po paru miesiącach
zaczął sięgać także po sztuki wieloaktowe, grając je na scenie klubowej w dni powszednie.
Także w tym wypadku dominowały komedie, głównie M. Bałuckiego i A. Fredry, oraz
sztuki ludowe W. Anczyca, J. Gregorowicza, J. Korzeniowskiego. W większości z nich
Kindler występował wcześniej na deskach warszawskiego Teatru Ludowego. W sumie
kółko dramatyczne PTG wystawiło 46 sztuk. Zagrano 54 przedstawienia (nie wliczając
w to składankowych wieczorów artystycznych), z czego 49 do czasu odejścia Kindlera.
W sezonie 1906/1907 dano 28 przedstawień, niekiedy podczas jednego grano po dwie,
trzy jednoaktówki. W kolejnym sezonie pokazanych zostało 21 przedstawień. Po wyjeździe kierownika trupy na scenie PTG odbyły się zaledwie trzy przedstawienia w sezonie 1908/1909 i po jednym w latach 1911 i 1913. Najczęściej granymi autorami byli
M. Bałucki i Z. Przybylski. Przygotowano po pięć ich sztuk. Poza tym kółko wystawiło
cztery sztuki W.L. Anczyca i po trzy sztuki A. Fredry, J. Korzeniowskiego i S. Dobrzańskiego. Dominacja dramaturgii polskiej była znacząca; wystawiono jedynie 8 sztuk tłumaczonych, w większości z języka francuskiego. Największą sympatią widzów cieszyli
się Łobzowianie Anczyca, zagrani aż osiem razy. Czterokrotnie pokazano Grube ryby
Bałuckiego oraz Werbel domowy J. Gregorowicza, trzykrotnie Świeczka zgasła A. Fredry,
Fatalistę T. Jaroszyńskiego, Dom otwarty M. Bałuckiego oraz Okrężne J. Korzeniowskiego. Ze względu na ograniczoną publiczność większość sztuk po pierwszym spektaklu
znikała z afisza30.
Recenzenci z reguły komplementowali wartość artystyczną przedstawień, stosując
jednak wobec amatorów taryfę ulgową i ceniąc sam fakt, że na scenie słychać mowę
polską. Jedynie w lutym 1907 roku, w „Świcie”, po premierze Łobzowian zwrócono
Kindlerowi uwagę, że choć wystawienie sztuki Anczyca to dla teatru „ogromny krok

30

Repertuar teatru znajduje się w Aneksie.
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naprzód”31, jednak po raz kolejny
zespół nie powiedział widzom nic
interesującego, nie pokusił się o przygotowanie „cennego dramatycznego
materiału, pokazano jedynie kochany
ludek, traktowany patriarchalnie, nienaturalny stosunek wsi do dziedzica,
a prawdziwej duszy chłopskiej ani śladu”32. Krytyk pytał Kindlera, dlaczego wciąż sięga po teksty Przybylskich,
Bałuckich, Gawalewiczów, po rozmaite „fraki w niedzielnym saloniku”33,
a nie próbuje wystawiać utworów dotyczących spraw współczesnych, np.
Gorczyńskiego czy Hertza.
Słuszność decyzji Kindlera w wyborze takiego repertuaru potwierdzało zainteresowanie publiczności. W wypadku Łobzowian, każde
z ośmiu przedstawień zgromadziło
komplet widzów. Po raz pierwszy
zresztą, i jedyny w krótkiej historii
placówki, zainteresowanie premierą
na scenie PTG wykazywały także
osoby niezwiązane z Towarzystwem.
Oryginalne ludowe dekoracje i kostiumy, tańce i śpiewy w wykonaniu
sekcji baletowej oraz chóru skutecznie zachęcały Polaków do odwiedze4. Afisz wieczoru artystycznego
nia sali PTG. Spektakl wywołał spore
w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym
poruszenie jeszcze przed premierową
prezentacją. Bilety wykupiono na
kilka dni wcześniej, a w dniu przedstawienia przed siedzibą PTG oczekiwało mnóstwo
osób w nadziei, że uda się jakoś jeszcze dostać do sali.
Ważnym przedstawieniem były też Grube ryby Bałuckiego, pierwszy spektakl wieloaktowej komedii. Obserwatorzy traktowali ten występ jako swoistą próbę artystycznej
dojrzałości zespołu. Wyzwanie było tym większe, że Kindler wynajął lepiej wyposażoną
scenę Klubu Komercyjnego i nie mógł zrzucać odpowiedzialności za popełnione błędy
na niedostatki techniczne skromnej salki PTG. W zgodnej opinii recenzentów egzamin
został zdany, a premiera stała na przyzwoitym poziomie. Komplementowano także wy31
32
33

„Świt 1907, nr 7.
Tamże.
Tamże.
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stawienie Okrężnego, Domu otwartego, Świeczka zgasła oraz Werbla domowego. Należy
przypomnieć raz jeszcze, że w ocenach przyjmowano wyłącznie amatorskie kryteria.
Dominacja lekkiego, komediowego repertuaru sprawiała, że cenzura i tajne służby
nie ingerowały w zasadzie w repertuar trupy. Zespół nie miał problemów, aby co roku
otrzymywać zgodę kijowskiego gubernatora na kontynuowanie działalności. Jedyne
ograniczenie, które dotyczyło także innych zespołów, polegało na tym, że przed każdym spektaklem Kindler zmuszony był pokazywać urzędnikom cenzury szczegółowy
program występu, a w wypadku sztuk dramatycznych specjalną adnotację, że zostały
zaakceptowane.
Brak ingerencji nie oznaczał braku kontroli. Wynikała ona głównie z tego, że władze uznawały całe polskie środowisko w Kijowie za niebezpieczne, zdolne do buntów
i spisków. W rezultacie wszystkie instytucje, stowarzyszenia, kluby i zespoły poddane
były wnikliwej obserwacji. Inwigilacja zespołów teatralnych stanowiła jedynie część szerszego procesu. W stosunku do PTG już w lutym 1908 roku konserwatywny, związany
z władzami carskimi, rosyjskojęzyczny dziennik „Kijewlanin” zamieścił szereg napastliwych artykułów, w tym o sekcji
teatralnej, domagając się od władz
jej likwidacji. Wśród argumentów
padały i takie, że w programach wieczorów artystycznych znajdują się
elementy nacjonalistyczne i antyrosyjskie. Pod koniec roku, 24 grudnia, policja skonfiskowała w całości
jednodniówkę Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego, zawierającą artykuły o wszystkich sekcjach
Towarzystwa oraz dział literacki
z fragmentami tekstów B. Prusa,
M. Konopnickiej, A. Świętochowskiego itp. Na początku 1910 roku
PTG było z kolei wnikliwie obserwowane i sprawdzane przez tajne
służby przy okazji śledztwa, które
objęło większość polskich organizacji w Kijowie. W notatce naczelnika
kijowskiej tajnej policji do kijowskiego gubernatora z 8 marca (23 lutego
według kalendarza starego porządku) 1910 roku znalazły się informa-

5. Afisz koncertu, w czasie którego zespół
zaprezentował Łobzowian W. Anczyca
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cje, że PTG, jednoczące na terenie
Kijowa polskie siły demokratyczne,
prowadzi działalność zmierzającą
do odrodzenia niepodległej Polski.
Wśród konkretnych działań, jakie
Towarzystwo miało podejmować,
aby doprowadzić do realizacji tego
celu, wymieniono między innymi
organizowanie co tydzień wieczorów artystycznych konsolidujących
społeczność polską, na których śpiewane były i recytowane patriotyczne
utwory. Z zachowanych materiałów
nie wynika jednak, aby w wyniku
śledztwa podjęte zostały kroki przeciwko członkom PTG, a w szczególności przedstawicielom jego sekcji
artystycznych.

Publiczność
Odległość od centrum i „spartańskie”
warunki panujące w trakcie występów artystycznych odstraszały wielu
widzów od przychodzenia na przedstawienia w PTG. Zespół teatralny,
6. Afisz przedstawienia Łobzowianie W. Anczyca
podobnie jak i pozostałe sekcje, bazował na stałych bywalcach związanych
z Towarzystwem, składających się z osób o przekonaniach demokratycznych i liberalnych.
Kręgi konserwatywne, w tym ludzie pretendujący do miana elity polskiej społeczności
w Kijowie, nie bywali na imprezach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne nie tylko ze względu na warunki lokalowe, ale także z powodów ideologicznych.
Gdy więc jeden ze spektakli Kindler przeniósł do wygodniejszej i większej sali „Ogniwa”,
recenzent „Dziennika Kijowskiego” zauważył: „pomimo odpowiedniego tym razem lokalu
‘wielki świat’ Kijowa także nie dopisał – przeważali stali bywalcy PTG”34.
Bardzo duży procent widzów stanowiła młodzież, dla której zawsze na zakończenie
organizowano całonocne tańce. Rzeczą znamienną dla publiczności PTG była łącząca ją
więź emocjonalna. W recenzjach powtarzały się uwagi o pełnej ciepła i przyjaźni, rodzinnej wręcz atmosferze. Reakcje widzów były spontaniczne, pozbawione snobizmu, pełne
entuzjazmu i życzliwości dla wykonawców, bez względu na ewentualne niedoskonałości
i pomyłki. Kółko nie miało problemów z frekwencją. Wprost przeciwnie, w czasie wy34

„Dziennik Kijowski” 1907, nr 115.
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stępów sala zawsze była przepełniona. Kilkakrotnie
nawet, gdy w mieście panowały ekstremalne warunki atmosferyczne (przenikliwe zimno, innym razem
ogromne upały), a gazety wieściły pustki w teatrach, publiczność PTG zaskakiwała wszystkich, jak
zwykle tłumnie zjawiając się na przedstawieniach.
Warto jednak pamiętać, że zespołowi dysponującemu salą na nieco powyżej 200 osób łatwiej było ją
zapełnić niż chociażby konkurencyjnemu zespołowi
KPTMS.

Stały Teatr Polski
Powstanie zespołu i powody szybkiego
zakończenia działalności (publiczność,
wykonawcy, repertuar)
W maju 1908 roku, po zerwaniu współpracy
z PTG, Kindler udał się do Warszawy. Już we wrześniu prasa pisała o jego powrocie na czele grupy
profesjonalnych aktorów. Nowo powstała placówka
7. Afisz przedstawienia Dom otwarty
w Polskim Towarzystwie
miała przyjąć nazwę Stałego Teatru Polskiego. Przez
Gimnastycznym
kolejny miesiąc gazety polskie prześcigały się w doniesieniach o zespole. Starały się zwrócić uwagę na
doniosłość tego wydarzenia, kiedy po tak wielu latach otwarta zostanie wreszcie stała,
zawodowa scena polska. Przywoływano poza tym bardzo przychylne opinie o zespole,
towarzyszące jego artystycznemu tournée po prowincji. Skład aktorski opierał się na
aktorach trupy objazdowej Kazimiera Kamińskiego, która gościła w Kijowie w marcu 1908 roku. Prawdopodobnie wtedy Kindler porozumiał się z niektórymi artystami
tego teatru na temat możliwości przyszłej wspólnej pracy. Miał spore wsparcie ze strony
„grupy zapalonych jednostek”35, wśród których największą aktywność wykazali mecenasi J. Handelsman, K. Bojarski i W. Kochański, osoby w Kijowie znane z wspierania licznych inicjatyw kulturalnych. Zaoferowali mu pomoc organizacyjną, jak i finansową.
Kindler przywiózł do Kijowa 17 aktorów, do których dołączyło na miejscu kilkoro
amatorów. Zdecydowana większość miała za sobą kilkuletnie doświadczenia zawodowe,
dominowali jednak młodzi wykonawcy. Pięcioro uczestniczyło w gościnnych spektaklach trupy Kamińskiego: Wojciech Dąbrowski, Antonina Klońska, Seweryn Leśniewski, Henryk Małkowski oraz Zofia Złoczewska. Aż siedmioro: Romuald Betcher, Czesław, Antonina Klońska, Kazimiera Leśniowska, Stanisław Orlik, Józef Trzywdar oraz
35
Kartki z życia i rozwoju Teatru Polskiego w Kijowie 1905–1922, zebrał Z. Wilczkowski, Instytut Sztuki PAN
w Warszawie – Dział Dokumentacji Teatru – Zbiory Dawne, D91 (dalej Kartki z życia...).
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Maria Wacławska, miało z kolei w artystycznej biografii występy w warszawskim Teatrze
Ludowym, na deskach którego grał Kindler. Wcześniejsze wspólne występy skonsolidowały grupę, na co zwracali uwagę recenzenci. Podkreślali, że choć Stały Teatr Polski pozbawiony był wybitnych indywidualności, jednak stanowił zgrany, pracowity i w miarę
wyrównany zespół, którego liderami byli: Leśniowska, Kindler i Dąbrowski36.
Inauguracyjny spektakl pokazano 15 października 1908 roku. Dzień wcześniej wsparcia udzielił teatrowi redaktor „Dziennika Kijowskiego”, Edward Paszkowski, wyrażając
wiarę, że zespół na trwałe wpisze się w mapę teatralną Kijowa. Słowa Paszkowskiego były
tym ważniejsze, że należał do osób aktywnie popierających działalność trupy KPTMS.
Akceptacja z jego strony teatru Kindlera miała przekonać innych, emocjonalnie związanych z amatorami, że w zaistniałej sytuacji nie ma konfliktu interesów i w Kijowie obie
te placówki mogą z powodzeniem funkcjonować.
Początkowo wydawało się, że współdziałanie będzie możliwe. Zespół KPTMS bardzo
elegancko przeniósł terminy przedstawień z niedziel na soboty, aby nie grać w te same
dni co profesjonaliści. Równocześnie opiekująca się „Miłośnikami” Konstancja Łozińska, jeden z recenzentów „Dziennika Kijowskiego”, w otwartym liście prosiła redakcję,
aby zwolniono ją z obowiązku pisania o Stałym Teatrze Polskim, gdyż nie chciała być
posądzona o stronniczość37. Grzecznościowe gesty nie zapobiegły konfliktowi. Jeszcze
przed inauguracją liczni, jak się okazało, przeciwnicy Stałego Teatru Polskiego rozpuszczali pogłoski o fatalnym poziomie aktorów, czysto komercyjnym charakterze jego repertuaru, traktując przyjazd trupy Kindlera jako zamach na autonomię lokalnego środowiska artystycznego. Artyści Stałego Teatru Polskiego starali się przekonywać o czystości
swych intencji i łagodzić spory. 11 października wystosowali na ręce redaktora naczelnego „Dziennika Kijowskiego” list do kijowian, prosząc ich o wsparcie, przedstawiając
program artystyczny, a także wyjaśniając powstałe niedomówienia.
„Szanowny Panie Redaktorze!
Dyrekcja Stałego Teatru Polskiego w Kijowie udaje się z prośbą do Szanownego Pana,
jako do Redaktora jedynego codziennego pisma polskiego w tutejszym kraju o umieszczenie tych kilku słów. Zawiadamiamy ogół o otwarciu sezonu w dniu 2 października
(15 października według kalendarza nowego porządku, obwiązującego na terenach Polski – przypis autora) bieżącego roku. Prosząc o poparcie stałej sceny polskiej, Dyrekcja uważa za swój obowiązek wypowiedzieć słów kilka o tych zadaniach, które podjęła
i o tych celach, do których dążyć będzie. Jest to tem konieczniejszą rzeczą że skądinąd
rozsiewane są pogłoski niezgodne z prawdą i szkodzące sprawie, która bądź co bądź ogół
interesować powinna. Stały więc Teatr Polski w Kijowie nie jest przedsiębiorstwem mającym jedynie zysk na względzie. Powstaje on dzięki pomocy i inicjatywie tych, którzy
uznając jego potrzebę w mieście o tylotysięcznej ludności polskiej, postanowili stworzyć przybytek sztuki, a nie źródło oprocentowania własnego kapitału. Sztuce służyć
będziemy, bo jej tylko godna jest mowa polska. Nie lekka muza, nie pieprzny humor,
36
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nie trywialny dowcip rozlegać się będzie na scenie Stałego Teatru Polskiego. Wyłączamy
z repertuaru wszystko, co jest zaprzeczeniem lub obniżeniem sztuki! Dalecy poza tym
jesteśmy od twierdzenia, iż trupa naszego teatru składa się z artystów niezwykłej miary,
tem niemniej utworzona została nie z dyletantów, lecz lepszych sił prowincjonalnych teatrów polskich, ludzi oddanych, miłujących sztukę. Dążenie zresztą Dyrekcji polega nie
na przedstawianiu wirtuozów w poszczególnych rolach. Kładziemy nacisk na zespole,
na podporządkowaniu gry sztuce, a nie sztuki grze. Prosimy więc o zainteresowanie się
naszą pracą, o przekonanie się, że dążymy do celu, jaki nakreśliliśmy, że to, co na tem
miejscu mówimy, czynami stwierdzamy. Prosimy o poparcie nie tylko dlatego, że teatr
jest polskim, lecz w tem przeświadczeniu, iż zasługujemy na poparcie. Łączymy wyrazy
głębokiego szacunku i poważania. Dyrekcja Teatru Polskiego”38.
Druga strona konfliktu nie przyjęła tych argumentów. W październikowym numerze
pisma „Nasza Przyszłość” ukazał się artykuł czytelnika reprezentującego, jak twierdził, poglądy większości Polaków w Kijowie, w którym, po entuzjastycznych opiniach o działalności zespołu KPTMS, stwierdzał, że w kontekście świetnych dotychczasowych wyników tej
amatorskiej trupy Stały Teatr Polski nie jest w Kijowie potrzebny. Przy okazji, nie bacząc
na zapowiedzi repertuarowe twórców, zaatakował ich za chciwość, chęć pogoni za zyskiem
i odejście od misyjnego charakteru sztuki. Do konfliktu wprowadzony został też szerszy
kontekst – narodowy. W artykule bardzo czytelne były aluzje do tego, że wśród twórców
zawodowego teatru znalazły się osoby pochodzenia żydowskiego. Argumenty takie wzmacniać miały tezę, że Stały Teatr Polski obcy jest temu, co „nasze, swojskie, narodowe”, a tym
samym stanowi przeciwieństwo wartości promowanych prze grupę amatorów Kijowskiego
Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki: „Rozpisaliśmy się tak o naszych ‘Miłośnikach’
i ich pracowitej działalności, bowiem od niedawna mamy tutaj inne ‘Dziwadło’. Ni mniej
ni więcej, jak ‘Stały polski teatr w Kijowie’, – którego, jak zapewniał nas pewien ‘jegomość’, od dawna łaknęliśmy i oczekiwali. Teatr ten, prywatne przedsiębiorstwo zabawiania
kijowian – witamy uprzejmie, jak wszystko swojskie, o ile dobre. Obawiamy się jednak, że
przedsiębiorcy ‘stałego polskiego teatru’, panowie Kindler i Handelsman w patriotycznym
zamiarze krzewienia polskiej sztuki scenicznej w starym Kijowie, – idą zbyt pośpiesznie,
na wzór zawziętości przysłowiowego ‘Żyda w tańcu’. Miejscowe ambicje w kierunku swobody scenicznego słowa, tymczasem najzupełniej zadowalają nasi ‘Miłośnicy’ – mniejsza,
jeśli który z nich sepleni, boć to przecież nasza ‘krew z krwi i kość z kości’ – a niezamożna
względnie kijowska publiczność polska, chyba nie będzie w stanie strawić na raz ‘dwa
grzybki’ teatralne – swój rodzimy i obcy, przywieziony z Kiernozi, Pacanowa, czy tam niewiadomo spod jakiej gwiazdy [...]”39. Kończąc artykuł, autor życzył „panom Kindlerowi
i spółce powodzenia”40, dodając zarazem, że, jako człowiek o dużym doświadczeniu, zna
bardzo wielu takich, których teatr doszczętnie zrujnował.
Stały Teatr Polski szybko i bez własnej woli wpisany został w skomplikowany system
wzajemnych zawiści, kłótni i pomówień poszczególnych grupek i koterii polskich w Kijowie. Co gorsze, poza wąskim kręgiem osób patrzących z dystansem na prowincjonal38
39
40

„Dziennik Kijowski” 1908, nr 212.
„Nasza Przyszłość” 1908, nr 10.
Tamże.
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ną małostkowość rodaków, dla wszystkich pozostałych pozostawał „Dziwadłem” spoza
lokalnych układów, był więc czymś obcym, a tym samym budził zawiść. Na dowód
powyższych stwierdzeń można przywołać felieton zamieszczony pod koniec października 1908 roku w „Dzienniku Kijowskim”. Autor określał siebie jako „Wędrowca”, osobę
spoza Kijowa, która usłyszawszy tam polską mowę, postanowiła zatrzymać się w mieście
i zaprzyjaźnić z rodakami. Przeraził go jednak obraz, jaki zobaczył. O przyjaźni, a nawet
o towarzyskiej rozmowie w Kijowie z Polakami nie było mowy, gdyż wszyscy kłócili się
tam ze wszystkimi, a przyczynkiem do konfliktu mogło być niemal wszystko – poglądy
polityczne, status społeczny, miejsce zamieszkania, codzienne przyzwyczajenia i upodobania. Barwny opis „Wędrowca” kończyła znamienna, zasłyszana w mieście uwaga,
dotycząca życia teatralnego: „Jam Miłośnik, a to Stały Teatr, niech przepadnie!!!”41
Choć opinie „Wędrowca” były nieco przesadzone, działalność zespołu Kindlera zakończyła się po niecałych czterech miesiącach. Aktor Stałego Teatru Polskiego, Zygmunt
Wilczkowski, podkreślał we wspomnieniach, że zarówno kierownictwo, jak i sami artyści
dokonywali heroicznych wręcz starań, aby placówka przetrwała przynajmniej do zakończenia sezonu: „Sezon zaczął się dobrze, po miesiącu jednak, czy dwóch, słomiany zapał
publiczności przeminął i teatr zaczął się chwiać. Nie pomogły wyjazdy do Charkowa,
Jekaterynosława i Kamienskoje, nie pomogły gościnne występy Bolesława Leszczyńskiego i Michaliny Łaskiej”42. Pierwsze przedstawienia Stałego Teatru rzeczywiście cieszyły
się dużą popularnością i na sali zasiadały komplety widzów. Jednak wkrótce po ostatnim występie Leszczyńskiego, 24 listopada 1908 roku, Kindler zmuszony był odwołać
przedstawienie z powodu bardzo małej liczby wykupionych biletów. W krótkiej notatce
w „Dzienniku Kijowskim” podkreślano, że winą za taki stan nie można było obarczać
dyrekcji teatru, ani też artystów: „wręcz przeciwnie należy się im wdzięczność, że do tej
pory nie tracili otuchy walcząc z apatią widzów. Obecnie nie mieli jednak możności grać
w takich warunkach. Wymowny to przyczynek do charakterystyki naszych ‘nastrojów’
i ‘stosunków’”43. Spadek frekwencji okazał się tendencją stałą i pod koniec roku sytuacja
finansowa zespołu przedstawiała się już krytycznie. Na początku 1909 roku zaproszono
jeszcze na gościnne przedstawienia bardzo lubianą w Kijowie Michalinę Łaską. Cieszące
się popularnością występy nie uratowały jednak budżetu. 28 stycznia, wystawiając Nitouche Herve’a, zespół żegnał się z „niewdzięczną” kijowską publicznością.
Przy całej niechęci polskiego środowiska do Stałego Teatru Polskiego warto podkreślić, że złe emocje, zawiść w znacznie mniejszym stopniu dotyczyły relacji między obydwoma polskimi teatrami. Wprost przeciwnie, amatorzy i zespół zawodowy współpracowali niekiedy ze sobą, wspólnie organizowali przedstawienia. Pierwszą taką próbą było
przygotowanie wieczoru artystycznego z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Na przełomie roku aktorzy Stałego Teatru Polskiego wzmocnili z kolei
amatorów w trakcie występów gościnnych na ich scenie Stanisława Knake-Zawadzkiego.
Pomoc szczególnie była potrzebna przy wystawieniu Dziadów. Amatorzy w bardzo ładny
sposób odwdzięczyli się potem artystom zawodowym, organizując 9 lutego 1909 roku
41
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na swojej scenie wspólny występ, z którego dochód przeznaczono dla tych członków
Stałego Teatru, którzy opuszczali Kijów. Wymownym znakiem nie najgorszych relacji
było i to, że amatorzy zaproponowali artystom sceny zawodowej, którzy chcieli pozostać
do zakończenia sezonu, stałe miejsce w swoim zespole.
Przyczyny upadku Stałego Teatru Polskiego nie wynikały wyłącznie z okoliczności
niezależnych od jego pracowników. Stanisław Dorski, korespondent teatralny „Przeglądu Krajowego”, twierdził, że poza obojętnością widzów „pewną rolę w niepowodzeniach
odegrało też niedostatecznie dobre skompletowanie trupy, zbyt różnorodny repertuar
oraz zbyt prymitywna wystawa”44. Należy podkreślić, że polska publiczność w Kijowie
miała na co dzień kontakt z dobrymi lokalnymi zespołami rosyjskimi i ukraińskimi,
a także możliwość obserwowania gwiazd sceny polskiej w czasie częstych występów gościnnych. Artystom prowincjonalnym trudno więc było pozyskać względy nieco „rozkapryszonej” publiczności, szczególnie zaś wtedy, gdy ich prezentacje artystyczne nie
pozbawione były błędów.
Problem nie najlepszego „skompletowania” zespołu podnosili już recenzenci po drugim przedstawieniu zespołu, Popychadle J. Szutkiewicza: „Są dziś pewne braki w trupie.
Brakuje na przykład amanta, pan Kindler jest stanowczo zbyt lekki. Słyszeliśmy jednak, że dyrekcja już odpowiednie kroki poczyniła dla zapełnienia luk”45. W kolejnych
tygodniach Kindler dotrzymał obietnicy i zatrudniono dziewięciu nowych aktorów.
„Dziennik Kijowski” komentował wówczas: „Dyrekcja mając już zupełnie skompletowaną trupę, w skład której weszły lepsze siły sceny polskiej, przystępuje do wystawiania
sztuk objętych ogłoszonym w swoim czasie repertuarem”46. W parę dni później, w tej
samej gazecie użyto nawet określenia: „wyborna trupa”47. Pomimo wszystko w zespole
w dalszym ciągu brakowało wykonawców niektórych typów ról, a zmuszonym do zmiany swego emploi aktorom, szczególnie tym o mniejszym doświadczeniu scenicznym,
zdarzały się bardzo słabe występy.
W wypadku oskarżenia o „zbyt prymitywną wystawę sztuk” częściowym usprawiedliwieniem mógł być fakt, że zespół dysponował skromnymi środkami finansowymi, które
nie pozwalały na swobodę w realizacji przedstawień. Z drugiej jednak strony teatr był w tej
komfortowej sytuacji, że miał w swoim składzie aż trzech aktorów, którzy reżyserowali
spektakle: Józefa Trzywdara, Wojciecha Dąbrowskiego i Władysława Kindlera. Dzielili się
oni swymi obowiązkami i w rezultacie mieli sporo czasu na przygotowanie przedstawień.
Tymczasem w recenzjach najwięcej uwag krytycznych kierowano nie tyle pod adresem
skromnej oprawy plastycznej, co błędów reżyserskich, wynikających z niedbalstwa i pośpiechu. Przykładowo, po przedstawieniu Złotego runa S. Przybyszewskiego, recenzent,
wyliczając błędy w opracowaniu sztuki, stwierdzał, że premiera sprawiała wrażenie próby
generalnej. Zwracał także uwagę, że sztuki Przybyszewskiego stanowią trudny materiał do
wystawiania na scenie, „szczególnie jeśli zabiera się do nich bez przygotowania”48.
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S. Dorski, O teatrze polskim w Kijowie. Spostrzeżenia i uwagi, „Przegląd Krajowy” 1909, nr 1.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 219.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 226.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 234.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 236.

36

 Polskie życie teatralne w Kijowie

Magnesem, który mógłby przyciągnąć widzów do Stałego Teatru Polskiego, nie był
także repertuar. Paradoksalnie przyczyna porażki polegała na tym, że Kindler skrzętnie
dostosował się do przedsezonowych obietnic, eliminując z afisza, w zgodzie z życzeniami
oponentów, „lekką muzę, pieprzny humor i trywialny dowcip”. Niepopularna w środowisku polskim prawda o rodzimej publiczności była jednak taka, że kochała ona w dużej
mierze właśnie taki – czysto komercyjny, rozrywkowy repertuar. Stały Teatr, grając trzy
razy w tygodniu – w niedziele, wtorki i czwartki, pierwszy z tych dni rezerwował na sztuki ludowe i współczesne dramaty z życia mieszczańskiego, czwartki na klasykę i utwory
poważne, jedynie wtorkowe spektakle miały się opierać na krotochwilach i farsach. Kindler, pamiętający burzę, jaka rozpętała się wokół repertuaru przed rozpoczęciem sezonu,
gęsto się zresztą z tego faktu tłumaczył, zamieszczając w „Dzienniku Kijowskim” informację, że decyduje się na poświęcenie jednego dnia lekkiej muzie wyłącznie dlatego, że
w mieście istnieje tylko jedna zawodowa scena polska i nie może całkowicie pomijać
lżejszego repertuaru. Konsekwentnie zresztą bronił się później przed pokazywaniem
skandalizujących, śmiałych obyczajowo fars, włączając do wtorkowego repertuaru poza
utworami A. Bissona, M. Hennequina, G. Kadelburga, P. Wolfa czy W. Sardou, także
rodzime komedie Z. Przybylskiego, M. Bałuckiego i A. Fredry.
Błędem Kindlera było jednak to, że
ograniczając widzom tak lubiane przez nich
farsy, nie zaoferował im innych atrakcji,
przykładowo głośnych warszawskich nowości, które być może stanowiłyby, nawet
dla zatwardziałych wrogów, wystarczającą
pokusę, aby odwiedzić Stały Polski Teatr.
Repertuar, oprócz skromnej dawki klasyki
(Mazepa, Otello), zagranej w związku z występami gościnnymi Bolesława Leszczyńskiego, opierał się co prawda na tekstach pisarzy
współczesnych (G. Zapolska, S. Przybyszewski, W. Perzyński, G. Hauptmann, H. Sudermann, A. Strindberg), jednak granych
już od przynajmniej kilku lat przez polskie
teatry49. Zważywszy sporą częstotliwość występów gościnnych w Kijowie, wiele z tych
sztuk było już tu znanych. W rezultacie, poza
gościnami Leszczyńskiego i Łaskiej, zabrakło
w poczynaniach teatru spektakularnych wydarzeń zdolnych poruszyć publiczność.
Pewne ożywienie nastąpiło w związku
8. Afisz spektaklu Ciepła wdówka
z
premierami
dwóch tekstów granych nieco
M. Bałuckiego na scenie Stałego Teatru
wcześniej
w
kijowskim
teatrze Sołowcowa:
Polskiego
49
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Ich czworo G. Zapolskiej oraz Zaczarowanego koła
L. Rydla. Rosyjskie premiery Polacy bardzo ostro skrytykowali za fatalne tłumaczenie, brak zrozumienia dla
intencji autora, złą reżyserię, fatalną grę aktorską itp.
Publiczność, przychodząc wyjątkowo licznie do rodzimego teatru, w mniejszym stopniu była wówczas zainteresowana samymi spektaklami, bardziej zaś szukała
dowodu, że ich teatr i aktorzy są lepsi niż rosyjscy. Na
krótką chwilę skłócone środowisko polskie w Kijowie
stanęło wówczas po jednej stronie barykady, zjednoczone wokół idei wspierania własnego teatru.
W trakcie sezonu, skróconego do niecałych czterech
miesięcy, Stały Teatr Polski pokazał 25 sztuk, z których
15 napisali polscy autorzy. Pomijając okres występów
gościnnych poza miastem50, spektakle, zgodnie z zapowiedziami, grane były regularnie trzy razy w tygodniu, zaś w czasie występów Leszczyńskiego i Łaskiej
codziennie. W sumie odbyło się blisko 40 przedstawień51. Warto nadmienić, że konkurująca z teatrem
trupa amatorów Kijowskiego Polskiego Towarzystwa
Miłośników Sztuki przygotowywała maksimum jedno
9. Afisz spektaklu Ich czworo
przedstawienie w tygodniu. W trakcie sezonu, trwaG. Zapolskiej na scenie Stałego
jącego około 7 miesięcy, grała średnio od 20 do 30
Teatru Polskiego
spektakli. O różnicy poziomów najlepiej świadczą recenzje z przedstawień realizowanych przez oba zespoły
wspólnie. Nawet najbardziej krytyczni wcześniej wobec zespołu recenzenci podkreślali, że
amatorskich wykonawców dzieli od zawodowców z trupy Kindlera przepaść. Stały Teatr
Polski cieszył się do tego znacznie większym zainteresowaniem obcojęzycznej prasy. Amatorzy mogli liczyć na zainteresowanie rosyjskich czy ukraińskich gazet wyłącznie przy okazji występów gościnnych jakiegoś uznanego polskiego artysty. Tymczasem Kindler zadbał
o to, aby anonse przedstawień na co dzień znajdowały się na pierwszych stronach również
obcojęzycznych dzienników. W ślad za tym poszły dość regularne recenzje z przedstawień
tego teatru, umieszczane obok omówień spektakli najbardziej prestiżowych scen Kijowa.
Przesadne byłoby stwierdzenie, że trupa Kindlera odgrywała istotną rolę w życiu artystycznym miasta, z pewnością jednak jej działalność była znacznie mniej anonimowa od amatorskiej trupy Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki.
50
Nie udało się ustalić szczegółowego przebiegu tych występów. Zespół wyjechał z Kijowa po 16 listopada,
a wrócił na pewno przed 7 grudnia 1908 roku. Prasa podawała, że artyści planują zagrać po 5 przedstawień
w Odessie i Kamienskoje. Tymczasem Wilczkowski w swoich wspomnieniach pisze, że odwiedzono 3 miejscowości: Charków, Jekaterynosław i Kamienskoje. W „Dzienniku Kijowskim” ukazała się z kolei informacja, że
część z aktorów Stałego Teatru udała się z Michaliną Łaską do Winnicy, gdzie 22 i 23 listopada brali udział w jej
występach gościnnych.
51
Podanie konkretnej liczby uniemożliwia brak dziennego repertuaru teatru od połowy grudnia 1908 do
początków stycznia 1909 roku.
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Sala teatralna
Kindler, pomny na problemy związane z warunkami pracy na prowizorycznej scence Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego, sprowadzając do Kijowa zawodowych aktorów, zdecydował się na wynajęcie sali teatralnej z prawdziwego zdarzenia. Wybrał najmłodszy z budynków teatralnych Kijowa, G. Szleifera, przy ulicy Meryngowskiej 8. Gmach położony
był zaledwie kilkaset metrów od reprezentacyjnego Teatru Sołowcowa, w samym centrum
miasta, przy zacisznej ulicy biegnącej równolegle do centralnej arterii Kijowa – Kreszczatik. Scena, której pierwszym właścicielem był M. Skuratow, nazywana była powszechnie
Teatrem Nowym. W 1908 roku kolejny właściciel, M.E. Miedwiediew, przeprowadził
w środku generalny remont, czyniąc z kameralnego pomieszczenia nowocześnie wyposażony, funkcjonalny teatr. Zadbano także, aby wnętrze było wygodne dla widzów, z komfortowo urządzonym foyer i specjalnymi buduarami dla pań. Pewne niedogodności wystąpiły
jedynie w pierwszych tygodniach występów polskiego zespołu. Wynikały one z niedoróbek
budowlanych lokalu, oddanego do użytku zaledwie w przeddzień inauguracyjnego spektaklu. Największe problemy sprawiało centralne ogrzewanie, z którym ostatecznie uporano
się dopiero pod koniec października. W marcu 1910 roku sala doszczętnie spłonęła, a na
jej miejscu stanął zupełnie nowy gmach teatralny. Szczegóły dotyczące liczby miejsc czy
zdjęcia budynku, w którym grał zespół Kindlera, nie zachowały się.

10. Współczesny widok ulicy Meryngowskiej (dziś Zankowieckoj)
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Ważniejsze przedstawienia
W krótkiej historii Stałego Teatru Polskiego na plan pierwszy wysunęły się
spektakle z gościnnym udziałem Bolesława Leszczyńskiego. Tragik Warszawskich
Teatrów Rządowych odwiedził wówczas
po raz pierwszy Kijów. Planował cztery
występy, w dniach od 7 do 12 listopada.
Powodzenie skłoniło go do przedłużenia
kontraktu o trzy dodatkowe przedstawienia. Publiczność zobaczyła najbardziej
reprezentatywne kreacje aktorskie gościa,
w tym osławione role: Wojewody w Mazepie J. Słowackiego i Otella w dramacie
W. Szekspira. Poza tym aktor zagrał: Mor11. Afisz spektaklu Zaczarowane koło
L. Rydla na scenie Stałego Teatru Polskiego
temera w Starych kawalerach W. Sardou,
Wilhelma Henschela w sztuce G. Hauptmanna Woźnica Henschel, Ruszczyca
w Złotym runie S. Przybyszewskiego oraz hrabiego Trasta w Honorze H. Sudermanna.
Dla aktorów Stałego Teatru występy te były wymagającym sprawdzianem aktorskiego
rzemiosła. W kolejnych przedstawieniach pojawiały się błędy, nie na tyle jednak duże,
aby zepsuć ogólne wrażenie całości widowiska. Do zamieszania doszło jedynie podczas
sztuki Hauptmanna, kiedy to w jednym z kluczowych momentów akcji Leszczyński
zagrał inaczej, niż to czynił na próbach, a pozostali aktorzy, zamiast kolejnych replik
„zapatrzyli się na mistrza”, stali i przez dobrą minutę nic nie mówili52. W czasie występów z wyśmienitej strony pokazała się czołowa aktorka zespołu, Kazimiera Leśniewska53.
Już w chwili przyjścia do trupy Kindlera prasa anonsowała ją jako jedną z najlepszych
polskich aktorek prowincjonalnych. Pierwsze przedstawienia potwierdzały jej talent,
dopiero jednak występy u boku Leszczyńskiego, a szczególnie rola Amelii w Mazepie
zachwyciła recenzentów.
Spośród spektakli przygotowanych i zagranych samodzielnie recenzenci szczególnie
wyróżnili dwa: Lekkomyślną siostrę W. Perzyńskiego oraz Zaczarowane koło L. Rydla.
W pierwszym wyśmienicie w roli tytułowej zaprezentowała się Maria Wacławska, w dramacie Rydla kolejny świetny występ zanotowała Leśniewska w roli Młynarki, a poza nią
Żołopiński jako Głupi Maciuś, Trzywdar jako Dziadek Leśny oraz Tomaszewski jako
Organista.

52
53

„Dziennik Kijowski” 1908, nr 243.
Używała również nazwiska Leśniowska.
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3. Teatr Polski pod patronatem Kijowskiego Polskiego
Towarzystwa Miłośników Sztuki
Od kółka amatorskiego po teatr zawodowy – zmiany organizacyjne
i dyskusje programowe wokół stałego polskiego teatru w Kijowie
Teatr Amatorski
31 maja 1906 roku zainaugurowało działalność kółko dramatyczne Kijowskich Miłośników Sceny. Opiekunowie, wśród których znaleźli się Teodor Maria Staniszewski wraz
z żoną Konstancją Łozińską-Staniszewską, rozpoczęli równocześnie starania, aby opiekę nad zespołem sprawowało specjalnie powołane towarzystwo teatralne, które w perspektywie umożliwiłoby mu „rozszerzenie swej działalności”54. 22 grudnia 1906 roku
(9 grudnia według kalendarza starego porządku) doprowadzili do zalegalizowania Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki55. Organizatorzy, określeni przez
Staniszewskiego jako „szczupłe grono ludzi dobrej woli, oddanych sztuce i służących
jej”56, zdecydowali, że nowo powstała instytucja będzie nie tylko wspierać działalność
amatorskiego teatru, ale postawi przed sobą ambitniejsze cele objęcia patronatu nad
całokształtem polskiego życia kulturalnego w Kijowie i kijowskiej guberni. Zakładano
organizowanie wystaw malarskich, wieczorów literackich, odczytów popularnonaukowych, wieczorów muzyczno-deklamacyjnych, tworzenie galerii, muzeów i bibliotek. Towarzystwo miało zostać podzielone na sekcje, z których każda odpowiadałaby za rozwój
innej dziedziny sztuki. Statut, opracowany przez mecenasa Ignacego Łychowskiego, napisano w ten sposób, aby Towarzystwo pozostawało otwarte także na nowo pojawiające
się inicjatywy kulturalne57.
W momencie rejestracji funkcjonowała tylko jedna sekcja – dramatyczna i placówce
nie udało się rozszerzyć potem działalności na inne dziedziny. Organem sprawującym
władzę w KPTMS był kilkuosobowy zarząd. Jego podstawowym zadaniem było znalezienie środków na finansowe zapewnienie funkcjonowania zespołu. Poza skromnymi
zyskami ze sprzedanych biletów mógł on liczyć jedynie na hojność sponsorów. Było
to jednak bardzo niepewne źródło. W Kijowie i okolicach nie brakowało co prawda
zamożnych Polaków, nie byli jednak szczególnie zainteresowani wspieraniem mało znanego, amatorskiego teatru. Zarząd współdecydował też o profilu artystycznym trupy:
powoływał kierownika artystycznego, zatwierdzał opracowany przez niego repertuar,
zapraszał na występy gościnne artystów spoza Kijowa. Ingerencje w kompetencje kierownika artystycznego nie były potem częste. Zdarzało się jednak, że korygowano plany
54

„Dziennik Kijowski” 1906, nr 178.
Zob. „Nasza Przyszłość” 1908, nr 6. Siedziba Towarzystwa mieściła się w centrum Kijowa przy ulicy Kreszczatik 41 m. 59.
56
T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 24.
57
Zob. Statut Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy
w Kijowie, Fond 274 op. 4 d. 205.
55
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repertuarowe, najczęściej nie pozwalając na prezentację bardziej śmiałych obyczajowo
sztuk: „Kiedy przed kilku laty wystawiano szereg fars przy udziale głośnej artystki słynącej z tego, że najdrażliwsze momenty w dość przyzwoitej, a zawsze estetycznej formie
dać potrafi, i to fars pozbawionych niemal pikanterii, na głowę kierownika teatru posypały się zarzuty, że propaguje pornografię, a paru wybitnych członków zarządu Towarzystwa Miłośników Sztuki oświadczyło, że chociaż dla różnych przyczyn za wystawieniem
tych fars głosowało, to tym niemniej nie uważają tego faktu za dodatni moment swojej
działalności. Innym razem, gdy Przybyłko-Potocka chciała wystawić sztukę poruszającą
drażliwe problemy – bodajże Wyzwanie, sztukę tę jako niemoralną olbrzymią większością głosów zdjęto z programu”58.
Wybory pierwszego zarządu odbyły się w styczniu 1907 roku. Prezesem został Tomasz Michałowski, jeden z założycieli i redaktorów „Dziennika Kijowskiego”, współtwórca Polskich Komitetów do Rosyjskiej Dumy Państwowej, współzałożyciel, a następnie prezes klubu „Ogniwo”. Jego zastępcą wybrano Teodora Marię Staniszewskiego, zaś
opiekę nad zespołem teatralnym kontynuować miała Konstancja Łozińska59. Ze względu
na ograniczone możliwości finansowe, zarząd zdecydował się nie zmieniać amatorskiego
charakteru placówki. Postanowiono jednak jak najszybciej zatrudnić na stanowisko kierownika artystycznego zawodowego artystę, który pełniłby w zespole także funkcję reżysera i udzielałby amatorom lekcji gry. Akcentowano, że skromne kółko amatorskie nie
zaspokajało ambicji zarządu i w przyszłości miało dojść do przekształcenia się placówki
w stojący na wysokim poziomie stały zawodowy teatr. Przed zespołem stawiano bardzo
ambitne cele: „Organizatorzy mieli na widoku drogę, jaką kroczył znakomity kierownik
Teatru Artystycznego w Moskwie, który z drużyny inteligentnych amatorów stworzył
znakomity, nie mający sobie równego zespół, znany jako zespół Stanisławskiego”60.
Już w marcu 1907 roku zatrudniono do opieki artystycznej nad amatorami pierwszego zawodowego aktora i reżysera, Henryka Grubińskiego61. Był to doświadczony artysta,
bardzo dobrze znający realia pracy i kierowania zespołami prowincjonalnymi. Długi
czas grał także i reżyserował w teatrach warszawskich, w tym w Warszawskich Teatrach
Rządowych, Teatrze Małym, Teatrze Nowości, a przed samym przyjazdem do Kijowa
w Teatrze Rozmaitości. Dla pracy z amatorami bardzo ważne były jego doświadczenia
dydaktyczne w szkole dramatycznej E. Derynga oraz Klasie Dykcji i Deklamacji przy
Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.
Wkrótce jednak po rozpoczęciu pracy uwidoczniły się niedoskonałości zawartej z nim
umowy. Organem w pełni odpowiadającym za wynik finansowy teatru był zarząd. On
też, w razie finansowego fiaska, musiał pokrywać deficyt zespołu. Grubiński zwolniony z troski o finanse placówki znacznie nadwyrężył budżet, wydając na przygotowanie
sztuk dużo więcej, niż na to pozwalały możliwości Towarzystwa. W rezultacie deficyt po
58

„Dziennik Kijowski” 1911, nr 66.
Poza nimi w zarządzie znaleźli się: M. Bukowiński, L. Bursztyński, R. Bülow-Gorow, K. Iwanicki, I. Łychowski, K. Milwid, E. Morawski, J. Orłowska, M. Pieńkowski, K. Rząśnicki, S. Węgliński, K. Wilkoszewski.
W sumie w zebraniu inauguracyjnym udział wzięło ponad 30 osób.
60
T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 24.
61
K. Łozińska objęła wówczas funkcję kierowniczki sekcji dramatycznej KPTMS i jej zadaniem była pomoc
kierownikowi artystycznemu w prowadzeniu zespołu.
59
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zakończeniu sezonu sięgał kilkuset rubli. W październiku 1907 roku, w czasie pierwszego walnego zgromadzenia KPTMS, członkowie zarządu zaczęli się wzajemnie obarczać
odpowiedzialnością za ten stan rzeczy. Staniszewski i Łozińska w wyniku krytyki podali
się do dymisji i dopiero list, podpisany przez aktorów domagających się ich powrotu,
zażegnał kryzys.
Przed nowym sezonem zarząd nie zdecydował się jednak na zmianę dotychczasowego systemu. W trakcie walnego zgromadzenia sugerowano, aby następcy Grubińskiego wyznaczyć określoną subwencję, a w razie jej przekroczenia kierownik osobiście
musiałby uzupełnić niedobory. Zwyciężył jednak pogląd, że przy bardzo małym prestiżu zespołu tego typu warunki utrudniłyby znalezienie kompetentnego kandydata.
Postanowiono jedynie zobowiązać przyszłego opiekuna teatru do ograniczenia kosztów
przygotowania sztuk.

System finansowych rekompensat dla amatorów
W sezonie 1907/1908 funkcję kierownika artystycznego powierzono Antoniemu Siemaszce, kolejnemu artyście mającemu na swym koncie pracę w czołowych polskich teatrach. Współpraca ze Stanisławem Koźmianem i Tadeuszem Pawlikowskim, występy
w teatrach Krakowa, Lwowa, a przede wszystkim w Warszawskich Teatrach Rządowych
i stołecznym Teatrze Małym bardzo podnosiły jego autorytet w oczach kijowskiej publiczności. Siemaszko, podobnie jak Grubiński, obeznany był też z realiami pracy artystycznej na prowincji. Jako administrator okazał się sprawniejszy od swego poprzednika. Nie obniżając poziomu artystycznego, ograniczył koszty wystawiania spektakli. Od
września 1907 roku przedstawienia trupy zaczęły przynosić zyski, dzięki czemu do końca
roku Towarzystwu udało się zrównoważyć budżet. Po stronie przychodów, na które złożyły się składki członkowskie, zyski ze sprzedanych biletów i programów, a także darowizny sponsorów, widniała suma 3472 ruble, po stronie wydatków 3378 rubli.
Najistotniejszą zmianą w organizacji pracy było przyjęcie zasady częściowego wynagradzania amatorów za grę. Zarząd chciał uczynić pierwszy krok w stronę powstania zespołu zawodowego. Pod kierunkiem Siemaszki występowano częściej, a próby odbywały
się także w godzinach przedpołudniowych. Stanowiło to spore utrudnienie dla pracującej części zespołu. Chcąc rekompensować ponoszone straty, zdecydowano się niektórym
z aktorów „zwracać poniesione koszty lub też wynagradzać za stracony czas i korzyści,
polegające na wyrzeczeniu się jakiegoś zajęcia”62. System finansowych rekompensat był
jednak mało precyzyjny. Część grających nie rozumiała, dlaczego nie dostaje pieniędzy
za taką samą pracę jak koledzy. Inni z kolei zaczęli wykorzystywać sytuację i domagać
się od zarządu regularnego wynagrodzenia, grożąc odejściem z teatru. Po zakończeniu
sezonu zrozumiano, że wybrano niewłaściwą drogę rozwoju. Coraz częściej opowiadano się wówczas za uzupełnieniem amatorów o aktorów zawodowych. Zarząd planował
realizację takich postulatów jeszcze w trakcie sezonu 1907/1908. „Dziennik Kijowski”
z dnia 19 stycznia 1908 roku (6 stycznia według kalendarza starego porządku) donosił,
62

T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 24.
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że na zebraniu zarządu wniesiony został projekt przekształcenia trupy amatorskiej w zawodową „przez wyznaczenie niektórym członkom wynagrodzenia oraz dobranie paru
wybitniejszych sił zawodowych”63. Zmiany nie zostały jednak wówczas wprowadzone.

Zespół złożony z amatorów i aktorów profesjonalnych – „mieszany model teatru”
W następnym sezonie kierownictwo artystyczne sprawował Henryk Halicki, aktor i reżyser, związany przez ponad 20 lat z teatrami prowincjonalnymi, w tym z silnymi zespołami Juliana Myszkowskiego w Lublinie oraz Felicjana Felińskiego w Lublinie, Kaliszu
i Ciechocinku. Szansa pozyskania do zespołu aktorów zawodowych dosyć niespodziewanie pojawiła się za jego kadencji. Po rozpadzie Stałego Teatru Polskiego pod dyrekcją
Kindlera zarząd KPTMS, w czasie walnego zgromadzenia w styczniu 1909 roku, zaproponował tamtym aktorom wzmocnienie amatorów, w zamian za stałą gażę64. Kilkoro
z nich udało się przekonać i od końca stycznia publiczność oglądała połączone siły amatorsko-zawodowe. Przyjęte rozwiązania określano jako „mieszany model teatru”. Koszt
utrzymania takiej trupy wynieść miał od 3 do 6 tysięcy na sezon. Zarząd wierzył, że uda
się zgromadzić takie środki. Połączenie sił amatorskich z zawodowymi uznał za optymalne rozwiązanie i tylko Kazimierz Bojarski był temu przeciwny, uważając, że w Kijowie
trzeba jak najszybciej stworzyć w pełni zawodowy teatr.
Wkrótce po walnym zgromadzeniu pojawiły się artykuły prasowe, w których członkowie zarządu, teatralni recenzenci, a także czytelnicy zaczęli się wypowiadać o przyszłości sceny. Opinie były podzielone. Jedni chcieli natychmiastowego przekształcenia
zespołu w placówkę profesjonalną, inni przedstawiali walory „modelu mieszanego”.
W kilku zaledwie publikacjach znaleźć można było konkretne recepty na to, w jaki
sposób skutecznie wzmocnić teatr. Istotne kwestie poruszył jeden z członów zarządu,
Stefan Węgliński. Postulował większą stabilność kadrową zespołu. Dałoby to szansę na
lepsze jego zgranie, a publiczność mogłaby lepiej poznać i polubić własnych aktorów.
Konieczne było też jego zdaniem dużo regularniejsze i częstsze dawanie przedstawień,
przynajmniej trzy razy w tygodniu. „Taka matematyczna regularność w powtarzaniu się
widowisk i niezachwiana pewność, że w pewne dni tygodnia można jako tako spędzić
wieczór w miejscowym teatrze zrobi swoje ‘non vi sed saepe calendo’, wyrobi w nas przyzwyczajenie, potrzebę, zainteresowanie do teatru i zapewni temuż skromny, lecz pewny,
równy i mający warunki dalszego rozwoju byt”65. Warte przytoczenia są też uwagi dziennikarza „Przeglądu Krajowego”, Stanisława Dorskiego, który radził, aby uwolnić kierownika artystycznego od konieczności zajmowania się w teatrze absolutnie wszystkim,
łącznie z administracją. Proponował stworzenie nowego stanowiska, sekretarza teatru,
który odciążyłby kierownika z obowiązków administracyjnych, a poza tym zatrudnienie
„wybitnego i wykształconego artysty”66 jako reżysera oraz „wybitnego literata na kierow-
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„Dziennik Kijowski” 1908, nr 5.
Zob. „Dziennik Kijowski” 1909, nr 16.
S. Węgliński, Teatr Polski w Kijowie, „Dziennik Kijowski” 1909, nr 20.
„Przegląd Krajowy” 1909 rok, nr 1.
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nika literackiego ze stałą pensją, któryby ułożył repertuar i wspólnie z reżyserem nadawał
odpowiedni ton wykonaniu sztuki”67.
Rzeczą charakterystyczną było, że nikt, ani podczas obrad zarządu, ani w czasie publicznej prasowej dyskusji, nie pomyślał o tym, w jaki sposób finansować teatr. Wierzono
wyłącznie w hojność sponsorów. Zarząd nie miał jednak żadnych gwarancji, że dostanie
od nich 3 do 6 tysięcy rubli koniecznych do utrzymania amatorsko-zawodowej trupy.
O niefrasobliwości tych osób świadczyć może fragment z artykułu Węglińskiego: „Pozostawałoby mi napisać o sposobach i środkach, jakich użyć należy, aby taki własny przybytek sztuki, o jakim wyżej pisałem, stworzyć i utrzymać. Ograniczę się zapewnieniem,
że rzecz nie tylko nie jest niedostępną, ale nawet niezbyt trudną. Chodzi o dobrą wolę
grona osób, dobrą wolę bynajmniej nie przewyższającą czyjekolwiek możliwości”68. Dorski, który bardziej jeszcze niż Węgliński obciążał budżet teatru, zupełnie pominął wątek
finansowy. Spotkało się to zresztą z szybką ripostą jednego z czytelników: „Stanisław
Dorski stawia rusztowanie, spod którego – jego zdaniem – powinien się ukazać teatr
polski. Z rusztowania sądząc ma to być dzieło na miarę Fidiasza. Jest tam – w projekcie
i zdolny reżyser, i wytrawny literat – kierownik, i dobry zespół, i wyborowy repertuar
– brakuje tylko bagateli portmonetki pana Caruegi’ego. [...] Ja nie przeczę, że to, czego
wymaga S. Dorski, jest bardzo pięknym, jest ideałem tego, czego pragnąć można, lecz...
Nie trzeba przecież zapominać, że nie mamy własnego gmachu teatralnego, ani zapasu
kostiumów, ani rekwizytów własnych, ani kapitału [...]. Nie projektujemy więc zbyt
wielkich rzeczy, aby się dobre chęci o to nie potknęły”69.
Bardzo szybko przekonano się, jak dużym błędem było bagatelizowanie kwestii finansowych i wiara w „dobrą wolę grona osób”. Prywatni sponsorzy zawiedli i KPTMS
nie otrzymało na utrzymanie trupy wystarczającego wsparcia. Popełniono zresztą więcej
błędów, nie gwarantując darczyńcom możliwości kontroli tego, w jaki sposób zostaną
wykorzystane ich pieniądze. Pozyskując środki, zarząd działał do tego dość obcesowo.
Twórca statutu Towarzystwa, mecenas Łychowski twierdził, że wiele osób zrezygnowało
z dotowania teatru po tym, jak zarząd, po otrzymaniu od nich wsparcia, nie zaoferował,
choćby czysto kurtuazyjnie, możliwości współuczestniczenia w podejmowaniu kluczowych dla losów sceny decyzji.
Przy rosnącym zadłużeniu teatru zarząd zdecydował się na powołanie specjalnej komisji teatralnej mającej uratować sytuację i opracować nowe zasady finansowania placówki.
W skład weszli przedstawiciele KPTMS, a także osoby z zewnątrz: członkowie innych
Towarzystw i recenzenci teatralni. Kilkutygodniowe prace tej grupy nie doprowadziły
do żadnych konkluzji. W rezultacie zarząd zmuszony został przez rozczarowanych jego
działaniami członków KPTMS do ustąpienia. Jeden z odsuniętych, Teodor Staniszewski
uważał, że był to niezwykle niesprawiedliwy krok, gdyż pozbyto się najaktywniejszych
działaczy, zaś ich miejsce „zajęli ludzie, którzy w ogóle znali teatr tylko powierzchownie
z widowni i nie znali, ani nie rozumieli ruchliwej, kapryśnej i nerwowej gromadki amatorów i sami przez tych ostatnich rozumiani nie byli. Rad i wskazówek od ustępujących
67
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nie zasięgano”70. Sytuacja, w jakiej stary zarząd pozostawił teatr, w żaden sposób nie
mogła jednak obronić słów Staniszewskiego.
Po zakończeniu sezonu wydawało się, że scena polska ostatecznie zakończyła działalność. Do połowy sierpnia nowemu zarządowi udało się jedynie spłacić długi i zebrać
niecałe 1000 rubli na sezon 1909/1910. Suma taka nie wystarczyłaby nawet na wynajęcie lokalu71. Optowano więc za rozwiązaniem trupy oraz regularnym zapraszaniem
silnych zespołów i wybitnych artystów na występy gościnne. O upadku kijowskich „Miłośników” rozpisywały się polskojęzyczne gazety, co najprawdopodobniej zmobilizowało
sponsorów do większej ofiarności. W połowie września podano, że teatr wznowi jednak pracę, a na nowego kierownika artystycznego wybrano Aleksandra Staniewskiego.
Jego kandydaturę rekomendował zarządowi KPTMS Edmund Rygier, dyrektor Teatru
Ludowego w Krakowie. Staniewski był najmłodszym i najmniej doświadczonym z dotychczasowych kierowników. Debiutował w poznańskim Teatrze Polskim, gdzie spędził
trzy sezony, a następnie grał w Łodzi i Wilnie. W Kijowie pozostał przez dwa sezony,
1910/1911 i 1911/1912.
W pierwszym z nich nowy zarząd powielił wszystkie błędy swych poprzedników.
Zadowolono się faktem otrzymania wstępnych dotacji, nie myśląc o pozostałej części
sezonu. Kolejny raz przeliczono się z hojnością darczyńców, którzy przekazali potem
KTMS zaledwie 1100 rubli. Tymczasem na samo wynagrodzenie aktorów zawodowych
musiano wypłacić 8500 rubli. U progu sezonu deficyt teatru wyniósł blisko 4700 rubli72. Co gorsze, na dłuższą metę zupełnie nie sprawdził się „mieszany model teatru”.
Amatorzy, szczególni ci, którzy grali w zespole od kilku sezonów, nie mogli się pogodzić
z faktem, że wynagradzani są tylko zawodowcy, w tym debiutanci, o mniejszym nawet
od nich doświadczeniu scenicznym. Staniewski dodatkowo niezbyt się liczył z opiniami
amatorskiej części zespołu, konsultując kluczowe decyzje wyłącznie z aktorami profesjonalnymi. Ci ostatni byli też faworyzowani przy obsadzaniu ról.
W prasie zawrzało, a ton atakom na Staniewskiego i „jego wybrańców” nadawali
zwolnieni wcześniej członkowie zarządu, na czele ze Staniszewskim. Ten ostatni posuwał
się do niewybrednych określeń, jak: „miernoty sceniczne” czy „osobistości spod ciemnej
gwiazdy”73. Stwierdzenia takie podsycały jeszcze konflikt w zespole i utwierdzały przekonanie amatorów o słuszności ich żądań. Doprowadziło to do spektakularnego porzucenia przez większość z nich zespołu. Po pożegnalnym przedstawieniu sezonu 1909/1910
losy teatru raz jeszcze stanęły pod znakiem zapytania. Brakowało pieniędzy na dalszą
działalność i znów nikt nie miał pomysłu, w jaki sposób zaradzić kryzysowi. Bardziej
jeszcze niebezpieczne były nastroje w KPTMS. Opadły co prawda wcześniejsze emocje,
zaprzestano kłótni, pojawiła się za to rezygnacja i apatia. Potwierdzali takie nastroje
w KPTMS nawet najbardziej zagorzali uczestnicy wcześniejszych sporów: „W latach
ubiegłych zazwyczaj o tej porze panowało, jeżeli nie wśród społeczeństwa kijowskiego, to
70
T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 24. Nie
udało się ustalić nazwisk członków nowego zarządu.
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przynajmniej w gronie ludzi interesujących się sprawą, niemałe ożywienie. Planowano,
krytykowano, agitowano, często wichrzono, to prawda, ale czuć było, że sprawa żyje, że
się rusza. W roku ubiegłym do akcji wciągnięto koła szersze. Zwoływano wiece, artykuły, projekty i memoriały w sprawie teatru, jako też energiczne protesty sypały się jak
z rękawa. Może i prowadzono akcję nie jedynie ideowo, może ta kampania agitacyjna
szła nie w imię zasady ‘nie – tak’, ale ‘nie ty’, czyli nie o zasadę, ale chodziło o osobę,
czy też osoby. [...] Nieskończenie smutniej rzeczy przedstawiają się w obecnej chwili.
O przyszłym walnym zgromadzeniu wcale się nie mówi, o planach na przyszłość milczy,
gorzej – wielu członków zarządu ogarnęło zniechęcenie i głośno mówią o rezygnacji, a na
ich miejsce nie ma literalnie nikogo, kto by chciał, nie mówiąc mógł i potrafił, stanąć
do pracy”74.
Problemy, z jakimi borykał się wówczas teatr, były pochodną szerszego zjawiska ogólnej apatii, narastającej w środowisku polskim na Wschodzie. Zwracał na to uwagę korespondent „Dziennika Petersburskiego”: „Po roku 1905-tym byliśmy świadkami, jak
społeczeństwo nasze, korzystając, z jakich takich, praw wolnościowych, entuzjastycznie
prawie zabierało się do roboty kulturalnej. [...] Każda sprawa znajdowała zapalonych
pracowników [...] Minęło 5 lat. To, na co się patrzy obecnie, smutne robi wrażenie, tem
smutniejsze, że to nic, do którego doszliśmy po 5-ciu latach, wydało naszemu społeczeństwu na Rusi świadectwo ubóstwa. [...] Nastąpiła apatia, ludzie z inicjatywą pochowali
się gdzieś, inni znowu zapisali się w szranki instytucji, tyle nas Polaków obchodzące, co
rewolucja w Monaco. Pisma polskie, wydawane w Kijowie i innych miastach, rozchodzą
się bardzo słabo. [...] Szwankuje u nas jeszcze kilka spraw, na które również trochę życzliwiej, jako na placówki kulturalne, spojrzeć należy. Gwałtownie domaga się o ‘maleńkie’
chociażby zdemokratyzowanie nasze ‘Ogniwo’ oraz teatr polski, który raz na zawsze na
stałych i trwałych podstawach należałoby postawić”75.

Stały Teatr Polski złożony z aktorów zawodowych
Po zakończeniu sezonu stało się jasne, że trzeba opracować zupełnie nowy model funkcjonowania teatru. Nie miał jednak kto na ten temat dyskutować. Zwołane na 5 czerwca
1910 roku walne zgromadzenie KPTMS nie odbyło się z powodu braku kworum. Nie
udało się doprowadzić do spotkania także w drugim terminie, 16 czerwca. Zgodnie ze
statutem, zgromadzenie mogło się odbyć nawet bez wymaganej liczby członków; na sali
pojawiło się jednak tylko kilka osób. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji w takich warunkach uznano za bezcelowe. Sytuację próbowała ratować redakcja „Dziennika Kijowskiego”, inicjując publiczną debatę nad losem polskiego teatru76. W czerwcu 1910 roku
wystosowano apel o włączenie się jak największej liczby czytelników do programowej
dyskusji, dzięki której udałoby się stworzyć najlepszy model działania zespołu. Odpowiedziała tylko jedna osoba, Teodor Maria Staniszewski.
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Były członek zarządu przedstawił kompleksowy program funkcjonowania stałej polskiej sceny. Była to z pewnością najbardziej konkretna propozycja po roku 1905, określająca metody jej zarządzania, dobór zespołu i repertuaru, a nawet kwestie dotyczące sali
i publiczności. Przedstawiono ją w trzech obszernych artykułach. Tradycyjnie najwięcej
ogólników zawierała część dotycząca finansowania. Staniszewski znów odwoływał się
do hojności prywatnych sponsorów. Innowacja polegać miała tylko na tym, że apele do
ogółu społeczeństwa zastąpiłyby bezpośrednie rozmowy z najbogatszymi obywatelami,
gdyż „od tych jedynie oczekiwać można poparcia i pomocy skutecznej”77.
W świetle tego, że w latach poprzednich ze strony sponsorów trudno było liczyć
nawet na kilkutysięczną dotację, dziwi wiara Staniszewskiego na zebranie tym razem
12 tysięcy rubli koniecznych do utrzymania grupy. Składać się ona miała z 20 zawodowych aktorów, wynagradzanych od 50 do 200 rubli miesięcznie. Istnienie w pełni profesjonalnego zespołu uznał on bowiem za konieczność, choć w składzie widział miejsce dla
najzdolniejszych amatorów, opłacanych jednak jak i pozostali. W opinii Staniszewskiego
przy takich środkach sezon mógł trwać 6 miesięcy, „a personel, przy dobrym kierownictwie literacko-artystycznym i dobrej reżyserii mógł grać wszystko od farsy do tragedii,
i dać zawsze całość wykwintną. Nie będzie w składzie takiej trupy wielkich, nie będzie
Frenklów i Żelazowskich, ale będą aktorzy z prawdziwym talentem i inteligencją, którzy
po 7–10 próbach będą grać, tak, że wykonanie każdej sztuki jako całość nie ustąpi takiemuż wykonaniu w stołecznych teatrach”78.
W wypadku zgromadzenia mniejszej sumy postulował skrócenie sezonu do 2–3 miesięcy. W takiej sytuacji dopuszczał nawet uwolnienie KPTMS od odpowiedzialności za
finansowanie trupy, powierzając ją przedsiębiorcy „w prywatną subsydiowaną antrepryzę”79. Przyjmował jednak taką ewentualność za ostateczność, obawiając się, że pogoń za
zyskiem prywatnego przedsiębiorcy mogłaby odbić się na wartości repertuaru. Tymczasem „ideowość”, pod którą rozumiał edukacyjno-patriotyczne posłannictwo tej placówki, uważał za najważniejszą cechę kijowskiego teatru.
W okresie wakacyjnym zarządowi udało się uzyskać środki pozwalające zaangażować w pełni zawodowy zespół. Przebierano też w ofertach kandydatów na stanowisko
kierownika artystycznego. Zgłosiło się wówczas wielu prowincjonalnych dyrektorów,
zainteresowanych przywiezieniem w nowym sezonie własnych zespołów. Był to dobry
znak. Kilkuletnia, niewdzięczna i nie zawsze skuteczna działalność kolejnych zarządów
doprowadziła do tego, że teatralni przedsiębiorcy zaczęli kojarzyć Kijów nie tylko z frekwencyjnymi i finansowymi problemami, nie tylko widzieli tam szansę organizacji kilku
występów gościnnych, ale także zaczęli myśleć o możliwości pozostania w mieście na
dłużej. Nie zachowały się informacje, ilu przedsiębiorców złożyło w końcu zarządowi
oferty. Za najlepszą uznano dość niespodziewanie kandydaturę, tak krytykowanego
wcześniej, Staniszewskiego. Miał on jednak wśród działaczy teatralnych także i swoich
zwolenników, przeciwników przekonał z kolei argument, że zna realia kijowskie i obie77
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cuje wzmocnienia zespołu. Zarząd nie zdecydował się na zmianę sposobu finansowania
i zarządzania teatrem, kolejny raz biorąc te zadania wyłącznie na siebie.
Szybko przekonano się, że było to błędem. Pierwszy zawodowy sezon trwał od połowy października 1910 do początku marca 1911 roku, przynosząc największy w historii
placówki, ponadpięciotysięczny deficyt. Zarząd zbyt optymistycznie ocenił możliwości
utrzymania profesjonalistów. Wyłącznie na gaże wydano w sezonie 8 tysięcy rubli, tyle
samo co na wynagrodzenia aktorów i utrzymanie teatru w całym roku 1909. Koniec
sezonu przyniósł dobrze już znane sytuacje, spory i obarczanie się odpowiedzialnością
za zaistniały stan rzeczy, zniechęcenie, problemy ze zwołaniem walnego zgromadzenia
KPTMS, które mogłoby wybrać nowe władze. Tradycyjnie też, po wieszczących upadek
teatru prasowych artykułach, najwierniejsi miłośnicy polskiej sceny zdecydowali się spłacić długi i wspomóc finansowo zespół, przynajmniej na tyle, aby wznowił działalność.
Sezon 1911/1912 przynieść miał jednak zasadniczą zmianę. Zarząd, który zmobilizował do bardziej energicznych działań Kazimierz Bojarski, jednoznacznie opowiedział
się za oddaniem placówki w prywatną antrepryzę. KPTMS wspomogłoby jedynie przedsiębiorcę skromnym, nieobciążającym budżetu Towarzystwa, subsydium. We wrześniu
rozpisano konkurs na stanowisko dyrektora. Prasa pisała o dużym zainteresowaniu prowadzeniem placówki. „Ubiegających się o antrepryzę w Kijowie jest spora liczba, a wśród
nich jest kilka poważnych nazwisk. W wyborze przedsiębiorcy zarząd kierować się będzie
nie tyle warunkami materialnymi, ile gwarancjami, że teatr, subsydiowany przez społeczeństwo, odpowie ideowemu zadaniu, tj. przede wszystkim zwróci uwagę na artystyczne kwalifikacje przedsiębiorcy, repertuar i artystyczny plan działalności. Pertraktacje są
na tej drodze, że najdalej w połowie października rozpoczną się przedstawienia”80.
Optymistyczne prognozy potwierdzał jeszcze na początku października kijowski korespondent „Dziennika Petersburskiego”: „Teatr Polski na sezon bieżący ma być oddany
przedsiębiorcy prywatnemu, zarząd będzie w pewnym sensie subsydiował przedsiębiorstwo. Publiczność polska zwolniona nareszcie zostanie od oglądania na scenie amatorskich dziwolągów – teatr polski może nareszcie znajdzie w Kijowie stałą placówkę, czego pragną bezsprzecznie licznie zamieszkali w Kijowie Polacy”81. Tymczasem rekrutacja
przedłużała się, a w listopadzie władze KPTMS powierzyły kierownictwo artystyczne
Józefowi Popławskiemu, na identycznych jak wcześniej zasadach finansowych. Trudno
zweryfikować, dlaczego, przy „sporej liczbie kandydatów”, w tym „kilku poważnych nazwiskach”, nie wybrano nikogo gotowego do wzięcia polskiej placówki w prywatną antrepryzę. Możliwe jednak, że doniesienia prasowe nie odpowiadały rzeczywistości.
Nominację Popławskiego przyjęto entuzjastycznie. Gazety rozpisywały się, że wybór
nie mógł być trafniejszy. Nowy kierownik miał rzeczywiście ogromne doświadczenie
sceniczne, w tym takie, które mogło być bardzo pomocne w prowadzeniu kijowskiej
placówki. Wielokrotne występy na terenach carskiej Rosji, między innymi w Moskwie,
Petersburgu, Odessie, Charkowie, Kamienskoje, a nawet w samym Kijowie, pozwalały
przypuszczać, że zna specyfikę tych teatrów i potrzeby widzów. Jako organizator i dy80
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rektor licznych imprez wędrownych miał też wyobrażenie o racjonalnym zawiadywaniu finansami. O predyspozycjach artystycznych zaświadczały z kolei kilkuletnie występy w krakowskim Teatrze Miejskim i Teatrze Polskim w Wilnie, z którego przyjechał
w 1911 roku do Kijowa. Niestety, i tym razem kijowian spotkał zawód.
Drugi sezon występów zawodowego zespołu rozpoczęto dopiero w listopadzie 1911
roku. Trwał on jeszcze krócej niż poprzedni, zalewie cztery miesiące. W tym czasie zadłużenie placówki sięgnęło blisko sześciu tysięcy rubli, całkowicie już podważając celowość
finansowania jej metodą pełnego subsydium. W czerwcu 1912 roku doszło do walnego
zgromadzenia KPTMS, w czasie którego zarząd gremialnie podał się do dymisji.

Zespół Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki pod antrepryzą
Franciszka Rychłowskiego
Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu KPTMS stanęło znów przed poważnym dylematem, czy w dalszym ciągu inwestować w rozwój stałej sceny. Paroletnie doświadczenia
pokazały, że jest to zadanie niezwykle trudne, przerastające wręcz umiejętności jego
członków. Zdecydowano się na śmiałe rozwiązanie, aby do nowego zarządu, poza ludźmi
związanymi z życiem kulturalnym i społecznym, włączyć przedsiębiorców i ekonomistów
nie należących do KPTMS. Liczono na ich wiedzę, dzięki której udałoby się „strukturę
teatru postawić na zdrowym komercyjnym gruncie”82. Już na pierwszym posiedzeniu
ustalono, że w sezonie 1912/1913 zespół na pewno nie będzie działał na zasadach pełnego finansowania przez KPTMS. Dla przyszłego kierownika artystycznego postanowiono
wyznaczyć subsydium w wysokości trzech tysięcy rubli, a ewentualny deficyt miał on
pokrywać we własnym zakresie. Uzgodniono też, że jeśli do zarządu nie zgłosi się żaden
odpowiedni przedsiębiorca teatralny, publiczność w nowym sezonie będzie się musiała
zadowolić występami gościnnymi pierwszorzędnych zespołów.
Rozpisany został konkurs na stanowisko dyrektora, kolejny jednak raz, choć zgłosiło
się wielu chętnych, nikt nie chciał zaakceptować warunków postawionych przez zarząd.
Gdy wydawało się, że po raz pierwszy od 1905 roku polskie życie teatralne w Kijowie
ograniczy się wyłącznie do występów gościnnych, z zarządem nawiązał kontakt Franciszek Rychłowski, zainteresowany przywiezieniem własnej trupy. Trudno było oczekiwać
lepszej kandydatury niż twórcy i dyrektora (w latach 1911–1912) Teatru Zjednoczonego, jednego z pierwszych prywatnych warszawskich teatrów. Kierowanie tamtą placówką pozwoliło Rychłowskiemu zmierzyć się ze wszystkimi organizacyjnymi problemami,
jakie czekały go w Kijowie. Nie bez znaczenia było i to, że udało mu się tam zgromadzić
interesujący zespół, na czele z Aleksandrem Zelwerowiczem. I choć ten ostatni nie przyjechał do Kijowa, przeniesionych zostało szereg sztuk wyreżyserowanych przez niego
w stolicy. Jako artysta Rychłowski nie należał do wybitnych indywidualności. Był jednak rzetelnym aktorem i reżyserem, o dużym doświadczeniu zdobytym zarówno w niewielkich zespołach prowincjonalnych, jak i silnych placówkach (Poznań, Łódź, Wilno,
Warszawa).
82

T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 27.
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Negocjacje z Rychłowskim rozpoczęto we wrześniu, przebiegły sprawnie i w październiku nowy dyrektor, na czele przywiezionej z Warszawy trupy, rozpoczął przedstawienia.
Nieznane są bliżej zasady współpracy KPTMS z Rychłowskim, formalnie jednak teatr
w dalszym ciągu pozostawał pod patronatem Towarzystwa. Jego udział we współrządzeniu był potem z sezonu na sezon coraz mniejszy, w końcu ograniczający się wyłącznie do
wypłaty trzytysięcznej subwencji.
Decyzja zarządu o zatrudnieniu Rychłowskiego okazała się przełomową dla dalszych
losów placówki. Pozyskano pracowitego, niezwykle konsekwentnego i operatywnego
przedsiębiorcę, który już w pierwszym sezonie udowodnił, że zespół może przynosić
zyski. „Dyrektor Rychłowski jest pierwszym kierownikiem – przedsiębiorcą, który, pobierając pewne określone subsydium, prowadzi teatr na swoje ryzyko. Rezultatem takiego postawienia sprawy jest to, że, jeżeli za dawnych kierowników teatr dawał deficyty
około sześciu tysięcy rubli rocznie, za czasów p. Rychłowskiego subsydium wynosiło
około trzech tysięcy rubli na sezon, a dyrektor, oprócz opłacenia gaży aktorskiej, osiągnął pewien czysty zysk”83. Po raz pierwszy wydawało się, że zbudowano wreszcie trwały
fundament pod stały polski teatr w Kijowie. W maju 1913 roku zarząd, na identycznych
warunkach, podpisał z Rychłowskim umowę na kolejny sezon. Z frekwencją na przedstawieniach było gorzej, ale również osiągnięty został pewien zysk.
Sytuację skomplikowały wydarzenia I wojny światowej. Wobec konieczności pomocy finansowej dla żołnierzy i ich rodzin, a także osób poszkodowanych w wyniku działań
wojennych, KPTMS trudno było znaleźć sponsorów wspierających działalność teatru.
Zarząd nie był zresztą przekonany, czy wypada w ogóle w takich chwilach zajmować
się finansowaniem placówki wystawiającej głównie repertuar rozrywkowy. W rezultacie
zagrana 20 marca 1914 roku sztuka A. Fredry Damy i huzary była ostatnim występem
zespołu pod szyldem Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki. Dziewięcioletnia opieka i wsparcie ze strony tej organizacji pozwoliły jednak na zbudowanie na
tyle stabilnych podstaw funkcjonowania teatru, że w następnym sezonie Rychłowski
zdecydował się kontynuować działalność już na zasadach całkowicie prywatnego przedsiębiorstwa.

Sale teatralne
Niejeden kijowski zespół mógł pozazdrościć teatrowi KPTMS lokalizacji budynku,
w którym występował. Klub „Ogniwo” mieścił się w pięknym, okazałym gmachu, w ścisłym centrum miasta, przy najważniejszej arterii komunikacyjnej i handlowej – ulicy
Kreszczatik, pod numerem 1, obok reprezentacyjnego Placu Carskiego (później nazwanego Placem Europejskim), w sąsiedztwie hoteli, klubów i licznych placówek rozrywkowych i kulturalnych. Właśnie tędy wiodła droga z centrum do budynku kontraktowego,
w którym koncentrowały się lutowe targi. Zmęczeni robieniem interesów kontraktowi
goście musieli w drodze powrotnej do hotelu mijać budynek klubu. Założyciele teatru
83

„Kłosy Ukraińskie” 1915, nr 2–3.
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12. Budynek klubu „Ogniwo” przy ulicy Kreszczatik 1. Początek wieku XX

liczyli także na korzyści z tego, że przy ulicy Kreszczatik 1 mieściły się inne polskie instytucje, a wieczorami tętniło tam życie rozrywkowe: „«Ogniwo» posiadało obszerny, pięknie urządzony lokal z salonami do gry w karty, salę restauracyjną z wypchanym żubrem
oraz dużą salę koncertowo-balową. [...] W klubie odbywały się zjazdy kontraktowe, bale,
przedstawienia teatralne i przegrywanie w karty fortun”84.
Spośród lokali, jakie pozostawały w gestii polskich organizacji, sala teatralna klubu
„Ogniwo” była największa. Nie było tam co prawda galerii ani balkonów, a krzesła ustawione były na jednym poziomie, jednak widownia, mogąca pomieścić aż 444 osoby,
w pełni zaspokajała potrzeby. W sytuacji, w której pojawiało się więcej widzów, szerokie
przejścia między rzędami dawały możliwość dostawiania krzeseł. Walorem klubu były
niskie koszty wynajmu lokalu, gdyż zespół płacił 8 procent od zysku ze sprzedanych
biletów teatralnych. Nie ponosił tym samym ryzyka, że przy niewielkim zainteresowaniu
spektaklami koszty wynajmu przerosną zyski uzyskane z przedstawienia.
Pomimo wszystkich zalet, niedogodności gry na scenie klubu „Ogniwo” przesłaniały
korzyści. Najistotniejszym problemem był wymiar sceny, nieproporcjonalnej do wielkości całej sali teatralnej; miała ona nieco ponad 7 metrów szerokości i niecałe 4 metry
głębokości; pozbawiona była poza tym zupełnie teatralnego wyposażenia. Innymi mankamentami były: fatalna akustyka, dochodzące z zewnątrz odgłosy z ulicy oraz słabe
84
S. Kwaskowski, Gawędy prowincjonalnego aktora 1897–1936 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie – Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (5), s. 8–9.
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oświetlenie. W takich warunkach niezwykle trudna była inscenizacja sztuk wymagających choćby minimalnie rozbudowanej strony inscenizacyjnej. Wystawianie wielu tekstów było wręcz niemożliwe, chyba że za cenę drastycznych skrótów. Teatr nie był wyłącznym dysponentem sali, w której występował. Odbywały się w niej także często wieczory
wokalno-muzyczne, zajęcia chóru amatorskiego85 czy odczyty popularnonaukowe, które
uniemożliwiały odbywanie prób. Skromne zasoby finansowe teatru nie pozwalały na
znalezienie stałego, zastępczego pomieszczenia, stąd też „z musu próby odbywały się
niejednokrotnie w mieszkaniach prywatnych”86. Parokrotnie z powodu ważnych imprez
organizowanych przez klub „Ogniwo” zespół zmuszony był w ostatniej chwili odwoływać premiery, ewentualnie wynajmować inną salę teatralną.
Narzekania recenzentów, kierowników artystycznych, jak i osób związanych z polskim życiem teatralnym w Kijowie na lokalizację przedstawień zaczęły się kilka miesięcy
po inauguracji, a następnie towarzyszyły zespołowi przez cały czas jego funkcjonowania.
W 1908 roku, po premierze Wesela S. Wyspiańskiego recenzent „Kresów” pisał: „Wydarzeniem dla ‘Miłośników’ była premiera Wesela z 27 stycznia (9 lutego według kalendarza
nowego porządku). Zadanie dla młodego, zaledwie liczącego rok kółka bardzo trudne,
potęguje szczupłość sceny, kłopoty ze zdobyciem akcesoriów scenicznych i kostiumów”87.
Premierze Irydiona Z. Krasińskiego w 1912 roku towarzyszyła pełna gorzkiej ironii opinia: „Poza tym artyści natrafili na kolejny opór – scenę o rozmiarach studenckiego peristylu na czwartaku, uniemożliwiającą wszelki swobodniejszy ruch, a poza tym defekty
oświetlenia”88. Na fatalny stan oświetlenia zwracano uwagę już w roku 1907, kiedy po
premierze Inteligenta B. Gorczyńskiego donoszono: „[...] jak zwykle w ‘Ogniwie’ nie dopisały efekty świetlne, i dopisać nie mogły”89. W 1912 roku, po przedstawieniu Gry serc
S. Kiedrzyńskiego pisano wręcz, że „aktorzy w polskim teatrze wcale nie muszą silić się
na mimikę, grę twarzy, bo i tak nie będzie widać”90. Wielokrotnie w recenzjach powtarzały się też skargi na przeszkadzający w odbiorze przedstawień gwar uliczny. W 1913
roku, podczas występów gościnnych Wojciecha Brydzińskiego, recenzent „Kijewskiej
Mysli”, zachwycając się bogactwem precyzyjnych kresek, jakimi gość potrafił uwidocznić wnętrze i mistykę kreowanych postaci, żałował jednocześnie, „że takie misterium
sztuki rozgrywa się na maleńkiej, klubowej scence, na której nastrój burzony jest wciąż
dochodzącym z zewnątrz gwarem ulicznym”91. Ten sam krytyk, podsumowując działalność polskiego teatru, napisał: „dotychczasowe osiągnięcia polskiego zespołu pokazują,
że w pełni zasługuje na uwolnienie się od swego największego nieszczęścia, jakim jest,
krępująca ręce aktorom i reżyserowi scena w klubie «Ogniwo»”92.

85
86
87
88
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Chór pod batutą prof. Eugeniusza Ryba nosił nazwę Lutnia.
T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 24.
„Kresy” 1908, nr 31.
„Dziennik Kijowski” 1912, nr 288.
„Dziennik Kijowski” 1907, nr 87.
Recenzent podpisujący się jako M-ski, „Dziennik Kijowski” 1912, nr 289.
W. Ćagowiec, „Kijewskaja Mysl” 5.11. 1913.
W. Ćagowiec, „Kijewskaja Mysl” 7.11. 1913.
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13. Zdjęcie Placu Carskiego z początku XX wieku

14. Po lewej stronie budynek, w którym mieścił się klub „Ogniwo”
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15. Współczesny widok na Plac Europejski i miejsce, gdzie stał budynek klubu „Ogniwo”

W trakcie kolejnych sezonów zespół próbował zniwelować mankamenty sali. Na
kompletny jej remont ewentualnie wynajęcie lepszej sceny nie było jednak wystarczających środków. Szansa na zmianę uciążliwej lokalizacji pojawiła się w 1910 roku. W lecie
1909 roku zbankrutował najemca teatrzyku rewiowego „Ermitaż”, a do władz miasta
nie zgłosił się żaden inny chętny, aby pozyskać te pomieszczenia. Ofertą zainteresowały się władze klubu „Ogniwo”, proponując miastu dwunastoletni kontrakt z rocznym
czynszem w wysokości 650 rubli oraz obietnicę inwestycji w wysokości 18 tysięcy rubli,
dzięki którym powstałby w miarę nowoczesny budynek teatralny wraz z ogródkiem.
Dla polskiego teatru rysowała się tym samym szansa przenosin, a w perspektywie kilku
lat możliwość występów na większej i zdecydowanie lepiej wyposażonej scenie. Aplikacja władz klubu „Ogniwo” została jednak odrzucona w czasie zebrania Rady Miejskiej: „Niewielu było przeciw, ale też niewielu za. Jedynie p. Bukowiński poparł pomysł.
W końcu jednak Djakow zasugerował, żeby to wynająć jakiemuś Towarzystwu Gimnastycznemu, które zrobi tam boiska sportowe i pływalnię. I tak podanie ‘Ogniwa’ upadło
podczas głosowania”93.

93

„Dziennik Kijowski” 1910, nr 28.
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Pewne zmiany na lepsze nastąpiły
w marcu 1910 roku. Władze klubu
„Ogniwo” zdecydowały się wówczas
uczynić zespół teatralny wyłącznym
dysponentem sali, tak aby zarówno
przedstawienia, jak i próby spektakli mogły się odbywać bez ograniczeń. Trzy lata później, w lipcu 1913
roku, miał miejsce z kolei częściowy
remont, dzięki czemu na scenie zamontowano „nowe efekty świetlne,
[...] zastosowano innowacje w dziale
dekoracyjnym”94, do użytku widzów
oddano poza tym foyer, a na przedstawienia w okresie letnim także buduar oraz balkon. Pomimo wszystko
sala teatralna wciąż pozostawiała
wiele do życzenia i warunki gry były
dalekie od standardów profesjonalnych zespołów. Remont oznaczał
zarazem dla trupy wzrost kosztów
wynajmu sali, gdyż od grudnia 1913
zespół musiał płacić już nie 8 procent zysków z biletów, lecz 25 rubli
16. Plan sali teatralnej w klubie „Ogniwo”
za każdy zagrany spektakl.
Ograniczenia lokalowe sprawiały, że kolejni kierownicy artystyczni, w przypadku występów gościnnych, benefisów czy
spektakli granych w miesiącach kontraktowych, często decydowali się na wynajmowanie
innych sal. Choć w Kijowie wybór był bardzo duży, zespół ograniczały możliwości finansowe. Z reguły decydowano się więc na korzystanie z mniej reprezentacyjnych scen, dysponujących jednak lepszym od „Ogniwa” zapleczem technicznym. W sumie w trakcie
9 sezonów goszczono w 6 różnych salach teatralnych: w Teatrze Nowym (do 1907 roku
nosił nazwę Teatru Skuratowa) przy ulicy Meryngowskiej 8, Teatrze Małym przy ulicy
Kreszczatik 15, Klubie Komercyjnym, początkowo przy ulicy Kreszczatik 1, a następnie
przy ulicy Aleksandrowskiej 18, Teatrze Sołowcowa przy Placu Mikołajewskim, Klubie
Szlacheckim przy ulicy Kreszczatik 29 oraz Polskim Towarzystwie Gimnastycznym przy
ulicy Luterańskiej 32.
Spośród wyżej wymienionych sceną o największym prestiżu był Teatr Sołowcowa,
w którym na co dzień występowała rosyjska trupa dramatyczna, uważana za najmocniejszy zespół Kijowa. Było to ulubione miejsce spędzania wieczorów przez rosyjską arystokrację. Budynek mieścił się w samym centrum miasta, blisko Kreszczatiku, lecz nieco
94

„Dziennik Kijowski” 1913, nr 221.
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na uboczu od hałaśliwej arterii, na
przytulnym, otoczonym zielenią
placu. Nowoczesna sala, dysponująca wszystkimi ówczesnymi nowinkami technicznymi, mogła pomieścić ponad 1500 widzów na parterze,
balkonach pierwszego piętra, galerii
oraz w licznych lożach. Salę wynajął
w marcu 1913 roku Rychłowski na
występy gościnne Kazimierza Kamińskiego.
Scena Teatru Nowego nie przynależała na stałe do jakiegoś zespołu
i najczęściej wynajmowana była przez
kolejnych właścicieli na krótkoterminowe występy gościnne. Zespół
KPTMS po raz pierwszy wynajął ten
teatr od W. Skuratowa w 1907 roku,
kiedy opiekę artystyczną nad amatorami sprawowała samodzielnie Konstancja Łozińska. Nie zachowały się
informacje o wyglądzie i rozmiarach
Teatru Nowego. Wiadomo, że był
17. Plan teatru Sołowcowa
większy i lepiej wyposażony od sali
„Ogniwa”, jednocześnie jednak na
tyle kameralny, że utrudnione było
wystawianie w nim rozbudowanych inscenizacji. W 1907 roku polski teatr zagrał tam
tylko jeden spektakl, Flirt Bałuckiego. W 1909 roku scenę przy Meryngowskiej wynajęła
trupa Kindlera, a po jej rozwiązaniu, stojący na czele zespołu KPTMS, Henryk Halicki na cztery przedstawienia (trzy z gościnnym udziałem Mieczysława Frenkla w czasie
lutowych „kontraktów” oraz kwietniowych spektakli benefisowych, kończących sezon).
W 1910 roku teatr spłonął. Nowy właściciel, N.W. Dagmarow odbudował i zmodernizował salę. Dysponowała 950 miejscami siedzącymi, rozlokowanymi w 25 rzędach
foteli na parterze, dwóch piętrach lóż i 9 rzędach krzeseł na balkonie. Scena nie była
obszerna i w wypadku większych inscenizacji stanowiła ograniczenie. Nowocześnie wyposażony budynek spełniał jednak większość technicznych oczekiwań. Zespół KPTMS
występował tam po raz pierwszy w sezonie 1913/1914 od lutowych „kontraktów” aż do
zakończenia sezonu. Gmach został zniszczony w trakcie II wojny światowej, jego zdjęcia
się nie zachowały.
Teatr Mały działał na zasadach zbliżonych do Teatru Nowego, często goszcząc różne
trupy dramatyczne. Zlokalizowany był przy ulicy Kreszczatik 15, w sąsiedztwie teatrzyków muzycznych i kin. Sala, mogąca pomieścić ponad 600 widzów, składała się z 18
rzędów krzeseł na parterze oraz 12 rzędów na balkonie. Na występy w sali Teatru Małe-

Formowanie się i działalność stałego, zawodowego teatru polskiego w Kijowie w latach 1905–1914

18. Zdjęcie gmachu Teatru Sołowcowa (widok z początku XX wieku)

go zdecydowało się trzech kierowników artystycznych polskiego teatru.
Antoni Siemaszko zaprezentował
tu spektakl inaugurujący sezon,
a następnie dwa występy gościnne
Mieczysława Frenkla. Henryk Halicki zagrał tam dwa przedstawienia,
jedno z gościnnym udziałem Michaliny Łaskiej, drugim była głośna
sztuka Diabeł F. Molnara, wymagająca skomplikowanych dekoracji
i efektów specjalnych. Dwukrotnie
przenosił się też do Teatru Małego
w sezonie 1909/1910 Aleksander
Staniewski, przy okazji występów
Michaliny Łaskiej oraz Romana Żelazowskiego.

19. Plan Teatru Nowego
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20. Ulica Kreszczatik, po prawej stronie budynek Teatru Małego

21. Po prawej stronie Sala Klubu Szlacheckiego przy ulicy Kreszczatik 29

Sala Klubu Szlacheckiego była jednym z tych miejsc, w którym koncentrowało
się życie rozrywkowe i towarzyskie Kijowa. Numer 29 ulicy Kreszczatik znajdował się
w środkowej części tej arterii. Przewyższająca znacznie rozmiary „Ogniwa” sala klubu
wynajmowana była zwykle przez zespoły komediowe, muzyczne bądź rewiowe. Często odbywały się w niej także koncerty, wieczornice czy uroczystości okolicznościowe.
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22. Współczesny wygląd budynku Klubu Komercyjnego (Filharmonia Kijowska)

W 1913 roku Rychłowski w okresie kontraktowym przeniósł tam organizację polskich
przedstawień, zapraszając na występy gościnne liczne gwiazdy polskiej sceny.
Kijowski Klub Komercyjny do roku 1908 zlokalizowany był przy ulicy Kreszczatik 1, piętro powyżej klubu „Ogniwo”. Warunki do gry nie były tam lepsze od sceny
KPTMS. Antoni Siemaszko przeniósł się jednak do tej sali w lutym 1908 roku, gdyż
zarząd „Ogniwa” zarezerwował pomieszczenie polskiej trupy na imprezy towarzyskie.
Z czasem Klub Komercyjny przeniósł się do budynku przy ulicy Aleksandryjskiej, biegnącej w dół od Placu Europejskiego, w stronę dzielnicy Padoł i budynku kontraktowego. Dysponował wówczas jedną z najładniejszych sal koncertowych w mieście, mogącą
pomieścić ponad 1000 osób. Do gmachu przylegał potężny ogród, w którym w lecie
odbywały się koncerty, grywały kabarety i teatrzyki ogródkowe. Wynajęcie sali w 1912
roku przez Józefa Popławskiego nastąpiło, gdy klub „Ogniwo” odmówił teatrowi dalszego wynajmowania sali.
Bardzo źle wyposażonej scenki Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego w żaden sposób nie można byłoby porównać do wcześniej wymienionych sal. Zagrano tam tylko raz,
w październiku 1907 roku, za kadencji Antoniego Siemaszki. W Panu Benecie wystąpili
wspólnie aktorzy Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki i Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego.
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Wykonawcy i program artystyczny
Sezon 1906/1907
Pierwszy sezon występów zespołu KPTMS trwał od końca maja 1906 do początku maja
1907 roku. Kierownik artystyczny, Konstancja Łozińska, wnuczka Józefa Ignacego Kraszewskiego, nie była zawodową aktorką, ani reżyserem, ale miała związki z teatrem, pisząc sztuki dramatyczne grywane przez amatorskie i, sporadycznie, zawodowe teatry.
Od przyjazdu do Kijowa w 1902 roku współpracowała w przygotowywaniu okolicznościowych przedstawień i widowisk na cele charytatywne. Po rozpoczęciu wydawania
„Dziennika Kijowskiego” związała się z redakcją jako stały recenzent teatralny gazety.
Henryk Grubiński dołączył do zespołu KPTMS dopiero w marcu 1907 roku, dwa miesiące przed zakończeniem sezonu.
W inauguracyjnym przedstawieniu wzięło udział osiem osób, panie: Nemo, Leszcz
i Sokolicz, oraz panowie: Dołęga, Notowski, Temeski, Sławski i Zgor95. Nie wiadomo, czy
wszyscy wchodzili w stały skład zespołu. W pierwszych sezonach, gdy teatr złożony był
wyłącznie z amatorów, do gry w spektaklach regularnie zapraszano także organizatorów
imprez, sponsorów czy znajomych. W rezultacie w recenzjach z przedstawień w jednym
tylko sezonie 1906/1907 przewinęło się ponad 40 nazwisk96. W czterech amatorskich
sezonach, od 1906 do 1910 roku, prasa wymieniała ponad 120 wykonawców, przy czym
większość związana była z zespołem jedynie okazjonalnie. Rotacja personelu była bardzo
duża. Zaledwie 4 osoby: Leoński, Lubicz, Nemo i Pasek97 grały od momentu założenia
placówki do chwili przekształcenia jej w zawodowy teatr. Siedmioro innych wykonawców, Mikoszanka, Eugeniusz Morawski, Tadeusz Pudłowski, Radwan, Sudolski, Temeski98 i Józef Wadzyński występowało regularnie przez trzy sezony. W przedstawieniach
co roku pojawiało się minimum 20 debiutantów. Większość amatorów rekrutowała się
z kręgu uczącej się młodzieży, głównie akademickiej, i spośród inteligencji.
W sezonie 1906/1907 poziom gry był bardzo niski, jedynie Pasek i Radwan mieli
predyspozycje pozwalające myśleć w przyszłości o zawodowej scenie. Pasek nie do końca
mógł wykorzystać swe uzdolnienia ze względu na problemy zdrowotne, które na całe
miesiące wyłączały go z gry. Z pozostałych wykonawców w miarę dobrze grali: Jarema,
Oksza, Temeski i Lubicz99, nie wybijali się jednak ponad poziom początkujących amatorów. W zespole znalazły się jednak i takie osoby, które w ogóle nie były predysponowane do występów na scenie. Największym problemem „Miłośników” była zła dykcja
i niepoprawna polszczyzna. Brak kontaktu z językiem polskim sprawiał, że źle wymawiali i akcentowali poszczególne słowa. Spośród wykonawców, którzy wystąpili w sezonie
1906/1907, Janina Terpiłowska trafiła potem na deski zawodowego teatru. Nie należała
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Imion nie udało się ustalić.
Nazwiska wszystkich wykonawców zamieszczono w Aneksie.
Imion nie udało się ustalić.
Imion części z nich nie udało się ustalić.
Imion aktorów nie udało się ustalić.
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jednak do stałego zespołu KPTMS; w 1906 roku miała siedem lat i obsadzano ją w rolach dziecięcych.
W pierwszym sezonie zespół przygotował 11 spektakli100, w tym 6 pod kierunkiem
Konstancji Łozińskiej (po jednym w maju, październiku, listopadzie i grudniu 1906
roku oraz dwa w styczniu 1907 roku101) oraz 5 zrealizowanych przez Grubińskiego.
Temu drugiemu udało się częściej pokazywać przedstawienia – trzy razy w marcu i dwa
razy w kwietniu 1907 roku. Mimo wszystko wciąż grano bardzo rzadko i nieregularnie,
a skala oddziaływania zespołu na środowisko polskie była niewielka. Repertuar, przyjmując kryteria amatorskie, był dosyć ambitny. Starano się sięgać po utwory o wysokich wartościach literackich. Dominowały komedie: J.A. Fredry (Hipnotyzm), A. Fredry
(Damy i huzary oraz Zemsta), S. Dobrzańskiego (Złoty cielec), zaś z współczesnych autorów: Z. Przybylskiego (Debiutantka), M. Gawalewicza (Barkarola) i M. Bałuckiego
(Flirt). Przygotowano również kilka poważniejszych sztuk, w tym: fragmenty Erosa i Psyche oraz Finał komedii J. Żuławskiego, Inteligenta B. Gorczyńskiego oraz W sieci J.A.
Kisielewskiego.
Główny wysiłek Łozińskiej i, w jeszcze większym stopniu, Grubińskiego skierowany
był nie tyle na pokazywanie przedstawień szerokiej publiczności, co na pracę dydaktyczną z amatorami. Wystawianie sztuk stanowiło przede wszystkim element kształcenia
młodzieży.
Próby przeplatane były warsztatami, w czasie których kierownicy uczyli młodzież
podstaw aktorstwa, uzupełniając praktykę wiedzą teoretyczną. Grubiński dodatkowo
jeszcze udzielał chętnym bezpłatnych lekcji indywidualnych. Zespół dzięki takim staraniom stał się mocniejszy, co zaowocowało pod koniec sezonu lepszymi występami.
Pierwsze przedstawienia wypadały słabo. W komediach amatorzy potrafili jeszcze bawić publiczność, sztuki poważniejsze dużo bardziej obnażały braki warsztatowe. W trakcie
spektakli Finału komedii i W sieci znudzeni widzowie wychodzili nawet z sali. Kiedy jednak
w drugiej części sezonu Grubiński ponownie opracował sztukę Kisielewskiego, widzowie
zobaczyli profesjonalnie wyreżyserowane i dość poprawnie zagrane widowisko. Wyzwanie
było tym większe, że do udziału w nim zaproszono aktora Warszawskich Teatrów Rządowych, Teodora Rolanda. Premiera odbyła się 27 marca. Zapowiadający występy recenzenci obawiali się, aby spektakl nie zamienił się w popis jednego wykonawcy, niemającego
wsparcia w pozostałych. „Miłośnicy”102 sprostali jednak zadaniu. W „Kresach” napisano, że
„zdołali odtworzyć dość trudny utwór dramatyczny z całą precyzją, uwydatniwszy zasadnicze cechy charakteru bohaterów i rozwinąwszy akcję ze swobodą i siłą”103.
Występy Rolanda stały się największym wydarzeniem artystycznym sezonu. Zagrał
z zespołem nie tylko w W sieci, lecz także w dramacie Łozińskiej Błękitna. Po raz drugi
amatorzy pokazali się w towarzystwie aktora zawodowego 8 maja 1907 roku. W trakcie
100

Repertuar zamieszczono w Aneksie.
W związku z tym, że kierownicy teatru planowali rozkład repertuaru według kalendarza starego porządku,
liczbę sztuk w miesiącu podaje się również według tego kalendarza. Konsekwentnie będzie to realizowane również
w innych częściach przy omawianiu liczby sztuk granych przez teatry w poszczególnych miesiącach.
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Popularne wówczas określenie aktorów teatru KPTMS.
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„Kresy” 1907, nr 9.
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benefisu wystąpił, po raz pierwszy i jedyny na scenie KPTMS, Grubiński. Wystawiono
Zemstę A. Fredry i Filiżankę herbaty C.L. Truineta. Jednym z lepszych przedstawień były
również Damy i huzary Fredry, choć w tym wypadku recenzent zagubił wszelkie proporcje, porównując przedstawienie do tych, jakie można było obejrzeć w Warszawskich
Teatrach Rządowych104.
Na zakończenie sezonu „Miłośnicy” wyjechali na występy gościnne do Pohrebyszcz,
zaproszeni przez rodzinę Kraczkiewiczów. Zagrali dwukrotnie, 5 i 6 lipca: Radców pana
radcy M. Bałuckiego i „jakąś komedyjkę”105. Przedstawienia odbyły się w budynku cukrowni, gdyż Pohrebyszcze nie posiadały sali teatralnej. „Urządzono jednak prawdziwą
scenę, przeprowadzono elektryczność, nie zapomniano o rampie, garderobach, przybrano salę girlandami kwiatów – słowem teatr pełną parą”106. Polacy zamieszkujący niewielką mieścinę, pozbawieni na co dzień atrakcji kulturalnych, witali amatorów niczym
czołową scenę zawodową. „Miłośnicy” mieli sporą satysfakcję, widząc, że przyczyniają
się do popularyzacji języka i kultury polskiej. Grubiński nie uczestniczył już w tym wyjeździe, a w przygotowaniu sztuk zastąpił go Pasek.
Wyjazd na prowincję i spektakle gościnne stanowiły zwieńczenie dość udanego sezonu. Choć zagrano niewiele przedstawień, a w sali „Ogniwa” pojawiało się wąskie grono
widzów, amatorzy stali się silniejszym zespołem. Pracując z doświadczonym pedagogiem,
poznali podstawy aktorskiego warsztatu, co miało owocować w kolejnych sezonach.
Z podsumowujących sezon wypowiedzi członków zarządu KPTMS, jak i recenzentów
wynikało, że w pierwszym sezonie takie były wobec nich oczekiwania.

Sezon 1907/1908
Antoni Siemaszko kontynuował program swego poprzednika, uznając za najważniejsze
dalsze doskonalenie umiejętności aktorskich zespołu. Zintensyfikował nawet liczbę prób
i zajęć dydaktycznych. Jedne i drugie odbywały się dwa razy dziennie. Dodatkowym
elementem edukacji amatorów była możliwość wspólnych występów z Siemaszką. Grubiński zaledwie raz zdecydował się na grę, tymczasem jego następca uczynił z tego stałą
praktykę. Zaproszono też gościnnie do Kijowa, na wspólne występy z amatorami, kolejnego aktora WTR, Mieczysława Frenkla. W rezultacie poziom gry „Miłośników” stał się
znów nieco wyższy, a przede wszystkim zmniejszyły się dysproporcje między najlepszymi
i najsłabszymi.
Nowy kierownik potrafił trafnie wynajdywać w grupie szczególnie utalentowanych
wykonawców, a następnie indywidualnie już rozwijać ich umiejętności podczas prywatnych lekcji. Czworgu z takich osób udało się potem trafić na deski profesjonalnych
teatrów. Największą karierę zrobiła Jadwiga Żmijewska, uważająca się za uczennicę Siemaszki. W 1914 powróciła do Kijowa, zaangażowana przez Franciszka Rychłowskiego.
Na scenę kijowską, już w charakterze zawodowej aktorki, trafiła także Jadwiga Gzylewska. Bardzo krótko trwała natomiast przygoda z profesjonalnym aktorstwem dwóch
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Zob. S. Sudolski, „Dziennik Kijowski” 1906, nr 223.
„Dziennik Kijowski” 1907, nr 145 nie podawał tytułu sztuki.
Tamże.
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pozostałych wykonawców, Eugeniusza Morawskiego i Józefa Wadzyńskiego. Morawski
w 1909 roku występował w krakowskim Teatrze Ludowym, a w lutym 1910 roku w zespole operetki lwowskiej107. Wadzyński w czerwcu 1908 roku „zaangażowany został na
szereg występów gościnnych w Teatrze Małym Mieczysława Gawalewicza”108. Nie otrzymał stałego angażu i po wakacjach powrócił do Kijowa. Spośród pozostałych „Miłośników” dobre recenzje towarzyszyły występom Jerzego Wronckiego i Bolesławskiej109,
a także wyróżniającym się w sezonie poprzednim, Paskowi i Radwan. W sumie wystąpiło
wówczas 42 wykonawców, w tym blisko 30 debiutantów110.
W nowym sezonie zespół częściej i z większą regularnością wystawiał przedstawienia.
W przedsezonowych zapowiedziach Siemaszko informował, że „Miłośnicy” będą grać
dwa razy w miesiącu, przy czym jeden ze spektakli poświęcą komedii, a drugi sztukom
poważnym – dramatowi, tragedii itp. Odbyły się 23 spektakle, nie wliczając występów
gościnnych w Białej Cerkwi, Berdyczowie, Odessie i Charkowie111. Jedynie w listopadzie
1907 roku i w marcu 1908 roku nie udało się zrealizować zamierzeń i wystąpiono raz
w miesiącu. Od grudnia 1907 roku do stycznia 1908 roku przedstawienia były jednak
dawane 4 razy w miesiącu, zaś w lutym i kwietniu 1908 roku nawet 5 razy112. Ustalając
repertuar, umiejętnie dostosowano go do kalendarza ważniejszych wydarzeń, jakie przyciągały do Kijowa spore rzesze Polaków. Największa liczba przedstawień zagrana została
w lutym, w okresie „kontraktów”. Powtórzono wówczas przede wszystkim sztuki cieszące się wcześniej sympatią widzów.
Repertuar zdominowały rodzime utwory. Zagrano sztuki 13 polskich i jedynie 3 obcych autorów. Najczęściej, cztery razy, sięgano po komedie A. Fredry. Poza tym trzykrotnie wystawiono teksty J. Blizińskiego, dwukrotnie M. Bałuckiego, G. Zapolskiej i J. Żuławskiego. Zgodnie z obietnicą w równym stopniu przygotowywano komedie i sztuki
poważniejsze. Zasługą Siemaszki było wprowadzenie na afisz współczesnego dramatu
modernistycznego, nieznanego w dużej mierze kijowskiej publiczności. Wystawiono
między innymi: Wesele S. Wyspiańskiego, Dla szczęścia S. Przybyszewskiego, Karykatury
J.A. Kisielewskiego, Inteligenta B. Gorczyńskego, Ahaswera G. Zapolskiej oraz Mirtowy
wianek J. Żuławskiego. Nowy kierownik bez kompleksów podchodził do bardzo trudnych do zagrania sztuk, przekraczających niejednokrotnie możliwości trupy. Czynił tak
w pełni świadomie, uważając, że palcówka musi wypełniać zadania edukacyjne wobec
własnej publiczności i nie ograniczać się wyłącznie do łatwego w przygotowaniu, rozrywkowego repertuaru.
Nie wszyscy jednak zgadzali się z tym, domagając się wystawiania przez amatorów
nieskomplikowanych komedii. Po jednej z premier, złożonej z szeregu śmiesznych, niefrasobliwych jednoaktówek, recenzent „Świtu” z satysfakcją pisał: „Siemaszko zdołał
już ocenić siły artystyczne i talenta sceniczne drużyny ‘Miłośników’ – uczynił to już
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Informacje te mogą dotyczyć jednak różnych osób.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 123.
Nie udało się ustalić imienia.
Nazwiska wszystkich wykonawców zamieszczono w Aneksie.
Repertuar zamieszczono w Aneksie.
Liczby spektakli konsekwentnie podawane według kalendarza starego porządku.
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i odradził naszym amatorom porywać się na rzeczy wielkie i wymagające specjalnych
uzdolnień. Toteż zamiast Szalonej Julki lub Karykatur mieliśmy wesołe komedyjki. I nie
żałowaliśmy tego, bo wykonanie zapowiedzianych przez afisz sztuk było poprawniejsze.
[...] ‘Miłośnicy’ zrozumieli rzecz niezmiernie prostą, mianowicie uznali wraz z publicznością, że łatwiej przemawiać do humoru tej ostatniej, niż starać się wykrzesać z siebie,
no i z audytorium swego wrażenia podniosłe, dreszcze rzetelnego i intuicyjnego czucia
sytuacji i komplikacji dramatycznych. Zrozumieli też oni, że przy oglądaniu komedyjek
publiczność, zależnie od ich wykonania, może się więcej lub mniej śmiać, lecz nie ma
powodu do oburzenia, które każdy miłujący sztukę przy wadliwym interpretowaniu typów dramatycznych odczuwa...”113
Siemaszko, niezbyt licząc się z sugestiami recenzentów, do końca sezonu bardzo konsekwentnie sięgał po różnorodny repertuar, nie unikając nawet najtrudniejszych wyzwań. Jednym z nich była premiera Wesela, w lutym 1908 roku. Sztukę wystawiono, by
uczcić pamięć zmarłego w listopadzie 1907 roku Stanisława Wyspiańskiego. W związku
z tym wydarzeniem w Kijowie odbyło się bardzo wiele imprez. Teatr polski planował
urządzić wieczór literacko-artystyczny, Siemaszko zmienił jednak plany i przygotował
Wesele. Wywołało to prawdziwą burzę, porywanie się przez amatorów na tak ważny dla
narodowej kultury tekst uznali niektórzy za zuchwalstwo, „brak szacunku dla rzeczy
drogich i świętych”114. Kierownika bronili członkowie KPTMS, podkreślając, że „dla
ludzi, którzy mieli możliwość obejrzenia tej sztuki we Lwowie, Warszawie, Krakowie,
obejrzenie tej sztuki w Kijowie, w wykonaniu amatorów było po prostu zbędne. [...] Ale
oprócz tej grupy jest inna, dużo liczniejsza, która nie miała możliwości oglądania Wesela
na innych scenach. Oni w kwestii wystawienia Wesela mieli zupełnie inne zdanie”115.
Spektakl zaskoczył wszystkich. Nie był co prawda pozbawiony błędów, jednak wystawiono go i zagrano bardzo poprawnie. Recenzent „Kresów” ocenił, że „dzielna drużyna
nie tylko, że nie zasypała się, ale także miała chwile doskonałe, których cała sala słuchała
z niekłamanym przejęciem. Ci co Wesele widzieli we Lwowie i w Warszawie nie doznali rozczarowania”116. W klubie „Ogniwo” zgromadził się komplet widzów, a dla wielu
chętnych zabrakło biletów. Według obserwatora „Kresów” część z publiczności pojawiła
się w teatrze tylko po to, aby zobaczyć „klęskę ‘Miłośników’ i Siemaszki”117. Dla nich
wieczór zakończył się sporym rozczarowaniem.
Ożywione polemiki wywołał też, zagrany w grudniu 1907 roku, Ahaswer G. Zapolskiej, szczególnie w środowisku konserwatywnym. Za oburzający uznano sposób opisania przez autorkę „spraw męskich”118. Recenzent „Świtu” grzmiał po premierze: „Pani G.
Zapolska, skądinąd utalentowana autorka Moralności Pani Dulskiej, postanowiła potępić
współczesnego mężczyznę, a może mężczyznę w ogóle, jako, że godzien jest potępienia,
no i popełniła Mężczyznę vel Ahasvera. [...] Chciała ubliżyć mężczyznom, przedstawiw113
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T. Pękosławski, „Świt” 1907, nr 45.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 26.
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P. Szary, „Kresy” 1908, nr 5.
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„Dziennik Kijowski” 1907, nr 277.
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szy ich tak trywialnymi. [...] A ‘Miłośnicy’ wyrecytowali ‘sztukę’ pani Zapolskiej wobec
wypełnionej sali ‘Ogniwa’. Po co? W jakim celu? Czyżby trudno było coś innego wybrać
w repertuarze polskim?”119
Pomimo kontrowersji i krytyki, jaka towarzyszyła niektórym przedstawieniom, większość z obserwatorów zgadzała się, że Siemaszko bardzo starannie przygotowywał kolejne
premiery, dzięki czemu stały na wysokim, jak na teatr amatorski, poziomie. Publiczność
obejrzała więcej dobrych, precyzyjnie wyreżyserowanych i przyzwoicie zagranych spektakli niż w sezonie poprzednim. Poza Weselem, wyróżniły się wystawienia Radców pana
radcy i Domu otwartego M. Bałuckiego, Dwóch nieśmiałych E. Labiche’a czy Inteligenta
B. Gorczyńskiego. Znacznie lepiej wypadały utwory komediowe.
Wydarzeniem, które rzutowało na obraz całego sezonu, przesłaniając inne premiery, były występy gościnne Mieczysława Frenkla w kwietniu 1908 roku. Zaprezentował
swoje popisowe warszawskie kreacje w Panu Geldhabie i Wielkim człowieku do małych
interesów A. Fredry oraz w Marcowym kawalerze J. Blizińskiego. Z bardzo dobrej strony
pokazali się w nich „Miłośnicy”, a szczególnie Jadwiga Żmijewska, wyśmienicie partnerująca w kolejnych spektaklach Frenklowi. Wizyta cieszyła się nienotowanym wcześniej
przez teatr zainteresowaniem widzów. Długie kolejki przed kasami ustawiały się na kilka
dni przed spektaklami. Spory procent stanowili Rosjanie i Ukraińcy, wcześniej niemal
wcale nie odwiedzający polskiego teatru120. Zamówienia na bilety spływały także spoza
Kijowa.
Wzorem poprzedniego sezonu Siemaszko zorganizował również wyjazd teatru w podróż artystyczną na prowincję. Odwiedzono Białą Cerkiew, nie budząc jednak większego zainteresowania. Przyczyną niepowodzenia nie był jednak niski poziom przedstawień, lecz apatia panująca wśród lokalnej społeczności polskiej. Tamtejszy korespondent
„Dziennika Kijowskiego” wielokrotnie zwracał uwagę, że mieszkańcy nieustannie krytykują wszystkich za brak atrakcji kulturalnych, a gdy organizowano dla nich ciekawe
wydarzenia artystyczne, spotykały się z całkowitym brakiem zainteresowania.
Drugi rok działalności amatorskiego teatru stanowił o dalszym jego rozwoju. Grano
częściej i bardziej regularnie, wystawiano lepsze przedstawienia, podniósł się też poziom
aktorstwa. Umiejętności grających były bardziej wyrównane, przy czym w zespole wyłoniła się grupa utalentowanych liderów, dzięki której łatwiej można było sięgać po ambitniejsze sztuki. Zarząd ocenił pracę Siemaszki wyjątkowo wysoko. Teodor Staniszewski
uznał nawet sezon 1907/1908 za czas największych artystycznych osiągnięć i największego wzrostu umiejętności trupy121. Odwołując się jednak do szumnych zapowiedzi, jakie
towarzyszyły powstawaniu zespołu KPTMS, i wiary twórców w szybkie przekształcenie
się placówki w silny, mający szerokie oddziaływanie zawodowy teatr, zrobiono w tym
kierunku wciąż mało. Popularność „Miłośników” była bardzo ograniczona i jedynie
spektakle gościnne przyciągały szerszą publiczność, zainteresowaną jednak nie tyle kijowską trupą, co przyjezdnym artystą.
119
120
121

Taski, „Świt” 1907, nr 50.
Zob. „Dziennik Kijowski” 1908, nr 73.
Zob. T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 27.
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Sezon 1908/1909
W trzecim sezonie działalności głównym celem stało się wzmocnienie popularności teatru w środowisku polskim. Praca nad doskonaleniem warsztatu amatorów zeszła na
dalszy plan, stanowiąc margines obowiązków nowego kierownika. Zajęcia odbywały się
sporadycznie, a z chwilą zatrudnienia aktorów zawodowych zaprzestano ich. Halicki
starał się za to poszukiwać nowych strategii, które zachęciłyby kijowian do oglądania
przedstawień „Miłośników”.
Przed nowym sezonem w składzie aktorskim tradycyjnie doszło do wielu zmian. Znalazło się w nim 18 debiutantów, niemających wcześniej kontaktu ze sceną. Zrezygnowali
przy tym wyróżniający się w poprzednich sezonach: Żmijewska, Bolesławska, Jarema
i Oksza. Przez dużą część sezonu nie mogli występować także: Pasek oraz Wadzyński.
Już po miesiącu recenzenci zwracali uwagę, że „boleśnie daje się zauważyć ubytek kilku czołowych aktorów”122. Podkreślano zarazem, że wielu z nowych „Miłośników” stać
było jedynie na nauczenie się tekstu i automatyczne wyrecytowanie go na scenie. Do
momentu pojawienia się wykonawców profesjonalnych ciężar gry spoczął na Halickim.
Grał wraz z amatorami regularnie, w większości wypadków swe ulubione role. Dysproporcje w grze były ogromne. Po premierze Klubu kawalerów M. Bałuckiego recenzent
„Przeglądu Krajowego” twierdził wręcz, że „z chwilą, kiedy na scenie pozostawali sami
amatorzy, wiało ze sceny nudą nie do wytrzymania”123. W gronie amatorów nie ujawniły się wówczas żadne nowe indywidualności. Recenzenci najczęściej wyróżniali Paska,
Wronckiego i Niemirowską124.
Wśród, zatrudnionych w lutym 1909 roku aktorów zawodowych znaleźli się: Stefania i Romuald Betcherowie, Wojciech Dąbrowski, Władysław Kindler, Kazimiera Leśniewska (Leśniowska), Stanisław Tomaszewski i Zygmunt Wilczkowski125. Zapomniawszy o lawinie krytyki, jaka spadała na tych wykonawców, gdy występowali pod szyldem
Stałego Teatru Polskiego, recenzenci znacznie przychylniejszym okiem zaczęli teraz patrzeć na ich występy. W prasie powtarzały się opinie o ich uzdolnieniach i kulturze artystycznej. W dość zgodnej opinii tworzyć mieli „przyzwoitą grupę, z którą można było
zrobić wiele [...] i która potrafi zaspokoić nawet najwybredniejsze gusta”126. Najlepsze
recenzje towarzyszyły występom Leśniewskiej i Dąbrowskiego. Spośród profesjonalistów
kontrowersje budził jedynie Halicki, który „palił się” do gry pierwszoplanowych ról,
a przede wszystkim postaci bohaterskich, do kreowania których, zdaniem krytyki, nie
miał żadnych uzdolnień.
Receptą Halickiego na przyciągnięcie do „Ogniwa” większej liczby widzów było
regularne, raz w tygodniu granie przedstawień, sięgnięcie głównie po komediowy repertuar scen warszawskich, a także znacznie częstsze, niż czynili to jego poprzednicy,
zapraszanie wybitnych aktorskich indywidualności. Przed rozpoczęciem sezonu zapo122

„Dziennik Kijowski” 1908, nr 238.
S. Dorski, „Przegląd Krajowy” 1909, nr 1.
124
Nie udało się odnaleźć imienia tej wykonawczyni.
125
Z. Wilczkowski grał w kilku zespołach amatorskich, a następnie zatrudnił go W. Kindler w swym kijowskim teatrze. Nazwiska wszystkich wykonawców znajdują się w Aneksie.
126
„Dziennik Kijowski” 1909, nr 84.
123
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wiadał, że zamierza dawać przedstawienia co niedziela, a z czasem organizować również dodatkowe spektakle popołudniowe po obniżonych cenach, dostępne dla szerokich
warstw społeczeństwa. W trwającym 8 miesięcy sezonie zagrano 32 razy127, dotrzymując
obietnicy cotygodniowych występów. Popołudniowe seanse po obniżonych cenach grano sporadycznie. W repertuarze w dalszym ciągu dominowała dramaturgia polska, choć
jej przewaga nie była tak duża, jak za czasów Siemaszki. W sumie przygotowano 28 dramatów polskich i 12 tekstów obcych. Bardzo rzadko Halicki decydował się na powtórne
prezentowanie sztuk. Jedynie Dziady A. Mickiewicza, Jesienią L. Świderskiego oraz Męża
z grzeczności A. Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego pokazano dwukrotnie.
Zespół sporadycznie sięgał po trudny w przygotowaniu, ambitny repertuar. Mimo
wszystko, to właśnie za kierownictwa Halickiego „Miłośnicy” po raz pierwszy zmierzyli
się z polskim dramatem dramatycznym, wystawiając Dziady A. Mickiewicza oraz fragmenty Balladyny i Horsztyńskiego J. Słowackiego. Ambitnym przedsięwzięciem była również premiera Sędziów S. Wyspiańskiego. Sztuki o wysokiej wartości literackiej pojawiły
się niemal wyłącznie w czasie występów gościnnych. Poza tym afisz zdominowały komedie Z. Przybylskiego, W. Rapackiego, S. Dobrzańskiego, A. Abrahamowicza, R. Ruszkowskiego, K. Zalewskiego, L. Świderskiego i innych. Sięgając po teksty znajdujące się
w repertuarze scen warszawskich, Halicki dbał o to, aby anonse prasowe nagłaśniały
ten fakt. Szczególnie intensywna akcja promocyjna towarzyszyła premierze najnowszej
sztuki F. Molnara Diabeł. Kijowskie gazety obiegły ogłoszenia zapowiadające: „prawdziwą atrakcję, [...] sztukę najnowszą i sensacyjną, która przez dwa miesiące grana była
w Warszawie przy pełnej widowni, a wcześniej jeszcze obiegła większość liczących się
scen europejskich i amerykańskich”128. Halicki decydował się zresztą na anonse przedstawień również w gazetach obcojęzycznych. Redagowane były one zarówno po polsku,
jak i rosyjsku oraz ukraińsku.
W gościnnych przedstawieniach sezonu 1908/1909 zagrało czworo wykonawców:
Michalina Łaska, Stanisław Knake-Zawadzki, Mieczysław Frenkiel i Maria Przybyłko-Potocka. Spektakle z udziałem Józefa Śliwickiego nie doszły do skutku. Łaska pojawiła
się dwukrotnie. Pierwszy jej występ z „Miłośnikami” był dosyć niespodziewany i odbył
się zaledwie po 3 próbach. Artystka przybyła na zaproszenie występującego w Kijowie
zespołu rosyjskiej farsy I. Czernowa. Chcąc jednak pokazać się widzom również w otoczeniu polskich aktorów, 19 listopada zagrała w trzech sztukach: Kolacyjce A. Schnitzlera, Kłopotach dziadunia S. Dąbrowskiego oraz W kancelarii dyrektora W. Rapackiego
(syna). Po blisko trzech tygodniach przybyła specjalnie, aby zagrać z zespołem Halickiego. Miały się odbyć dwa przedstawienia, zagrano jednak tylko raz, 9 grudnia Bez mężczyzn A. Engla. Następnie Łaska wraz z „Miłośnikami” udała się do Białej Cerkwi129.
Na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (według kalendarza starego porządku) zaproszono z kolei Stanisława Knake-Zawadzkiego. Aktor Warszawskich Te127

Repertuar zamieszczono w Aneksie.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 265.
129
Zob. S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 56. W innych źródłach nie zachowały się informacje na temat tych występów.
128

68

 Polskie życie teatralne w Kijowie

atrów Rządowych wystąpił trzy razy:
8 stycznia (26 grudnia według kalendarza starego porządku) w Dziadach A. Mickiewicza, 10 stycznia (28
grudnia) w Miodzie kasztelańskim
J.I. Kraszewskiego oraz w Złotym
cielcu S. Dobrzańskiego, a na zakończenie, 14 stycznia (1 stycznia) 1909
roku w Mężu z grzeczności A. Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego. Szczególnie premiera Dziadów, pokazanych
w Kijowie po raz pierwszy, spotkała
się z entuzjastycznym przyjęciem.
W prasie określono spektakl „uroczystością [...], w której znakomity gość
odtworzył postać Gustawa wprost
po mistrzowsku, tak że publiczność
miała jakby przed oczami duszy wizję
Adama, drgającego namiętnością, bólami, rozpaczą, zamierającego w katuszach cierpienia za miliony. Wspaniałe warunki artysty, niezwykle bogaty
materiał głosowy, a nade wszystko
pełne pietyzmu odczucie i zrozumienie całej głębi utworu i postaci złożyły się na kreację nieporównaną, nagrodzoną niemilknącymi oklaskami
i dobrze zasłużonym wieńcem waw23. Afisz przedstawienia Klubu Kawalerów
rzynu”130. W marcu (przełom lutego
w sali klubu „Ogniwo”
i marca według kalendarza starego
porządku), w czasie „kontraktów”,
zespół gościł z kolei Mieczysława Frenkla. Bilety na kolejne spektakle wykupiono ze
sporym wyprzedzeniem. Na repertuar złożyły się: Tajemnica publiczna P. Wolffa, Chory
z urojenia Moliera i Przywódca S. Krzywoszewskiego. Marię Przybyłko-Potocką zaproszono w kwietniu, w okresie Wielkanocnym. Od 12 do 15 tego miesiąca zagrała w Lenie
M. Jasieńczyka, Żabusi G. Zapolskiej oraz Lekkomyślnej siostrze W. Perzyńskiego.
Gościnne przedstawienia, tradycyjnie już, stanowiły największe wydarzenia artystyczne sezonu. Stały w zdecydowanej większości na wysokim poziomie, a zawodowa
część zespołu dobrze partnerowała gościom. Znacznie gorzej przedstawiały się jednak
sztuki wystawiane samodzielnie przez Halickiego. W recenzjach powtarzały się uwagi
o nieumiejętnym dobieraniu ról, złym opracowaniu tekstu, kardynalnych błędach reży130

Tamże, s. 59. Przytoczony cytat pochodzi z czasopisma „Scena i Sztuka” 16.01.1909.
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serskich, szczególnie w scenach zbiorowych, jak i chaotyczności, z której
wynikał brak precyzji w dopracowaniu szczegółów konkretnych przedstawień. Liczba słabo wystawionych
sztuk była, w porównaniu do poprzedników, rekordowa. Słabą reżyserią Halicki doprowadził do tego,
że nawet spektakle, które miały się
stać „wizytówką sezonu”, Przywódca
S. Krzywoszewskiego oraz Diabeł F.
Molnara, wypadły słabo, nużąc widzów. Ta ostatnia sztuka, pełna reżyserskich wpadek, zagrana w „ślamazarnym” tempie, ciągnęła się przez
cztery i pół godziny aż do wpół do
pierwszej w nocy.
Ocena sezonu nie należy do łatwych. Halicki z pewnością nie
wykorzystał możliwości, jakie stworzyło posiadanie w zespole aktorów
zawodowych. W repertuarze znalazło się zbyt mało ambitnych tekstów. Kierownik artystyczny nie potrafił, poprzez umiejętny dobór ról
oraz indywidualną pracę z amatorami, zatrzeć dysproporcji pomiędzy
nimi, a profesjonalną częścią trupy.
Zawiódł też jako reżyser. Poza goś24. Afisz przedstawienia benefisowego H. Halickiego
cinnymi spektaklami, niewiele było
w sali klubu „Ogniwo”
przedstawień stojących na wysokim
poziomie. Umiejętnie potrafił jednak propagować zespół. Sięganie po rozrywkowy repertuar scen stołecznych, skuteczna
promocja „Miłośników” w mediach, zaproszenie większej liczby artystów na występy
gościnne – wszystko to przyczyniło się do wzrostu frekwencji i popularności teatru.
Wynikało to również z faktu, że Halicki odważniej od swych poprzedników decydował
się opuszczać stałą siedzibę teatru. W czasie „kontraktów”, występów gościnnych i najbardziej reklamowanych spektakli wynajmował lepiej wyposażone, bardziej prestiżowe,
a co za tym idzie, chętniej odwiedzane przez publiczność sale teatralne. Pisząc o wzroście
popularności teatru, należy zachować jednak miarę wpółprofesjonalnego teatru, wcześniej odwiedzanego niemal wyłącznie przez członków i sympatyków KPTMS. Komplety
widzów zdarzały się wciąż sporadycznie i zespołowi wciąż daleko było do frekwencji
osiąganej przez inne zawodowe sceny Kijowa.
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Sezon 1909/1910
Przed kolejnym sezonem prasa zapowiadała wzmocnienia w zespole o „kilku wybitnych,
doświadczonych artystów scen prowincjonalnych”131. Nowy kierownik artystyczny,
Aleksander Staniewski dysponował łącznie 11 aktorami zawodowymi, w tym czterech
wykonawców: Betcherowie, Dąbrowski oraz Leśniewska, występowało za kierownictwa
Halickiego. Wśród nowo pozyskanych znaleźli się Jerzy Jerzyński, Janina Kraśnicka,
Maria Wnorowska, Karol Wojciechowski, Maria Wrześniowska oraz tancerka teatrów
rewiowych, Maria Zawadzka, pseudonim Jacobi. W grupie tej dominowali wykonawcy,
z którymi Staniewski współpracował wcześniej w teatrze lubelskim, kaliskim lub w zespole objazdowym Felińskiego. Wbrew zapowiedziom, poza Jerzyńskim, byli to młodzi
i mało doświadczeni wykonawcy, a dla Marii Wrześniowskiej, absolwentki Klasy Dramatycznej przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, był to debiutancki sezon132.
W recenzjach znalazło się dodatkowo 46 nazwisk amatorów, przy czym 21 występowało w poprzednich sezonach. Przy bardzo słabej pozycji aktorów nieprofesjonalnych
i obsadzaniu ich niemal wyłącznie w epizodach, jedynie Pasek dostawał niekiedy szansę
pokazania się w ciekawszych rolach, np. jako Papkin w Zemście A. Fredry. Z grupy
amatorów Stanisław Kwaskowski kontynuował później z sukcesami karierę na scenach
profesjonalnych133.
Recenzenci podzielili się w ocenie umiejętności zespołu. Zwolennicy szybkiego przekształcenia placówki w silny, w pełni profesjonalny teatr byli zawiedzeni: „Teatr ‘Miłośników’ z rozmaitych względów nie może odpowiadać wymogom prawdziwej sztuki.
Przede wszystkim – oprócz wybitnej artystki p. Leśniewskiej mało posiada odpowiednich sił, co przy zdwojonej nawet energii równie dobrego reżysera, jakim jest p. Staniewski – jeszcze nie da zadowalających rezultatów”134.
Niemal w tym samym czasie w innej gazecie znaleźć można było stwierdzenia całkowicie przeciwne: „Teatr polski w Kijowie rozwija się w kierunku najpomyślniejszym
i najpożądańszym. [...] Z trzech czynników, składających się na dobry teatr, repertuaru,
reżyserii i zespołu – wszystkie są mniej więcej obecnie zadowalające. Zeszłoroczna reżyseria polskiej sceny bez porównania częściej dawała powód do narzekań – obecna odznacza
się chęcią skojarzenia wszystkich czynników, składających się na całość przedstawienia.
[...] Polepszył się również znacznie i skład zespołu: przybyło kilka sił nowych, dawniejsi
zdobyli większe obycie ze sceną i wprawę znaczną”135.
Bardziej obiektywna wydaje się druga z opinii. Znacznie mniej było wówczas niedopracowanych przedstawień, podwyższył się też poziom aktorstwa. W dużej mierze było
to wynikiem obsadzania amatorów jedynie w epizodach. Pod względem opanowania
warsztatu od zawodowej części grupy dzieliła ich wciąż przepaść. Największą indywi131

„Dziennik Kijowski” 1909, nr 215.
Maria Wrześniowska pochodziła z Kijowa i jeszcze w czasie swej nauki w gimnazjum występowała w różnego rodzaju amatorskich spektaklach, organizowanych przez kijowskich Polaków.
133
Nazwiska wszystkich wykonawców zamieszczono w Aneksie.
134
Jarogniew, „Głos Katolicki” 1909, nr 21.
135
„Dziennik Petersburski” 1909, nr 35.
132
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dualnością w zespole była Leśniewska – „wyborna odtwórczyni ról dramatycznych”136.
Wysokie oceny zbierali też Jerzyński i Staniewski, zaś pozostali zawodowi wykonawcy
stanowili pożyteczne siły, potrafiące się odnaleźć w każdym repertuarze. Jedynie Janina
Kraśnicka odstawała umiejętnościami od pozostałych.
Ustalając repertuar, Staniewski szedł w ślady poprzednika. Zapowiadał co prawda, że
sięgnie po „najcenniejsze i najnowsze utwory literatury polskiej i obcej”137, inspiracją stały się jednak afisze scen stołecznych. Teatr w większym jeszcze stopniu wystawiał utwory,
które odniosły w Warszawie frekwencyjny sukces. W anonsach prasowych nie zapominano dodawać, ile razy i w jakim teatrze dana sztuka święciła tryumfy. Nowości, jak
Mistrz H. Bahra, nie było wiele, ale pojawiło się sporo utworów wystawionych dwa, trzy
sezony wcześniej (Szkoła Z. Kaweckiego, Koziołki C. Kraatza...). Przygotowano w sumie
36 dramatów, w tym 21 polskich138.
Z tekstów zagranicznych zdecydowaną większość stanowiły farsy o tematyce współczesnej. Różnorodność można było spotkać w wyborze sztuk rodzimych. Klasyki było
wciąż niewiele, jedynie Zemsta A. Fredry i fragmenty Mazepy J. Słowackiego. Pojawiło
się jednak sporo wartościowych dramatów współczesnych. Staniewski konsekwentnie
sięgał po sztuki modernistyczne, jak również po autorów poruszających aktualne problemy społeczne i obyczajowe. Na afisz trafiły między innymi: Dla szczęścia S. Przybyszewskiego oraz Sędziowie S. Wyspiańskiego, a także: Małka Szwarcenkopf G. Zapolskiej,
Tęcza S. Krzywoszewskiego, W noc lipcową B. Gorczyńskiego, Prawo mimikry A. Nowaczyńskiego oraz Cień W. Feldmana. Novum w repertuarze stanowiły sztuki nawiązujące
do narodowej tradycji: Hajduczek J. Popławskiego, Baśka K. Glińskiego czy Łobzowianie
W.L. Anczyca, cieszące się dużą popularnością. Największy procent stanowiły jednak
komedie S. Dobrzańskiego (Podejrzana osoba), F. Dominika (Dzieci i muzy), W. Rapackiego-syna (Colombina) i inne. Staniewski częściej od poprzedników decydował się na
powtórne granie spektakli. Najczęściej, trzy razy, zagrano Małkę Szwarcenkopf G. Zapolskiej i Mistrza H. Bahra, dwukrotnie pokazano: Naszych dekadentów W. Palińskiego,
Szkołę Z. Kaweckiego, Hajduczka J. Popławskiego i Koziołki C. Kraatza.
Nowy kierownik wiele energii poświęcił, aby zwiększyć częstotliwość występów. Halickiemu udało się grać raz w tygodniu, w niedziele. Staniewski próbował, aby spektakle
odbywały się w niedziele i czwartki. Poza tym raz w miesiącu, w ramach seansów popołudniowych po obniżonych cenach, chciał wystawiać sztuki ludowe dla szerokich warstw
społeczeństwa. Z powodu niskiej frekwencji żadnego z zamierzeń nie wprowadził jednak w życie. W sumie zespół zagrał 36 razy, w listopadzie 1909 roku siedem spektakli,
w grudniu 1909 roku i marcu 1910 roku po sześć, w październiku 1909 roku, styczniu
i lutym 1910 roku po pięć, a w kwietniu 1910 roku dwa razy (przy czym sezon zakończono już ósmego tego miesiąca)139.
Rzadziej decydowano się zapraszać aktorów na występy gościnne. Odbyły się tylko
dwa cykle, w grudniu 1909 roku Michaliny Łaskiej oraz w marcu i kwietniu 1910 roku
136
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„Dziennik Kijowski” 1910, nr 10.
„Dziennik Kijowski” 1909, nr 215.
Repertuar zamieszczono w Aneksie.
Konsekwentnie według kalendarza starego porządku.
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Romana Żelazowskiego. Żaden z gości nie występował w okresie „kontraktów”, co odbiło się niekorzystnie
na frekwencji.
Przedstawienia z udziałem Żelazowskiego stały się największym wydarzeniem sezonu. Występy trwały od
29 marca do 10 kwietnia. Gość pokazał się w: Pietro Caruso R. Bracco,
Dzierżawcy z Olesiowa Z. Przybylskiego, Urielu Acoście K. Gutzkowa
oraz w Aktorkach S. Krzywoszewskiego. Prasa poświęciła występom wyjątkowo dużo miejsca, poprzedzając
je artykułami opisującymi życiorys
i przebieg kariery aktora. Recenzje
zamieściły także gazety obcojęzyczne.
Większość obserwatorów koncentrowała się na opisie gry i zachwytach
nad umiejętnościami Żelazowskiego.
W tle wybitnego aktora „Miłośnicy”
wypadali dość blado.
Najlepszym spektaklem zagranym samodzielnie przez teatr
KPTMS był Mistrz H. Bahra. Wystawiono go 31 października 1909
roku, jeszcze przed premierą w warszawskim teatrze „Rozmaitości”.
Było to jedno z pierwszych przedstawień
sezonu. Na widowni zasiadł
25. Afisz z występu gościnnego R. Żelazowskiego
komplet
widzów, a recenzenci uznali
w Urielu Acoście A. Gutzkowa
to za przejaw rosnącej popularności
placówki. Dobrą passę teatru kontynuowała listopadowa premiera Małki Szwarcenkopf G. Zapolskiej, z ciekawymi rolami
Leśniewskiej i Jerzyńskiego. W „Dzienniku Petersburskim” akcentowano, że trupa „na
stałe zaskarbiła już sobie sympatię, [...] pod doskonałą reżyserią Staniewskiego. Publiczność kijowska spieszy tłumnie do Teatru Polskiego po wrażenia artystyczne. I tym razem,
o ile się zdaje, nie będzie to słomiany ogień”140. Pokazane w grudniu 1909 i styczniu
1910 roku premiery Zemsty A. Fredry, Hajduczka J. Popławskiego, Baśki K. Glińskiego
oraz Koziołków C. Kraatza, choć nie pozbawione błędów, tak reżyserskich, jak i aktorskich, również zyskały przychylność widzów.
140

M.F., Z Litwy i Rusi, „Dziennik Petersburski” 1909, nr 11.
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27. Afisz przedstawienia Kinematograf w sali
klubu „Ogniwo”

Druga połowa sezonu przyniosła jednak szereg gorszych spektakli, w tym najbardziej krytykowaną premierę Sędziów S. Wyspiańskiego. Zawiedli aktorzy, lecz w pierwszym rzędzie reżyserujący spektakl Staniewski. W sztuce dokonał ogromnych skrótów,
przez co tekst stał się zupełnie niezrozumiały. Recenzent „Głosu Katolickiego” napisał,
że „nastrojowa i głęboka sztuka Wyspiańskiego oszpecona została niemiłosiernym i dyletanckim ołówkiem reżysera”141. Przeciwnicy Staniewskiego wykorzystali ten fakt do
frontalnego ataku na kierownika artystycznego, a przewodził im Teodor Staniszewski.
Bardzo tendencyjnie oceniając poczynania Staniewskiego, posuwał się do twierdzeń, że
za jego kadencji „nastąpiły dla placówki kulturalnej, jaką jest teatr polski u nas, czasy
najsmutniejsze [...], chaos i bezład”142. Wielu komentatorów uważało jednak, że niedoświadczony, niemający w artystycznej biografii występów w żadnym z warszawskich
teatrów Staniewski stał się łatwym celem dla snobistycznych i kochających „wieczne krytykanctwo”143 recenzentów. Zarząd KPTMS wykazał większy umiar, doceniając wysiłki
Staniewskiego i powierzając mu prowadzenie zespołu w kolejnym sezonie.
Czwarty sezon działalności „Miłośników” nie okazał się przełomowy. Pod względem
organizacyjnym utrzymano zdobycze osiągnięte przez Halickiego, nowych zadań nie
udało się zrealizować. Musiano się wycofać z grania dwa razy w tygodniu, nie wprowa141
142
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„Głos Katolicki” 1910, nr 5.
T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 27.
Edward Paszkowski, „Dziennik Kijowski” 1910, nr 85.
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dzono też na stałe widowisk popołudniowych po obniżonych cenach. Pomimo kilku
słabszych spektakli, poziom artystyczny zespołu znacznie się jednak podniósł. Staniewski rzetelniej przygotowywał premiery, dysponował do tego większym i silniejszym zespołem. Kontynuując w zasadzie politykę repertuarową swego poprzednika, wprowadził
więcej wartościowych i nieznanych w Kijowie tekstów współczesnych polskich dramatopisarzy.

Sezon 1910/1911
Staniewski nie bez wahań przyjął propozycję ponownego prowadzenia teatru. O swych
rozterkach pisał w listopadzie 1910 roku w liście do Edmunda Rygiera: „Uposażony
jestem dobrze i uznanie od Komitetu i w mieście za swoją pracę mam dostateczne, pomimo to jednak obecny sezon mojego quasi-dyrektorstwa będzie ostatni, gdyż czuję, że
siły moje nie dopisałyby mi już przy tak wyczerpującej pracy. Nie zrezygnowałem jeszcze
ze swoich aspiracji aktorskich i pragnąłbym się drapać wyżej wedle sił i możności, a ta
administracyjna praca tak mnie pochłania, że tylko z największym wysiłkiem udaje mi
się od czasu do czasu zagrać nową rolę. Boję się maniery, boję się tego, abym przywykłszy
do wielkich rządów w tym małym światku, nie oduczył się słuchać mądrzejszych i doświadczeńszych od siebie. Więc od przyszłej jesieni myślę wracać do dawnej pracy”144.
W kolejnym sezonie Staniewskiemu udało się wykonać część niezrealizowanych
wcześniej planów. Przede wszystkim stworzył zawodowy zespół, korzystający tylko sporadycznie, przy wieloobsadowych spektaklach, z pomocy amatorów145. Zespół składał się
głównie z młodych aktorów, wspomaganych przez paru doświadczonych wykonawców,
z których najstarszy, Henryk Jabłoński obchodził w Kijowie jubileusz dwudziestopięciolecia pracy scenicznej. Czterech artystów: Wojciech Dąbrowski, Jerzy Jerzyński, Janina
Kraśnicka oraz kierujący teatrem, Aleksander Staniewski, grało w sezonie 1909/1910.
W grupie nowo zatrudnionych znalazły się osoby z silnych ośrodków teatralnych, Teatru
Polskiego w Łodzi, kierowanego przez A. Zelwerowicza, Teatru Małego w Warszawie
oraz teatru wileńskiego146. Najlepsze recenzje towarzyszyły z reguły występom Aleksandry Dobrzańskiej, Marii Wacławskiej, Janusza Nowackiego, Stefana Lochmana oraz Jerzego Jerzyńskiego147.
W trupie brak było wybijających się indywidualności, największym walorem była jednak zespołowość. Po odejściu amatorów dysproporcje w umiejętnościach stały się o wiele
mniejsze. Staniewski na tyle umiejętnie dobrał wykonawców, aby nie było w tej grupie
ani jednego „złego” aktora, o którym można by było powiedzieć: „a ten znowu, po co
się tu zjawił?”148 Przy trudniejszych inscenizacjach zespołowi przeszkadzało jednak małe
doświadczenie i wychodziły na jaw pewne braki warsztatowe. Obserwatorzy uważali, że
144
Korespondencja do E. Rygiera, Muzeum Teatralne w Warszawie, nr inwentarzowy D. 300 III (172). List
adresowany z Hotelu Rosija w dniu 27 listopada 1910 roku.
145
Nie należeli oni jednak do składu zespołu. Nie korzystano też z usług amatorów, którzy ostentacyjnie
opuścili trupę w poprzednim sezonie.
146
Zob. „Dziennik Kijowski” 1910, nr 238.
147
Nazwiska wszystkich aktorów znajdują się w Aneksie.
148
„Czarny Jegomość” [Edward Paszkowski], Bez maski, „Dziennik Kijowski” 1910, nr 278.
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28. List Aleksandra Staniewskiego do Edmunda Rygiera z dnia 27 listopada 1910 roku

poziom gry zadowalał jednak kijowską publiczność149. Inaczej sądził jedynie Teodor Staniszewski, tradycyjnie krytykujący Staniewskiego, w tym wypadku za „brak planu [...],
rządy przypadku przy rozdzielaniu angaży [...] oraz wadliwą organizację trupy”150.
Sukcesem Staniewskiego zakończyły się również starania o częstsze granie przedstawień. „Miłośnicy” dość regularnie występowali dwa razy w tygodniu: w czwartki i nie149
150

Zob. „Dziennik Kijowski” 1910, nr 266.
„Dziennik Kijowski” 1911, nr 52.
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dziele. Zapłacono jednak za to słabszą frekwencją, która zmusiła zespół do szybkiego
zakończenia sezonu. Inauguracja miała miejsce 16 października 1910 roku, a przedstawienie pożegnalne odbyło się 5 marca 1911 roku. Kolejny raz musiano natomiast zrezygnować z cyklu spektakli popołudniowych po obniżonych cenach. Wystawiono tylko
jedno, przy znikomym zainteresowaniu. W sumie w trakcie pięciu miesięcy zagrano 39
razy: w grudniu 1910 roku 9 razy, w październiku 1910 roku i w styczniu 1911 po 8
razy, w listopadzie 1910 roku i lutym 1911 roku po 7 razy151. Przygotowano 15 sztuk
polskich autorów oraz 18 dramatów obcych.
Gorzej przedstawiały się osiągnięcia artystyczne Staniewskiego. Zapowiadał, że sięgnie
po najbardziej wartościowe utwory dramatyczne literatury polskiej i obcej, nieschodzące
z afiszy czołowych teatrów, w tym Warszawskich Teatrów Rządowych”152. W liście do Edmunda Rygiera chwalił się: „Z radością i pewną dumą stwierdzić mogę, że usilne starania,
aby mój teatr nie nosił charakteru ‘komercyjnego’ nie poszły na marne”153. Tymczasem
repertuar bezwzględnie zdominowały błahe komedie i farsy, P. Gavaulta, P. Charveya,
T. Jaroszyńskiego, C. Kraatza, H. Morozowicza, S. Lewandowskiego, Z. Przybylskiego
i innych. Poza Fredrą i Korzeniowskim całkowicie zabrakło klasyki. Śladowo reprezentowani byli czołowi dramatopisarze współcześni. Honor ratowały inscenizacje Sędziów
S. Wyspiańskiego, Panny Maliczewskiej, Skiza i Ich czworo Zapolskiej, a także Wolnej
kobiety S. Kiedrzyńskiego. Z utworów tłumaczonych większą wartością charakteryzowały
się: Romantyczni E. Rostanda oraz Koncert i wznowienie Mistrza H. Bahra.
Rozczarowanie obserwatorów życia teatralnego było tym większe, że w tym czasie
rosyjski Teatr Sołowcowa przygotował Mazepę Słowackiego oraz Erosa i Psyche J. Żuławskiego. Recenzenci dość konsekwentnie przypominali Staniewskiemu przedsezonową
zapowiedź wystawiania sztuk wartościowych, bezskutecznie domagając się jej realizacji.
Zadowoloną z takiego repertuaru była natomiast publiczność. Komedie i farsy przyciągnęły do klubu „Ogniwo” wielokrotnie większą liczbę widzów niż utwory ambitniejsze.
Przy kłopotach finansowych i frekwencyjnych placówki schlebianie artystycznym preferencjom publiczności przez kierownika artystycznego było więc nie tyle kwestią wyboru,
lecz koniecznością.
Staniewski wpadł w inną jeszcze pułapkę wynikającą z gorączkowej „walki” o widza. Przez większą część sezonu wystawiał dwie premiery tygodniowo, przewidując, że
grono sympatyków teatru jest zbyt wąskie, aby wielokrotnie powtarzać sztuki. Ceną za
ogromny pośpiech w przygotowywaniu tekstów były mnożące się błędy, tak reżyserskie,
jak i aktorskie, a co a tym idzie, znaczące obniżenie poziomu spektakli. Po występach
gościnnych w Kijowie teatru łódzkiego pod dyrekcją Aleksandra Zelwerowicza, w marcu 1911 roku, recenzujący przedstawienie Komedii o człowieku, który poślubił niemowę
A. France’a, napisał: „[...] czemu ten sam tekst w wykonaniu naszego stałego teatru
wywołał jedynie znudzenie, skoro oprócz Zelwerowicza poziom uzdolnienia aktorów
zbliżony – w naszym i łódzkim?”154 Staniewski miał świadomość słabości systemu „wy151
152
153
154

Konsekwentnie według kalendarza starego porządku.
Zob. „Dziennik Kijowski” 1910, nr 238.
Korespondencja do E. Rygiera, tamże.
T.M.S [Teodor Maria Staniszewski], „Dziennik Kijowski” 1911, nr 62.
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29. Afisze przedstawień Gaj święty i Scherlock Holmes

puszczania” dwu premier tygodniowo, skarżąc się na to w przywoływanym liście do
Edmunda Rygiera. Pod koniec sezonu zaczął częściej wracać do granych już utworów.
Trzykrotnie powtórzono Komedię o człowieku, który redagował pismo rolnicze M. Twaina,
dwukrotnie, między innymi Śluby panieńskie A. Fredry, Wolną kobietę S. Kiedrzyńskiego, Romantycznych E. Rostanda, Niutę S. Lewandowskiego, Sąsiadkę T. Jaroszyńskiego.
Staniewski nie wywiązał się z przedsezonowych obietnic nie tylko w kwestiach repertuarowych. Zapewniał również, że publiczność obejrzy wiele spektakli gościnnych
z udziałem artystów teatru „Rozmaitości” i Małego, „z którymi [..] wszedł już w układy”155. Nie udało się ustalić, dlaczego do Kijowa nie przyjechał potem żaden z tych aktorów. Gościnnie wystąpiła jedynie Stanisława Wysocka, 21 grudnia 1910 roku w Sędziach
S. Wyspiańskiego. Premiera stała się najważniejszym wydarzeniem mało urozmaiconego
sezonu. Wysocka przyjechała do Kijowa, aby 17 grudnia wziąć udział w uroczystościach
jubileuszowych ku czci Marii Konopnickiej. Piątego grudnia oglądała w polskim teatrze
Śluby panieńskie Fredry i wtedy Staniewski zaproponował jej występ. Zagrała już po
trzech dniach, wcielając się w sztuce Wyspiańskiego w postać Jewdochy.
Z innych przedstawień bardzo dobrze wypadły również trzy inscenizacje sztuk Zapolskiej, w szczególności Panny Maliczewskiej oraz Ich czworo. Ta ostatnia trafiła na
afisz teatru przypadkowo. W związku z chorobą głównej bohaterki, teatr zmuszony był
w ostatniej chwili odwołać prezentację Gaju świętego Ch. Depeuty’ego i R. Deslandesa.
Dramat Zapolskiej wystawiono po 3 próbach, a pomimo tego zagrano wyśmienicie.
W przypadku Panny Maliczewskiej premiera odbywała się niemal równocześnie z Warszawskim Teatrem Rządowym. Interesującym widowiskiem była także wystawiona
155

Tamże.
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15 grudnia Niuta S. Lewandowskiego. Staniewski bardzo starannie wyreżyserował spektakl, świetnie spisali się aktorzy, głównie Wacławska, Tekslowa oraz Kraśnicka. Kierownika „Miłośników” oraz zespół pochwalił wówczas nawet Staniszewski: „Reżyseria była,
jak rzadko, pomysłową. [...] W ogóle jakiś dobry duch zapanował w czwartek nad naszą
sceną – oby panował jak najdłużej”156.
Bilans dokonań zespołu w sezonie 1910/1911 nie był imponujący. Obniżeniu rangi
repertuaru i jakości przedstawień towarzyszyła słaba frekwencja. Sezon trwał 5 miesięcy,
zdecydowanie krócej niż w pozostałych kijowskich teatrach. Staniewskiemu udało się
natomiast doprowadzić do tego, że zespół dawał przedstawienia dwa razy w tygodniu.
W porównaniu z zespołami innych narodowości nie był to wynik, którym można było
się szczycić. Dla rozwijającej się powoli, przy sporych kłopotach z dotacjami i widzami,
stałej polskiej sceny stanowił jednak postęp.

Sezon 1911/1912
W listopadzie 1911 roku młodego i rozpoczynającego dopiero artystyczną karierę Staniewskiego zastąpił doświadczony już aktor i reżyser, Józef Popławski. Oczekiwania środowiska teatralnego były wobec niego bardzo duże. Liczono na interesujący repertuar
i stojące na wysokim poziomie spektakle. Wiara była tym bardziej uprawomocniona,
że Popławski przywiózł ze sobą mocny, liczący 20 aktorów zespół. Wielu występowało
wcześniej na deskach łódzkiego teatru Aleksandra Zelwerowicza, uczestnicząc w lutym
1911 roku w występach gościnnych tego zespołu w Kijowie. Niekwestionowanymi liderami trupy byli Józef Popławski i jego żona Gabriela Morska, odtwórcy zdecydowanej
większości głównych ról. Wyróżniającymi się artystkami były poza tym: Maria Maliszewska i Janina Kośnierska, zaś z aktorów młodszego pokolenia: Oktawia Trembińska,
Wacław Nowakowski, Kazimierz Przystański oraz Zofia Braunówna. Wysokie kwalifikacje posiadali też wykonawcy ról drugoplanowych, Romuald Gierasiński, sekretarz
teatru, Maksymilian Piotrowski, Aleksander Rodmund, Helena Szamańska, a nawet
najmniej doświadczeni: Józefa Szelistowska i Wacław Zabielski157.
Przed rozpoczęciem sezonu Popławski toczył rozmowy, aby do składu dołączyły również, zamieszkała wówczas w Kijowie, była aktorka Teatru Miejskiego w Krakowie, Stanisława Wysocka oraz była aktorka WTR, Maria Federowiczowa. Teatralni obserwatorzy
„ostrzyli już sobie apetyty”, że cztery indywidualności sceniczne, Federowiczowa, Wysocka, Morska i Popławski, pozwolą organizować spektakle „nie ustępujące tym w wielkich
teatrach polskich”158. Ostatecznie nowemu kierownikowi nie udało się jednak przekonać
obydwu aktorek do przyjęcia angażu. Pomimo wszystko nawet zawsze krytyczny Teodor
Staniszewski przyznawał: „[...] takiego zespołu jeszcze nie mieliśmy odkąd Teatr Polski
w Kijowie istnieje. Więcej, nasza trupa jako całość spośród prowincjonalnych jest jedną
z najlepszych. Wreszcie mamy prawdziwy teatr polski”159.
156
157
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T.M.S [Teodor Maria Staniszewski], „Dziennik Kijowski” 1910, nr 321.
Pełny skład zespołu znajduje się w Aneksie.
„Dziennik Kijowski” 1911, nr 271.
T.M.S [Teodor Maria Staniszewski], „Dziennik Kijowski” 1911, nr 299.
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Idylla nowego kierownika zakończyła się dość szybko. Po dwu miesiącach Staniszewski pisał już: „Zastanawiając się nad repertuarem naszego teatru uderza niemal całkowity
brak nowości i nieświadomy widz mógłby przypuszczać, że ostatnimi czasy teatr zdobył
się tylko na stworzenie takiej ‘Ciemnej plamy’. Uderza brak utworów ostatniej, a choćby
przedostatniej doby. Przeglądnąć wystarczy repertuar scen warszawskich, krakowskiej,
lwowskiej i zobaczy się, że na trzy sezony by wystarczyło nowości”160. Krytyk nie do
końca wykazywał się konsekwencją, gdyż poprzedniego kierownika atakował właśnie za
nadmiar warszawskich nowości i pomijanie starszego, wartościowego repertuaru kosztem „pikantnych fars”161. Popławski rzeczywiście nie „rozpieszczał” widzów nowinkami
scen stołecznych i na afisz mogłoby trafić więcej takich sztuk. Pokazywał jednak w zamian teksty autorów istotnych dla rozwoju polskiej dramaturgii, realizując zarazem misję, o jakiej marzyli organizatorzy teatru KPTMS, ze Staniszewskim włącznie.
Na inaugurację przygotowano Barbarę Radziwiłłównę A. Felińskiego, a w dalszej kolejności poszły między innymi sztuki J.I. Kraszewskiego (Miód kasztelański), L.A. Dmuszewskiego (Oblężenie Warszawy), J. Blizińskiego (Marcowy kawaler), M. Bałuckiego
(Grube ryby). Po bardzo długiej przerwie publiczność mogła też zobaczyć polski dramat
romantyczny – Fantazego J. Słowackiego. Nie zabrakło przy tym pisarzy współczesnych:
W. Perzyńskiego (Szczęście Frania, Lekkomyślna siostra), G. Zapolskiej (Nieporozumienie), S. Krzywoszewskiego (Tęcza, Edukacja Bronki), B. Gorczyńskiego (Wyzwanie),
F. Schönthana i F. Koppel-Ellfelda (Odrodzenie), H. Heijermansa (Nadzieja). Znamienne było, że spektakle te cieszyły się dużym powodzeniem, burząc wcześniejsze stereotypy,
że w Kijowie sympatię polskich widzów można zyskać wyłącznie poprzez farsy.
Popławski konsekwentnie kontynuował taką politykę repertuarową, czemu towarzyszyły powtarzające się narzekania części z obserwatorów. W styczniu 1912 Staniszewski,
wyraźnie już zdegustowany, pisał: „[...] publiczność wielkim głosem domaga się nowości, i to przede wszystkim z uwzględnieniem twórczości oryginalnej, ofiarowano jej tymczasem ostatnią nowość angielską z roku ... 1777!”162 Miesiąc później krytycznie o afiszu
„Miłośników” wypowiadał się korespondent „Dziennika Petersburskiego”163. Wśród
zarzutów pojawiał się i taki, że „Popławski [...] wystawiał sztuki przeważnie stare, w których on sam i jego żona mieli, jego zdaniem, popisowe, dawno opracowane role”164.
Trzeba jednak dodać, że podobne praktyki, w mniejszej może tylko skali, stosowali i jego
poprzednicy, nie budząc sprzeciwu obserwatorów.
W całym sezonie, trwającym zaledwie 4 miesiące, zagrano 36 spektakli. Dominowały
teksty polskich dramatopisarzy: przygotowano ich 18, wobec 11 sztuk tłumaczonych.
Najczęściej sięgano po komedie i współczesne dramaty obyczajowe, rzadziej pojawiały
się farsy. Popławskiemu udało się utrwalić, przyjęty przez Staniewskiego, system grania
przynajmniej dwu przedstawień w tygodniu. W listopadzie 1911 roku zagrano 7 razy,
w grudniu 1911 roku i lutym 1912 roku po 10 razy, zaś w styczniu 1911 roku 9 razy165.
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„Dziennik Kijowski” 1912, nr 2.
T.M. Staniszewski, Zamknięcie sezonu, „Dziennik Kijowski” 1911, nr 52.
T.M.S., „Dziennik Kijowski” 1912, nr 2.
Zob. Sk., Z Litwy, Ukrainy i Białej Rusi, „Dziennik Petersburski” 1912, nr 591.
T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 27.
Konsekwentnie według kalendarza starego porządku.
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Rzadko decydowano się na powtórne wystawianie sztuk. Zaledwie 6 utworów zaprezentowano dwukrotnie, pozostałe po premierowym wystawieniu znikały z afisza. Nie odbiło się to tym razem na poziomie przedstawień. Na stojącą na dobrym poziomie reżyserię
i grę aktorską zwracali uwagę wszyscy komentatorzy, nawet ci krytykujący Popławskiego
za dobór repertuaru.
Popławski nie zdecydował się na zaproszenie do swego teatru żadnego z aktorów
na występy gościnne. Był to kolejny sezon, w którym zespół „Miłośników” odchodził
od takiej formy popularyzacji wśród kijowian polskiego teatru. W rezultacie, pomimo
szeregu dobrych spektakli, zabrakło znaczącego wydarzenia artystycznego. Największy
rezonans wywołały premiery, niegranych wcześniej w Kijowie przez żaden z teatrów,
Odrodzenia F. Schönthana i Nadziei H. Heijermansa. Na tej ostatniej sztuce pojawili
się nawet rosyjscy aktorzy teatru Sołowcowa. Po spektaklu udali się za kulisy, „wyrażając
zespołowi swój zachwyt i oczarowanie przedstawieniem oraz grą, szczególnie Morskiej,
Malinowskiego i Popławskiego”166.
Największy wpływ na końcowy wizerunek sezonu miał jednak fakt niemający nic
wspólnego z działalnością artystyczną, opisany szczegółowo przez naocznego świadka,
Stanisława Kwaskowskiego: „Jeden z dziennikarzy, w jednej osobie zapalony amator aktor Towarzystwa Miłośników Sceny, wielce zarozumiały, wszędobylski i wścibski, nie
lubiany, rzekomy literat p. T. M. S. [Teodor Maria Staniszewski – przypis autora] w swoich recenzjach ostro krytykował niektórych wykonawców. Między innymi stale złe noty
otrzymywał młody, początkujący aktor Wojciech Rolicz (1884–1940), będący drugi
dopiero sezon w teatrze. Tego wieczoru w czasie antraktu stanąłem na sali koło drzwi,
prowadzących za kulisy. Do owych drzwi szybkimi kroczkami zbliżył się p. recenzent
i kocim ruchem wsunął się za kulisy, zostawiając drzwi nie zamknięte. W owych czasach
recenzenci teatralni zdobyli sobie przywilej składania wizyt kurtuazyjnych za kulisami
teatru podczas przedstawień. Rozmaite cele miały takie wizyty, ale jednym z głównych
celów było usłyszenie opinii i ploteczek z zainteresowanych ust aktorek i aktorów. Zasłyszane wiadomości, preparowane w odpowiednim sosie, dawały możność recenzentowi
wykazania się fachu aktora i blagowaniu, że się jest wybitnym znawcą, koneserem sztuki
przez duże ‘S’ itd. Słowem korzyści były. Stojąc więc tak blisko nie zamkniętych drzwi
zakulisowych, w kilka chwil po wsunięciu się tam redaktora, usłyszałem jakiś dziwny
szum, który przerodził się wkrótce w podniesione głosy męskie, wykrzykujące jakieś
obelżywe, a nawet nieparlamentarne słówka, z których najłagodniejszym było «Ty łajdaku!» Następnie usłyszałem wyraźny odgłos zadanego policzka. Nie zdążyłem już zajrzeć,
gdy drzwi raptem uchyliły się i ... pan redaktor, trzymając się jedną ręką w okolicach
pośladka, a drugą rozpaczliwie odpychając wroga, nie wypuszczając z ust ogryzka papierosa, uniesiony za kołnierz marynarki wysoko w górę przez dwóch wysokich, ucharakteryzowanych aktorów, jednocześnie wypchnięty kolanem, wyskoczył, jak na sprężynach
na salę widowni mocno speszony. Drzwi za kulisy zamknęły się, śmiertelnie blady, oblany potem, nierozważny recenzent, łapiąc równowagę, ledwie zatrzymał się na śliskiej
166
S. Kwaskowski, Gawędy prowincjonalnego aktora 1897–1936 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie – Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (5), s. 30.
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posadzce przed pierwszym rzędem krzeseł, poprawił sobie krawat, westchnął z ulgą, obciągnął marynarkę i udając niewiniątko opuścił salę teatru”167.
Wieść o incydencie szybko rozeszła się w środowisku polskim, które bardzo zdecydowanie potępiło zachowanie Rolicza, określając je mianem „brutalnej napaści”168
i apelując o zbadanie sprawy przez „miarodajne czynniki”169. Daremnie oczekiwano na
przeprosiny ze strony aktora lub kierownictwa zespołu. W ramach restrykcji zarząd Klubu „Ogniwo” odmówił trupie prawa do dalszego wynajmu lokalu, a gazety zaprzestały
zamieszczać anonse i recenzje przedstawień. „Dziennik Kijowski” informował jedynie
o planach natychmiastowego opuszczenia miasta przez Popławskiego. Ten nie zdecydował się jednak na wyjazd i wynająwszy lokal Klubu Komercyjnego, prezentował spektakle jeszcze do końca miesiąca.
Sezon 1911/1912 to dla zespołu KPTMS przede wszystkim czas niewykorzystanych
szans. Teatr posiadał stosunkowo silny zespół, doświadczonego kierownika artystycznego, który wystawiał przedstawienia stojące na wysokim poziomie i grał regularnie dwa
razy w tygodniu. Frekwencja, przynajmniej na ważniejszych sztukach, była zadowalająca. Pomimo tego sezon kończono bez żadnej reklamy, bez słów uznania i podziękowań.
Osoby, które nie odwiedzały teatru, najprawdopodobniej nie zorientowały się wcale,
kiedy zakończono występy. Błędy popełnione zostały przez każdą ze stron. Popławski
powinien był w większym stopniu sięgnąć po sztuki najnowsze, odpowiadając na oczekiwania widzów i prośby komentatorów. Ci drudzy z kolei mogli się powstrzymać od
krytyki, nie tej merytorycznej, ale tendencyjnej, zawierającej sformułowania obrażające
wykonawców. Nie po raz pierwszy Polakom zamieszkałym w Kijowie zabrakło umiejętności współdziałania, zdolności do zawierania kompromisu i koncentrowania się na
rzeczach ważnych, a nie drugorzędnych.

Sezon 1912/1913
Przyjazdowi kolejnego kierownika teatru towarzyszyło spore zamieszanie. Jako pierwsza
informację o Franciszku Rychłowskim podała rosyjskojęzyczna „Kijewskaja Mysl”. Nie
była precyzyjna, gdyż napisano, że samodzielnie wynajął salę „Ogniwa” i wraz z własną,
przywiezioną z Warszawy, trupą będzie dawał tam przedstawienia. Protestował i prostował wiadomość zarząd KPTMS, sobie przypisując zasługę zatrudnienia nowego kierownika. Polskojęzyczne dzienniki prześcigały się potem w doniesieniach o nowym zespole, podróżującym po prowincji przed rozpoczęciem sezonu w Kijowie. Wiele było
niedomówień i nieścisłości. Recenzenci ograniczali się do streszczeń lub cytatów z prasy
wydawanej w miastach, w których aktualnie grał zespół. Tym sposobem za najbardziej
wiarygodny autorytet uznano recenzenta „Gazety Radomskiej”, gdyż „Radom jest oddalony o kilka zaledwie godzin od Warszawy”170.
167
S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 81–82.
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„Dziennik Kijowski” 1912, nr 33.
169
Tamże.
170
„Dziennik Kijowski” 1912, nr 223.
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30. Franciszek Rychłowski

Dla stałej polskiej sceny otwierał się tymczasem zupełnie nowy etap. Rychłowski
prowadził ją nieprzerwanie przez 6 kolejnych sezonów i nie traktował jako krótkiego
epizodu w artystycznej biografii. Tak długi czas pozwolił na poznanie specyfiki publiczności i jej upodobań, długofalowe budowanie wizerunku placówki i jej programu
artystycznego, jak i na wyciąganie wniosków z popełnianych błędów. Tych ostatnich
było sporo, mimo tego scena pod kierunkiem Rychłowskiego stała się solidnym teatrem
prowincjonalnym, grającym regularnie, którego przedstawienia nie schodziły poniżej
przyzwoitego poziomu. Nowy kierownik nie bał się do tego wyzwań i dzięki jego energii w ostatnich latach pierwszej wojny światowej Kijów stał się stolicą polskiego teatru,
goszczącą największe indywidualności aktorskie.
W listopadzie 1912 roku Rychłowski przywiózł 19 osób – głównie młodych wykonawców171. Pierwszoplanową postacią był reżyser i aktor Konstanty Tatarkiewicz. Swoją
fantazją i pomysłowością wielokrotnie zachwycał kijowską publiczność, udowadniając, że
na maleńkiej scenie „Ogniwa” można było wystawiać trudne technicznie przedstawienia.
171

Nazwiska wszystkich aktorów zamieszczono w Aneksie.

Formowanie się i działalność stałego, zawodowego teatru polskiego w Kijowie w latach 1905–1914

 83

Był pierwszym reżyserem, na którego zwrócili uwagę rosyjscy recenzenci, komplementując
ogromny talent i energię. Spośród aktorów wyróżniającymi się siłami byli: Tadeusz Lechowski, Jerzy Wroncki, Jadwiga Gzylewska, Halina Dunin-Rychłowska, Olga Orleńska,
Leokadia Pancewiczowa, Tadeusz Skarżyński oraz Franciszek Rychłowski. Ten ostatni miał
jednak zbyt duże zamiłowanie do grania pierwszoplanowych ról, także gdy zupełnie nie
pasowały do jego warunków. W mieście żartowano z tego, że Rychłowski weźmie wszystkie
role, Hamleta, Gustawa-Konrada, a nawet byka w Quo Vadis H. Sienkiewicza172.
Poza Lechowskim, Wronckim i Gzylewską reszta występowała wcześniej na deskach
Teatru Zjednoczonego w Warszawie, a potem w wakacyjnym tournée zespołu po prowincji. Skład artystyczny był bezapelacyjnie najsilniejszy w dotychczasowej historii teatru KPTMS173. Zespół był zgrany, a wiele z ról pokazanych w Kijowie już opracowano
w Teatrze Zjednoczonym, i to pod kierunkiem Aleksandra Zelwerowicza.
Rychłowski starał się, przynajmniej częściowo, kontynuować politykę repertuarową
Teatru Zjednoczonego, umieszczając na afiszu szereg utworów o najwyższych wartościach artystycznych. Nie zdominowały one co prawda repertuaru, ale znalazło się ich
znacznie więcej niż w sezonach poprzednich. Wiele wyreżyserował jeszcze Zelwerowicz,
a Tatarkiewicz jedynie dostosowywał do skromnych warunków „Ogniwa”. Odważnie
sięgnięto po współczesną dramaturgię polską. Zagrano między innymi cztery utwory
S. Wyspiańskiego: Klątwę, Sędziów, Wesele i Warszawiankę, cztery dramaty G. Zapolskiej: Moralność pani Dulskiej, Ich czworo, Pannę Maliczewską oraz Kobietę bez skazy,
dwa utwory L. Rydla: Zaczarowane koło oraz Betlejem polskie, a także W sieci J.A. Kisielewskiego, Topiel S. Przybyszewskiego, W noc lipcową B. Gorczyńskiego, Grę serc S. Kiedrzyńskiego oraz Erosa i Psyche J. Żuławskiego.
Rekordowo przedstawiała się również liczba sztuk klasyki polskiej. W sezonie
1912/1913 wystawiono: Mazepę i Horsztyńskiego J. Słowackiego, Dziady A. Mickiewicza, Irydiona Z. Krasińskiego, a także Zemstę i Śluby panieńskie A. Fredry. Klasykę grano
najczęściej w czasie sobotnich spektakli popularnych, bilety na nie miały niższą cenę.
Celem była popularyzacja tego typu utworów wśród szerokich kręgów Polaków, przede
wszystkim młodzieży. Rychłowskiemu, jako pierwszemu, udało się na stałe wprowadzić
spektakle popołudniowe do grafiku teatru. Widownia była niemal zawsze zapełniona.
Kolejne sobotnie premiery utwierdzały w przekonaniu, że placówka zmienia artystyczny
wizerunek, przestaje się koncentrować na rozrywce, a co najważniejsze – znajduje na
spektakle ambitne amatorów, w tym również publiczność rosyjską i ukraińską.
W odróżnieniu od Popławskiego, który ograniczył się niemal wyłącznie do starszych
tekstów, Rychłowski próbował znaleźć rozsądny kompromis pomiędzy klasyką i nowościami, jak również między ambitnymi i komercyjnymi utworami. Spośród 46 zagranych sztuk, 27 zaliczało się do lekkiego repertuaru. W większości były to nowości, które
172
Zob. S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 96.
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Pod względem zarobków najwyższą stawkę – 200 rubli – otrzymywał Tatarkiewicz. Kolejne miejsca na
drabince płac zajmowali: Leokadia Pancewiczowa, Marian Bogusławski, Olga Orleńska i Tadeusz Skarżyński.
Wśród najmniej zarabiających znaleźli się: Jadwiga Niemirycz, Antoni Bodzanowski, Wacław Julicz i Jadwiga
Zarembianka.. Zarobki Rychłowskiego nie są znane.
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w ostatnich kilku sezonach grano na deskach teatrów warszawskich. W wypadku utworów tłumaczonych, komedie, farsy i sztuki sensacyjne stanowiły przytłaczającą większość. Z 19 utworów jedynie Nora H. Ibsena wyłamywała się z tego schematu. Inaczej
proporcje te przedstawiały się w wypadku literatury polskiej. Z 27 sztuk aż 17 stanowiły
teksty dramatyczne, a tylko 10 komedie i farsy.
Statystyki pokazały, że dramaty polskie cieszyły się większym powodzeniem niż obcojęzyczne farsy i komedie. Na rodzimy repertuar sprzedawano średnio po 313 biletów,
wobec 272 na sztuki obce. Najwięcej, 537 osób wybrało się na jedno z sześciu wystawień
Betlejem polskiego L. Rydla. W wypadku utworów tłumaczonych najlepszym wynikiem
mógł się pochwalić Dobrze skrojony frak G. Drégely’ego, który obejrzało w trakcie jednego z wieczorów 531 osób. Dla porównania – na najsłabszy pod względem frekwencji
spektakl wybrało się 103 widzów i była to sztuka niepolska174.
Istotnym sukcesem Rychłowskiego było przyzwyczajenie publiczności do regularnego oglądania przedstawień. Wcześniej zespołom z trudem przychodziło grać 30–40 razy
w sezonie, a pokazywanie sztuk dwa razy w tygodniu odczytywano jako sukces. W sezonie 1912/1913 trupa Rychłowskiego zagrała w Kijowie 61 przedstawień175, występując
przynajmniej 3 razy w tygodniu: w soboty, niedziele i czwartki. W październiku 1912
roku dano jedno przedstawienie (sezon rozpoczęto dopiero 28 tego miesiąca), w listopadzie 12 spektakli, w grudniu 15, w styczniu i lutym 1913 roku 13, zaś w marcu 7176.
Nie było większych problemów z frekwencją. Sala często bywała zapełniona, a nawet
najgorsze pod względem frekwencji spektakle nie przynosiły strat.
W sezonie 1912/1913 częściej decydowano się też na powtórne prezentowanie sztuk,
co dawało więcej czasu na dopracowanie szczegółów nowo przygotowywanych utworów.
Sześciokrotnie, przy wypełnionej sali, zagrano Betlejem polskie L. Rydla, pięciokrotnie
Dobrze skrojony frak G. Drégely’ego, trzykrotnie: Grę serc S. Kiedrzyńskiego oraz Ich
czworo G. Zapolskiej, dwukrotnie: Klątwę i Warszawiankę S. Wyspiańskiego, Radziwiłła
Panie Kochanku J.I. Kraszewskiego, Królową Bajkę M. Tatarkiewicza, Ułanów księcia Józefa L. Mazura, Papę G. Caillaveta i R. Flerse’a oraz Tajemniczego Dżemsa T. Bernarda.
Niezwykle dużą wagę przywiązywał Rychłowski do występów gościnnych. Dzięki
ogromnej konsekwencji do roku 1918 udało mu się zaprosić wielu z najwybitniejszych
wówczas aktorów. Wizyty takie cieszyły się niemal zawsze ogromnym powodzeniem, popularyzując polską sztukę, a także przyczyniając się do rosnącej frekwencji. W kolejnych
latach, w sytuacji kryzysu finansowego i malejącej popularności teatru, Rychłowski oparł
swoją politykę na zapraszaniu uznanych gości. Przeszkadzało to jednak w prowadzeniu
przemyślanej polityki repertuarowej, a także zgraniu zespołu177.
W pierwszym sezonie kierownik teatru KPTMS wykazał jednak rozsądny umiar,
zapraszając sześcioro wykonawców: Stanisławę Wysocką, Bolesławę Nałęcz, Władysławę Ordon-Sosnowską, Wandę Siemaszkową, Antoniego Fertnera i Kazimierza Kamińskiego. Występy te nie zdominowały całego sezonu, pozwoliły natomiast urozmaicić
174
175
176
177

Zob. T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Siedmiolecie Teatru Polskiego w Kijowie, „Bluszcz” 1913, nr 27.
Repertuar teatru znajduje się w Aneksie.
Konsekwentnie według kalendarza starego porządku.
Zob. W. Ćagowiec, „Kijewskaja Mysl” 1913, nr 45.
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31. Zdjęcia z występów gościnnych S. Wysockiej w gazecie „Kijewskaja Mysl”

repertuar, jak również wzbogacić doświadczenia aktorskie młodego zespołu o występy
u boku utalentowanych i renomowanych wykonawców. Największy rezonans wywołały
marcowe przedstawienia z udziałem Kazimierza Kamińskiego. Pisały o nich z uznaniem
wszystkie gazety, także ukraińskie i rosyjskie, z niechętnym Polsce i Polakom „Kijewlaninem” włącznie; gazeta ta wcześniej nie wspominała nawet o istnieniu w mieście polskiej
sceny. Rychłowski zdecydował się przedłużyć o dwa tygodnie zakończenie sezonu, aby
tylko spektakle te mogły dojść do skutku. Wynajęto jedną z najbardziej prestiżowych sal
teatralnych w mieście – Teatr Sołowcowa.
Kamiński wystąpił w marcu 1913 roku 5 razy: w Bogatym wujaszku Karlweissa, Grubych rybach M. Bałuckiego, Intratnej posadzie A. Ostrowskiego, Panu dyrektorze A. Bissona oraz, na życzenie publiczności, w Walce motyli H. Sudermanna. Wszystkie sztuki
reżyserował sam gość. Jego gra i przygotowanie dramatów zachwyciły kijowian. Kontrowersje wzbudziło tylko przedstawienie Intratnej posady, z popisową kreacją Kamińskiego
jako Jusowa. Powodem nie był poziom widowiska, a fakt, że polski aktor zdecydował się
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na przygotowanie rosyjskiego tekstu. Część z Polaków poczuła się urażona, w rezultacie
frekwencja była o wiele słabsza niż na pozostałych spektaklach.
Na bardzo wysokim poziomie stały również występy Stanisławy Wysockiej. Zagrała
19 grudnia 1912 roku w Klątwie S. Wyspiańskiego, 21 grudnia w Zaczarowanym kole
Rydla, a następnie, na życzenie widzów, raz jeszcze Klątwie oraz Sędziach S. Wyspiańskiego. Także w tym wypadku występy relacjonowały gazety rosyjskie i ukraińskie. Mniejsze
natomiast zainteresowanie towarzyszyło spektaklom z udziałem Nałęcz. Młoda artystka
Warszawskich Teatrów Rządowych 5 stycznia 1913 roku wystąpiła w Radziwille Panie
Kochanku, w związku z setną rocznicą urodzin J.I. Kraszewskiego, a następnie, 21 stycznia, zmagając się z silnym przeziębieniem, w sztuce J.A. Kisielewskiego W sieci.
Pozostali z wykonawców zaproszeni zostali w lutym, na czas „kontraktów”. Władysława Ordon Sosnowska zagrała w Pannie Maliczewskiej i Kobiecie bez skazy G. Zapolskiej, Grze serc S. Kiedrzyńskiego, a na życzenie publiczności w Ich czworo G. Zapolskiej. Dla Siemaszkowej Kijów miał być pierwszym przystankiem w „rosyjskiej podróży
artystycznej”. W związku z chorobą syna zależało jej na możliwości dodatkowego zarobkowania178. Wystąpiła w trzech przedstawieniach: W noc lipcową B. Gorczyńskiego,
Norze H. Ibsena i Topieli S. Przybyszewskiego. Kolejne planowane spektakle odwołano
w związku z chorobą aktorki179.

32. Upoważnienie udzielone Franciszkowi Rychłowskiemu przez Stefana Kiedrzyńskiego
do prezentowania na scenie kijowskiej Gry serc
178

Zob. L. Kotarbińska, Zza kulis teatru, Warszawa 1933, s. 143.
Planowano dwa odatkowe występy na życzenie publiczności: W sieci J. A. Kisielewskiego oraz Zaczarowane
koło L. Rydla.
179
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33. Szarfa gratulacyjna, jaką otrzymał od zespołu na zakończenie sezonu F. Rychłowski

Wizyta trzeciego z aktorów, Antoniego Fertnera, zaowocowała wieloletnią współpracą z teatrem Rychłowskiego. Przyjeżdżał potem rokrocznie, zawsze entuzjastycznie
przyjmowany przez publiczność. W sezonie 1912/1913 pokazał kilka swych najlepszych kreacji: w Kawiarence i Tajemniczym Dżemsie T. Bernarda, Dobrze skrojonym fraku
G. Drégely’ego, Papie G. Caillaveta i R. Flersa oraz Złotym wieku rycerstwa Ch. Marlowe’a.
Po spektaklach w teatrze polskim Fertner udawał się do Grand Hotelu, gdzie co wieczór,
od 23.30 występował jeszcze w nocnym kabarecie.
W odróżnieniu od poprzednich sezonów nie tylko występy gościnne urosły wówczas
do rangi ważnych wydarzeń. Zespół przygotował samodzielnie przynajmniej kilka sztuk,
które wywołały spory rezonans w polskim środowisku. W większości wypadków zainteresowanie spowodowane było wysokim poziomem tych przedstawień. W wypadku inaugurującego sezon Irydiona zaważyły jednak również pozaartystyczne względy: „Na schyłku
roku 1912, po odbytej wędrówce po kraju, zespół przyszłego Teatru Polskiego w Kijowie
znalazł się wreszcie na stałym terenie kijowskim. Dla zapoczątkowania sezonu wybraliśmy
nieśmiertelne dzieło Krasińskiego Irydion [...]. Inscenizacja warszawska Teatru Zjednoczonego, dekoracje również. A co za sensację wywołało między gawiedzią uliczną przewiezienie z dworca posągu Amfilocha w całej okazałości. Przywieźliśmy go bowiem ze sobą”180.
Niezamierzona reklama okazała się skuteczna i w „Ogniwie” zasiadł komplet widzów.
Zobaczono spektakl stojący na wysokim poziomie, świetnie wyreżyserowany, sprawnie
dostosowany do wymogów niewielkiej sceny i bardzo przykładnie zagrany przez aktorów.
Publiczność przyjęła nowy zespół wyjątkowo ciepło, a Edward Paszkowski w „Dzienniku Kijowskim” określił to jako „[...] zwycięstwo pod Kirkkilissą... Z tą tylko różnicą,
że bułgarzyn [...] masom tureckim swoją bułgarską prawdę mógł narzucić, a nasz teatr
zaledwie szczupłą garść Kijowian na swoją wiarę nawrócił... Ale nawrócił!”181 Niewiele
brakowało jednak, aby inauguracja sezonu zakończyła się tragicznie. W ostatnim akcie
sztuki maszyniści źle osadzili potężny krzyż, który, o mało nie przygniótł odtwarzającego
główną postać – Rychłowskiego.
180

F. Rychłowski, Kartki z pamiętnika, [w:] Wspomnienia aktorów (1800–1925), t. II, Warszawa 1963,

s. 321.
181

Czarny Jegomość [Edward Paszkowski], Bez maski, „Dziennik Kijowski” 1912, nr 292.
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34. Pamiątkowy wpis właściciela polskiej księgarni w Kijowie W. Idzikowskiego
do Albumu pamiątkowego Teatru Polskiego w Kijowie

Wyróżniającym się przedstawieniem była również kolejna premiera Gry serc Stefana
Kiedrzyńskiego, wysoko oceniona przez recenzentów i z zaciekawieniem przyjęta przez
publiczność. Edward Paszkowski ironicznie opisał reakcję jednego z obecnych w sali
„Ogniwa”: „Nawet mój przyjaciel powiada: ‘to było wcale niezłe’. I mam grube podejrzenie, że byłby gotów zupełną, o wiele doskonalszą pochwałę wygłosić, gdyby nie
obawa, że optymizm w jakimkolwiek bądź kierunku uczyniłby jego tj. mego przyjaciela
egzystencję zgoła zbyteczną”182. W dalszej części sezonu interesujące wydarzenia miały
miejsce co sobota, w ramach popołudniowych przedstawień popularnych. Grano wówczas wyłącznie sztuki o wysokich wartościach artystycznych.
Największy rozgłos towarzyszył wystawieniu Betlejem polskiego L. Rydla. Na kolejne wznowienia przychodziły niespotykane dotąd tłumy: „Pantoflowa poczta roztrąbiła
o wielkim sukcesie teatru, a popularnością swą dzieło Rydla także trafiło do serc widzów,
że podobnego rozrzewnienia, szlochów, a chwilami ciszy grobowej, nie zdarzało mi się
nigdy potem widzieć i odczuwać. Zda się, że wszystkie serca biły jednym potężnym
rytmem, a łzy kapały z oczu. Cóż dziwnego! Nie byli to zwykli widzowie teatralni, zblazowani i zepsuci wszelkiego rodzaju widowiskami, lecz ci z facjatek i suteryn, robotnicy
i drobni kupcy, dzieci i starcy, który od szeregu lat zapominali mowy ojczystej, a których perspektywa ujrzenia ułana polskiego spod Wawru i Ostrołęki, usłyszenia melodii
Mazurka Dąbrowskiego, do teatru zwabiła, lub dzieci patrzące z zachwytem, jak pod
stopy Najświętszej Panny cały naród się garnie skarżyć się na ciemięzców i katów. Po
182

Tamże.
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skończonym widowisku i otrząśnięciu się z wrażenia, to już nie były brawa i oklaski,
to entuzjazm. A w oczach starców i dzieci czytała się wdzięczność, uwielbienie, radość
i szczęście”183. Premiera nie zapowiadała jednak takiego sukcesu. Kijowianie nie znali
sztuki i na widowni pojawiła się tylko garstka widzów. Niewiele też brakowało, aby gospodarze klubu „Ogniwo” nie zgodzili się na wystawienie Betlejem polskiego. Bali się, że
inscenizacja zawierająca tak dużo akcentów patriotycznych doprowadzi do zamknięcia
klubu przez władze.
Pożegnalne przedstawienie sezonu w Kijowie odbyło się 28 marca. Rychłowski udał
się potem z zespołem do Odessy na szereg gościnnych spektakli w nowo wybudowanym
Domu Polskim. Grano w nowoczesnej sali teatralnej, o świetnej akustyce, elektrycznym
oświetleniu, centralnym ogrzewaniu i 650 miejscach na widowni. Planowano zagrać 11
przedstawień, powodzenie występów było jednak tak duże, że przedłużono pobyt, aby
zaprezentować 6 dodatkowych spektakli.
Rychłowski nie mógł wymarzyć sobie lepszego sezonu inauguracyjnego. Niemal
od razu zyskał sympatię widzów i krytyki. Po finansowych niepowodzeniach w stolicy,
w Kijowie przedstawienia grano przy zapełnionej widowni, co przekładało się na zyski.
Uznanie dla Rychłowskiego było jednak w pełni zasłużone. Teatr rzeczywiście znacznie
się wzmocnił, zarówno pod względem artystycznym, jak i organizacyjnym. Regularność
przedstawień, wprowadzenie widowisk popołudniowych po zniżonych cenach, wzrost
poziomu przedstawień i wartości repertuaru dostosowanego do gustów publiczności –
wszystkie te elementy składały się na wizerunek stabilnej, rozsądnie prowadzonej sceny
prowincjonalnej.

Sezon 1913/1914
Kolejny sezon nie był już tak udany. Prasa przepowiadała problemy jeszcze przed przyjazdem zespołu z wakacji, zwracając uwagę, że trudno będzie Rychłowskiemu zatrzymać w Kijowie dotychczasowych aktorów, dysponując skromną, trzytysięczną dotacją.
Nie pomylono się, gdyż z trupy odeszło aż ośmioro wykonawców, w tym troje podstawowych: Olga Orleńska, Leokadia Pancewiczowa i Tadeusz Skarżyński184. Rychłowski
znalazł jednak środki, aby zatrudnić piętnaście nowych osób. Pojawili się w tej grupie
utalentowani aktorzy, głównie z teatru łódzkiego i wileńskiego, uzupełnieni przez mało
znanych, bardzo młodych wykonawców. Wśród nowo zatrudnionych pierwszoplanowe
role odgrywali: Stanisław Daczyński (grający wcześniej z Rychłowskim w Teatrze Zjednoczonym), Maria Biskupska, Marian Kiernicki oraz Katarzyna Żbikowska. Poza tym
w grupie znaleźli się również: Janina Ordęga, Jadwiga Sachnowska, Feliks Zbyszewski,
Wanda Kosecka, Stanisław Larewicz, Mieczysław Nawrocki, Irena Orzecka, Bieliński,
Czaplicka, Rachwał i Romska185. Zmiany miały pewien wpływ na poziom gry. Częściej
183
F. Rychłowski Kartki z pamiętnika F. Rychłowskiego, [w:] Wieniec Jubileuszowy Franciszka Rychłowskiego
1902/03–1927/08, Wilno 1928, s. 108–110.
184
Poza tym zabrakło również: A. Bodzanowskiego, W. Julicza, A. Kopczyńskiej, K. Puchniewskiego
i M. Strycharskiej.
185
Nie udało się ustalić imion tych czworga wykonawców. Pełny skład zespołu znajduje się w Aneksie.
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niż w sezonie poprzednim zdarzały się słabsze przedstawienia. Winę nie zawsze jednak
ponosili aktorzy. Błędy popełniał również Rychłowski w polityce repertuarowej i organizacji pracy artystycznej.
Początkowo wydawało się, że bardzo dobrze potrafi on dostosować program teatru
do wydarzeń życia codziennego. Do Kijowa przyjechał wraz z Tatarkiewiczem już na
początku sierpnia, planując rozpoczęcie sezonu 30 sierpnia. Pośpiech związany był z organizowaną pod koniec sierpnia tzw. „Wystawą Kijowską”, imprezą o charakterze ogólnorosyjskim, w trakcie której odbywały się pokazy i sprzedaż maszyn rolniczych i przemysłowych oraz zwierząt. Do miasta przyjechało bardzo wielu gości, Rychłowski liczył więc
na wysoką frekwencję. Pod tym kątem przygotowany został repertuar początku sezonu,
zdominowany przez najnowsze farsy i lekkie komedie, głównie zagranicznych autorów,
mające przyciągać szeroką, mało wyrobioną artystycznie publiczność. Większość sztuk
grana była wcześniej na scenach warszawskich, o czym nie zapominano donosić w anonsach przedstawień. Rychłowski postanowił także, że spektakle, przynajmniej w okresie
„Wystawy Kijowskiej”, grane będą codziennie. Pomimo tego, że inaugurację przekładano
dwukrotnie – ostatecznie teatr rozpoczął działalność 6 września; dwa miesiące wcześniej
niż w poprzednim sezonie. Udało się nawet o parę dni wyprzedzić najlepsze sceny w mieście: zespół operowy Teatru Miejskiego i dramatyczny Teatru Sołowcowa.
Kalkulacje Rychłowskiego nie sprawdziły się. Recenzenci niechętnie patrzyli na obniżenie poziomu repertuaru, a przede wszystkim brak polskich sztuk na afiszu. Porażka Rychłowskiego była tym dotkliwsza, że towarzyszyła temu słaba frekwencja. Spektakle zagrane w czasie trwania Wystawy (sierpień i pierwszy tydzień września) gromadziły od 116 do
260 widzów, w najlepszym razie zapełniając niewiele ponad połowę ogólnej liczby miejsc
w klubie „Ogniwo”. Potem frekwencja spadła jeszcze bardziej i na kolejnych czterech
przedstawieniach pojawiło się poniżej 100 osób, w tym dwukrotnie poniżej 50 widzów.
Rychłowski, próbując ratować sytuację, zaprosił do Kijowa na występy gościnne Bolesławę
Nałęcz, która zagrała w popularnej farsie P. Vébera i H. de Gorse’a Bęben. Również i jej
nazwisko nie zachęciło publiczności – w sali klubu „Ogniwo” pojawiło się 139 osób.
Malejąca popularność spowodowała, że Rychłowski jeszcze we wrześniu zmodyfikował politykę repertuarową. Zaprzestał wystawiania przedstawień codziennie, poza
tym na afiszu częściej zaczęły się pojawiać utwory polskich autorów, w tym sztuki przywołujące narodową tradycję. Do 2 października, kiedy teatr wyjechał na artystyczne
tournée do Żytomierza, Rychłowski zapowiedział: Zaczarowane koło L. Rydla, Wesele
S. Wyspiańskiego, Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego L. Mazura, Mazurów w krakowskiem A. Małeckiego oraz Damy i huzary A. Fredry. Nie wszystkie zamierzenia udało się
zrealizować186, mimo to aż pięć kolejnych przedstawień to sztuki rodzime, przywołujące
polskie tradycje patriotyczne. Frekwencja nieco wzrosła i na spektakle sprzedawano od
140 do ponad 370 biletów. Zmiany docenili też recenzenci: „Pan Rychłowski literalnie
uwziął się na publiczność kijowską i to na dwóch punktach od razu. Mianowicie, postanowił nauczyć nas chodzić do polskiego teatru i secundo, wyperswadował komu należy,
186
Prezentację Zaczarowanego koła, planowaną na 6 września, odłożono początkowo na 19 tego miesiąca,
a potem sztuka Rydla do końca sezonu nie trafiła już na afisz.
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że poza cudzoziemską farsą posiadamy w naszej literaturze całe skarby niedocenionych
i niesłusznie zlekceważonych przez wielkie sceny utworów”187.
Wzrost frekwencji okazał się tendencją stałą, ale i tak liczba sprzedawanych biletów
była mniejsza niż w sezonie poprzednim. We wrześniu i październiku 1913 roku na żadnym ze spektakli nie pojawiło się więcej niż 250 widzów, a najczęściej na sali zasiadało
około 150 osób. W listopadzie Rychłowski zdecydował się więc na ratowanie kasy teatru
przez sprawdzony w poprzednim sezonie system występów gościnnych. Tym razem jednak nie zachowano umiaru i okres od połowy listopada 1913 roku do końca lutego 1914
roku stał się nieprzerwanym festiwalem spektakli gościnnych; tylko sporadycznie zespół
miał możliwość samodzielnego przygotowania i pokazywania przedstawień. W sumie
zaproszono 11 wykonawców: w listopadzie Wojciecha Brydzińskiego i Jana Pawłowskiego, w grudniu Józefa Śliwickiego, w styczniu Marię Mirską i Stanisławę Wysocką, w lutym Aleksandra Zelwerowicza, Marię Przybyłko-Potocką, Mary Mrozińską i Cezarego
Danielewskiego, w marcu Antoniego Fertnera i Polę Negri.
Frekwencja została podreperowana i sezon nie zakończył się finansowym fiaskiem.
Pomimo wszystko na spektakle zagrane w Kijowie188 średnio sprzedawanych było po
205 biletów, co stanowiło niecałą połowę ogólnej liczby miejsc sali klubu „Ogniwo”
i około 20 procent miejsc Teatru Nowego, na którego deskach zespół występował w czasie lutowych „kontraktów”189. Podobnie jak w sezonie poprzednim większą popularnością cieszyły się sztuki polskich autorów, na które bilety wykupywały średnio 262 osoby,
wobec 180 osób na sztuki tłumaczone190. Warto przypomnieć, że w sezonie 1912/1913
średnio na każdym z przedstawień pojawiało się o blisko 100 widzów więcej. Najgorsza
frekwencja towarzyszyła wznowieniom. Najlepsze frekwencyjnie spektakle były niemal
wyłącznie związane z występami gościnnymi.
Trudno jest w odniesieniu do sezonu 1913/1914, szczególnie drugiej jego części,
mówić o świadomej polityce repertuarowej. Wpływ na to, co znajdzie się na afiszu,
mieli przede wszystkim goście. Władysław Günther w 1917 roku wypominał Rychłowskiemu, że nie potrafił nadać teatrowi „żadnej linii artystycznej, ratując się występami
gościnnymi artystów warszawskich i jak najszybciej zmieniającym się repertuarem, by
jakkolwiek utrzymać się do końca zapowiedzianego sezonu”191. Inni recenzenci narzekali
z kolei, że gościnne spektakle destabilizują normalną pracę teatru. Warto jednak pamiętać, że kierownik zespołu KPTMS, w większości wypadków, bardzo starannie wybierał
nazwiska przyjeżdżających i duża część ambitnego repertuaru wiązała się właśnie z ich
występami.
Śliwicki przywiózł do Kijowa Hamleta W. Szekspira, Nową Dejanirę J. Słowackiego
oraz Dzwon zatopiony G. Hauptmanna; Brydziński – Tajfun M. Lengyela oraz Karykatury
187

T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], „Dziennik Kijowski” 1913, nr 244.
Księgi administracyjne teatru polskiego w Kijowie. Muzeum Teatralne w Warszawie, nr inwentarzowy D 149.
Księgi zawierają dane o sprzedanych biletach na niemal wszystkie przedstawienia zagrane przez zespół w Kijowie
do dnia 13 lutego 1914 roku oraz z 5 spektakli zagranych przez zespół w czasie tournée do Żytomierza w dniach
od 21 do 25 września.
189
Sala Teatru Nowego dysponowała ponad 950 miejscami.
190
Zob. Księgi administracyjne teatru polskiego w Kijowie, tamże.
191
W. Günther, Teatr Polski na emigracji, „Wiadomości Bibliograficzne” 1917, nr 1.
188
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J.A. Kisielewskiego; Mirska – Złote runo S. Przybyszewskiego, Edukację Bronki S. Krzywoszewskiego oraz Sobótki H. Sudermanna; Zelwerowicz – Chorego z urojenia Moliera;
S. Wysocka – Lizystratę Arystofanesa i Elektrę H. von Hoffmannsthala. Fertner i Pawłowski, specjalizujący się w lekkim repertuarze, również zapewnili kijowianom rozrywkę na
najwyższym artystycznym poziomie. Dużą liczbę gościnnych przedstawień można więc
interpretować nie tyle jako zakłócającą funkcjonowanie zespołu, co pomagającą wprowadzać na afisz interesujący, wartościowy repertuar i to w najlepszym wykonaniu. Frekwencja pokazywała, że kijowska publiczność lubiła znane nazwiska polskiej sceny i czekała na
nie. Rychłowski tym samym wychodził naprzeciw oczekiwaniom widzów, jednocześnie
kształtując ich gusta teatralne. Trudno krytykować takie postępowanie.
W sumie w ciągu całego sezonu teatr przygotował i pokazał 83 sztuki dramatyczne,
w tym 46 polskich i 37 obcych autorów. W wypadku literatury polskiej najczęściej sięgano po współczesną dramaturgię. Poza już wymienionymi, zespół samodzielnie przygotował: Bolesława Śmiałego, Sędziów oraz Wesele S. Wyspiańskiego, Śnieg S. Przybyszewskiego, Aszantkę W. Perzyńskiego, Erosa i Psyche J. Żuławskiego, Lilie L.H. Morstina, Losy
Europy B. Winawera oraz Dzieje grzechu na podstawie powieści S. Żeromskiego. Rzadziej niż w sezonie 1912/1913 pokazywano sztuki z wielkiego narodowego repertuaru.
Nie licząc komedii Fredry, zagrano jedynie Nową Dejanirę (Fantazego) J. Słowackiego.
Wystawiono za to szereg utworów patriotycznych, między innymi: Obronę Częstochowy
E. Bośniackiej-Tuszowskiej, Bodenhaina L. Rydla, Szopkę polską W. Gomulickiego, Karpackich górali J. Korzeniowskiego, Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego L. Mazura, czy
Ogniem i mieczem B. Filipowicza (według H. Sienkiewicza). Komedie i farsy stanowiły
jedynie uzupełnienie. Odwrotnie przedstawiała się sytuacja przy wyborze sztuk tłumaczonych. W tym wypadku bezwzględnie dominował lekki repertuar, a sztuki ambitniejsze pojawiły się wyłącznie w trakcie występów gościnnych192.
W nowym sezonie Rychłowskiemu udało się po raz kolejny zwiększyć liczbę i częstotliwość grania przedstawień. Zespół wystąpił 112 razy, z czego 98 razy w Kijowie i 14
razy gościnnie w Żytomierzu i Równem. W sierpniu (sezon rozpoczęto 24) zagrano pięciokrotnie, we wrześniu 19 razy (z czego pięciokrotnie w Żytomierzu), w październiku
15 razy, w listopadzie 21 razy (z czego dziewięciokrotnie poza Kijowem), w grudniu 16
razy, w styczniu 17 razy, w lutym 15 razy i w marcu 5 razy193. Spektakle (poza pierwszym
miesiącem, kiedy grano codziennie) odbywały się dość regularnie cztery razy w tygodniu
(zazwyczaj we wtorki, czwartki, soboty i niedziele194). W porównaniu z poprzednim
sezonem rzadziej decydowano się na wznowienia. Najwięcej, czterokrotnie, pokazano
Szopkę polską Or-Ota, trzykrotnie zaprezentowano Lilie H. Morstina, Ułanów księcia
Józefa Poniatowskiego L. Mazura195, Damy i huzary A. Fredry196, Wesele S. Wyspiańskie-

192

Repertuar zamieszczono w Aneksie.
Konsekwentnie według kalendarza starego porządku.
194
Bardzo duża liczba występów gościnnych sprawiała, że plany zapraszanego artysty kolidowały z takim
harmonogramem i zespół dawał przedstawienia również w inne dni tygodnia.
195
Dodatkowo dwukrotnie sztukę zagrano w czasie występów gościnnych poza Kijowem.
196
Dwukrotnie sztukę zagrano też w czasie występów gościnnych poza Kijowem.
193
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go197 oraz Panią prezesową M. Hennequina i P. Vébera198. Przez większą część sezonu
dominowała pogoń za premierami.
Ceną, jaką zapłacono za taką praktykę, było pogorszenie jakości przedstawień.
Pod tym względem sezon 1913/1914 ustępował poprzedniemu. W większej liczbie
spektakli zauważono błędy aktorskie i reżyserskie wynikające z pośpiechu i braku staranności. Najwięcej uwag krytycznych miano do wystawienia Karykatur, Złotego runa oraz
Obrony Częstochowy. Fatalnie wypadły też wspólne występy gościnne Mary Mrozińskiej
i Cyryla Danielewskiego. Był to jedyny wypadek, gdy komentatorzy z zażenowaniem
odnosili się do wartości repertuaru i poziomu gry wykonawców zaproszonych do Kijowa. Wśród wyróżniających się przedstawień znalazły się, poza wymienionymi wcześniej
występami gościnnymi, Wesele, Lilie, Mazury w krakowskiem, Damy i huzary, Bolesław
Śmiały i Losy Europy. Tatarkiewicz, mając na ich przygotowanie więcej czasu, drobiazgowo dopracował szczegóły, świetnie zagrali też aktorzy, z Buszyńskim, Gzylewską, Sachnowską, Żbikowską i Ordężanką na czele. Szczególnie komplementowanym występem
była tytułowa rola Buszyńskiego w Bolesławie Śmiałym.
Wydarzeniem o największym rozgłosie stały się występy Antoniego Fertnera. Sala
teatralna każdego wieczora wypełniała się szczelnie. W swoich wspomnieniach aktor
opisał dokładniej tę właśnie wizytę, a szczególnie hojne przyjęcia fundowane przez Rychłowskiego. Zważywszy na wrodzoną oszczędność dyrektora, przez niektórych nazywaną skąpstwem, zakrapiane mocno alkoholem, wystawne kolacyjki były dowodem,
jak cennym gościem okazał się Fertner199. Rychłowski zawdzięczał mu zresztą nie tylko
znaczny wzrost frekwencji i spore zyski, ale również to, że dzięki usilnym namowom
Fertnera zdecydował się zaprosić młodziutką i jeszcze mało znaną Polę Negri. „Na jej
widok dyrektor cmoknął z podziwu, ale jeszcze nic nie powiedział. Dopiero po próbach
i owacyjnym przyjęciu sztuki na premierze, dostrzegłem w jego oczach ów charakterystyczny dla wszystkich dyrektorów scen – błysk, który jest bardziej wymowny od najbardziej wyszukanej laurki słownej”200.
Dość zaskakujący przebieg miały natomiast występy, znanej i lubianej w Kijowie,
Marii Przybyłko-Potockiej. Tym razem frekwencja na jej przedstawieniach była wyjątkowo niska, gdyż Polacy gremialnie udali się do II Teatru Miejskiego, gdzie występowała
Lucyna Messal. Spotkało się to zresztą z uszczypliwymi komentarzami w prasie rosyjskiej, wyrzucającej widzom brak szacunku dla prawdziwych talentów i zbyt dużą słabość
do rewii201. Pobytowi Przybyłko-Potockiej towarzyszyło, jeszcze przed przyjazdem, spore
zamieszanie. W „Dzienniku Kijowskim” pojawiło się ogłoszenie, że lornetki na jej spektakle „wynajmowane nie będą”202. Plotkowano potem, że wykonawczyni nie chce, aby
publiczność zorientowała się w jej wieku. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że w jednym

197
198
199
200
201
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Po raz czwarty dramat był zagrany poza Kijowem w czasie występów gościnnych.
Po raz czwarty dramat był zagrany poza Kijowem w czasie występów gościnnych.
Zob. A. Fertner, Podróże komiczne, Warszawa 1960, s. 145–146.
Tamże, s. 146–147.
Zob. W. Ćagowiec, „Kijewskaja Mysl” 1914, nr 42
„Dziennik Kijowski” 1914, nr 36.
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z numerów „Dziennika Kijowskiego” zamieszczono nawet zdjęcie Przybyłko-Potockiej,
aby zdementować pogłoski203.
Trudno jest w jednoznaczny sposób ocenić dorobek sezonu 1913/1914. Dobre
przedstawienia przeplatały się ze znacznie słabszymi. Grano częściej, jednak nie udało się
w pełni uporać z problemem spadającej frekwencji. Kolejny etap pracy nie przyniósł tym
samym znaczących sukcesów artystycznych i organizacyjnych. Rację należy jednak przyznać recenzentowi „Dziennika Kijowskiego”, Leonowi Radziejowskiemu, który uważał,
że Rychłowski znacznie lepiej poznał już wtedy specyfikę kijowskiej sceny, przez co stanęła ona na mocniejszym gruncie i można było „myśleć o dalszych krokach naprzód”204.
Solidny, wyrównany zespół, w trakcie sezonu uzupełniany przez uznanych wykonawców ze stolicy, różnorodny repertuar, z nowościami, mieszanką rozrywkowych
i ambitnych sztuk, w tym dramatów odwołujących się do nostalgii rodaków za wolną
ojczyzną, wszystko to okazało się skuteczną receptą na umiarkowaną finansową stabilność. Rychłowski znalazł zresztą rozwiązanie dla sytuacji, kiedy przedstawienia zaczynały
przynosić gorsze wyniki finansowe – organizował wówczas krótkie artystyczne tournée
po prowincji. Mógł tam liczyć na pełne sale teatralne i entuzjazm widzów, jak i miejscowej krytyki. W sezonie 1913/1914 zespół opuszczał miasto dwukrotnie, w październiku
– odwiedzając Żytomierz, i w grudniu, grając ponownie w Żytomierzu i Równem.
Po październikowych występach pisano: „Teatr kijowski w Żytomierzu zrobił ogromne wrażenie. [...] Przyjęcie zespołu było prawdziwą owacją. Na ostatnie przedstawienie
Erosa i Psyche zabrakło nawet biletów”205. W grudniu zachwyty były jeszcze większe: „Artyści kijowscy święcą u nas tryumfy. Wieczorami nie tylko teatr się zaludnia, ale i na ulicach więcej gwaru i życia. [...] Rzuciła nam trupa kijowska na szarość mgły listopadowej
bukiet fiołków i to nie nicejskich, ale naocznych pachnących nie tylko świeżością wiosny,
ale naprawdę fiołkami. Dzięki im za nie”206. Równie ważny dla stabilności placówki był
fakt, że po krótkich rozstaniach publiczność kijowska na powrót zaczynała interesować
się zespołem i po przyjeździe z artystycznych wojaży frekwencja rosła. Wyjazdom i powrotom teatru towarzyszyły zresztą ciepłe słowa komentatorów życia teatralnego, wyrażających przed wyjazdem żal, że lokalna publiczność zostaje pozbawiona przyjemności
oglądania polskich przedstawień, a następnie radość z ich wznowienia. Gorące przyjęcie
kijowskiej trupy na prowincji napawało z kolei krytyków prawdziwą dumą, tłumaczyli
wówczas konieczność takich wyjazdów: „Nie wolno być egoistą i mając doskonały teatr,
nie można nie podzielić się z tymi, którzy od lat teatru polskiego nie oglądali i radzi będą
słowo polskie ze sceny usłyszeć”207.

203
Zob. S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 134–135.
204
L. Radziejowski, Czasy kijowskie, [w:] Wieniec Jubileuszowy Franciszka Rychłowskiego 1902/03–1927/08,
Wilno 1928, s. 64.
205
„Dziennik Kijowski” 1913, nr 254.
206
Artykuł zamieszczony w rubryce: Kronika prowincjonalna, zatytułowany: Korespondencja z Żytomierza
z dnia 28 listopada 1913 roku, „Dziennik Kijowski” 1913, nr 318.
207
Tamże.
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Cenzura i restrykcje policyjne
W doniesieniach prasowych, z obawy przed restrykcjami, recenzenci nie zwykli się rozpisywać o wpływie cenzury na kształt repertuaru teatru KPTMS. Mimo wszystko znalazło się kilka wzmianek, na podstawie których można się zorientować o skali tego zjawiska. Najbardziej wymowny fragment znalazł się w felietonie Edwarda Paszkowskiego
w „Dzienniku Kijowskim”. Autor, narzekając na Polaków, którzy nie wspierają swego
teatru, dodawał: „[...] zamiast wyrzekać na cudze ręce, które ciągle coś polskiego wykreślają, popatrzmy na swoje”208.
Pierwsza informacja na temat ingerencji cenzury dotyczy premiery Dziadów w styczniu 1909 roku, prezentowanych gościnnie przez Stanisława Knake-Zawadzkiego w otoczeniu połączonych sił kijowskich „Miłośników” i amatorów Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego: „W ten sposób na razie oba Towarzystwa zjednoczyły swe siły, by godnie wystawić na scenie ‘Ogniwa’ [...] okrojone przez cenzurę arcydzieło Mickiewicza”209.
Brak informacji, jakie sceny dramatu nie zostały dopuszczone do wykonania. Wkrótce
jednak lokalny urząd cenzury wydał zakaz druku i scenicznych prezentacji nawet takiej
okrojonej wersji. W uzasadnieniu pisano, że utwór wzbudza nienawiść do administracji,
armii i narodu rosyjskiego, nawołuje rosyjskich poddanych do zdradzieckiej działalności, a poza tym jest kłamliwym paszkwilem szkalującym państwowość rosyjską oraz świętokradczo obrażającym Boga i religię210.
Kolejne doniesienia o cenzorskich ingerencjach pojawiły się w roku 1913. Wystawieniu Warszawianki, granej w Kijowie pod zmienionym tytułem Pieśń, towarzyszył
komentarz Staniszewskiego: „W cenzurze wiele zatrzymano ‘piorunów’ i z Warszawianki, ale geniusz Wyspiańskiego jest tak potężny, że i to co dano ze sceny wystarczy, aby
wywołać silne wrażenie, mimo nawet, że zewnętrzna szata, kostiumy więcej o dobrych
chęciach niż możności mówiły”211. Ocenzurowany egzemplarz Pieśni, znajdujący się
w zbiorach Muzeum Teatralnego w Warszawie, pozwala się przekonać, że z tekstu Wyspiańskiego cenzorzy wykreślili nie tyle wiele, co większość wspomnianych w recenzji
„piorunów”. Jeśli w tekście pojawiały się choćby najdrobniejsze odwołania historyczne,
które mogły być odczytane aluzyjnie, skreślano automatycznie całą scenę.
Staniszewski, recenzując kolejną sztukę Wyspiańskiego wystawioną na scenie klubu
„Ogniwo” – Wesele – również ubolewał nad licznymi ingerencjami cenzorskimi: „Wesele
[...] na polskich scenach z tej strony kordonu ukazuje się rzadko. Przyczynę stanowią
liczne skreślenia cenzuralne, które uniemożliwiają wystawienie tego arcydzieła w całej
okazałości jego piękna. [...] Tatarkiewicz [...] z nielicznych ułamków i okruchów wykrzesał tyle, że widz nawet nie znający całości mógł odczuwać i zrozumieć moc czaru
piękna, bogactwo myśli i uczuć, jakie utwór przepełniają”212. Zachowały się materiały,
które uzupełniają zdawkowe uwagi recenzenta. S. Kwaskowski napisał, że z oryginału
208
209
210
211
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Czarny Jegomość [Edward Paszkowski], Bez maski, „Dziennik Kijowski” 1913, nr 234.
„Scena i Sztuka” 1909, nr 1.
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 295 op 1 d 248.
„Dziennik Kijowski” 1913, nr 11.
T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], „Dziennik Kijowski” 1913, nr 239.
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35. Fragmenty, zatwierdzonego przez cenzurę, egzemplarza Pieśni (Warszawianki) S. Wyspiańskiego
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cenzorzy wykreślili „sceny między Dziadem a Szelą, a poza tym słynna scena Gospodarza
z Wernyhorą wypadła w dziwnym nastroju, gdyż z całego tekstu ich dialogu cenzor nie
opacznie pozostawił jedno słowo «Jutro»”213. Wynikła zresztą z tego zabawna sytuacja.
Rychłowski postanowił, że tak krótką rolę zagra student uniwersytetu. Znalazł rosłego
i dorodnego chłopaka, jednak dopiero w czasie prób okazało się, że miał on bardzo
silny kresowy akcent. „Nadeszła uroczysta premiera. Niezapomniana była to scena, gdy
wspaniale przyodziany w odpowiedni kostium i ucharakteryzowany na Wernyhorę, jak
ze znanego portretu Matejki, ukazał się rozgorączkowanemu Gospodarzowi. Podając
w skupieniu złoty róg ze sznurem, w pełnej napięcia i oczekiwania pauzie, otwiera usta
i dobitnym, niskim głosem mówi: «Jutraaa...!», z czystym, nieskazitelnym brzmieniem
i akcentem rosyjskim. Rzecz prosta «jutraa» zepsuło cały nastrój sztuki”214.
Więcej światła na skalę oddziaływania cenzury, a także aparatu bezpieczeństwa na działalność teatru rzucają materiały archiwalne, zawierające akta kijowskiej policji, żandarmerii i urzędu cenzury. Kontroli zespołów teatralnych służył przede wszystkim obowiązek
uzyskiwania zgody władz gubernatorskich na występy przed każdym rozpoczynającym się
sezonem. W stosunku do zespołu KPTMS już w roku 1908, kiedy było to mało znaczące
kółko amatorskie, zastosowano dodatkowe restrykcje, polegające na tym, że przed każdym
publicznym występem musiano się ubiegać o specjalną zgodę Gubernatora. Trupa została
ukarana, gdyż w szeregu jej prezentacji dopatrzono się akcentów antyrządowych. „Sprawiedliwość” wymierzono również opiekunowi kółka, Siemaszce, odmawiając w styczniu
1908 roku zgody na samodzielne występy gościnne na terenie Kijowskiej Guberni215.
W roku 1909 tajne służby rozpoczęły wnikliwą inwigilację członków klubu „Ogniwo”, podejrzewając ich o działalność antypaństwową, polegającą na szerzeniu wśród
Polaków „nacjonalizmu i separatyzmu”. Teatr znalazł się wtedy pod wzmożoną obserwacją nie tyle ze względu na swoją działalność, lecz „podejrzaną” lokalizację. W tajnym raporcie, z lutego 1910 roku, jaki tajne służby przesłały na ręce kijowskiego Gubernatora,
stwierdzano, że nie znaleziono podstaw, aby w statutowej działalności „Ogniwa” dopatrzyć się uchybień. Podkreślano jednak, że faktyczny zakres oddziaływania klubu znacznie wybiega poza zapisy statutowe. W rezultacie w trakcie legalnych zebrań, wieczorów
artystycznych i teatralnych szerzono tam nienawiść do Rosji, poglądy o konieczności
walki o niepodległą Polskę, a także, w powiązaniu z organizacjami ukraińskimi, idee niepodległej Ukrainy. Tajne służby stwierdzały, że, po likwidacji stowarzyszenia „Oświata”,
właśnie w klubie „Ogniwo” koncentrowała się wywrotowa, nacjonalistyczna praca kulturalna wśród Polaków z terenów Kijowa, a także całego regionu. Choć nie padała nazwa
polskiego teatru, jednak urzędnicy podkreślali, że wszystkie działające przy „Ogniwie”
instytucje miały ze swego założenia charakter wywrotowy i nacjonalistyczny i powinny
być poddane stałemu, wzmożonemu dozorowi216.
213
Zob. S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 101.
214
Tamże.
215
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 442 op. 858 d. 2 cz. 1.
216
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 275 op. 1 d. 2198 Materiały
z tego śledztwa znajdują się także w Derżawnym Archiwie Kijewskoj Obłasti, Fond 2 op. 226 d. 416.
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Kolejny przejaw zainteresowania tajnych służb polskim teatrem miał miejsce w roku
1913. Rychłowski w barwny, często przekoloryzowany, sposób opisywał próby uśpienia
przez siebie aparatu cenzury217. „Trzeba było wynaleźć jakieś lekarstwo na drakońską
cenzurę, która wszystko, co się tyczyło historii polskiej, wzmianki choćby o jej narodowych bohaterach, patriotach, skrupulatnie skreślała. A co było kłopotu! Egzemplarz
sztuki, ocenzurowany w Warszawie, musiał wędrować, jeśli się chciało użytkować go
na terenie ‘Siewiero, czy Jugozapadnawo Kraja’ do Petersburga dla potwierdzenia przez
tamtejszą cenzurę. [...] W tych warunkach najprostszą i niemal konieczną rzeczą było
cenzurowanie egzemplarzy ‘własnym przemysłem’. Miałem w posiadaniu zaledwie kilka ‘autentycznie’ ocenzurowanych egzemplarzy sztuk – nic nie mówiących. Stupajki
w cenzurze, nie rozumiejąc po polsku, ani się domyślali, że zezwalając na granie Wesela
Wyspiańskiego, mieli przed sobą egzemplarz ocenzurowany Wesela Fonsia; zamiast Warszawianki – Warszawiacy w Ameryce, zamiast Dziadów – Dziadzio Piernik”218.
Trudno zweryfikować prawdziwość słów Rychłowskiego. Warszawiankę, przykładowo,
zagrano w Kijowie mocno ocenzurowaną, pod tytułem Pieśń i egzemplarz Warszawiaków
w Ameryce niewiele mógł pomóc w próbach oszukania cenzury. Dokumenty archiwalne
potwierdzają jednak, że artyści rzeczywiście stosowali podobne praktyki219. Departament
Policji w 1908 roku ostrzegał Kijowskiego Gubernatora, że przy realizacji polskich przedstawień dochodziło do nadużyć formalnych. W styczniu 1910 roku Kijowski Urząd Cenzury podawał konkretne przykłady nieprawidłowości. Reżyserzy mieli dodawać do ocenzurowanych tekstów nowe, niezaakceptowane oficjalnie fragmenty, a także, jak to czynił
później Rychłowski, grali sztuki inne niż te czytane i zatwierdzane przez cenzurę.
Dyrektorowi polskiej placówki nie udało się przez dłuższy czas zamieniać egzemplarzy teatralnych bezkarnie. W styczniu 1913 roku władze wszczęły przeciwko zespołowi
trwające kilka miesięcy śledztwo. Rychłowski zdawał sobie sprawę z zagrożenia: „To też,
gdy przyszły Święta, postanowiliśmy dać Betleem polskie Rydla. [...] Nie można było
przypuścić, aby nasz śmiały czyn pozostał bez surowej kary w policji politycznej, toteż
po szóstym przedstawieniu, a zarazem ostrzeżeniu i groźbie policji, gospodarze klubu nie
pozwolili nam kontynuować przedstawień. Nie odbyło się bez donosu, mimo iż w bufecie klubowym suto zakrapialiśmy czujność ‘prystawa’. Ja zaś z jednej strony rozrzewniony i podniecony, z drugiej zaś straszony, podenerwowany i naszpikowany wymówkami
przez gospodarzy klubu, począłem odczuwać jakiś niesamowity strach, jednym słowem
zachorowałem na ‘manię prześladowczą’ ze strony policji i żandarmerii. Na ulicy zdawało mi się co chwila, że ciężka łapa żandarma chwyta mnie za kołnierz. W nocy, co chwila
się zrywałem, oczekując aresztowania. Bałem się po prostu chodzić po ulicy”220.
217
Poniższy fragment książki został wcześniej opublikowany w zeszycie 1–2 „Pamiętnika Teatralnego” z roku
2005 w artykule: Dokumentacja polskiego życia teatralnego w Kijowie w latach 1905–1918 w zasobach archiwów
kijowskich.
218
F. Rychłowski, Kartki z pamiętnika, [w:] Wspomnienia aktorów (1800–1925), t. II, Warszawa 1963,
s. 323.
219
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 442 op. 859 d. 2 część 1 oraz
Fond 442 op. 860 d. 256.
220
F. Rychłowski Kartki z pamiętnika F. Rychłowskiego, [w:] Wieniec Jubileuszowy Franciszka Rychłowskiego
1902/03–1927/08, Wilno 1928, s. 108–110.
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W dokumentach Gubernatorskiego Urzędu Kijowskiej Żandarmerii221 zachowały
się materiały pokazujące, że śledztwo zarządzone zostało już kilka dni po grudniowej
premierze Betlejem polskiego. Zarzuty wobec teatru zostały jeszcze rozszerzone po wystawionej w styczniu Warszawiance S. Wyspiańskiego. Rychłowski pisał: „Po Betleem poszła
Warszawianka [...]. Wybrał się na nie sam pan pomocnik policmajstra, bo już o naszym
repertuarze ‘głuche wieści’ dochodziły do sfer rządowych. Na scenie biust – Napoleona.
Pan z policji znalazł się w teatrze w towarzystwie pewnego doktora, przyjaciela teatru.
Naturalnie urzędnik nie rozumiał po polsku, prosił więc o tłumaczenie sztuki doktora.
Grając Chłopickiego, widzę, jak ci dwaj panowie (doktor i urzędnik) nachyleni do siebie coś zawzięcie szepcą. Myślę: źle. [...] Po przedstawieniu zapytuję doktora o wrażenie
urzędnika. Doktor ze śmiechem mówi, że w ten sposób tłumaczył mu treść Warszawianki: Biust na scenie nie przedstawia Napoleona, lecz Mikołaja I, od którego Polacy oczekują wybawienia i proszą go o objęcie nad nimi władzy. Wobec powyższego wszystko
inne fraszka. Urzędnik był zadowolony”222.
Fortel opisany przez Rychłowskiego na niewiele się zdał. Informacja o tym, że spektakl zawierał treści antyrosyjskie, momentalnie trafiła na biurko Kijowskiego Gubernatora. W tajnym piśmie z dnia 12 lutego 1913 roku Gubernator zwracał się do naczelnika
służb bezpieczeństwa z poleceniem wzięcia pod wnikliwą obserwację polskiego teatru.
Za przyczynę podawał wystawienie dwu tendencyjnych sztuk, kryjących propagandowe
hasła odrodzenia Polski. Zalecał też, aby w razie kolejnych, najdrobniejszych nawet nadużyć, zamknąć teatr. W załączniku przesyłał ściśle tajny raport podpułkownika Leontiewa, opisywanego przez Rychłowskiego jako „pomocnika policmajstra”, który od dłuższego już czasu zajmował się inwigilowaniem artystów. Leontiew opisał w raporcie historię
placówki od daty jej założenia w roku 1906. Najwięcej jednak miejsca poświęcił omówieniu „dwu tendencyjnych sztuk, Betleem i Warszawianki, jakie znalazły się w repertuarze polskiego teatru”223. Za szczególnie niebezpieczne uznał wystawienie Betlejem, sztuki
napisanej w bardzo jasno określonym celu zdyskredytowania Rosji, przy użyciu niezwykle przejrzystych aluzji. Obrazy z polskiej historii, szczególnie te z ostatniego stulecia,
stanowić miały przejaw antyrosyjskiej agitacji, z jednoczesną chęcią podsycania wśród
Polaków nastrojów proaustriackich. Według autora główny ciężar agitacyjności utworu
leżał nie tylko w jego katolicko-narodowym charakterze, nie tylko w nawołujących do
buntu sentencjach, ale również w tym, że budził on w Polakach nadzieję na możliwość
realizacji ich marzeń o niepodległości Polski. „Przy jednoznaczności tekstu, odczytanie
jego powstańczego charakteru nie wymagało od widzów wielkiej fantazji”224.
Leontiew zwracał też uwagę na wrażenie, jakie sztuka robiła na publiczności. Szczególnie mocne oddziaływanie miała scena, w której aktorka grająca Matkę Boską zwracała się do polskiego narodu z wezwaniem, aby z pomocą Boga zrzucił więzy niewoli.
Ogromna część osób płakała, dochodziło do histerycznych szlochów, wzdychań przy
221

Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 274 op. 4 d. 205 i 206.
F. Rychłowski, tamże, s. 110.
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Cytat w tłumaczeniu autora – Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 274 op.
4 d. 206.
224
Tamże.
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dźwiękach powstańczej modlitwy, a także cichych, konspiracyjnych rozmów w antraktach. Na zakończenie podpułkownik Leontiew stwierdzał, że jeśli uwzględni się fakt, że
dramat grany był czterokrotnie przy szczelnie zapełnionej widowni, wynika z tego jasno,
że teatr polski pod maską legalnej działalności realizował antypaństwowe cele.
Inne materiały archiwalne dokumentują rozwój śledztwa, w wyniku którego zgromadzono informacje o niemal wszystkich osobach związanych z polskim teatrem, klubem
„Ogniwo” oraz Kijowskim Polskim Towarzystwem Miłośników Sztuki. Dokument z 15
kwietnia (2 kwietnia według kalendarza starego stylu) 1913 roku zawierał kolejny raport Leontiewa, w którym donosił naczelnikowi żandarmerii, że poza stwierdzonymi
wcześniej nieprawidłowościami żadnych innych przejawów wrogiej działalności teatru
nie wykryto225. Ściśle tajny dokument naczelnika Kijowskiej Policji do Kijowskiego Gubernatora z 24 lipca (11 lipca) 1913 potwierdzał, że brak było nowych dowodów wrogiej
działalności teatru. Zaznaczono jednak, że podobnie jak i wszystkie inne polskie organizacje teatr nastawiony jest antypaństwowo, a jego działalność ma charakter nacjonalistyczny. Tłumaczono tym konieczność jego dalszej obserwacji226.
W konsekwencji, gdy w sierpniu 1913 roku zarząd KPTMS zwrócił się z pisemną prośbą o zgodę na wystawianie na scenie klubu „Ogniwo” przedstawień w języku
polskim w nowym sezonie, Kijowski Gubernator udzielił zezwolenia, wysyłając jednak
do naczelnika żandarmerii list z poleceniem stałej, bardzo wnikliwej kontroli zespołu.
Dokument zawierał instrukcję, aby przed każdym przedstawieniem policja sprawdzała
wiarygodność ocenzurowanego egzemplarza granej sztuki, pilnowała, czy nie próbuje
się wystawiać tekstów propagujących polski patriotyzm oraz czy na afisz nie powracają
zakazane dramaty Betlejem i Warszawianka. Nakazywano także, aby na każdym spektaklu obecny był biegle władający językiem polskim i znający treść sztuki policjant, który
sprawdzałby, czy tekst nie będzie przez wykonawców zmieniany227. Rozporządzenie miało pozostawać w mocy aż do odwołania, na którego ślad w materiałach archiwalnych nie
udało się natrafić. Możliwe, że decyzji takiej nie było i zespół znajdował się pod stałą,
wzmożoną obserwacją.
Rychłowski próbował jednak mimo wszystko przechytrzyć rosyjską cenzurę. Nie mogąc pokazywać Warszawianki w Kijowie, włączył ją do repertuaru występów gościnnych
w Żytomierzu. „Dziennik Kijowski” z dnia 23 listopada 1913 roku informował, że sztuka
Wyspiańskiego będzie tam grana w czwartek 11 grudnia. Już następnego dnia po ukazaniu
się notatki prasowej z kancelarii Kijowskiego Gubernatora wysłane zostało do naczelnika
żytomierskiej policji pismo, w którym informowano o planach wystawienia przez polski
zespół tendencyjnej, agitacyjnej, zakazanej w Kijowie sztuki. W rezultacie Rychłowski
musiał zmienić repertuar i Warszawianki także w Żytomierzu nie pokazano228.
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Tamże.
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 274 op. 4 d. 205.
Tamże.
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 274 op. 4 d. 206.
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Publiczność
W recenzjach czy wspomnieniach osób związanych z kijowskim życiem teatralnym krytyce publiczności zespołu KPTMS poświęcano czasami więcej miejsca niż dokonaniom
artystycznym teatru. Powszechnie oczekiwano, że wyrobiwszy sobie pozycję czołowej
polskiej sceny w mieście, „Miłośnicy” przyciągną szerokie rzesze lokalnej społeczności
polskiej. Tymczasem oddziaływanie zespołu przez szereg lat było mocno ograniczone,
a „na przedstawieniach, spotykało się ciągle [...] bardzo nieznaczną cząstkę tutejszej
kolonii”229. Do czasu zatrudnienia aktorów profesjonalnych publiczność złożona była
głównie z rodzin i przyjaciół grających, a także członków KPTMS. Szersza widownia
pojawiała się wyłącznie przy okazji występów gościnnych. Sporym problemem był brak
wyrobionego wśród Polaków nawyku regularnego chodzenia do teatru. Zwrócono na to
uwagę w roku 1906: „Abstynencja teatralna ma za powód brak wyrobienia teatralnego.
Trzeba w kijowianach wyrobić zamiłowanie do teatru polskiego. Trzeba (proszę o darowanie mi szczerości), trzeba nauczyć kijowian kochać sztukę polską, trzeba publiczność
kijowską do teatru i sztuki polskiej przyzwyczaić”230. Zmiany postępowały jednak wolno
i dopiero Rychłowski odniósł na tym polu pewne sukcesy.
Zatrudnienie wyłącznie profesjonalnych aktorów postawiło przed teatrem znacznie
trudniejsze zadanie. Nie można było liczyć na najwierniejszych dotąd widzów, emocjonalnie i rodzinnie związanych z zespołem. Teatr nie był już miejscem towarzyskich
spotkań, lecz przybytkiem sztuki. Tymczasem poziom przedstawień nie był najwyższy,
a lokalizacja w klubie „Ogniwo” dodatkowo ograniczała krąg potencjalnych odbiorców.
W bogatych wnętrzach budynku przy ulicy Kreszczatik 1 prym wiodły kręgi arystokratyczno-konserwatywne. Bywalców i członków „Ogniwa”, zwanych potocznie „żubrami”, od centralnie zlokalizowanego w klubie wypchanego żubra, uznawano za osoby
bardzo snobistyczne, zapatrzone w stan swoich majątków i rodowe koneksje, na dodatek
całkowicie zamknięte na sprawy szerokich rzesz środowiska polskiego w Kijowie. Mało
kto spoza tej grupy, a już szczególnie młodzież i kręgi uniwersyteckie, chciał uczestniczyć
w wydarzeniach odbywających się w sali „Ogniwa”231.
Próby przełamywania barier podejmowane przez kierowników niewiele zmieniały.
Aleksander Staniewski rozdał nawet kilkaset darmowych biletów wśród uczącej się młodzieży, robotników i przygodnie spotkanych osób. „Rezultat był ten, że zaledwie ¼ tych
ludzi przybyła na przedstawienie, a [...] gdy wypadło zapłacić za bilet, nie przybył nikt
spośród nich”232. Demokratyzację widowni miały przynieść przedstawienia popularne
po obniżonych cenach, a dobrym repertuarze. Do przyjścia Rychłowskiego kolejne próby kończyły się jednak kompletnym fiaskiem. Z planów wycofywano się z powodu niskiej frekwencji.
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T. P., „Przegląd Krajowy” 1909, nr 3.
„Dziennik Kijowski” 1906, nr 36.
231
Zob. S. Kwaskowski, Gawędy prowincjonalnego aktora 1897–1936 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN
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Na inny pomysł „demokratyzacji publiczności” wpadł w roku 1910 Teodor Staniszewski. Postulował przebudowę widowni w klubie „Ogniwo” tak, aby powstała galeria mogąca pomieścić mniej zamożnych widzów i młodzież. Staniszewski uważał, że
publiczność w teatrze lubi „i potrzebuje być segregowaną”233. Chcąc przyciągnąć nowe
środowiska, elitom trzeba było zapewnić komfortowe miejsca na parterze i w lożach,
a reszta miała czuć się swobodnie na galerii. Liczył też, że publiczność z galerii wniesie
więcej spontaniczności niż „zimny i zblazowany parter”234. Postulaty Staniszewskiego
nie zostały potem zrealizowane – przy chronicznie cierpiącym na problemy finansowe
zespole, już w chwili druku były całkowicie nierealne.
Tak zwani „stali bywalcy” przedstawień w „Ogniwie” stanowili od kilkudziesięciu
do stu kilkudziesięciu osób. Część z nich miała wykupiony abonament, co nie przeszkadzało regularnie nie pojawiać się w teatrze. W grupie tej byli członkowie klubu „Ogniwo” („żubry”), jak i osoby pretendujące do grona elity środowiska polskiego (z reguły
dorobkiewicze), liczący, że bywanie pomoże wkupić się w jej łaski. W przeważającej
mierze nie należeli do koneserów sztuki. Pojawiali się przede wszystkim na spektaklach
rozrywkowych bądź występach gościnnych. Recenzent „Dziennika Kijowskiego” trafnie
opisał ich upodobania: „Kijowska publiczność jest kapryśną i leniwą. I tak: nie lubi
sztuk poważnych, dramatów, tłumacząc się tym, że ma ich dość w życiu. Nie lubi sztuk
modernistycznych, jako to Przybyszewskiego, zowiąc je ciężkimi i niezdrowymi. Nie
lubi również starego repertuaru, określając go jednym słowem – nudny. Co więc lubi?
Odpowiedź łatwa: farsy z przyprawą pieprzną – gust dorobkiewiczowski. W takim wypadku, darowuje braki w wykonaniu i to nawet duże, gdy w sztukach poważnych jest
sędzią nieubłaganym, choćby sztuki grane były zupełnie poprawnie”235. Często można
było też ich spotkać w rosyjskich teatrach rewiowych i farsowych, szczególnie wtedy, gdy
polski zespół wystawiał ambitny repertuar.
Innym problemem związanym ze „stałymi bywalcami” było ich zachowanie. Teatr
w „Ogniwie” traktowali jak prywatną własność. Mogli więc pozwolić sobie (i czynili tak
regularnie) na wielominutowe spóźnienia i głośne zajmowanie miejsc długo po rozpoczęciu widowiska, rozmowy w trakcie spektaklu, wychodzenie przed zakończeniem sztuki,
aby zająć lepsze miejsce w kolejce do szatni. Spóźnienia były elementem specyficznego
savoir-vivre’u, gdyż uważano za przejaw dobrego smaku późniejsze pojawienie się na sali,
aby nie tłoczyć się wśród pozostałych widzów przed spektaklem. Przechodzenie między
siedzącymi dawało z kolei szansę zwrócenia uwagi na siebie i swoją kreację. W jednym
z felietonów Edward Paszkowski sarkastycznie zalecał autorom sztuk, aby zaczynali swoje dramaty dopiero od II aktu. „Akt pierwszy to w ‘Ogniwie’ chwila nader dziwna – sala
niemal pusta, a przedsionek wypełniony po brzegi, artyści grają niewiadomo z jakiej
racji, a garstka, która na czas przyszła, wyklina – i to na dyrekcję, że nie poczekała aż
wszyscy wejdą i miejsca zajmą”236. Swoją wyższość nad pozostałymi widzami można było
też udowodnić, zjawiając się przed nimi w szatni. Dochodziło wówczas do przepychanek
233
234
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T.M. Staniszewski, O teatr polski w Kijowie, „Dziennik Kijowski” 1910, nr 117.
Tamże.
„Dziennik Kijowski” 1908, nr 89.
„Dziennik Kijowski” 1911, nr 302.
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i wyścigów, kto pojawi się tam jako pierwszy. „Normalność” w teatrze KPTMS wyglądała tak, jak w czasie jednego z wstępów gościnnych Przybyłko-Potockiej. Przez kilkanaście
minut aktorzy zmuszeni byli grać przy akompaniamencie przesuwanych krzeseł i przemieszczających się po sali spóźnialskich. Następnie z widowni co i rusz dawało się słyszeć
ostentacyjne, pełne zachwytu i wzruszenia odgłosy i rzęsiste oklaski, przerywające akcję
w kluczowych nawet momentach. Trwało tak do momentu, „gdy nie przypomniano
sobie o pozostawionych w szatni ubraniach. W tym momencie, nie czekając nawet na
zasunięcie kurtyny, tłum rzucił się, przepychając wzajemnie w stronę szatni. Dopiero,
gdy ‘szturm po ubrania zakończył się sukcesem’, widzowie na powrót przybrali pełne
wzruszenia miny, z uznaniem mówiąc półgłosem: «ach cóż za gra»”237.
W okresie amatorskim widownia również nie oglądała spektakli w nabożnym skupieniu. Otoczka samych przedstawień była jednak inna. Widzowie obserwowali grę znajomych czy rodzin, głośno wymieniali opinie na ten temat, a przy okazji śmiano się,
plotkowano: „[...] sala teatralna zamieniała się w jakiś familijny salonik, gdzie nie masz
obcych sobie widzów, lecz grono dobrych znajomych, którzy umówiwszy się z góry,
przybyli spędzić wspólnie wieczór, pogawędzić zabawić się...”238 Gdy zespół KPTMS
stał się zawodową sceną, nic już nie tłumaczyło takiego zachowania. Z czasem kierownictwo polskiego teatru zaczęło nawet na afiszach i w prasowych anonsach zamieszczać
informację, że spóźnieni widzowie wpuszczani będą dopiero po zakończeniu I aktu,
a wypuszczani po zapadnięciu kurtyny. Żaden z kolejnych kierowników nie odważył się
jednak narazić „stałym bywalcom” i konsekwentnie przestrzegać tego zapisu.
W środowisku polskim znajdowali się jednak też zwolennicy ambitniejszego repertuaru, traktujący teatr i aktorów z należnym szacunkiem. Przez wiele lat problemem
zespołu KPTMS było dotarcie do tej grupy i przezwyciężenie ich niechęci do klubu
„Ogniwo”. Pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony przez Popławskiego. „Stałych
bywalców” odstręczał wówczas od wizyt na spektaklach mało modny repertuar. Na widowni zasiadała nieliczna, lecz zdecydowanie bardziej wyrobiona artystycznie publiczność. Rekrutowała się w dużej mierze z młodzieży szkolnej i akademickiej, a także części
inteligencji i arystokracji mającej bardziej wysublimowany gust. Rychłowskiemu udało
się przyciągnąć znacznie więcej takich osób. W sali teatralnej „Ogniwa” pojawiali się
wówczas także „stali bywalcy”, choć rzadko, poza występami gościnnymi, obie te grupy
widywano razem. Jedni wyszukiwali komedie i farsy, inni poważniejszy repertuar, głównie podczas sobotnich popołudniowych przedstawień popularnych.
Ciekawa charakterystyka publiczności sobotnich przedstawień popularnych znalazła
się w recenzji z Irydiona: „Wielki utwór Krasińskiego na maleńkiej scence ‘Ogniwa’ –
dość licznie zgromadzona publiczność zapełnia salę, słuchają, oczekują uważnie i ciekawie. Młodzież tłoczy się u drzwi – liczne mundury studenckie lśnią z daleka, mundurki
gimnazistek i gimnazistów mieszają się w tłumie – na młodych twarzach wyraz skupienia
[...]. Zaczynają. Gra artystów zawłada nimi prawie od pierwszego słowa [...]”239. Przy
sobotnich „popołudniówkach” nie spotykało się też narzekań na brak spontaniczności
237
238
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E. Paszkowski, „Dziennik Kijowski” 1909, nr 74.
Tamże.
J.P., Z wrażeń widza, „Dziennik Kijowski” 1912, nr 291.
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widzów czy wcześniejsze opuszczanie przez nich sali, wprost przeciwnie – reakcje były
niekiedy bardzo żywiołowe: „Ferwor ‘czczenia zasług’ uniósł pewną grupkę tak daleko,
że wywoływano nawet suflera – i kto wie, czy nie była owacja w tym wypadku całkiem
zasłużona. Jednym słowem po widowisku bawiono się czas dłuższy nie gorzej niż w czasie spektaklu”240.
W trakcie 8 lat istnienia teatrowi KPTMS niełatwo było pozyskać sympatię szerokich kręgów kolonii polskiej. Wewnętrzne podziały i spory tej grupy dodatkowo jeszcze
utrudniały zadanie. Przemianom organizacyjnym zespołu towarzyszyły zmiany publiczności. Zaczynano od wąskiego kręgu sympatyków KPTMS, następnie przez szereg
lat trupa „skazana” była na „stałych bywalców” wymuszających rozrywkowy repertuar
i w równym stopniu gotowych oglądać farsy w polskim, co rosyjskim czy ukraińskim
teatrze. Dopiero w ostatnich dwóch latach udało się pozyskać nowych, bardziej wymagających, a zarazem bardziej spontanicznych i emocjonalnie związanych z placówką
widzów. Wciąż jednak frekwencja pozostawiała sporo do życzenia i nie pozwalała, by
zespół pokazywał przedstawienia codziennie, tak jak to czyniła zdecydowana większość
scen w mieście.
Edward Paszkowski uważał, że podstawową przyczyną problemów frekwencyjnych
polskiego teatru był odpływ z Kijowa w pierwszych kilkunastu latach XX wieku inteligencji. W jej miejsce pojawiła się liczna grupa poszukujących lepszych warunków życia
ubogich mieszkańców wsi i miasteczek – osób potencjalnie niezainteresowanych kulturą
wysoką. Druga pod względem liczebności grupa, zamożniejsze mieszczaństwo, mogłaby
teoretycznie uczęszczać na przedstawienia, ale zajmując się zarabianiem pieniędzy, nie
miała na to czasu. Jeśli już znajdowała wolną chwilę, wolała ją spędzać na niefrasobliwej
rozrywce, jaką zapewniały rewia (i to raczej obca niż polska) lub kino. Do polskiego
teatru osoby takie trafiały wyłącznie na farsy i niefrasobliwe komedie. Zespół w małym
stopniu liczyć mógł też na okoliczne ziemiaństwo. Dla tej grupy regularne bywanie w teatrze należało do dobrego tonu, nie stanowiło też żadnego uszczerbku dla domowego
budżetu. Kijowski zespół nie mógł jednak na nich liczyć, szczególnie do jesieni 1916
roku, gdyż większość z tych osób, znająca teatry warszawskie, na sztukach granych przez
prowincjonalny polski zespół w Kijowie skłonna była pojawiać się tylko przy wyjątkowych okazjach.

4. Podsumowanie
Gdy w 1906 roku kilku zapaleńców zamarzyło o stałym teatrze grającym w Kijowie
spektakle w języku polskim, nie dysponowali zespołem, salą teatralną, ani pieniędzmi.
Mało kto z żyjących Polaków pamiętał czasy, kiedy funkcjonował na miejscu polski
zespół. Do listy przeszkód dodać należałoby więc też brak wyrobionych widzów. Trud240
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ności piętrzyły się, pomimo wszystko w 1906 roku rozpoczęto żmudną drogę budowania stałej polskiej sceny. Kolejne 8 lat nie było czasem straconym. Choć popełniono
wiele błędów (nieumiejętność połączenia sił zespołów PTG i KPTMS, doprowadzenie
do upadku teatru W. Kindlera, brak finansowego zaangażowania Polaków w budowę
silnego zespołu, itp.), w 1914 roku w Kijowie istniał już dosyć stabilny, stały teatr polski.
Placówka miała na swym koncie szereg interesujących spektakli, regularnie, cztery razy
w tygodniu dawała przedstawienia, które nie przynosiły strat. Dla coraz większej grupy
Polaków była potrzebna. Na jej deskach nie powstały spektakle, które na trwałe zapisałyby się w historii polskiego teatru. Widzowie mogli jednak zobaczyć szereg interesujących widowisk, a przede wszystkim, podczas przedstawień gościnnych, wybijających się
polskich wykonawców w ich popisowych rolach. Szczególnie istotne dla przyszłości tej
sceny okazały się dwa ostatnie lata. Osiągnięto wówczas względną stabilność finansową,
przyciągnięte zostały nowe grupy widzów, a przede wszystkim zyskano energicznego dyrektora, radzącego sobie w prowadzeniu sceny na niełatwym gruncie. Największą zaletą
Rychłowskiego było to, że chciał w dalszym ciągu przewodzić temu teatrowi, nawet bez
dotacji ze strony KPTMS.

Rozdział II

Teatry stałe w czasie I wojny światowej

1. Wprowadzenie
Lata I wojny światowej były dla polskiego życia teatralnego w Kijowie czasem burzliwych przemian. W kilkudziesięciotysięcznej grupie przymusowych polskich emigrantów, którzy zawitali wówczas do miasta, znaleźli się bardzo liczni przedstawiciele świata
artystycznego, w tym wybitne indywidualności sceny polskiej. Kolonia polska, która
wcześniej z trudem była w stanie utrzymać jeden stały teatr, mogła poszczycić się funkcjonowaniem kilku placówek: teatru dramatycznego, studyjnej sceny eksperymentalnej,
a nawet rewii. Wzrost liczby stałych zespołów, ich różnorodność, a zarazem obecność
w składach artystycznych uznanych nazwisk spowodowały, że polskie teatry stały się
w większym stopniu rozpoznawalne przez lokalną publiczność, rekrutującą się już nie
tylko z wąskiego grona polskich teatromanów.
Ważnym czynnikiem stymulującym żywotność polskich scen było powstanie w mieście polskiego środowiska artystycznego, złożonego nie tylko z ludzi teatru, lecz również
z plastyków, pisarzy, muzyków itp. Grupa ta tworzyła sprzyjający klimat do rozwoju
i propagowania polskiego teatru; organizowano ogólnodostępne spotkania i odczyty,
koncerty i imprezy charytatywne z udziałem polskich aktorów. Mieli oni nawet swoją
ulubioną kawiarenkę, powszechnie znaną w mieście jako oazę polskiej cyganerii artystycznej. O znaczeniu niewielkiej knajpki, położonej w centrum Kijowa, kilkaset metrów od Złotej Bramy, z oknami wychodzącymi na Sofijski Sobor (cerkiew św. Zofii),
zaświadczają pełne nostalgii wspomnienia stałego jej bywalca, Kornela Makuszyńskiego:
„Rozkoszna to była knajpa, ze wszech miar godna tego, aby ją odwiedzić w rzewnych
memuarach. Każde miasto ma jakiś przybytek, o którym siwa starość długo sobie będzie
opowiadała [...]. Toteż, kiedy zjawiliśmy się we wtorek rano we złotobramnym Kijowie,
piliśmy wino w słynnej knajpie, która się zwała ‘Drewwniaja Ruś’, niby że ‘Stara Ruś’.
Miejscowe literaty, malarze i aktorzy zawiodły nas tam w te pędy i od owej chwili rezydowaliśmy w niej przez cztery lata. W dwóch pokoikach spotkali się przyjaciele z Warszawy, Krakowa i ze Lwowa, matadory i szary lud, dostojni dygnitarze i Cygany; maleńka
knajpa stała się miejscem zboru, wspólnym drzewem dla przelotnych bocianów. Ludzie
stateczni, artretycy i dygnitarze, szybko pozakładali sobie szanowne domy, a knajpę opanowała niepodzielnie sztuka [...]. Patronem knajpy był człowiek dziwny, powieściowa figura, niepokojąca postać trochę z operetki, a trochę ze smutnego dramatu [...]. Nazywał
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się Antoni Szajdzicki [...]. Dziwaczny ten padrone della casa, siwy, krępy, ze sprytnym
ironicznym spojrzeniem, stawał sobie pod ścianą, nic nie mówił i patrzył. Goście przychodzili, siadali, jedli i pili. On nic. Nagle odrywał się od ściany, zbliżał się do nowego
gościa, mówił ze straszliwą słodyczą: «Myślę, że panu będzie przyjemniej gdzie indziej.
Ten lokal jest zbyt duszny, zresztą tutaj bywa sama artystyczna hołota i czasem tutaj
trują!» Gość patrzył na niego baranim wzrokiem, wzruszał ramionami i odchodził. Pan
Antoni nie znosił snobów, ludzi krzykliwych i nadętych. Kiedy już cały lokal napełnił
się ‘śmietanką’: literaturą, malarstwem, uczonością i miłymi ludźmi innych fachów, dziwaczny gospodarz rozpoczynał przedstawienie”1.
Pierwsza, nieliczna jeszcze fala artystycznych emigrantów pojawiła się w Kijowie
u progu sezonu 1915/1916. Pomimo wojny, miasto wciąż jeszcze żyło wówczas w miarę
spokojnym życiem. Pod koniec roku 1916 sytuacja była znacznie gorsza. Wobec narastającej drożyzny, problemów z pracą, przybyli wówczas artyści, w przeważającej mierze
przymusowi wygnańcy z terenów wojennych carskiego imperium, legitymujący się austriackimi paszportami, w pełni zdani byli na pomoc rodaków. W latach 1917–1918,
kiedy kolejne fronty działań wojennych przechodziły przez miasto, pomoc dla przyjeżdżających stawała się warunkiem przeżycia. Z satysfakcją należy podkreślić, że osób
potrzebujących wsparcia nie pozostawiano bez opieki. Nowo przybyłym pomagano
w znajdowaniu pracy w istniejących w Kijowie polskich teatrach, pomagano zakładać
własne zespoły, a gdy zachodziła taka potrzeba, oferowano nawet darmowe zakwaterowanie i doraźną pomoc.
Sytuacja rozwijała się wówczas niezwykle dynamicznie. Nowe polskie placówki teatralne rodziły się dość niespodziewanie, by następnie stosunkowo szybko znikać z mapy
teatralnej miasta, z reguły szukając powodzenia w innych skupiskach polonijnych na
terenie Rosji. Artyści potrafili w trakcie jednego sezonu kilkakrotnie zmieniać miejsce
zatrudnienia, przemieszczając się do różnych miast, najczęściej Kijowa, Moskwy, Odessy
lub Petersburga. Nowym zjawiskiem stały się także przedłużające się, niekiedy nawet
przez cały sezon, występy gościnne. Nie mogąc przewidzieć najbliższej przyszłości, pojedynczy artyści bądź zespoły rozpoczynały cykl gościnnych przedstawień, a ich powodzenie i brak perspektyw na kontynuowanie kariery w innych ośrodkach sprawiały, że
pozostawano w Kijowie dużo dłużej. Granica pomiędzy występami gościnnymi a stałą
działalnością była tym samym niezwykle płynna i trudna do precyzyjnego zdefiniowania. Wielokrotnie zdarzało się, że artyści anonsowani jako goście określonej sceny z czasem stawali się jej etatowymi wykonawcami. Prasa najczęściej nie zajmowała się nawet
informowaniem, że taka osoba podpisała stały kontrakt. W trakcie paru dni sytuacja
mogła się przecież znów diametralnie odmienić.
W nowej wojennej rzeczywistości zmieniły się również oczekiwania widzów, jak
i krytyków w stosunku do programu artystycznego polskich teatrów. Ci drudzy, w stopniu jeszcze większym niż wcześniej, liczyli na to, że teatr stanie się miejscem propagującym postawy patriotyczne, odwołującym się do literatury narodowej. Postulaty takie
adresowane były przede wszystkim do teatrów dramatycznych, jednak również od tea1
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trów rewiowych oczekiwano rozrywki stosownej do wymogów chwili. Oczekiwania widzów bywały jednak inne. Redaktor moskiewskiej „Gazety Polskiej”, Jerzy Bandrowski,
w roku 1916 trafnie określał przyczyny rozchodzenia się gustów widzów, komentatorów
polskiego życia teatralnego i samych twórców. Publiczność liczyła, że w teatrze znajdzie
obraz dramatycznych zdarzeń, których właśnie jest świadkiem. Oczekiwała na współczesny repertuar, poświęcony wojnie i człowiekowi rzuconemu w wir anormalnej rzeczywistości. Pożądała też rozrywki, która miałaby z kolei pełnić funkcje terapeutyczne,
pomagając zapomnieć choć na chwilę o koszmarnej codzienności. Tymczasem, w opinii
Bandrowskiego, twórcy teatralni, a wraz z nimi krytyka, wciąż starali się mierzyć działalność polskich placówek teatralnych według starych, przedwojennych kryteriów, uparcie
starając się nawiązywać swym programem do przedwojennej rzeczywistości2.

2. Teatr Polski pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego
Zmiany organizacyjne, sytuacja ekonomiczna i wewnętrzna teatru
Wycofanie się Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki z subwencjonowania trupy Rychłowskiego zostało w powszechnej opinii odebrane jako smutny koniec
istnienia stałego polskiego teatru. Teodor Staniszewski twierdził, że nawet najwięksi zwolennicy i przyjaciele teatru nie wierzyli w możliwość egzystowania zespołu bez dotacji,
szczególnie w czasie wojny3. Rychłowski podjął się jednak takiego zadania. Liczył, że doświadczenia wcześniejszych sezonów pozwolą mu w dalszym ciągu skutecznie zarządzać
placówką. Nie był już w Kijowie osobą anonimową, a w podzielonym i skłóconym środowisku polskim miał sporą grupę zwolenników, na których wsparcie, a nawet finansową pomoc mógł liczyć. Przyjaciele okazali się zresztą bardzo potrzebni, gdyż stosunkowo
szybko po przejęciu sceny w prywatne władanie ujawniła się także rzesza przeciwników,
skłonnych odebrać placówkę Rychłowskiemu.
U progu sezonu 1914/1915 stary dyrektor wydawał się być jednak osobą akceptowaną, a większość lokalnych komentatorów określała Rychłowskiego twórcą stałej
polskiej sceny w Kijowie. W stosunku do poprzedniego sezonu struktura wewnętrzna
zespołu niemal się nie zmieniła. W dalszym ciągu Rychłowski odpowiadał za oblicze
artystyczne, administrację i finanse. Nie musiał jedynie zwracać się o akceptację swych
planów do zarządu KPTMS. Na stanowisku reżysera pozostał Kazimierz Tatarkiewicz,
doradzający dyrektorowi w kwestiach artystycznych. Pod względem organizacyjnym sezon 1914/1915 minął bez większych zawirowań, przy zadowalającej frekwencji, średnio
około 310 widzów na przedstawieniu4. Rychłowskiemu udało się tym samym w miarę
2

Zob. J. Bandrowski, Teatry wojenne, „Gazeta Polska” 1916, nr 35.
Zob. T.M.S. [Teodor Maria Staniszewski], Teatr Polski, „Kłosy Ukraińskie” 1915, nr 2–3.
4
Księgi administracyjne teatru nie zawierają informacji o liczbie sprzedanych biletów w ostatnim miesiącu
funkcjonowania teatru i wyliczenie nie obejmuje tamtego okresu.
3
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dobrze funkcjonować również w nowej sytuacji. Pomimo braku dotacji
teatr nie przyniósł strat, co stanowiło dobre prognozy na przyszłość.
Kolejne sezony postawiły jednak znacznie trudniejsze wyzwania.
Pierwsze wyzwanie stanowili artyści
emigranci, rozrzuceni po różnych
częściach rosyjskiego imperium. Kusząca wydawała się możliwość sprowadzenia do skromnego kijowskiego
teatru, już nie na krótkie występy
gościnne, ale na stałe, uznanych indywidualności. Rychłowski mógł
liczyć, że osoby takie przyciągną do
teatru nowych widzów. „Wielkie
nazwiska” miały jednak także wymagania – artystyczne i finansowe,
często niemożliwe do realizacji na
deskach prowincjonalnego teatru.
Dyrektor podjął jednak i to ryzyko.
W kolejnych sezonach wykorzystywał każdą okazję, by sprowadzić do
teatru najlepszych. Starał się zresztą
36. Pierwsza strona programu Teatru Polskiego
pomagać wszystkim, także aktorom
w Kijowie (sezon 1914/1915)
mniej znanym.
Przed rozpoczęciem sezonu
1915/1916 w polskojęzycznych gazetach znalazło się ogłoszenie, w którym prosił „aktorów uchodźców, których wypadki wojenne zmusiły do opuszczenia Warszawy i czasowego zamieszkania w Cesarstwie
o wskazanie swoich adresów w celu wzajemnego porozumienia się”5. W rezultacie do
zespołu zgłosiło się wiele takich osób, a wiele innych zatrudniono już w trakcie sezonu.
Rychłowski aktywnie współpracował równocześnie z przybyłymi do miasta literatami,
a Kornelowi Makuszyńskiemu zaproponował pracę w charakterze kierownika artystycznego teatru. Dyrektor zrzekł się tym samym części swojej władzy. W nowej strukturze
organizacyjnej powstała jeszcze jedna nowa funkcja – sekretarza teatru, był nim Maksymilian Piotrowski. Zmiany, a szczególnie działania Makuszyńskiego, korzystnie wpłynęły na kształt repertuaru i artystyczne oblicze zespołu.
Gorzej przedstawiała się sytuacja finansowa placówki. Wzrosły wydatki na gaże,
zwiększyły się koszty przygotowania przedstawień, a także czynsz za wynajem sali teatralnej. Pod koniec października 1915 roku deficyt wynosił już blisko trzy tysiące rubli.
5
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Sytuację finansową podreperowały występy gościnne artystów polskich z Moskwy, które
rozpoczęły się w listopadzie, a trwały aż do lutego 1916 roku. Teatr bił wówczas rekordy popularności. Z końcem 1915 roku informowano, że niebezpieczeństwo finansowej
plajty zostało zażegnane.
W styczniu 1916 roku miasto podniosło jednak z 20 do 30 procent podatek od
teatrów i znów problemy finansowe Rychłowskiego zaczęły narastać. Zespoły rosyjskie
i ukraińskie zrekompensowały sobie straty podniesieniem cen biletów. W wypadku polskiego zespołu było to nierealne, gdyż oznaczałoby dotkliwy spadek frekwencji. Była
ona zresztą i tak dużo słabsza po odejściu z teatru „moskiewskich gości”. W rezultacie
na zakończenie sezonu 1915/1916 placówka zaczęła balansować na granicy bankructwa.
Zniechęceni byli też aktorzy, pracujący w bardzo trudnych warunkach i zarabiający od
200 do 500 rubli, przy czym większość otrzymywała pensje w dolnym przedziale tych
widełek. Odbiegało to o co najmniej kilkaset rubli od stawek w innych kijowskich zawodowych teatrach.
Kolejnym zmartwieniem dyrekcji stali się przeciwnicy funkcjonowania zespołu jako
prywatnego przedsiębiorstwa. Publicznie po raz pierwszy zabrali głos w przerwie wakacyjnej po zakończeniu sezonu 1915/1916. Nie do końca wiadomo, jak liczna i wpływowa była to grupa. Określała się jako reprezentanci inteligencji, mający poparcie szerokich rzesz społeczności polskiej. Przedstawiony przez nich projekt zmian był co prawda
nierealny, podważał jednak pozycję i autorytet Rychłowskiego. W praktyce dążyli do
powrotu do sytuacji, w której władzę nad teatrem sprawowało nadrzędne Towarzystwo,
tym razem nazwane Stowarzyszeniem Teatru Polskiego w Kijowie. Miałoby się ono składać z przedstawicieli różnych grup społecznych i odpowiadać za finansowanie zespołu.
Kształt artystyczny zależałby od Komitetu Teatralnego złożonego z literatów, artystów
i krytyków. Za politykę finansową trupy odpowiadać miała z kolei Rada Teatralna6.
Nagła zmiana nastawienia do Rychłowskiego wynikała zapewne z tego, że w związku
z wydarzeniami wojennymi w mieście przebywali cenieni polscy literaci, artyści i krytycy, gotowi przejąć teatr od prywatnego przedsiębiorcy. Liczono, że nowa struktura
uwolni zespół od konieczności ciągłych kompromisów repertuarowych. Podstawowym
celem działania Komitetu Teatralnego stanie się bowiem wysoka wartość artystyczna
przedstawień, a nie zysk. Naiwnością było jednak liczenie, że w tak niepewnym czasie
uda się zbudować nową strukturę Stowarzyszenia i zebrać ogromne środki na funkcjonowanie zespołu.
Przed rozpoczęciem sezonu osoby niechętne dotychczasowej formule teatru kolejny
raz przystąpiły do ofensywy. Dość jednoznacznie dały do zrozumienia Rychłowskiemu,
że powinien się „usunąć i oddać dzieło w ręce powołane”7, czyli „licznym lokalnym
polskim pisarzom oraz artystom o znakomitych nazwiskach”8, gotowym stanąć na czele
zespołu, nazwanego Nowym Teatrem Polskim, i przeprowadzić jego gruntowną reformę.
Jeśli wierzyć autorowi artykułu, „reformatorzy” mieli się wykazywać dużą aktywnością
i cieszyć poparciem wpływowych osób społeczności polskiej.
6
7
8

Zob. „Kłosy Ukraińskie” 1916, nr 5.
„Dziennik Kijowski” 1916, nr 160.
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Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście doszło wówczas do ostrej rywalizacji, kto stanie
na czele polskiej sceny. Rychłowski jeszcze w maju podpisał umowę z właścicielem Teatru Nowego przy ulicy Meryngowskiej, N.W. Dagmarowem, wynajmując go dla swego
zespołu na cały następny sezon. Nigdy wcześniej z wynajęciem lokalu nie spieszył się tak
bardzo. Następnie zatrudnił brygady, które w sierpniu przeprowadziły remont gmachu.
Równocześnie prowadził negocjacje z czołowymi aktorami moskiewskiego teatru Arnolda Szyfmana o możliwości przeniesienia się ich do Kijowa. Zwolennicy zmian znaleźli się
przez to w niekomfortowej sytuacji. Rychłowski miał wyremontowaną salę, rewelacyjny
zespół i spore już doświadczenie. Oni – mgliste zapewnienia, że stworzą teatr prawdziwe
artystyczny. Nie dziwi, że dyskretnie wycofali się ze swoich zamierzeń.
19 lipca 1916 roku na łamach „Dziennika Kijowskiego” poinformowali, że inicjatywa
przekształcenia teatru się nie powiodła. Na przeszkodzie stanęły „względy fizycznej, głównie zaś moralnej natury”9. Za tymi pierwszymi kryła się rzecz w warunkach kijowskich
nie nowa, brak możliwości zebrania odpowiednich środków na funkcjonowanie zespołu.
Jeśli chodzi o „względy moralne”, najprawdopodobniej twarda postawa Rychłowskiego
uświadomiła reformatorom, że dojdzie do otwartego konfliktu, a w rezultacie powstania
w mieście dwóch zwalczających się teatralnych obozów i dwóch zespołów. Zwolennicy
zmian wyrzucali na zakończenie artykułu swym adwersarzom konserwatywne myślenie
i brak szerszych horyzontów. Podkreślali zarazem, że zdecydowana większość kijowskiej
inteligencji poparła projekt Nowego Teatru.
Konflikt wydawał się być zażegnany, lecz Rychłowski wychodził z całej sytuacji osłabiony. Dotychczasowemu jego wizerunkowi: zdeterminowanego dyrektora, który mimo
licznych problemów, niewielkich stosunkowo zysków, poświęca siły i energię, w imię
przewodzenia polskiej scenie w Kijowie, przeciwstawiony został obraz wyrachowanego,
prywatnego antreprenera, obrońcy przestarzałego, komercyjnego teatru, który troszczy
się nie o rozwój sztuki, lecz własny prestiż i zysk. W późniejszych latach przeciwnicy Rychłowskiego chętnie przywoływali taką właśnie jego charakterystykę. Uporawszy
się z konkurencją, dyrektor ze zdwojoną energią zajął się organizacją kolejnego sezonu.
Działał szybko i skutecznie, co zostało docenione przez polskojęzyczną prasę. W lipcu
1916 roku przybył do Moskwy w związku z rozwiązaniem się tamtejszego Teatru Polskiego i oficjalnie już zaangażował wybijających się aktorów, w tym Jaracza, Osterwę,
Tarasiewicza i Bolesławskiego. „Dziennik Kijowski” z 16 sierpnia informował, że trzy
miasta: Moskwa, Petersburg i Kijów starały się stworzyć u siebie stały Teatr Polski, lecz
udało się to jedynie w Kijowie i to właśnie tu sprowadzono najwybitniejszych wykonawców. Po powrocie Rychłowskiego do Kijowa nikt nie wspominał już o planach odnowy
teatru, mówiło się przede wszystkim o talentach organizacyjnych Rychłowskiego, aktorach, którzy pojawią się na scenie w nowym sezonie, i perspektywach artystycznych,
jakie otwierały się przed teatrem.
Kolejne dwa sezony, 1916/1917 i 1917/1918, przyniosły szereg niezwykle istotnych
artystycznych wydarzeń. Był to także czas pracy w ekstremalnie trudnych warunkach,
w atmosferze strachu i niepewności, jakie towarzyszyły wojnie. Obce armie ostrzeli9
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wały miasto, na przemian zdobywały je i opuszczały, każdego niemal dnia ryzykowało
się życiem. Wojna, zmęczenie, brak pieniędzy musiały prowokować różnego rodzaju
niepokoje i konflikty, które w rezultacie doprowadziły do rozpadu zespołu w kwietniu
1918 roku. Powody waśni były jednak dużo bardziej skomplikowane niż tylko krańcowe
zmęczenie lub osobiste animozje.
Jesienią 1916 roku teatr kijowski stał się wielkim tyglem, w którym mieszały się ze
sobą sprzeczne i niemożliwe do pogodzenia interesy. Rychłowski, zapobiegliwy dyrektor
typowej prowincjonalnej sceny, chciał przede wszystkim chronić swój teatr. Pracował
w nim aż siedem sezonów i czuł się emocjonalnie związany z tym miejscem. Zależało
mu na utrzymaniu placówki na przyzwoitym poziomie artystycznym, ale w pierwszym
rzędzie za swoją powinność uważał troskę o to, aby miał z czego wypłacać aktorskie
gaże, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę, a także by znalazły się środki na wznowienie
działalności teatru w roku następnym. Przybysze z Moskwy – Osterwa, Jaracz, Drabik
i inni, których rozpalone głowy pełne były jeszcze wrażeń z rozmów ze Stanisławskim,
którzy z bliska poznali fascynujący świat teatralnej reformy, snuli marzenia o stworzeniu
podstaw odnowionego polskiego teatru. W ich przekonaniu warto było poświęcić los
jakiegoś tam prowincjonalnego teatrzyku w imię wyższych celów. Gdy więc Rychłowski,
jak wspominał Władysław Günther, przed każdą kosztowniejszą premierą lamentował
i wyrzekał, że artyści skazują go na śmierć w przytułku dla nędzarzy, Osterwa, czy Drabik starali się dosięgać najwyższych artystycznych celów. Niezwykle trafną diagnozę ówczesnej sytuacji polskiego teatru w Kijowie dał Edward Krasiński. „Źródła sporu tkwiły
też w rozbracie ideałów z rzeczywistością. Prywatny teatr emigracyjny nie nadawał się na
świątynię sztuki, nie wytrzymywał naporu idei, reformatorskich zamierzeń i nie mógł
nagle stać się modelem odrodzonego teatru w wolnej Polsce”10.
Do tej prawdziwie „wybuchowej mieszanki interesów” należałoby dodać jeszcze
ambicje najbardziej doświadczonych aktorów, którzy znaleźli schronienie w kijowskim
teatrze, jak Tarasiewicz i Bolesławski. Zasłużeni artyści liczyli, że w skromnym kijowskim teatrze służyć będą młodzieży za wzór i autorytet. Młodzież tymczasem, widząc, że
prezentują obcą im, odchodzącą w przeszłość kulturę gry, bezceremonialnie ich detronizowała. Dobrą tego ilustracją może być historia opisana we wspomnieniach przez Janusza Strachockiego, z okresu przygotowywania przez Bolesławskiego premiery Pierścienia
miłosnego S. Kiedrzyńskiego. Gra młodego aktora nie przypadła do gustu weteranowi
sceny, który przez cały czas go „sekował i lekceważył”11. Nie zgadzając się z interpretacją
reżysera i obawiając się mu przeciwstawić, Strachocki na próbach realizował zalecenia
Bolesławskiego, na premierze zagrał jednak po swojemu, budząc ogromny aplauz publiczności. Nie chcąc utracić autorytetu, Bolesławski po przedstawieniu miał powiedzieć:
„Widzisz młody człowieku, słuchaj mnie tylko, a dobrze na tym wyjdziesz”12. Jeszcze
większe rozczarowania przeżywał Michał Tarasiewicz, gdy rodząca się wielka sława
10

E. Krasiński, Stefan Jaracz, Warszawa 1983, s. 148.
J. Strachocki, Wspomnienia, (rękopis), [w:] Materiały po Januszu Strachockim, Instytut Sztuki PAN, Zbiory
Specjalne. Kartki w zeszycie nienumerowane. (Dalej J. Strachocki, Wspomnienia...). Fragmenty tych wspomnień
drukowane były w „Pamiętniku Teatralnym” 1991, z. 3–4. Cytowany fragment nie znalazł się w tym wyborze.
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Osterwy sprawiała, że niegdysiejszy mistrz słowa, wirtuoz wielkiego repertuaru, musiał
coraz częściej godzić się z dominacją znacznie młodszego konkurenta.
Pierwsze miesiące pracy w poszerzonym składzie nie wróżyły jeszcze konfliktów. Przyglądając się uważnie afiszom, można się było co prawda zorientować, że Osterwa i Tarasiewicz nie bardzo lubili wspólnie pokazywać się na scenie, atmosfera wewnątrz była
jednak poprawna. Fermentu nie spowodowała nawet przykra przygoda, jaka przydarzyła
się „moskiewskim artystom” jeszcze przed rozpoczęciem pracy, w czasie ich podróży
do Kijowa. Rychłowski, po załatwieniu wszystkich formalności związanych z angażami,
wyjechał z Moskwy, a nowo zatrudnionym załatwił bilety sypialne na pociąg Moskwa
– Kijów, wyjeżdżający kilka dni później. Bilety kolejowe były wówczas prawdziwym
towarem luksusowym i dyrektorowi udało się je dostać tylko dzięki znajomościom i łapówkom. Nie mając czasu, aby osobiście przekazać je aktorom, poprosił o pomoc niemal nieznanego mu mężczyznę, kandydata do pracy w administracji kijowskiego teatru.
Wstawiające się za tym człowiekiem osoby podkreślały jego spory spryt, przestrzegały
jednak, aby nie powierzać mu nigdy pieniędzy. I choć bilety to nie pieniądze, „operatywny jegomość” zamienił z zyskiem bilety sypialne na wejściówki do wagonów pociągu
towarowego, a następnie w imieniu Rychłowskiego przekazał je aktorom i zniknął. Dyrektor kijowskiego teatru na próżno potem oczekiwał w oznaczonym terminie na peronie przyjazdu swoich aktorów. Wysyłał telegramy, na które nie otrzymywał odpowiedzi.
Dopiero z czterodniowym opóźnieniem, po podróży w karygodnych warunkach, aktorskie gwiazdy zjawiły się w gabinecie dyrektora ze sporymi pretensjami.
W organizacji zespołu w sezonie 1916/1917 zaszło kilka zmian. Rychłowski zatrudnił
osobę na nowe w kijowskiej placówce stanowisko – kierownika literackiego. Został nim
Władysław Günther, znawca literatury i historii teatru, który nieco wcześniej uzyskał
stopień doktora na paryskiej Sorbonie. Kierownikiem artystycznym dyrektor mianował
Osterwę, sam koncentrując się, poza grą, na zarządzaniu i administrowaniu teatrem.
Sekretarzem został Bronisław Skąpski. Zespół miał w swym składzie aż czterech reżyserów. Postacią pierwszoplanową był jednak w tym gronie Osterwa. W krótkim czasie to
on stał się „twarzą” polskiego teatru w Kijowie. Coraz częściej o zespole nie mówiło się
już „teatr Rychłowskiego”, lecz „teatr Osterwy”. Kierownik artystyczny stał się ulubieńcem elit kolonii polskiej. Janusz Strachocki twierdził, że Osterwa „stał się w tym czasie
przedmiotem adoracji arystokracji kijowskiej i potentatów, takich jak Jaroszyński, hr.
Aleksandrowicz, itp.”13
Osterwa dość dobrze czuł się w takiej roli, o czym świadczyć mogła, opisana także przez Strachockiego, otwarta próba generalna przed premierą Księcia Niezłomnego.
Wstęp na próbę kosztował setki rubli, tak więc pozwolić mogli sobie na taką ekstrawagancję jedynie najbogatsi. Z tego też powodu z widowni usunięto wszystkie krzesła,
zastępując je wygodnymi fotelami i stylowymi stolikami. Okolice sceny były zupełnie
puste i stało tam tylko jedno krzesło – reżyserskie. Dostosowując się do takiej iście „hollywoodzkiej” konwencji, Osterwa, choć nigdy tak się nie nosił, wystąpił w bryczesach
i butach z cholewkami, zasiadł na krześle jak na koniu i rozpoczął próbę. Widowni
13
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– bogatemu ziemiaństwu i arystokracji, „dech zaparło w piersiach”, bardziej sceptycznie
podchodzili do tego aktorzy, uważając, że nie potrzebują w zasadzie grać, gdyż widowisko ma tego dnia jednego tylko wykonawcę.
Osterwa stosunkowo szybko stał się także postacią rozpoznawalną w świecie artystów
rosyjskich i ukraińskich. Artystyczny Kijów trudno było porównywać z Moskwą, polski
aktor i tam odnalazł jednak uzdolnionych twórców, którzy, jak on, poszukiwali dróg
reformy teatru. Jedną z takich osób był późniejszy twórca nowoczesnego ukraińskiego teatru, Łeś Kurbas, z którym Osterwa miał snuć nawet plany założenia wspólnego,
eksperymentalnego zespołu14. Początkowo, gdy teatr polski rozkwitał pod względem artystycznym i radził sobie finansowo, Rychłowski dzielnie znosił taką sytuację. W listopadzie 1916 roku Józef Flach w jednym z numerów „Przedświtu” z aprobatą pisał: „Godzi się wreszcie podkreślić, że dyrektor Rychłowski trafnie pojmuje swe stanowisko: nie
przeszkadza żadnym usiłowaniom, zmierzającym do podwyższania poziomu, owszem
tym artystycznym i literackim siłom, które sam do Kijowa powołał, pomaga w ich pracy,
zasługa to niemała”15. Podobnego zdania był też nowo zatrudniony kierownik literacki:
„Dyrektor Rychłowski [...] zaangażował wszystkich przyjezdnych aktorów, a Osterwie
powierzył artystyczne kierownictwo teatru, dając mu niepodzielny ‘rząd dusz’ nad aktorami i nad publicznością”16.
Ów „rząd dusz” nad aktorami i zaufanie Rychłowskiego do Osterwy uwidoczniło
się już podczas angażowania do kijowskiej trupy aktorów teatru Szyfmana. W świetle
wspomnień Janusza Strachockiego17, Rychłowski pozostawił decyzję, kogo ma zabrać ze
sobą do Kijowa, właśnie Osterwie. Ten przedstawił tylko gotową listę dyrektorowi, który
zaakceptował ją bez żadnych zastrzeżeń. Już w trakcie sezonu, Rychłowski tolerował nawet ingerencje Osterwy w kompetencje stricte dyrektorskie. Gdy w maju 1917 roku po
burzliwej kłótni Osterwy ze Strachockim ten pierwszy zwrócił się z prośbą o zwolnienie
młodego aktora z teatru, dyrektor w trybie natychmiastowym wyrzucił Strachockiego,
nie dając mu nawet szansy na ustosunkowania się do całej sprawy.
Zatrudnienie grupy aktorów z Moskwy spowodowało wzrost zainteresowania widzów poczynaniami zespołu. Liczono jednak na więcej. Średnia przychodów z jednego
spektaklu w sezonie 1916/1917 wzrosła o około 200 rubli i wynosiła 515 rubli. Suma ta
nie mogła jednak w żaden sposób polepszyć kondycji finansowej. Staranniejsze, a co za
tym idzie kosztowniejsze wystawianie sztuk, bardzo wysokie, jak na możliwości teatru,
gaże najlepszych aktorów, kosztowne utrzymanie licznego zespołu podwyższały koszty utrzymania placówki. Dyrekcja teatru musiała się także liczyć z galopującą inflacją,
a w ślad za tym stale rosnącymi cenami. W porównaniu z sezonem 1915/1916 miesięczne wydatki zespołu wzrosły dwukrotnie. Na same pobory wydawano wówczas 9 tysięcy
rubli miesięcznie18, podczas gdy w sezonie 1915/1916 wydatki te wynosiły 4 tysiące
14
Zob. B. Kozak, Etyka teatralna Łesia Kurbasa i Juliusza Osterwy (aspekt typologiczny) [w:] Porównanie jako
dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890–1999, pod red. B. Bakuły, Poznań 2001.
15
„Przedświt” 1916, nr 16–17.
16
W. Günther, Polski Teatr w Kijowie (kartka z pamiętnika), „Pamiętnik Kijowski”, Londyn 1966, t. III,
s. 195.
17
Zob. J. Strachocki, Wspomnienia…
18
Widełki płacowe wynosiły od 190 do 2000 rubli.

116

 Polskie życie teatralne w Kijowie

rubli. Rosnące zarobki aktorów nie przekładały się z kolei na polepszenie warunków ich
życia. Przeciętne pensje w teatrze Rychłowskiego wciąż odbiegały od pensji w innych
kijowskich zespołach, a materialna sytuacja znacznej części trupy była bardzo trudna.
Pierwsze poważne przesilenie nastąpiło na początku 1917 roku. Pomimo wcześniejszego remontu budynku, ogrzewanie niemal nie funkcjonowało. Grano w niezwykle
chłodnym pomieszczeniu, przy wciąż malejącej liczbie widzów. Planowana premiera
Księcia Niezłomnego w lutym 1917 roku wyzwoliła w aktorach szczególne emocje i nadzieje na spektakularny sukces i powrót do łask widzów. Tymczasem już podczas owej
otwartej próby generalnej dla bogatych kijowian atmosfera w zespole stała się bardzo
napięta. Osterwa, na siłę starający się skupić na sobie uwagę przybyłych gości, denerwował kolegów. Do tego jeszcze bardzo obcesowo potraktował żonę, grającą w niezwykle
lekkim kostiumie. Drżąca z zimna aktorka prosiła, aby mąż zezwolił jej na narzucenie
w trakcie próby chociażby szala; ten jednak odmówił.
Temperatura w teatrze przed premierą była podobna, według opinii Strachockie19
go sięgała zera stopni. Tarasiewicz zły i bezsilny nie zdecydował się wejść na scenę,
powtarzając w garderobie: „Zamarzły mi trykoty”. Przedstawienie zostało zerwane. Straty finansowe i uszczerbek na reputacji teatru wprowadziły we wściekłość Rychłowskiego, który zdenerwowany miał powiedzieć, że Tarasiewicz już nigdy nie zagra u niego
głównej postaci, a rolę przekazał Osterwie. Józef Flach, negocjator w tym sporze, który
doprowadził do tego, że premiera odbyła się w planowanej od samego początku obsadzie, wspominał, że już w tym pierwszym konflikcie jawnemu sporowi Rychłowskiego
z Tarasiewiczem towarzyszył skrywany spór Tarasiewicza z Osterwą, czysto artystyczny
konflikt starej i nowej sztuki20.
Parę tygodni później przez teatr przeszła kolejna burza, tym razem całkowicie już
niezależna od pracowników teatru. 16 lutego 1917 roku, w związku z napiętą sytuacją
na froncie, teatr został bezterminowo zarekwirowany na potrzeby szpitala wojskowego.
Nie pomogły protesty Rychłowskiego i powoływanie się na umowę z Dagmarowem.
Przy katastrofalnej sytuacji lokalowej, jaka panowała w tym czasie w Kijowie, rekwizycja
oznaczała w praktyce dla teatru „wyrok śmierci”. Nawet najbardziej operatywna osoba
nie byłaby w stanie znaleźć wówczas innej sali do gry. Rychłowski był w ekstremalnie
trudnej sytuacji, gdyż umowy z aktorami miał podpisane do 1 maja, równocześnie, zaledwie parę tygodni wcześniej, wydał większość rezerw na zakup dekoracji do nowych
sztuk. O problemach zespołu donosiły wówczas, ze szczerą troską, wszystkie lokalne
dzienniki, w tym gazety ukraińskie i rosyjskie. Nie wiadomo, jakich wpływów, a może
jakich pieniędzy użyło kierownictwo teatru, że w trakcie tygodnia rozkaz został cofnięty
i zespół mógł powrócić do swego pomieszczenia.
Pomimo odzyskanego gmachu sytuacja finansowa i organizacyjna teatru była na tyle
słaba, że w marcu 1917 roku pomoc ofiarowało Kijowskie Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki. W czasie walnego zebrania ówczesny jego prezes, Kazimierz Dunin-Markiewicz, zaproponował ukonstytuowanie komisji artystycznej, „której zadaniem byłoby
19
20

Zob. J. Strachocki, Wspomnienia…
Zob. J. Flach, Teatr Polski na emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 482.
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współdziałanie z kierownictwem Teatru Polskiego”21. W nowej sytuacji Towarzystwo nie
czuło już moralnego dyskomfortu z faktu wspierania zespołu. Jeśli w roku 1914 w zarządzie górę wzięły przekonania, że w wojennej rzeczywistości nie powinno się dotować
imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, tym razem powrócono do poglądu, że
teatr ma szczególne znaczenie jako instytucja propagująca mowę i kulturę ojczystą. Poza
tym daje zatrudnienie wielu przymusowym emigrantom.
Atmosfera wokół teatru stawała się jednak z każdym dniem coraz gorsza. Ostrze
krytyki skierowane było głównie przeciw Rychłowskiemu. Zachodzące w Rosji przemiany rewolucyjne radykalizowały jeszcze poglądy wcześniejszych oponentów prywatnego
przedsiębiorcy. Rosła też grupa przeciwników dyrektora w samym zespole. Problemy
finansowe, malejąca frekwencja sprawiły, że Rychłowski miał z kolei dużo mniej tolerancji dla kosztownych przedsięwzięć Osterwy. Józef Flach pisał o obopólnych winach:
„Przyczyny konfliktów były częścią żywiołowe, jak szczególnie ogromna dysproporcja
pomiędzy wybitnym indywidualizmem takich artystów jak Osterwa, Jaracz, Tarasiewicz, Drabik, częścią zaś zawinione przez obie strony; ze strony dyrektora przez brak
taktu w postępowaniu z przerastającymi go indywidualnościami, ze strony personelu
i pewnych sfer społeczeństwa namiętna agitacja, przeciw Rychłowskiemu bezpośrednio
zwrócona, lecz podkopująca i byt samego teatru”22.
Punktem zapalnym stała się nagła decyzja dyrektora odwołania sezonu letniego
1916/1917. W związku z działaniami wojennymi i brakiem możliwości organizowania
letnich podróży, jedyną możliwością zarobkowania przez artystów w okresie wakacyjnym było pozostanie w Kijowie i kontynuowanie pracy. Formalnie aktorzy mieli podpisane kontrakty z Rychłowskim do 14 maja 1917 roku (1 maja według kalendarza starego
porządku). Wcześniej jednak uzgodniono, że w związku z wyjątkową sytuacją teatr po
raz pierwszy będzie prezentował spektakle także w sezonie letnim. Rychłowski postanowił jednak zmienić ustalenia i wynająć budynek teatralny rosyjskim Żydom. Awantura
wokół teatru nabrała takiego rozgłosu, że w rozwiązanie sporu zaangażował się Polski
Komitet Wykonawczy na Rusi. Nakazał, aby KPTMS podjęło się mediacji, a następnie objęło placówkę swoim nadzorem. Szczegóły opracowano podczas kwietniowego
zebrania zarządu Towarzystwa. Według tego projektu, z chwilą wygaśnięcia aktorskich
kontraktów, na okres jednego roku specjalnie powołana Komisja Teatralna miała przejąć
kontrolę nad programem artystycznym i społecznym kijowskiej trupy. Na potrzeby jego
realizacji kierownictwo zespołu otrzymałoby subwencję w wysokości 30 tysięcy rubli,
wypłacaną w miesięcznych ratach, których wysokość byłaby zależna od uznania Komisji.
Odpowiedzialne za wypłaty dotacji miały być wspólnie Polski Komitet Wykonawczy na
Rusi oraz KPTMS. W zamian za pieniądze Rychłowski miał obowiązek realizacji programu artystycznego opracowanego przez Komisję Teatralną, a także zerwania umowy
dzierżawy teatru, by móc kontynuować działalność artystyczną w czasie wakacji. Dyrektor, znalazłszy się pod presją opinii publicznej, zaakceptował te ustalenia.

21
22

„Wiadomości Bibliograficzne” 1917, nr 2.
J. Flach, Teatr Polski na emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 482.
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Z dniem 14 maja Teatr Polski w Kijowie, choć formalnie wciąż pozostający własnością Rychłowskiego, wracał pod opiekę i kontrolę swego niedawnego patrona. W specjalnej odezwie KPTMS, opublikowanej na łamach „Wiadomości Bibliograficznych”, poinformowano kijowian o zaistniałej sytuacji. Stwierdzano, że placówka ma być wzorem
dla przyszłej narodowej sceny w niepodległej Polsce. Podawano też nazwiska osób, które
weszły w skład Komisji Teatralnej. Znaleźli się w niej przedstawiciele zarządu KPTMS:
Stanisław Ułaszyn i Karol Wilkoszewski, recenzenci i działacze teatralni: Teodor Staniszewski i Józef Flach, przedstawiciel wpływowej lokalnej arystokracji: Stanisław Aleksandrowicz oraz, niewymieniony z nazwiska, przedstawiciel Polskiego Komitetu Wykonawczego, który jednocześnie miał pełnić funkcję komisarza do spraw teatru.
W realizacji ambitnych zadań po raz kolejny trudnością nie do pokonania okazało się
zgromadzenie odpowiednich funduszy. W pierwszych miesiącach, choć nieregularnie,
subwencja była jeszcze wypłacana, potem jednak raty ustały zupełnie. Szczególną opieszałość wykazał Polski Komitet Wykonawczy. Wpłacił na konto teatru zaledwie jedną,
czysto symboliczną sumę, a następnie przestał się interesować losami zespołu. Przedstawiciel Komitetu nie pojawiał się również na spotkaniach Komisji Teatralnej, zaś monity zarządu KPTMS, aby Komitet wypełnił zaciągnięte zobowiązania, pozostawały bez
odpowiedzi. Rychłowski uznał tym samym porozumienie za nieaktualne i kontynuował
pracę bez zwracania uwagi na organy nadzorujące. Wywiązał się jedynie z umowy, aby
grać w lecie.
Frekwencja była jednak znikoma i rozpoczynającemu się 5 października nowemu
sezonowi towarzyszyło, w opinii Józefa Flacha, wielostronne przesilenie. Brakowało pieniędzy, rosła wrogość aktorów wobec Rychłowskiego, a ferment był tym bardziej niebezpieczny, że „rozwijał się konspiracyjnie”23. Poszczególni aktorzy zaczęli nawet opuszczać
teatr. Pod koniec czerwca odszedł Tarasiewicz. Osterwa, zrezygnowawszy jeszcze w maju
1917 roku z funkcji kierownika artystycznego, wyjechał na paromiesięczne wakacje,
a po powrocie nie związał się już z Rychłowskim stałym kontraktem, występując nieregularnie, na zasadzie występów gościnnych. Adwersarze Rychłowskiego podjęli wówczas
kolejną próbę odebrania mu władzy w teatrze.
Osoby, które postulowały wcześniej założenie Nowego Teatru Polskiego, zainicjowały
ideę powołania do życia konsorcjum finansowego, w skład którego weszliby przedstawiciele „zamożnych sfer obywatelskich”, która to instytucja odkupiłaby teatr i poprowadziła go na swój rachunek, powierzając kierownictwo artystyczne Osterwie. Inicjatywa
upadła, gdy w Kijowie uaktywniły się środowiska proukraińskie, nastąpiła ofensywa ich
oddziałów, co wywołało lęk polskiego ziemiaństwa i obawy przed inwestowaniem na
tym terenie jakichkolwiek swoich oszczędności.
Jedyną zmianą organizacyjną, do jakiej doszło u progu sezonu 1917/1918, było
odwołanie ze stanowiska kierownika literackiego Władysława Günthera i powołanie
na jego miejsce Kazimierza Dunin-Markiewicza. Liczono, że stanie się on nie tylko osobą odpowiedzialną za kształt repertuaru teatru, ale także mediatorem pomiędzy zwaśnionymi stronami. W grudniu 1917 roku Józef Flach pisał, że najważniejszym zadaniem
23
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nowego kierownika będzie uzdrowienie wewnętrznej sytuacji w zespole, doprowadzenie
do zaprzestania osobistych sporów i skupienie się wreszcie na rzetelnej pracy artystycznej. Kompromis był jednak niezwykle trudny, tym bardziej że w nowym sezonie zarobki
grających jeszcze bardziej odstawały od średniej w innych zespołach. Pensje kształtowały
się od 300 do 2000 rubli, a ich minimalny wzrost w żadnym razie nie rekompensował
wzrostu inflacji. Aktorzy, ośmieleni jeszcze faktem, że od kilku miesięcy mieli swój związek zawodowy, zażądali od Rychłowskiego realnych podwyżek.
Dyrektor miał własne argumenty, tłumacząc, że gaże pochłaniały już 11 tysięcy, zaś
pod koniec sezonu aż 14 tysięcy rubli miesięcznie. Przychody z przedstawień co prawda
wzrosły, średnio do 833 rubli za spektakl, jednak w innych kijowskich teatrach suma
ta oscylowała między 2000 a 2500 rubli. W polskim zespole na wpływy w granicach
2000–2500 rubli można było liczyć jedynie w wypadku najbardziej popularnych premier. Dodatkowo jeszcze w związku z nasilaniem się działań wojennych spektakle grano
znacznie mniej regularnie i bywały takie miesiące, że teatr przez wiele dni bywał nieczynny, nic nie zarabiając. Katastrofalnie niska była frekwencja. Wieczorami często obawiano
się opuszczać domy. Pod koniec 1917 roku Józef Flach pisał: „Najtrudniejsze chwile
przechodzi teraz teatr polski w Kijowie. Do któregokolwiek z trzech pójdziemy wszędzie
pustka, brak widzów, z wyjątkiem premier i dni świątecznych”24. W styczniu 1918 roku
Kijów regularnie już zaczął być ostrzeliwany przez oddziały bolszewickie i spektakle kolejny raz zostały bezterminowo zawieszone.
Wkroczeniu bolszewików do miasta towarzyszyło najbardziej dramatyczne wydarzenie w wojennej historii trupy Rychłowskiego. Ze względów bezpieczeństwa część
z aktorów, między innymi Jaracz z żoną i dwuletnią córeczką, mieszkała w budynku
teatru. W pewnym momencie pojawili się tam czerwonogwardziści, a jeden z nich na
korytarzu teatralnym zaczął się znęcać nad aktorką, Marią Wrześniowską. Krzyk kobiety
usłyszał Jaracz, który w obronie koleżanki rzucił się z gołymi rękoma na wojskowego.
Na oczach rodziny aktora doszło do bijatyki. Widok małego dziecka początkowo powstrzymał agresję żołnierzy, po chwili jednak jeden z nich wywlókł Jaracza na korytarz
i przyłożył mu lufę karabinu do skroni. W swej książce o Stefanie Jaraczu Władysław
Mart tak opisywał kolejne chwile: „Nabiegłe krwią oczka rozszalałego żołdaka patrzyły
groźnie. Jaracz, zrozpaczony i wściekły, chcąc ażeby to wszystko już się nareszcie skończyło zawołał: – Strzelaj! Trudno zrozumieć, dlaczego żołnierz opuścił rewolwer. Jaracz
bezwładnie opadł na stojące obok krzesło”25. Brutalność czerwonogwardzistów wynikała
z tego, że do niedawna jeszcze w drugiej części budynku, w którym mieścił się teatr,
stacjonowały oddziały ukraińskie. Na polskich artystów padło podejrzenie, że sprzyjali
Ukraińcom, a także pomagali w prześladowaniu przetrzymywanych w gmachu komunistów. Dodatkowo jeszcze w trakcie przeszukania teatru żołnierze odnaleźli pozostawioną
przez oddziały ukraińskie bombę. Reakcja bolszewików była natychmiastowa, chciano
rozstrzelać wszystkie znajdujące się w budynku osoby. „Ze śmiertelnej opresji wyratował aktorów jakiś robotnik, dawniej więziony przez Ukraińców, który niespodziewanie
24
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„Kłosy Ukraińskie” 1917, nr 11–12.
W. Mart, Stefan Jaracz, Warszawa 1935, s. 28–29.
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zjawił się w teatrze. Wytłumaczył on żołnierzom, że aktorzy nie mają i nigdy nie mieli
broni. Opowiedział im również o przychylnym stosunku do więzionych komunistów.
Robotnik umiał widać trafić do przekonania, gdyż żołnierze wyszli”26.
W konsekwencji tych wydarzeń teatr uległ rekwizycji. Komisarzem teatralnym mianowano aktorkę Antoninę Sokolicz. Szczęśliwie znała się z zespołem polskiego teatru,
gdyż uczestniczyła w wielu wieczorach artystycznych organizowanych przez tę placówkę.
Co najistotniejsze, gotowa była bronić kolegów przed władzami. W tej nad wyraz trudnej sytuacji karygodnie zachował się Rychłowski. Zamiast słów współczucia i wsparcia
ze strony dyrektora, poszkodowanych spotkały podejrzenia o intrygi, zmierzające do
pozbycia się go z teatru. W rewanżu za wyimaginowany brak lojalności zadecydował, że
za dni, w których, z powodów całkowicie od aktorów niezależnych, teatr pauzował, nie
otrzymają wynagrodzenia. Tylko częściowym usprawiedliwieniem Rychłowskiego może
być fakt, że sam znajdował się w bardzo trudnej sytuacji i rzeczywiście z wypłaceniem
gaż były coraz większe problemy. Sprawa oparła się o kijowski ZASP27 i analizy prawne,
w rezultacie niewiele wyjaśniono, a jedynie wzrosła wrogość i poczucie niezrozumienia
u obydwu stron konfliktu.
Zespołowi nie udało się dotrwać do zakończenia sezonu 1917/1918. Jak na ironię,
o ostatecznym rozpadzie zadecydował brak drobnego rekwizytu teatralnego na spektaklu,
który w żadnym innym wypadku nie byłby wart najmniejszej kronikarskiej wzmianki.
16 marca wystawiano komedię Bernarda Dwie kaczki. W kluczowej scenie sztuki dochodziło do pojedynku, którego uczestników grali Jaracz i jego brat, Tadeusz Poręba. Redaktor kreowany przez Jaracza musiał w tej scenie zachować anonimowość, stąd konieczne
były okulary samochodowe, zakrywające twarz. Rychłowski obiecał aktorom dostarczyć
ten rekwizyt osobiście, potem jednak systematycznie o tym zapominał. Zarzekał się, że
okulary na pewno pojawią się na próbie generalnej, potem, że z całą pewnością przyniesie je na premierę; i nie przyniósł. Gdy w przerwie po drugim akcie sztuki rzecz wyszła
na jaw, Jaracz wraz z bratem odmówili wyjścia na scenę. Po krótkiej sprzeczce z Rychłowskim doszło do rękoczynów. Co gorsza, całego zajścia nie próbowano nawet ukryć przed
widzami. Dyrektor wybiegł przed kurtynę i podnieconym głosem zakomunikował, że
przedstawianie się nie odbędzie, gdyż został pobity. W tym samym czasie swoją wersję
wydarzeń przedstawiali widzom artyści.
Sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia sądowi obywatelskiemu, w którego
skład weszli: Roman Bniński, Karol Wilkoszewski, Stanisław Zieliński, Roman Waligórski i Tadeusz Sołtan jako superarbiter. Sąd, do czasu wydania wyroku, postanowił o zawieszeniu Rychłowskiego w czynnościach dyrektora, a także Jaracza i Osterwy jako reżyserów teatru. Kierownictwo artystyczne powierzono Józefowi Flachowi, który czasowo
pełnić miał także obowiązki dyrektora teatru. Decyzja odebrania teatru Rychłowskiemu
spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem większości wykonawców. Flach wspominał:
„Personel artystyczny przez usta Osterwy złożył mi uroczyste przyrzeczenie absolutnego
posłuszeństwa. Trudno było wstrzymaną maszynę teatralną znowu w ruch wprowadzić.
26
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[...] Ale udało się. Udało się dzięki wyjątkowej, wprost zdumiewającej gorliwości całego
personelu, tak artystycznego, jak i technicznego, który miał ambicję pokazać, że i bez
Rychłowskiego damy sobie radę”28.
Heroicznym wysiłkom zespołu nie towarzyszyła jednak przychylna atmosfera ze
strony niektórych komentatorów polskiego życia teatralnego. Część z nich, sympatyzująca z Rychłowskim, rozpoczęła wówczas gremialny atak na teatr. Po miesiącu sąd
obywatelski wydał werdykt, który nie przyznawał racji żadnej ze stron. De facto jednak
przywracał fotel dyrektorski Rychłowskiemu. Pierwszym jego posunięciem było zwolnienie Jaracza i Osterwy. W reakcji na taką decyzję ogromna część zespołu opuściła
teatr, zakładając wraz z Flachem własne przedsiębiorstwo. O istnej rewolucji w Teatrze
Polskim donosiły wszystkie gazety, także ukraińskie i rosyjskie. Tym ostatnim z trudem przychodziło zrozumienie zawiłych personalnych zależności i animozji w polskim
zespole. Prywatne przedsiębiorstwo Franciszka Rychłowskiego przetrwało jednak i tę
katastrofę. Na scenę powrócił Antoni Fertner, który wcześniej, na znak protestu przeciw
zawieszeniu Rychłowskiego, odszedł z teatru. Obowiązki reżyserskie spoczęły głównie
na Bolesławskim, którego od czasu do czasu wyręczał Rychłowski lub któryś z młodszych aktorów. Zespół uzupełniony został o nowych, głównie mniej doświadczonych
wykonawców. Rychłowski snuł nawet plany poszerzenia trupy, negocjując z Marią Łaską i Wojciechem Brydzińskim. Próbował także zorganizować letnie występy gościnne
w Żytomierzu, Winnicy, Kamieńcu Podolskim i Odessie. Żadnego z planów nie udało
się już zrealizować. Zagrany 9 lipca 1918 roku spektakl Młody las J. Hertza był ostatnim
w historii zespołu. Wkrótce potem budynek przy Meryngowskiej 8 został wydzierżawiony na dwa lata przez rosyjski teatr operetkowy.

Nowe czasy, nowe wyzwania
Emocje, jakie wyzwoliły się u głównych bohaterów wydarzeń w kijowskim teatrze
w okresie wojennym, były na tyle silne, że niektórzy z nich nigdy już potem nie chcieli
nawet zamienić ze sobą słowa. Obraz sytuacji w zespole nie byłby jednak pełny, jeśli
określać miałyby go wyłącznie awantury, spory o finanse czy próby osłabienia przez
zespół pozycji dyrektora. Jak wspominano w rozdziale wstępnym, wojna stawiała przed
teatrem zupełnie nowe wyzwania. Jeszcze w 1914 roku, przed inauguracją sezonu Teatru
Polskiego, „Dziennik Kijowski” stwierdził, że teatr „rozpoczyna go pod hasłem, które od
chwili inwazji niemieckiej do Królestwa Polskiego, stało się nakazem wewnętrznym dla
każdej duszy polskiej, – pod hasłem pomocy zrujnowanym rodakom”29. Rok później,
przed kolejną inauguracją ta sama gazeta akcentowała, że w wojennej rzeczywistości
teatr nie może być już tylko antrepryzą, lecz przede wszystkim powinien się stać czynem
obywatelskim, polegającym na stworzeniu pola do pracy dla całego szeregu ludzi. Jeśli
28

J. Flach, Teatr Polski na emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 482.
Wycinek prasowy z Albumu pamiątkowego: Teatr Polski w Kijowie pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego.
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więc w stosunku do Rychłowskiego czy innych członków zespołu można mieć uwagi
krytyczne do pewnych ich zachowań, nie ulega wątpliwości, że w tym samym czasie
te same osoby dawały też wspaniałe przykłady spontanicznej, bezinteresownej pomocy
potrzebującym rodakom. Skłócony wewnętrznie Teatr Polski, mimo wszystkich swych
słabości, potrafił wypełnić te całkowicie pozaartystyczne cele, które w wojennej rzeczywistości nabierały pierwszorzędnego znaczenia. Być może właśnie dlatego, dzięki tej jaśniejszej stronie współegzystowania artystów, wraz z upływem czasu nawet najbardziej
zagorzali adwersarze z większym zrozumieniem patrzyli na swych dawnych przeciwników. Znamienny w tym kontekście jest list z 1941 roku wysłany do Stefana Jaracza przez
Juliusza Osterwę. Padło w nim, w odniesieniu do Rychłowskiego, znamienne stwierdzenie: „A wiesz, nie czuję do niego żalu, byliśmy ‘marionetkami’ w ręku losu, raczej żałuję,
że się to stało”30.
Chcąc przywołać te piękniejsze strony i przykłady „czynów obywatelskich” polskich
artystów, należałoby zacząć od przywoływanej już odezwy do wysiedlonych z kraju aktorów, jaką zamieścił Rychłowski w prasie przed rozpoczęciem sezonu 1915/1916, a następnie otworzenie przez niego progów zespołu dla niemal wszystkich potrzebujących.
Warto także pamiętać, że zanim doszło do kłótni i zwolnienia Osterwy, przez blisko
rok mieszkał on z żoną i córką u Rychłowskich, w ich obszernym mieszkaniu przy ulicy
Kościelnej, zaledwie 10–15 minut piechotą od siedziby teatru. Dyrektor, po przyjeździe
Osterwów do Kijowa w 1916 roku, bez wahania podzielił się własnym mieszkaniem,
oferując, oprócz czterech kątów, także domową, obfitą i smaczną kuchnię. O ówczesnej
ofiarności i bezinteresowności, słynącego przecież wśród pracowników głównie z tego,
że „ma węża w kieszeni”, Rychłowskiego opowiadał Kazimierz Dunin-Markiewicz: „Był
to czas kiedy Rychłowski mógł zrobić pieniądze, nie zrobił ich, bo jak na dyrektora
teatralnego ma za miękkie serce. Wśród głodu mieszkaniowego panującego w Kijowie,
sprowadzonych przez siebie aktorów – wygnańców mieścił gdzie mógł, u siebie w domu
lub w teatrze, dosłownie głodnych nakarmił i pragnących napoił”31.
Podobnego zdania był także Józef Flach, jeden z tych, którzy w 1918 roku nie zaakceptowali metod prowadzenia zespołu przez dyrektora i przeniósł się wraz z Osterwą
do powstającego Nowego Teatru Polskiego: „Mimo, że w tym mieście nie znanem mi
dotychczas miałem wielu znajomych, jedyną osobą, która się mną od samego początku
zajęła był dyrektor Teatru Polskiego, p. Franciszek Rychłowski. On mnie zawiózł do
hotelu, gdzie cały rok przemieszkałem, on mi ułatwił stosunki z władzami miejscowymi,
on mnie wprowadził także w świat teatralny”32. Wiele lat później Flach określił Rychłowskiego „bardzo porządnym dyrektorem teatru”, przypominał konflikty i narzekania aktorów, stwierdzał jednak przy tej okazji, że pomimo wszystkich animozji trupa
„odczuwała, że to jest człowiek dobry i serdeczny, który – jak oni zresztą – słów swoich
na aptekarską wagę nie bierze”33.
30
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Altruistyczne postępowanie Rychłowskiego nie było ewenementem. Wśród osób,
które znalazły schronienie w mieszkaniu Rychłowskiego, był także Wincenty Drabik.
Ten z kolei, gdy udało mu się znaleźć własny kąt, dzielił się nim z innymi „bezdomnymi” kolegami. Wzruszający opis zachowań Drabika pozostawił Kornel Makuszyński:
„W tym Kijowie spędziliśmy razem kilka lat wojennych i wtedy to widziałem, jaka to
dusza tkwi w tym niezgrabnym, łagodnym niedźwiedziu. Mieszkał on tam z całą rodziną
w jednym obszernym pokoju. A czy to ładnie mieszkać samemu, kiedy tułają się inni?
Czy brat Wicek, najlepszy brat całego świata, mógł na to pozwolić? Cóż tedy czyni?
Wielki dekorator, w sprawach takich arcymajster, dzieli kotarami pokój na pięć kubikulów; w jednym jest jego mieszkanie, w drugim mieszka jakiś aktor, przyjaciel, w trzecim
ktoś inny itd. A czy będzie sam jadł, kiedy inni nie jedzą? – «Mam koncepcyją» – rzekł
sobie i zaczął karmić całe zgromadzenie. Kto nie miał kawałka chleba, ten go znalazł
w tym cudownym hotelu Drabika [...]. Przez ten zwariowany hotel przewinęło się mnóstwo ludzi. I wszyscy znakomici aktorowie, których wiatr pognał na te smętne wojaże.
I wszystkie literaty. I malarze”34.
Makuszyński twierdził, że ta specyficzna społeczna więź towarzyszyła wszystkim niemal emigrantom – artystom, czy literatom: „Jakaś braterska uczyniła się tam gmina:
gmina dobrych ludzi [...]”35. Przejawy takiej solidarności dało się zaobserwować też wtedy, gdy armia zaczęła mobilizować w swe szeregi coraz to szersze rzesze młodych ludzi,
w tym aktorów kijowskiego teatru. Starano się im pomagać, jak tylko było można, szukając znajomości, aby wybronić daną osobę od wojska, ewentualnie załatwić przydział
w oddziałach zapasowych, najlepiej stacjonujących w samym mieście lub w pobliżu Kijowa. Co więcej, gdy jakiś aktor żołnierz pojawił się w Kijowie na urlop lub rekonwalescencję, dawano mu możliwość zagrania w bieżącym repertuarze, nie bacząc na obsadę,
co pozwalało mu zapomnieć o uciążliwej służbie, jak i podreperować nieco stan swoich
finansów36.
Teatr Polski był też jednym z miejsc, gdzie chętni mogli spędzać wieczór wigilijny.
Polscy uchodźcy, szczególnie ci, którzy pojawili się w mieście niedługo przed Świętami,
mogli się czuć zagubieni i samotni. W roku 1916 „Dziennik Petrogradzki” w korespondencji z Kijowa donosił, że tylko dwie instytucje pomyślały o tego typu osobach: Komitet Polski, który „regularnie obsługuje tanią jadłodajnię, która sprawia, że inteligent
może tu zjeść tanio i kompanów znajdzie do rozmowy, a w Wigilię, jadłodajnia organizuje dla wszystkich wieczór Wigilijny”37, a także teatr gdzie po przedstawieniu Jasełek
zorganizowano wspólną Wigilię38.
Teatr starał się nie ograniczać pomocy do środowiska artystycznego. Przez cały czas,
nawet w miesiącach największego kryzysu finansowego, część dochodów ze sprzedanych
biletów przeznaczano na cele charytatywne. W sezonie 1916/1917 – 25 procent dochodów przekazywano na potrzeby szkół polskich. W przypadku premiery Księcia Niezłom34
35
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nego na ten sam cel oddano aż 50 procent zysku. Wpływy z otwartej próby generalnej
przed tym spektaklem, na którą wstęp kosztował setki rubli, przekazano w całości na
konto Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Podobnych akcji charytatywnych zorganizowano znacznie więcej; w grudniu 1916 roku cały dochód z Wieczoru Artystycznego
przekazano konkretnym polskim placówkom oświatowo-dydaktycznym, podczas Jasełek
Jaracz zebrał na rozwój polskiego szkolnictwa przeszło 1000 rubli, w styczniu 1917 roku
w trakcie wieczoru Sienkiewiczowskiego zgromadzono na ten cel dwukrotnie jeszcze
większe środki.
Trafnym podsumowaniem takich działań są słowa Józefa Flacha: „Znam lepsze teatry
od niego nie tylko u obcych, lecz i u swoich. Ale śmiało rzec mogę, iż nie znałem teatru,
w którym by było tyle dobrej woli, co więcej, tyle szlachetnego obywatelskiego, nie waham się powiedzieć: patriotycznego pragnienia, by teatr dla dobra narodu zrobił to, co
leży w jego zakresie i mocy”39.

Sala teatralna
Przeniesienie się zespołu w styczniu 1915 roku z klubu „Ogniwo” do gmachu Teatru
Nowego przy Meryngowskiej 8 rozwiązało ostatecznie problemy lokalowe teatru. Sala
dla ponad 900 widzów pozwalała na realizację zdecydowanej większości zamierzeń artystycznych. Nie posiadała co prawda sceny obrotowej, przeszkodę stanowiło też średnich rozmiarów podium sceniczne, z ograniczeniami takimi dość skutecznie radzili sobie
jednak reżyserzy oraz odpowiedzialny za scenografię Wincenty Drabik. Mocną stroną
sali było nowoczesne oświetlenie i doskonała akustyka, nad czym skutecznie pracowano podczas remontu, w sierpniu 1916 roku. Remont sprawił też, że budynek stał się
bardziej przytulny, zyskując schludny wygląd. Rychłowskiemu, pomimo gruntownych
przeróbek, nie udało się natomiast skutecznie naprawić instalacji ogrzewającej gmach.
Nie powiodło się też jego ocieplenie. Według Janusza Strachockiego, miejsce nad sceną
kryte było jedynie cienką warstwą blachy pozbawionej wszelkiej izolacji. Przy źle funkcjonującym ogrzewaniu sprawiało to, że temperatura w zimie oscylowała w okolicach
zera stopni. Aktorzy występujący na scenie byli wobec takich warunków bezradni. Lepiej
radziła sobie orkiestra, która w najzimniejsze dni grała ubrana w palta, futra i czapki40.
Nie zachowały się pełne informacje o kosztach wynajmu sali przy Meryngowskiej.
W sezonie 1913/1914, gdy Rychłowski przenosił się tam jedynie w okresie kontraktowym, Dagmarow żądał 109 rubli za każde zagrane przedstawienie. Następna informacja
dotyczyła sezonu 1915/1916. Miesięczny czynsz wynosił wówczas 2 tysiące rubli. W kolejnych sezonach miesięczne koszty wynajmu teatru wzrosły do 4 tysięcy.
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Program artystyczny
Sezon 1914/1915
Inauguracja pierwszego sezonu działalności polskiego teatru w Kijowie jako jednostki
prywatnej odbyła się 14 listopada 1914 roku. Późny termin wynikał z tego, że wcześniej
przez trzy tygodnie bawił w mieście warszawski Teatr Polski Arnolda Szyfmana. Rychłowski, zdając sobie sprawę, że bez dotacji ze strony KPTMS może mieć spore problemy finansowe, zaangażował bardzo młodych aktorów, którym wypłacał niewielkie gaże.
Praktyka ta znana była w polskim teatrze w Kijowie i wcześniej, nigdy jednak na scenie
nie przeważali dwudziestolatkowie. Ewa Korczak, Tadeusz Chmielewski, Maria Gella,
Mieczysław Gielniewski, Lubomir Konarski, Artur Kwiatkowski, Halina Sokołowska,
czy Mieczysław Szpakiewicz mieli od 20 do 24 lat i niewielkie doświadczenie aktorskie,
głównie na scenach prowincjonalnych. Część z nich, jak Gielniewski, Sokołowska czy
Szpakiewicz, debiutowała wówczas u Rychłowskiego. Inni, jak Jerzy Jabłoński, Józef Sawicki, Wanda Lencka czy Jan Zawadziński, najprawdopodobniej także zaczynali przygodę z profesjonalnym aktorstwem, lecz nigdy potem nie pojawili się już na deskach
zawodowego teatru. Przy takim odmłodzeniu zespołu licząca 26 lat i mająca za sobą
szereg występów na scenach Łodzi, Wilna i Warszawy Jadwiga Żmijewska, jak również
licząca 31 lat Michalina Jasińska czy 32 lata Michalina Zamiłło należały do bardziej doświadczonych wykonawczyń. Wspierali je aktorzy, którzy występowali u Rychłowskiego w sezonie 1913/1914: Dowski, Dunin-Rychłowska, Kiernicki, Lechowski, Orzecka,
Wroncki, Wrześniowska oraz Tatarkiewicz41.
Brak znanych indywidualności nie wróżył powodzenia u widzów. Publiczność mogła być jeszcze bardziej rozczarowana, porównując skład teatru z gwiazdorskim zestawem oglądanego wcześniej zespołu Arnolda Szyfmana. Rychłowski, wyciągając wnioski
z dość udanych pod względem frekwencji poprzednich sezonów, od inauguracji aż po
pożegnalne przedstawienie, zapewnił jednak regularny udział znanych polskich aktorów
w spektaklach gościnnych. Miało ich przyjechać rekordowo dużo, a zadaniem etatowych artystów było jedynie stanowić poprawne tło dla gości. Na inaugurację wystąpiła
Stanisława Wysocka w Alzacji G. Leroux i L. Camille. Sztuka grana była parę tygodni
wcześniej przez teatr Szyfmana, gromadząc tłumy. Tym razem sala zapełniła się w 75
procentach.
Gdy w kilku kolejnych spektaklach na afiszu zabrakło gości, teatr świecił pustkami.
Już 22 listopada ponownie zagrała jednak Wysocka. Od 26 listopada długie gościnne
występy rozpoczął Aleksander Zelwerowicz, by w połowie grudnia wyjechać wraz z kijowskim zespołem na parotygodniowe tournée do Żytomierza, Berdyczowa, Humania
i Winnicy. Zespół wrócił w okresie Bożego Narodzenia, a Zelwerowicz pozostał w składzie do 21 stycznia. 28 i 31 stycznia kolejny raz wystąpiła Wysocka. Od 6 do 14 lutego,
z sześcioma przedstawieniami, przyjechała Stanisława Lubicz-Sarnowska; od 24 do 27
lutego z 4 występami – Maria Dulęba; 2 i 14 marca odbyły się dwa przedstawienia z Wy41
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37. Afisz przedstawienia gościnnego S. Wysockiej w Teatrze Polskim w Kijowie

socką; od 16 marca do 21 marca cztery występy Marii Łaskiej; od 22 do 26 marca spektakle z udziałem Juliusza Osterwy; od 5 do 11 kwietnia 6 przedstawień z Mieczysławem
Frenklem i tradycyjnie już na zakończenie sezonu, w kwietniu, 5 występów gościnnych
dał Antoni Fertner.
Rychłowski wykazywał się przy tym sporym zaangażowaniem i talentem menadżerskim. Zakończenie sezonu zaplanował na 18 marca. Potem nawiązał jednak kontakt
z Frenklem i Osterwą, których, po długich negocjacjach, udało mu się przekonać do występów w Kijowie. W rezultacie zdecydowano się na przedłużenie sezonu. Chcąc dograć
wszystkie szczegóły ich występów, udał się specjalnie, w czasie przerwy wielkopostnej, gdy
kijowskie teatry nie grały, do Warszawy. Pech prześladował jednak dyrektora i w ustalonym terminie Frenkiel zachorował. Rychłowskiemu w ciągu kilku dni udało się znaleźć
zastępstwo i zaprosić w miejsce Frenkla Marię Łaską, a równocześnie ustalić z Frenklem
inny, dogodny dla niego termin. Całe zamieszanie wyszło teatrowi na dobre, gdyż występom Łaskiej towarzyszyło ogromne zainteresowanie. Ostatecznie, po nieustającym
festiwalu gwiazd, zespół zakończył sezon 20 kwietnia 1918 roku, by wraz z Fertnerem
wyruszyć na artystyczne tournée, między innymi do Moskwy, Petersburga i Odessy.
W sumie, w trwającym niecałe 6 miesięcy sezonie, teatr zaprezentował 89 przedstawień, w tym 73 w Kijowie42. Z tej liczby jedynie 15 spektakli odbyło się bez udziału
42
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jakiegoś gościa. W takiej sytuacji trudno byłoby odnaleźć przemyślaną linię repertuarową, wprost przeciwnie, przypadkowość w doborze sztuk była większa niż w sezonach
poprzednich. W związku z tym, że wśród odwiedzających znaleźli się głównie artyści
warszawscy, repertuar stał się niemal „wiernym odbiciem scen stołecznych”43. Rychłowski zresztą, w sztukach wystawionych samodzielnie, także posiłkował się afiszami warszawskich teatrów. Bezwzględnie dominował lekki repertuar. Poza komediami i farsami
wystawiono także stosunkowo dużo sztuk sensacyjnych. Spośród zagranych 28 tekstów
obcych autorów 21 stanowiły komedie i farsy bądź sztuki sensacyjne. W przypadku
dramaturgii polskiej na ogólną liczbę 29 sztuk – 19 należało do takiego właśnie repertuaru.
Po komedie i farsy najczęściej sięgali również goście teatru. W ich repertuarze znalazły się przede wszystkim teksty: K. Zalewskiego, S. Kozłowskiego, M. Bałuckiego,
S. Krzywoszewskiego, P. Vebéra, H. de Gorse’a, G. de Caillavetta, A.J. Horsta, R. de
Flersa, J. Horsta, P. Vébera, Y. Mirande’a, H. Géroule’a, J. Younga, G. Beera, E. Nagya
czy T. Bernarda. Dramaty o wysokiej wartości literackiej pokazała tradycyjnie Wysocka,
kilka poważniejszych utworów zaproponowali również Zelwerowicz, Lubicz-Sarnowska,
Osterwa i Frenkiel. Niewiele było w tej grupie sztuk tłumaczonych, jedynie Podpory
społeczeństwa H. Ibsena z Wysocką, Chory z urojenia Moliera i Wujaszek Wania A. Czechowa z udziałem Zelwerowicza i Kolega Crampton G. Hauptmanna z Frenklem.
Z afisza teatru zniknął niemal zupełnie polski dramat romantyczny. Zagrano wyłącznie komedie Fredry: Pana Geldhaba i Pana Jowialskiego, przy okazji występów Zelwerowicza, oraz Wielkiego człowieka do małych interesów i znów Pana Jowialskiego w czasie
występów Frenkla. Wznowienia dwóch sztuk Wyspiańskiego: Wesela z Zelwerowiczem
i Sędziów z Wysocką broniły dyrekcję przed zarzutem całkowitego odejścia od ambitnego, narodowego repertuaru. Rychłowski starał się za to wystawiać sztuki odnoszące się
mniej lub bardziej bezpośrednio do współczesnej sytuacji, odsłaniające kulisy światowej
polityki czy prezentujące prześladowania Polaków w okresie zaborów. Korzystano w tym
wypadku z liberalizacji cenzury, dzięki czemu na afisz mogło trafić wiele sztuk do tej
pory zakazanych. Poza wymienianą już Alzacją, zagrano: W niemieckich szponach E. Harancourta, Ziemię polską L. Połomickiego i Braci Lerche A. Asnyka z udziałem Zelwerowicza oraz Szlakiem legionów L.H. Morstina i Warszawkę i Krakusika S. Kiedrzyńskiego.
Patriotyczną wymowę miały także dwie sztuki Rydla, Betlejem polskie oraz Królewski
jedynak, ta ostatnia określona przez recenzenta „Posledniej Nowosti” jako jeden z „ważniejszych współczesnych polskich tekstów dramatycznych”44.
Rekordowa liczba przedstawień gościnnych sprawiła, że zespół bardzo rzadko decydował się na powtarzanie sztuk. Spośród 57 pokazanych utworów aż 46 po premierowym
wykonaniu zniknęło z afisza. Najczęściej, 6 razy, zagrano Warszawkę i Krakusika S. Kiedrzyńskiego, 3 razy Betlejem polskie oraz Królewskiego jedynaka, dwukrotnie Szlakiem
legionów, Polkę w Ameryce Kozłowskiego, Pana Jowialskiego Fredry oraz Rozstaje Krzywoszewskiego. Szybkie tempo „wypuszczania” premier, niekiedy nawet czterech w ciągu
43
44

„Kłosy Ukraińskie” 1915, nr 2–3.
„Poslednija Nowosti” 1915, nr 2837.
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38. Afisz spektaklu Warszawka i Krakusik

39. Afisz przedstawienia Królewski jedynak
w Teatrze Polskim

tygodnia, sprawiało, że na scenie znów dość rzadko można było zobaczyć przemyślane
rozwiązania reżyserskie i scenograficzne czy dopracowane role. Z reguły na przygotowanie spektaklu zespół miał najwyżej kilka prób i nawet przy sporych talentach i doświadczeniu Tatarkiewicza trudno było dopracować szczegóły przedstawień.
Kilkakrotnie dochodziło do zabawnych wręcz perypetii spowodowanych tempem
pracy. Przy wystawieniu Królewskiego jedynaka L. Rydla źle przymocowano do ścian tekturowe kolumny, które w kluczowym momencie przedstawienia kołysały się z lewa na
prawo, budząc śmiech widzów. Innym razem, przy drukowaniu programów czterech
premier granych w trakcie jednego tygodnia, pomieszano teksty. Po trzecim akcie jednego z tych przedstawień aktorzy zdumieli się, widząc publiczność gremialnie opuszczającą
teatr. W programie mieli jednak zapisane, że akt ten kończy spektakl. Inauguracyjny występ Osterwy rozpoczął się z kolei po godzinie 23, a aktor wszedł na scenę w podróżnym
ubraniu wprost z pociągu. Nie odbyła się wcześniej żadna próba, a aktorów kijowskiego
teatru Osterwa poznał dopiero podczas gry. Zamieszanie wynikło z wielogodzinnego
opóźnienia pociągu. Na przeniesienie przedstawienia nie można było sobie pozwolić,
gdyż zaplanowane były kolejne premiery.
Przy wszystkich problemach i błędach spowodowanych przez tak liczne występy gościnne, należy raz jeszcze podkreślić, że to dzięki nim teatr był w stanie zarobić na swe
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utrzymanie, a widzowie obejrzeli grę aktorską na dobrym poziomie. Coraz częściej na
poczynania polskiego teatru zaczęli też zwracać uwagę rosyjscy i ukraińscy komentatorzy.
W „Posledniej Nowosti” po premierze Pana Geldhaba znalazła się nawet uwaga, że „komedia zagrana została z charakterystyczną dla polskiego teatru starannością”45. Znacznie
lepiej wypadały spektakle w drugiej części sezonu. Zespół zdążył się już zgrać ze sobą,
a młodzi aktorzy przyzwyczaili się do szybkiego tempa przygotowania nowych sztuk.
Duży wpływ na jakość spektakli miało przeniesienie się do nowego budynku. Recenzent
„Posledniej Nowosti” twierdził, że maleńka, klubowa scenka „Ogniwa” w żaden sposób
nie była adekwatna do poziomu artystycznego i rangi polskiego teatru. Przeniesienie się
na Meryngowską wreszcie zmieniło tę sytuację46.
Spośród wszystkich spektakli największy rezonans wywołały te, w których występował Mieczysław Frenkiel. Pokazał w Kijowie swe najlepsze kreacje: Ambrożego Jenialkiewicza w Wielkim człowieku do małych interesów oraz Szambelana w Panu Jowialskim
A. Fredry, Profesora Cramptona w Koledze Cramptonie G. Hauptmanna, Bąbeckiego
w Dworze we Włodkowicach Z. Przybylskiego, Flirtowskiego w Flircie M. Bałuckiego
oraz benedyktyna Bentivoglio w Odrodzeniu F. Schönthana i F. Koppel-Ellfelda. Aktor
dwukrotnie wcześniej gościł w Kijowie, tym razem występom towarzyszyło większe zainteresowanie prasy i widzów. W tle wybitnego gościa z dobrej strony pokazali się aktorzy
kijowscy. Szczególnie komplementowano Gellę, Jasińską i Wrześniowską.

40. Afisz przedstawienia gościnnego Mieczysława Frenkla w Teatrze Polskim w Kijowie
45
46

„Poslednija Nowosti” 1914, nr 2714.
Zob. „Poslednija Nowosti” 1915, nr 2993.
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Na równie wysokim poziomie stały też spektakle z udziałem Osterwy. Ukraińscy
i rosyjscy komentatorzy nie kryli zazdrości, że polska scena dochowała się tak utalentowanego aktora młodego pokolenia. O grze zespołu pisano mało, młodzi wykonawcy
nie psuli jednak ogólnego wrażenia, co już uznano za sukces. Osterwa zagrał role, które
zbudowały jego silną pozycję na scenach warszawskich, w tym przejętą po Kamińskim
postać Rożnika w Diable i Karczmarce Krzywoszewskiego, Percineta objętego po Śliwickim w Romantycznych Rostanda, a także tytułowe role w Mężu z loterii Younga oraz Tajemniczym Dżemsie Y. Mirande’a, H. Géroule’a. Kolejne przedstawienia oglądały komplety widzów. O sukces frekwencyjny przyszło wówczas walczyć Osterwie z Wiktorią
Kawecką, w tym samym czasie występującą na scenie operetkowej.
Trzecim najważniejszym wydarzeniem sezonu były przedstawienia z udziałem Zelwerowicza. W sumie pokazał się aż w 20 spektaklach. Spośród nich największe wrażenie zrobiło
Wesele S. Wyspiańskiego, z gościem w roli Czepca. Sztuka była już wcześniej wielokrotnie
wystawiana w Kijowie, tym razem jednak zauważono zupełnie nowe jej elementy. Reżyserujący przedstawienie Zelwerowicz starał się nadać dramatowi współczesną wymowę, odnoszącą się do wydarzeń I wojny światowej. Poza swym uniwersalnym przesłaniem kijowskie Wesele brzmiało więc też bardzo aktualnie. Spektakl był do tego starannie wystawiony
i dobrze zagrany. Poza Zelwerowiczem szczególnie podobała się Korczak jako Rachela oraz
Dunin-Rychłowska jako Panna Młoda. Nie dopisała jednak publiczność, która zaledwie
w połowie wypełniła salę. Jeszcze
mniej osób obejrzało inny wyśmienity
spektakl z Zelwerowiczem, Wujaszka
Wanię Czechowa. W tym wypadku
powodem absencji była niechęć Polaków do rosyjskich sztuk i cichy bojkot takiego repertuaru. Występy Zelwerowicza były trudnym, często zbyt
trudnym sprawdzianem umiejętności
pozostałych aktorów. Zespół występujący wspólnie od krótkiego czasu
nie był zgrany. Poza Weselem, w szeregu innych przedstawień zauważalne
były mniejsze bądź większe błędy.
Spośród pozostałych przedstawień gościnnych spore znaczenie
miały występy Stanisławy Lubicz-Sarnowskiej. W grze trupy dało się
zauważyć zmiany na lepsze. Młodzi
aktorzy pewniej poczuli się na sce-

41. Afisz gościnnego występu A. Zelwerowicza w Żagwi
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nie, przyzwyczaili do szaleńczego
tempa pracy, a dodatkowym impulsem do dobrej gry była nowa sala
teatralna. Kolejne komedyjki i farsy
z ich udziałem wypadły wyśmienicie.
Poza Lubicz-Sarnowską błyszczeli:
Tatarkiewicz, Szpakiewicz i Kiernicki. Najwyżej oceniono jednak sztukę G. Zapolskiej Panna Maliczewska
– jedno z najlepszych przedstawień
w całym sezonie.
Z zupełnie innej przyczyny bardzo głośnym spektaklem stała się
premiera Pacyfisty S. Kozłowskiego,
z gościnnym występem Fertnera.
Mało brakowało, a wywołałaby międzynarodowy skandal. Kolonia czeska w Kijowie poczuła się obrażona,
gdyż w komedii w niekorzystnym
świetle został ukazany czeski przemysłowiec. Rychłowski wraz z Fertnerem, chcąc załagodzić konflikt,
udali się do redakcji lokalnej czeskiej
gazety, przepraszając za całe zajście.
Ich tłumaczenie było dość pokrętne,
że Czech tak do końca nie jest Cze42. Afisz gościnnego przedstawienia
chem, skoro nawet postaci w sztuce
Stanisławy Lubicz-Sarnowskiej
mówią o nim „Jaki to z niego Czech?”
Na dowód zaś tego, że sztuka nie jest
antyczeska, podawali, że wystawiono
ją 30 razy w Warszawie i nie wywołała protestów mieszkających tam Czechów. Przeprosiny zostały przyjęte.
Spektakle przygotowane bez udziału gości stały z reguły na słabszym poziomie i przyjmowane były z dużo mniejszym entuzjazmem. Wyjątek stanowiły cztery sztuki odwołujące się do uczuć i tematyki patriotycznej. Na premierę Warszawki i Krakusika S. Kiedrzyńskiego biletów zabrakło już na kilka godzin przed spektaklem. Na powtórzonym
następnego dnia przedstawieniu pojawił się również komplet widzów. Spektakl, jak na
warunki teatru, wystawiono wręcz z przepychem. Dekoracje Jana Komara pokazywały
między innymi widoki morza i obraz Grunwaldu. Próby prowadzone przez Tatarkiewicza trwały przeszło dwa tygodnie. Sztukę zagrano 6 razy, a chwytające za serce kuplety
i tańce, w połączeniu z aktualną tematyką, budziły entuzjazm i wzruszenie nieskorej do
łatwego ulegania emocjom polskiej publiczności. Przedstawienie często przerywały burzliwe oklaski. Pod wrażeniem spektaklu byli nawet rosyjscy recenzenci. Zwracali uwagę,
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że trudno jest mówić o tragicznych wydarzeniach wojennych w konwencji wodewilowej. Mieszając dramatyczne sytuacje ze śmiechem, łatwo jest przekroczyć cienką granicę
stosowności, pójść za bardzo w stronę fałszywego patosu bądź obrazoburczego rechotu.
Przywoływano szereg przykładów, w których nie udawało się to zespołom rosyjskim
w Kijowie. Tymczasem trupa Rychłowskiego miała wyjść z takich trudności prawdziwie
po mistrzowsku47.
Spektaklem, który wywołał duży rezonans, było Betlejem polskie L. Rydla. Rychłowski nie po raz pierwszy sięgał po ten utwór, któremu zawsze towarzyszyło duże powodzenie. Liberalizacja cenzury sprawiła, że teatr nie miał tym razem kłopotów z wystawieniem tekstu Rydla. Zespół mógł nawet pozwolić sobie na dodanie licznych aluzji do
sytuacji bieżącej, a także akcentów patriotycznych, na przykład wysłuchiwanego z reguły
w modlitewnym skupieniu przez widzów fragmentu kolędy: „...podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą...” Każdorazowo też Tatarkiewicz, jako Dziadek, zbierał
wolne datki na pomoc polskim żołnierzom.
Niezwykle trafnie wybrany został też repertuar na benefis Rychłowskiego. Zaprezentowano wówczas widowisko pod tytułem Dwie pieśni, na które złożyły się: Pieśń (Warszawianka) S. Wyspiańskiego, świetnie zagrana przez cały zespół z Chmielewskim w roli
Starego Wiarusa na czele, oraz sztuka o tym samym tytule J. Wiśniowskiego. Całości
dopełniały piosenki ułańskie w wykonaniu Poraj-Koźmińskiej. Bardzo dobrze wypadła
również inscenizacja Szlakiem Legionów L.H. Morstina – dopracowana reżysersko przez

43. Afisz przedstawienia Szlakiem Legionów
47

Zob. „Poslednija Nowosti” 1915, nr 2828.
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Tatarkiewicza, z ciekawą scenografią Komara i dobrze zagrana. Kijowski teatr wystawiał,
zakazaną wcześniej przez cenzurę, sztukę zaledwie kilka dni po jej prapremierze na deskach warszawskich „Rozmaitości”.
Pierwszy sezon samodzielnego prowadzenia teatru przez Rychłowskiego nie przyniósł
znaczących zmian. Zespół złożony był z młodych wykonawców, a polityka repertuarowa
bazowała na zapraszanych gościnnie do Kijowa wykonawcach. Ogólny poziom przedstawień (nie licząc występów gościnnych) nie był bardzo wysoki, o czym decydował
pośpiech w przygotowywaniu wciąż nowych premier, jak i małe doświadczenie aktorów.
Dzięki występom gościnnym nie zabrakło jednak interesujących spektakli i wyśmienitych kreacji aktorskich. Publiczność dodatkowo mogła zobaczyć znanych jej, jak i zupełnie nowych, czołowych artystów polskiego teatru.

Sezon 1915/1916
Prasowe ogłoszenie, w którym Rychłowski zapraszał do współpracy wysiedlonych z kraju
aktorów, ukazało się 20 lipca 1915 roku. Sezon rozpoczęto 4 września, dając zatrudnionym szansę na jak najszybsze podjęcie pracy i otrzymywanie stałego wynagrodzenia.
Do ostatniej chwili dyrekcja toczyła rozmowy z chętnymi do pracy. W zespole zaszły
zasadnicze zmiany. Kierownikiem artystycznym został Kornel Makuszyński, nowym
reżyserem Maksymilian Węgrzyn, dołączyło ponad 20 nowych aktorów. Wśród nich
najliczniejszą grupę stanowili artyści scen lwowskich: Artur Górski, Juliusz Haniszewski,
Feliks Kosiński, Michał Tatrzański, Izabela Turońska i Leopold Zbucki, oraz warszawskich: Janina Orwicz, Helena Rylska, Zofia Tworkowska, Zofa Hartmanowa i Felicja
Walewska. Z pozostałych Natalia Morozowicz, Zygmunt Kułakowski i Maksymilian
Piotrowski przed przyjazdem do Kijowa występowali w Łodzi, Bronisława Koyałłowicz
i Stefan Lochman w Poznaniu, Wacław Malinowski w Lublinie, Helena Puchniewska,
Wacław Zabielski i Stefan Orzechowski w Wilnie. Jedenastu wykonawców grało w sezonie poprzednim: Dowski, Dunin-Rychłowska, Rychłowski, Gella, Gielniewski, Jasińska,
Kidawska, Kwiatkowski, Orzecka, Sokołowska i Szpakiewicz. Reżyserią obok Węgrzyna
zajmował się także Makuszyński. Dekoratorami byli Jan Komar i Jan Holak, mający do
pomocy trzech asystentów48.
Skład artystyczny zespołu był mocniejszy niż w pierwszym samodzielnym sezonie. Wykonawcy, którzy pozostali, nabrali doświadczenia, co już pod koniec sezonu
1914/1915 zaowocowało szeregiem lepszych przedstawień. Wśród nowo zatrudnionych,
choć prezentowali różne szkoły gry i stanowili mieszankę stołeczno-prowincjonalnych
nawyków, również kryło się szereg ciekawych aktorskich talentów. Węgrzyn, Szpakiewicz, Malinowski, Kułakowski, Lochman, Gella czy Koyałłowicz brylowali na scenie,
gdy na afiszu pojawiał się poważniejszy repertuar. Kosiński czy Tatrzański, a także dysponujący bardzo dobrymi głosami: Puchniewska, Kidawska oraz Haniszewski przejmowali
ciężar gry w komediach, farsach i wodewilach. Kompetencjami podzielili się również
reżyserzy. Węgrzyn zajmował się z reguły popularnym, lżejszym repertuarem, pozosta48

Skład zespołu znajduje się w Aneksie.
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wiając Makuszyńskiemu przygotowanie sztuk o wyższych wartościach literackich. Farsy
reżyserował niekiedy także Kosiński. Rychłowski mógł tym samym wystawiać różnorodny repertuar bez konieczności posiłkowania się artystami gościnnymi.
Wystawione na inaugurację Wesele potwierdziło większe możliwości trupy. Sztukę
Wyspiańskiego wyreżyserowano i zagrano bardzo poprawnie. W recenzjach zwracano co
prawda uwagę na drobne usterki, zaraz potem dodawano jednak, że w zespole był „[...]
temperament, pasja, brawura, miłość piękna, wola niezmienna i talent, czyli wszystko to,
co potrzebne jest, aby stworzyć silny i stabilny teatr”49. Pierwsze miesiące nie były jednak
udane. Makuszyński sięgnął po małowartościowy repertuar wystawiany w ogromnym
pośpiechu. Z reguły przygotowywano dwie, trzy premiery tygodniowo. Role były nieodpracowane, szwankowała reżyseria. Okazało się też, że wykonawcy słabiej radzą sobie ze
sztukami francuskich autorów, preferowanymi przez kierownika artystycznego. Po premierze Zdobycia twierdzy S. Guitry’ego napisano: „Niestety artyści polskiego teatru nie
czują się bardzo dobrze w skórze paryżan, do których nie byli zresztą bardzo podobni”50.
Rosło też zniecierpliwienie krytyki w związku z brakiem na afiszu dramatu polskiego.
Po Weselu wystawiono bowiem, między innymi: Naszych najserdeczniejszych W. Sardou,
Szkocką pelerynę i Zdobycie twierdzy S. Guitry’ego i Bohaterów B. Shawa. Po premierze
Naszych najserdeczniejszych zwrócono uwagę: „Widok kilkuset osób i kilkunastu, próbujących jak najżywiej odtworzyć komiczne problemy jakiegoś tam pana Causade, w takiej
chwili jak dzisiejsza, sprawia dziwne wrażenie i trochę obce. Prawda, że to dobry, śmieszny, nieźle napisany tekst, ale dziś nas to nie obchodzi”51. Nastroje nieco poprawiły wystawione w pierwszych dwóch miesiącach: Lekkomyślna siostra W. Perzyńskiego, Damy
i huzary A. Fredry, Grube ryby M. Bałuckiego, a przede wszystkim, przyjęta entuzjastycznie premiera Krakowiaków i górali J.N. Kamińskiego. W związku jednak z coraz bardziej
odczuwalnymi uciążliwościami wojny i coraz dramatyczniejszymi doniesieniami z frontów, większe stało się wyczulenie krytyki na niestosowny repertuar. Gdy więc na afisz
trafiła Trójka hultajska Nestroya, następnie Małżeństwo Loli Zbierzchowskiego i Państwo
Wackowie Przybylskiego, protesty przeciw polityce repertuarowej stały się głośne.
Początkowo Makuszyńskiemu trudno było się odnaleźć w kijowskich realiach i dostosować repertuar nie tylko do predyspozycji zespołu, ale też oczekiwań widzów. Frekwencja była zastraszająco niska i to właśnie na komediach i farsach obcych autorów.
Gdy inauguracyjna premiera Wesela przyniosła dochód w wysokości ponad 750 rubli,
a Krakowiacy i górale ponad 820 rubli, to wpływy z premierowego wykonania Szkockiej
peleryny wyniosły zaledwie 130 rubli, Zdobycia twierdzy niewiele ponad 200 rubli, a Trójki hultajskiej około 250 rubli. Nad wyraz trafna opinia o zespole znalazła się wówczas
w korespondencji z Kijowa w „Gazecie Polskiej”: „Teatr nieświetny i niezbyt popularny
wiedzie żywot ciężki i trudny, nie wżył się w nową sytuację, nie dostosował się do niej
niczem, operuje dawnym, poniekąd katarynkowym repertuarem zdawkowych na ogół
sztuk z przedwojennych czasów”52.
49
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„Dziennik Kijowski” 1915, nr 232.
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44. Afisz spektaklu Trójka hultajska

Uznanie należy się Makuszyńskiemu głównie za to, że potrafił dostrzec błędy i zweryfikować politykę repertuarową. Od końca września regularnie sięgał już po sztuki
polskie. Przy ważniejszych premierach zamieszczał w „Dzienniku Kijowskim” obszerne
artykuły, w których przybliżał widzom tematykę utworu, jego znaczenie, a także ważniejsze inscenizacje. 25 września wystawiono Krakowiaków i górali, po tygodniu Damy
i huzary A. Fredry, w kolejnych miesiącach na afisz trafiały na przemian sztuki najnowsze, utwory najwybitniejszych twórców przełomu XIX i XX wieku, klasyka, w tym
w pierwszym rzędzie dramat romantyczny, a także, tak starsze, jak i bardziej współczesne
utwory odwołujące się do historii Polski i jej tradycji. Kierownik artystyczny starał się
pokazać jak najpełniejszy obraz polskiej literatury dramatycznej. Proporcje, w porównaniu do początku sezonu, całkowicie odwrócono – komedie, a przede wszystkim farsy
grano sporadycznie. Makuszyński nie bał się przy tym podejmować ryzyka i, w ramach
najnowszego repertuaru, obok sztuk, które zdobyły wcześniej popularność na innych
polskich scenach, jak Wawrzyny L. Staffa czy Wolna kobieta S. Kiedrzyńskiego, wystawiał
utwory nigdzie wcześniej niegrane, jak Lilie polne i Poległym cześć kijowianina K. Dunin-Markiewicza, Tuberozę K. Rosikiewicza, Ofiary Mai M. Czajkowskiego czy Grzech
H. Sobańskiej.
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Ryzyko było tym większe, że wśród najnowszych dzieł były i takie, które podejmowały dyskusję z tradycyjnym sposobem myślenia, światem ustalonych norm i wartości.
W rezultacie, podobnie, jak podczas warszawskiej prapremiery, również w Kijowie wystawienie Wolnej kobiety (Pierścienia miłosnego) wywołało szereg kontrowersji i brak akceptacji części krytyki. W podobnym tonie wypowiadano się o Liliach polnych, uważając
za niestosowne propagowanie, szczególnie w czasie wojny, bezideowego dekadentyzmu.
Spory oznaczały jednak, że teatr żyje, prowokuje dyskusje, a nie jedynie utyskiwania na
słaby jego poziom i brak widzów.
Największe emocje budziły sztuki o wymowie patriotycznej. 23 października 1915
roku pokazano Krzyżaków A. Walewskiego, według H. Sienkiewicza, dziesięć dni później Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewskiego, 7 listopada Obronę Częstochowy E. Bośniackiej-Tuszowskiej i wreszcie, 13 listopada, najważniejszą premierę tej części sezonu,
Dziady A. Mickiewicza w reżyserii Węgrzyna. Na łamach „Dziennika Kijowskiego”
Makuszyński informował, że przestudiował wszystkie wcześniejsze scenariusze Dziadów
i chce pokazać możliwie jak najpełniejszą wersję utworu53. Złożył przy okazji zobowią-

45. Afisz przedstawienia Poległym cześć w Teatrze Polskim
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Zob. „Dziennik Kijowski” 1915, nr 299.
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zanie, że po dramacie Mickiewicza wprowadzone zostaną na afisz sztuki Słowackiego,
Szekspira, szereg tragedii Wyspiańskiego i innych, równie wielkich autorów.
Sporą część obietnic udało się zrealizować – na afiszu zabrakło jedynie Szekspira.
W ramach przybliżania polskiego dramatu romantycznego, 5 stycznia, w trakcie Wieczoru Mickiewiczowskiego z okazji 60. rocznicy śmierci poety, zagrano dwie sceny
z Konrada Wallenroda, jedną z Dziadów oraz inscenizowane fragmenty Pana Tadeusza
i Ksiąg Pielgrzymstwa. 23 stycznia odbyła się premiera, Mazepy Słowackiego, 19 lutego zorganizowano Wieczór 3 Wieszczów, na którym wystawiono: fragmenty Irydiona
Z. Krasińskiego i Dziadów A. Mickiewicza oraz 2 odsłony Balladyny J. Słowackiego.
Bogato reprezentowana była też dramaturgia Wyspiańskiego, poza inaugurującym sezon
Weselem, zagrano: Klątwę, Sędziów i Warszawiankę, przy czym szczególnie wyczekiwana
była ta ostatnia w związku z tym, że tekst został po raz pierwszy w Kijowie odegrany
w całości, bez cenzuralnych skreśleń. Wśród wymienianych przez Makuszyńskiego „innych wielkich” znaleźli się: tradycyjnie cieszący się w Kijowie ogromną popularnością,
L. Rydel z Betlejem polskim, Zaczarowanym kołem oraz, po raz pierwszy wystawionymi
na kijowskiej scenie, Złotymi więzami, S. Przybyszewski z 3 utworami: Śniegiem, Matką
oraz Dla szczęścia, L. Staff z Wawrzynami, a z autorów obcych A. Strindberg z inscenizacją Ojca, H. Heijermans z Nadzieją i H. von Hoffmannsthal z Elektrą.
Makuszyński powrócił równocześnie do praktyki prezentowania najbardziej wartościowych sztuk podczas tańszych, popołudniowych przedstawień w soboty. Po raz pierw-

46. Program przedstawienia Teatru Polskiego z dnia 10 listopada 1915 roku
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szy zagrano je 31 października, wystawiając Krakowiaków i górali. W dalszej kolejności
pokazano: Krzyżaków według H. Sienkiewicza, Radziwiłła Panie Kochanku I. Kraszewskiego, Obronę Częstochowy E. Bośniackiej-Tuszowskiej, Miód kasztelański I. Kraszewskiego, Zaczarowane koło L. Rydla, Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewskiego, a także
dwukrotnie Betlejem polskie L. Rydla. Kierownictwo starało się też w inny jeszcze sposób promować kulturę wśród najszerszych rzesz społeczeństwa. Wstęp na spektakle dla
młodzieży poniżej 15 roku życia był bardzo często darmowy. Kilkakrotnie bezpłatnie
wpuszczano na widownię osoby spoza Kijowa.
Innym skutecznym sposobem promowania teatru było organizowanie „wieczorów
tematycznych”, najczęściej poświęconych obchodom świąt państwowych, rocznicom
urodzin wybitnych Polaków, ważnym wydarzeniom z historii kraju itp. Tego typu uroczystości przeradzały się z reguły w manifestacje patriotyczne. Poza wymienianymi już
wcześniej Wieczorem Mickiewiczowskim i Trzech Wieszczów zorganizowano także Wieczór
ku czci Wyspiańskiego, w ósmą rocznicę śmierci poety, Wieczór pieśni polskiej XX wieku
z udziałem między innymi Karola Szymanowskiego, Wieczór z okazji rocznicy Konstytucji
3 maja oraz z okazji święta patrona Polski, św. Stanisława. W programach znajdowały
się patriotyczne wiersze, fragmenty sztuk teatralnych polskich wieszczów, jak i pieśni
religijne, żołnierskie i patriotyczne. Kilkakrotnie, pomimo zakazu cenzury, wykonywano
hymn Polski.
Zmianę polityki kierownictwa docenili krytycy. Po nad wyraz sceptycznych opiniach
w pierwszej części sezonu, styczniowy numer „Kłosów Ukraińskich” przyniósł następującą ocenę pracy: „Tegoroczny sezon teatru polskiego w Kijowie należy do wyjątkowych. Teatr stanął na wysokim poziomie artystycznym [...] wszystkie sztuki grane
dobrze, a niektóre wybornie. Gdy porównać lata ubiegłe, a nawet rok zeszły na skromnej
scence ‘Ogniwa’ to rzeczywiście pogratulować trzeba Rychłowskiemu. Przekonał nie tyle
dziennikarzy, gdyż ich nie trzeba było przekonywać, ale publiczność, że teatr polski nad
Dnieprem ma rację bytu. Placówka to nie tylko ważna, ale i intratna”54. Informacja
o „intratności placówki” była jednak przesadzona. Wskutek zmiany repertuaru frekwencja rzeczywiście podniosła się, lecz nie na tyle, aby ustabilizować sytuację materialną
teatru. Rychłowski kolejny raz ratował się więc występami gościnnymi. Dopiero one
przyczyniły się do znacznego polepszenia kondycji finansowej.
W organizacji występów zaszły jednak zmiany. W związku z wojną artyści ograniczali liczbę krótkoterminowych tournée. Woleli zatrzymywać się na dłużej, grając swe
ulubione sztuki, jak i włączając w bieżący repertuar teatru. Nie zakłócało to ciągłości
pracy zespołu, jak i pozwalało na dłuższe przygotowywanie premier. Jako pierwszy, na
początku listopada 1915 roku, pojawił się Bolesław Bolesławski. Przyjechał z Moskwy
z przeżywającego trudności finansowe zespołu Bolesława Szczurkiewicza. Występował
przez 4 miesiące. Wprowadził do repertuaru teksty Kraszewskiego i Rydla. Teatr zyskał
w nim także kolejnego reżysera, a przede wszystkim wiodącego odtwórcę postaci bohaterskich i kontuszowych wielkiego repertuaru. Wkrótce dołączyła również jego żona.
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4 grudnia zespół wzbogacił się o kolejnego „uciekiniera z Moskwy”, Wojciecha Brydzińskiego. Przyjazd nastąpił w trudnym momencie, gdy z trupy Rychłowskiego odchodziło dwóch podstawowych aktorów. Na początku listopada powołanie do wojska
otrzymał Mieczysław Szpakiewicz, świetny odtwórca Gustawa-Konrada w Dziadach.
Niedługo potem pod znakiem zapytania stanęła dalsza kariera ciężko chorego M. Węgrzyna. Brydziński „z marszu” wskoczył do repertuaru granego przez Szpakiewicza,
a w pierwszym rzędzie uratował cieszące się ogromną popularnością Dziady. W teatrze pozostawał aż do końca lutego 1916 roku. Jego obecność pozwoliła wystawić szereg współczesnych sztuk, głównie dramatów modernistycznych. Na afisz trafiły utwory
Przybyszewskiego, Gorczyńskiego, Krzywoszewskiego, Kisielewskiego czy Konczyńskiego, w których Brydziński kreował popisowe role.
Potencjał zespołu stał się jeszcze większy, gdy dołączyła do niego Maria Mirska. Kolejne występy duetu Mirska – Brydziński w Śniegu, Matce, Straceńcach, W sieci czy Edukacji
Bronki stały na najwyższym poziomie, zbierając enztuzjastyczne recenzje. Wsiewołod
Ćagowiec pisał: „Ich gra absolutnie przekracza ramy narodowe, ich sztuka ma uniwersalny, kosmopolityczny charakter, jak dzieła Michała Anioła”55. Mirska występowała w Kijowie do połowy lutego. W tym czasie na scenie podziwiano wspólne występy wszystkich
„moskiewskich” gości. Świetnie uzupełniali ich artyści kijowscy, szczególnie: Węgrzyn,
Koyałłowicz, Gella oraz Malinowski. Publiczność obejrzała szereg bardzo dobrych spektakli: Zemstę z Węgrzynem w roli Rejenta i Bolesławskim – Cześnikiem, Mazepę z Brydzińskim jako Mazepą, Mirską – Amelią i Bolesławskim – Wojewodą, Betlejem polskie
z Mirską, Brydzińskim, Bolesławskim i Koyałłowicz, a przede wszystkim Złote więzy,
uznane za najlepiej wystawiony i zagrany spektakl sezonu, z tą samą czwórką aktorów
w rolach głównych, uzupełnioną przez Bolesławską. Udanym spektaklom towarzyszyła
bardzo wysoka, jak na polski teatr, frekwencja. „Dziennik Kijowski” zaryzykował nawet
tezę o „przywiązaniu publiczności do swego teatru”56.
Sukcesy artystyczne i frekwencyjne wróżyły udaną końcówkę sezonu. Niestety, sytuacja znów diametralnie się odwróciła. W Moskwie powstawał silny zespół pod kierownictwem Arnolda Szyfmana, który na powrót ściągnął do siebie Brydzińskiego i Mirską.
Walkę z nieuleczalną chorobą przegrał Węgrzyn. Jeszcze w grudniu, przed premierą Zemsty, prasa z radością informowała o jego powrocie do zdrowia. Nawrót nowotworu
nastąpił jednak wkrótce i tym razem leczenie nie przyniosło skutku. Odejście trojga
czołowych artystów stanowiło ogromne osłabienie. Boleśnie przekonano się też, że wiara w przywiązanie widzów do teatru była fikcją. Gdy zabrakło uznanych nazwisk, frekwencja momentalnie spadła. Rychłowski ratował się występami gościnnymi, w krótkim
okresie zapraszając A. Fertnera, Z. Tworkowską, S. Wysocką i M. Łaską. Powrócono do
systemu grania kilku premier tygodniowo, wystawianych niekiedy zaledwie po dwóch,
trzech próbach. Afisz zdominowały farsy i jedynie występy Wysockiej, podczas których
pokazano Lizystratę Arystofanesa, Klątwę S. Wyspiańskiego, Nadzieję H. Heijermansa,
Ojca A. Strindberga i Elektrę H. von Hofmannsthala, wyłamywały się z tego schema55
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47. Program (strona 2 i 3) przedstawienia Straceńcy z gościnnym udziałem M. Mirskiej

tu. Powróciły też „dawne grzechy”: przypadkowość repertuaru, niechlujna scenografia
i niedopracowane role. O dokładność było tym trudniej, że przy szaleńczym tempie cała
reżyseria spoczęła na barkach jednej osoby, Bolesławskiego.
Kornel Makuszyński, wspominając chwile spędzone w kijowskim teatrze, mówił
o pracy ponad ludzkie siły, jaką wszyscy członkowie zespołu wkładali w realizację programu artystycznego. Z pewnością sezon 1915/1916 wyróżniał się liczbą zagranych przedstawień. Do sukcesów należy zaliczyć, że po raz pierwszy od 1906 roku przedstawienia
grane były codziennie. Wyjątek stanowiły dni, w których zespół przygotowywał się do
swych najważniejszych premier. Wtedy, w poprzedzający wieczór spektakli nie było, aby
dać sobie czas na lepsze przygotowanie sztuki. W sumie pokazano 209 przedstawień, blisko 3 razy więcej niż w sezonie poprzednim. Wzrost w dużej mierze był możliwy dzięki
napływowi do Kijowa Polaków i powiększeniu się grupy teatralnych odbiorców.
Przy znacznym zwiększeniu liczby spektakli proporcjonalnie nie wzrosła liczba wystawionych sztuk. Zagrano 94 dramaty, w sezonie poprzednim 57, dwa lata wcześniej 83.
Było to wynikiem częstszego powtarzania przedstawień. Najczęściej, aż 13 razy zagrano
Krakowiaków i górali, 6 razy Betlejem polskie, Wesele, Złote więzy i Oblężenie Warszawy,
pięciokrotnie powtórzono Warszawiankę, Krzyżaków, Lilie polne i Hiszpańską muchę,
czterokrotnie Dziady i Zaczarowane koło. Sztuk, które znikały z afisza po premierowym
wystawieniu, wciąż było wiele, 17 polskich i 16 tłumaczonych. Było ich jednak pro-
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porcjonalnie mniej niż poprzednio, a większość pokazano w końcówce sezonu w czasie
benefisów oraz występów gościnnych.
Widoczny był także zwrot zespołu w stronę polskiego repertuaru. Gdy w sezonach
wcześniejszych liczba polskich sztuk w niewielkim stopniu przeważała nad tłumaczonymi, w sezonie 1915/1916 tych pierwszych pokazano 61, przy 33 tekstach autorów
zagranicznych. W wypadku polskich sztuk wyraźna była dominacja poważnego repertuaru. Zagrano 44 takie sztuki, 9 komedii i 8 fars, wodewili bądź operetek. Przy sztukach
tłumaczonych proporcje układały się odmiennie: 8 sztuk dramatycznych, 3 komedie,
22 farsy lub wodewile.
Ocena sezonu nie jest łatwa. Wysokie noty za interesujący program artystyczny
w środkowej części sezonu nie mogą przesłonić zaledwie przyzwoitych wyników w pierwszych dwóch i w ostatnich 3 miesiącach pracy. Powodzenie teatru i jakość wystawianych
sztuk, gdy na scenie występowali: Brydziński, Mirska i Bolesławscy, pozwalają lepiej
zrozumieć determinację grupy osób, które zamarzyły o odebraniu placówki prywatnemu antreprenerowi i zgromadzeniu środków finansowych pozwalających na stworzenie
trupy złożonej z wybitnych indywidualności, grającej prawdziwie wartościowy repertuar i odrzucającej „karuzelę” występów gościnnych. Przy ostatecznej ocenie można się
w pewnym stopniu zgodzić z opinią Józefa Flacha: „Za czasów wojennych dyrektorem
Teatru Polskiego w Kijowie, mieszczącego się przy wcale przyzwoitym budynku przy ulicy Meryngowskiej, był Franciszek Rychłowski, ot taki sobie dyrektor prowincjonalnego
teatru, ani lepszy, ani nie gorszy od innych”57.
Krzywdzące natomiast są dalsze uwagi Flacha: „Dla okrasy zaangażował na kierownika literackiego Makuszyńskiego, chociaż żaden z nich dwóch funkcji tej nazbyt serio
nie pojmował”58. Otwarcie się na polski repertuar, wprowadzenie codziennych spektakli
i cosobotnich widowisk popołudniowych po obniżonych cenach, duża aktywność w poszukiwaniu aktorów gotowych do przyjazdu do Kijowa na dłuższe i krótsze występy gościnne, konsekwentne i różnorodne próby przyciągania do teatru publiczności – wszystko to świadczy o poważnym podchodzeniu dyrekcji do swych obowiązków. Pokazuje
zarazem, że ów prowincjonalny teatr odnosił swoje małe, prowincjonalne sukcesy, które
pozwalały mu trwać w warunkach znacznie trudniejszych od większości „takich sobie”
scen prowincjonalnych, istniejących na terenie kraju.

Sezon 1916/1917
Kolejny sezon rozpoczęto 14 września 1916 roku. Zespół, wraz z aktorami zatrudnionymi przez Rychłowskiego w Moskwie, pojawił się w Kijowie w połowie sierpnia, rozpoczynając próby pierwszych przedstawień. Liczył początkowo 33 aktorów, 4 reżyserów
i 2 scenografów, a także kilkunastu pracowników technicznych. Kilkoro artystów, przykładowo Michał Tatrzański czy Stanisław Woliński, na stałe zatrudnionych w innych
polskich zespołach, wspomogło trupę Rychłowskiego w ramach koleżeńskiej współpra57
58

J. Flach, Teatr Polski na emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 482.
Tamże.

142

 Polskie życie teatralne w Kijowie

cy. Inni, jak Ryszard Sobiszewski czy Mieczysław Gielniewski, „wskakiwali” do obsad
różnych sztuk, gdy udało im się przyjechać do miasta z krótszą bądź dłuższą wizytą.
Wśród grających największą, ponaddwudziestoosobową grupę stanowili aktorzy
występujący w sezonie poprzednim. Byli to: Józefina i Bolesław Bolesławscy, Halina
Dunin-Rychłowska, Maria Gella, Mieczysław Gielniewski, Zofia Hartman, Bronisława
Koyałłowicz, Zygmunt Kułakowski, Artur Kwiatkowski, Stefan Lochman, Natalia Morozowicz, Irena Orzecka, Helena Puchniewska, Franciszek Rychłowski, Halina Sokołowska, Michał Tatrzański, Stefania Turońska, Maria Wrześniowska, Wacław Zabielski
i Michalina Zamiłło. Po raz pierwszy w zespole pozostała tak liczna grupa, co dobrze
wróżyło jego zgraniu. Z pozostałych wykonawców, trzynaścioro przybyło z Moskwy:
Emil Chaberski, Stefan Daczyński, Jadwiga Daniłowicz, Stefan Jaracz, Juliusz i Wanda
Osterwowie, Helena Rawicz, Wojciech Rolicz, Bronisław Skąpski, Janusz Strachocki,
Jan Szymański, Michał Tarasiewicz oraz Wincenty Wybranowski, cztery osoby grały na
deskach teatru wileńskiego: Maria Tęczyńska, Wacław Malinowski, Ryszard Sobiszewski
i Stefan Orzechowski, zaś Stanisław Woliński miał za sobą występy na deskach warszawskiego Teatru Małego, a potem w teatrze polskim w Odessie. Oprócz doświadczonych
wykonawców, w zespole znalazły się także osoby niemal nieznane bądź rozpoczynające
dopiero aktorską karierę: J. Choroszcza, Stefan Kordowski (Dobrski), A. Jelski, Róża
Mostowska, Tymoteusz Ortym, Władysław Polak. W trakcie sezonu teatr wzmocnił
się jeszcze o czternaścioro wykonawców. Z Moskwy dojechali: Aleksander Bogusiński,
Józef Cornobis, Halina Kacicka, Maria Larys-Pawińska i Stefan Zborowski. Poza tym
dołączyli także: aktor i śpiewak, Jan Bernakiewicz, Marian Bryk-Brykowski, Antonina
Dunajewska, A. Górski, Leon Łuszczewski, Zofia Rodowicz, Aleksandra Rostkowska
i Antonina Roszkowska59.
Bez wątpienia był to najsilniejszy skład w historii kijowskiego teatru. O potencjale
zespołu świadczyli nie tylko jego niekwestionowani liderzy, jak Osterwa, Jaracz, Tarasiewicz czy Szymański, ale także bardzo dobrzy odtwórcy ról drugoplanowych i epizodycznych na czele z Lochmanem, Kułakowskim czy Kwiatkowskim. Nieco słabiej
przedstawiał się początkowo personel żeński. Wiodącą aktorką była Larys-Pawińska, lecz
zdaniem Józefa Flacha poza nią nie zatrudniono „żadnego wyrobionego już talentu”60.
Szybko jednak do poziomu Larys-Pawińskiej dostroiły się młode aktorki: Osterwina,
Gella, Koyałłowicz i Sokołowska.
Kornel Makuszyński, odnosząc się do aktywności artystów, którzy w sezonie
1915/1916 pokazali ponad 200 spektakli, używał określenia: „praca ponad ludzkie siły”.
W sezonie 1916/1917 zaprezentowano aż 344 przedstawienia. Grano niemal codziennie, w niedziele nawet dwa razy. Sezon trwał do 3 października 1917. Zaledwie po
dwóch dniach przerwy zainaugurowano sezon 1917/1918. Wakacji artyści nie mieli
wcale, wyłączywszy kilka ustawowo narzuconych dni, w których wszystkie kijowskie
teatry nie grały w związku ze świętami religijnymi. Pojęcie sezonu traciło tym samym
swoje znaczenie, gdyż grano przez okrągły rok. Wprowadzona została jednak dodatkowa
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cezura oddzielająca sezon zimowy, trwający do 13 maja (30 kwietnia według kalendarza
starego porządku) i letni, który rozpoczęto 15 maja. Oba te okresy znacząco różniły się
pod względem dokonań artystycznych. W sezonie zimowym o sile teatru decydowała
w pierwszym rzędzie indywidualność nowego kierownika artystycznego, który narzucił
placówce bardzo wysokie standardy pracy. Przedłużający się urlop Osterwy sprawił, że
w okresie letnim Rychłowski powrócił do znacznie szybszego i mniej starannego przygotowywania premier. Na zdecydowanie niższym poziomie spektakli odbiło się też zmęczenie fizyczne aktorów, jak i psychiczne, spowodowane wojną.
Zmiany, jakie wprowadził Osterwa, dotyczyły prawie wszystkich elementów działalności artystycznej. W pierwszym rzędzie zależało mu na wyeliminowaniu, tak charakterystycznej wcześniej, chaotyczności i przypadkowości w doborze repertuaru. Przed rozpoczęciem sezonu miano ustalić i podać do publicznej wiadomości linię repertuarową.
Osterwa zdecydowanie odrzucał sytuację, w której premiery „wypuszczane” będą „taśmowo”, w sposób mało czytelny dla widzów, w różne dni tygodnia. Kierownik literacki,
Władysław Günther, pisał we wspomnieniach, że „Osterwa prowadził teatr systemem
krakowskim, tj. premiera co sobota. Przedstawień dawano 7 w tygodniu, dwa w niedzielę, a poniedziałek był dniem odpoczynku”61. Informacje te nie były do końca precyzyjne.
Rzeczywiście zespół najczęściej przygotowywał tylko jedną premierę w tygodniu, w sobotę. Sporadycznie zdarzało się pokazywać dwie nowe sztuki tygodniowo, a wtedy druga
premiera przypadała na inny dzień tygodnia. Nieprawdą jest natomiast, że poniedziałek
był dniem odpoczynku. Według zaleceń Osterwy, teatr nie dawał przedstawień w dniu
poprzedzającym premierę, czyli w piątek. Odbywały się wówczas najbardziej intensywne próby, służące dopracowaniu wszystkich szczegółów spektaklu. Niekiedy na próby
generalne wpuszczana była także publiczność. Gdy premiera nie wymagała większych
przygotowań, przedstawienia odbywały się przez cały tydzień.
Według Günthera, Osterwa miał ambitne plany stworzenia w Kijowie teatru narodowego, co powinno było znaleźć odzwierciedlenie w repertuarze opartym na rodzimej
twórczości dramatycznej. Kierownik literacki, „świeżo upieczony doktor paryskiej Sorbony na podstawie tezy o historii teatru”62, zająć się miał jego opracowaniem, a program
przedstawić w prasie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Günther uwzględnił bardzo
szerokie ramy czasowe rozwoju polskiej literatury, od prawdziwych zabytków piśmiennictwa, stworzonych w czasach, gdy wypracowywany był polski język literacki, aż po
literaturę najnowszą. Celem miało być uświadomienie widzom ogromu bogactwa kultury polskiej, a w ślad za tym budowanie świadomego swego narodowego dziedzictwa
społeczeństwa. Wiedza o przeszłości i teraźniejszości miałaby z kolei pozwolić mądrze
patrzeć w przyszłość, kształtowaną i współtworzoną w umysłach społeczeństwa również
dzięki teatrowi. Teatr stawał się tym samym nie tylko zwierciadłem rzeczywistości, lecz
w pewien sposób ją animował. Günther pisał na ten temat: „Na scenie rodzą się i ze
sceny padają hasła, które pozostają w uchu i mózgu słuchaczy, aż zapłodnią ich ducha
marzeniem o czynie. Chyba nie darmo rozkochują się oni w zaparciu się Konradów,
61
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bohaterstwie Irydionów, buncie Szczęsnego i poświęceniu gołębicy – Lilii... W teatrze
również iści się odrodzenie narodu”63.
Podstawowym warunkiem realizacji polityki repertuarowej miała być rezygnacja
z wszelkich występów gościnnych. Na afiszu powinny się były pojawić nazwiska prawie
wszystkich znanych polskich autorów i śladowa liczba sztuk obcych. Zapowiedzi udało
się spełnić jedynie w części64. Na 344 przedstawienia złożyło się 75 sztuk i 3 składankowe
wieczory artystyczne. W liczbie tej były 52 dramaty polskich autorów i 23 tłumaczenia
sztuk obcych; promocja rodzimego repertuaru była więc znacząca, lecz trudno byłoby mówić o śladowej liczbie przekładów. Wśród tekstów polskich proporcje pomiędzy utworami
poważnymi, jak i komediowymi układały się dość równo. Teatr przygotował 25 spektakli
opartych na sztukach poważnych, w tym dwa wieczory składankowe, i 27 na podstawie
tekstów komediowych bądź farsowych, przy czym liczba fars była niewielka, zaledwie 5.
Zrealizowano natomiast obietnicę prezentowania jak najszerszego spektrum polskiej
twórczości dramatycznej. Główny nacisk położono na dramaturgię współczesną, pokazano cztery sztuki L. Rydla: Na zawsze, Jasełka, Z dobrego serca oraz Zaczarowane koło,
trzy dramaty S. Wyspiańskiego: Wesele, Bolesława Śmiałego i Warszawiankę, trzy teksty
G. Zapolskiej: Moralność pani Dulskiej, Tamten oraz Żabusię, dwa utwory A. Nowaczyńskiego: Było to nad Bałtykiem oraz Boga wojny, a poza tym jeszcze Sułkowskiego S. Żeromskiego, Skapany świat W. Orkana, Lato T. Rittnera, Dzikie pola K. Dunin-Markiewicza, Szlakiem legionów L.H. Morstina, Pierścień miłosny S. Kiedrzyńskiego, W gołębniku
I. Nikorowicza, Diabła i karczmarkę S. Krzywoszewskiego.
Günther, wzorem Makuszyńskiego, starał się wprowadzać na afisz sztuki o przesłaniu patriotycznym, w tym takie, które nie były wcześniej grane w polskich teatrach
pod zaborem rosyjskim ze względów cenzuralnych: Wielki dom H. Sobańskiej, Tamten
G. Zapolskiej, Gwiazda Syberii L. Starzeńskiego, Sułkowski S. Żeromskiego, Na zawsze
L. Rydla czy Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyca. W tym czasie tego typu repertuar stał się wręcz obowiązkowy w większości polskich zespołów. Budził zainteresowanie widzów, choć z pewnością już nie takie, jak w okresie największych ingerencji
cenzorskich. „Dziennik Kijowski”, anonsując premierę Gwiazdy Syberii, zwrócił uwagę,
że gdyby pół roku wcześniej rząd carski zezwolił wystawić tę sztukę, Rychłowski zostałby
najbogatszym Polakiem, a publiczność wykupiłaby z góry wszystkie bilety na 100 kolejnych przedstawień.
Najbardziej wartościowe teksty minionych epok trafiły na afisz podczas cyklicznych
wieczorów uświadamiających historyczny rozwój polskiego dramatu. Program Wieczorów polskiej twórczości dramatycznej składał się z Odprawy posłów greckich J. Kochanowskiego, Fircyka w zalotach F. Zabłockiego, Wąsów i peruki, Okrężnego i Majstra i czeladnika J. Korzeniowskiego, Miodu kasztelańskiego J.I. Kraszewskiego, Ślubów panieńskich,
Dam i huzarów i Wielkiego człowieka do małych interesów A. Fredry, Consilium facultatis
J.A. Fredry (syna), „Pana Damazego J. Blizińskiego, a także fragmentów Kordiana J. Słowackiego i Dziadów A. Mickiewicza.
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W wypadku sztuk obcych królowały lekkie komedie i farsy. Spośród 23 utworów,
zaledwie 4 wyłamywały się z tej reguły. Żaden z nich nie należał jednak do wielkiego
repertuaru i, powołując się na opinię W. Ćagowca wypowiedzianą po sezonie 1915/16,
spektakle te zaraz po premierze odchodziły w zapomnienie65.
Zmiany, jakich dokonał Osterwa, w największym stopniu uwidoczniły się w samym
przygotowaniu przedstawień. Dbał on o możliwie jak najbardziej harmonijne współgranie wszystkich elementów spektaklu. Udało mu się doprowadzić do tego, że w wielu
inscenizacjach stojącemu na wysokim i wyrównanym poziomie aktorstwu towarzyszyła
profesjonalna, dbająca o szczegóły reżyseria i dopasowana do całości widowiska scenografia. Nowy kierownik artystyczny wprowadził znacznie bardziej rygorystyczne standardy przygotowywania premier. Dysponując kilkoma reżyserami, mógł tak rozdzielać
obowiązki, aby żaden z nich nie musiał w tym samym czasie pracować nad kilkoma sztukami. Najczęściej za realizację wielkiego repertuaru odpowiadali Tarasiewicz i Osterwa,
niekiedy też Günther. Bolesławski z Osterwą specjalizowali się w wystawianiu dramatów
współczesnych, Jaracz, Bolesławski i Kułakowski – komedii i fars.
Cenną inicjatywą było wyeliminowanie „wypuszczania” premier po 2, 3 próbach. Za
kierownictwa Osterwy normą stało się 6–7 prób, nawet w wypadku błahych komedyjek,
a na przygotowanie poważniejszych przedsięwzięć artystycznych, w szczególności spektakli wchodzących w obręb cyklu Wieczorów polskiej twórczości dramatycznej, poświęcano
10–11 prób. 3–4 próby wystarczały artystom jedynie w wypadku wznowień. I choć realia kijowskiego teatru nie pozwoliły Osterwie na wielogodzinne próby czytane, spokojne
wchodzenie aktorów w role, stopniowe wtajemniczanie ich w psychologię kreowanej
postaci, kierunek, w którym potem poszło myślenie Osterwy, był zauważalny.
Równie dużą rewolucją było znacznie dłuższe utrzymywanie się sztuk na afiszu.
Osterwa, mimo niezadowolenia Rychłowskiego, zdecydował się na taki krok, choć niekorzystnie wpływał on na frekwencję. Był to jednak jedyny sposób, aby zyskiwać czas na
spokojne przygotowywanie przedstawień. W sezonie 1916/17 absolutny wyjątek stanowiły sytuacje, w której spektakl znikał z repertuaru zaraz po premierze. Nie licząc okazjonalnych wieczorów artystycznych, dotyczyło to jedynie Miodu kasztelańskiego Kraszewskiego i Consilium facultatis J.A. Fredry. 14 sztuk i 2 wieczory artystyczne zniknęły
z afisza po dwóch prezentacjach, 17 sztuk po 3 wystawieniach, 10 utworów pokazano
czterokrotnie, 7 sztuk pięcio- i sześciokrotnie.
Na przeciwległym biegunie, „rekordzistami” pod tym względem były przedstawienia
Ładnej historii G. Caillaveta i R. de Flersa zaprezentowane 15 razy, Kościuszki pod Racławicami W.L. Anczyca, zagranego 13 razy, a potem jedenastokrotnie jeszcze pokazanego
w sezonie następnym, Domu otwartego M. Bałuckiego wystawionego 12 razy i sztuki
G. Zapolskiej Tamten, powtórzonej 11 razy. Poza tym, spośród sztuk polskich, dziewięć
razy zagrano Szaławiłę K. Glińskiego, ośmiokrotnie Wesele S. Wyspiańskiego, Księcia
Niezłomnego P. Calderona – J. Słowackiego, Jasełka L. Rydla, Gwiazdę Syberii L. Starzeńskiego i Wicka i Wacka Z. Przybylskiego, siedmiokrotnie Bolesława Śmiałego S. Wyspiańskiego, Sułkowskiego S. Żeromskiego oraz Szczęście Frania W. Perzyńskiego. W wypadku
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dramatów tłumaczonych wielokrotne powtórzenia były rzadsze i, poza Ładną historią
i Dudkiem G. Feydeau’a powtórzonym ośmiokrotnie, inne teksty znikały z afisza po
sześciu lub mniej wystawieniach.
Znaczące zmiany nastąpiły także w opracowaniu strony plastycznej widowisk. Scenografia w sezonie 1916/17 zdecydowanie przewyższała wcześniejsze lata. Drabik bardzo
starannie przygotowywał każdą dekorację, zapewniając przedstawieniom różnorodność
i barwność komponowania sceny. Przy naprawdę skromnych środkach potrafił tworzyć
iście magiczny świat, sprawiać, że scenografia nie ograniczała się tylko i wyłącznie do
funkcji ilustracyjnej, lecz brała czynny udział w spektaklu, współtworzyła jego klimat,
uzupełniała treści czy nabierała wręcz autonomicznych znaczeń. Bardzo pomocny okazał się inwentarz teatralny, jaki Rychłowski zakupił w Moskwie od Szyfmana jeszcze
w trakcie negocjacji angaży z tamtejszymi aktorami. Znany z oszczędności Rychłowski
próbował uzyskać te sprzęty za darmo, na zasadzie wypożyczenia. Nie udało się, lecz
dzięki umiejętnym negocjacjom wycenione na 18 tysięcy rubli komplety dekoracji kupił
za dużo mniejsze pieniądze.
Kijowski teatr Osterwy zasłynął także z tego, że próbowano tutaj dokonać znaczących
zmian w interpretacji narodowej dramaturgii i reformy polskiego teatru. Edward Krasiński pisał na ten temat: „Od połowy 1916 roku prowincjonalny teatr Rychłowskiego,
skazany dotąd na doraźność poczynań i przypadkowość repertuaru, stawał się pierwszą
sceną emigracyjną. W burzliwej dwusezonowej historii przeżył tyle wstrząsów, porywów, sukcesów i porażek, tak rozżarzył się ideami i pomysłami, że stawiał mimo woli
słupy graniczne dla legendy polskiej reformy teatralnej”66. Osterwa miał spore wsparcie
młodych artystów, którzy w większości wraz z nim przyjechali z Moskwy. Mógł również
liczyć na przychylność sporej części środowiska artystycznego i literackiego uchodźców
polskich w Kijowie. Nie wiadomo, w jakim stopniu, przyjeżdżając tutaj, Osterwa miał
już gotową wizję reform. Wydaje się, że do wielu decyzji dopiero wówczas dojrzewał,
wiele podpatrzonych w Moskwie, głównie w teatrze Stanisławskiego rozwiązań chciał
sprawdzić.
Nie wszystkie od razu zdały egzamin, jak chociażby pomysł wprowadzenia czwartej ściany, zastosowany w przedstawieniu Ładnej historii, który zaskoczył i zdezorientował widzów. Stanisław Kwaskowski pisał: „Osterwa wprowadził pewne novum w stylu
kompletnego naturalizmu scenicznego, stosując chwyty w rodzaju wyraźnego zupełnego
podkreślenia czwartej ściany przez odpowiednie ustawienie mebli i ustawienie grających
postaci w rzekomym fikcyjnym lustrze, niby umieszczonym na wprost widowni w otworze sceny. Na przykład, scenę ubierania Panny Młodej w welon wykonywała Osterwina,
stojąc na wprost widowni tuż nad budką suflera, pozując się w fikcyjnym lustrze”67.
Kontrowersje wzbudziły także nowatorskie pomysły Osterwy przy reżyserowaniu inaugurującego sezon Wesela. Odszedł od dotychczasowej tradycji ujęcia sztuki, starając
się wydobyć charakterystyczne, realistyczne cechy ludzkie z „postaci dramatu”. I choć
pomysłu nie udało się w pełni konsekwentnie zrealizować, widać już było bardzo silne
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dążenie do „odbrązowienia” tekstów i nadawania im nowych znaczeń, bliższych problemom współczesności. Osterwa próbował też zdjąć z „piedestału” bohaterów wielkiego
narodowego repertuaru. Dzięki psychologicznej metodzie gry, a także większemu realizmowi chciał sprawić, że staną się oni bardziej podobni do współczesnego widza i jego
problemów. Próbował odnaleźć w postaciach to, co w człowieku uniwersalne i nieprzemijające.
Odbiór reformatorskich poczynań był różny. Entuzjastyczne recenzje z Wesela pozwalają wnioskować, że w tym wypadku próby, chociaż w części, się powiodły. Atmosfera podniosłego wzruszenia towarzyszyła też Osterwie kreującemu w Wieczorze Mickiewiczowskim postać księdza Piotra. O roli Sułkowskiego, w sztuce reżyserowanej również
przez Osterwę, Flach pisał: „Zajaśniał talent Osterwy reżysera, ujawniło się, że Osterwa
– aktor z taką łatwością triumfujący do tej pory w rolach amantów, rwie się do wielkich
tragicznych ról, nie by je wyrywać starzejącemu się Tarasiewiczowi, ale że chce wlać w nie
duszę, z tych wszystkich Fernandów i Kordianów, którzy dotychczas przemawiali do nas
przepiękną, lecz bezduszną muzyką słowa, uczynić żywych ludzi, bliskich nam, nie zaś
w złoconej oprawie zimno lśniących na stole w salonie...”68 Znacznie gorzej przyjęto, zrealizowanego w sezonie 1917/18 Kordiana. Poetycko-deklamacyjna tradycja wystawień
polskiego dramatu romantycznego była zbytnio zakorzeniona wśród widzów, aby byli
gotowi przyjąć tak radykalnie inną od tradycyjnej propozycję Osterwy.
68

J. Flach, Teatr Polski na Emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 482.
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Z całą jednak pewnością przekonywał widzów do swojej metody w komediach i repertuarze współczesnym. W sukurs przychodzili mu inni młodzi artyści, w pierwszym
rzędzie Jaracz. Duet Osterwa – Jaracz stworzył w Kijowie szereg wybitnych kreacji, w tym
Wicka i Wacka w sztuce Przybylskiego, Fikalskiego i Fujarkiewicza w Domu otwartym,
Fircyka i Pustaka w Fircyku w zalotach, Przemilskiego i Hieronima w Dzikich polach.
Dodać do tego należałoby też role Diabła w Diable i karczmarce, Andrzeja w Ładnej
historii czy Torupa w Lecie, kreowane samodzielnie przez Osterwę, i Mrozika w Weselu
Fonsia, Kapelana w Damach i huzarach czy Frania w Szczęściu Frania, wykonywane przez
Jaracza. Każda z tych postaci zagrana została z ogromną naturalnością i swobodą, zachowując całe bogactwo psychologiczne. Jarosław Iwaszkiewicz napisał o Fircyku w zalotach:
„Pustak Jaracza to była postać scharakteryzowana w najdrobniejszych szczegółach, pogłębiona, cały człowiek”69.
Sezon letni stanowił pasmo znaczących sukcesów artystycznych, którym towarzyszyło entuzjastyczne wręcz przyjęcie przez krytykę. Po jednym z przedstawień Ćagowiec w „Kijewskiej Mysli” pisał: „[...] takiego teatru Kijów dawno już oczekiwał i nie
powinien takiego teatru przeoczyć”70. Już inauguracyjne Wesele, z Tarasiewiczem jako
Poetą, Osterwą – Panem Młodym, Jaraczem – Czepcem, Bolesławskim – Wernyhorą
i Szymańskim – Gospodarzem, stało się wydarzeniem artystycznym. Spektakl wzbudził wcześniej wielkie emocje w Moskwie, w teatrze Szyfmana, gdzie wystawiono go
w podobnej obsadzie. Do kijowskiego wystawienia Drabik namalował nowe dekoracje,
według wzorów krakowskiej premiery Wesela. Gruntownie przebudowano też scenę,
zmieniając ramę proscenium i zawieszając kurtynę, wzorującą się na tej Siemiradzkiego.
W „Posledniej Nowosti” napisano potem, że „strona dekoracyjna przedstawienia mogłaby być powodem do zazdrości dla silnych scen stołecznych, a jak na warunki kijowskie,
to wręcz przepych i wystawność”71. Zainteresowanie spektaklem było tak duże, że już na
kilka dni przed premierą w kasie zabrakło biletów.
W wystawionym 15 września Diable i karczmarce Krzywoszewskiego wyróżnił się
Osterwa, zarówno jako reżyser, jak i odtwórca roli Diabła. W pokazanym po tygodniu
Szczęściu Frania72 pochwały za reżyserię i wspaniałą grę spłynęły z kolei na Jaracza.
Największy jednak poklask wzbudziła premiera Skapanego świata Orkana, zagrana 21
września. Tym razem za twórcę sukcesu uznano Drabika. Wystrój podhalańskiej chaty, barwność strojów, bogactwo rekwizytów, a także różnorodność dekoracji w scenach
obrzędów ludowych zachwyciły obserwatorów. Najwięcej emocji pojawiło się w epilogu
sztuki, kiedy ukazał się piękny tatrzański krajobraz z górującym szczytem Giewontu.
Sztukę reżyserował Osterwa. Ćagowiec pisał o wielkim wyczuciu stylu u młodego artysty.
Kolejny raz komplementowano go za opracowanie scen zbiorowych „tak naturalnych,
tętniących życiem, w których dopracowany był każdy najdrobniejszy nawet szczegół”73.
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I. Iwaszkiewicz, Osterwa i Jaracz w „Fircyku w zalotach”, „Teatr” 1952, nr 12, s. 20.
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49. Afisz przedstawienia Juliusza Osterwy w Teatrze Polskim

W drugim miesiącu działalności największy rezonans wywołało wystawienie Bolesława
Śmiałego Wyspiańskiego. Spektakl był znów sukcesem duetu Osterwa – Drabik. W stosunku do tego drugiego recenzent „Posledniej Nowosti” zdobył się nawet na określenie,
że było to najwspanialsze scenograficzne opracowanie spektaklu w całej historii teatru
w Kijowie74. Stronie plastycznej towarzyszyła wyborna, wspaniale wyreżyserowana gra
zespołu z Tarasiewiczem jako Królem Bolesławem, Koyałłowicz jako Krasawicą, Szymańskim jako Rapsodem oraz Strachockim jako biskupem Stanisławem na czele. Po premierze część z obserwatorów twierdziła, że teatr urasta do rangi czołowej sceny miasta.
Ważnym spektaklem był również wystawiony w listopadzie Wieczór Mickiewiczowski. Reżyserią zajmowali się wspólnie Jaracz, Tarasiewicz i Osterwa. W programie znalazły się fragmenty Dziadów (z Osterwą jako księdzem Piotrem i Jaraczem – kapralem),
Konrada Wallenroda (z Szymańskim, Koyałłowicz i Tarasiewiczem), scena Rady z Pana
Tadeusza (z Lochmanem i Skąpskim), a także interpretacje O czem tu dumać, Ody do
młodości i O roku ów (w wykonaniu Tarasiewicza, Osterwy i Jaracza). Tym razem poziom
widowiska był nierówny. Słabiej wypadła inscenizacja fragmentów Pana Tadeusza i Konrada Wallenroda, jak również wykonanie Ody do młodości. Podczas wieczoru zobaczono
jednak szereg wspaniałych aktorskich interpretacji, a na plan pierwszy wysuwała się sce74

Zob. „Poslednija Nowosti” 1916, nr 4098.

150

 Polskie życie teatralne w Kijowie

na Widzenia księdza Piotra w wykonaniu Osterwy. Józefa Flacha szczególnie zauroczył
niezwykły sposób wymówienia przez aktora tajemniczej liczby „44”: „[...] zmęczonym
szeptem, to jeden z tych prostych, a świetnych pomysłów, które mają ci tylko, którym
istotnie Muza teatralna złożyła na czole miłosny pocałunek”75.
Najważniejszą częścią programu artystycznego sezonu 1916/17 był jednak, rozpoczęty z końcem listopada, cykl przedstawień poświęconych rozwojowi polskiej twórczości
dramatycznej. Pomysł cyklu zaczerpnięty został z teatru Szyfmana w Moskwie. Tam nie
koncentrowano się jednak na chronologicznej prezentacji procesu ewolucji polskiego
dramatu i pokazano różne, w opinii twórców najwybitniejsze polskie teksty dramatyczne: Wesele i Bolesława Śmiałego Wyspiańskiego, Fantazego i Lillę Wenedę Słowackiego
oraz Wieczór Poezji poświęcony twórczości Mickiewicza. Polskojęzyczne moskiewskie
gazety z satysfakcją przyjęły sam cykl, za dość nieszczęśliwy uznając dobór repertuaru –
„zanadto ciężki i ponury”76. Wyciągając wnioski z tamtego przeglądu, Günther znacznie
szerzej uwzględnił w Kijowie utwory komediowe. Inspiracją była dla niego także książka
Ferdynanda Brunetière Les époques du théeatre Français, w której przedstawiono ewolucję
francuskiej twórczości dramatycznej od średniowiecznych misteriów do realistycznych
utworów XIX wieku.
W rezultacie Günther wybrał dziewięć polskich sztuk, z których osiem pokazano
w sezonie 1916/1917, jedną w sezonie następnym. Jako pierwszą wystawiono Odprawę
posłów greckich J. Kochanowskiego, następnie Fircyka w zalotach F. Zabłockiego, Księcia
Niezłomnego P. Calderona – J. Słowackiego, Śluby panieńskie A. Fredry, Wąsy i perukę
J. Korzeniowskiego, Pana Damazego J. Blizińskiego, Złote runo S. Przybyszewskiego,
Sułkowskiego S. Żeromskiego i Noc listopadową S. Wyspiańskiego. Ustalono, że program
będzie realizowany w ramach comiesięcznych „świąt teatralnych”77. Przedstawienia miał
każdorazowo poprzedzać odczyt oraz artykuł w „Dzienniku Kijowskim”, w których
w przystępny sposób miano wyjaśniać przesłanie dramatu i jego znaczenie dla rozwoju
polskiej twórczości. Chcąc pokazać cykl jak najszerszej widowni, w kilka tygodni po
premierze sztuki trafiały na afisz w czasie tańszych, niedzielnych przedstawień popołudniowych.
Ideę cyklu przyjęto z ogromnym zadowoleniem. Przypominano, że była to realizacja
zadań edukacyjnych, jakie stawiano przed zespołem w chwili jego zakładania w 1906
roku. Wśród powszechnych głosów aprobaty, jedyna wypowiedź krytyczna znalazła się
w „Kłosach Ukraińskich”. Zakwestionowano tam dobór repertuaru, używając sformułowań: „powierzchowny” i „banalny”78. Autor sam jednak kompromitował w artykule
swoje kompetencje, twierdząc, że najbardziej brakuje w wyborze Günthera sztuk Narzymskiego, Sarneckiego, Lubowskiego, Zalewskiego i Galasiewicza.
Nie wszystkie Wieczory cyklu stały na równie wysokim poziomie. Przykładowo, słabsze recenzje zyskało wystawienie Złotego runa. W czasie kolejnych przedstawień Osterwa
75
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z reguły szukał nowatorskich metod reżyserii, starał się otworzyć aktorów na inne, niż byli
przyzwyczajeni, sposoby gry i odmienną interpretację tekstów. Szczególnie dobitnie uwidoczniły się różnice pomiędzy nim i Tarasiewiczem, przy czym krytyka i publiczność coraz
częściej przyznawały palmę pierwszeństwa młodemu artyście. Tarasiewicz, wciąż podziwiany za kunszt słowa, coraz bardziej rozmijał się z wrażliwością współczesnego widza.
Już w pierwszym z Wieczorów, zagranym 12 grudnia, w Fircyku w zalotach Osterwa
w roli tytułowej stworzył swoistą ikonę nowoczesnego podejścia do ról komediowych.
Jarosław Iwaszkiewicz pisał: „Osterwa od pierwszego słowa, od tego wejścia z pół żartobliwym, pół szczerym: «Możnaż być taką dziką!» dawał realistyczny obraz człowieka
lekkomyślnego, inteligentnego, drwiącego z samego siebie, którego niespodziewanie
przyłapało prawdziwe uczucie. W tej panice perłowego wiersza Zabłockiego, w prawie
tanecznej kompozycji gestów, w tym soku przedziwnej, niezepsutej kresowymi naleciałościami czysto warszawskiej polszczyzny, wpadającej czasami w ton łobuzerski, odnajdywał
nagle szczere akcenty i potrafił pod zasłonami ‘andronów i ambai’ przemycać tony prawdy
i rzeczywistego uczucia”79. Siłą Osterwy była umiejętność wykorzystania własnych warunków zewnętrznych, a zarazem wzbogacenia odtwarzanej postaci o głęboki rysunek
psychologiczny. „Dialogując łączył naturalność ze stylizacją, mówił jakby od niechcenia
i bezpośrednio, eksponował jednak smakowite archaizmy języka i żonglował wierszem.
[...] Była to bardzo dojrzała, wielowarstwowa, a stopiona w jedność kreacja aktorska – aktora świadomego swego warsztatu, operującego biegle ciałem i głosem, a przy tym dzielącego się z widownią swą miłością do narodowego języka, tradycji, obyczaju”80.
W spektaklu reżyserowanym przez Günthera nie było zresztą słabo zagranych ról: Jaracz jako Pustak, Larys-Pawińska jako Podstolina, Daczyński – jako Świstak i Brokowski
jako Aryst zagrali koncertowo. Na wysokim poziomie stała też strona scenograficzna widowiska. „Drabik dał uroczą dekorację, której kwiaty zdawały się rozmarzająco pachnąć,
stroje pań i panów były przepiękne i doskonale zharmonizowane (rzecz nawet na dużych
polskich scenach rzadka), i gdyby nie pewne, małe zresztą przejaskrawienie w charakteryzacji twarzy, całość byłaby wzrokowo tak idealna, że nawet tak surowy sędzia, jak niżej
podpisany, miast sądzić, rozpłakałby się z zachwytu”81.
Drugi z Wieczorów wypełniły Śluby panieńskie Fredry w reżyserii Tarasiewicza. Premiera miała miejsce 30 grudnia 1916 roku. Był to również jeden z ciekawszych i bardzo
poprawnie wystawionych spektakli. Zdecydowana większość recenzentów była pod wrażeniem występu Tarasiewicza w popisowej roli Gustawa. W grze było dostojeństwo, dopracowane gesty, ukłony, pięknie mówiony wiersz. Brakowało jednego – „duszy, wesołej
płochości, siły młodzieńczego zapału, tego wszystkiego czym na poprzednim wieczorze
czarował widzów Osterwa”82. Niemal identyczne odczucia towarzyszyły obserwatorom
po kolejnym występie Tarasiewicza w Wąsach i peruce, gdzie grał Kasztelana83. Doświad-
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50. J. Osterwa – Fircyk, S. Jaracz – Pustak, M. Brokowski – Aryst w Fircyku w zalotach

czonemu artyście brakowało zapału, świeżości, a nieskazitelna dykcja pogłębiała tylko nienaturalność kreowanej postaci.
W książce o Tarasiewiczu Ewa Makomaska trafnie ukazała różnice szkół aktorskich
Tarasiewicza i Osterwy: „[...] ujawniło się
przede wszystkim to, że artyzm Tarasiewicza należał do rodzaju ‘najzupełniej dziś
niemodnego’. Intelektualny chłód artysty,
dystans do roli, granie postaci, wszystkie
cechy jego aktorstwa, które zaledwie kilka lat temu pasowały go – zdaniem Nowaczyńskiego – na aktora współczesnego
w porównaniu z przedwojennymi ‘siłami’
i ‘środkami’ warszawskich Rozmaitości,
emigracyjna młodzież aktorska i związana
z nią grupa krytyków uznała za anachro-

51. M. Larys-Pawińska – Podstolina, J. Osterwa
– Fircyk w Fircyku w zalotach

Teatry stałe w czasie I wojny światowej

 153

nizm. [...] Nowego programu artystycznego nie mógł i nie chciał realizować w Kijowie.
[...] Przeciwny skromnym jeszcze kijowskim próbom Osterwy gorzkniał w teatrze Rychłowskiego niezrozumiany i krytykowany”84.
W trzecim Wieczorze i Księciu Niezłomnym doszło do bezpośredniej konfrontacji
młodości i rutyny. Występ Tarasiewicza w roli tytułowej nie był porażką. Wprost przeciwnie, przyzwyczajona do tradycyjnego, deklamacyjnego sposobu ujmowania ról bohaterskich, część kijowskiej krytyki zachwyciła się taką interpretacją. Książę Niezłomny
był jednak też triumfem Osterwy, który odszedł od tradycyjnego, krakowskiego pierwowzoru wykonania sztuki. Starał się tak „ustawić” postać głównego bohatera, aby stał się
jak najbliższy publiczności, tej konkretnej, kijowskiej, pozbawionej ojczyzny i domu.
W takim ujęciu rysował się „jako męczennik idei, człowiek niepokorny, niepokonany,
trwający przy zasadach, jakie wybrał i umiłował, niezachwiany w wierze”85.
Przy inscenizacji Księcia Niezłomnego kolejny raz laury, wspólnie z Osterwą, zebrał
Drabik. Reżyser i scenograf zdecydowali się na wybór nastrojowego tonu bajki dla podkreślenia wymowy tragedii i silniejszego przejęcia słuchaczy jej grozą. Dekoracje wyglądem, ale też charakterem i ekspresją wprowadzały widza w nastrój mających nastąpić
scen. Zmieniały zarazem swój „ton” wraz z biegiem akcji, przechodząc różne stopnie
dramatyczności. „Płomienna miłość Muleja do Feniksany rozwijała się wśród wschodzącego przepychu ogrodów, pomiędzy bukietami rozkwitłych róż, na tle płomiennych, jak
ta miłość właśnie, dywanów kwietnych... Lecz z chwilą gdy książę – niewolnik wnosił
w ten świat swoją niedolę i cierpienia, te kwiaty wszystkie jakby więdły, miejsce szkarłatnych róż zastępowały fiołkowe glicynie i coraz widoczniejszymi stały się surowe zręby
murów białego jak śmierć pałacu... I stamtąd rzeczywiście ta śmierć przybywa. [...] I oto
kona Don Fernand, a otacza go pustka nagich ścian, które mimo słonecznego żaru południa, zimne i obojętne, nie ukazując swą zwartą bielą żadnej szczeliny litości, dobijają
go ostatecznie”86.
Rozwiązania Drabika w Księciu Niezłomnym były nowatorskie także ze względów technicznych. Scenograf, nie mogąc poruszać sceną, „zdecydował się obracać dekoracjami,
wciąż tymi samymi, tworząc z nich wciąż inne kąty tego samego ogrodu lub tego samego
pałacu”87. W rezultacie osiągnął podwójne korzyści, czysto praktyczne – tańsza realizacja
spektaklu oraz skrócony czas antraktów, a także artystyczne, polegające na tym, że cały
utwór zyskał jednolity ton dekoracyjny, „stwarzający mimo woli i samą siłą faktu, pewną
syntezę plastyczną, skupiającą nawet i literackie wartości przedstawianej tragedii”88.
Recenzje z ostatnich trzech wieczorów cyklu w sezonie 1916/17 nie zachowały się.
Pana Damazego (premiera 25 marca 1917) reżyserował Günther, Złote runo (premiera
25 kwietnia 1917) Bolesławski, zaś Sułkowskiego (premiera 16 kwietnia 1917) Osterwa,
który tym razem nie zamierzał już ustępować Tarasiewiczowi, obsadził siebie w roli tytułowej. Realizowany do połowy kwietnia cykl wieczorów polskiej twórczości dramatycz84
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52. Dekoracje W. Drabika do Księcia Niezłomnego

nej zdominował działalność sceny. Zespół wystawił jednak i inne interesujące premiery.
Na wyróżnienie zasłużyły inscenizacje Dzikich pól (premiera 16 grudnia 1916) i Na
zawsze w reżyserii Tarasiewicza (premiera 31 marca 1916), Jasełek w reżyserii Osterwy
(premiera 23 grudnia 1916 roku), Dam i huzarów (premiera 13 stycznia 1917) w reżyserii Jaracza oraz uroczystego wieczoru artystycznego z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja,
z fragmentami Kordiana, wyreżyserowanego przez Bolesławskiego.
Sukcesy artystyczne nie szły w parze z finansowymi. Premierowe spektakle przynosiły
zyski, uwzględniwszy nawet spore sumy, jakie wydawano na ich przygotowanie i aktorskie gaże. Przy każdym wznowieniu frekwencja drastycznie spadała, przynosząc duże
straty. Dyrektor zaniepokojony sytuacją finansową placówki wykorzystał więc wyjazd
kierownika artystycznego na paromiesięczny urlop, by „teatr Osterwy” na powrót przekształcić w „teatr Rychłowskiego”. Nieskrępowany przez ambitnego, młodego lidera zespołu, powrócił do praktyk prowadzenia sceny, które pozwalały mu na w miarę spokojne
funkcjonowanie w sezonach poprzednich. Porzucono linię repertuarową, proponując
absolutną dominację sztuk rozrywkowych. Powrócono do systemu jak najczęstszego wystawiania premier szybko znikających z afisza. Towarzyszyła temu mniejsza staranność
reżyserii i scenografii. Nawet tak dobry artysta jak Drabik nie był w stanie wytrzymać
zawrotnego tempa wystawiania nowych przedstawień.
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W sezonie letnim spośród 28 premier przygotowanych przez zespół, aż 20 stanowiły
farsy i komedie, w tym 16 było tłumaczonych. Widomym znakiem zachodzących przemian był powrót, wbrew przedsezonowym zapewnieniom, do występów gościnnych.
Ograniczyły się co prawda wyłącznie do stałego gościa kijowskiej sceny, Antoniego Fertnera, jednak prezentowany przez niego repertuar kompletnie nie współgrał z przedsezonowymi zapowiedziami kierownika literackiego teatru.
Pierwszy miesiąc sezonu letniego przyniósł jeszcze kilka interesujących premier.
W odstępie 3 tygodni pokazano 3 sztuki, których kijowska publiczność nie mogła wcześniej oglądać ze względów cenzuralnych: Gwiazdę Syberii L. Starzeńskiego, Wesele podczas
rewolucji S. Michaelisa oraz Tamtego G. Zapolskiej, uzupełnione jeszcze przez Wielki
dom H. Sobańskiej oraz cieszące się powodzeniem w sezonach poprzednich Zaczarowane
koło L. Rydla i Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej. Wielki dom zagrany na benefis
Jaracza był nawet prapremierowym wykonaniem utworu, z błyskotliwym występem beneficjanta w roli Hipolita. Później rozpoczął się jednak festiwal fars i mało znaczących
komedii. Zmiana linii nie była początkowo krytykowana. Liberalniejsze traktowanie
taniej rozrywki tak uzasadniał Józef Flach: „Farsa dzisiaj odwraca nas od okropności wojny i sprawia nam ulgę, jeszcze istotniejsze wytchnienie daje nam komedia [...]”89. Tego
typu potrzeby widzów trafnie oddawał anons premiery Tajemnicy publicznej P. Wolffa:
„Trzy godziny szczerego, prawdziwego, a w dodatku, co najważniejsze dobrego śmiechu,
takiego, który na długo uśmiechem po ustach się błąka, to doprawdy, w tych czasach
rzecz cenna, pożądana i godna poparcia”90.
Tolerancja recenzentów miała jednak granice. Po raz pierwszy skarcono Rychłowskiemu po premierze węgierskiej farsy Pan minister E. Nagya. W pełnej uszczypliwości
i ironii recenzji w „Dzienniku Kijowskim” napisano: „Węgierskiej kultury wytwory są
‘niemal’ tak dobre jak zachodnio-europejskiej. Więc gmach węgierskiego parlamentu
w Budapeszcie jest ‘niemal’ tak wspaniały jak londyński Westminster, węgierski szampan
‘niemal’ tak rozkoszny jak francuski, węgierska Tragedia człowieka ‘niemal’ tak głęboka
jak Faust Goethego, a węgierska farsa ‘niemal’ tak zabawna jak paryska”91. W dwa tygodnie później, po wystawieniu Teodora i Spółki P. Armonta i J. Nanceya pytano już
wprost: „Czy nie za wiele tego śmiechu? Od 4 tygodni Teatr Polski, jedyny obecnie teatr
polski w Kijowie, daje tylko same farsy francuskie i węgierskie i niemieckie. Czy nie za
wiele ich? [...] Czy nie lepiej byłoby, jeśli już mieliśmy się koniecznie przez te całe cztery
tygodnie tylko śmiać, pośmiać się raz nie z obcej farsy, ale z polskiej komedii?”92

89

Artykuł z „Dziennika Kijowskiego” [w:] Album pamiątkowy: Teatr Polski w Kijowie pod dyrekcją F. Rychłowskiego. Sezony 1916/1917, 1917/1918, Muzeum Teatralne w Warszawie, nr inwentarzowy D 364 IV. Numeru nie
udało się ustalić.
90
„Dziennik Kijowski” 1917, nr 125.
91
Artykuł prasowy [w:] Album pamiątkowy: Teatr Polski w Kijowie pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego.
Sezony 1916/1917, 1917/1918, Muzeum Teatralne w Warszawie, nr inwentarzowy D 364 IV. Tytułu czasopisma
i numeru nie udało się ustalić.
92
Artykuł prasowy [w:] Album pamiątkowy: Teatr Polski w Kijowie pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego.
Sezony 1916/1917, 1917/1918, Muzeum Teatralne w Warszawie, nr inwentarzowy D 364 IV. Tytułu czasopisma
i numeru nie udało się ustalić.
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Rychłowski z Fertnerem pozostawali jednak niewzruszeni na apele, konsekwentnie sięgając po sztuki tłumaczone, między innymi Dom wariatów K. Laufsa, Osiołka
G. Caillaveta i R. de Flersa, Męża o dwóch żonach R. Kraatza czy Napoleona i Józefinę
H. Bahra. Z jednolitego obrazu mało ambitnych sztuk wyłamywała się lipcowa premiera
Krakowiaków i górali. Przedstawienie stało się żelazną pozycją w repertuarze, choć nie
było wolne od błędów. W farsach duet Fertner – Jaracz, określany przez prasę mianem
„hurtowników humoru”, potrafił jeszcze zdominować przebieg scenicznych zdarzeń
i maskować artystyczne niedostatki przedstawień. W wypadku trudniejszych inscenizacji powtarzały się uwagi o niedbałej scenografii, złej obsadzie ról, braku lekkości i zapału
w grze aktorów.
W Krakowiakach i góralach najwięcej uwag skierowano pod adresem Tarasiewicza.
Jeśli w pierwszej części sezonu krytyka starego mistrza była jeszcze stosunkowo dyskretna
i zawoalowana, z czasem recenzenci nie przebierali już w słowach. Pożegnaniu Tarasiewicza z kijowską sceną, gdy pokazał się w popisowej roli Percineta w Romantycznych93,
towarzyszył komentarz Flacha: „U nas nie powinno się było ich grać i dlatego, że dla
głównej roli Percineta nie ma w obecnej chwili aktora. [...] Bo grać jej już nie powinien
p. Tarasiewicz, który kreował ją niegdyś, jeszcze w XIX stuleciu (a teraz piszemy już
siedemnasty rok XX wieku). [...] P. Tarasiewicz jest świetnym artystą słowa – to rzecz powszechnie uznana i do znudzenia powtarzana. Ale ten świetny artysta słowa poza słowem
nie oddaje nic, co jest w danej postaci, nie oddaje przede wszystkim jednego maleńkiego
drobiazgu: duszy”94.
W ostatnich miesiącach letniego sezonu wewnętrznie skłócony i przemęczony zespół niemal całkowicie zatracił wcześniejszy entuzjazm. Brakowało determinacji i zapału, które pozwalały wcześniej, w równie trudnych warunkach, tworzyć przedstawienia
o wysokich wartościach artystycznych. O skali rozprzężenia, jakie nastąpiło, świadczyć
może opinia o Wincentym Wybranowskim i Januszu Strachockim po ich przejściu z teatru Rychłowskiego do „Studyów” Wysockiej: „[...] tam grali rzadko, i to podrzędne role,
w ‘Studyach’ grają odpowiedzialne role – i chociaż nie stworzyli jeszcze doskonałości,
ale potwierdzają prawdziwość słów, że człowiek rośnie w miarę wyższych celów. I pomyślałem sobie, ilu tam ludzi w Polskim Teatrze nie może rosnąć, gdyż im się nie stawia
wyższych celów”95.
Nie sposób jednak oceny takiej odnieść do całego sezonu. Pierwsza jego część przyniosła szereg wyśmienitych spektakli, ważnych kreacji aktorskich, a na afiszu zadomowiły się sztuki o wysokiej wartości literackiej. W poczynaniach Osterwy widać było
przemyślaną politykę, dzięki której teatr „artystycznie urósł”. W ślad za tym, po raz
pierwszy i jedyny w historii, placówka przestała być traktowana przez rosyjską i ukraińską krytykę jako teatr polskiej mniejszości. Działalność Osterwy sprawiła, że zespół
zaczęto postrzegać przede wszystkim jako jeden z silniejszych teatrów Kijowa, a dopiero
93

Premiera miała miejsce 19 sierpnia 1917 roku.
Recenzja J. Flacha z „Dziennika Kijowskiego” [w:] Album pamiątkowy: Teatr Polski w Kijowie pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego. Sezony 1916/1917, 1917/1918, Muzeum Teatralne w Warszawie, nr inwentarzowy
D 364 IV. Numeru nie udało się ustalić.
95
„Gazeta Narodowa” 1917, nr 93.
94
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w drugiej kolejności jako teatr polski. Wysokie notowania szybko jednak spadły. Sezon
letni przypominał te wcześniejsze, gdy placówka pozostawała pod samodzielną dyrekcją
Rychłowskiego. Poziom artystyczny był niższy, zasięg oddziaływania znów ograniczał się
do kolonii polskiej. „Brak było wyższych celów”. Paradoks polegał na tym, że właśnie
wtedy ustabilizowała się sytuacja materialna trupy. To nie Osterwa, lecz ten „skąpy”, niewrażliwy na artystyczną wirtuozerię dyrektor, swoją bezwzględną polityką doprowadził
do zażegnania finansowej zapaści, dzięki czemu w kolejnym sezonie teatr znów mógł
rozpocząć działalność, a aktorzy pobierać gaże.

Sezon 1917/1918
Niekompletność źródeł sprawia, że obraz sezonu 1917/1918 jest niepełny. Nie udało
się dotrzeć do recenzji z wielu ważnych premier, w tym Kordiana, Nocy listopadowej czy
Wieczoru trzech króli. Zaledwie jedno, dodatkowo dość tendencyjne, omówienie zachowało się z premiery Horsztyńskiego. Niemal kompletnie nieznana jest działalność zespołu
pomiędzy 30 stycznia a 7 maja. Przez dużą część tego czasu teatr nie grał, liczba spektakli
była jednak na pewno większa niż ta, o jakiej mówią zachowane źródła.
W porównaniu z ostatnimi miesiącami pracy w sezonie 1916/1917 nie zaszły duże
zmiany. Po urlopie powrócił Osterwa, nie wiążąc się jednak z teatrem stałym angażem.
W trakcie dwudniowej przerwy dzielącej obydwa sezony nie doszło też do zmian personalnych. Nieco później do zespołu dołączył brat Jaracza, Józef Poręba. W nowym sezonie udało się potwierdzić 154 przedstawienia, zagrane od 5 października 1917 do 9 lipca
1918 roku96. W tej liczbie znalazło się 31 premier, w tym 18 sztuk polskich i 13 tłumaczonych. W związku z tym, że przejście sezonu w sezon było niezwykle płynne, w repertuarze pojawiło się aż 15 wznowień z poprzedniego sezonu, w tym 10 sztuk polskich i 5
obcych. Na afisz trafiły też wznowienia 3 polskich sztuk z sezonu 1915/1697. Sezon i tym
razem miał wewnętrzne cezury – zimową i letnią, rozpoczętą 7 maja. Zdecydowana
większość wartościowego repertuaru pojawiła się w pierwszym okresie, kiedy z zespołem
współpracował jeszcze Osterwa. W świetle wspomnień Kwaskowskiego pojawienie się
byłego kierownika artystycznego chwilowo uspokoiło napiętą atmosferę. Powrócono do
regularnego wystawiania premier raz w tygodniu.
Przeważał narodowy repertuar. Po miesiącu występów Flach, recenzując na łamach
„Gazety Narodowej” premierę sztuki Fredry (syna), pisał: „Jednej zalety teatrowi polskiemu odmówić nie można, repertuar rzeczywiście polski. Zakończyli sezon letni Korzeniowskim, a w zimowym same premiery polskie, i to nie lada: Słowacki, Mickiewicz,
Zalewski, Bałucki, Fredro”98. W dalszej kolejności, po zagraniu Kordiana J. Słowackiego,
Konfederatów barskich i fragmentów II części Dziadów A. Mickiewicza, Przed ślubem
K. Zalewskiego, Grubych ryb M. Bałuckiego oraz Oj młody, młody J.A. Fredry, na afisz
trafiły jeszcze: Żołnierz królowej Madagaskaru S. Dobrzańskiego, Mąż z grzeczności A. Ab96
Liczba ta nie uwzględnia szeregu spektakli wystawionych między styczniem a kwietniem 1918 roku. Repertuar teatru zamieszczono w Aneksie.
97
Repertuar teatru zamieszczono w Aneksie.
98
„Gazeta Narodowa” 1917, nr 89.
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rahamowicza i R. Ruszkowskiego, Cyganeria warszawska A. Nowaczyńskiego oraz Noc
listopadowa S. Wyspiańskiego, przy jednej zaledwie premierze sztuki obcej, Pomysłach
panny Franciszki P. Gavaulta. Dominacja rodzimego repertuaru była tym większa, że
wznowiono między innymi Tamtego G. Zapolskiej, Lecą liście z drzewa J. Wiśniowskiego, Kościuszkę pod Racławicami W.L. Anczyca, Szaławiłę K. Glińskiego, Polkę w Ameryce
S. Kozłowskiego, Lekkomyślną siostrę W. Perzyńskiego, Okrężne J. Korzeniowskiego, Lilie
polne L.H. Morstina, Gwiazdę Syberii L. Starzeńskiego oraz Betlejem polskie L. Rydla.
Najwięcej wystawiono komedii, co usprawiedliwiano terapeutycznymi zadaniami teatru
wobec wyczerpanej psychicznie wojną publiczności.
Reżyserią tych ostatnich najczęściej zajmowali się Jaracz i Bolesławski, wspomagani niekiedy przez Bogusińskiego. Osterwa, co jakiś czas powracający do zespołu, wprowadzał na
scenę wielki repertuar. W pierwszych trzech miesiącach w jego reżyserii widzowie zobaczyli
Kordiana oraz Noc listopadową. Z zespołu odszedł Tarasiewicz i Osterwa nie musiał się już
liczyć z jego zdaniem. Najbliższym współpracownikiem został Józef Flach. Wspólnie poszukiwali nowych interpretacji tekstów klasycznych. Szczególnie uwidoczniło się to w wypadku Kordiana. Flach pisał: „Nie próbuję kompromisu, nie blaguję przed publicznością,
że Osterwa grać będzie Kordiana jako go grywali jego ‘przodkowie’. ‘Chwytam byka za
rogi’ i w przeddzień premiery [...] zamieszczam obszerny felieton, zestawiający bohatera Słowackiego z... – nie zemdlejcie – z Kiereńskim! Słyszałem go [...], przemawiającego
do żołnierzy: widoczne było, że sztucznie sam siebie podniecał, aby podniecić innych, że
w rozpaczliwym szamotaniu się z samym sobą chciał zdusić nie ich tylko, ale i swoje wątpliwości, ducha niewiary, gnieżdżącego się w nim samym jeszcze bardziej niż w nich. I od
razu przypomniał mi się Kordian. [...] Kordian, jak i Kiereński: rewolucjonista – histeryk,
nerwowiec krańcowy? Gdy Kordian [...] rzuca się konwulsyjnie na ‘pierś cara’, to podobieństwo do Kiereńskiego jest nie sytuacyjne, ale psychologiczne”99.
Nowa interpretacja nie spodobała się widzom. Osterwa i Flach odczytali to jako osobistą porażkę i zwycięstwo „tradycjonalistów”, w pierwszym rzędzie Rychłowskiego tworzącego „teatr prowincjonalny dla prowincjonalnej widowni”100. Kordian był mimo to jednym
z najczęściej powtarzanych przedstawień, przynoszącym bardzo duże, jak na polski zespół,
zyski. Wpływy z premiery wyniosły ponad 1500 rubli, a każde z 9 powtórzeń od 600 do
1000 rubli. W zdecydowanej większości innych premier już przy drugim wznowieniu teatr
mógł liczyć na maksimum 300 do 400 rublowych przychodów, przy czym zdarzały się
i takie przedstawienia, w których sprzedane bilety przynosiły niewiele ponad 100 rubli.
Druga z wyreżyserowanych przez Osterwę sztuk, Noc listopadowa, pokazana została, w świetle zachowanych dokumentów, pięciokrotnie. Było to najbardziej dochodowe
z przedstawień. Premiera wzbogaciła kasę teatru o blisko 2500 rubli, a wpływy z każdego kolejnego spektaklu wahały się w okolicach 1000 rubli. Zdaniem Flacha wystawienie utworu Wyspiańskiego było największym artystycznym sukcesem teatru. Poziom
przewyższyć miał nawet prapremierową, krakowską inscenizację. Pomiędzy obydwoma
realizacjami było zresztą wiele podobieństw, w tym data ich prezentacji. Osterwa i Flach
99
100

J. Flach, Teatr Polski na emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 482.
Tamże.
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zdecydowali, że pierwsze wykonanie odbędzie się 28 listopada – według lokalnego kalendarza. Przedpremierowy pokaz poprzedził odczyt Flacha. Premiera odbyła się nazajutrz, w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W recenzjach zwracano uwagę na
wyśmienitą scenografię Drabika i inspirującą muzykę młodego kompozytora, Eugeniusza Dziewulskiego.
Od grudnia 1917 roku na afiszu teatru królowały już jednak wyłącznie tłumaczone
farsy. Dominację lekkiej muzy ugruntowały występy gościnne Fertnera w maju 1918
roku. Ratowały też tradycyjnie budżet teatru – przynosząc dość regularnie ponad 2000
rubli wpływów z premier. Największe powodzenie towarzyszyło wystawieniu Tajemniczego Dżemsa H. Géroule’a, Y. Mirande’a, Hiszpańskiej muchy F. Arnolda, E. Bacha oraz
Dobrze skrojonego fraka G. Drégely’ego.
Interesujący repertuar powrócił na krótko, gdy, po skandalu związanym z premierą
Dwóch kaczek, zarządzanie teatrem przeszło w ręce Flacha. W trakcie miesiąca wystawiono między innymi: Popychadło J. Szutkiewicza, Wieczór trzech króli W. Szekspira
i Horsztyńskiego J. Słowackiego. W tym ostatnim spektaklu Osterwa kolejny raz próbował w nowy sposób podejść do inscenizacji klasyki. Postaci, w tym Szczęsny, grany przez
Osterwę, Horsztyński – przez Rydzewskiego i Sforka kreowany przez Jaracza, zyskały
bardziej współczesne rysy. Aktorzy unikali koturnowości i patosu w grze. Swoje kwestie
wypowiadali bardziej naturalnie, zbliżając się do mowy codziennej. Emocje oddawano
często poprzez drażniący, spontaniczny krzyk. Stanisław Pieńkowski napisał w recenzji,
że na scenie zamiast Szczęsnego zobaczył XX-wiecznego młodzieńca, a Hetman nie był
magnatem, lecz zwykłym kupcem z Nalewek.
Po Horsztyńskim na Flacha i Osterwę spadła lawina niezasłużonej krytyki, za którą
stali zwolennicy zawieszonego Rychłowskiego. Prym wiódł Pieńkowski, od dawna niechętny Osterwie, który potem wsławił się tym, że doprowadził do aktorskiego buntu
w „Studyach” Wysockiej. Kwestionowano każdy element przedstawienia. Nie podobała
się interpretacja tekstu, uwspółcześnione wizerunki bohaterów sztuki, artykulacja tekstu
przez aktorów, a nawet scenografia Drabika. O tej ostatniej Pieńkowski pisał: „Słowem
żadnego przejawu gustu i otrzymuje się wrażenie, że p. Drabik dokładał owszem starań,
aby i kształtem, i barwą Horsztyńskiego znieważyć”101. Recenzent niepomny na ogromne
uznanie, z jakim spotykały się wcześniejsze prace Drabika, i to zarówno wśród polskich,
jak i rosyjskich i ukraińskich obserwatorów, wyrzucał mu „niechlujstwo”, preferowanie
zimnych barw („to jedna z największych wad, jakie w dekoracji pomyśleć można”102),
a także brak gustu, w całej dotychczasowej karierze.
Powrót Rychłowskiego niekorzystnie odbił się na morale zespołu. Artyści do niedawna mówiący o miejscu swej pracy „nasz teatr”, gotowi do jak najdalej idących poświęceń103, stracili cały wcześniejszy entuzjazm. Wkrótce potem rozpoczął się gremialny
101
Recenzja z „Dziennika Kijowskiego” [w:] Album pamiątkowy: Teatr Polski w Kijowie pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego. Sezony 1916/1917, 1917/1918, Muzeum Teatralne w Warszawie, nr inwentarzowy D 364 IV.
Numeru nie udało się ustalić..
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Tamże.
103
Flach wspominał o znamiennym zdarzeniu, ilustrującym zaangażowanie zespołu w to, aby teatr funkcjonował jak najlepiej: „Co najważniejsza jednak to fakt, że w tym teatrze, rządzonym przez narzuconego ostatecznie
aktorom dyrektora – dyktatora panowała najmilsza atmosfera; nikt się tutaj nie lenił, każdy ochoczo pracował, bo
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exodus artystów, związany z usunięciem Jaracza i Osterwy. Wśród aktorów, którzy odeszli, poza wymienioną dwójką znaleźli się także: Koyałłowicz, Łuszczewski, Gella, Ortym, Chaberski, Daczyński, Daniłowicz, Dobrski, Łuszczewski, Kwiatkowski, Orzecka,
Osterwina, Poręba, Sokołowska, Wrześniowska i Zamiłło. Rychłowski, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, potrzebował z tego powodu natychmiastowych wzmocnień.
Udało mu się co prawda zatrudnić kilku wykonawców, w tym Marcina Bay-Rydzewskiego, byłego aktora warszawskiego Teatru Małego, który znalazł się w Kijowie po ucieczce
z rosyjskiego obozu jenieckiego, a także byłego amatora z zespołu Kijowskiego Polskiego
Towarzystwa Miłośników Sztuki, Jerzego Wronckiego, ale siła artystyczna trupy była
nieporównywalnie słabsza od tej z ostatnich sezonów. Krytyczną sytuację poprawił nieco
powrót Fertnera, a także gościnne występy Marii Chaveau.
Po zwolnieniu Jaracza i Osterwy główny ciężar reżyserii spadł na Bolesławskiego, wspomaganego przez Kułakowskiego, Bogusińskiego i Rydzewskiego. W ekstremalnie trudnych
warunkach zespołowi udało się przetrwać ponad 3 miesiące i doprowadzić do końca sezon
letni 1917/1918. Jedynym urozmaiceniem dla absolutnie już zdominowanego przez farsy
repertuaru była czerwcowa premiera sztuki Hertza Młody las w reżyserii Bolesławskiego.
Przyjęto ją entuzjastycznie, głównie ze względu na bardzo aktualną problematykę. Poza
etatowymi aktorami w spektaklu wystąpili również uczniowie kijowskich gimnazjów.
Na artystycznym obliczu teatru w sezonie 1917/1918 zaciążyły wewnętrzne konflikty i dramatycznie trudna sytuacja wynikająca z wojny. Praca artystyczna wielokrotnie
schodziła przez to na drugi plan. Choć afisz bezwzględnie zdominował lekki repertuar, Osterwie udało się zrealizować kilka ważnych przedstawień, w których kontynuował poszukiwania nowego sposobu wystawiania i grania narodowej klasyki. Sezon letni
przebiegał w atmosferze ogromnego przesilenia. Podstawową troską było dotrwanie do
jego końca i niedoprowadzenie placówki do bankructwa. Coraz wyraźniej zaczęła się
też rysować przed aktorami szansa powrotu do kraju. Zdawano więc sobie sprawę, że
najprawdopodobniej dla polskiego teatru w Kijowie będzie to sezon ostatni.

Cenzura
W okresie I wojny światowej cenzura znacznie liberalniej podchodziła do repertuaru
granego przez zespół Rychłowskiego. Zakres dzieł dopuszczonych do prezentacji był też
znacznie szerszy. Choć brak jest materiałów archiwalnych, wydaje się, że parokrotnie za
to był ‘nasz teatr’, nas wszystkich teatr. Jaki tu panował duch niech o tym świadczy zabawny i drobny, ale charakterystyczny szczegół. Oto na popołudniowe przedstawienie w niedzielę Wielkanocną wyznaczyliśmy Wieczór 3 Króli.
Przedstawienie ma się już rozpocząć, gdy dowiadujemy się, że z powodu niedzieli dopiero za godzinę będzie światło
elektryczne... Co robić? Lampy na spirytus są, ale spirytusu do palenia ani nie ma, ani w niedzielę popołudniu nie
sposób kupić. Nawet Osterwa radzi mi abyśmy odwołali przedstawienie. Nie, póki ja tu rządzę nie sprawi się zawodu publiczności. Dobrze, ale po ciemku grać niepodobna. Wtem ktoś przypomina, że jest butelka czystego spirytusu do picia, pozostała ze Święconego, którą mieliśmy wieczorem wypić. I dają ten czysty spirytus do picia i wlewają
wśród udanych komicznych łez do lamp i przedstawienie się zaczyna... Czy umiecie docenić tę ofiarę w czasach, gdy
spirytus był zakazany w sprzedaży, kiedy go zatem można było dostać tylko z trudem i po cenie, o jakiej wy tutaj nie
macie nawet wyobrażenia”, J. Flach, Teatr Polski na emigracji, „Nowa Reforma” 1918, nr 486.
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zdawkowymi informacjami prasowymi, w których donoszono o zdjęciu przedstawienia
z afisza, kryły się ingerencje cenzorskie. Pierwsza tego typu sytuacja miała miejsce w sezonie 1915/1916. Po kilku spektaklach, pomimo dużego powodzenia, zrezygnowano
„ze względów od teatru niezależnych”104 z grania sztuki L.A. Dmuszewskiego Oblężenie
Warszawy. Podobny los spotkał Szlakiem Legionów L.H. Morstina, utwór kończący się
melodią hymnu narodowego. W tym wypadku Rychłowski, wiedząc, że lokalna cenzura nie dopuści do jego wystawienia, przedstawił urzędnikom egzemplarz zatwierdzony
do gry w Warszawie. Sukces był tymczasowy, gdyż po trzech przedstawieniach odkryto
intrygę i nakazano wycofać spektakl. Ingerencje cenzorskie mogły też dosięgnąć teatr
w sezonie 1916/1917. „Dziennik Kijowski” dwukrotnie podawał, że dana sztuka znika
z repertuaru „z przyczyn od teatru niezależnych”. Dotyczyło to Sułkowskiego Żeromskiego oraz Tamtego Zapolskiej.
Archiwa policji i tajnych służb (carskich, jak i bolszewickich) nie zawierają wiadomości o inwigilacji Teatru Polskiego. W tym wypadku można być jednak pewnym, że
interesowały się one zespołem, a jedynie materiały na ten temat się nie zachowały. Fakty
takie, jak rekwizycja teatru, podejrzenie aktorów o przechowywanie broni czy wyznaczenie teatrowi komisarza musiały wynikać z wnikliwej obserwacji działalności zespołu
Rychłowskiego przez aparat bezpieczeństwa.

Publiczność
Zmiana statusu zespołu w 1914 roku nie wpłynęła w znaczący sposób na publiczność,
jaka pojawiała się w teatrze. Stali bywalcy nie wyzbyli się złych przyzwyczajeń – spóźniali się na spektakle, rozmawiali na głos po podniesieniu kurtyny, przed zakończeniem
widowiska wychodzili do szatni. Nawykom tym nie był w stanie przeciwstawić się nawet Osterwa. Próbując, wzorem „Studyów” Wysockiej, uzyskać maksymalne skupienie
widzów już od pierwszych chwil trwania przedstawienia, zamieścił ogłoszenie, że po
rozpoczęciu spektaklu nikt nie będzie wpuszczany do sali. W pierwszych dniach próbowano rygorystycznie przestrzegać przepisu, ale protesty spóźnialskich były tak głośne,
że zrezygnowano z pomysłu, a w anonsach pozostały jedynie prośby o punktualne przychodzenie do teatru. Stali bywalcy w dalszym ciągu też z dużą rezerwą podchodzili do
wydarzeń dziejących się na scenie. W 1916 roku przybyły dopiero co do Kijowa Flach
zapytywał w jednej z recenzji – „czy publiczność kijowska zawsze jest taka chłodna?”105
W tym samym tekście radził też aktorom, aby, podobnie jak w życiu w relacjach z chłodnymi kochankami, próbowali ogrzewać zimną publiczność własnym ogniem.
Recenzenci nie szczędzili stałym bywalcom dosadnych określeń, pisząc wprost o ich
braku gustu, smaku, kultury, jak i szacunku dla wykonawców. Dziennikarz „Gońca Kijowskiego” w styczniu 1915 roku, opisując zachowanie widzów na spektaklu z gościnnym udziałem Lubicz-Sarnowskiej, podkreślał, że uwagę zgromadzonych przykuwały
104
105

„Dziennik Kijowski” 1915, nr 295.
„Przedświt” 1916, nr 18–19.
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wyłącznie stroje gwiazdy i ich ceny. Na widowni na ten temat toczono półgłosem całe
debaty. Recenzent ironicznie przyznawał rację postępowaniu widzów, gdyż była to jedyna rzecz, na której rzeczywiście się znali, a o tym, że występ był świetny, dowiedzieli
się następnego dnia z recenzji106. W miesiąc później w tej samej gazecie naśmiewano się
z „teatromana”, który zarzucał Rychłowskiemu, że nie nagłośnił występów gościnnych
Marii Dulęby. Stały bywalec teatru przy Meryngowskiej zapytywał dyrektora: „kto zna
Dulębę?, wszyscy znamy przecież Dulębiankę”107. Innym razem recenzent „Dziennika
Kijowskiego” powodzenie premiery Trójki hultajskiej przypisywał temu, że teatr specjalnie wystawił i zagrał sztukę nie w stylu, który mógłby zachwycić smakoszy teatralnych,
lecz w sposób prymitywny i rubaszny, adekwatny do estetyki stałych bywalców108.
W dalszym ciągu przy teatrze pozostała jednak i wdzięczniejsza, bardziej wymagająca publiczność, gustująca w ambitnym repertuarze. Sporą jej część stanowiła młodzież
szkolna i akademicka. Dołączyło też zamożne ziemiaństwo, które po zatrudnieniu wyśmienitych artystów częściej zaczęło chadzać do polskiego teatru. Po roku 1915, gdy do
Kijowa przybyli wysiedleńcy, w tym sporo obytej kulturalnie inteligencji, liczba znającej
się na teatrze publiczności jeszcze bardziej wzrosła. Wspieranie polskiego zespołu uważała ta grupa za patriotyczny obowiązek. Liczniejsze i lepiej znające się na teatrze było też
po roku 1915 środowisko dziennikarsko-literacko-teatralne, skupiające w swych szeregach kilku uznanych dziennikarzy, pisarzy i artystów.
Lata 1917–1918 przyniosły znaczny spadek frekwencji. Działania wojenne sprawiały, że wieczorne wizyty w teatrze stały się niebezpieczne. Na przedstawienia przychodzili
wówczas jedynie najwierniejsi widzowie. W równym stopniu zainteresowani byli ambitnym repertuarem, jak i lekką rozrywką, która stanowiła swoiste antidotum na dramatyczne wydarzenia i problemy codzienności.

3. Teatr „Studya” Stanisławy Wysockiej
Przemiany organizacyjne
Stanisława Wysocka była jednym z kilkorga artystów regularnie goszczących w stałym
teatrze dramatycznym. Po raz pierwszy zagrała w roku 1910, w jeszcze na wpół amatorskim zespole KPTMS. Parokrotnie otrzymywała propozycję stałego angażu, szczególnie
po roku 1914, kiedy zamieszkała w Kijowie. Konsekwentnie odmawiała, a wynikało
to głównie z krytycznego stosunku do programu i poziomu artystycznego tej trupy.
Na początku 1915 roku, w jednym z listów do twórcy MCHAT-u Konstantego Stanisławskiego pisała: „U nas jest strasznie. Teatry pełne okropnych sztuk, w których wciąż
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„Goniec Kijowski” 1915, nr 15.
„Goniec Kijowski” 1915, nr 28.
Zob. „Dziennik Kijowski” 1915, nr 266.
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mowa o Niemcach, sztuka odeszła daleko, daleko i Bóg wie, czy powróci”109. Wysockiej
brakowało jednak aktywności zawodowej i bardzo możliwe, że już wtedy planowała założenie własnej, niezależnej placówki, która ożywiłaby życie teatralne miasta, proponując program artystyczny dla bardziej wyrafinowanej publiczności. W przywołanym
wcześniej liście do twórcy Teatru Artystycznego znalazł się i taki fragment: „Zmęczyłam
się, zatęskniłam straszliwie bez sztuki, bez tego wszystkiego, co do tej pory wypełniało
moje życie. [...] Często więc jestem myślą z Panem, wspominam to, co mi Pan mówił
o swoich nowych poszukiwaniach i wyrywam się duszą do Moskwy...”110
List do Stanisławskiego zbiegł się w czasie z zamieszczeniem przez Wysocką w „Dzienniku Kijowskim” ogłoszenia, w którym zapraszała wszystkich chętnych na „lekcje dykcji,
wymowy i deklamacji”111. Nauka miała się odbywać w jej prywatnym mieszkaniu, popołudniami, od godziny 13 do 17. Nie wiadomo, z jakim odzewem spotkało się to ogłoszenie. Wysocka tymczasem po paru tygodniach wyjechała do Moskwy, aby spotkać się
ze Stanisławskim, oglądać spektakle przygotowane przez MCHAT, a także obserwować
prace I Studia aktorskiego utworzonego przy tym teatrze. Wyjazd stanowił bezpośrednią
inspirację do założenia własnego zespołu, działającego na podobnych zasadach co moskiewskie studio.
W marcu 1915 roku artystka dysponowała już grupą osób, z którą rozpoczęła w swym
mieszkaniu pracę dydaktyczną. Z listu do twórcy Teatru Artystycznego wynikało, że poza
lekcjami sztuki aktorskiej prowadziła z młodzieżą prace nad realizacją konkretnego spektaklu. Tym samym prywatne lekcje przerodziły się w studio aktorskie. W jego skład, zgodnie z wymogami stawianymi przez Wysocką, weszły osoby niemające wcześniej żadnych
profesjonalnych związków z teatrem. Studio liczyło początkowo 22 osoby, jednak rotacja
kadr była bardzo duża i liczba uczestników zmieniała się z tygodnia na tydzień. Amatorzy
określali siebie mianem „studyjców”. Próby odbywały się dwa razy w tygodniu.
Zespół pozostawał całkowicie poza zainteresowaniem mediów. Dopiero pod koniec
1915 roku, gdy rozpoczęto przygotowania do pierwszego publicznego pokazu, wynajmując salę teatralną w centrum miasta, prasa zamieściła kilka niezbyt obszernych informacji. Najprawdopodobniej wtedy doszło do oficjalnego zarejestrowania zespołu i przyjęcia nazwy „Studya”. Jarosław Iwaszkiewicz twierdził, że odejście od polskiej pisowni
było dziełem przypadku i wynikiem nieporozumienia: „Wysocka nie znała dobrze języka
rosyjskiego i myślała, że nazwa ‘Studia’ Stanisławskiego to pluralis od ‘studium’. A słowo
to po rosyjsku oznacza pracownię. Nazwa Wysockiej „Studya” była kłopotliwa, używano
jej jako liczby mnogiej, trudności były z jej odmianą. Tak już zostało, ale nazwa prowadzi
do różnych bałamuctw lingwistycznych i gramatycznych”112.
Wiktoria Pawłowa, jedna z badaczek ukraińskiego etapu życia i działalności literackiej
i artystycznej Jarosława Iwaszkiewicza, na łamach dwumiesięcznika „Ukrainskij Teatr”
pisała, że polski pisarz pomógł Wysockiej w uzyskaniu zgody Kijowskiego Gubernatora
109
S. Wysocka, Listy do Konstantego Stanisławskiego (fragment listu, nr 7 ze stycznia 1915 roku), „Pamiętnik
Teatralny” 1961, z. 2, s. 233.
110
Tamże.
111
„Dziennik Kijowski” 1915, nr 14.
112
J. Iwaszkiewicz, Stanisława Wysocka i jej kijowski teatr „Studya”, Warszawa 1963, s. 40.
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na działalność zespołu. Prośby o otworzenie nowych placówek artystycznych były dużo
poważniej traktowane przez władze, jeśli dołączone były do nich rekomendacje znanych
osób. Iwaszkiewicz tymczasem osobiście znał wybitną ukraińską artystkę, Marię Zankowiecką, i miał poprosić ją o wstawiennictwo. Ta zgodziła się, dzięki czemu jej pismo
dołączono do aplikacji Wysockiej. Zaskakująca informacja nie znajduje jednak potwierdzenia we wspomnieniach samego Iwaszkiewicza. Co więcej, przywołane przez pisarza
informacje wykluczają w ogóle możliwość jego uczestnictwa w procesie legalizowania
działalności „Studyów”. Jeśli więc Zankowiecka w jakikolwiek sposób wspomagała Wysocką w jej staraniach o zgodę Kijowskiego Gubernatora na otwarcie teatru, uczyniła tak
bez pośrednictwa Iwaszkiewicza.
W pierwszych miesiącach struktura organizacyjna zespołu nie została formalnie określona. Nie było zresztą takiej konieczności, gdyż Wysocka pozostawała niekwestionowanym liderem i kierownikiem. Do „Studyów” nie zatrudniła żadnych dodatkowych
pedagogów i jako jedyna posiadała kwalifikacje zawodowe, doświadczenie aktorskie,
reżyserskie i pedagogiczne. Silny charakter artystki przemawiał za tym, że ster rządów
dzierżyć będzie mocną ręką. Potwierdzali to sami „studyjcy”. Z informacji, jakich udzielała prasie, wynikało jednak, że pomimo surowych zasad intensywnej pracy, wzorowanych na moskiewskich studiach Stanisławskiego, działalność placówki miała się opierać
na przyjaźni i współpracy.
Pierwsze cztery publiczne pokazy, pomimo uchybień warsztatowych, okazały się sukcesem artystycznym i marketingowym. O amatorskim zespole zaczęto coraz więcej pisać
i mówić. W rezultacie u Wysockiej zjawił się bogaty ziemianin, Stanisław Dunin-Karwicki, który zadeklarował pomoc finansową, pozwalającą na rozszerzenie ram działania
aktorskiego studia. Zyskując możnego sponsora, „Studya” mogły wynająć salę teatralną
w pełni dostosowaną do wymogów działalności Wysockiej. Wkrótce kierowniczka zaczęła rozważać możliwość otworzenia teatru regularnie grającego przedstawienia. Zbigniew
Wilski twierdził, że korespondowało to z założeniami pedagogicznymi Wysockiej, która
uważała, że kształcenie młodzieży powinno się odbywać w powiązaniu ze sceną. Decyzja
o przekształceniu studia aktorskiego w teatr została także przyspieszona przez złaknionych
występów na scenie „studyjców”. Wysocka pisała o tym Stanisławskiemu, twierdząc, że
gdyby nie zdecydowała się na otwarcie regularnego teatru, „wszystko by przepadło”113.
Przy reorganizacji bardzo pomógł Wysockiej przyszły sponsor, Dunin-Karwicki,
a także jego żona, Eleonora Borzęcka. Zmiany nastąpiły w czasie przerwy wakacyjnej
w 1916 roku. Wysocka zatrudniła wówczas grupę aktorów zawodowych, którzy wraz
z nią tworzyć mieli trzon artystyczny zespołu. W rezultacie w ramach „Studyów” funkcjonowały dwie różne instytucje: szkoła aktorska oraz zawodowy teatr, określany w prasie jako Teatr Kameralny. Inauguracja pierwszego sezonu miała miejsce w październiku
1916 roku.
Udział „studyjców” w realizacji przedstawień był minimalny. W kolejnych premierach kluczowe role obsadzali aktorzy zawodowi, a dla amatorów zarezerwowane były co
113
S. Wysocka, Listy do Konstantego Stanisławskiego (fragment listu nr 12), „Pamiętnik Teatralny” 1961, z. 2,
s. 237–238.
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najwyżej drobne postaci epizodyczne. Młodzi adepci sztuki aktorskiej byli początkowo
pełni zapału: „siedzieli w kasie, sprzedawali kanapki i herbatę w bufecie (notabene świetnie zaopatrzonym) i pracowali w charakterze statystów, a nawet pomocników, techników, elektryków czy stolarzy... [...] Bo teatr w dalszym ciągu nazywaliśmy «naszym»”114.
Teatr Kameralny grał najczęściej cztery razy w tygodniu, we wtorki, czwartki, soboty
i niedziele. Godziny poranne i południowe wypełniały aktorom zawodowym próby bieżącego repertuaru, w których uczestniczyli słuchacze studia. Praca studyjna Wysockiej
z amatorami odbywała się popołudniami, a także w wieczory wolne od spektakli. Kierowniczka „Studyów” spędzała tym samym w teatrze niemal całe dnie. Iwaszkiewicz
wspominał: „[...] przez cały czas miała coś do roboty. Bo oprócz czysto teatralnej, trzeba
dodać, że wglądała w każdy szczegół. Była inspicjentem, maszynistą, dyrektorem, administratorem, nauczycielem, elektrotechnikiem. Z namiętnością odtwarzała za kulisami
dźwięk ostrzenia kosy w sztuce Maeterlincka lub wykonywała za sceną polkę finałową
Świerszcza za kominem, gdy jej uczniowie tańczyli ją na scenie. [...] Nieraz można było
widzieć panią Stanisławę palącą w piecach”115.
Kolejne przemiany organizacyjne nastąpiły po 5 miesiącach. 7 kwietnia 1917 roku
w gmachu teatru odbyło się zebranie zespołu, w czasie którego jednogłośnie zadecydowano o powstaniu Towarzystwa Popierania Teatru „Studya”. W krótkim czasie przyjęło
ono statut i regulamin wewnętrzny116. Oba dokumenty pomógł opracować kijowski
adwokat, a zarazem uczestnik „Studyów”, Walery Jastrzębiec-Rudnicki. Cele i powody
powstania Towarzystwa nie są do końca oczywiste. Oficjalnie, jak informował pierwszy punkt statutu, miało ono służyć materialnemu i moralnemu wspieraniu placówki.
Wysocka posiadała co prawda prywatnego sponsora, jednak w ciężkich i niepewnych
czasach trudno było opierać powodzenie finansowe placówki na hojności i dobrej woli
jednej tylko osoby. Chcąc zapewnić sobie stałe źródło finansowania, Towarzystwo, prócz
członków zwyczajnych złożonych z osób na co dzień pracujących w zespole i opłacających symboliczne składki, zrzeszać miało także członków popierających, ludzi wpływowych i majętnych, gotowych wspierać teatr większymi sumami.
Iwaszkiewicz twierdził, że za zmianami kryła się chęć nadania legalnych form działalności instytucji, która była w połowie szkołą aktorską, a w połowie teatrem. Prawne
usankcjonowanie „Studyów” miało stanowić ich ochronę w bardzo niespokojnych i niestabilnych politycznie czasach. Nie są to jednak wszystkie przyczyny powstania Towarzystwa. W miarę upływu czasu amatorzy byli coraz bardziej niezadowoleni ze swej pozycji
w „Studyach” i ograniczonej możliwości występów na scenie. Apodyktyczny charakter
Wysockiej nie zjednywał jej zwolenników. Atmosfera stała się napięta. Wysocka liczyła,
że kompromis, jakim będzie nadanie „Studyom” bardzo demokratycznego statutu, dowartościuje młodzież i powstrzyma konflikty. Nie chciała powielać błędów, jakie w tym
samym niemal czasie popełniał, nieskory do dialogu z aktorami, Rychłowski.
W rezultacie reorganizacji na czele teatru stać miał, obierany przez cały zespół, zarząd. W jego skład wchodzili: prezes (jako pierwszy wybrany został Walery Jastrzębiec114
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-Rudnicki), wiceprezes (Józef Krokowski), kierownik artystyczny (Stanisława Wysocka)
oraz komisja artystyczna (Wysocka, Jastrzębiec-Rudnicki, Iwaszkiewicz i Mieczysław
Szpakiewicz). W świetle zapisów statutu zespół wybierał jednak nie tylko zarząd, ale
też reżyserów, scenografów, a nawet kierownika literackiego i artystycznego teatru, „co
przeczyło już wszelkiemu zdrowemu rozsądkowi”117. Zezwalając na takie uregulowania, Wysocka popełniała duży błąd, otwierając furtkę, by niezadowolony zespół mógł
w przyszłości zwolnić ją z teatru.
Scenariusz taki zrealizował się już po kilku miesiącach, w dużej mierze za sprawą
Stanisława Pieńkowskiego, podburzającego aktorów przeciw Wysockiej. Recenzent teatralny „Dziennika Kijowskiego” należał początkowo do grona wielkich zwolenników
i propagatorów „Studyów”. Uważał się wręcz za współtwórcę profilu artystycznego zespołu, gdyż na łamach prasy formułował cele i zadania nowej placówki, niekiedy wręcz
pouczając Wysocką, jak ma wyglądać tworzony przez nią teatr. Niezależne działania Wysockiej zraziły jednak Pieńkowskiego i po serii bardzo krytycznych artykułów ogłosił, że
usuwa się od wszelkiej współpracy. Pomimo tych zapewnień w dalszym ciągu spędzał
z częścią grupy wiele czasu, przychodził na próby i zebrania teatru, nastawiając słuchaczy
przeciw Wysockiej. Udało mu się podważyć ich zaufanie do kompetencji kierowniczki.
Znikła też, tak silna na początku, więź i stopień identyfikowania się „studyjców” i aktorów z proponowanym przez Wysocką programem artystycznym.
Narastający konflikt doprowadził do tego, że spektakl „Rosmersholm” zszedł z afisza
na skutek protestów zespołu, uważającego realizację sztuki Ibsena za sprzeniewierzenie
się linii artystycznej teatru. Kolejne tygodnie nie poprawiły sytuacji, w rezultacie czego
Wysocka z dniem 14 grudnia 1917 roku odeszła ze „Studyów”, „zrzucając z siebie wszelką odpowiedzialność”118 za przyszłe funkcjonowanie tej placówki. Pierwszoplanową rolę
w zespole zaczął wówczas odgrywać Pieńkowski. W „Dzienniku Kijowskim” w lutym
1918 roku pisał, że od tego momentu zespół wreszcie zyskał „pełną swobodę przejawiania ducha swego i woli twórczej”119. Nowy kierownik liczył, że pozyska nowych,
nie mniej znanych niż Wysocka współpracowników, w tym Osterwę. Do tego ostatniego zgłosili się przedstawiciele zespołu, oferując stanowisko kierownika artystycznego.
Osterwa, solidaryzując się z Wysocką, zdecydowanie odmówił.
Odejście Wysockiej stanowiło artystyczny koniec placówki. Pieńkowski w żaden sposób nie był w stanie udźwignąć ciężaru kierowania sceną. Do zamknięcia „Studyów” przyczyniły się też czynniki zewnętrzne. W styczniu 1918 roku budynek teatru został poważnie uszkodzony w czasie ostrzału artyleryjskiego. Wkrótce potem wkraczający do Kijowa
bolszewicy zarekwirowali gmach na potrzeby armii. Po rezygnacji Wysockiej zespół nie
przygotował już żadnej nowej sztuki, zagrał natomiast około 20 starszych spektakli.
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Sale teatralne
W ogłoszeniu, jakie zamieściła Wysocka w 1915 roku, informującym o udzielanych
przez nią prywatnych lekcjach, podała swój prywatny adres zamieszkania, przy ulicy
Stołypinowskiej 43/8. Była to pierwsza, prowizoryczna jeszcze siedziba „Studyów”,
w której artystka odbywała ćwiczenia warsztatowe z aktorami. Miejsce wykorzystywane było i potem, gdy „Studya” znalazły stałe lokum, na dodatkowe próby indywidualne. O specyficznej atmosferze panującej w mieszkaniu kierowniczki pisał Iwaszkiewicz,
jeden z częstszych uczestników tych indywidualnych prób: „Mieszkanie Wysockiej na
Małej Włodzimierskiej w Kijowie (oficjalnie nazywała się ta ulica Stołypinowska) pełne
było prześlicznych mebli; wielka kolekcja czeczotki słynęła wśród przyjaciół artystki.
Mężem Wysockiej był wówczas Grzegorz Stanisławski, lekarz, uroczy człowiek, brat malarza Jana Stanisławskiego. Toteż ściany tego mieszkania, które sprawiało wrażenie małego muzeum raczej niż prywatnego schronienia, zawieszone były malutkimi obrazkami
Stanisławskiego, wśród których było mnóstwo widoków Kijowa i pejzaży ukraińskich.
Dla młodego człowieka, jakim wtedy byłem, mieszkanie to zdawało się tajemniczym,
a w każdym razie mocno onieśmielającym przybytkiem. Przychodziłem tam tylko na
lekcje [...]. Wśród tych jasnych mebli i małych, kolorowych obrazków, wśród kolekcji
cudownych tabakierek, jakie były pasją Grzegorza Stanisławskiego, widzę i do końca
życia mojego będę widział wyniosłą postać pani Stanisławy, jej uśmiech i blask jej oczu
i majestatyczny zwrot głowy w moją stronę: – No, a teraz pan Jarosław”120.
Chcąc wystawić w lutym 1916 roku pierwsze cztery spektakle Świerszcza za kominem,
Wysocka zmuszona była wynająć normalną scenę teatralną. Wybór padł na salę Klubu
Pracowników Bankowych przy ulicy Kreszczatik 7. Nie była to korzystna lokalizacja.
Sala była zbyt duża, jak na potrzeby kameralnego teatru, z fatalną akustyką, a do tego
jeszcze dysponowała niezwykle płytką i wąską sceną. Nie posiadała też amfiteatralnie
wznoszącej się widowni, a jedynie ustawione na jednym poziomie rzędy krzeseł. Wysocka rozpoczęła intensywne poszukiwania innej sali, w której mógłby rozpocząć działalność Teatr Kameralny. Początkowo zainteresowała się pomieszczeniem znajdującym
się na 3 piętrze budynku przy ulicy Kreszczatik 14. Dziesiątego lipca 1916 roku wystosowała do Naczelnika Kijowskiej Policji oficjalne pismo z prośbą o zgodę na wystawianie przedstawień pod wskazanym adresem. Prosiła jednocześnie o wyznaczenie komisji,
która dokonałaby inspekcji budowlanej pomieszczenia i wydała zgodę na zaadaptowanie
lokalu na potrzeby teatru121. Odmowę wysłano 29 lipca z Komisji Lokalowej. Za powód
podano, że teatr na 3 piętrze budynku, w którym znajdowały się prywatne mieszkania,
nie posiadałby oddzielnych wyjść, a widzowie musieliby korzystać z tej samej klatki
schodowej co mieszkańcy122.
Dopiero we wrześniu Wysockiej udało się znaleźć odpowiednie miejsce. Iwaszkiewicz pisał o nim: „Teatr ten mieścił się w dobrze mi znanym gmachu. Był to tak zwany
120
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‘osobniak’, czyli pałacyk jednorodzinny, bardzo zresztą okazały, stojący przy ulicy Krągło-Uniwersyteckiej, jak ją nazywali Polacy, a więc w samym centrum miasta. W latach
poprzedzających wojnę w pałacyku tym mieszkała rodzina senatora Gotowcowa [...]”123.
W porównaniu ze ścisłym centrum Kijowa, jakim wcześniej interesowała się Wysocka,
ulica Krugło-Uniwersytecka leżała mimo wszystko nieco na uboczu. Należało przejść na
przeciwległy, w stosunku do klubu „Ogniwo”, koniec Kreszczatika, a następnie przy Placu Besarabskim skręcić w lewo i urokliwie wijącą się w górę uliczką Krugło-Uniwersytecką przejść jeszcze około 400 metrów do numeru 7W. Kolejne 400 metrów dzieliło to
miejsce od dawnej siedziby Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego, na którego lokalizację tak bardzo narzekał parę lat wcześniej jeden z recenzentów, zmuszonych w deszczu
pokonywać strome kijowskie ulice.
Niezaprzeczalnymi walorami tej lokalizacji były jednak przestronność budynku (dziewięć obszernych pomieszczeń, w tym największe, które łatwo można było przystosować do
potrzeb kameralnego teatru) oraz uroczy ogród. Pismo z prośbą o zgodę na prezentowanie
przez Wysocką przedstawień teatralnych w budynku przy Krągło-Uniwersyteckiej 7W wystosowane zostało do Komisji Budowlanej 2 października 1916 roku. 12 października komisja dokonała przeglądu budynku i już następnego dnia pozytywnie zaopiniowała prośbę
Wysockiej124. Zwrócono jedynie uwagę na konieczność zachowania większych odstępów
pomiędzy krzesłami oraz ich odpowiedniego przymocowania do podłogi. Protokół w tej
sprawie został sporządzony przez Komisję w dniu 17 października125.
Materiały archiwalne zawierają szczegółowe plany budynku, schemat jego położenia
względem innych domów, a także układ sceny i widowni. Potwierdzają one większość
opisów, jakie pozostawili aktorzy, w tym najpełniejszy pióra Jarosława Iwaszkiewicza:
„Główny salon pałacyku był tak wielki, że dała się w nim skonstruować widownia i scena. Scena była na równym poziomie z pierwszym rzędem, jak potem w ‘Reducie’, a miejsca dla widzów wznosiły się w górę dość stromo. Miejsc było około stu. Widoczność
z każdego miejsca była doskonała. Dawny salonik i pokój starego senatora stały się salonami dla publiczności, bardzo ładnie urządzonymi – miało się wrażenie prywatnego
mieszkania. Za sceną ciągnął się duży korytarz, gdzie znajdowały się garderoby i rekwizytornie. Duży jadalny pokój tworzył olbrzymią kulisę, skąd było wejście do jeszcze
jednego pokoju. Tam mieściła się biblioteka kijowskiego związku dziennikarzy, był to
pokój – siedziba ‘orkiestry’”126.
Do informacji przekazanych przez Iwaszkiewicza należałoby jeszcze dodać, że autorem projektu przystosowania budynku do potrzeb teatru był architekt Czesław Przybylski, wcześniej projektant Teatru Polskiego w Warszawie. Pierwszy rząd foteli dzieliło od
sceny zaledwie pół metra. Przed sceną, pozbawioną budki suflera, zawieszona została
ciężka, pluszowa, rozsuwająca się na boki kurtyna. Cała sala charakteryzowała się wyśmienitą akustyką. Z boku sceny mieścił się pokój wykorzystywany jako foyer i bufet.
Teatr dysponował też oddzielnym pokojem, w którym odbywały się próby analityczne.
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53. Prośba Stanisławy Wysockiej do Komisji Budowlanej z dnia 29 września 1916 roku

Jedyna rzecz, którą trudno dziś jednoznacznie rozstrzygnąć, to dokładna liczba miejsc
w „Studyach”. Zmienia się ona w zależności od źródła. Iwaszkiewicz ostrożnie pisał
o około 100 miejscach. Stanisław Kwaskowski127 podawał już precyzyjnie, że na widowni mogło zasiąść 115 widzów, rozlokowanych w 8 rzędach krzeseł. Tymczasem „Głos
Petersburski” z 5 listopada 1916 roku donosił o niespełna 100 miejscach w 7 rzędach,
zaś „Kłosy Ukraińskie” z grudnia 1916 roku o 96 miejscach. Jeśli wierzyć zachowanemu
szkicowi teatru, widnieje na nim 99 miejsc dla widzów, usytuowanych w 8 rzędach,
przy czym 7 pierwszych rzędów posiadało po 12 krzeseł, a ostatni rząd – 15. Różnicę
trzech miejsc, w porównaniu z informacją podaną w „Kłosach Ukraińskich”, dałoby
się wytłumaczyć tym, że zachowany w archiwum szkic stanowi dopiero projekt, jeszcze
sprzed decyzji Komisji Lokalowej, a dostosowanie go do zalecanych przez Komisję ko127
S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M 521 (13), s. 184.
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54. Plan domu przy ulicy Krugło-Uniwersyteckiej 7W (obecnie nr 10), w którym mieścił się
Teatr „Studya”
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55. Protokół Komisji Budowlanej z dnia 17 października 1916 r.
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56. Przekrój widowni teatru „Studya”

rekt kosztowało teatr owe 3 krzesła. Wydaje się więc, że wersja 96 krzeseł, amfiteatralnie
wznoszących się w 8 rzędach, jest najbardziej prawdopodobna.
Inna sporna kwestia, z jaką przez lata borykali się historycy teatru, związana była
z tym, w którym z zachowanych budynków przy ulicy Krugło-Uniwersyteckiej mieściły
się „Studya”. W szeregu opracowań podawano, że chodzi tu o gmach oznaczony obecnie
numerem 12, zaś w czasach Wysockiej – 7B. Budynek ten, co zgadzałoby się z opisem
pozostawionym przez Iwaszkiewicza, przetrwał wojnę i rzeczywiście robi wrażenie niezwykle okazałego. Wybudowany został w 1910 roku przez Andrieja Sawickiego, nie był
jednak przed I wojną światową zamieszkały przez rodzinę senatora Gotowcowa. Tymczasem w najnowszym wydaniu książki Osobniaki Kijewa podawana jest informacja, że Wysocka przerobiła na potrzeby swego kameralnego teatru gmach znajdujący się wówczas
pod numerem 7W, a dziś zlokalizowany przy Krugło-Uniwersyteckiej 10128. Również
on przetrwał wojnę, jest znacznie starszy, gdyż wybudowano go w roku 1892. Wszelkie
wątpliwości na korzyść lokalizacji przy ulicy Krugło-Uniwersyteckiej 7W (obecnie numer 10) rozwiewają plany budynku odnalezione w Państwowym Archiwum Obwodu
Kijowskiego. Prawdopodobnie błąd i pierwotna lokalizacja pod numerem 7B wzięła się
z pomyłkowego wzięcia rosyjskiej litery W (pisanej jako B) za polskie B.

128
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57. Plan widowni teatru „Studya”

58. Współczesny widok budynku przy ulicy Krugło-Uniwersyteckiej, kiedyś 7B, a obecnie nr 12
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59. Budynek dawnego teatru „Studya” (widok współczesny)

60. Budynek dawnego teatru „Studya” (widok współczesny)
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61. Wycinek planu Kijowa obrazujący położenie teatru „Studya” i jego najbliższą okolicę

62. Pokój, w którym mieściła się sala teatralna teatru „Studya” (widok współczesny)
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63. Pokój, w którym mieściła się sala teatralna teatru „Studya” (widok współczesny)

64. Plafon w sali teatru „Studya” (widok współczesny)
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65. Pokój, w którym mieściło się foyer teatru „Studya” (widok współczesny)

Podstawowe cele powstania i program „Studya”
Gdy na początku 1915 roku Wysocka przebywała w Moskwie, oglądając spektakle I Studia MCHAT-u, twórca tego teatru miał jej powiedzieć: „Niech Pani tworzy takie Studio
dla przyszłej Odrodzonej Polski”129. Kijowski etap poszukiwań artystycznych Wysockiej
stanowił w ogromnej mierze realizację tego właśnie zadania. „Studya” w mniejszym stopniu nastawione były na sukces, jaki mogłyby odnieść wśród kijowskiej publiczności. Nie
129
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miały też ambicji, aby głównym motorem ich działania była misja krzewienia kultury
narodowej wśród rodaków na emigracji, choć oczywiście w jakiejś mierze takie zadania placówka także wypełniała. Wysocka chciała zaś zbudować podwaliny nowoczesnej
narodowej sceny, która, po kijowskim terminowaniu, pełnym blaskiem zaświeci w wolnej Polsce. Poszukiwania twórcze, uczenie się i zdobywanie nowych doświadczeń miały
pierwszorzędne znaczenie, zaś samo realizowanie i wystawianie przedstawień stanowiło
element edukacji zespołu i pokazywało, jakie rezultaty przynosiła praca warsztatowa.
Myślenie takie znalazło odzwierciedlenie w przyjętym w 1917 roku statucie Towarzystwa Popierania Teatru „Studya”, w którym przede wszystkim mówiło się o obowiązku
szkolenia zastępu młodych, wykształconych sił aktorskich, służących prawdziwej sztuce,
a dopiero potem o trosce o jak najwyższy poziom przedstawień. Drugim priorytetowym
celem „Studyów” było wychowanie wykształconej publiczności, rozumiejącej nowy, zreformowany teatr. Odejście przez Wysocką od czysto studyjnej pracy i regularne pokazywanie spektakli szerokiej publiczności stanowiło podstawowy element edukacji widzów.
Wybór repertuaru również warunkowały względy dydaktyczne. Kolejne przygotowywane przez Wysocką sztuki przedstawiały się jako etapy kształcenia aktora i publiczności.
Wysocka stroniła od formułowania programu na forum publicznym. Wyręczał ją
w tym chętnie, choć nie zawsze w sposób odpowiadający intencjom założycielki, Stanisław Pieńkowski. Do opublikowania obszernego artykułu w „Kłosach Ukraińskich”130,
który może być traktowany jako wypowiedź programowa, skłoniły artystkę krytyczne
artykuły prasowe, jakie pojawiły się po pierwszych przedstawieniach, świadczące o całkowitym niezrozumieniu idei „Studyów”. Wysocka akcentowała, że zależy jej na reformie
polskiego teatru. Poznając idee prawie wszystkich liczących się wówczas europejskich
twórców, tylko występy Eleonory Duse i przedstawienia MCHAT-u, a w pierwszym
rzędzie Świerszcza za kominem, uznała za warte uwzględnienia przy wyborze własnej
drogi twórczej. Odwołując się do historii teatru, jako dodatkową inspirację poszukiwań
podawała starożytny teatr grecki, średniowieczne misteria oraz teatr elżbietański. Te odległe od siebie wizje artystyczne łączył jeden wspólny element – teatr poruszał widzów
i odwoływał się do ich wyobraźni. Artyści dążyli do pokazania syntezy rzeczywistości,
oddania istoty i ducha zjawisk, a nie wiernego ich obrazu.
Z takiego myślenia brała się krytyka teatru współczesnego, przesiąkniętego naturalizmem, a także charakteryzującego się zamiłowaniem do zbytniego przepychu, widowiskowości i aktorskiego popisu. Teatr „Studya” miał się temu przeciwstawić, powrócić do
tego, co stanowiło „istotę i ducha teatru”, dążyć do maksymalnej prostoty, wyrażającej się
zarówno w sposobie urządzenia sceny, dekoracjach i kostiumach, jak i sposobie gry aktorskiej. Wysocka postulowała, by wszystkie elementy spektaklu pozostawały z sobą w jak
największej harmonii, współtworząc przedstawienie i służąc przekazywaniu zamierzonych
przez twórców treści. Należało odrzucić wszystkie zbędne „ozdobniki”, burzące tę harmonię i przeszkadzające w odnajdywaniu podstawowych i najistotniejszych treści sztuki.
Praktyczną konsekwencją tych postulatów, inspirowaną teatrem Stanisławskiego,
była rezygnacja z rampy scenicznej, dzięki czemu dochodziło do identyfikacji widza
130
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z tym, co dzieje się na scenie, i znikał sztuczny podział na świat aktorów i publiczności;
odrzucenie osoby suflera, co stawiało przed aktorami konieczność perfekcyjnego opanowania tekstu, a zarazem sprawiało, że spektaklu nie zakłócały pauzy i niezwiązane z akcją
szepty, zaś wykonawcom pozwalało na pełne wczucie się w odtwarzaną przez siebie postać; rezygnacja z braw – jako manifestacja idei, że teatr służy przekazywaniu ważnych
treści i jest dla twórców misją, której nie wykonują z myślą o poklasku i popularności;
a także bezwzględny zakaz spóźniania się widzów na przedstawienia. Pracownicy teatru
byli w tej ostatniej sprawie całkowicie bezwzględni, nie wpuszczając na salę nikogo po
rozpoczęciu przedstawienia.
W nowym, zreformowanym teatrze Wysockiej kluczowe miejsce zajmować miał aktor jako główny nośnik przekazywania widzowi tekstu dramatycznego. Kierowniczka
„Studyów” bardzo krytycznie oceniała stan przygotowania do zawodu współczesnego
aktora. Był to główny powód sięgnięcia po amatorów. Także później, otwierając Teatr
Kameralny, zatrudniła młodych, zawodowych wykonawców, nieprzesiąkniętych rutyną. Ćwiczeniom aktorskim Wysocka poświęcała najwięcej czasu. Harmonogram zajęć
zawierał wykłady z literatury, lekcje plastyki scenicznej oraz rytmiki według systemu
Dalcroze’a. Brak było przy tym zadań stricte warsztatowych, które zastąpiła pracą nad
konkretnymi tekstami. Starała się o ich dużą różnorodność, zarówno ze względu na
możliwość wszechstronnego przygotowania aktorów, jak i sprawdzenia, czy przyjęte
przez nią metody mogą być wykorzystywane przy każdego rodzaju tekstach. W kolejności pracowano więc nad Świerszczem za kominem według Ch. Dickensa, Balladyną
J. Słowackiego, Ślubami panieńskimi A. Fredry oraz Śniegiem S. Przybyszewskiego. Próby
warsztatowe sporadycznie prowadziły potem do publicznej prezentacji.
Największy nacisk Wysocka kładła na kształcenie emisji głosu. Należało tak wypowiadać tekst, aby widz odczuwał prawdziwość i autentyczność przekazywanych mu racji.
Pracując nad głosem młodych wykonawców, kierowniczka starała się rozbijać u nich
wszelkie sztampy, utarte przyzwyczajenia i nawyki, które zakłócały szczerość emocji
i przekazywanych treści. Istotne było, aby aktor odnajdywał indywidualny styl wypowiedzi dla każdej postaci, odchodząc od szablonu i rutyny. W trakcie prób najwięcej
czasu poświęcano na ćwiczenia wymowy, rytmiki i intonacji. Słuchacze powtarzali źle
wymawiane fragmenty aż do osiągnięcia właściwego rezultatu, nawet jeśli miało to trwać
wiele godzin. W wypadku większych trudności Wysocka spotykała się na próbach indywidualnych.
Szczególną wagę kierowniczka przywiązywała do sposobu mówienia wiersza. Iwaszkiewicz pisał: „Piłowała nas pod tym względem ogromnie. Kazała zawieszać głos na
każdej linijce, uważać na cezury i pilnie odróżniać kropki od przecinków. Kropki nazywała całą pauzą, a przecinki półpauzą. Niektóre przejścia rytmiczne, zawieszania głosu,
cezury mordowała godzinami. „Skoro autor napisał sztukę wierszem – powiadała – to
nie po to, abyśmy ją mówili prozą”131. Uważała, że należy wyczuć i zachować metrykę,
rytm i melodykę wiersza, wydobywając jednocześnie jego myśli i ładunek emocjonalny.
„W rytmie bowiem i melodyce wiersza ujawniają się nurty czuciowe, które nie znalazły
131
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pełnego wyrazu w sekwencji słów”132. Traktując wiersz jak muzykę, Wysocka wymagała,
aby iloczas zajmowany przez jeden wers powtarzał się w następnym. Jeżeli wers był krótszy, to uzupełniały go pauzy. Poza tym unikała zbędnych akcentów w wierszu.
Bardzo istotnym elementem nauki aktorskiego rzemiosła w „Studyach” była umiejętność przeżywania roli – „zlanie się bez reszty z odtwarzaną postacią, przeżycie wszystkiego,
czym ona była nie tylko na scenie, ale i poza sceną, komponowanie biografii odtwarzanej
postaci we wszystkich szczegółach [...]”133. Przykład, jak konsekwentnie i drobiazgowo
wymagała od swych aktorów znajomości realiów sztuki i wczucia się w odgrywane postaci, znalazł się we wspomnieniach Janusza Strachockiego z prób Cyda. Grał on Rodryga
i w trakcie jednego z monologów Wysocka niespodziewanie zapytała go, jak wyglądają
dwie przywoływane przez niego postaci – czy są brodaci, czy ogoleni? Na zdziwienie
aktora odpowiedziała mu, że wypowiada się na temat swoich wrogów, a nie wie nawet,
z kim walczy. Nazajutrz Strachocki przedstawił kierowniczce zrekonstruowany plan terenu bitwy i wydarzeń tam się dziejących, a także odpowiedział, że jego wrogowie, jako
Maurowie, musieli być brodaci. Aktor zrozumiał też cel takiego postępowania: „W ten
sposób budziła i wciągała do pracy na scenie artystyczną wyobraźnię aktora”134.
Wysocka otwarcie przyznawała, że przyjęte przez nią metody pracy inspirowane były
ideami Stanisławskiego. Podkreślała jednak, że nie chce ślepo naśladować swego mistrza.
Uznawała to za niecelowe przede wszystkim dlatego, że język polski i rodzima sztuka
dramatyczna nie poddadzą się nawet najciekawszej, obcej formie teatralnej. Twierdziła
zarazem, że teatr polski nie wypracował jeszcze własnego stylu. Postulowała więc: „[...]
powinniśmy tworzyć swój nowy teatr, gdyż ten dotychczasowy jest pusty i króluje w nim
szablon”135. Przyznawała też uczciwie, że będąc na początku drogi reform, nie wiedziała do końca, ku czemu ona prowadzi i jak ta nowa, własna forma powinna wyglądać.
Odpowiedź na to pytanie miały dać dopiero kolejne, przygotowywane przez „Studya”
przedstawienia.

Zespół i jego widownia
Z zachowanych źródeł udało się wynotować nazwiska ponad 40 osób136, które brały
udział w pracach aktorskiego studia Wysockiej. Nie jest to pełna lista, gdyż nie obejmuje
pierwszych miesięcy pracy, gdy publicznie nie mówiono w ogóle o istnieniu placówki,
a rotacja uczestników była bardzo duża. W sezonie 1916/1917, wliczając także lutowe wystawienia Świerszcza za kominem, padają nazwiska 27 amatorskich wykonawców.
W sezonie 1917/1918 grupa „studyjców” powiększyła się do 28 osób, przy czym 13
słuchaczy odeszło z zespołu, a w ich miejsce pojawiło się 14 nowych. W grupie akto132
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rów profesjonalnych znaleźli się: Mieczysław Szpakiewicz, Michalina Jasińska, Bolesław
Szczurkiewicz, Nuna Młodziejowska, Stefania Turońska oraz Helena Sikorska. W drugim sezonie od pracy w teatrze odsunęli się Bolesław Szczurkiewicz i Nuna Młodziejowska, na ich miejsce zatrudniono kilku nowych wykonawców, w tym Mariana Mariańskiego, Zofię Rodowicz oraz Wincentego Wybranowskiego.
Spośród kilkudziesięciu osób, które przewinęły się od marca 1915 do grudnia 1917
roku przez aktorską szkołę Wysockiej, zaledwie dziewięcioro amatorów kontynuowało
potem kariery aktorskie, żadnej zaś nie udało się osiągnąć spektakularnych sukcesów.
Izabela Rowicka oraz Stefania Kerntopf zatrudniły się w teatrze „Reduty”. Po odejściu
stamtąd kariera Kerntopf zakończyła się na reżyserowaniu spektakli amatorskich, zaś
Rowicka grywała w różnych zespołach prowincjonalnych. Aktorami prowincjonalnymi zostali też Jadwiga Dąbrowska, Helena Peszyńska, Julian Wołoszynowski oraz Zofia
Kałusowska. Podejmowane przez niektórych z nich próby angażu w teatrach Warszawy,
Lwowa czy Krakowa kończyły się krótkoterminowymi kontraktami i grą epizodów. Poza
tym, Józef Krokowski, Stanisław Kwaskowski oraz Walery Jastrzębiec-Rudnicki kontynuowali kariery artystyczne jako reżyserzy, kierownicy lub dyrektorzy teatrów.
Wykonawcy zawodowi współtworzący Teatr Kameralny również nie wspięli się potem
na aktorskie szczyty. Można byłoby więc mówić o nieskuteczności kształcenia aktorów
przez Wysocką. Wydaje się jednak, że kierowniczka nie poszukiwała wcale wybitnie utalentowanych wykonawców. Gdyby tak było, w szkole aktorskiej z pewnością zabrakłoby
miejsca dla Jarosława Iwaszkiewicza. On sam określał siebie jako osobę o ogromnym sercu
i znacznie mniejszym potencjale do gry. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kierowniczka
aktorskiego studia nie starała się zresztą w jakiś szczególny sposób sprawdzać jego aktorskich predyspozycji. Podobnie wyglądało angażowanie pozostałej części zespołu. Rezultat
był taki, że w recenzji z inauguracyjnego przedstawienia Świerszcza za kominem za jeden
z większych mankamentów zespołu uznano „mocny, ukraiński akcent”137.
Kryterium rekrutacji było inne. Iwaszkiewicz pisał na ten temat: „Jak posłyszałem,
otoczyła się grupą kulturalnej młodzieży polskiej w Kijowie i z nią zamierzała dokonać nowego ‘czynu’ teatralnego”138. Ważniejszy niż talent był potencjał intelektualny
i kulturalny słuchaczy. Nie musieli to być urodzeni aktorzy, ale w pierwszym rzędzie
osoby wrażliwe, otwarte na nowe trendy w sztuce, stanowiące indywidualności pełne
pasji i gotowości do realizacji zamierzonego przez kierowniczkę „teatralnego czynu”.
W grupie dominowali absolwenci kijowskich gimnazjów, studenci różnych kierunków,
od malarstwa po prawo i ekonomię, jak również absolwenci wyższych uczelni, którzy
zainteresowanie sztuką godzili z rozwijającą się karierą zawodową, jak chociażby młody
adwokat, Jastrzębiec-Rudnicki, czy prawnik, a zarazem ceniony skrzypek i kompozytor, Marceli Popławski. Dla całej grupy teatr był przygodą, niekoniecznie musiał stać
się potem celem życia. W takim kontekście nie dziwi, że spośród wychowanków „Studyów” znacznie więcej osiągnęło potem znaczące sukcesy na polu medycyny, polityki,
wojskowości prawa czy ekonomii. Wysocka zdawała sobie jednak sprawę, że właśnie
137
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takie osoby, bez względu na to, po której strony rampy scenicznej znajdą się w swoim
dorosłym życiu, wierne będą teatrowi, stanowiąc podatny grunt rozwoju nowoczesnego
teatru w wolnej Polsce.
„Studyom” udało się skupić wokół siebie ambitną i wymagającą publiczność. Na
przedstawienia nie trafiał widz przypadkowy. Rzadko można też było spotkać „stałych
bywalców” teatru Rychłowskiego. Już po pierwszych wystawieniach Świerszcza za kominem recenzenci podkreślali, że w teatrze pojawiały się osoby podchodzące do sztuki
z najwyższą powagą. Z drugiej strony podkreślano ich spontaniczność i zapał, uwidoczniające się w dyskusjach toczonych w antraktach przedstawień139. W czasie kolejnych
spektakli wyczuwalna była specyficzna więź pomiędzy publicznością i grającymi.
Widownia rekrutowała się przede wszystkim z kół inteligenckich. Wiele było młodzieży. Początkowo krąg sympatyków był dość wąski, popularność placówki stale jednak rosła. W listopadzie 1916 roku wystawieniu Upiorów towarzyszył prasowy anons:
„Wczorajsza premiera odbyła się przy zupełnie zapełnionej sali. Teatr zyskał już sympatię
szerokich kół inteligencji, której także i tym razem nie zawiódł”140. Stałymi gośćmi na
przedstawieniach byli też artyści innych zespołów, tak polskich, rosyjskich, jak i ukraińskich. Powyższa recenzja kończyła się słowami: „Praca teatru budzi coraz większe zainteresowanie tak publiczności, jak i w świecie artystycznym”141. Stanisław Kwaskowski
wspominał z kolei Balladynę zagraną specjalnie na zamówienie Stowarzyszenia Czeskiego w Kijowie, gdzie wśród widzów znalazł się między innymi przyszły prezydent Czech,
Tomasz Masaryk. W sumie spektakle obejrzało około 20 tysięcy osób. Rzadko kiedy
zdarzały się wolne miejsca.

Repertuar
Teatr „Studya” przygotował 12 premier142, na które złożyło się 14 sztuk dramatycznych.
Pierwsza, Świerszcz za kominem według Dickensa, grana w lutym 1916 roku, stanowiła
pokaz dokonań amatorskiego studia aktorskiego. Sezon Teatru Kameralnego zainaugurowano w październiku Prawdą M. Czajkowskiego (prem. 24 października 1916), a w dalszej kolejności wystawiono: Upiory H. Ibsena (prem. 9 listopada 1916), Wnętrze i Intruza
M. Maeterlincka (prem. 14 grudnia 1916), Pannę mężatkę J. Korzeniowskiego (prem.
9 stycznia 1917), Sny pór roku G. d’Annunzio, na które złożyły się dwie jednoaktówki;
Sen poranku wiosennego oraz Sen wieczoru jesiennego (prem. 4 marca 1917 roku), i Siostrę
Beatrix M. Maeterlincka (prem. 25 marca 1917 roku). W drugim sezonie zagrano: Balladynę J. Słowackiego (prem. 28 września 1917 roku), Uczone białogłowy Moliera (prem.
24 października 1917 roku), Rosmersholm H. Ibsena (prem. 6 listopada 1917 roku), Cyda
P. Corneilla (prem. 14 grudnia 1917 roku) oraz Ciotunię A. Fredry (prem. 26 stycz139
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nia 1918 roku)143. W planach były jeszcze: Elektra H. von Hofmannsthala, Sędziowie
S. Wyspiańskiego, Zwiastowanie P. Claudela, Igraszki trafu i miłości P. Marivaux, Hamlet
W. Szekspira, Salome i Tragedia florencka O. Wilde’a oraz Kleopatra C. Norwida.
W sumie zagrano 170 przedstawień: cztery, jeszcze przed oficjalnym otwarciem teatru, 102 w pierwszym i 64 w niedokończonym drugim sezonie. Wszystkie premiery
przygotowywano bardzo starannie, bez zbędnego pośpiechu. Najwięcej czasu poświęcano na próby czytane. Sporadycznie na afiszu znajdowała się więcej niż jedna sztuka.
Starano się w ramach cyklu grać jeden utwór, po czym przechodzono do następnego.
Najmniej, 11 razy, pokazano Świerszcza za kominem i Ciotunię; najwięcej, 27 razy, Balladynę, 25 razy Pannę mężatkę oraz Uczone białogłowy.
Wysocka podkreślała, że jej teatr miał być zwierciadłem i interpretatorem wielkiej
literatury. Zamierzenie takie udało się spełnić. Pokazano utwory o wysokiej wartości
literackiej. Afisz w ogromnej mierze odzwierciedlał artystyczne preferencje założycielki
teatru. Znalazło się na nim wiele dramatów, w których kreowała swe najlepsze role:
Rosmersholm, Upiory i Balladyna, a także planowane w drugim sezonie: Elektra, Sędziowie oraz Hamlet. Najczęściej sięgano po dramaty symboliczno-nastrojowe, głównie Ibsena i M. Maeterlincka. Choć kierowniczka podkreślała chęć pracy nad różnorodnymi sztukami, mniej było komedii i tragedii. W wypadku lekkiego repertuaru Wysocka
konsekwentnie sięgała po teksty klasyczne: Korzeniowskiego, Fredry czy Moliera. Przy
wyborze poważniejszego repertuaru interesowały ją zarówno tragedie klasyczne, jak i romantyczne (Corneille, Szekspir, Słowacki).
Uderzał brak dramatu współczesnego, na co skarżyli się recenzenci, uważając, że bez
nowości trudno będzie tworzyć repertuarowy teatr. Wydaje się, że twórczyni „Studyów”
nie zamykała się na wystawianie w przyszłości również sztuk najnowszych. Poszukiwania
nowego sposobu gry i inscenizacji wolała jednak rozpocząć od repertuaru, który był jej
najbliższy. Flach twierdził z kolei, że z czasem, po wypróbowaniu bardzo różnych dróg,
Wysocka uznała, że najwłaściwszą dla „Studyów” będzie „realistyczna analiza lub ulotne
mgły idealizmu, [...] gdy teatr ten wydobywa na jaw to, co kryje się w najgłębszych na
wpół tylko uświadomionych tajnikach duszy. A więc Ibsen albo Maeterlinck”144. Diagnoza taka wyjaśnia dominującą pozycję tych dwóch autorów w repertuarze „Studyów”,
uzupełnionych przez szereg planowanych do wystawienia sztuk modernistycznych (Salome, Sędziowie). Nie wyklucza jednak tego, że Wysocka zamierzała pracować także z innymi rodzajami tekstów. Należy pamiętać, że w planach repertuarowych pozostawały
zarówno komedie (Igraszki trafu i miłości), jak i tragedie (Hamlet, Elektra).
Ważnym kryterium doboru sztuk była możliwość wykształcenia u aktorów zasad gry
zespołowej, a także metody przeżywania, która miała prowadzić do ukazania prawdy
wewnętrznej wykonywanej postaci. Inauguracyjny Świerszcz za kominem nie przyniósł
jeszcze pod tym względem zadowalających rezultatów. Publiczność zauważyła w wystawie szereg różnic w porównaniu z tym, co oglądała wcześniej w teatrach. Za nową jakość uznano skupioną grę aktorów, niechęć do popisu, prostotę i niekonwencjonalność
143
144

Wszystkie daty według kalendarza nowego porządku.
„Gazeta Narodowa” 1917, nr 93.
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66. Świerszcz za kominem według Ch. Dickensa w Teatrze „Studya”

rozwiązań scenicznych oraz specyficzny nastrój przedstawienia. Iwaszkiewicz twierdził
nawet, że było to „zaprzeczenie dotychczasowego teatru. [...] docierało [...] do rdzenia
tego, czym jest teatr. Amatorzy [...] nie grali tak, jak prawdziwi aktorzy – a jednak, to
co się działo, było prawdziwym, istotnym teatrem. Było to jedno z największych wrażeń
teatralnych, jakich w mym życiu doznałem”145. Znacznie więcej uwag krytycznych miały
jednak osoby, które oglądały wcześniej moskiewskie spektakle Stanisławskiego. Ćagowiec nie pozostawiał złudzeń, że postulat przeżywania nie został osiągnięty. Wad było
więcej, w tym tak podstawowe, jak niepoprawna dykcja i złe akcentowanie słów146.
Wybór Świerszcza za kominem naraził Wysocką na inny jeszcze zarzut: braku samodzielności i naśladownictwo teatru Stanisławskiego. Wysocka zaczerpnęła bardzo dużo
z rosyjskiego wystawienia sztuki. Podobne było opracowanie tekstu, muzyka, a nawet
dekoracje. Wypada się jednak zgodzić ze Zbigniewem Wilskim, który uważał, że decyzja
była świadoma, gdyż kierowniczka chciała w ten sposób złożyć hołd Stanisławskiemu,
a zarazem porównać wyniki swojej pracy z tym, co widziała w Moskwie147. Hipotezy
wydają się tym bardziej prawdopodobne, że Wysocka liczyła na przyjazd mistrza na
inaugurację swego teatru.
Zatrudnienie aktorów zawodowych pozwoliło wyeliminować wiele błędów warsztatowych. Wysocka konsekwentnie sięgała po teksty, w których mogła ćwiczyć z zespołem
zasadę przeżywania. W Prawdzie Czajkowskiego rezultaty były zdecydowanie lepsze niż
podczas inauguracyjnych spektakli. Synową grała Nuna Młodziejowska, na przemian
z Michaliną Jasińską (Szpakiewiczową), Męża – Mieczysław Szpakiewicz, Matkę – Stanisława Wysocka, Syna – słuchacz studia aktorskiego, Julian Wołoszynowski. Również
w tej inscenizacji Wysocka stosowała zasadę maksymalnej prostoty i oszczędności, unikając wszelkich zbędnych „ozdobników” w dekoracjach, strojach czy muzyce. Kolejny
też raz udało się jej stworzyć na scenie nad wyraz nastrojowy klimat.
Jeszcze lepsze wyniki osiągnęła w Upiorach. Oryginalną formę przedstawienia, odbiegającą od teatralnej sztampy, uzyskała dzięki prostym technicznym zabiegom. Do budo145
146
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J. Iwaszkiewicz, Stanisława Wysocka i jej kijowski teatr „Studya”, op.cit., s. 31.
Zob. „Kijewskaja Mysl” 1916, nr 48.
Zob. Z. Wilski, Wielka Tragiczka, Kraków 1982, s. 44–45.
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wania nastroju wykorzystała efekty świetlne. Nie użyła skomplikowanych „maszynerii”
teatralnych. Nad wyraz delikatnie dawkowano natężenie światła. Zmiany były niemal
niezauważalne, akcentowały jednak odrębność poszczególnych fragmentów sztuki. Obserwatorów urzekła harmonia wszystkich elementów widowiska. Na wysokim poziomie
stała też gra aktorska. Szczurkiewicz grał Pastora, Szpakiewicz – Oswalda, Jasińska – Reginę, Jastrzębiec-Rudnicki – Engstranda. Na plan pierwszy wyłaniała się jednak kreacja
pani Alving w wykonaniu Wysockiej. Jej gra nie miała nic wspólnego z popisem, komentatorzy zwracali jednak uwagę, że aktorska indywidualność Wysockiej to nie tylko
atut, ale i utrudnienie dla realizacji zasad gry zespołowej.
Przekonano się o tym podczas wystawiania w drugim sezonie kolejnej sztuki Ibsena,
Rosmersholmu. Wysocka zagrała Rebekę West również bez śladu popisu. Iwaszkiewicz
wspominał tę rolę: „Surowa nastrojowość, przyciszony ton, tajemniczość, subtelność,
niedomówienia i pauzy, nurt podtekstowy wprowadzał widza w nastrój przygnębienia.
Skulona gra Wysockiej, pełna subtelnych przeżyć duchowych, burzy i męki wewnętrznej, opanowana, jakby z kamienia wykuta twarz. Cała rola prowadzona prosto w półtonach. Wyczuwało się silne przeżywanie duchowe. Zadziwiała [...] szalonym opanowaniem, prostotą i skupieniem. Patrząc i słuchając, nie można było oderwać wzroku [...].
Widz był zasugerowany i mimo woli musiał się poddać wpływom i fluidom płynącym
ze sceny. Znakomita to była kreacja wielkiej tragiczki”148. Pozostali wykonawcy, Szpakiewicz jako Rosmer, Jastrzębiec-Rudnicki jako Rektor, Wybranowski jako Mortengard
i Rowicka jako Gospodyni, zagrali bez zarzutu, jednak na scenie stanowili jedynie tło
Wysockiej.
Postulat zespołowości znacznie lepiej udało się zrealizować przy wystawianiu sztuk
Maeterlincka. W Siostrze Beatrix monologowi głównej bohaterki, granej na przemian
przez Młodziejowską i Jasińską149, towarzyszył chór zakonnic w wykonaniu słuchaczek
studia aktorskiego. Osiem sióstr tworzyło żywą akcję, doskonale ujętą plastycznie, udramatyzowaną jak w greckim dramacie. Na specyficzny nastrój sztuki rzutowały: gra aktorska, muzyka, oświetlenie, jak i zaprojektowana przez męża Wysockiej scenografia. Cichy,
poetycki nastrój klasztorny, z chóralnymi
śpiewami przy wtórze muzyki organowej,
sprawiały kameralne, a zarazem nad wyraz
podniosłe wrażenie.
Szereg odważnych rozwiązań zastosowano przy wystawianiu Intruza oraz Wnętrza. Wysocka odwoływała się do pomysłów, które zobaczyła na innych scenach
europejskich. Jednym z nich było wprowadzanie aktorów do gry nie zza sceny, ale
poprzez publiczność. Zacierało to odręb67. Rosmersholm w Teatrze „Studya”
ność sceny i widowni, eliminując nieist148

Cytat przywołany za S. Kwaskowskim, tamże, s. 217.
Poza odtwórczyniami roli Beatrix w spektaklu w rolach głównych wystąpili: M. Szpakiewicz jako Belidor,
G. Jakubowska jako Siostra Eglantyna oraz W. Jastrzębiec-Rudnicki jako Kapelan.
149
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niejącą zresztą w „Studyach”
rampę sceniczną.
Wysocka dążyła tym samym do zerwania z teatrem
„czwartej ściany”. Interesującym pomysłem było również
skierowanie w pewnych momentach akcji reflektora na
widzów, dzięki czemu wyodrębniano światłem tło postaci.
Chwyt taki nie był najprawdopodobniej nigdy wcześniej
68. Intruz M. Maeterlincka w „Teatrze „Studya”
stosowany w teatrze polskim.
Szczegółową rekonstrukcję
zastosowanych we wnętrzu rozwiązań scenicznych przedstawił Zbigniew Wilski: „Gdy
kurtyna szła w górę, oczom widzów ukazywała się zajmująca całą szerokość sceny ściana
domu z trzema dużymi, jasno oświetlonymi oknami. Za tymi oknami znajdowało się
właśnie owo ‘wnętrze’, a w nim młodzi uczniowie ‘Studyów’ grający mimiczne nieme
role członków rodziny zgromadzonych wieczorem w pokoju. Pozy ich i zachowanie opracowane były bardzo starannie, postacie dziewcząt upozowane według rysunku Wyspiańskiego, znanego z krakowskiego afisza Wnętrza. Po chwili wejściem przeznaczonym dla
widzów wchodzili dwaj mężczyźni – Starzec i Obcy, snop światła rzucony przez reflektor
zwracał na nich uwagę publiczności i prowadził oświetlając nierównomiernie ich postacie, gdy schodzili po stopniach amfiteatralnej widowni aż na scenę. [...] Reżyserując to
przedstawienie, Wysocka postawiła przed występującymi w nim aktorami i uczniami
‘Studyów’ nowe problemy. Ci, którzy znajdowali się we wnętrzu domu, musieli całą tę
scenę odegrać pantomimicznie, nic nie mówiąc narzucić widowni wrażenie najpierw
spokojnej, niemal sielankowej sceny rodzinnej, potem stopniowo narastającego przeczucia, że stało się nieszczęście. Aktorzy grający Starca i Obcego musieli natomiast znaleźć
się sami pośród widzów i przejść przez całą salę pod światłem reflektora, który, co także
było wtedy nowe, nie oświetlał nawet całych ich twarzy. Potem na nich jako na niemal
jedynych spoczywał cały ciężar przekazania widzowi nastrojów i symbolów zawartych
w tekście Maeterlincka”150.
Innym przedstawieniem, w którym Wysocka ogromną wagę przywiązywała do
plastycznej strony widowiska, były Sny pór roku G. d’Annunzia. Reżyserka budowała
spektakl, wykorzystując kontrasty barw, do których dostosowano pozostałe elementy
przedstawienia, z grą aktorską włącznie. W Śnie poranku wiosennego dominantę stanowiły kolory: czerwony i zielony – barwy krwi i natury. W Śnie wieczoru jesiennego intensywność została nieco stonowana, wciąż jednak spektakl „malowany był” gorącymi
odcieniami płonącego ognia.
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Z. Wilski, Wielka tragiczka, op.cit., s. 194–196.
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69. Sen wieczoru jesiennego G. d’Annunzia w Teatrze „Studya”

Dwie główne role odgrywały Wysocka i Młodziejowska, pierwsza w Śnie wieczoru
jesiennego, druga w Śnie poranku wiosennego. Wysocka od samego pojawienia się na scenie traktowała swoją rolę w kolorze jaskrawym i natężonym, „jakby patrzyło się na nią
poprzez czerwono-pomarańczowe binokle”151.
Młodziejowska tonowała kontrasty, opierając charakterystykę obłąkanej na różnych
tonacjach świateł i cieni. Kolory stanowiły też podstawowe kryterium przy dobieraniu
kostiumów i dekoracji. Wysocka użyczyła nawet pozostałym wykonawcom własnej, niezwykle kosztownej kolekcji oprawionych w srebro szmaragdów, a także pasa, w którym
Modrzejewska grała Laodamię podczas swego ostatniego występu w Krakowie.
Komplementom, jakie płynęły od recenzentów pod adresem Wysockiej po kolejnych premierach, towarzyszyły zarzuty części obserwatorów co do zasadności doboru
sztuk. W przypadku Świerszcza za kominem skrytykowano ją za brak samodzielności
i naśladownictwo moskiewskiego teatru Stanisławskiego. Po premierze Prawdy ponowiono atak na „moskiewskie wpływy teatru”, określając to mianem: „stanisławszczyzny”
Wysockiej. Pełna egzaltacji wypowiedź Hanny Zahorskiej warta jest przywołania: „za
szara, za nudna jest stanisławszczyzna dla naszych skrzydlatych, ognistych snów, dla egzaltacji męczeństwa i ofiary, która jest w nas i której tam nie znają”152. Nie podobał się
też pesymizm bijący z kolejnych premier. Zahorska pisała o „pustce, dławiącym smutku
i bezcelowości duchowej”153. Jana Ursyn Zamariew uważał repertuar za „trujący, roz-

151
152
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Tamże, s. 80–81.
„Kłosy Ukraińskie” 1916, nr 15–18.
Tamże.
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70. Sen wieczoru jesiennego G. d’Annunzia w Teatrze „Studya”

71. Sen wieczoru jesiennego G. d’Annunzia w Teatrze „Studya”

paczliwy, czarny, żałobny i smutny”154. Najostrzejsze reakcje wywołały jednak premiery sztuk Ibsena. Wyrzucono Wysockiej powrót do anachronicznych, bezwartościowych
form teatru naturalistycznego. Wystawienie Rosmersholmu w dużej mierze przyczyniło
się do ostatecznego rozpadu teatru.
Zdecydowanie mniej negatywnych emocji komentatorów budziły komedie. Krytycy
początkowo wątpili, aby Wysocka potrafiła w ogóle odnaleźć się w tego typu repertuarze.
154

Tamże.
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Jeszcze mniejsza była wiara w to, że metody pracy teatru, a szczególnie zasada przeżywania
roli, pozwolą na skuteczną inscenizację sztuk przepojonych radością i pogodą. Tymczasem
już po premierze tekstu Korzeniowskiego okazało się, że pomimo niedoskonałości sztuki
udało się zrealizować pełen lekkości i humoru spektakl, doskonale zagrany przez aktorów.
Wysocka starała się znaleźć dla przestarzałego i niezbyt już dowcipnego utworu nowy komediowy ton. Zmian w oryginale było bardzo dużo. Przede wszystkim dokonano licznych
skrótów, wyrzucając między innymi cały pierwszy akt. Celem było wyzbycie się „natrętnej stylizacji”155, stosowanej nagminnie przy inscenizacjach tego typu utworów. Wysocka
chciała, aby jej wersja promieniała naturalnością. Intensywnie pracowała też z aktorami
nad sposobem gry. Sięgnęła wyłącznie po wykonawców zawodowych. Główne role odtwarzali: Młodziejowska – Cecylia oraz Szczurkiewicz – Major. Panna mężatka była najpopularniejszym i przynoszącym największe zyski przedstawieniem „Studyów”.
Znacznie gorsze rezultaty osiągnęła Wysocka, realizując Uczone białogłowy Moliera.
Liczyła, że uda się jej wypracować pewien modelowy styl gry i inscenizacji utworów
francuskiego dramatopisarza. Biorący udział w przedstawieniach Stanisław Kwaskowski
pisał: „[...] wzorem posłużyły nam figurki porcelanowe w ich pozach i ruchach, w dodatku do stylizowanych kostiumów, stylowych z właściwej epoki. Cały zespół musiał się
nauczyć ruszać, gestykulować i stawać we właściwej pozycji skomponowanej na wzór
nie tylko figurek porcelanowych, lecz korzystać z wzorów malarstwa z ówczesnej epoki.
W ten sposób zewnętrzny wygląd aktorów w perukach stylowych stwarzał również nastrój i obraz przebrzmiałego świata”156.
W czasie prób Wysocka szczególną wagę przywiązywała do uzmysłowienia grającym różnicy między zachowaniem się współczesnego człowieka, ubranego w codzienne ubranie, a zachowaniem osób noszących stylowe kostiumy. Wymagała, aby sposób
poruszania wykonawców był zbliżony do gestów i ruchów tanecznych. Chcąc z kolei
ułatwić aktorom utrzymywanie rąk na wysokości górnej części ciała, kazała im trzymać w rękach koronkowe chusteczki. Nie zdało to jednak egzaminu. Aktorzy zbytnio
troszczyli się o zewnętrzną stylizację – utrzymanie się w odpowiednich pozach i gestach,
zapominając o naturalności i lekkości w grze. Przedstawienie było przez to monotonne,
zagrane w „ociężałym”, jednostajnym tempie, bez zróżnicowania poszczególnych scen.
W Uczonych białogłowach Wysocka powróciła do pomysłu wyprowadzania aktorów na
scenę wprost z widowni. Na początku spektaklu dwóch trabantów w barokowych strojach podchodziło z wysokości ostatniego rzędu widzów do sceny, ustawiało się po obu
bokach otworu scenicznego, a po trzech krótkich uderzeniach laskami o posadzkę rozsuwało kurtynę, a następnie rozpoczynała się akcja sztuki.
Niewiele wiadomo o ostatniej z wystawionych komedii, Ciotuni Fredry. Wysocka
samodzielnie opracowała tekst sztuki, dokonując szeregu zmian w oryginale. W trakcie
indywidualnej pracy z aktorami starała się pogłębić psychologiczną stronę kreowanych
postaci. Efekty tych poczynań nie są jednak znane. Wśród wykonawców znaleźli się: Dąbrowska jako Ciotunia, Strachocki jako Szambelan, Szpakiewicz jako Edmund, Wno155

Określenie użyte w recenzji z przedstawienia przez Józefa Flacha, „Przedświt” 1917, nr 2–3.
S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 219.
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rowska jako Alina, Krokowski jako
Zdzisław i Wnorowski jako Jan.
Najważniejszą i najciekawszą artystycznie premierą „Studyów” była
Balladyna. Wysocka bardzo długo
pracowała nad tekstem. Zaczęła przygotowania jeszcze w okresie amatorskim, a następnie powróciła do
realizacji przedstawienia po ponad
roku. Było to pierwsze zmierzenie się
reformatorskiego teatru z dramatem
72. Ciotunia A. Fredry w Teatrze „Studya”
romantycznym. Wysocka dążyła do
stworzenia na wskroś indywidualnej
interpretacji, odchodzącej od wszelkich wcześniejszych opracowań. Na plan pierwszy wysunęła akcenty baśniowe. Dramat Słowackiego skróciła do dziesięciu scenicznych obrazów,
pozostawiając wątki, które wiązały się z historią Goplany i krwawymi losami Balladyny.
Opuszczono scenę na pogorzelisku domu Wdowy, epizod z Gralonem, rozmowę Wdowy
z Pustelnikiem, historię Popiela. Przywrócono natomiast, opuszczany w wielu inscenizacjach, epilog z Wawelem.
W inscenizacji Wysockiej zaskakiwał plastyczny kształt widowiska. Dominowała
umowność, prostota i skromność dekoracji, mające podkreślać baśniowe ujęcie Balladyny. Zwieńczenie sceny stanowiło szare płótno, a po bokach zawieszone zostały szare
zasłony. W trakcie akcji podest sceniczny pozostawał pusty, jedynie od czasu do czasu
wnoszone były tam podstawowe rekwizyty, jak tron królewski czy przedmioty świadczące, że akcja przenosi się, przykładowo, do wiejskiej chaty.
Postaci poruszały się po niemal pustej scenie, a w tle zmieniały się malarskie dekoracje
projektu Henryka Józewskiego. Zdecydowana większość z nich charakteryzowała się również maksymalną prostotą użytych środków – za pomocą prostych linii charakteryzowano
kontury miejsca akcji, jak chata czy zamek. Nawet uczta na zamku utrzymana została
w podobnym stylu – z ciemnym, szarym kolorytem rozwieszonych płócien kontrastowała
jedynie krwistoczerwona ściana z dwoma oknami. Poza tym na scenie znajdował się jeszcze tylko długi, niebieski stół, przy którym siedziały postaci odziane w ciemne kostiumy.
Przy takiej scenografii zaskakiwał swoją plastyczną odmiennością sposób zaprezentowania
lasu nad Gopłem. Z lewej strony sceny stała namalowana na dykcie w kubistycznym stylu
wierzba, w którą przemieniony został Grabiec. Za nią wznosiło się przęsło ogromnego
mostu, przez które widoczne było jezioro Gopło. Zza mostu pobłyskiwały promienie zachodzącego słońca. Kontrast scenografii podkreślał odmienność dwu planów – realnego
i baśniowego, w których toczyła się opowieść. Do takiej atmosfery dostrojona była też
baśniowa muzyka, stworzona specjalnie przez Marcelego Popławskiego.
W spektaklu wyróżniła się nie tylko scenografia. Balladyna stała się tryumfem aktorskim Wysockiej w roli tytułowej. Odbyło się to znów kosztem jednego z podstawowych
postulatów „Studyów”, zespołowości w grze. Wbrew woli kierowniczki, wielu widzów
wybierało się do teatru głównie po to, aby obejrzeć jej aktorską kreację. Iwaszkiewicz
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73. Balladyna w Teatrze „Studya”

74. Balladyna w Teatrze „Studya”

pisał: „Największą wadą przedstawienia, a jednocześnie największą zaletą był udział Stanisławy Wysockiej”157. Jej dominacja nad pozostałymi wykonawcami była całkowicie
niezamierzona. Aktorka unikała popisu, grając Balladynę bardzo dyskretnie. Mimo to
już po samym pojawieniu się, w pierwszej scenie spektaklu z Aliną, odróżniała się od siostry, kreowanej przez Rutkowską, dojrzałością i majestatem. Pierwsze kwestie Wysockiej
wprowadzały publiczność w baśniowy nastrój. Iwaszkiewicz zwracał uwagę na wspaniałe
stopniowanie emocji u Balladyny, która w miarę rozwoju akcji powoli, bardzo dyskretnie, „rosła w swoim majestacie”. „Przejście od idyllicznego nastroju scen tragedii do
chwili zabójstwa było majstersztykiem Wysockiej”158. Dokonywało się do tego w sposób
niezwykle naturalny, przy czym kierowniczce „Studyów” udało się osiągnąć zamierzony
na początku pracy z tekstem efekt „poetyckiej prawdy aktorskiego przeżycia”159.
157
158
159

J. Iwaszkiewicz, Stanisława Wysocka i jej kijowski teatr „Studya”, op.cit., s. 59.
Tamże, s. 60.
Tamże, s. 60–61.
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75. Balladyna w Teatrze „Studya”

76. Balladyna w Teatrze „Studya”

W spektaklu wystąpił niemal cały zespół. Role były dublowane, a poza Wysocką
i Rutkowską zagrali między innymi: Janusz Strachocki jako Kirkor, Julian Wołoszynowski jako Filon, Jan Lubiński i Stanisław Kwaskowski dublujący postać Grabca, Mieczysław Szpakiewicz i Józef Krowski dublujący rolę Kostryna, Zofia Wołoszynowska i Gina
Jakubowska dublujące rolę Goplany, Wincenty Wybranowski jako Pustelnik, Jadwiga
Dąbrowska i Zofia Skrzywanówna dublujące postać Skierki, Helena Peszyńska jako
Chochlik, Jarosław Iwaszkiewicz i Walery Jastrzębiec-Rudnicki dublujący Kanclerza,
Zofia Rodowiczowa i Michalina Jasińska dublujące rolę Matki, oraz Wincenty Wybranowski jako Wawel.
Trudność w podsumowaniu działalności „Studyów” wynika głównie z tego, że reformatorskie poczynania Wysockiej przerwane zostały gdzieś na początku drogi. Mimo
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wszystko udało się jej stworzyć teatr szczególny, wyróżniający się swym stylem i podejściem do sztuki. Teatr ten nie narzekał do tego na kłopoty z frekwencją, przyciągając
publiczność i to nie tylko polską160. Miarą artystycznego sukcesu Wysockiej może być
późniejsze oddziaływanie tej placówki i jej wpływ na przemiany polskiego teatru po
roku 1918. Losy „Studya” ukazują, niestety, też wstydliwe oblicze społeczności polskiej,
nieskorej do kompromisów i współpracy. Był to kolejny polski teatr, który posiadając
ciekawy zespół, duży potencjał artystyczny, zaprzepaścił swoją szansę z powodu sporów
i zakulisowych, pełnych zazdrości i kompleksów rozgrywek.

4. Teatry dramatyczne w klubie „Ogniwo”:
Nowy Teatr Polski – J. Flacha i J. Osterwy,
Teatr Polski – K. Dunin-Markiewicza i S. Wysockiej
Braki źródłowe powodują, że niezwykle trudno jest zrekonstruować polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1917–1918. Śladowa liczba recenzji i dokumentów archiwalnych skazuje badaczy na informacje zawarte we wspomnieniach. Fakt, że autorami
większości z nich są osoby bezpośrednio zaangażowane w opisywane zdarzenia, grozi
brakiem obiektywizmu. Szczególnie w wypadku programu Nowego Teatru Polskiego
trudno zweryfikować, na ile deklarowane postulaty reform znajdowały odzwierciedlenie
w konkretnych działaniach artystycznych.

Przemiany organizacyjne, programowe i kadrowe
W kwietniu 1918 roku powstał kolejny stały polski teatr. Był artystyczną alternatywą
dla aktorów, którzy opuścili teatr Rychłowskiego oraz „Studya” Wysockiej. Wynajęli oni
scenkę klubu „Ogniwo” i zdecydowali się kontynuować tam działalność artystyczną.
Dyrektorem został Józef Flach, nad programem artystycznym czuwał Juliusz Osterwa,
zaś za scenografię odpowiadał Wincenty Drabik. Zespół aktorski liczył początkowo 20
osób, w tym 19 byłych aktorów Rychłowskiego. Byli to Maria Gella, Jadwiga Daniłowicz, Bronisława Koyałłowicz, Halina Kacicka, Wanda Osterwina, Irena Orzecka, Halina Sokołowska (Łuszczewska), Maria Wrześniowska, Michalina Zamiłło, Juliusz Osterwa, Stefan Jaracz, Emil Chaberski, Stanisław Daczyński, Stefan Dobrski (Kordowski),
Artur Kwiatkowski, Leon Łuszczewski, Józef Poręba (Jaracz), Marcin Bay-Rydzewski,
a także Stanisław Kwaskowski ze „Studyów”. W czerwcu 1918 roku do grupy tej dołączyło jeszcze dwoje artystów zespołu Stanisławy Wysockiej: Jadwiga Dąbrowska i Julian
Wołoszynowski.
160
Wyjątek stanowiły ostatnie miesiące funkcjonowania, kiedy, ze względu na zagrożenie wojenne wszystkie
kijowskie teatry świeciły pustkami.
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Pod koniec pierwszego sezonu część aktorów niezadowolona z działalności Flacha zaczęła się domagać jego ustąpienia. Za powód podano nieumiejętność pozyskiwania przez
dyrektora wartościowego repertuaru. Zarzuty nie były bezpodstawne, jednak zdobycie
wartościowych sztuk było wówczas bardzo trudne. Zespół nie posiadał własnej biblioteki, a wojna uniemożliwiała sprowadzanie egzemplarzy spoza Kijowa. Podczas specjalnego zebrania postawiono wniosek o votum nieufności. Wynik głosowania był ewidentnie
pozytywny dla Flacha; poparli go niemal wszyscy, z wyjątkiem 4–5 pracowników teatru.
W związku z zaistniałą sytuacją Flach zdecydował się mimo wszystko jeszcze w czerwcu
ustąpić ze stanowiska161.
Nowy Teatr Polski zamierzał zakończyć sezon 14 lipca 1917 roku. Tego też dnia
upływał kontrakt na wynajem lokalu pomiędzy zespołem a właścicielami klubu „Ogniwo”. W czerwcu „Teatralnaja Żizń” informowała, że żadna ze stron nie wyrażała chęci
przedłużenia umowy. Relacje pomiędzy artystami i właścicielami klubu były napięte,
a było to wynikiem dość przypadkowego wydarzenia. Po jednej z premier Osterwa zaprosił przedstawicieli klubu „Ogniwo” na popremierową imprezę, w trakcie której jeden
z aktorów, Wincenty Wybrański, w sposób obcesowy potraktował stojącego w sali restauracyjnej wypchanego żubra, symbol i dumę kresowej arystokracji. U progu nowego
sezonu losy Nowego Teatru Polskiego stanęły pod znakiem zapytania i to nie tylko ze
względu na brak sali teatralnej. W związku z odejściem Flacha, wyjazdem Osterwy, Jaracza, Drabika i szeregu innych aktorów, teatr pozbawiony został czołowych wykonawców,
reżyserów i dyrekcji. W kasie nie było pieniędzy na wzmocnienia.
Drugi sezon udało się wznowić przy finansowym wsparciu Polskiego Komitetu Wykonawczego oraz prywatnego sponsora, Józefa Glińskiego. Dzięki temu można było zatrudnić nowych aktorów. Stanisława Wysocka przejęła po Osterwie obowiązki kierownika artystycznego, zaś nowym dyrektorem został Kazimierz Dunin-Markiewicz, autor
sztuk teatralnych, recenzent, a także twórca teatru w Dublinie. Za scenografię odpowiadał Józef Wodyński. Reorganizacji towarzyszyła zmiana nazwy placówki na Teatr Polski.
Kierownictwu udało się porozumieć z władzami „Ogniwa”, dzięki czemu w dalszym
ciągu grano przy ulicy Kreszczatik 1.
W zespole zaszły duże zmiany. Znalazło się w nim sześcioro aktorów Nowego Teatru
Polskiego – Halina Sokołowska, Maria Wrześniowska, Marcin Bay-Rydzewski, Stanisław Kwaskowski, Julian Wołoszynowski. Doszło ośmioro byłych wykonawców Teatru
„Studya” – Jadwiga Dąbrowska, Zofia Kałusowska, Janina Newlin, Maria Nowakowska,
Walery Jastrzębiec-Rudnicki, Maria Wnorowska, Jan Rzepczyński, Wincenty Wybranowski (Wybrański) i Józef Ostoja, sześcioro aktorów rozwiązanego zespołu Rychłowskiego: Rozalia Mostowska, Natalia Morozowicz, Helena Rostkowska, Zofia Tęczyńska,
Wacław Malinowski i Stefan Zborowski oraz, niepracujący wcześniej w żadnym kijowskim zespole, Jerzy Jabłoński i Tadeusz Morozowicz. Większość traktowała występy jako
zajęcie tymczasowe, gdyż zdecydowana była na powrót do kraju. W grudniu teatr definitywnie zakończył swoją działalność.
161
Spór między Flachem i zespołem został opisany między innymi w numerze 21–22 „Teatralnej Żyzni”
z roku 1918.
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Program i repertuar
Osobami w pełni decydującymi o kształcie artystycznym teatru byli Osterwa, a potem
Wysocka. Oboje byli zadeklarowanymi zwolennikami reform, realizując je w prowadzonych wcześniej placówkach. Dość niespodziewanie zmuszeni też zostali do odejścia
z nich. W nowym teatrze mieli już pełną samodzielność i poparcie dyrektorów. Przyszło
im jednak działać w jeszcze trudniejszym czasie. Działania wojenne nasilały się, paraliżując
częstokroć na wiele dni normalne życie, w tym szansę wystawiania sztuk. Zachowały się
informacje, że teatr ten mimo wszystko dążył do kontynuowania zmian, szczególnie pod
wodzą Osterwy. Józef Szczublewski, określał tę placówkę, jako dzieło „zniecierpliwionego
marzyciela”. Sam Osterwa z perspektywy czasu twierdził, że program artystyczny i zamierzenia repertuarowe, a także organizacja grupy pod jego kierownictwem stały się prototypem warszawskiej Reduty162. Poza programem artystycznym, w którym postulowano
wystawianie przede wszystkim polskiego repertuaru, reinterpretację klasyki, prostotę dekoracji, zharmonizowanie wszystkich elementów spektaklu, a od aktorów oczekiwano
braku reakcji na oklaski, obie placówki łączyć miało też dążenie do tego, aby działalność
artystyczna służyła szerszym celom – społecznym, kulturowym, a nawet duchowym.
Część nowatorskich pomysłów zaczerpnął Osterwa od czołowego reformatora ukraińskiego teatru, Łesia Kurbasa. Znali się i często rozmawiali na tematy artystyczne. Według
relacji ukraińskiego pisarza, Aleksandra Dejcza, snuli nawet plany założenia wspólnego
teatru. Chcieli wynająć opodal Kijowa zrujnowany budynek – cerkiew, stary zamek lub
opuszczoną posiadłość ziemską, wyremontować ją i pracować z grupą młodych, uzdolnionych aktorów. Teatr ten stanowić miał rodzaj komuny, aktorskiej wspólnoty, w której
każdy uczestnik byłby sobie równy. Artystycznym celem nie miało być budowanie własnej kariery, ale bezwzględne oddanie sztuce. Kurbas i Osterwa chcieli swoim aktorom
narzucić iście zakonne reguły, w tym wyrzeczenie się mienia i ubóstwo163.
Zasady w Nowym Polskim Teatrze nie były aż tak surowe, jednak obowiązywała idea
wspólnoty, zespołowości i braterstwa wszystkich uczestników. Praktycznym przejawem
tego miało być cotygodniowe dzielenie dochodu z przedstawień między wszystkich pracowników. Udziały były równe i wynosiły 5 marek. Zróżnicowano jedynie stawki za
poszczególne występy, przy czym najlepiej zarabiający – Osterwa i Jaracz otrzymywali po
20 marek za występ i dodatkowo po 5 marek za wieczór w wypadku reżyserowania sztuk,
Gella, Koyałłowicz, Osterwina po 6 marek za występ, Chaberski 5 marek, Daczyński
i Poręba po 4 marki, zaś pozostali po 3 marki. Nikt z zespołu nie mógł, gdy zaszła taka
potrzeba, uchylać się od prac administracyjnych, technicznych, a nawet zwykłych czynności fizycznych.
Realizację programu, a szczególnie polityki repertuarowej, uniemożliwiał brak biblioteki teatralnej. Pomimo planów wystawiano więc dość przypadkowe sztuki, nie tyl162

Zob. „Scena Polska” 1938, z. 2–4, s. 367.
Obszernie na ten temat wypowiedział się ukraiński teatrolog Bohdan Kozak w artykule zamieszczonym
w: Etyka teatralna Łesia Kurbasa i Juliusza Osterwy (aspekt typologiczny): Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie
relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890–1999, Kijów 2001.
163
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ko polskie, z których tylko niektóre odznaczały się wysokimi wartościami literackimi.
Problemem była też niska frekwencja. Premierom towarzyszyło duże zainteresowanie,
ale każde kolejne powtórzenie sztuki nie przynosiło już zysków. Grając cztery razy w tygodniu: w niedziele, wtorki, czwartki i soboty, teatr zmuszony był przynajmniej raz w tygodniu wystawiać nową sztukę, co z kolei wykluczało staranne jej przygotowanie. Coraz
mniejsza była też motywacja wykonawców. W miarę upływu czasu postulaty Osterwy
dotyczące surowej dyscypliny, poświęcenia sztuce, stawały się mniej istotne wobec rysującej się perspektywy powrotu do kraju. Stanisław Kwaskowski o jednej z lipcowych
premier pisał: „Widownia przepełniona, Jaracz zbiera laury i oklaski, ale utwór sam słaby
i niezbyt starannie wystawiony, jak się w zakulisowym słownictwie nazywa: ‘zrobiony
na hura’. Dziwić się temu nie było można, bo część zespołu była już spakowana i myślą
w drodze do swoich opuszczonych domów w kraju”164.
Zespół pod kierunkiem Osterwy (od maja do sierpnia 1917 roku) wystawił 19 sztuk,
w tym 13 polskich (6 w całości i 7 we fragmentach) oraz 6 obcojęzycznych. Sporo
tekstów, szczególnie tych o najwyższych walorach artystycznych, przeniesiono z afisza
zespołu Rychłowskiego, w tym Fircyka w zalotach, Zaczarowane koło, Złote więzy, Sułkowskiego, Horsztyńskiego, Majstra i czeladnika. Niektóre, w związku z brakiem odpowiedniego wyposażenia scenicznego czy problemami z obsadą, zagrano we fragmentach.
Artyści chętnie uciekali się do popularnych wśród widzów wieczorów artystycznych,
w czasie których fragmenty spektakli uzupełniane były wierszami oraz występami muzyczno-wokalnymi. Tematyka najczęściej dotykała kwestii narodowych, odwołując się
do patriotycznych uczuć. Widzowie mogli zobaczyć fragmenty utworów wielu polskich
autorów: Rydla, Trembeckiego, Malczewskiego, Zaleskiego, Goszczyńskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Wyspiańskiego, Żeromskiego. Ogromne emocje publiczności wywołał
pokaz sztuki Rekonesans początkującego kijowskiego poety, Eugeniusza Popoffa, opisującej historię wkroczenia Legionów Piłsudskiego na tereny Królestwa Polskiego. Spektakl
powtórzono parokrotnie na życzenie publiczności.
Istotną pozycją repertuaru były komedie, w których prym wiedli Osterwa i Jaracz przyciągający na premiery komplety publiczności. Jednym z najgoręcej oklaskiwanych spektakli było wznowienie Fircyka w zalotach. W przedstawieniu wystąpiła premierowa obsada
z Jaraczem, Osterwą i gościnnie zaproszonymi Larys-Pawińską i Brokowskim. Wyróżniającymi się przedstawieniami były też, grane jednego wieczoru, Komedia o człowieku, który
poślubił niemowę A. France’a w reżyserii Osterwy oraz Komedia o człowieku, który redagował
gazetę rolniczą M. Twaina w reżyserii Jaracza. W pierwszej wspaniałe kreacje stworzyli Jaracz jako Sędzia oraz Gella w roli jego żony, zaś w drugiej brylował Osterwa jako Sam Broockner. Kwaskowski wspominał, że Osterwa był tak komiczny, że nawet jego scenicznym
partnerom z trudem przychodziło powstrzymywanie się od śmiechu. Do wyróżniających
się premier należały: Igraszki trafu i miłości P. Marivaux w reżyserii Osterwy i Rokowania
pokojowe B. Winawera w reżyserii Chaberskiego. Ten ostatni spektakl był zarazem pożegnalnym benefisem Jaracza, gdy definitywnie żegnał się z kijowską sceną.
164
S. Kwaskowski, Teatr Polski w Kijowie 1800–1919 (maszynopis), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
– Dział Dokumentacji Teatru, nr inwentarzowy M. 521 (13), s. 238.
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Drugi sezon trwał od końca sierpnia do grudnia 1918 roku. Teatr pod kierunkiem
Wysockiej wystawił 14 dramatów, w tym 10 polskich i 4 obce. Repertuar był mniej
przypadkowy i staranniej dobrany niż w Nowym Teatrze Polskim. Artystka dysponowała
własną, bogatą biblioteką teatralną i łatwiej jej było wybierać do przygotowania wartościowe sztuki. Spory wpływ na dobór interesującego, oryginalnego repertuaru miał też
Dunin-Markiewicz. To dzięki niemu na deski teatru trafiła, komplementowana przez
krytyków, sztuka J.M. Synge’a Kresowy rycerz wesołek, którą Dunin-Markiewicz po raz
pierwszy przygotowywał w Dublinie. Dyrektor gorąco wspierał też Wysocką w zamiarze
wystawienia tekstu hinduskiego pisarza, R. Tagore, Biuro pocztowe, który również wzbudził duże zainteresowanie.
Na inaugurację Wysocka wybrała sztukę Fredry Przyjaciele. W pierwszym miesiącu
funkcjonowania teatru pokazano 4 kolejne premiery: Lilii polnych Dunin-Markiewicza,
W małym domku T. Rittnera, Kresowego rycerza wesołka Synge’a oraz Biura pocztowego
Tagore w reżyserii Wysockiej. Dat premier nie udało się ustalić. Wiadomo jedynie, że
Biuro pocztowe wykonano po raz pierwszy 4 października. W tym samym miesiącu wystawiono też Sąsiadkę T. Jaroszyńskiego, Piosenki ułańskie W. Bunikiewicza, Gęsi i gąski
M. Bałuckiego oraz Powaby grzechu F. Reya. W listopadzie Sędziów i Śmierć Ofelii Wyspiańskiego oraz Starego kawalera J. Korzeniowskiego. W grudniu zdecydowana większość aktorów odeszła z teatru, szykując się do powrotu do kraju. Wysockiej udało się
wystawić tylko Kolegów A. Strindberga. Był to pożegnalny spektakl zespołu.
Nie zachowało się wiele informacji, na ile Wysocka próbowała kontynuować wówczas swoje artystyczne poszukiwania ze „Studyów”. Wpływ tamtych idei daje się zaobserwować w bardzo starannym opracowywaniu sztuk, dbałości o współgranie wszystkich
elementów przedstawień i dużej wadze przywiązywanej do sposobu wypowiadania tekstu przez aktorów. Reżyserią, poza Wysocką, zajmowali się Dunin-Markiewicz, Baj-Rydzewski, Zborowski i Malinowski.

5. Teatry rewiowo-muzyczne
W czasie pierwszej wojny światowej po raz pierwszy na mapie teatralnej Kijowa pojawiły
się polskie teatry rewiowe. W mieście znalazła się wówczas wystarczająca liczba artystów
specjalizujących się w tego typu repertuarze, aby założyć stałe zespoły. Zamiłowanie rodzimej publiczności do rozrywki, częste wizyty w rewiach innych narodowości dawały
gwarancję powodzenia. W rezultacie w kolejnych trzech latach pojawiły się trzy takie
placówki165. Ich artystyczny żywot nie był z reguły długi, trwał najczęściej jeden, dwa
sezony. Żadnej nie udało się przetrwać do roku 1918. Rotacja kadr była w nich bardzo
duża. Bazowano na aktorach przyjezdnych, osiadłych w Kijowie, głównie warszawskich,
lwowskich i wileńskich. Dorabiali tam okazjonalnie również artyści zespołów dramatycznych, szczególnie w okresie letnim, gdy ich macierzyste zespoły nie grały.
165

Niektóre z nich zmieniały swe nazwy, zachowując jednak ciągłość organizacyjną.
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Warszawski Teatr Miniatur
Warszawski Teatr Miniatur przecierał szlaki innym polskim zespołom rewiowym. Inauguracja miała miejsce 16 października 1915 roku. Na czele stała dwójka aktorów:
Kazimierz Wysocki i Wanda Kossecka. Nazwa może być myląca, gdyż wskazuje na warszawską proweniencję trupy, tymczasem sformułowana ona została w Kijowie, spośród
przebywających tam bezrobotnych artystów uchodźców. Julian Krawczyński oraz Helena
Bukowska rzeczywiście występowali wcześniej w warszawskich „Miniaturach”. Kierownik teatru, Kazimierz Wysocki, śpiewak Michał Silvini, Teodozja i Witold Wandyczowie,
Feliks Kosiński, Aleksandra Poraj-Koźmińska, Jerzy Bukowski oraz Zofia Hartmannowa
mieli również na swym koncie grę w teatrach stołecznych. Poza tym Helena i Michał
Tatrzańscy oraz Juliusz Haniszewski byli związani z teatrami lwowskimi, Lidia Dobrowolska występowała w Wilnie, a następnie Charkowie, Maria Linkowska z mężem Stefanem Truszyńskim – w licznych zespołach prowincjonalnych i objazdowych. Blisko 30
innych wykonawców nie sposób powiązać z jakąkolwiek działającą wcześniej i później
artystyczną trupą. Prawdopodobnie więc zatrudnienie w zespole znalazło także grono
amatorów. Stały zespół złożony był z kilkunastu aktorów, zaś pozostali występowali jedynie w poszczególnych programach166.
Początkowo grano wyłącznie po polsku. Po dwóch tygodniach kierownictwo teatru
zdecydowało się poszerzyć krąg potencjalnych widzów. W tym celu, wzorując się na
innych kijowskich rewiach, zawarto umowę z artystami innych narodowości. Najliczniej
reprezentowani byli Rosjanie, którzy włączeni zostali do zespołu jako artyści Rosyjskiej
Farsy167. Prezentowali w ojczystym języku farsy i operetki. Na scenie można było też
usłyszeć poszczególne numery wykonywane po ukraińsku, francusku, cygańsku itp.
Program artystyczny Warszawskiego Teatru Miniatur składał się z kilku części. Poza
rosyjską farsą każdego wieczoru grano też farsę i operetkę po polsku. Dominowały krótkie, jednoaktowe sztuki. W programie operetkowym były to najczęściej utwory J. Offenbacha, a poza tym L. Clairville’a, G. Grünecke’a, W. Gilberta, F. Godebskiego itp.
W części dramatycznej sięgano po farsy i komedie głównie polskich autorów, w tym
F. Dominika, S. Dobrzańskiego, J. Gregorowicza, B. Gorczyńskiego, J. Korzeniowskiego, L. Kwiecińskiego, L. Świderskiego itp. Program kończyła część koncertowa, złożona
z recytacji, humorystycznych monologów, skeczy, kupletów na aktualne tematy, piosenek oraz tańców. Niekiedy zamiast koncertu pokazywano kabaret.
Każdy program grano dwa razy dziennie od 19.30, a potem od 21.30. Widzowie
mogli wchodzić na salę przez cały czas trwania spektaklu. Przedstawienia odbywały się
codziennie, zaś każdy program utrzymywał się na afiszu kilka dni. Wśród artystów nie
istniała ścisła specjalizacja, z tego też powodu aktorzy dramatyczni występowali w programach muzycznych, części koncertowej lub operetkach, zaś śpiewacy operetkowi
obsadzani byli w komediach i farsach. Kilkoro wykonawców odpowiadało jednak za
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przygotowanie i prezentacje stałych punktów repertuaru. Małżeństwo Tatrzańskich specjalizowało się w programie baletowym i tanecznym, wykonywanie rosyjskich tańców
ludowych spoczywało na H. Jaskiej, Myszewska168 była stałą wykonawczynią pieśni rosyjskich, zaś N. Tarkowski oraz E. Sagulina – cygańskich romansów. Teatr starał się także
przyciągać widzów pokazywaniem rozmaitych „niezwykłości”. Zaproszono między innymi na kilka gościnnych wstępów genialne dziecko – Genię Bogdanowską, siedmioletnią artystkę kijowskiego Teatru Sołowcowa czy „mistrza katalepsji” Casparadiego, który
w kolejnych programach, pozbawiony możliwości oddychania, przedłużał czas swojego
pobytu pod ziemią.
Parokrotnie program teatru odszedł od typowo rozrywkowego charakteru, przybierając bardziej nastrojowy, patriotyczny klimat. Wiązało się to z reguły z obchodami
rocznic świąt narodowych. W części koncertowej recytowano wtedy utwory wieszczów
i śpiewano pieśni patriotyczne, zaś w części dramatycznej i operetkowej grano utwory
odwołujące się do tradycji, najczęściej wojskowej. Programy takie cieszyły się zwykle
ogromną popularnością, zaś prawdziwe rekordy powodzenia towarzyszyły prezentacjom
nastrojowego obrazka scenicznego Drużyny polskie Hartman-Górskiej, a także Miłostek
ułańskich Godebskiego, uzupełnianych piosenkami ułańskimi i wojskowymi w części
koncertowej.
Teatr nie narzekał na problemy z frekwencją. Niemal wszystkie programy grane były
przy kompletach widzów. Z nielicznych recenzji wynika, że przedstawienia stały na dość
dobrym poziomie. Skład artystyczny był jednak bardzo zróżnicowany i zdarzały się także
takie punkty, które recenzenci kwitowali komentarzami: „amatorszczyzna”. Największym uznaniem krytyków cieszyli się: Wandyczowie, Bukowska, Leńska, Linkowska,
Wysocki, Kosiński, Marczewski i śpiewak Gross, ulubieniec publiczności.
Na popularność zespołu, nie tylko wśród Polaków, wpływ miała też lokalizacja teatru.
Wysocki i Kossecka wynajęli salę Kijowskiego Klubu Szlacheckiego przy ulicy Kreszczatik 29, w otoczeniu najpopularniejszych kijowskich rewii i teatrów małych form. Mieściła się na pierwszym piętrze reprezentacyjnego budynku i mogła pomieścić 400 osób.
Wcześniej była często wynajmowana przez gościnne trupy teatralne, w tym polskie, a na
jej wyposażeniu znajdowały się komplety dekoracji, a także wystarczająca, jak na potrzeby rewii małych form, maszyneria teatralna. Przed wejściem do teatru znajdowało się
przestronne foyer.
Warszawski Teatr Miniatur funkcjonował blisko siedem miesięcy. Na początku
kwietnia 1916 roku rozpoczęły się pożegnalne benefisy. Odeszli wówczas z zespołu Wandyczowie, którzy wraz z Kosińskim, Hartmanową, Dobrowolską i Tatrzańskimi udali
się na występy gościnne do Humania i Białej Cerkwi. Ostatnie przedstawienie, benefis
Kazimierza Wysockiego, odbył się 5 maja.
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Kijowski Teatr Polski, Polska Farsa i Operetka, Teatr Nowości
W niecałe trzy tygodnie po rozwiązaniu się Warszawskich Miniatur jeden z aktorów
tamtego teatru, Feliks Kosiński, stanął na czele nowej placówki, Kijowskiego Teatru
Polskiego. Spektakle odbywały się w sali klubu „Ogniwo”. Pierwszym reżyserem został aktor Rychłowskiego, Zygmunt Kułakowski. W zespole znalazło się kilku innych
wykonawców tamtego teatru, między innymi Zofia Rodowicz, Maria Tęczyńska i Stefan Orzechowski. Skład artystyczny uzupełnili: Hartmanowa, Wandyczowa, Wandycz,
Kidawska i Petkowski (grający wcześniej w „Miniaturach”), a także Władysław Polak
i Telatycki169.
Inauguracja nastąpiła 20 maja 1916 roku. Spektakle grano 3–4 razy w tygodniu. Dominowały komedie, farsy i operetki: S. Dobrzańskiego, Z. Przybylskiego, E. Labiche’a,
P. Lebruna, J. Offenbacha, W. Rapackiego (syna). Całość programu uzupełniały humorystyczne składanki artystyczne, złożone z tańców, piosenek, kupletów, monologów itp.
Obecność w zespole aktorów dramatycznych spowodowała, że teatr zaczął przygotowywać również dłuższe, wieloaktowe sztuki. Na afisz trafiły między innymi: Radcy pana
radcy M. Bałuckiego, Pan Damazy J. Blizińskiego, Majster i czeladnik J. Korzeniowskiego czy Chata za wsią J.K. Galasiewicza. Artyści wykorzystali fakt, że teatr dramatyczny
przebywał wówczas na wakacjach i istniał popyt na tego typu przedstawienia. 9 lipca zespół zakończył sezon i udał się w podróż po prowincji, między innymi do Białej Cerkwi
i Fastowa.
Po wakacjach, we wrześniu, większość aktorów powróciła do Kijowa, zdecydowana
wznowić działalność. W tym czasie rozpoczął jednak sezon teatr Rychłowskiego. Zbieżność nazw obu placówek spowodowała, że, chcąc uniknąć nieporozumień, Kosiński
zmienił nazwę zespołu na Polska Farsa i Operetka – lepiej oddającą charakter artystycznych poczynań. Zaniechał też przygotowywania sztuk dramatycznych, koncentrując się
na rewii i małych formach.
W zespole zaszły zmiany. Kierownikiem artystycznym został Kazimierz Wysocki, zaś
funkcję dekoratora powierzono, współpracującemu z Teatrem „Studya”, Brunowi Lechowskiemu. Skład znacznie się też powiększył. Dominowały wciąż nazwiska byłych
wykonawców Warszawskiego Teatru Miniatur: Kosiński, Wysocki, Bukowska, Hartmanowa, Jaska, Kidawska, Linkowska, Petkowski, Silvini, Tatrzańscy oraz Wandyczowie. Z nowych aktorów dołączyli: Jan Bernakiewicz, Marian Bryk-Brokowski, Maria
Dąbrowska, Feliks Falkowski, Leontyna Karska, Leopold Morozowicz, Janina Orwicz,
Władysław Polak, Władysław Prekański, Helena Puchniewska, Antonina Radwan oraz
Zygmunt Zaleski. Poza wymienionymi, w anonsach prasowych spotkać można było
jeszcze kilka innych osób, których artystyczne biografie trudno dziś zidentyfikować170.
Inauguracja sezonu nastąpiła 22 września, tymczasem 1 listopada, po ciężkiej chorobie, zmarł Feliks Kosiński. Fotel dyrektorski zmuszony był przejąć Kazimierz Wysocki.
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Stanowisko kierownika artystycznego powierzono Michałowi Tatrzańskiemu. Na początku 1917 roku doszło do kolejnej reorganizacji. W styczniu zaproszeni zostali na kilka gościnnych występów artyści Warszawskich Teatrów Rządowych, Józefa Bielska oraz
Wincenty Rapacki (syn). Ogromne powodzenie kolejnych spektakli sprawiło, że zdecydowali się na pozostanie w składzie artystycznym Polskiej Farsy i Operetki. Wkrótce stali
się niekwestionowanymi liderami zespołu i jeszcze w styczniu Rapacki zastąpił Tatrzańskiego na stanowisku kierownika artystycznego. Równocześnie zadecydował o zmianie
nazwy placówki na Teatr Nowości. Nazwa miała określać kierunek zmian, jakie w opinii
Rapackiego powinny były nastąpić w kierowanym przez niego zespole. Chciał oczyścić
teatralny afisz z mało popularnych, głównie starszych, „trącących myszką” fars i operetek, sięgając po nowości grane na scenach stołecznych i najbardziej popularną klasykę.
Afisz zdominowany został przede wszystkim przez utwory, w których duet Bielska – Rapacki ugruntował swoją artystyczną pozycję w Warszawie.
Inauguracja pracy pod nowym szyldem nastąpiła 27 stycznia 1917 roku. W repertuarze wciąż dominowały małe formy, jednak Rapacki kilkakrotnie pokusił się też o przygotowanie pełnospektaklowych operetek, z których najdłużej na afiszu utrzymywało się
Życie paryskie J. Offenbacha, ciesząc się za każdym razem równie dużą popularnością.
Tradycyjnie każdy program złożony był z farsy, operetki i części koncertowej, w której
pierwszoplanowe role odgrywali Bielska i Rapacki. Dzięki obecności tych dwojga artystów znacznie wzrosło zainteresowanie teatrem ze strony obcojęzycznej prasy. Recenzje
były prawie zawsze pochlebne. Teatr Nowości cieszył się też dużym powodzeniem u widzów. Sala klubu „Ogniwo” była niemal zawsze pełna. Początkowo spektakle grano 3–4
razy w tygodniu, dwa razy dziennie. Starano się, aby każdy program złożony był z innych
tekstów. Tylko w wypadku największych przebojów decydowano się na ponowny pokaz.
W grupie tej znalazł się wieczór zatytułowany Pod polską strzechą, złożony z pieśni o wymowie patriotycznej.
Dobra koniunktura towarzyszyła zespołowi do przerwy wakacyjnej w maju 1917
roku. Druga połowa roku była już zdecydowanie trudniejsza. Grano częściej, nawet 5 razy
w tygodniu, wartość artystyczna spektakli pozostawiała jednak coraz więcej do życzenia.
Józef Flach, recenzujący w październiku 1917 roku wieczór w Teatrze Nowości, na który
złożyła się między innymi operetka W. Rapackiego (syna) Ach, te kobietki, z uznaniem
pisał, że było to najlepsze przedstawienie w nowym sezonie, „a w zasadzie pierwsze, na
którym na scenie było prawdziwe życie, humor, barwność i melodyjność”171. W grudniu
1917 roku ten sam krytyk stwierdzał, że problemy zespołu nie zniknęły, lecz narosły,
a placówka dysponowała coraz bardziej ograniczonymi środkami. Na sukces liczyć mogła jedynie, „gdy wystarczał tylko niepośledni talent dekoratorski Lechowskiego, melodyjność śpiewu Bielskiej i Rapackiego, charakterystyczna gra Brokowskiego, mocny głos
Silviniego i komizm i werwa Tatrzańskich, tam borykanie kończy się korzystnie”172. Frekwencja na spektaklach zaczęła jednak drastycznie spadać. Spektakle grano coraz mniej
regularnie. Bazowano na powtórzeniach starego repertuaru, dość rzadko decydując się
171
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na przygotowywanie nowych programów. Ostatni zachowany anons przedstawienia Teatru Nowości pochodzi z 13 grudnia 1917 roku, najprawdopodobniej jednak zespół
dotrwał do końca roku i dopiero wówczas zaprzestał działalności.

Teatr „Figliki”
Teatr „Figliki” powstał w styczniu 1917 roku i przez cztery miesiące swej działalności
stanowił konkurencję dla Polskiej Farsy i Operetki, a następnie Teatru Nowości. Rywalizacja wynikała nie tylko z faktu, że równolegle funkcjonowały w mieście dwie polskie placówki o niemal identycznym profilu artystycznym. Każda posiadała dodatkowo
w składzie wybitne indywidualności aktorskie, pierwsza Bielską i Rapackiego, „Figliki”
– Fertnera. Nieznane są relacje pomiędzy zespołami, jednak z faktu, że niektórzy z aktorów występowali w obydwóch, wynika, że konkurowaniu o widza nie towarzyszyły większe animozje. Założycielem „Figlików” był Władysław Ochrymowicz, związany wcześniej z teatrem lwowskim i scenami warszawskimi, następnie wysiedlony w roku 1915 do
Saratowa, a przed przyjazdem do Kijowa grający w Moskwie. Poza kierowaniem teatrem
pełnił też funkcję reżysera. Swoim zastępcą mianował byłego artystę lwowskiej operetki,
przed przyjazdem do Kijowa grającego w rewiowych teatrzykach warszawskich, Jana
Sierpińskiego.
Zespół liczył blisko 20 osób. W grupie znaleźli się między innymi: Juliusz Haniszewski, W. Lencka173, Leonard Marczewski, Władysław Ochrymowicz, Janina Orwicz,
Helena Rudnicka, Sabina Sierpińska, Jan Sierpiński, Helena Sikorska, Edmund Szymański, Teodozja i Wiktor Wandyczowie, J. Warden i S. Władysławska174. W składzie
artystycznym „Figlików” dominowali byli artyści scen lwowskich i warszawskich. Kilkoro występowało wcześniej w kijowskim zespole Warszawskiego Teatru Miniatur. Siedzibą „Figlików” stała się sala Klubu Bankowego przy ulicy Kreszczatik 7.
Inauguracyjny spektakl odbył się 8 stycznia 1917 roku; pokazano Cyganerię paryską
H. Reinhardta, a w części koncertowej kabaret, wzorowany na warszawskim „Momusie”.
Działalność tego ostatniego miała się stać główną inspiracją „Figlików”. Teatr pokazywał
swoje programy codziennie. Początkowo każdy składał się z dwóch części, operetki oraz
kabaretu, i utrzymywał na afiszu przez kilka wieczorów. Układ ten zmienił się z chwilą
przyjazdu Fertnera. Programy zyskały trzecią część, podczas której grano farsy, z reguły
jednoaktowe, z udziałem gościa. Fertner wybierał sztuki, w których brylował na scenach
warszawskich. Stał się także pierwszoplanową postacią części kabaretowej. Jego przyjazd
zapowiadany był na 2 lutego, opóźnił się jednak i inauguracyjne przedstawienie odbyło
się po dwóch tygodniach. Planowano początkowo 10 spektakli, jednak wskutek ogromnego powodzenia Fertner pozostał aż do zakończenia sezonu, grając 45 razy.
W swoich wspomnieniach aktor pisał, że przed jego pojawieniem się „Figliki” nie
cieszyły się powodzeniem. Rozpoczął więc wielką akcję promocyjną, chodząc z grupą
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aktorów po najruchliwszych ulicach Kijowa i zachęcając do odwiedzenia teatru. W krótkim czasie przyniosło to rezultaty w postaci kompletów widzów. Nie są to jednak precyzyjne informacje. Prasa od inauguracyjnego spektaklu regularnie informowała bowiem,
że „Figliki” cieszą się ogromną sympatią i spektakle odbywają się przy zapełnionej sali.
Występy Fertnera przyczyniły się więc jedynie do polepszenia i tak niezłych wyników
trupy. „Figliki” już 22 kwietnia zakończyły sezon, planując podróż po większych skupiskach polskich na Ukrainie. Fertner twierdził nawet, że Ochrymowicz namawiał go do
wielkiego tournée po Europie. Żadne z zamierzeń się nie spełniło, gdyż Teodozja Wandyczowa zorganizowała wraz z mężem konkurencyjną do Ochrymowicza trasę objazdową, zaproponowała lepsze stawki aktorom, w rezultacie czego nastąpił w teatrze rozłam
i „Figliki” przestały istnieć.

6. Podsumowanie
Paradoksalnie, najtrudniejszy dla polskiej sceny w Kijowie okres okazał się czasem największego jej rozwoju. Zespoły działające w czasie I wojny światowej, zwłaszcza teatr
Rychłowskiego, Nowy Teatr Polski i „Studya”, zaczęły wywierać coraz większy wpływ
na życie artystyczne całego miasta. Pisało się o nich, dyskutowano także w środowisku
rosyjskim i ukraińskim. Poziomem artystycznym dorównywały, a niekiedy przewyższały
wręcz najlepsze lokalne teatry. Na ich deskach zobaczyć można było mistrzowską grę
aktorską, wyborną reżyserię, jak i interesujące, nowatorskie rozwiązania scenograficzne. Nazwiska Osterwy, Jaracza, Wysockiej, Drabika zapisały się na trwałe w annałach
kijowskiego teatru. Okres wojenny miał też ogromne znaczenie dla przyszłości teatru
w wolnej Polsce. Rozpoczęte w Kijowie reformy Wysockiej i Osterwy znalazły kontynuację po roku 1918.
Inną ważną zdobyczą tamtych czasów było powołanie do życia w kwietniu 1917
roku Związku Artystów Sceny Polskiej. Wykorzystano fakt obecności w jednym miejscu
artystów z bardzo różnych ośrodków teatralnych. Wiec założycielski odbył się 3 kwietnia w Teatrze Polskim Rychłowskiego, z inicjatywy Osterwy. 13 kwietnia miało miejsce
zebranie konstytucyjne, na którym wybrano zarząd, z prezesem Tarasiewiczem, sekretarzem – Szpakiewiczem, a także Osterwą i Jaraczem. Związek miał być zaczynem ogólnopolskiego stowarzyszenia aktorskiego w niepodległej Ojczyźnie. Jego powstanie poprzedziły wielotygodniowe spotkania i ustalenia poszczególnych artystów, którym pomimo
wielu różnic udało się zawrzeć końcowy kompromis.
Na wojenny okres teatru kijowskiego rzutują jednak również mniej budujące zdarzenia – kłótnie, konflikty, zakulisowe działania, które przyczyniały się do rozpadu większości z funkcjonujących zespołów i przekreślenia z trudem osiągniętego dorobku. Waśnie
negatywnie rzutowały nawet na skuteczność funkcjonowania ZASP-u, z przynależności
do którego zrezygnowało szereg aktorów, na czele z Osterwą, gdy dominujące wpływy
uzyskał w nim Tarasiewicz. Stres wynikający z wojny, dramatycznie trudna egzystencja
stanowią dla aktorskich zachowań tylko częściowe usprawiedliwienie.

Rozdział III

Występy gościnne

1. Ogólna charakterystyka
Działalność stałych teatrów stanowiła istotny, lecz nie jedyny przejaw polskiego życia
teatralnego w Kijowie. Innym ważnym, a w niektórych momentach nawet dominującym przejawem aktywności artystycznej były występy gościnne. To one właśnie zapoczątkowały po ponad 30 latach obowiązywania carskiego zakazu spektakle w języku
polskim w grodzie nad Dnieprem. Jako pierwszemu, już w 1898 roku, udało się uzyskać
zgodę władz na pokazanie kilku wieczorów artystycznych Arturowi Zawadzkiemu. Precedensowy fakt nie doprowadził do upowszechnienia się występów gościnnych. Poza
Zawadzkim, na przestrzeni kilku następnych lat, zgodę otrzymał jeszcze w 1899 roku
Józef Popławski wraz z żoną Gabrielą Morską oraz Bolesław Bolesławski w roku 1901.
Dopiero manifest carski z października 1905 roku i kolejne występy Józefiny i Bolesława
Bolesławskich, trupy operetkowej Juliana Myszkowskiego, a przede wszystkim artystów
teatru lwowskiego pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego stanowiły prawdziwy przełom.
Ich powodzenie zwróciło uwagę twórców na Kijów jako cel artystycznych podróży.
Miasto przyciągało z kilku powodów. Istniała tu długa i wciąż pamiętana tradycja
polskich przedstawień gościnnych. Kilkudziesięciotysięczna rzesza Polaków zamieszkująca Kijów, złożona w dużej mierze z ludzi wykształconych, pozwalała liczyć na zainteresowanie występami. Ważnym atutem były też lutowe „kontrakty”, w czasie których
w mieście czuło się atmosferę kulturalnego ożywienia. Dodatkowo przyjeżdżający mogli
bez większych problemów, w każdym niemal terminie, wynająć sale teatralne. Tych Kijów posiadał niezwykle dużo, w tym takie, które udostępniano wyłącznie na krótkoterminowe występy gościnne. Miasto było do tego dogodnie położone, stanowiąc przystanek dla polskich trup wędrownych, które wybierały się w tournée po rozległych terenach
carskiego imperium.
Przy wszystkich czynnikach, które sprzyjały organizacji polskich przedstawień, nie
był to łatwy teren do uzyskania tak artystycznego, jak i finansowego sukcesu. Podobnie
jak w wypadku stałych teatrów, mniej znanym artystom bardzo trudno było zwrócić
na siebie uwagę widzów. Jeśli w pierwszych latach po zniesieniu carskich zakazów na
powodzenie mogli liczyć niemal wszyscy polscy wykonawcy – wybitni, prowincjonalni,
a nawet amatorzy, z czasem lista ulubieńców znacznie się ograniczyła. Sale wypełniały się
wyłącznie podczas wizyt najgłośniejszych aktorów. Najczęstszymi gośćmi w Kijowie byli
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Antoni Fertner i Wiktoria Kawecka. Ten pierwszy wystąpił z 15 cyklami przedstawień1.
Kawecka, nie wliczając okolicznościowych koncertów, zapraszana była 12 razy. Spośród
pozostałych siedmiokrotnie zaprezentowały się Stanisława Wysocka i Maria Łaska, sześciokrotnie Wincenty Rapacki (syn) i Maria Przybyłko-Potocka, pięciokrotnie Janina
Korolewicz-Waydowa oraz Aleksander Zelwerowicz, czterokrotnie Józefina i Bolesław
Bolesławscy i Aleksander Filippi-Myszuga, trzykrotnie Mieczysław Frenkiel, Lucyna
Messal oraz Julian Myszkowski z zespołem.
W sumie udało się odnaleźć informacje o ponad 140 cyklach występów2. Stosunkowo najwięcej z nich odbyło się dzięki stałym zespołom dramatycznym3. W okresie
formowania się stałego teatru zapraszanie gwiazd i wspólne z nimi występy były formą
kształcenia amatorskich wykonawców. Z chwilą powstania scen zawodowych odwiedziny wybitnych aktorów służyły głównie urozmaiceniu repertuaru, a także stały się elementem, desperackiej niekiedy, walki kolejnych dyrektorów o wzrost frekwencji. Na ponad
60 cykli, występów gościnnych, jakie miały miejsce w stałych teatrach dramatycznych,
50 odbyło się na deskach teatru sponsorowanego przez Kijowskie Polskie Towarzystwo
Miłośników Sztuki i, będącego jego kontynuatorem, Teatru Polskiego Franciszka Rychłowskiego. Połowa z nich przypadła na lata 1914–1916. Dwudziestopięciokrotnie
przyjeżdżały zespoły dramatyczne bądź indywidualni aktorzy w ramach samodzielnie
zorganizowanych tournée.
Bardzo ważnym elementem gościnnych przedstawień były także spektakle muzyczne:
operowe i operetkowe. Odnaleziono informację o około 60 takich imprezach. Zdecydowana większość z nich odbywała się na zaproszenie lokalnych, z reguły rosyjskich teatrów,
goszczących czołowych polskich solistów. Większość takich prezentacji odbywała się po
polsku. Publiczność słuchała tym samym zespołu śpiewającego po rosyjsku bądź w języku, w jakim napisana została dana opera czy operetka, i partii solowych wykonywanych
przez gości w ich języku narodowym. Panoramę występów gościnnych zamykają pokazy
kabaretowe i rewiowe, odbywające się najczęściej w rosyjskich teatrzykach małych form
i teatrach ogródkowych. W tym wypadku bardzo trudno jest o przybliżoną nawet statystykę. Zamiłowanie rodaków do rozrywki sprawiało, że polscy kupleciści, kabareciarze,
tancerze czy muzycy regularnie byli zapraszani przez właścicieli teatrzyków rewiowych.
Z drugiej strony, animatorzy polskiego życia teatralnego, w tym recenzenci, niechętnie patrzyli, jak tego typu placówki masowo odbierały widzów teatrom dramatycznym.
W związku z tym sporadycznie tylko zamieszczano w prasie recenzje, ograniczając nawet
anonse kijowskich rewii. Zdanym się jest więc jedynie na prasę obcojęzyczną, nie zawsze
koncentrującą się na występach polskich wykonawców. Ogromna rotacja aktorów, a także ukrywanie się pod pseudonimami stanowią dodatkowe jeszcze utrudnienie.
W dobie liberalizacji carskiej polityki kulturalnej letnie ogródki czy teatrzyki przyhotelowe stały się tymczasem najbardziej internacjonalnymi placówkami w mieście.
1

Nie wliczając w to występów w teatrach ogródkowych.
Liczba ta nie uwzględnia występów Polaków na scenach lokalnych teatrów małych form i zespołów ogródkowych.
3
Imprezy te zostały bardziej szczegółowo omówione w rozdziałach poświęconych polskim teatrom stałym
w Kijowie. W tym rozdziale zostaną jedynie przywołane w kalendarium.
2
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Gościli tam artyści z całego niemal świata, w tym osoby z odległych krajów, jak Japonia
czy Chiny. Wśród polskich wykonawców, na których ślady udało się natrafić, znaleźli
się między innymi: Wiktoria Kawecka, Ludwik Ludwikowski, Bronisław Bronowski,
Antoni Fertner, jak również renomowani muzycy, w tym orkiestry pod dyrekcją Namysłowskiego, Wnorowskiego, Gorzkowskiego, Cybulskiego czy Beglera.
Wobec skomplikowanych i obwarowanych rozmaitymi ograniczeniami prawnymi mechanizmów biurokratycznych carskiej administracji uzyskanie zgody na występy gościnne
nie należało do rzeczy łatwych. Indywidualny artysta bądź zespół powinien był zacząć
starania od pisemnej prośby skierowanej na ręce Kijowskiego Gubernatora. Łatwiej było
uzyskać zgodę, gdy prośba zawierała adnotację instytucji zapraszającej lub rekomendację
znanych osób z lokalnego środowiska artystycznego. Podania mogły dotyczyć konkretnej
imprezy, artystycznego tournée ze ściśle określonymi datami i miejscami występów, jak
również zgody na dawanie nieograniczonej liczby przedstawień na terenie całej kijowskiej
guberni, w czasie nieprzekraczającym jednak roku od daty udzielenia zgody. W tym ostatnim wypadku artyści zobowiązani byli dodatkowo jeszcze uzyskiwać potem pozwolenie
na występy od władz policyjnych w każdym z miejsc, w którym grano przedstawienia.
Większość wykonawców korzystała z tej ostatniej opcji, gdyż dawała im ona znacznie
większą swobodę przemieszczania się, redukując zarazem groźbę finansowej plajty.
W swoich petycjach artyści powinni byli zaznaczać, że grane sztuki zostały wcześniej
ocenzurowane. Sprawdzenie egzemplarzy teatralnych leżało w gestii lokalnego urzędu
cenzury. W wypadku wieczorów artystycznych podania musiały być uzupełnione o szczegółowy program imprezy. Nieodzowne było także dołączenie artystycznej biografii wnioskodawcy, a w wypadku zespołu – jego liczebności i nazwisk wszystkich wykonawców.
Kijowski Gubernator po zapoznaniu się z petycją wysyłał swoją wstępną jeszcze decyzję
do biura Kijowskiego, Podolskiego i Wołyńskiego Generał Gubernatora. W wątpliwych
wypadkach, przed wydaniem opinii prosił o sprawdzenie wiarygodności danej osoby
przez policję lub tajne służby. Dopiero potem wysyłał do Generał Gubernatora sugestię,
czy zgoda na występy powinna być wyrażona, czy nie. Ostateczna decyzja podejmowana była przez Generał Gubernatora. Jego kancelaria przesyłała zainteresowanej osobie
oficjalne pismo z zezwoleniem bądź zakazem występów. W zdecydowanej większości
wypadków Generał Gubernator przychylał się do opinii swego podwładnego.
Z zachowanych źródeł archiwalnych wynika, że do roku 1905 wypadki odmowy zgody władz na występy gościnne były częste. Powodem negatywnej opinii bywały najczęściej względy polityczne (zaangażowanie danej osoby w działalność polityczną, patriotyczna przeszłość, niewłaściwy repertuar itp.). W niektórych wypadkach trudno było się
jednak dopatrzeć jakichś racjonalnych powodów. Przykładowo, we wrześniu 1905 roku
odmówiono właścicielowi rewiowego teatrzyku Olimp, Józefowi Chrzanowskiemu, zgody na występy trupy artystów warszawskich. Tymczasem te same osoby z powodzeniem
mogły nieco wcześniej prezentować się w innych kijowskich teatrzykach: „Ermitage”
i „Chateu de Fleur”, nie naruszając wówczas żadnych obowiązujących przepisów. Prośba
Chrzanowskiego o rewizję decyzji nie przyniosła rezultatu, chociaż zaznaczał, że przedstawił władzom wszelkie wymagane dokumenty, w tym zatwierdzony przez cenzurę repertuar i podpisane kontrakty.
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W latach 1906–1907 przypadki odmowy bywały już rzadsze, a po roku 1907 znaczącą większość podań rozpatrywano pozytywnie. Najczęściej kwestionowano prośby
mało znanych artystów, nakazując policji wnikliwe sprawdzanie ich wiarygodności.
Wciąż bardzo surowo traktowano wykonawców, którzy w jakimkolwiek punkcie naruszyli przepisy. Wcześniej wydane zezwolenie zostawało natychmiast anulowane, zaś
osoby takie nie mogły w przyszłości liczyć na uzyskanie zgody. Restrykcje spotkały między innymi Artura Zawadzkiego, który w październiku 1911 roku, grając z zespołem
w Berdyczowie, rozdawał widzom programy napisane wyłącznie po polsku. Tymczasem
przepisy jasno formułowały, że obowiązkowa jest także wersja rosyjska. Pomimo wyjaśnień i przeprosin, kolejne jego podania były odrzucane4. Innym powodem odmowy mogły być
też względy finansowe. Władze obawiały się, że
przyjeżdżające zespoły, nie mając wystarczającego materialnego zabezpieczenia, w razie fiaska finansowego imprezy nie będą miały za co opuścić
miasta, a artyści zmuszeni zostaną do pozostania
w Kijowie bez środków do życia. W specjalnym
piśmie do naczelnika kijowskiej policji z dnia
11 stycznia 1914 roku (29 grudnia 1913 według
kalendarza starego porządku) Kijowski Gubernator zwracał uwagę na konieczność bardzo dokładnego sprawdzania, czy antreprenerzy mają
środki na zapłacenie aktorom ich gaż5. W wypadku osób, co do których nie było pewności,
należało jeszcze przed rozpoczęciem występów
pobrać zwrotną kaucję na poczet ewentualnych
niewypłaconych aktorskich wynagrodzeń.
Akta policyjne poświadczają, że artyści próbowali niekiedy zwodzić tajne służby i, pod pozorami legalnych występów gościnnych, realizować różne konspiracyjne przedsięwzięcia. Jedno
z takich wydarzeń miało miejsce 7 maja 1911
roku (24 kwietnia według kalendarza starego porządku). Grupa artystów z Józefem Jaxą-Chamcem i Zygmuntem Wilczkowskim na czele, po
uzyskaniu zgody na prezentację gościnnych
polskich przedstawień, wynajęła salę kijowskiego teatru Bergonier, chcąc wystawić tam sztukę
proboszcza
parafii rzymskokatolickiej w Ber77. Afisz przedstawienia
dyczowie, księdza Dionizego Bączkowskiego,
Bolesław Śmiały
4

Zob. Derżawnyj Archiw Kijwskoj Obłasti, Fond 2 op. 228 d. 8.1.
Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 278 op. 1 d. 229, li 2. Według
polskiego kalendarza – 11 stycznia 1914 roku.
5
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78. Zaproszenie na spektakl Bolesław Śmiały

pt. Bolesław Śmiały. Naczelnik Kijowskich Służb Bezpieczeństwa w ściśle tajnym raporcie
donosił Kijowskiemu Gubernatorowi o tym zamierzeniu, dodając, że zyski ze spektaklu
miały być przeznaczone na założenie tajnych polskich szkół w Żytomierzu i Kijowie6.
Dwa dni później Kijowski Gubernator prosił naczelnika Policji o dokładne zbadanie
sprawy7. W wyniku śledztwa przesłano Gubernatorowi szereg materiałów, w tym zgodę
dla obydwóch artystów na organizację przedstawień i wieczorów literacko-wokalno-muzycznych8, podanie księdza Bączkowskiego do Generał Gubernatora o pozwolenie na
publiczną prezentację swej sztuki9, streszczenie Bolesława Śmiałego w języku rosyjskim10
oraz program11 i afisz spektaklu w języku polskim i rosyjskim12.
6

Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 278 op. 1 d. 229, li 1.
Zob. Tamże, li 2.
8
Zob. Tamże, li 8.
9
Zob. Tamże, li 25.
10
Zob. Tamże, li 22.
11
Zob. Tamże, li 23.
12
Zob. Tamże, li 19.
7
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79. Raport naczelnika Kijowskiej Służby Bezpieczeństwa do naczelnika Kijowskiej Policji
z maja 1911 r.
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W raporcie, jaki naczelnik Służby Bezpieczeństwa przesłał naczelnikowi Policji po
spektaklu, informowano, że wbrew oczekiwaniom organizatorów przedstawienie przyniosło tak niewielkie sumy, że żadne pieniądze nie mogły zostać przekazane na inne cele
niż pokrycie, i to jedynie w części, kosztów wynajmu sali. W raporcie zwracano jednak
uwagę, że organizatorzy planowali kolejne widowiska, w tym w Żytomierzu 14 maja
1911 roku. Nie doszły już one do skutku z powodu cofnięcia wszystkim uczestnikom
pozwolenia na organizację spektakli.
Wśród podań przedsiębiorców teatralnych o zgodę na występy gościnne zwraca uwagę
grupa dokumentów, w których prośba dotyczy spektakli granych nie tylko po polsku, ale
również w innych językach. Poszczególni przedsiębiorcy teatralni, w czasie artystycznych
tournée, próbowali tym sposobem powiększać potencjalny krąg odbiorców. Przykładowo, w roku 1908 trupa Zygmunta Posiadłowskiego otrzymała zgodę na przedstawienia
po polsku, ukraińsku i niemiecku. Najczęstsze były prośby polskich artystów o zgodę
na występy w języku polskim i ukraińskim. Nie udało się natomiast odnaleźć żadnego
podania o grę w języku polskim i rosyjskim. Mogło to wynikać z przyczyn politycznych
i niechęci Polaków do uczestniczenia w spektaklach granych po rosyjsku. Możliwe jednak, że przyczyny były dużo bardziej prozaiczne – wobec bardzo dużej liczby rosyjskich
zespołów, w tym grup objazdowych, nie było popytu na Polaków grających po rosyjsku.
W tym wypadku wyjątek stanowiły sytuacje, gdy wybitnych artystów sceny polskiej zapraszały na gościnne występy teatry rosyjskojęzyczne. Pomimo stosunkowo dużej liczby
pozwoleń na tego typu różnojęzyczne prezentacje nie udało się odnaleźć informacji, aby
zostały potem zrealizowane w samym Kijowie.
W ramach występów gościnnych polscy wykonawcy pokazali się w zdecydowanej
większości kijowskich sal teatralnych, w tym także w tych najbardziej reprezentacyjnych.
Teatr Miejski13 gościł ich 13 razy14. W pierwszym rzędzie były to występy artystów opery
i operetki, w tym między innymi: Janiny Korolewicz-Waydowej, Adama Didura, Melanii Wohl-Lewickiej, Aleksandra Myszugi czy Stefana Beliny-Skupiewskiego. Spektakle
dramatyczne w języku polskim zdarzały się tam rzadziej, ale dochodziło do najbardziej
spektakularnych wydarzeń, jak przedstawienia teatru lwowskiego pod dyrekcją Tadeusza
Pawlikowskiego w 1905 roku czy warszawskiego Teatru Polskiego Arnolda Szyfmana
w roku 1914. Ostatni występ na tej scenie miał miejsce w roku 1915; zagrała Maria
Przybyłko-Potocka.
Chętnie wynajmowaną salą był Teatr Mały przy ulicy Kreszczatik15. W latach 1906–
–1911 publiczność rokrocznie oglądała tam polskie spektakle. W sumie zaprezentowało
się tam 13 różnych zespołów, w tym między innymi artyści warszawskiego Teatru Nowości w roku 1906, grupy Marii Przybyłko-Potockiej, Kazimierza Kamińskiego oraz
operetki Juliana Myszkowskiego w roku 1908 czy Teatr Polski z Łodzi pod kierunkiem
Aleksandra Zelwerowicza w roku 1911.
13
Dokładne informacje o tym pomieszczeniu znajdują się w rozdziale poświęconym zespołowi Polskiego
Towarzystwa Miłośników Sztuki, podrozdział: Sale teatralne.
14
O tylu imprezach udało się odnaleźć informacje, nie wykluczone jednak, że mogło się ich odbyć więcej.
15
Dokładne informacje o tym pomieszczeniu znajdują się w rozdziale poświęconym zespołowi Polskiego
Towarzystwa Miłośników Sztuki, podrozdział: Sale teatralne.
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80. Teatr „Bergonier”, zdjęcie z początku wieku XX

81. Teatr „Bergonier” – widok współczesny
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Inną popularną salą był teatr „Bergonier”. Budynek położony był w ścisłym centrum
miasta, zaledwie kilkaset metrów od Teatru Miejskiego, przy ulicy Funduklejowskiej 5,
łagodnie opadającej od Teatru Miejskiego w stronę Kreszczatiku. Scena była obszerna
i dobrze wyposażona, a na widowni znajdowało się 17 rzędów krzeseł na parterze oraz
dwa dodatkowe na balkonach i trzy na galerii, a także trzy kondygnacje lóż. W sumie teatr
mógł pomieścić około 800 widzów. Pierwsze gościnne polskie spektakle odbyły się tam
już w roku 1906. Wystąpiły trzy zespoły: Operetka Polska Juliana Myszkowskiego oraz
teatry Czesława Janowskiego i Józefa Puchniewskiego. Jako ostatnia, w roku 1916, zagrała
tam Operetka Polska na czele z Wandą Wandyczową i Leopoldem Morozowiczem.
Spośród pozostałych sal gmach II Teatru Miejskiego przy ulicy Aleksandryjskiej 12
gościł w roku 1913 Lucynę Messal, a rok później Operetkę Polską Stanisława Książka. II
Teatr Miejski stanowił alternatywny, mniej kunsztownie zaprojektowany i wykończony,
budynek kijowskiej opery i operetki. Sala mogła pomieścić ponad 1000 osób.
Kijowski teatr muzyczny „Chateau de Fleurs” upodobała sobie Wiktoria Kawecka;
występowała w nim rokrocznie od 1907 do 1910 roku. Artystka gościła poza tym na
deskach Teatru Sołowcowa, jak również w wielu małych, prywatnych teatrzykach, stworzonych wyłącznie w celu wynajmowania ich na czasowe gościnne występy, jak chociaż-

82. Plan teatru „Bergonier”
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83. II Teatr Miejski, widok z początku XX wieku

84. Teatr „Chateau de Fleurs”
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by Teatr Liwskiego16. Przyjeżdżające zespoły często też wynajmowały sale użytkowane na
co dzień przez stałe polskie teatry – scenę klubu „Ogniwo” czy gmach Teatru Nowego
Dagmarowa, przy ulicy Meryngowskiej 8.

2. Przedstawienia dramatyczne
Aktorzy indywidualni
Charakterystyka ogólna
Występy gościnne indywidualnych aktorów odbywały się przede wszystkim na deskach
stałych polskich teatrów17. Jedynie dwoje wykonawców wyłamało się od tej reguły, Michalina Łaska i Antoni Fertner. Ta pierwsza, grając w 1908 roku w rosyjskiej farsie,
pokazała się także na scenie amatorów KPTMS. Również Fertner grywał w rosyjskich
rewiach, farsach i kabaretach przy okazji swych wizyt w teatrze Rychłowskiego. W sumie
Kijów odwiedziło 35 aktorów, w tym wykonawcy tej miary, co Mieczysław Frenkiel,
Stanisław Knake-Zawadzki, Maria Przybyłko-Potocka, Roman Żelazowski, Stanisława
Wysocka, Kazimierz Kamiński, Józef Śliwicki, Aleksander Zelwerowicz, Juliusz Osterwa. Dominowali artyści warszawscy.
W pierwszych latach kierownicy teatrzyków PTG i KPTMS oszczędnie rozsyłali zaproszenia, goszcząc maksimum jednego artystę w sezonie. Pewien przełom stanowił rok
1908, kiedy to zaproszono trzech. Do roku 1912 organizacja imprez gościnnych była
jednak dość przypadkowa. Siemaszko, a potem Halicki chętnie widzieli u siebie gwiazdy,
Staniewski i Popławski woleli zredukować gościnne przedstawienia do minimum.
Dopiero pojawienie się w Kijowie Rychłowskiego sprawiło, że występy gościnne stały się jednym z kluczowych elementów prowadzenia teatru. Dzięki nim wprowadzano
wartościowy repertuar, zarówno klasykę, jak i utwory najnowsze, a poza tym przyciągano do teatru widzów. Za tej dyrekcji liczba spektakli gościnnych biła wszelkie rekordy.
W 1913 roku zaproszono 9 artystów, w dwa lata później już 17. Rychłowski miał swoich
ulubionych wykonawców, których zapraszał regularnie (Fertner, Wysocka, Zelwerowicz,
Łaska), pokazując jednak także aktorów jeszcze w Kijowie nieznanych. Chętnie sięgał po
młodych, którzy stali dopiero u progu wielkiej kariery (Brydziński, Osterwa, Nałęcz).
Zatrudnienie bardzo licznej grupy utalentowanych wykonawców z Moskwy w drugiej
połowie 1916 roku diametralnie zmieniło politykę dyrektora. Mając w stałym składzie
najwybitniejszych aktorów, nie było powodu, aby zapraszać kolejnych.
Teatr Rychłowskiego był jedynym, który na taką skalę wykorzystywał przedstawienia gościnne. „Studya” Wysockiej w ogóle nie dopuszczały tego typu imprez. Powstałe
16

Nie udało się ustalić jego lokalizacji ani bliższych szczegółów.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w rozdziałach im poświęconych. W tym miejscu
znajdzie się jedynie najbardziej ogólna charakterystyka.
17
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85. Dom rodziny Popławskich w Worzelu (widok współczesny)

86. Dom rodziny Popławskich w Worzelu (widok współczesny)
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w czasie wojny teatry małych form organizowały je sporadycznie. W latach 1917–1918
śladowa liczba gościnnych przedstawień spowodowana była wydarzeniami na frontach
I wojny światowej, znacznie utrudniającymi bezpieczne przyjazdy do Kijowa.
Już liczba aktorów, którzy odwiedzili stałe teatry, świadczy o tym, że Kijów był miejscem chętnie przez nich odwiedzanym. Nie natrafiono na żadną informację, żeby zaproszenie wydane przez któregoś z dyrektorów spotkało się z odmową ze strony gościa.
Przyjeżdżający cieszyli się z reguły sporym zainteresowaniem. Serdecznie przyjmowali
ich widzowie, jak również lokalne elity społeczne i kulturalne. Dla polskiego środowiska artystycznego w Kijowie, złożonego z aktorów, malarzy, muzyków i literatów, była
to okazja do nawiązywania kontaktów. Jednym z miejsc, w którym zatrzymywali się
odwiedzający, był domek wypoczynkowy rodziny Popławskich w Worzelu, kilkanaście
kilometrów od Kijowa. Dochodziło tam do licznych artystycznych spotkań. Stałym gościem był między innymi Aleksander Zelwerowicz.

Zespoły
Charakterystyka ogólna
Znacznie trudniejsze zadanie stawało przed zespołami, które decydowały się na samodzielną organizację gościnnych występów. Wiele z nich boleśnie doświadczyło pustek na
widowni. Czasem wynikało to nie tyle z braku zainteresowania kijowian polskim teatrem, ale z niewiedzy o poziomie artystycznym przyjeżdżających grup. Brak możliwości
obserwowania polskiego życia teatralnego przez kilkadziesiąt lat sprawił, że przeciętny
widz miał problemy z rozróżnieniem tego, co wartościowe, a co nie. Nie otrzymywał
tymczasem pomocy od lokalnych recenzentów, którzy – dla mało rozsądnej polityki
wspierania wszystkiego, co polskie – każdy występ każdego zespołu skłonni byli uznać
za historyczny i najlepszy. Doznawszy zawodu raz i drugi, widzowie tracili zaufanie do
ekspertów, bojkotując spektakle, szczególnie tych mniej znanych grup.
Rok 1905 nie zapowiadał późniejszych frekwencyjnych kłopotów. Dwa odwiedzające
wówczas Kijów zespoły witane były entuzjastycznie. Na przedstawieniach trupy Józefiny
i Bolesława Bolesławskich, a przede wszystkim teatru Tadeusza Pawlikowskiego zasiadły
tłumy. W rezultacie w roku następnym przyjechało już siedem zespołów, w tym jeden
amatorski. Jeśli jednak ci najbardziej znani – Bolesławski z aktorami Warszawskich Teatrów Rządowych, stołeczny Teatru Nowości z Fertnerem i Ćwiklińską, mogli się cieszyć
artystycznym i frekwencyjnym sukcesem, prowincjonalne zespoły Czesława Janowskiego, Wandy Kotwicz-Jarszewskiej i Józefa Puchniewskiego poniosły dotkliwe finansowe
straty. Szczególne powody do narzekań mieli Janowski i Puchniewski, którzy, nie szczędząc środków, przywieźli dobre zespoły i przedstawienia stojące na wysokim poziomie.
W dwu kolejnych latach jedynie trupa Kazimierza Kamińskiego mogła się cieszyć
sporym zainteresowaniem publiczności. Chłodno przyjęto zespoły Przybyłko-Potockiej,
Bolesławskich, a nawet warszawski Teatr Mały Mariana Gawalewicza. Rozeszła się fama
o nieprzewidywalności tutejszej widowni i sporym ryzyku organizacji przedstawień goś-
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cinnych. Potwierdzali to kijowianie. Jeden z aktywnych animatorów polskiego życia teatralnego, Michał Bukowiński, pisał: „Pytam – czy znajdzie się dziś taki śmiały zespół,
który odważyłby się odwiedzić Kijów, czytając martyrologię szeregu swych poprzedników? Staliśmy się straszakiem dla ludzi dobrej woli i szerokiej idei wskutek grzesznego
absenteizmu w każdej dziedzinie naszej pracy społecznej i kulturalnej”18. O malejącej
atrakcyjności miasta świadczył fakt, że dwukrotnie, w roku 1909 i 1910, z przyjazdu
wycofał się teatr krakowski Ludwika Solskiego. Powodem była opinia doradców, że gościnne występy w Kijowie „w ogóle nie mają szans powodzenia”19.
W konsekwencji rokrocznie malała liczba odwiedzających. W 1906 roku pojawiło
się siedem teatrów, w 1907 dwa, zaś w 1909 roku ani jeden. Bilans niewiele poprawił
się w roku następnym, kiedy to zaryzykował wizytę Jan Pawłowski na czele Towarzystwa
Artystów Polskich, złożonego z wykonawców Lwowa, Wilna, Łodzi i gwiazd warszawskiej farsy: Ćwiklińskiej, Łaskiej i Chaveau. Co gorsza, ten jeden jedyny cykl gościnnych
prezentacji spotkał się z zupełną niemal obojętnością widzów. Kolejne spektakle oglądała
garstka, co Edward Paszkowski komentował ironicznie: „Kasjer mi albo tyje z bezczynności, albo puchnie z rozdrażnienia nerwów żołądkowych [...]. A dyrekcja? [...] płaci,
płaci, płaci...”20
Po roku 1910 przyjeżdżały do Kijowa już wyłącznie renomowane „firmy”. Występy
były jednak rzadkie i nieregularne. W 1911 cykl gościnnych przedstawień dał łódzki
teatr Zelwerowicza, w roku 1912 i 1914 warszawski Teatr Polski A. Szyfmana. W 1913
roku nie zagrał nikt, zaś w 1915 będący przejazdem, zespół Przybyłko-Potockiej pokazał
tylko jeden spektakl. Potem żaden z polskich zespołów do Kijowa już nie zaglądnął.

Ważniejsze przedstawienia
Wydarzeniem, które przez lata wspominano w Kijowie, były występy teatru lwowskiego. Wszystkie kolejne ważniejsze gościnne spektakle porównywano właśnie do tournée
z czerwca 1905 roku. Niestety, polska prasa nie była wówczas jeszcze wydawana, stąd
przedstawienia doczekały się wyłącznie omówień w gazetach rosyjskich. Początkowo recenzje były dość chłodne, co tłumaczono brakiem oswojenia się krytyków rosyjskich
z dziełami polskiej twórczości dramatycznej21. Z czasem recenzenci w pełni jednak docenili umiejętności zespołu pod wodzą Pawlikowskiego. Stawiano go za wzór umiejętnego
dobierania wartościowego repertuaru, profesjonalnej reżyserii oraz doskonałej, zespołowej gry aktorskiej. Występy odbywały się w gmachu Teatru Miejskiego. Zagrano dziesięć
razy, pokazując dziewięć sztuk wyłącznie polskich autorów: Zaczarowane koło L. Rydla,
Złote runo S. Przybyszewskiego, Zemstę, Śluby panieńskie i Dożywocie A. Fredry, Lekkomyślną siostrę W. Perzyńskiego, Pana Damazego J. Blizińskiego, Złotego cielca S. Dobrzańskiego oraz Wicka i Wacka Z. Przybylskiego. Wszystkie reżyserował Ludwik Solski.
Wśród wykonawców znaleźli się między innymi: Konstancja Bednarzewska, Karol Ad18
19
20
21

M. Bukowiński, Teatr polski w Kijowie, „Dziennik Kijowski” 1909, nr 26.
„Dziennik Kijowski” 1909, nr 125.
„Dziennik Kijowski” 1910, nr 44.
Zob. Pajączkowski F., Teatr lwowski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego, Kraków 1961, s. 327.

Występy gościnne

 219

wentowicz, Ferdynand Feldman, Ludwik Solski oraz Maksymilian Węgrzyn22. Lwowski
teatr entuzjastycznie przyjmowali widzowie. Po każdym z występów mnożyły się też
zaproszenia różnych polskich organizacji na spotkania, uroczyste kolacje czy rauty.
W 1906 roku kijowianie dwukrotnie zobaczyli najwybitniejszych warszawskich wykonawców ról komediowych i farsowych. W lutym Bolesławski przywiózł zespół złożony
z Mieczysławy Ćwiklińskiej, Honoraty Leszczyńskiej, Wilhelminy Bauman, Czesławy
Siedleckiej, Anny Wasilewskiej, Edmunda Gasińskiego, Karola Jarszewskiego, Czesława
Knapczyńskiego i Marina Winklera. Wielu z nich powróciło w listopadzie wraz ze stołecznym Teatrem Nowości. Więcej informacji zachowało się o tych drugich występach.
Artyści przybyli do Kijowa w trakcie dłuższego tournée, obejmującego między innymi
Moskwę. Zainteresowanie publiczności było ogromne i już na dziesięć dni przed inauguracyjnym spektaklem bilety na większość przedstawień zostały wyprzedane. Planowano sześć spektakli: Męża o dwu żonach C. Kraatza, Pannę służącą P. Bilhauda i M. Hennequiuna, Pigułki Herkulesa M. Hennequina, Następcę następcy A. Sylvane’a, Drogę do
piekła G. Kadelburga oraz W paszczy lwa P. Bilhauda i M. Hennequiuna. Powodzenie
skłoniło zespół do pokazania jeszcze: Duranda i Duranda A. Valabrèque’a, Na łeb, na
szyję A. Bissona oraz Lili A. Millaud’a i M. Hennequiuna.
Warszawskim gościom udała się rzecz niezmiernie trudna w warunkach kijowskich
– pozyskanie w równej mierze sympatii publiczności i krytyki. Ta ostatnia skłonna była
nawet wybaczyć obecność na afiszu kilku, jak to określono, „wyjątkowo pikantnych
fars”. Recenzenci tłumaczyli swoją liberalniejszą niż zwykle ocenę tym, że w wykonaniu
gości nawet najbardziej kontrowersyjne sceny wypadały zabawnie i artystycznie. Po benefisowym spektaklu Leszczyńskiej recenzent „Dziennika Kijowskiego” dość przewrotnie przepraszał czytelników za monotonność recenzji, w których pojawiały się wyłącznie
komplementy. Wyjaśniał jednak, że „aktorzy warszawscy uparli się grać po swojemu,
czyli doskonale. Przewijający się leitmotiv – doskonale, nadzwyczajnie, rewelacyjnie
– pewnie już znużył czytelników, ale nie sposób nic innego pisać”23.
Rok 1907 przyniósł jedno interesujące wydarzenie, październikowe przedstawienia Teatru Małego M. Gawalewicza. Dyrektor przywiózł zespół z Laurą Dunin, Marią
Dulębianką, Heleną Pawłowską, Laurą Pytlińską, Antonim Siemaszką i Edmundem
Weychertem24. Pokazano szereg interesujących i nieznanych jeszcze w Kijowie sztuk.
W ramach dziesięciu przedstawień dwukrotnie zagrano Męża tymczasowego P. Gavaulta
i R. Charvay’a oraz Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej, a poza tym: Dzień zadusz-

22

W zespole znaleźli się: Konstancja Bednarzewska, Anna Gostyńska, Janina Janiczówna, Janina Jankowska, Amelia Rotter, Felicja Stachowicz, Faustyna Węgrzynowa, Stefania Michnowska, Paulina Wojnowska, Karol
Adwentowicz, Władysław Antoniewski, Ignacy Berski, Marian Bielecki, Hubert Brzozowski, Józef Chmieliński,
Ferdynand Feldman, Władysław Jaworski, Władysław Kwiatkiewicz, Jan Nowacki, Ludwik Solski, Maksymilian
Węgrzyn.
23
„Dziennik Kijowski” 1906, nr 248.
24
W zespole znaleźli się: Laura Dunin, Maria Dulębianka, Rozalia Bartoszewska, Helena Łącka-Pawłowska,
Laura Pytlińska-Zawieyska, Helena Czarnecka, Zofia Trzcińska, Felicja Rutkowska, Józef Mielnicki, Władysław
Staszkowski, Antoni Siemaszko, Edmund Weychert, Roman Bartoszewski, Karol Ceremużyński, Jan Guttner,
Zygmunt Noskowski, Witold Kuncewicz, Władysław Neubelt, Aleksander Hubert.
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ny H. Heijermansa, Klub Ibsena G.B. Shawa, Instynkt H. Kistemaekersa, Podczłowieka
T. Jaroszyńskiego, Chama według E. Orzeszkowej oraz Aszantkę W. Perzyńskiego.
Znacznie mniejsze zainteresowanie widzów tymi występami wynikało najprawdopodobniej z faktu, że na afiszu zabrakło fars i „gwiazdorskich” nazwisk, znanych nawet
najmniej wyrobionej publiczności. Edward Paszkowski podsumował występy gorzkim
stwierdzeniem: „Szczera wdzięczność należy się panu Gawalewiczowi, że w tak niesprzyjających okolicznościach, dał możliwość nam oglądania sztuki w prawdziwym tego słowa
znaczeniu. Czy nasza kijowska publiczność w należytym stopniu z tego korzysta, to już
rzeczą tej publiczności. Przybytek prawdziwej sztuki nie żebrze o zainteresowanie, stoi
zazwyczaj milczący, on nie prosi o grzeczność, gdyż jest po wielkopańsku ofiarny”25.
Jednym z najważniejszych cykli przedstawień gościnnych, który wywołał duży rezonans również w środowisku rosyjskim i ukraińskim, były występy zespołu Kazimierza
Kamińskiego, w marcu 1908 roku26. Artyści byli w trakcie długiego artystycznego tournée. Spektakle odbywały się na deskach Teatru Małego. Zagrano siedem sztuk, głównie
tych, w których Kamiński brylował wcześniej na scenach Krakowa i Lwowa: Margrabiego
de Priolę H. Lavedana, Bogatego wujaszka K. Weissa, Pana dyrektora A. Bissona i F. Carrè,
Intratną posadę A. Ostrowskiego, Czerwoną togę E. Brieux, Walkę motyli H. Sudermanna
oraz Pana Damazego J. Blizińskiego.
Krytyka przyjęła przedstawienia entuzjastyczne, zastanawiając się głównie nad tym,
co zasługuje na większe wyróżnienie, gra Kamińskiego czy jego reżyseria. Warte zaznaczenia jest, że występy oceniono pozytywnie w niezwykle rzadko komplementującym
Polaków „Kijewlaninie”. Recenzent zdobył się nawet na docenienie występu Kamińskiego w sztuce rosyjskiego autora. W związku z rolą Jusowa w Intratnej posadzie zwrócił
uwagę, że polski aktor wniósł do roli nowe, niezauważone do tej pory przez rosyjskich
wykonawców akcenty. Zastrzeżenia wobec pomysłu sięgnięcia po rosyjski tekst mieli
tymczasem Polacy. Był to jedyny spektakl, który został częściowo zbojkotowany, gromadząc na sali zdecydowanie mniej widzów.
Na kolejne, stojące na wysokim poziomie, gościnne spektakle widzowie musieli czekać blisko trzy lata. W marcu 1911 roku z siedmioma przedstawieniami przyjechał dyrektor teatru łódzkiego, Aleksander Zelwerowicz. Wraz z nim przybyli czołowi aktorzy
tej sceny z Zofią Wierzejską, Marią Maliszewską, Jadwigą Daniłowicz, Władysławem
Ryszkowskim, Emilem Chaberskim, Kazimierzem Przystańskim i Kazimierzem Junoszą-Stępowskim. Pokazali głównie polskie sztuki: Pana Jowialskiego A. Fredry, Pannę
Maliczewską G. Zapolskiej, Jadzię A. Mańkowskiego, Złotą czaszkę J. Słowackiego, Rozbitków J. Blizińskiego, fragmenty Zygmunta Augusta i Śmierci Ofelii S. Wyspiańskiego
oraz Bociany według Konopnickiej. Ze sztuk tłumaczonych znalazły się: Chory z urojenia
Moliera, Historia o człowieku, który redagował gazetę rolniczą M. Twaina i Historia człowieka, który poślubił niemowę A. France’a.

25

„Dziennik Kijowski” 1907, nr 229.
W zespole znaleźli się między innymi: Kazimiera Leśniowska, Katarzyna Lewkowicz, Stanisława Lubicz-Sarnowska, Mary Mrozińska, Antonina Klońska, A. Złoczewska, Wojciech Dąbrowski, Józef Trzywdar, Henryk
Małkowski, Józef Leśniewski, Stanisław Jarszewski, Józef Trzywdar.
26
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Zachwyty krytyków zyskał przede wszystkim Zelwerowicz, zwracano jednak też uwagę na wysoką kulturę artystyczną i zgranie całego zespołu. Dużym walorem występów był
dobór wartościowego repertuaru. Przedstawieniom towarzyszyło spore zainteresowanie,
choć przyjęcie łodzian było o wiele chłodniejsze od tego, jak kijowska publiczność witała
wcześniej warszawskie „gwiazdy”. Niezręczny incydent zdarzył się też na pożegnalnym
przedstawieniu, kiedy podziękowania za przyjazd i występy otrzymał Zelwerowicz jedynie od Rosjanina, właściciela teatru, w którym grano, W. Dagmarowa.
Przegląd najciekawszych gościnnych przedstawień zamykają spektakle w wykonaniu
aktorów warszawskiego Teatru Polskiego. Arnold Szyfman po raz pierwszy otrzymał zaproszenie od dyrektora Teatru Sołowcowa, Stanisława Warskiego, w roku 1912. Pojawił
się z zespołem w Kijowie w październiku, w trakcie dłuższej artystycznej podróży27. Od
12 do 23 tego miesiąca pokazano jedenaście przedstawień wyłącznie polskich autorów.
Zagrano: dwukrotnie Wesele S. Wyspiańskiego, a poza tym: Aktorki S. Krzywoszewskiego, Głupiego Jakuba T. Rittnera, Straceńców T. Konczyńskiego, W gołębniku I. Nikorowicza, Gody życia S. Przybyszewskiego, Cyganerię warszawską A. Nowaczyńskiego, To samo
L. Staffa oraz Wyzwanie B. Gorczyńskiego.
Zainteresowanie występami było tak duże, że większość biletów wyprzedano jeszcze
przed przyjazdem zespołu. Przyjmowano aktorów owacyjnie (szczególnie Dulębiankę,
Przybyłko-Potocką i Zelwerowicza), zaś po spektaklach, podobnie jak w wypadku zespołu Pawlikowskiego, mnożyły się zaproszenia na przyjęcia, rauty i bankiety wydawane
przez polskie organizacje, jak i osoby prywatne. Nawet w dniu wyjazdu, wczesnym rankiem, warszawskim gościom urządzono w kijowskim Grand Hotelu uroczyste pożegnalne śniadanie, z toastami, upominkami itp., przez co o mały włos nie spóźnili się na
pociąg do Mińska, gdzie odbyć się miały kolejne spektakle.
Po dwóch latach Teatr Polski pojawił się ponownie, tym razem zaproszony przez dyrektora Teatru Miejskiego, M. Bagrowa. Szyfman włączył do repertuaru również sztuki
zagraniczne. W trakcie dziewięciu wieczorów pokazano sześć utworów: Alzację G. Leroux, L. Camille’a, Opiekę wojskową S. Bogusławskiego, Pigmaliona G.B. Shawa, Ostatnią lekcję K. Zalewskiego, Obowiązek H. Lavedana oraz Damy i huzary A. Fredry. Recenzje i tym razem były entuzjastyczne, a najbardziej podobała się gra Przybyłko-Potockiej,
Brydzińskiego, Sosnowskiego i Jaracza. Komentujący występy w „Kijewskiej Mysli”
Wsiewołod Ćagowiec dostrzegł także pozaartystyczny wymiar przedstawień. Zwracał
uwagę, że w trudnym dla wszystkich wojennym czasie polski zespół przypomniał widzom o sprawach tak fundamentalnych, jak godność, honor i poczucie obywatelskiego
obowiązku. W opinii recenzenta, Szyfman nadał niektórym spektaklom polityczną wymowę, akcentując potrzebę solidarności Rosjan i Polaków wobec wspólnego wroga, jakim były Niemcy28. Polska publiczność rozumiała te polityczne akcenty odmiennie. Dla
27
W zespole, który przybył do Kijowa, znaleźli się: Maria Przybyłko-Potocka, Laura Duninówna, Maria
Dulębianka, Faustyna Krysińska, Janina Janecka, Janina Zarzycka, Helena Czarnecka-Mielnicka, Halina Starska,
Seweryna Broniszówna, Wanda Tatarkiewiczówna, Józefa Winiarska. Józef Sosnowski, Maksymilian Węgrzyn, Józef Węgrzyn, Aleksander Zelwerowicz, Jerzy Leszczyński, Kazimierz Junosza, Michał Szobert, Edmund Weychert,
Stanisław Jarniński, Wacław Nowakowski, Władysław Grabowski, Jan Guttner.
28
Zob. „Kijewskaja Mysl” 1914, nr 277.
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niej solidarność między narodami stawała się mniej istotna niż kwestia niepodległości
ojczyzny. W przedstawieniach Teatru Polskiego patriotycznych akcentów było wiele, zaś
największe poruszenie wywołały dźwięki polskiego hymnu narodowego, jaki rozległ się
jeszcze przed podniesieniem kurtyny w czasie inauguracyjnego przedstawienia Alzacji.
Incydent wywołał wzruszenie i płacz na widowni, ale też natychmiastową interwencję
policmajstra. Wszedł z widowni za kulisy, grożąc konsekwencjami za urządzanie antypaństwowych manifestacji. Sytuację uratował sekretarz teatru, Kazimierz Wroczyński,
tłumacząc, że odegrany został hymn ogólnosłowiański Hej Słowianie!, ustalony przed
paru laty na zjeździe wszechsłowiańskim w Pradze. Nie była to prawda, gdyż ogólnosłowiański hymn, choć ma melodię mazurka Dąbrowskiego, grany jest w tempie marsza.
Udało się jednak zmylić władze.

3. Przedstawienia muzyczne – opera, operetka
Soliści
Polskie teatry muzyczne istniały w Kijowie bardzo krótko i tylko w okresie I wojny
światowej. Soliści przyjeżdżający do miasta na występy gościnne musieli więc uzyskać zaproszenie teatrów rosyjskich. Nie było to łatwe, szczególnie w wypadku opery. Czołowy
zespół Teatru Miejskiego posiadał silną grupę śpiewaków, a do tego regularnie zapraszał
wykonawców z całego świata. Wystąpić w nim mogli jedynie najlepsi. Polscy śpiewacy
byli o tyle uprzywilejowani, że dyrektorzy mieli świadomość liczebności kolonii polskiej.
Wiedzieli, że polscy goście przyciągną do teatru dodatkową grupę widzów, szczególnie
jeśli śpiewać będą po polsku.
W sumie kijowskie sceny operowe i operetkowe zaprosiły osiemnastu polskich wykonawców. Śpiewacy operowi z reguły występowali w Teatrze Miejskim bądź II Teatrze
Miejskim. Najczęściej zapraszaną wokalistką była Janina Korolewicz-Waydowa i Aleksander Filippi-Myszuga. W wypadku operetki niekwestionowaną „królową” kijowskich
scen i ulubienicą publiczności była Wiktoria Kawecka, regularnie zapraszana, szczególnie
w okresie letnim. Spośród jej dwunastu cykli gościnnych występów najwięcej odbyło się
na letniej scenie „Chateau de Fleurs”. Równie chętnie publiczność wybierała się na występy Lucyny Messal. Przy każdej z wizyt tych solistek bilety, jeszcze przed przyjazdem,
były wysprzedane, a występom towarzyszyły liczne artykuły prasowe, w tym wywiady
i recenzje z kolejnych przedstawień.
Pierwszą polską solistką, która zagrała gościnnie w Kijowie, była Janina Korolewicz-Waydowa. Wczesną wiosną 1905 roku29 została zaproszona przez dyrektora Teatru
Miejskiego, M. Borodaja, do wykonania tytułowej partii w operze Stanisława Moniuszki Halka. Zaśpiewała w oryginale, pomimo wciąż obowiązującego zakazu publicznych
prezentacji w języku polskim. Przed samym występem doszło do sporego zamieszania.
29

Dokładnego terminu nie udało się ustalić.
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Borodaj zapytał ją, w jakim języku będzie śpiewać, po włosku czy rosyjsku. Korolewicz-Waydowa odpowiedziała, że włoskiego tłumaczenia opery jeszcze nie ma, rosyjskiego
dobrze nie zna, więc może zaśpiewać tylko po polsku. Było to niezgodne z prawem. Dyrektor opery miał jednak świadomość, że trudno byłoby odwołać spektakl wobec bardzo
dużego zainteresowania głównie polskich widzów i wykupionych wszystkich biletów.
Wykorzystał swoją znajomość z Kijowskim Generał Gubernatorem, uzyskując odpowiednie zezwolenie. Precedens skwapliwie wykorzystywali potem inni polscy artyści.
W roku następnym kijowska opera zaprosiła już dwoje wykonawców, Korolewicz-Waydową oraz mieszkającego w Kijowie, Aleksandra Filippi-Myszugę30. Oboje (w różnych terminach) wystąpili między innymi w Halce. Swoje partie (Halki i Jontka) wykonywali po polsku, tym razem już w pełnej zgodzie z przepisami. W przedstawieniu
z udziałem Korolewicz-Waydowej w Jontka wcielił się solista rosyjski, Machin. Warte
odnotowania jest, że również zaśpiewał po polsku.
W roku 1907 po raz pierwszy odbył się gościnny występ operetkowy. Wiktorię Kawecką zaprosiło „Chateau de Fleurs”, kontraktując dwa przedstawienia. Powodzenie było
tak duże, że zdecydowano się przedłużyć występy. Tego samego roku w Teatrze Miejskim
wystąpił kolejny raz Filippi-Myszuga oraz Maria Aleksandrowicz. Ta ostatnia przyjęła
zaproszenie po sukcesach odniesionych na scenach amerykańskich. Negocjowano cały
cykl występów, jednak śpiewaczka miała już podpisaną umowę na występy w Warszawie
i znalazła czas tylko na jeden spektakl.
Z nieznanych przyczyn następne lata przyniosły znacznie mniej występów. W roku
1908 i 1909 zaproszono wyłącznie Kawecką. Rok później, poza Kawecką, Helena Miłowska dołączyła do słabiutkiego rosyjskiego zespołu Towarzystwa Liryczno-Komicznej
Opery, kierowanego przez M. Miedwiediewa. Poziom spektakli był tak niski, że Miłowska jako jedyna „w trupie, która zagubiła linię między wesołością, a pornografią”31,
potrafiła zachować wysoką kulturę i umiar. W 1911 i 1912 roku nie zaproszono żadnego
solisty, w 1913 roku Jadwigę Mrozowską i Lucynę Messal. Morozowska przybyła opromieniona sukcesami odniesionymi we Włoszech. W stolicy Ukrainy wystąpiła tylko raz
na deskach Teatru Dagmarowa, w towarzystwie włoskiej tancerki klasycznej Niny Dolli.
Messal śpiewała na tej samej scenie ośmiokrotnie, zaproszona przez rosyjską trupę operetkową M. Liwskiego. Zachwyciła widzów i krytyków, jednak zespół, z którym przyszło
jej występować, był bardzo słaby.
Dyrektorzy kijowskich teatrów muzycznych na powrót zaczęli się interesować polskimi solistami po roku 1914, kiedy do miasta zawitała liczna grupa przesiedlonych. Dobra
koniunktura trwała przez trzy lata. W roku 1914 i 1915 wystąpiło po pięcioro wykonawców, w roku 1916 siedmioro. Wśród zaproszonych znaleźli się: Ada Sari, Janina
Korolewicz-Waydowa, Adam Didur, Stefan Belina-Skupiewski, Ignacy Dygas, Melania
Wohl-Lewicka, Hanna Skwarecka, Piotr Romanowski, zaś na scenach operetkowych:
tradycyjnie już Wiktoria Kawecka i Lucyna Messal, a poza nimi: Kazimiera Niewiarowska, Władysław Szczawiński, Wincenty Rapacki (syn) i Józefina Bielska. Szczególne
30

W sumie tego roku odbyły się 4 cykle występów, dwa z udziałem Korolewicz-Waydowej (w Teatrze Miejskim i Teatrze Sołowcowa) i dwa z udziałem Filippi-Myszugi (oba w Teatrze Miejskim).
31
„Dziennik Kijowski” 1913, nr 22.
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powodzenie towarzyszyło artystom
operetkowym, którzy najczęściej
ratowali z frekwencyjnych opresji
antreprenerów rosyjskich rewii. Występy Polaków stanowiły remedium
na pustki na widowni.
W dwóch ostatnich latach spektakle gościnne stanowiły rzadkość.
W roku 1917 Rapacki i Bielska zaproszeni zostali przez zespół Polskiej
Farsy i Operetki. W roku 1918 od
kwietnia do czerwca na deskach Teatru Miejskiego występowała Wiktoria Kawecka.

Zespoły
Zważywszy ogromne zainteresowanie polskiej publiczności lekką muzą,
zadziwiająco skromnie przedstawia
się lista zespołów operetkowych,
które odwiedziły Kijów z artystycz87. Zdjęcie Lucyny Messal w gazecie „Kijewskaja
nym tournée. Trudno jest ustalić
Mysl” w trakcie jej występów gościnnych w Kijowie
dokładne przyczyny. Z pewnością
mogła istnieć obawa silnej konkurencji lokalnych teatrów, mających
w swych składach Polaków i w miarę regularnie pokazujących programy w języku polskim. Z drugiej strony, polscy śpiewacy cieszyli się ogromnym powodzeniem u Rosjan
i Ukraińców. Gościnne zespoły mogły więc liczyć na dość szeroką widownię. Znaczące
sukcesy, jakie odnosił w Kijowie zespół Juliana Myszkowskiego w 1905, 1907 i 1908
roku, także powinny były ośmielić innych antreprenerów. Tymczasem po roku 1909
przez kolejnych pięć lat nie zorganizowano żadnych występów. W 1914 roku kilka zaledwie przedstawień dała łódzka operetka. Dwa lata później przez dwa miesiące gościł w Teatrze Artystycznym W. Kruczynina Leopold Morozowicz z zespołem Operetki
Polskiej. Mała liczba gościnnych przedstawień w latach I wojny światowej jest o tyle
zrozumiała, że w tym czasie funkcjonowały już stałe polskie zespoły operetkowe. W całym opisywanym okresie nie miał miejsca żaden występ gościnny zespołu złożonego
z artystów opery.
Występowi zespołu Juliana Myszkowskiego w listopadzie 1905 roku nadano rangę
porównywalną z późniejszymi odwiedzinami teatru lwowskiego Pawlikowskiego. Wpływ
na to miał z pewnością fakt, że był to pierwszy polski zespół muzyczny, który odwiedził Kijów po kilkudziesięciu latach przerwy. Emocje towarzyszące tej wizycie przekazał
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świadek wydarzenia, Andrzej Pronaszko: „Zjechała tymczasem do teatrzyku ‘Bergonier’
– mieszczącego się również na Funduklejowskiej – polska operetka pod dyrekcją Myszkowskiego. Dla polskiego Kijowa było to wielkim wydarzeniem. Miasto zawrzało. Teatr
zapełniały codziennie tłumy publiczności. Parter zdobiły smokingi, loże – fraki i dekolty
pań, a na balkonie i galerii świeciły guziki studentów uniwersytetu i uczniów rozmaitych
szkół średnich. Między nimi siedziałem i ja, straszliwie stremowany za aktorów. Bałem
się ‘kiksów’. Ale ich nie było. Publiczność szalała. Ja też”32.
Myszkowski przywiózł bardzo silny zespół, złożony z kilkudziesięciu muzyków. Nawet władze policyjnie w raporcie do Kijowskiego Gubernatora zwracały uwagę na rangę
artystyczną i świetne zorganizowanie trupy. Pobyt w stolicy Ukrainy był częścią długiego
tournée obejmującego również Białoruś i Wołyń. Na scenie „Bergonier” zagrano ponad
20 przedstawień, głównie operetkowych. Powodzenie było ogromne i według relacji prasy „pan Myszkowski wyjechał podobno z Kijowa z dość dobrze nabitą kabzą”33.
Kolejne wizyty potwierdziły popularność Myszkowskiego w Kijowie. W 1907 roku
przywiózł liczniejszy i jeszcze mocniejszy zespół, złożony z ponad 70 osób34. Występowano przez miesiąc w Teatrze Małym, również w czasie „kontraktów”, prezentując
30 przedstawień. Dominowały operetki, uzupełnione kilkoma farsami i komediami.
Szczególny entuzjazm wzbudziła premiera Krakowiaków i górali J.N. Kamińskiego oraz
Betlejem polskiego L. Rydla. Publiczność tłumnie przychodziła i na inne przedstawienia, dzięki czemu Myszkowski zarobił sześć tysięcy rubli. Szczęście opuściło go w dalszej podróży do Odessy, Mikołajowa, Kamienskoje i Charkowa. Zyski przepadły, a na
dodatek stracił część zespołu: „Oto w każdym niemal z miast uciekała z kimś... jedna
primadonna: i tak w Kijowie drapnęła mi pani Borowska z panem Stefanem W., obywatelem z Lubelskiego. W Odessie p. Krasińska z Żydem, panem L..., w Mikołajowie
pani Jaroszówna z bogatym oficerem czerkieskich kozaków Arkanem i nie oparli się aż
w Władykaukazie, a w Jekaterynosławiu p. Arciszewską zabałamucił mi pan Mieczysław
E. z guberni mohylowskiej”35.
W trzeciej i ostatniej swej podróży Myszkowski zaskoczył widzów kolejnymi wzmocnieniami. Tym razem postarał się o to, aby w czasie blisko dwudziestodniowych występów (w lutym i marcu) dołączyły dwie gwiazdy polskiej operetki, występujące w różnych
spektaklach. Tym sposobem widzowie zobaczyli Józefę Bielską i Wiktorię Kawecką.
Pierwsza pokazała się w dwu przedstawieniach, druga w trzech.
Pomysł Myszkowskiego wykorzystał rok później „zamożny obywatel Kijowa” (jak
tajemniczo anonsowała prasa). Nie mający żadnego artystycznego wykształcenia H. Dorożyński postanowił na własną rękę zorganizować polskie spektakle operetkowe. Miała
to być impreza krótkoterminowa w czasie „kontraktów” 1909 roku. Dorożyński zaprosił zespół złożony z prowincjonalnych solistów, wzmocnionych przez kilkoro artystów
32

A. Pronaszko, Zapiski scenografa, Warszawa 1976, s. 63.
„Dziennik Kijowski” 1906, nr 36.
34
W zespole znaleźli się między innymi: Wiktoria Arciszewska, Józefa Borawska, Kamila Jarosz, Leontyna
Lenartowicz, Złoczewska, Władysław Bratkiewicz, Leon Bzowski, Marian Domosławski, Filip Kuligowski, Artur
Zawadzki.
35
Wspomnienia aktorów (1800–1825), Warszawa 1963, s. 311–312.
33
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warszawskich, w tym Józefę Borowską, Stanisława Boguckiego i Józefa Sendeckiego,
do których na przemian dołączać miały: Maria Chaveau, Wiktoria Kawecka i Maria
Łaska. Przedstawienia odbywały się na scenie Teatru Małego. Zespół rozpoczął występy
31 stycznia 1909 roku pod nazwą Opery Komicznej i Operetki Polskich Artystów36. Dyrektorem został Stanisław Kortis. Repertuar bazował na najbardziej popularnych operetkach, w tym Wesołej wdówce, Baronie cygańskim, Pięknej Helenie, Dziewczynie z fiołkami,
itp. Każdy ze specjalnych gości występował następnie w swoich najlepszych rolach.
Pomimo gwiazdorskiej obsady poziom przedstawień nie był najwyższy. Najsłabiej
wpadała reżyseria. Szczególnie narzekano na złą obsadę ról. Publiczność z dużym dystansem przyjęła zespół. Frekwencja było znacznie słabsza niż u Myszkowskiego. Poza jakością przedstawień zniechęcały też wygórowane ceny biletów. Opera Komiczna i Operetka
Polskich Artystów zakończyła działalność 14 marca.
Niemal w tym samym momencie pojawił się nowy zespół, nazwany Operetką Polską, złożony z tych samych wykonawców, na którego czele stanął Stanisław Bogucki.
Zapowiedział kontynuację działalności, wyższą jakość spektakli i obniżenie cen biletów. „Dziennik Kijowski” zapowiadał, że artyści zagrają co najmniej 12 razy. Nazajutrz
jednak pojawiła się informacja o pożegnalnym przedstawieniu i benefisie Boguckiego.
Wkrótce potem grupa wyruszyła w podróż artystyczną do Żytomierza.
W czasie „kontraktów”, 1909 w Kijowie występował jeszcze jeden zespół operetkowy, pod dyrekcją Józefa Puchniewskiego. O jego występach zachowała się śladowa ilość
informacji. W składzie trupy znalazło się wielu artystów zespołu Kortisa. Możliwe więc,
że występy obu grup były ze sobą organizacyjnie powiązane.
Jedną z najważniejszych gościnnych imprez, stojącą na bardzo wysokim poziomie
artystycznym, były przedstawienia Operetki Polskiej z Łodzi pod dyrekcją Stanisława
Książka, z Haliną Szmolcówną na czele. Była tancerka WTR przyjechała do Kijowa
w marcu 1914 roku, po tryumfalnym zagranicznym tournée obejmującym między
innymi występy na czołowych scenach Londynu, Melbourne i Nowego Jorku, w tym
w Metropolitan Opera House. Niestety, kijowska publiczność, pomimo dobrej reklamy spektakli, zlekceważyła całe wydarzenie. Książek poniósł dotkliwe finansowe straty,
czym najbardziej zdziwieni byli zagraniczni recenzenci, uważając, że tak dobrego zespołu
operetkowego (uwzględniając zarówno teatry polskie, jak i rosyjskie czy ukraińskie) nie
oglądano w Kijowie od wielu lat. Zespół liczył wraz z baletem, chórem i orkiestrą 65
osób37. Pokazano dziewięć spektakli. Po każdym dodatkowe baletowe divertissement
wykonywała Szmolcówna.
Nietypową formułę miały występy gościnne w roku 1916, których inicjatorem był
właściciel rosyjskiego teatrzyku małych form, Kruczynin. Zatrudnił na stanowisku reżysera Leopolda Morozowicza, powierzając mu zadanie skompletowania gościnnego
36
W skład zespołu wchodzili między innymi: Józefina Bolesławska, Romuald Gierasiński, Mieczysław Dowmunt, Maria Dowmunt, Filip Kuligowski, Antoni Miller, Bolesław Rembowski, Władysław Jarczewski, Leontyna
Lenartowicz, Helena Górska, Olga Górska, Stefania Puchniewska, Wicki, Władysław Olasz, Stanisława Chrzanowska, Leon Bykowski, Zawadzki, Siekierska, Wicuński, Ordon.
37
W zespole znaleźli się między innymi: Władysław Szczawiński, Antoni Piekarski, Maria Skrzycka, Loda
Rogińska, Władysław Ochrymowicz, Władysław Olasz, Karol Łabędzki, Józef Jarzęcki, Antoni Miller, F. Jarzęcka,
H. Milewski, M. St. Claire, C. Walewski, F. Matuszewski, S. Szlimkowski, Brochwicz, Leonowicz, Janicka.
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polskiego zespołu, który wypełniałby operetkami część artystycznych
wieczorów w jego teatrze. Tym sposobem w sierpniu zainaugurowała
działalność Operetka Polska, w której
skład weszli między innymi: Eugeniusz Stebelski, Bronisław Romaniszyn, Teodozja Wandyczowa, Wiktor Wandycz i Maria Morozowicz.
Ostatni anons zespołu dotyczył występu w dniu 15 października. Niewiele wiadomo o poziomie przedstawień. Cieszyły się jednak niesłabnącą
popularnością.

4. Kabaret
Gościnne występy kabaretowe rozpoczęły się już w roku 190638. W kijowskich rewiach: „Olimpe”, prowadzonej przez J. Chrzanowksiego,
„Ermitaż”, kierowanej przez A. Pi88. Anons przedstawienia Operetki Polskiej w gazecie
skorskiego, oraz teatrze „Chateau de
„Kijewskij Teatralnyj Kurier”
Fleurs” regularnie występowali polscy
komicy Ludwik Ludwikowski oraz
Bronisław Bronowski. Ich nazwiska spotyka się na afiszach poszczególnych programów
także i w kolejnych latach, aż do roku 1911. Wizyta w listopadzie 1909 roku znanego
warszawskiego kabaretu „Momus” otwierała z kolei listę gościnnych przedstawień zespołów kabaretowych.
W kolejnych latach gościnne imprezy kabaretowe odbywały się w miarę regularnie.
W roku 1910 znów przyjechał „Momus”, tym razem w mocno okrojonym składzie, na
zaproszenie Polskiego Kijowskiego Towarzystwa Kolonii Letnich. Na czele stał Tadeusz
Ulanowski, a poza nim występowali: Maria Chaveau, Ludwika Stoklen-Onyszkiewicz,
Tadeusz Pudłowski i Michał Layman. Na scenie klubu „Ogniwo” odbyły się 3 spektakle
– 3 i 4 kwietnia oraz 6 maja. Druga impreza kabaretowa związana była z występami,
przywoływanej wcześniej, operetki Towarzystwa Artystów Polskich pod kierunkiem Jana
38
W kijowskich archiwach znajduje się prośba Tadeusza Pola z roku 1905 o zgodę na prezentowanie na
terenie Kijowskiej Guberni programu artystycznego złożonego z monologów, kupletów, skeczy, zatytułowanego
Warszawski Wieczór Śmiechu. Zgoda została udzielona, brak jednak materiałów, które potwierdzałyby, że występy
te doszły do skutku. (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy, akta Tadeusza Pola, Fond 442 op.
855 d. 2 Li. 39.).
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Pawłowskiego. Próbując przyciągnąć widzów na swe przedstawienia, trupa zdecydowała
się kończyć spektakle programem kabaretowym.
W roku 1911 Towarzystwo Kolonii Letnich zaprosiło troje artystów: Wincentego
Rapackiego (syna), Michalinę Łaską oraz Józefinę Bielską, którym towarzyszyli lokalni
wykonawcy. W kolejnych dwóch latach przedstawienia kabaretowe związane były z osobą Antoniego Fertnera. Występował wraz z Józefem Zejdowskim i kabaretem Bi-Ba-Bo
w Grand Hotelu. Anonsowano ich również jako „Momus”.
W lipcu 1915 roku organizatorami gościnnego wieczoru kabaretowego byli, przybyli
do Kijowa w poszukiwaniu pracy, artyści uchodźcy: Feliks Kosiński, Juliusz Haniszewski
oraz Andrzej Gross. Planowano cykl przedstawień, jednak wkrótce wszyscy zaangażowali
się do stałych zespołów i impreza upadła.
Ostatni ślad wieczorów kabaretowych pochodzi z roku 1916. Podczas majowych
występów operetkowych Kazimiera Niewiarowska i Władysław Szczawiński urozmaicili swoją ofertę, kończąc przedstawienia prezentacjami kabaretowymi. Towarzyszył im
M. Kozłowski, anonsowany jako aktor Warszawskiego Teatru Nowości.

5. Podsumowanie
Występy gościnne w znacznie większym stopniu niż działalność stałych zespołów pozwalały kijowianom zapoznać się z siłą polskiego teatru. Do miasta przyjeżdżali reprezentanci wszystkich rodzajów sztuki, i to zarówno wybitne indywidualności, jak i prowincjonalni artyści. Największe nasilenie imprez gościnnych miało miejsce w pierwszych kilku
latach po zniesieniu zakazu publicznych pokazów w języku polskim (1905–1908), a następnie po roku 1912, przy czym względne powodzenie trwało do roku 1916. Wzrost
liczby gościnnych przedstawień w tym czasie był w ogromnej mierze zasługą Franciszka
Rychłowskiego, zapraszającego do swego teatru bardzo liczną rzeszę artystów.
Zdecydowaną większość występów gościnnych stanowiły spektakle indywidualnych
aktorów grających w stałych teatrach. Artyści chętnie przyjmowali zaproszenia, nie ponosząc ryzyka finansowego, mogąc liczyć na reklamę i niezłą frekwencję. Znacznie gorzej
bywało z zespołami, które same musiały organizować imprezy gościnne. Tu znacznie
częściej dochodziło do rozczarowań i finansowych porażek. Często nie były one spowodowane niskim poziomem artystycznym spektakli. Najczęściej odwiedzano Kijów
przejazdem, w trakcie dłuższej podróży artystycznej. Zważywszy na liczebność kolonii
polskiej i dogodne położenie miasta, przyjechało jednak znacznie mniej zespołów, niż
można się było tego spodziewać. Najliczniej reprezentowani byli artyści i zespoły warszawskie.

Rozdział IV

Przedstawienia okolicznościowe

Obraz polskiego życia teatralnego w Kijowie uzupełniają okolicznościowe imprezy teatralne organizowane w ramach charytatywnych koncertów, rautów, bali, podwieczorków
artystycznych czy wieczornic. Imprezy takie cieszyły się bardzo dużym powodzeniem,
a o ich liczebności może świadczyć fakt, że w latach 1906–1918 zorganizowano ich kilkaset. Liczba przedstawień teatralnych przygotowanych w trakcie tego typu charytatywnych wieczorów była jednak znacznie mniejsza. Udało się odnaleźć informacje o około
50 spektaklach. Wykonawcami byli najczęściej amatorzy.
Do udziału chętnie włączały się osoby tworzące kulturalną i towarzyską elitę kolonii polskiej, między innymi przedstawiciele rodzin Knollów, Millerów, Andrzejowskich,
Morgulców, Zielińskich, Herse, Michałowskich, Bukowińskich, Knothe, Wilkoszewskich, Mikuszewskich, Rościszowskich, Sobieszczańskich itp. Wiele z nich piastowało
odpowiedzialne funkcje w różnych polskich stowarzyszeniach.
Wśród wykonawców pojawiali się także aktorzy amatorzy, związani z funkcjonującymi, a następnie rozwiązanymi bądź zreorganizowanymi zespołami Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego i Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki. Po
powstaniu w pełni zawodowych scen okazjonalne przedstawienia stanowiły dla tej grupy
jedyną możliwość kontynuowania pasji aktorskiej. Cele, na jakie przeznaczano zyski ze
sprzedaży biletów i zbiórek pieniędzy, były bardzo różne, najczęściej jednak organizowano spektakle na rzecz dzieci i młodzieży. Po wybuchu wojny pieniądze kierowano dla
rannych polskich żołnierzy i rodzin zabitych. Liczne były spektakle realizowane w czasie wieczorów związanych z rocznicami polskich świąt państwowych czy uroczystości
upamiętniających wybitnych Polaków. Przedstawienia takie stawały się patriotycznymi
manifestacjami.
Na widowni zasiadała najczęściej zamknięta grupa osób, ograniczająca się do elit
społeczności polskiej. Spotkaniom towarzyszyła dość specyficzna atmosfera, częstokroć
niepozbawiona pretensjonalności. Jedna z aktywnych działaczek charytatywnych w czasie wojny, Maria Wydżga-Niklewiczowa, tak pisała na temat okolicznościowych zabaw:
„W życiu towarzyskim dawnego mego środowiska przestałam brać udział prawie zupełnie. Kwitło ono nadal na gruncie Kijowa, gdzie podali sobie ręce ‘dobrze urodzeni’
uchodźcy z Galicji i z Kongresówki oraz ziemianie kresowi, czyli tak zwane pospolicie
‘żubry’. Składano sobie wizytki, urządzano przedstawienia i koncerty amatorskie, wenty,
wystawy – flirtowano, swatano, wydawano za mąż. [...] Z chwilą, gdy zwaliła się na
Polskę wojna, z tym zespołem nieszczęść, jakie ona niesie [...] ewenementy życia to-
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warzyskiego odczuwałam z dniem każdym jako coś bardziej mi obcego i dławiącego za
gardło, niby tragikomiczną karuzelę, która kręci się bez celu dookoła sztucznej osi, na
sztucznych konikach”1.
W pierwszych dwu latach po liberalizacji przepisów carskich dotyczących występów
artystycznych w języku polskim, kiedy organizacja przedstawień teatralnych była bardzo modna, chęć realizacji okolicznościowych spektakli deklarowało wiele różnych grup
środowiskowych. Wśród organizatorów spektaklu amatorskiego w roku 1906 znalazło
się przykładowo Polskie Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Inteligentnych. Rok
później ambitne plany stworzenia centrum kulturalnego miała Artystyczna Polska Sekcja Rzemieślnicza, powstała dzięki staraniom pracowników Drukarni Polskiej. Za cel
postawiła sobie „propagowanie kultu żywego słowa polskiego i sztuki polskiej wśród
tych warstw społeczeństwa, które na skutek położenia materialnego były odcięte od życia
towarzyskiego”2. Do sekcji mogli się zapisywać robotnicy i rzemieślnicy. Pomimo licznych ogłoszeń prasowych odzew na apel musiał być niewielki, gdyż brak jakichkolwiek
informacji o konkretnych działaniach sekcji.
W kolejnych latach zapał do organizacji przedstawień ostygł, a ich realizacją zajęli się głównie przedstawiciele kilku najprężniej działających polskich towarzystw i stowarzyszeń. Największą aktywność wykazywało Koło Kobiet Polek i klub „Ogniwo”,
a poza tym Polskie Rzymsko-Katolickie Towarzystwo Dobroczynności, Koło Literatów
i Dziennikarzy Polskich, Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich, Polskie Towarzystwo Kolonii Letnich, a po wybuchu wojny kijowska filia Polskiego Towarzystwa
Pomocy Ofiarom Wojny. Okazjonalne spektakle w języku polskim organizowane były
także samodzielnie przez młodzież, niekiedy z inspiracji wychowawców, w kijowskich
internatach, pensjach wychowawczych, gimnazjach, czy na uniwersytecie.

1. Przedstawienia dla dzieci i młodzieży
Spośród spektakli wystawianych dla dzieci i młodzieży oraz przez dzieci i młodzież stosunkowo najwięcej informacji zachowało się o imprezach dla najmłodszych. Organizacja
ich była o tyle łatwiejsza, że nie natrafiano z reguły na trudności ze strony cenzury. Niemal każde z polskich towarzystw zdobyło się wówczas na realizację przynajmniej jednej
takiej imprezy. Pierwsze informacje dotyczą roku 1907. Organizatorem był klub „Ogniwo”, który podczas tradycyjnej noworocznej choinki pokazał Czerwonego Kapturka oraz,
związane z tematyką bożonarodzeniową i noworoczną, żywe obrazy. Wykonawcami były
dzieci członków klubu „Ogniwo”. Druga z imprez odbyła się w grudniu. Koło Kobiet
1
M. Wydżga-Niklewiczowa, Wspomnienia, T. V 1913–1916 i T. VI 1916–1919, oryginał w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, dział rękopisów, sygnatura 15435 II/ 6 (na podstawie mikrofilmu znajdującego się w Bibliotece Narodowej w Warszawie nr 86312–86313). Fragmenty wspomnień Marii
Wydżgi-Niklewiczowej zostały opublikowane w „Pamiętniku Teatralnym” 1991, z. 3–4, w opracowaniu Jarosława
Komorowskiego. Przytoczony fragment nie znalazł się w tym wyborze.
2
„Dziennik Kijowski” 1907, nr 71.
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Polek przy udziale dzieci z przytułku dla bezdomnych przy ulicy Lwowskiej wystawiło
Jasełka, z których dochód zasilił kasę przytułku. Jasełka powtarzane były kilkakrotnie.
Kolejne wzmianki pochodzą dopiero z roku 1910. W styczniu Koło Kobiet Polek
urządziło Wieczór bajek i baśni w teatrze Kramskiego. Tym razem dzieci zasiadały na
widowni, zaś realizację spektaklu powierzono „najlepszym miejscowym siłom amatorskim”3. Wśród wykonawców znalazły się rodziny członkiń Koła Kobiet, w tym Gabriela
Knollowa, prezes Koła. W październiku ta sama organizacja, wkrótce po śmierci Marii
Konopnickiej, urządziła wieczór artystyczno-teatralny poświęcony pamięci tej poetki.
W lutym 1913 roku Koło Kobiet Polek z dużym rozmachem wystawiło z kolei w sali
Klubu Kupieckiego operetkę japońską Kwiat brzoskwini. W przedstawieniu wystąpili
zarówno dorośli, jak i dzieci. Powodzenie było tak duże, że zdecydowano się na powtórzenie. Inna impreza teatralna dla najmłodszych miała miejsce w listopadzie tego roku.
W ramach tradycyjnego balu w klubie „Ogniwo” odbyło się przedstawienie lalkowe,
a po nim pokazy kinematograficzne.
W styczniu 1914 roku Koło Kobiet Polek patronowało kolejnemu spektaklowi realizowanemu przez dzieci – dla dzieci. W sali Klubu Szlacheckiego wystawiono Baśń o królowej Róży. Dochód przeznaczono na rzecz żłobka pozostającego pod opieką Towarzystwa Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi. Zachowały się ponadto informacje o dwóch
spektaklach w roku 1915. W styczniu Koło Kobiet Polek przygotowało w sali „Ogniwa”
Bajkę o królu Achmedzie i wróżce Par-Banu. W spektaklu grało „grono młodych amatorów i amatorek z Towarzystwa Wiejskiego”4. Zyski wykorzystano na pomoc bezdomnym
dzieciom oraz ofiarom wojny na ziemiach polskich. Drugą z imprez był, przygotowany
również przez Kolo Kobiet Polek, wieczór artystyczno-teatralny, oparty na utworach
Marii Konopnickiej.
Informacje o przedstawieniach dla najmłodszych kończą się na roku 1916. W styczniu w sali Klubu Kupieckiego w czasie wieczoru „Dzieci – dzieciom” grupa młodych
amatorów pokazała dwie sztuki: Wicka i Wacka Z. Przybylskiego oraz Żabiego króla
W. Gomulickiego. W tym samym miesiącu dziecinny teatrzyk amatorski odegrał Baśń
o królowej Róży, a zyski przekazano na rzecz żłobka pozostającego pod opieką Towarzystwa Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi. W grudniu z kolei Koło Kobiet Polek zorganizowało dla najmłodszych wieczór artystyczno-teatralny, poświęcony pamięci Henryka
Sienkiewicza.
We wspomnieniach Marii Lewickiej znajduje się wzmianka o innym jeszcze spektaklu zrealizowanym w roku 1916. Autorka nie podała jego tytułu, daty premiery ani
organizacji, która odpowiadała za realizację przedsięwzięcia. Przedstawienie zakończyło
się tragicznie, gdyż jedna z grających, dziewięcioletnia dziewczynka, spłonęła na scenie
na oczach widzów i rodziców. Za tragedię odpowiedzialny był jeden z krewnych dziecka,
który po spektaklu postanowił zrobić zdjęcie grającym. Aparat ustawiony był zbyt blisko
dziewczynki, a błysk lampy wywołał iskrę, która zapaliła papierowy kostium5.
3
4
5

„Dziennik Kijowski” 1910, nr 13.
„Kłosy Ukraińskie” 1915, nr 2–3.
Zob. M. Lewicka, Dzieciństwo, Warszawa 1973, s. 49.
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O przedstawieniach realizowanych po polsku przez młodzież szkolną wiadomo znacznie mniej. Do wybuchu wojny w szkołach nie wolno było organizować takich spektakli oficjalnie. Sami uczniowie próbowali omijać zakazy i grać przedstawienia w czasie
wolnym od zajęć. Jedną z osób, które brały udział w tego typu przedsięwzięciach, był
Jarosław Iwaszkiewicz, przyszły aktor teatru „Studya”. W 1911 i 1912 roku w mieszkaniu swego kolegi Mikołaja Niedźwiedzkiego przygotowywał, a następnie wystawiał
wraz z innymi uczniami kabaretowe wieczory artystyczne. Spotkania nie ograniczały się
do tworzenia kabaretu; młodzi dyskutowali o literaturze i sztuce, pisali sztuki teatralne,
a nawet komponowali wspólnie utwory muzyczne.
Amatorskie przedstawienia wystawiał w młodości inny jeszcze aktor Stanisławy Wysockiej, Stanisław Kwaskowski. Był uczniem jednego z gimnazjów i zauroczony spektaklami obejrzanymi w teatrze Rychłowskiego postanowił samodzielnie przygotować
i wystawić sztukę. W 1915 roku zakupił w księgarni polskiej Idzikowskiego egzemplarz
jednoaktówki W. Koziebrodzkiego Tatuś, którą zrealizował z kolegami. Reżyserią zajmował się wuj jednego z nich, student Uniwersytetu Kijowskiego. Sztuka pokazana została
kolegom i rodzinom. W następnym roku ta sama grupa zdecydowała się na przygotowanie kolejnej premiery. Tym razem ambicje sięgnęły jeszcze dalej – wystawiono sztukę
M. Bałuckiego Ciepła wdówka. W przygotowanie spektaklu zaangażował się sam Stefan
Jaracz. Całość reżyserował inny aktor kijowskiego teatru, Zygmunt Kułakowski. Premiera, planowana na scenie teatru polskiego przy Meryngowskiej, odbyła się w końcu w sali
teatralnej Domu Ludowego, na przedmieściach Kijowa. Wśród publiczności znaleźli się
także aktorzy teatru Stanisławy Wysockiej, którzy właśnie wtedy zaproponowali Kwaskowskiemu udział w pracach „Studya”.
Zachowało się także kilka informacji o przedstawieniach w kijowskich internatach
i pensjach wychowawczych. Pierwsza wzmianka pochodzi z lutego 1906 roku. „Dziennik Kijowski” informował o spektaklu, jaki odbył się w żeńskiej pensji pani Szczawińskiej. Dziewczynki przygotowały „kilka udatnych dla młodego wieku komedyjek”6.
Kolejny ślad dotyczył już okresu I wojny światowej. Przebywająca wówczas w Kijowie
Maria Lewicka w swych wspomnieniach7 pozostawiła opis zabaw realizowanych w jednej z kijowskich pensji dla dziewcząt, podczas których przygotowywane były programy
teatralno-artystyczne.
Choć brak jest potwierdzonych informacji, z dużym prawdopodobieństwem można
założyć, że w latach 1906–1918 imprezy artystyczno-teatralne w języku polskim organizowane były również przez Wacławę Peretjakowiczową na kierowanych przez nią kursach
dla dziewcząt. W czasie wojny placówka ta została przekształcona w żeńskie gimnazjum
z wykładowym językiem polskim. Była to ekskluzywna szkoła, dbająca o wszechstronny
rozwój dziewcząt, nie tylko o przekazywanie wiedzy, ale także kształcenie obycia i ogłady
towarzyskiej. Realizacja programów artystycznych stanowiła z pewnością cenne uzupełnienie programu. Innym miejscem, w którym polska młodzież mogła przygotowywać
spektakle w języku ojczystym, były letniska organizowane przez różne polskie instytucje.
6
7

„Dziennik Kijowski” 1906, nr 17.
Zob. Maria Lewicka, dz.cyt.

Przedstawienia okolicznościowe

 233

Największe zasługi w pomocy, szczególnie najuboższym, w wyjazdach wakacyjnych miało Kijowskie Towarzystwo Kolonii Letnich oraz Kijowskie Rzymsko-Katolickie Towarzystwo Dobroczynności. Zachowała się informacja o jednym spektaklu wystawionym
w 1906 roku w czasie letniego wypoczynku młodzieży w Malutynce koło Bojarki. Organizatorem był Polski Komitet Pomocy.
Stosunkowo najmniej wiadomo o życiu teatralnym polskich studentów. Tymczasem
grupa ta, szczególnie po roku 1914, charakteryzowała się bardzo dużą aktywnością organizacyjną i można przypuszczać, że akademicy realizowali różne przedsięwzięcia teatralne. Materiały dotyczące działalności stałych polskich teatrów potwierdzają, że w wypadku wieloobsadowych sztuk zespoły często korzystały z pomocy studentów jako statystów
bądź odtwórców ról epizodycznych. Gdy chodzi o samodzielną realizację spektakli,
w lutym 1906 roku „Dziennik Kijowski” donosił o wieczorze kabaretowym zorganizowanym w klubie „Ogniwo” na corocznym balu przez studentów Politechniki Kijowskiej. Można się domyślać, że podobne programy były realizowane również w latach
kolejnych. Spośród innych kijowskich uczelni polskie stowarzyszenia studenckie działały
na Uniwersytecie im. św. Włodzimierza, Kijowskim Instytucie Handlowym, Wyższych
Kursach Żeńskich i Kijowskim Konserwatorium. Również i tam, chociażby w ramach
działalności organizacji Bratnia Pomoc, mogły być wystawiane spektakle. W roku 1917
Wacławie Peretjakowiczównie udało się uzyskać zgodę władz na otworzenie Wyższych
Polskich Kursów Naukowych, przekształconych po paru miesiącach w Polskie Kolegium
Uniwersyteckie w Kijowie. Jednym z profesorów tej uczelni był kierownik literacki polskiego teatru, Władysław Günther. Przy placówce tej funkcjonował chór akademicki
oraz koło literacko-artystyczne. Nie zachowały się jednak informacje o jakichś konkretnych spektaklach lub programach artystycznych zorganizowanych w tej placówce.
W archiwalnych dokumentach kijowskich tajnych służb istnieją z kolei zapisy, że
młodzież akademicka organizowała także spektakle konspiracyjne. Przygotowywane
były najczęściej w związku z rocznicami narodowymi. Wiele z nich nie doszło do skutku
ze względu na interwencję policji i tajnych służb. Przykładem mogą być plany z listopada
1913 roku. W związku z rocznicą wybuchu powstania listopadowego studenci różnych
uczelni przygotowywali Warszawiankę oraz Wesele S. Wyspiańskiego. Premiery nie odbyły się, gdyż odpowiednio wcześniej zamiary studentów rozszyfrowały tajne służby8.

2. Inne spektakle okolicznościowe
Pierwsza wzmianka o organizacji okolicznościowego przedstawienia teatralnego w języku polskim przeznaczonego dla szerokiej publiczności pochodzi z lutego 1906 roku.
Gospodarze i członkowie klubu „Ogniwo” przygotowali wieczór poświęcony twórczości Adama Mickiewicza. W programie znalazło się przedstawienie amatorskie oparte na
biografii i twórczości wieszcza, wykonane przez członków klubu i ich rodziny. W marcu
8

Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy w Kijowie, Fond 274 op. 4 d. 206.
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ta sama grupa zagrała kolejny spektakl. Tym razem nie podano jednak ani jego tytułu,
ani powodu wystawienia. Dochód, podobnie jak za pierwszym razem, przeznaczono na
rzecz Towarzystwa Dobroczynności. W lutym 1907 roku na scenie „Ogniwa” pokazano
Podejrzaną osobę S. Dobrzańskiego. Poza członkami klubu i ich rodzinami zagrali amatorzy związani wcześniej z różnymi kijowskimi zespołami. Następna informacja o okolicznościowym spektaklu pochodzi z roku 1908. Klub „Ogniwo” w okresie bożonarodzeniowym przygotował Jasełka, powtórzone potem kilkakrotnie.
W roku 1909 do przygotowywania wieczorów teatralnych aktywnie włączyły się
inne kijowskie Towarzystwa, a szczególnie Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich.
W marcu instytucja ta zorganizowała raut, w programie którego znalazło się przedstawienie amatorskie9. W grudniu z kolei urządziła dość nietypowy spektakl. W Teatrze
Kramskiego zagrano Zaczarowane koło L. Rydla, wystawione wspólnie przez połączone
polskie siły amatorskie z Warszawy, Jekaterynosławia i Kijowa. Oryginalny pomysł nie
zaowocował jednak udanym spektaklem. W recenzji w „Dzienniku Kijowskim” zwrócono uwagę, że do zagrania sztuki Rydla potrzebnych było znacznie więcej środków niż te,
którymi dysponowała przypadkowo dobrana trupa10.
Do organizacji charytatywnych przedstawień chętnie przyłączali się również aktorzy
zawodowych teatrów, a szczególnie zespołu KPTMS, a potem teatru Rychłowskiego.
W roku 1909 zespół ten wsparł Koło Kobiet Polek i Koło Literatów i Dziennikarzy Polskich, wystawiając w ramach wieczornicy artystycznej poświęconej Juliuszowi Słowackiemu Mazepę. Reżyserował Aleksander Staniewski. Rok później artyści zespołu KPTMS
pomogli amatorom skupionym wokół klubu „Ogniwo” wystawić dwie sztuki: Marynarza A. Theurieta oraz Wywiad O. Mirbeau. W roku 1911 reżyserem dwu przedstawień,
zrealizowanych pod patronatem Koła Kobiet Polek, był Jerzy Jerzyński. Tego roku wystawiono także Łobzowian W.L. Anczyca, również z udziałem aktorów KPTMS i amatorów. W 1913 roku Olga Orleńska i Konstanty Tatarkiewicz, z trupy Rychłowskiego,
wystąpili w przedstawieniu amatorskim na rzecz Związku Równouprawnienia Kobiet
Polskich. W październiku cały ten zespół przygotował wieczór artystyczny sponsorowany przez Towarzystwo Dobroczynności na rzecz przewlekle chorych, ubogich dzieci.
Zagrano jednoaktówkę R. Bracco Pietro Caruso. W 1915 roku Zygmunt Kułakowski
stanął na czele grupy amatorów, wystawiając na scenie przy Meryngowskiej 8 Posażną
jedynaczkę J.A. Fredry i Męża z grzeczności A. Abrahamowicza. Dochód przeznaczono
na rzecz ochronek dla dzieci. W roku 1917 z kolei, podczas „Wieczoru Fredrowskiego”,
zespół amatorski pokazał dwie sztuki: Nikt mnie nie zna oraz Dwie blizny. Reżyserią
zajmował się Michał Tarasiewicz. Dochód zasilił budżet Sekcji Opieki nad Dziećmi Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki oraz Tanią Kuchnię.
W roku 1914 jedno z przedstawień amatorskich odbyło się dzięki artystycznej pomocy Stanisławy Wysockiej i jej męża, Grzegorza Stanisławskiego. Na scenie klubu „Ogniwo” amatorzy zagrali dwie jednoaktówki: Nasze bziki H. Piątkowskiego oraz Kusicielkę
G. Mosera. Dochód przeznaczono na potrzeby Polskiego Towarzystwa Kolonii Letnich.
9
10

Tytułu spektaklu nie udało się ustalić.
Zob. „Dziennik Kijowski” 1910, nr 12.
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Ostatnia wzmianka o okolicznościowym przedstawieniu pochodzi z roku 1917. Wincenty Rapacki (syn) wraz z Józefiną Bielską przygotowali w klubie „Ogniwo” Szopkę Kijowską, której scenariusz wzorowany był na Szopce Krakowskiej. Grali tam też amatorzy.
Oprócz jednorazowych przedsięwzięć teatralnych, zdarzały się też imprezy cykliczne.
Zainaugurowano je w roku 1908. W marcu władze klubu „Ogniwo” zdecydowały się na
przeniesienie do Kijowa, bardzo popularnych w Warszawie, „Wieczorów panieńskich”.
Jednym z punktów programu był wieczór kabaretowy oraz rewia. Wieczory cieszyły się
ogromnym powodzeniem, wchodząc do stałego grafiku imprez „Ogniwa”. Każdorazowo przygotowywano nowy program kabaretowy. Rosnąca popularność imprezy skłoniła
władze klubu do decyzji, aby wieczory stały się otwarte dla szerokiej publiczności.
W lutym 1909 roku „Dziennik Kijowski” informował, że przedstawiciele inteligencji11, wzorując się na „Momusie”, zorganizowali własny zespół, tzw. „Kijowskiego
Momusa”. Inauguracyjny wieczór odbył się 1 maja. We wrześniu zmieniono nazwę na
kabaret „Bęben”. Następnie, do roku 1914, rokrocznie odbywało się przynajmniej po
kilka prezentacji. Przedsięwzięcie wykroczyło poza ramy klubowe i do udziału w wieczorach zapraszano także aktorów stałego polskiego teatru, jak również artystów gościnnie
występujących w Kijowie.
Organizatorem innej cyklicznej imprezy o charakterze kabaretowo-rewiowym, tzw.
„Podwieczorków artystycznych”, było Polskie Towarzystwo Kolonii Letnich. Pierwszy
„Podwieczorek” odbył się w roku 1910, w sali klubu „Ogniwo”. Wystąpili wyłącznie
członkowie Towarzystwa. W kolejnych imprezach udział brali także profesjonalni śpiewacy i tancerze, a także aktorzy polskich teatrów. „Podwieczorki artystyczne” organizowane były do roku 1916.
W roku 1913 do listy cyklicznych imprez teatralnych dołączyły tzw. „Herbatki Miniature”, pokazywane co sobota na scenie „Ogniwa” staraniem Koła Kobiet Polek. W części
artystycznej znajdowały się humorystyczne miniatury sceniczne, piosenki, kuplety, arie
operowe i operetkowe oraz tańce. W roku 1915 w programie wystąpiła gościnnie Ada
Sari, wykonując piosenki po włosku i po polsku. Tego samego roku w jednym z programów amatorzy przygotowali i wystawili jednoaktówki Dobrzańskiego i Rostanda.

3. Podsumowanie
Przy ogromnej różnorodności spektakli okolicznościowych spełniały one istotną funkcję integrującą i aktywizującą społeczność polską w Kijowie. Szczególnie w imprezach
otwartych dla szerokiej publiczności brały udział różne, często skłócone wewnętrznie
grupy Polaków. Organizacja tak licznych spotkań, wieczornic itp. świadczyła o aktywności kolonii polskiej, jej zainteresowaniu kultywowaniem języka i kultury. Zapobiegała
równocześnie popadaniu przez Polaków w apatię, z czym dość powszechnie spotykano

11

Zob. „Dziennik Kijowski” 1909, nr 28.

236

 Polskie życie teatralne w Kijowie

się w innych skupiskach polskich na terenie carskiego imperium. Szczególnie istotne
było to w wypadku młodzieży.
Spektakle okazjonalne dawały też okazję do współpracy aktorów zawodowych z amatorami i pasjonatami teatru. Dla tych ostatnich możliwość występów ze znanymi wykonawcami stanowiła sporą nobilitację. Dla artystów zawodowych była to z kolei okazja
do poszukiwania osób, które mogłyby współpracować z profesjonalnymi scenami. Propozycje takiej współpracy zdarzały się jednak incydentalnie.
Nie można też bagatelizować charytatywnego aspektu przedstawień okolicznościowych. Większość z nich przynosiła znaczące zyski, które pozwalały skutecznie wspierać
najbardziej potrzebujących.

Zakończenie

Przedmiotem opisu historii polskiego życia teatralnego w Kijowie w latach 1905–1918
nie są w większości wypadków nowatorskie zjawiska, wybitne osobowości i spektakle,
które rzutowałyby na rozwój i przemiany polskiego teatru. Głównym bohaterem pracy
jest teatr prowincjonalny w jego zmaganiu się z codzienną rzeczywistością. Zasoby archiwalne, muzealne i biblioteczne dostarczyły stosunkowo bogatego materiału źródłowego
na ten temat. Dzięki nim udało się szczegółowo odtworzyć działalność, repertuar i składy artystyczne niemal wszystkich zespołów, a także odnaleźć informacje o budynkach teatralnych, w których grano. Szczególnie istotne odkrycie stanowiły plany pomieszczenia
przy ulicy Krugło-Uniwersyteckiej 7W, gdzie mieścił się teatr „Studya”. Pozwoliły one
na jednoznaczne już określenie, w którym z zachowanych do dziś budynków tworzyła Stanisława Wysocka. Odnalezione materiały dały też podstawę do stworzenia listy
występów gościnnych. Nie ma pewności, że jest ona kompletna, większość tego typu
imprez, w tym te najważniejsze, zostały jednak uwzględnione.
Celem pracy nie była jednak dokumentacja – rejestrowanie nazwisk wykonawców
i zespołów czy kolejnych pozycji repertuarowych. Zgromadzone informacje pozwoliły
bowiem przedstawić polskie życie teatralne w Kijowie lat 1905–1918 jako rozwijający się
proces, w którym poszczególne zjawiska wynikały z siebie i wzajemnie na siebie oddziaływały. Dla piszącego ważne było oddanie ich różnorodności. Fakty i procesy rozpatrywane były wieloaspektowo; uwzględniono uwarunkowania artystyczne, ekonomiczne,
polityczne, a niekiedy nawet psychologiczne strony postępowania aktorów, kierowników
teatrów czy komentatorów życia teatralnego. Dzieje teatru kijowskiego, znane do tej
pory wyłącznie fragmentarycznie, zaczęły się układać w logiczną całość. W roku 1905
zaczynano od podstaw. Następnie, borykający się z ogromnymi problemami lokalowymi, finansowymi, organizacyjnymi i kadrowymi amatorski teatr powoli przekształcał się
w teatr amatorsko-profesjonalny, a następnie w pełni już zawodowy. Rosło zainteresowanie Kijowem krajowych wykonawców i antreprenerów. Uzyskanie w latach I wojny
światowej przez prowincjonalny teatr statusu „pierwszej sceny emigracyjnej” nie było
dziełem przypadku. Przyjazd indywidualności tej miary, co Osterwa, Jaracz, Drabik,
Tarasiewicz czy Wysocka doszedł do skutku, gdyż w mieście istniała kilkunastoletnia
tradycja teatralna, stworzono grunt, na którym polskie życie teatralne mogło się wówczas rozwijać na niespotykaną wcześniej skalę. Pojawiły się próby zasadniczych reform,
nowatorskie idee, nietuzinkowe spektakle i kreacje aktorskie.
Choć w pracy starano się uwzględnić możliwie wszystkie aspekty aktywności teatralnej Polaków w Kijowie, niektóre obszary wciąż warte są badań. Najwięcej znaków
zapytania pojawia się w stosunku do lat 1917–1918, artystycznie najciekawszych. Wiele
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dokumentów dotyczących tego okresu zostało zniszczonych bądź zaginęło. Warto byłoby, przykładowo, dokładniejszej analizie poddać reformatorskie poczynania Nowego
Teatru Polskiego, nie opierając wyłącznie na relacjach pozostawionych przez Józefa Flacha, jednego z twórców zespołu. Niekompletne są też informacje dotyczące działalności
artystycznej Wysockiej po jej rozstaniu ze „Studyami”, w tym jej praca jako kierownika
artystycznego w zespole Dunin-Markiewicza.
Kijów zasługuje na dalsze zainteresowanie badaczy ze względu na dość specyficzne
miejsce, jakie zajmował w polskim życiu teatralnym początków XX wieku. Z jednej
strony, jest to typowy prowincjonalny ośrodek teatralny, podlegający bardzo podobnym procesom jak inne tego typu miejsca w kraju. Z drugiej jednak strony mamy do
czynienia z jedną z najlepiej się rozwijających scen emigracyjnych. W monografii, która
poświęcona byłaby placówkom poza krajem, teatr kijowski zająłby z pewnością jedno
z poczesnych miejsc. Co więcej, działalność artystyczna Polaków na tym terenie w latach 1917–1918 dała początek reformom realizowanym w wolnej Polsce. Pisząc o zmianach, jakie zaszły w polskim teatrze po roku 1918, nie sposób nie odnieść się do Kijowa
i przedstawień w reżyserii Osterwy, Flacha, Jaracza czy Wysockiej.
Można mieć nadzieję, że w kolejnych pracach nad polskim życiem teatralnym w Kijowie aktywnie uczestniczyć będą teatrolodzy Ukraińcy. W latach dziewięćdziesiątych XX
wieku prowadzili oni szereg ciekawych badań poświęconych temu tematowi, pojawiły
się interesujące projekty badawcze. Wiele z nich nie doczekało się jednak realizacji. Prace
profesorów: Rostisława Piłypczuka i Bohdana Kozaka poświęcone polsko-ukraińskim
związkom teatralnym uświadamiają tymczasem, jak ciekawe rezultaty przynosi spojrzenie na te zagadnienia z ukraińskiej perspektywy. Polsko-ukraiński dwugłos pozwoliłby
z pewnością na szereg nowych interpretacji, wzbogacając nasze myślenie o polskim życiu
teatralnym Kijowa.

Aneks I

Repertuary

Teatr Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
Sezon 1906/1907
15.09. (stary porządek – 2.09.) 1906 Otwarcie PTG. Wieczornica: ćwiczenia akrobatyczne, pieśni z udziałem chóru, recytacje wierszy i monologów; 29.09. (16.09.) 1906 Wieczornica: Na ulicy
W. Szymanowski, pieśni L. Kindlerowej, monologi Kindlera i Olszewskiego; 30.09. (17.09.)
1906 Podwieczorek: Jesień L. Świderski, popisy gimnastyczne; 13.10. (30.09.) 1906 Wieczornica: koncert fortepianowy, występ mandolinistów, pieśni A. Borkowskiego, deklamacje W. Kindlera; 14.10. (1.10.) 1906 Wieczornica: Dwóch głuchych J. Moinaux, popisy gimnastyczne; 20.10.
(7.10.) 1906 Wieczornica: pieśni Z. Wilczkowski, Opolska, B. Chmielewska, monologi A. Grodecki i T. Dołęga, koncert fortepianowy; 27.10. (14.10.) 1906 Wieczornica: Świeczka zgasła
A. Fredro, śpiew W. Kindler, monologi W. Kindler, koncert fortepianowy; 31.10. (18.10.) 1906
Wieczornica: Kacio S. Dobrzański, prezentacje humorystyczno-wokalne, Schadzka Z. Przybylski; 3.11. (21.10.) 1906 Wieczornica: pieśni, lekkie piosenki, Improwizacja z Dziadów, Paryskie
kwiaciarki; 4.11. (22.10.) 1906 Popołudnie dla dzieci: komedia w wykonaniu dzieci (tytułu nie
udało się ustalić); 10.11. (28.10.) 1906 Wieczornica: Tatuś pozwolił A. Walewski część koncertowa; 17.11. (4.11.) 1906 Wieczornica: Bzik mojej żony A. Marek, pieśni, popisy gimnastyczne;
23.11. (10.11.) 1906 Popołudnie dla dzieci: Oj! Te chłopaki J. Gregorowicz; 24.11. (11.11.) 1906
Wieczornica: Tajemnica S. Dobrzański, część koncertowa; 1.12. (18.11.) 1906 Wieczornica: część
koncertowa, Płaczka i śmieszek J. Offenbach; 2.12 (19.11.) 1906 Wieczornica: monologi W. Kindlera, pieśni L. Kindlerowej i A. Borkowskiego, Łapka na myszy A. Roseaux; 8.12. (25.11.) 1906
Wieczornica: część koncertowa, Stryj przyjechał W. Koziebrodzki; 9.12 (26.11.) 1906 Wieczornica: część koncertowa, Filiżanka herbaty C.L. Truinet, Ciocia Femcia L. Madejski; 16.12. (3.12.)
1906 Wieczornica: deklamacje Wilczkowski, Morawski, pieśni Moniuszki w wykonaniu chóru,
występ orkiestry mandolinistów; 22.12. (9.12.) 1906 Wieczornica: Grube ryby M. Bałucki, popisy gimnastyczne; 23.12. (10.12.) 1906 Wieczornica: O Józię M. Bałucki, część koncertowa,
Chrapanie z rozkazu M. Chrzanowski; 12.01. (30.12.) 1907 Wieczornica: deklamacje W. i L.
Kindlerowie, Schadzka Z. Przybylski; 19.01. (6.01.) 1907 Wieczornica: Okno na pierwszym piętrze J. Korzeniowski; 20.01. (7.01.) 1907 Popołudnie dla dzieci: Łakomy doktor, Mały fanfaron,
Kłamca, Złośnica; 26.01. (13.01.) 1907 Wieczornica: koncert orkiestry, chór Lutnia, deklamacje;
2.02. (20.01.) 1907 Wieczornica: Grube ryby M. Bałucki; 9.02. (27.01.) 1907 Wieczornica:
śpiew H. Piątkowskiej, deklamacje Z. Wilczkowski; 15.02. (2.02.) 1907 Spektakl: Łobzowianie
W.L. Anczyc; 17.02. (4.02.) 1907 Spektakl: Łobzowianie W.L. Anczyc; 2.03. (17.02.) 1907 Wieczornica: koncert orkiestry mandolinistów, chór, kuplety Z. Wilczkowskiego, monologi; 3.03.
(18.02.) 1907 Spektakl: Łobzowianie W.L. Anczyc; 6.04. (24.02.) 1907 Wieczornica: koncert or-
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kiestry, deklamacje J. Hondelsman, monologi Turowicz; 7.04. (25.02.) 1907 Wieczornica: Majster i czeladnik J. Korzeniowski (w wykonaniu kółka rzemieślniczego), część koncertowa, kuplety
i monologi Z. Wilczkowski, pieśni L. Kindlerowa; 13.03. (29.02.) 1907 Wieczorek Towarzyski:
ćwiczenia gimnastyczne, pieśni w wykonaniu A. Borkowskiego, wiersze humorystyczne w wykonaniu Z. Wilczkowskiego; 17.03. (4.03.) 1907 Spektakl: Łobzowianie W.L. Anczyc; 24.03.
(11.03.) 1907 Spektakl: Grube ryby M. Bałucki; 30.03. (17.03.) 1907 Spektakl: Radcy pana radcy
M. Bałucki; 13.04. (18.03.) 1907 Popołudnie dla dzieci: Dobra wróżka, Sknera, wiersze M. Konopnickiej; 18.04. (5.04.) 1907 Spektakl: Łobzowianie W.L. Anczyc, koncert; 20.04. (7.04.)
1907 Wieczornica: pieśni A. Borkowski, koncert fortepianowy, tańce Z. Wilczkowski; 21.04. (8.
04.) 1907 Spektakl: Majster i czeladnik J. Korzeniowski, Na przekór Z. Przybylski (w wykonaniu
kółka rzemieślniczego); 2.06. (20.05.) 1907 Spektakl: Łobzowianie W.L. Anczyc; 15.06. (2.06.)
1907 Wieczornica: pieśni chóru Lutnia, Stryj przyjechał W. Koziebrodzki.

Sezon 1907/1908
21.09. (8.09.) 1907 Wieczornica: Podejrzana osoba S. Dobrzański, część koncertowa, deklamacje, humoreski; 5.10. (22.09.) 1907 Spektakl: Dzisiejsi M. Gawalewicz, Fatalista T. Jaroszyński,
Wywiad O. Mirbeau; 12.10. (29.09.) 1907 Wieczornica: Wywiad O. Mirbeau, kwartet mandolinistów, monologi Turowicz, T. Pudłowski deklamuje utwory własne, pieśni A. Borkowski; 3.10.
(21.10.) 1907 Spektakl: Pan Benet A. Fredro, część koncertowa; 8.11. (27.10.) 1907 Wieczornica: Fatalista T. Jaroszyński, pieśni w wykonaniu chóru Lutnia, deklamacje, pieśni A. Borkowski;
16.11. (3.11.) 1907 Wieczornica: Werbel domowy J. Gregorowicz, Kuzynek M. Bałucki, część
koncertowa; 23.11. (10.11.) 1907 Wieczornica: Werbel domowy J. Gregorowicz, Kuzynek M. Bałucki, część koncertowa; 12.12. (29.11.) 1907 Wieczornica: wieczór pożegnalny T. Pudłowskiego, deklamacje: A. Siemaszko, Relim, Stella, Z. Wilczkowski, W. Kindler, Pudłowski recytuje
własne utwory, w tym satyry; 21.12. (8.12.) 1907 Wieczornica: Bzy kwitną Z. Przybylski, Świeczka zgasła A. Fredro, część koncertowa; 7.01. (26.12.) 1908 Spektakl: Dom otwarty M. Bałucki;
19.01. (6.01.) 1908 Spektakl: Dom otwarty M. Bałucki; 25.01. (12.01.) 1908 Wieczornica: część
koncertowa, Inteligent B. Gorczyński, J. Wadzyński recytuje fragmenty Pana Tadeusza; 26.01.
(13.01.) 1908 Występy gościnne w Białej Cerkwi: Świeczka zgasła A. Fredro, Werbel domowy
J. Gregorowicz, część koncertowa (po południu), Dom otwarty M. Bałucki (wieczorem); 8.02.
(26.01.) 1908 Benefis W. Kindlera: Wicek i Wacek Z. Przybylski; 15.02 (2.02.) 1908 Spektakl:
Wicek i Wacek Z. Przybylski; 28.02. (16.02.) 1908 Spektakl: Śluby panieńskie A. Fredro; 16.03.
(3.03.) 1908 Spektakl: Z dobrego serca L. Rydel, Cyrano de Bergerac E. Rostand (fragmenty), Werbel
domowy J. Gregorowicz; 22.03. (9.03.) 1908 Spektakl: Okrężne J. Korzeniowski; 12.04. (30.03.)
1908 Spektakl: Okrężne J. Korzeniowski, Dzieciaki L. Świderski; 29.04. (16.04.) 1908 Spektakl: Gogo W. Bobrowski, Z dobrego serca L. Rydel, Błażak opętany W.L. Anczyc; 2.05. (19.04.)
1908 Spektakl: Dzisiejsi M. Gawalewicz, Czuła struna K. Kratzer, Chłopi arystokraci W.L. Anczyc;
10.05. (27.04.) 1908 Benefis Wilczkowskiego: Okrężne J. Korzeniowski, Łobzowianie W.L. Anczyc; 22.05. (9.05.) 1908 Spektakl: Grube ryby M. Bałuckiego (zakończenie sezonu).
Kolejne lata: 30.01. (17.01.) 1909 Spektakl: Marcowy kawaler J. Bliziński; 6.02. (24.01.) 1909
Spektakl: Dzieci i muzy, Debiutantka Z. Przybylski; 2.05. (19.04.) 1909 Benefis W. Kindlera:
Emigracja chłopska W.L. Anczyc [wspólny występ Teatru Stałego W. Kindlera i PTG]; 15.02.
(2.02.) 1911 Spektakl: Fatalista T. Jaroszyński, Łobzowianie W.L. Anczyc; 12.04. (31.03.) 1913
Spektakl: Nasze bziki H. Piątkowski, Kajcio S. Dobrzański.
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Stały Teatr Polski Władysława Kindlera
Sezon 1908/1909
15.10. (stary porządek – 2.10.) 1908 Ich czworo G. Zapolska; 18.10. (5.10.) 1908 Popychadło
J. Szutkiewicz (godz. 13.00) i Ciepła wdówka M. Bałucki (godz. 20.30); 20.10. (7.10.) 1908
Krewniacy M. Bałucki; 22.10. (9.10.) 1908 Lekkomyślna siostra W. Perzyński; 25.10. (12.10.)
1908 Krewniacy M. Bałucki (godz. 15.00), Grajek Z. Przybylski i Wojna z żonami M. Hennequin
(godz. 20.30), 27.10. (14.10.) 1908 Zażarty automobilista K. Kraatz; 29.10. (16.10.) 1908 Ojciec
A. Strindberg; 1.11. (19.10.) 1908 Karpaccy górale J. Korzeniowski; 3.11. (21.10.) 1908 Grajek
Z. Przybylski i Wojna z żonami M. Hennequin; 4.11. (22.10.) 1908 Karpaccy górale J. Korzeniowski; 5.11. (23.10.) 1908 Złote runo S. Przybyszewski; 7.11. (25.10.) 1908 Mazepa J. Słowacki [występ gościnny B. Leszczyńskiego]; 8.11. (26.10.) 1908 Złote runo S. Przybyszewski
[występ gościnny B. Leszczyńskiego]; 10.11. (28.10.) 1908 Starzy kawalerowie W. Sardou [występ gościnny B. Leszczyńskiego]; 12.11. (30.10.) 1908 Honor H. Sudermann [występ gościnny
B. Leszczyńskiego]; 15.11. (2.11.) 1908 Woźnica Henschel G. Hauptmann [występ gościnny
B. Leszczyńskiego); 18.11. (5.11.) 1908 Otello W. Szekspir [występ gościnny B. Leszczyńskiego];
19.11. (6. 11.) 1908 Mazepa J. Słowacki [występ gościnny B. Leszczyńskiego]; 22.11. (9.11.)
1908 Zaczarowane koło L. Rydel; 24.11. (11.11.) 1908 Grajek Z. Przybylski i Wojna z żonami
M. Hennequin [spektakl odwołany z powodu zbyt małej liczby widzów]; 27.11. (14.11.) 1908
Kontroler wagonów sypialnych A. Bisson; 29.11. (16.11.) 1908 Grajek Z. Przybylski i Wojna z żonami M. Hennequin,
Brak repertuaru 1–19 grudnia, zagrano wówczas między innymi: Śluby panieńskie A. Fredro,
Łobzowianie W.L. Anczyc, Ciepła wdówka M. Bałucki.
20.12. (7.12.) 1908 Ich czworo G. Zapolska; 22.12. (9.12.) 1908 Grube ryby M. Bałucki; 17.01.
(4.01.) 1909 Dziady A. Mickiewicz; 23.01. (10.01.) 1909 Żołnierz królowej Madagaskaru S. Dobrzański [występ gościnny M. Łaskiej]; 24.01. (11.01.) 1909 Ach ten Leon P. Wolf [występ gościnny M. Łaskiej]; 28.01. (15.01.) 1909 Nitouche Hervé.

Teatr Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki
Sezon 1906/1907
Kierownictwo T.M. Staniszewski, kierownictwo artystyczne i reżyseria K. Łozińska: 31.05. (stary porządek – 18.05.) 1906 Barkarola M. Gawalewicz i Hipnotyzm J.A. Fredro; 21.10. (8.10.)
1906 Eros i Psyche (obraz. III W Klasztorze, obraz V Dzień dzisiejszy) J. Żuławski i Debiutantka
Z. Przybylski; 18.11. (5.11.) 1906 Damy i huzary A. Fredro, 17.12.1906 Finał komedii J. Żuławski i Złoty cielec S. Dobrzański; 7.01.1907 W sieci J.A. Kisielewski; 28.02. (15.02.) 1907 Flirt
M. Bałucki.
Kierownictwo i reżyseria H. Grubiński: 27.03. (14.03.) 1907 W sieci J. Kisielewskiego [gościnnie T. Roland]; 28.03. (15.03.) 1907 Błękitna K. Łozińskiej [gościnnie T. Roland]; 7.04.
(25.03.) 1907 Nad Niemnem (IV akt); 25.04. (12.04.) 1907 Inteligent B. Gorczyński i Damy
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i huzary A. Fredro; 8.05. (25.04.) 1907 Zemsta A. Fredro, Filiżanka herbaty C.L. Truinet [benefis
Grubińskiego]; 5.07., 6.07. (23.06. i 24.06.) 1907 [występy gościnne w Pohrebyszczach].

Sezon 1907/1908
Kierownictwo i reżyseria A. Siemaszko: 28.09. (stary porządek – 15.09.) 1907 Kacper Karliński
(Obrona Olsztyna) W. Syrokomla i Pan Benet A. Fredro; 11.10. (28.09.) 1907 Radcy pana radcy
M. Bałucki; 3.11. (21.10.) 1907 Pan Benet; 10.11. (28.10.) 1907 Karykatury J.A. Kisielewski;
27.11 (14.11.) 1907 Dziewiczy wieczór G. Zapolska, Zrzędność i przekora A. Fredro i Teodolinda
J.B. Schweitzer; 14.12. (1.12.) 1907 Ahaswer G. Zapolska; 18.12. (5.12.) 1907 Wieczór artystyczny i Zrzędność i przekora; 22.12 (9.12.) 1907 Pan Geldhab A. Fredro i Bezinteresowny przyjaciel J. Żuławski [benefis Siemaszki]; 9.01 (27.12.) 1908 Dom otwarty M. Bałucki; 14.01 (1.01.)
1908 Wieczór jednoaktówek: Inteligent B. Gorczyński; Dwaj nieśmiali E. Labiche i Ciotka na
wydaniu J. Bliziński; 25.01 (12.01.) 1908 Inteligent B. Gorczyński; 26.01. (13.01.) 1908 W
małym domku T. Rittner; 9.02. (27.01.) 1908 Wesele S. Wyspiański; 15.02. (2.02.) 1908 W małym domku T. Rittner; 23.02. (10.02.) 1908 Dla szczęścia S. Przybyszewski i Broń niewieścia J.
Rapacka wg R. Benedixa; 28.02. (15.02.) 1908 Karykatury J.A. Kisielewski; 3.03. (19.02.) 1908
Jarmark małżeński G. Okonkowski; 8.03. (24.02.) 1908 Wesele S. Wyspiański; 5.04. (23.03.)
1908 Wróble E. Labiche, A. Delacour, 7.04. i 8.04. (25.03. i 26.03.) 1908 [występy gościnne
w Charkowie]: Pan Damazy J. Bliziński i W małym domku T. Rittner; 15.04. (2.04.) 1908 Wielki
człowiek do małych interesów A. Fredro [występy gościnne M. Frenkla]; 17.04. (4.04.) 1908 Pan
Geldhab A. Fredro i Marcowy kawaler J. Bliziński [występy gościnne M. Frenkla]; 27.04. (14.04.)
1908 Rozbitki J. Bliziński; 28.04. (15.04.) 1908 W małym domku T. Rittner [gościnnie w Białej
Cerkwi]; 3.05. (20.04.) 1908 Sobótki H. Sudermann; 16.05 (3.05.) 1908 Mirtowy wianek J. Żuławski.

Sezon 1908/1909
Kierownictwo i reżyseria H. Halicki: 11.10. (stary porządek – 28.09.) 1908 Lekcja deklamacji
M. Gawalewicz i Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski; 25.10. (12.10.) 1908
Przed ślubem K. Zalewski; 8.11. (26.10.) 1908, Jesienią L. Świderski i Medor H. Malin; 15.11.
(2.11.) 1908 Lorenzo i Jessyka L. Kwieciński i Mały Lord Bernst; 19.11. (6.11.) 1908 Kolacyjka
A. Schnitzlera, Kłopoty dziadunia S. Dąbrowski i W kancelarii dyrektora W. Rapacki [występ
gościnny M. Łaskiej]; 9.12. (26.11.) 1908 We czworo M. Gawalewicz, Mąż pieszczony L. Thiboust i Nitouche Hervé [występ gościnny M. Łaskiej]; 19.12. (6.12.) 1908 Diabeł F. Molnar;
29.12. (16.12.) 1908 Nieoczekiwani goście [przedstawienie dla dzieci popołudniowe], Wet za
wet Z. Przybylski [wieczorem]; 8.01. (26.12.) 1909 Dziady A. Mickiewicz [występy gościnne
S. Knake-Zawadzkiego]; 10.01. (28.12.) 1909 Miód kasztelański J.I. Kraszewski i Złoty cielec
S. Dobrzański [występy gościnne S. Knake-Zawadzkiego]; 14.01. (1.01.) 1909 Mąż z grzeczności
A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski [występy gościnne S. Knake-Zawadzkiego]; 16.01. (3.01.)
1909 Nasze bziki H. Piątkowski, Kalosze J.A. Fredro oraz Jesienią L. Świderski; 9.02. (27.01.)
1909 Klub kawalerów M. Bałucki; 15.02. (2.02.) 1909 Sędziowie S. Wyspiański, Wujaszek Alfonsa
S. Dobrzański [benefis H. Halickiego]; 2.03. (17.02.) 1909 Bez mężczyzn A. Engel, J. Horst [występy gościnne M. Frenkla]; 6.03. (21.02.) 1909 Tajemnica publiczna P. Wolff [występy gościnne
M. Frenkla]; 7.03. (22.02.) 1909 Chory z urojenia Molier [występy gościnne M. Frenkla]; 9.03.
(24.02.) 1909 Przywódca S. Krzywoszewski [występy gościnne M. Frenkla); 21.03. (8.03.) 1909
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Dzierżawca z Olesiowa Z. Przybylski; 28.03. (15.03.) 1909 Głos opinii J. Echegray i Parodie miłości B. Gorczyński; 2.04. (20.03.) 1909 Wieczór J. Słowackiego: Balladyna (2 obrazy) i Horsztyński
(3 obrazy); 12.04. (30.03.) 1909 Lena M. Jasieńczyk [występy gościnne M. Przybyłko-Potockiej]; 13.04. (31.03.) 1909 Żabusia G. Zapolska [występy gościnne M. Przybyłko-Potockiej];
15.04. (2.04.) 1909 Lekkomyślna siostra W. Perzyński [występy gościnne M. Przybyłko-Potockiej]; 25.04. (12.04.) 1909 Porwanie Sabinek F. Schönthan, P. Schönthan; 2.05. (19.04.) 1909
Emigracja chłopska W.L. Anczyc; 9.05. (26.04.) 1909 Bagienko B. Gorczyński; 15.05. (2.05.)
1909 Nowy dziennik M. Bałucki i Tylko jedno słowo do ministra A. Langer.

Sezon 1909/1910
Kierownictwo i reżyseria A. Staniewski: 23.10. (stary porządek – 10.10.) 1909 Radcy pana radcy
M. Bałucki; 15.10.1909 Dla szczęścia S. Przybyszewski; 31.10. (18.10.) 1909 Mistrz H. Bahr,
7.11. (25.10.)1909 Nasi dekadenci W. Paliński; 11.11. (29.10.) 1909 Mistrz H. Bahr; 14.11.
(1.11.) 1909 Małka Szwarcenkopf G. Zapolska; 21.11. (8.11.) 1909 Nasi dekadenci W. Paliński;
25.11. (12.11.) 1909 Szkoła Z. Kawecki; 28.11. (15.11.) 1909 Małka Szwarcenkopf G. Zapolska;
5.12. (22.11.) 1909 Zazdrośnica A. Bisson, A. Leclerque; 12.12. (29.11.) 1909 Szkoła Z. Kawecki; 13.12. (30.11.) 1909 Bez mężczyzn A. Engel, J. Horst [występy gościnne M. Łaskiej]; 19.12.
(6.12.) 1909 Colombina W. Rapacki i Prawo Mimikry A. Nowaczyński; 25.12. (12.12.) 1909
Obchód rocznicy J. Słowackiego: deklamacje i scena z ostatniego aktu Mazepy; 26.12. (13.12.)
1909 Broń niewieścia R. Benedix i Cień W, Feldman; 31.12. (18.12.) 1909 Hajduczek J. Popławski; 8.01. (26.12.) 1910 Hajduczek; 9.01. (27.12.) 1910 Zemsta A. Fredro; 16.01. (3.01.) 1910
Podejrzana osoba S. Dobrzański, Dzieci i muzy F. Dominik i Nowy rok – J.T.S. Jasiński; 23.01.
(10.01.) 1910 Koziołki K. Kraatz; 30.01. (17.01.) 1910 Baśka K. Gliński; 6.02. (24.01.) 1910
Protekcja M. Maurey i Sędziowie S. Wyspiański; 13.02. (31.01.) 1910 Mąż o 2 żonach K. Kraatz;
20.02. (7.02.) 1910 W noc lipcową B. Gorczyński; 27.02. (14.02.) 1910 Tęcza S. Krzywoszewski;
6.03. (21.02.) 1910 Koziołki K. Kraatz; 8.03. (23.02.) 1910 Mistrz H. Bahr; 10.03. (25.02.)
1910 Małka Szwarcenkopf G. Zapolska; 21.03. (8.03.) 1910 Podprefekt L. Gondillot; 27.03.
(14.03.) 1910 Kinematograf O. Blumenthal, G. Kadelburg; 29.03. (16.03.) 1910 Pietro Caruso
R. Bracco, Dzierżawca z Olesiowa Z. Przybylski [występy gościnne R. Żelazowskiego]; 30.03.
(17.03.) 1910 Uriel Akosta K. Gutzkow [występy gościnne R. Żelazowskiego]; 31.03. (18.03.)
1910 Aktorki S. Krzywoszewski [występy gościnne R. Żelazowskiego]; 10.04. (28.03.) 1910 Najlepszy z mężów A. Valabbrégue [występy gościnne R. Żelazowskiego]; 14.04. (1.04.) 1910 Ciotka Karola T. Brandon; 21.04. (8.04.) 1910 Wyrozumiały komisarz G. Courteline, Łobzowianie
W.L. Anczyc.

Sezon 1910/1911
Kierownictwo i reżyseria A. Staniewski: 16.10. (stary porządek – 3.10.) 1910 Panna Mężatka
J. Korzeniowski i Nocna robota R. Morozowicz; 20.10. (7.10.) 1910 Zawoalowana dama z franc.
przekł. H. Morozowicz; 23.10. (10. 10.) 1910 Romantyczni E. Rostand; 27.10. (14.10.) 1910
Nóż mojej żony z franc. przekł. H. Morozowicz; 30.10 (17.10.) 1910 Skiz G. Zapolska; 3.11.
(21.10.) 1910 Romantyczni E. Rostand; 6.11. (24.10.) 1910 Koncert H. Bahr; 10.11. (28.10.)
1910 Koziołki C. Kratz; 13.11. (31.10.) 1910 Sąsiadka T. Jaroszyński; 20.11. (7.1.) 1910 Popychadło J. Szutkiewicz; 24.11. (11.11.) 1910 Trzysta dni P. Gavault, P. Charvey; 27.11. (14.
11.) 1910 Niobe H. Paulton; 1.12. (18.11.) 1910 Nóż mojej żony przekł. H. Morozowicz; 4.12.
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(21.11.) 1910 Mistrz H. Bahr; 8.12. (25. 11.) 1910 Wicek i Wacek Z. Przybylski; 11.12. (28.11.)
1910 Komedia o człowieku, który redagował pismo rolnicze M. Twain i Komedia o człowieku, który
poślubił niemowę A. France; 15.12. (2.12.) 1910 Niuta S. Lewandowski; 17.12. (4.12.) 1910
Wieczór ku czci Marii Konopnickiej; 18.12. (5.12.) 1910 Śluby panieńskie A. Fredro; 21.12.
(8.12.) 1910 Odludki i poeta A. Fredro i Sędziowie S. Wyspiański [występy gościnne S. Wysockiej]; 25.12. (12.12.) 1910 Niuta S. Lewandowski; 29.12. (16.12.) 1910 Consilium facultatis
J.A. Fredro i Komedia o człowieku, który redagował pismo rolnicze M. Twain; 1.01. (19.12.) 1911
Gaj święty Ch. Depeuty, R. Deslandes; 8.01. (26.12.) 1911 Sherlock Holmes H.A. Boznard, wg
A. Conan Doyle’a; 9.01. (27. 12.) 1911 Sąsiadka T. Jaroszyński; 12.01. (30.12.) 1911 Trzysta
dni P. Gavault, P. Charvey; 15.01. (2.01.) 1911 Nieznany tancerz T. Bernard; 22.01. (9.01.) 1911
Panna Maliczewska G. Zapolska; 26.01. (13.01.) 1911 Ich czworo G. Zapolska; 29.01. (16.01.)
1911 Dwadzieścia dni kozy M. Hennequin; 2.02. (20.01.) 1911 Cierpki owoc R. Bracco; 5.02.
(23.01.) 1911 Książę małżonek L. Xanrof, J. Chancel; 9.02. (27.01.) 1911 Gaj święty Ch. Depeuty, R. Deslandes; 12.02. (30.01.) 1911 Małżeństwo aktorki A. Bisson; 16.02. (3.02.) 1911
Śluby panieńskie A. Fredro; 19.02. (6.02.) 1911 Noblesse oblige M. Hennequin; 23.02. (10.02.)
1911 Wolna kobieta S. Kiedrzyński; 26.02. (13.02.) 1911 Kierownik szkoły O. Ernst; 28.02.
(15.02.) 1911 Komedia o człowieku, który redagował pismo rolnicze M. Twain i Nocna robota
R. Morozowicz; 3.03. (18.02.) 1911 Cierpki owoc R. Bracco; 5.03. (20.02.) 1911 Wolna kobieta
S. Kiedrzyński.

Sezon 1911/1912
Kierownictwo i reżyseria J. Popławski: 19.11. (stary porządek – 6.11.) 1911 Barbara Radziwiłłówna A. Feliński; 23.11. (10.11.) 1911 Szczęście Frania W. Perzyński; 26.11. (13.11.) 1911
Marcowy kawaler J. Bliziński i Szpieg Napoleona A. Karr; 30.11. (17.11.) 1911 Nieporozumienie
G. Zapolska; 4.12. (21.11.) 1911 Miód kasztelański J.I. Kraszewski; 8.12. (25.11.) 1911 Madame
Mouton A. Sylvane, A. Monery; 10.12. (27.11.) 1911 Lekkomyślna siostra W. Perzyński; 12.12.
(29.11.) 1911 Obchód rocznicy Bohdana Zaleskiego; 14.12. (1.12.) 1911 Porwanie Sabinek
F. Schönthan, P. Schönthan; 17.12. (4.12.) 1911 Tęcza S. Krzywoszewski i Kajcio S. Dobrzański;
21.12. (8.12.) 1911 Grube ryby M. Bałucki; 24.12. (11.12.) 1911 Odrodzenie F. Schönthan,
F. Koppel-Ellfeld; 28.12. (15.12.) 1911 Na paryskim bruku F. Philippi; 31.12. (18.12.) 1911 Niewolnice z Pipidówki M. Bałucki; 3.01. (21.12.) 1912 Rubikon E. Bourdet; 8.01. (26.12.) 1912
Ciemna plama G. Kadelburg, R. Presber; 9.01. (27.12.) 1912 Miód kasztelański J.I. Kraszewski;
11.01. (29.12.) 1911 Rubikon E. Bourdet; 14.01. (1.01.) 1912 Klub kawalerów M. Bałucki;
17.01. (4.01.) 1912 Ciemna plama G. Kadelburg, R. Presber; 21.01. (8.01.) 1912 Szkoła plotek
(Szkoła obmowy) R. Sheridan; 25.01. (12.01.) 1912 Oficer gwardii F. Molnár; 28.01. (15.01.)
1912 Wyzwanie B. Gorczyński; 1.02. (19.01.) 1912 Nowa Dejanira (Fantazy) J. Słowacki; 4.02.
(22.01.) 1912 Edukacja Bronki S. Krzywoszewski; 8.02. (26.01.) 1912 Madame Mouton A. Sylvane, A. Monery; 11.02. (29.01.) 1912 Nadzieja H. Heijermans; 16.02. (3.02.) 1912 Oj, mężczyźni,
mężczyźni K. Zalewski; 18.02. (5.02.) 1912 Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski;
27.02. (14.02.) 1912 Oj, młody, młody J.A. Fredro; 29.02. (16.02.) 1912 Niewolnice z Pipidówki
M. Bałucki; 3.03. (19.02.) 1912 Oj, mężczyźni, mężczyźni K. Zalewski; 4.03. (20.02.) 1912 Wyzwanie B. Gorczyński; 5.03. (21.02.) 1912 Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewski; 6.03. (22.02.)
1912 Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski; 7.03. (23.02.) 1912 Edukacja Bronki
S. Krzywoszewski; 8.03. (24.02.) 1912 Madame Sans Géne V. Sardou, E. Moreau.
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Sezon 1912/1913
Kierownictwo F. Rychłowski, reżyseria K. Tatarkiewicz: 10.11. (stary porządek – 28.10.) 1912
Irydion Z. Krasiński; 14.11. (1.11.) 1912 Gra serc S. Kiedrzyński; 16.11. (3.11.) 1912 Chluba
naszego miasta G. Wied; 21.11. (8.11.) 1912 Trzeba umrzeć, aby żyć A. Rivoire, Y. Mirande;
23.11. (10.11.) 1912 Śluby panieńskie A. Fredro; 24.11. (11.11.) 1912 Papa R. Flers, G. Caillavet; 28.11. (15.11.) 1912 Mój przyjaciel Tadzio A. Rivoire, L. Besnard; 30.11. (17.11.) 1912
Eros i Psyche J. Żuławski; 1.12. (18.11.) 1912 Dobrze skrojony frak G. Drégely; 5.12. (22.11.)
1912 Demon ziemi F. Wedekind; 7.12. (24.11.) 1912 Dziady A. Mickiewicz; 8.12. (25.11.) 1912
Gra serc S. Kiedrzyński; 12.12. (29.11.) 1912 Dobrze skrojony frak G. Drégely; 14.12. (1.12.)
1912 Mazepa J. Słowacki; 15.12. (2.12.) 1912 Białe pawie T. Konczyński; 19.12 (6.12.) 1912
Klątwa S. Wyspiański [występy gościnne S. Wysockiej]; 21.12. (8.12.) 1912 Zaczarowane koło
L. Rydel [występy gościnne S. Wysockiej]; 22.12. (9.12.) 1912 Klątwa S. Wyspiański [występy gościnne S. Wysockiej]; 26.12. (13.12.) 1912 Horsztyński J. Słowacki; 28.12. (15.12.) 1912
Sędziowie S. Wyspiański [występy gościnne S. Wysockiej] oraz Marcowy kawaler J. Bliziński;
29.12. (16.12.) 1912 Dobrze skrojony frak G. Drégely; 2.01. 1913 (20.12.) 1913 Lady Frederick
W.S. Maugham; 4.01. (22.12.) 1913 Wesele S. Wyspiański; 5.01. (23.12.) 1913 Radziwiłł Panie
Kochanku J.I. Kraszewski [występy gościnne B. Nałęcz]; 8.01. (26.12.) 1913 Betlejem polskie
L. Rydel; 9.01. (27.12.) 1912 Betlejem polskie L. Rydel (po południu), Moralność pani Dulskiej,
G. Zapolska (wieczorem); 11.01. (29.12.) 1912 Zemsta A. Fredro; 12.01. (30.12.) 1913 Trzysta
dni P. Gavault, P. Charvey; 23.01. (10.1.) 1913 Betlejem polskie L. Rydel; 16.01. (3.01.) 1913 Ich
czworo G. Zapolska; 21.01. (8.01.) 1913 W sieci J.A. Kisielewski [występy gościnne B. Nałęcz];
23.01. (10.01.) 1913 Warszawianka S. Wyspiański oraz Królowa Bajka M. Tatarkiewicz; 25.01.
(12.01.) 1913 Betlejem polskie L. Rydel; 26.01. (13.01.) 1913 Warszawianka S. Wyspiański oraz
Królowa Bajka M. Tatarkiewicz; 30.01. (17.01.) 1913 Tajemniczy Dżems Y. Mirande, H. Géroule;
1.02. (19.01.) 1913 Betlejem polskie L. Rydel; 2.02. (20.01.) 1913 Napoleon i Józefina H. Bahr;
6.02. (24.01.) 1913 Kobieta i pajac C. Zingarini, M. Vaucaire; 8.02. (26.01.) 1913 Betlejem polskie L. Rydel; 9.02. (27.01.) 1913 Ułani księcia Józefa L. Mazur; 13.02. (31.01.) 1913 Panna Maliczewska G. Zapolska [występy gościnne W. Ordon-Sosnowskiej]; 19.02. (3.02.) 1913 Gra serc
S. Kiedrzyński [występy gościnne W. Ordon-Sosnowskiej]; 18.02. (5.02.) 1913 Kobieta bez skazy
G. Zapolska [występy gościnne W. Ordon-Sosnowskiej]; 20.02. (7.02.) 1913 Ich czworo G. Zapolska [występy gościnne W. Ordon-Sosnowskiej]; 22.02. (9.02.) 1913 W noc lipcową B. Gorczyński [występy gościnne Wandy Siemaszkowej]; 23.02. (10.02.) 1913 Nora H. Ibsen [występy
gościnne W. Siemaszkowej]; 26.02. (13.02.) 1913 Topiel S. Przybyszewski [występy gościnne
W. Siemaszkowej]; 2.03. (17.02.) 1913 Radziwiłł, Panie Kochanku J.I. Kraszewski; 19.02. 1913
Kawiarenka T. Bernard [występy gościnne A. Fertnera]; 5.03. (20.02.) 1913 Tajemniczy Dżems
Y. Mirande, H. Géroule [występy gościnne. A. Fertnera]; 6.03. (21.02.) 1913 Dobrze skrojony
frak G. Drégely [występy gościnne A. Fertnera]; 7.03. (22.02.) 1913 Papa R. Flers, G. Caillavet
[występy gościnne A. Fertnera]; 8.03. (23.02.) 1913 Złoty wiek rycerstwa Ch. Marlowe; 9.03.
(24.02.) 1913 Ułani księcia Józefa L. Mazur, 19.03. (6.03.) 1913 Bogaty wujaszek właśc. K. Weiss
(Karlweiss) [występy gościnne K. Kamińskiego]; 20.03. (7.03.) 1913 Grube ryby M. Bałucki
[występy gościnne K. Kamińskiego]; 21.03. (8.03.) 1913 Intratna posada A. Ostrowski [występy
gościnne K. Kamińskiego]; 22.03. (9.03.) 1913 Pan dyrektor A. Bisson, F. Carré [występy gościnne K. Kamińskiego]; 23.03. (10.03.) 1913 Walka motyli H. Sudermann [występy gościnne
K. Kamińskiego]; 27.03. (14.03.) 1913 Bandyci A. Bisson; 28.03. (15.03.) 1913 Dobrze skrojony
frak G. Drégely.
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Występy gościnne w Odessie: 7.04. (25.03.) 1913 Śluby panieńskie A. Fredro i Gra serc S. Kiedrzyński; 8.04. (26.03.) 1913 Irydion Z. Krasiński; 10.04. (28.03.) 1913 Panna Maliczewska
G. Zapolska; 12.04. (30.03.) 1913 Wesele S. Wyspiański; 13.04. (31.03.) 1913 Chluba naszego
miasta G. Wied i Eros i Psyche J. Żuławski; 15.04 (2.04.) 1913 Sędziowie i Warszawianka S. Wyspiański; 17.04. (4.04.) 1913 Dobrze skrojony frak G. Drégely; 18.04. (5.04.) 1913 Ułani księcia
Józefa L. Mazur; 28.04. (15.04.) 1913 Ułani księcia Józefa L. Mazur i Radziwiłł, Panie Kochanku
J.I. Kraszewski; 29.04. (16.04.) 1913 Zemsta A. Fredro; 30.04. (18.04.) 1913 Eros i Psyche J. Żuławski; 3.05. (20.04.) Zaczarowane koło L. Rydel i Dziady A. Mickiewicz.

Sezon 1913/1914
Kierownictwo F. Rychłowski, reżyseria K. Tatarkiewicz: 6.09. (stary porządek – 24.08.) 1913
Lilie H. Morstin; 7.09. (25.08.) 1913 Losy Europy B. Winawer; 9.09. (27.08.) 1913 Dobrze skrojony frak G. Drégely; 12.09. (30.08.) 1913 Mąż z Loterii J.R. Young; 13.09. (31.08.) 1913 Lilie
L.H. Morstin; 14.09. (1.09.) 1913 Zdobycie Berg-op-Zoomu (Zdobycie twierdzy) S. Guitry; 15.09.
(2.09.) 1913 Prawdziwa miłość R. Bracco; 16.09. (3.09.) 1913 Losy Europy B. Winawer; 17.09.
(4.09.) 1913 Ulubieniec kobiet M. Hennequin; 18.09. (5.09.) 1913 Mąż z loterii J.R. Young;
21.09. (8.09.) 1913 Bęben P. Véber, H. de Gorse; 23.09. (10.09.) 1913 Wesele S. Wyspiański;
25.09. (12.09.) 1913 Ułani L. Mazur; 28.09. (15.09.) 1913 Mazury w Krakowskiem A. Małecki;
30.09. (17.09.) 1913 Wesele S. Wyspiański; 2.10. (19.09.) 1913 Damy i huzary A. Fredro.
Występy w Żytomierzu: 4.10. (21.09.) 1913 Wesele S. Wyspiański; 5.10. (22.09.) 1913 Losy
Europy B. Winawer; 6.10. (23.09.) 1913 Dobrze skrojony frak G. Drégely; 7.10. (24.09.) 1913
Mazury w Krakowskiem A. Małecki; 8.10 (25.09.) 1913 Eros i Psyche J. Żuławski.
Kijów: 9.10. (26.09.) 1913 Ułani L. Mazur; 11.10. (28.09.) 1913 Damy i huzary A. Fredro;
12.10. (29.09.) 1913 Mazury w Krakowskiem A. Małecki; 14.10. (1.10.) 1913 Ogniem i mieczem
B. Filipowicz (wg Sienkiewicza); 15.10. (3.10.) 1913 Ciotka Karola T. Brandon; 18.10. (5.10.)
1913 Eros i Psyche J. Żuławski; 19.10. (6.10.) 1913 Ogniem i mieczem B. Filipowicz; 21.10.
(8.10.) 1913 Karpaccy górale J. Korzeniowski; 23.10. (10.10.) 1913 Zdobycie Berg-op-Zoomu
(Zdobycie twierdzy) S. Guitry; 25.10. (12.10.) 1913 Quo vadis W. Barrett (wg Sienkiewicza);
26.10. (13.10.) 1913 Dom otwarty M. Bałucki; 27.10. (14.10.) 1913 Pietro Caruso R. Bracco;
30.10. (17.10.) 1913 Pani prezesowa M. Hennequin; 1.11. (19.10.) 1913 Wesele S. Wyspiański;
2.11. (20.10.) 1913 Bodenhain L. Rydel; 6.11. (24.10.) 1913 Modne małżeństwo R. Auernheimer; 8.11. (26.10.) 1913 Bodenhain L. Rydel; 9.11. (27.10.) 1913 Poeci się żenią B. Gorczyński;
11.11. (29.10.) 1913 Pani Prezesowa M. Hennequin; 14.11. (1.11.) 1913 [występy gościnne
W. Brydzińskiego] Tajfun M. Lengyel; 15.11. (2.11.) 1913 [występy gościnne W. Brydzińskiego]
Samson i Dalila S. Lange; 16.11. (3.11.) 1913 [występy gościnne W. Brydzińskiego] Karykatury
J.A. Kisielewski; 18.11. (5.11.) 1913 [występy gościnne W. Brydzińskiego] Śnieg S. Przybyszewski; 21.11. (8.11.) 1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski; 23.11. (10.11.) 1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Powaby grzechu
S. Rey; 25.11. (12.11.) 1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Pragnę swobody A. Lennox;
27.11. (14.11.) 1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Asekuracja wierności S. Guitry; 29.11.
(16.11.) 1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Dobrze skrojony frak G. Drégely; 30.11.
(17.11.) 1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Wicek i Wacek Z. Przybylski; 2.12. (19.11.)
1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Gra serc S. Kiedrzyński; 4.12. (21.11.) 1913 [występy
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gościnne J. Pawłowskiego] Szkoła Z. Kawecki; 5.12. (22.11.) 1913 [występy gościnne J. Pawłowskiego] Myszy bez kota J. Wieniawski (Jordan).
Występy gościnne w Żytomierzu: 6.12. (23.11.) 1913 Damy i huzary A Fredro; 7.12. (24.11.)
1913 Ułani księcia Józefa Poniatowskiego L. Mazur; 8.12. (25.11.) 1913 Pani prezesowa M. Hennequin; 9.12. (26.11.) 1913 Obrona Częstochowy E. Bośniacka-Tuszowska; 10.12. (27.11.) 1913
Bodenhain L. Rydel; 11.12. (28.11.) 1913 Sędziowie i Pieśń (Warszawianka) S. Wyspiański, Marcowy kawaler J. Blizińskiego; 12.12. (29.11.) 1913 Gra serc S. Kiedrzyński.
Występy gościnne w Równem: 13.12. (30.11.) 1913 Damy i huzary A. Fredro; 14.12. (1.12.)
1913 Ułani księcia Józefa Poniatowskiego L. Mazur.
W Kijowie: 18.12. (5.12.) 1913 Bolesław Śmiały S. Wyspiański; 20.12. (7.12.) 1913 Obrona
Częstochowy E. Bośniacka-Tuszowska; 21.12. (8.12.) 1913 Dzierżawca z Olesiowa Z. Przybylski; 25.12. (12.12.) 1913 Dzień zaduszny H. Heijermans i Jedna chwila K. Tatarkiewicz; 27.12.
(14.12.) 1913 Pan Damazy J. Bliziński; 28.12. (15.12.) 1913 [występy gościnne J. Śliwickiego]
Dzwon zatopiony G. Hauptmann; 30.12. (17.12.) 1913 [występy gościnne J. Śliwickiego] Nowa
Dejanira J. Słowacki; 1.01. (19.12.) 1914 [występy gościnne J. Śliwickiego] Jeniec Napoleona
S. Kozłowski; 3.01. (21.12.) 1914 [występy gościnne J. Śliwickiego] Dożywocie A. Fredro; 4.01.
(22.12.) 1914 [występy gościnne J. Śliwickiego] Hamlet W. Szekspir; 8.01. (26.12.) 1914 Wicek
i Wacek Z. Przybylski; 9.01. (27.12.) 1914 Szopka Polska W. Gomulicki; 10.01. (28.12.) 1914
[występy gościnne M. Mirskiej] Dama kameliowa A. Dumas; 11.01. (29.12.) 1914 [występy
gościnne M. Mirskiej] Aszantka W. Perzyński; 13.01. (31.12.) 1914 Pan Benet A. Fredro; 14.01.
(1.01.) 1913 Szopka polska Or-Ot; 15.01. (2.01.) 1914 [występy gościnne M. Mirskiej] Edukacja Bronki S. Krzywoszewski; 16.01. (3.01.) 1914 [występy gościnne M. Mirskiej] Złote Runo
S. Przybyszewski; 17.01. (4.01.) 1914 [występy gościnne M. Mirskiej] Sobótki H. Sudermann;
19.01. (6.01.) 1914 Szopka polska Or-Ot; 22.01. (9.01.) 1914 Siostra Helena A. Engel; 24.01.
(11.01.) 1914 [występy gościnne S. Wysockiej] W szponach życia K. Hamsun; 25.01. (12.01.)
1914 [występy gościnne S. Wysockiej] Gromiwoja (Lizystrata) – Arystofanes; 29.01. (16.01.)
1914 Dzieje grzechu S. Żeromski; 31.01. (18.01.) 1914 [występy gościnne S. Wysockiej] Elektra H. von Hoffmannsthal i Sędziowie S. Wyspiański; 1.02. (19.01.) 1914 [występy gościnne
S. Wysockiej] Lilie L.H. Morstin; 5.02. (23.01.) 1914 [występy gościnne S. Wysockiej] Kresowy
rycerz Wesołek J. Synge; 7.02. (25.01.) 1914 [występy gościnne A. Zelwerowicza] Cyganeria Warszawska A. Nowaczyński; 8.02. (26.01.) 1914 [występy gościnne A. Zelwerowicza] Wąsy i peruka
J. Korzeniowski; 10.02. (28.01.) 1914 [występy gościnne A. Zelwerowicza] Rozbitki J. Bliziński;
12.02. (30.01.) 1914 [występy gościnne A. Zelwerowicza] Interes przede wszystkim O. Mirbeau;
13.02. (31.01.) 1914 [występy gościnne A. Zelwerowicza] Chory z urojenia Molier; 15.02. (2.02.)
1914 [występy gościnne A. Zelwerowicza] Radcy pana radcy M. Bałucki; 17.02. (4.02.) 1914
Królewna Śnieżka i 7 karłów C. Danielewski; 19.02. (6.02.) 1914 Szopka polska Or-Ot; 21.02.
(8.02.) 1914 [występy gościnne M. Przybyłko-Potockiej] Gwiazda H. Bahr; 22.02. (9.02.) 1914
[występy gościnne M. Przybyłko-Potockiej] Oj, mężczyźni, mężczyźni K. Zalewski i Kolacyjka
A. Schnitzler; 24.02. (11.02.) 1914 [występy gościnne M. Mrozińskiej i C. Danielewskiego]
Pani prezesowa M. Hennequin, P. Véber; 26.02. (13.02.) 1914 [występy gościnne M. Mrozińskiej
i C. Danielewskiego] Nasze paryżanki C. Danielewski; 27.02. (14.02.) 1914 [występy gościnne
M. Mrozińskiej i C. Danielewskiego] Panna z samochodu C. Danielewski; 28.02. (15.02.) 1914
[występy gościnne M. Mrozińskiej i C. Danielewskiego] Niobe H. Paulton; 1.03. (16.02.) 1914
[występy gościnne M. Mrozińskiej i C. Danielewskiego] Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach;
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9.03. (24.02.) 1914 [występy gościnne A. Fertnera] Szaławiła K. Gliński; 10.03. (25.02.) 1914
[występy gościnne A. Fertnera] Siostra Helena A. Engel; 11.03. (26.02.) 1914 [występy gościnne A. Fertnera] Teodor i spółka P. Armont, J. Nancey; 12.03. (27.02.) 1914 [występy gościnne
A. Fertnera] Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach; 13.03. (28.02.) 1914 [występy gościnne
A. Fertnera] Dudek G. Feydeau; 14.03. (1.03.) 1914 [występy gościnne A. Fertnera i P. Negri]
Wcielenie Afry K. Nowina, M. Tatarkiewicz; 15.03. (2.03.) 1914 [występy gościnne A. Fertnera]
Kawiarenka T. Bernard; 17.03. (4.03.) 1914 [występy gościnne A. Fertnera] Ułani L. Mazur oraz
Tancerka P. Cossa [występy gościnne P. Negri]; 19.03. (6.03.) 1914 Lady Frederick W.S. Maugham; 20.03. (7.03.) 1914 Damy i huzary A. Fredro i Wesele Zosi F. Dominik.

Teatr Polski pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego
Sezon 1914/1915
Reżyseria F. Rychłowski, K. Tatarkiewicz: 14.11. (stary porządek – 1.11.) 1914 Alzacja G. Leroux, L. Kamille [występy gościnne S. Wysockiej]; 15.11. (2.11.) 1914 Rozstaje S. Krzywoszewski; 19.11. (6.11.) 1914 W niemieckich szponach E. Harancourt; 21.11. (8.11.) 1914 Rozstaje
S. Krzywoszewski; 22.11. (9.11.) 1914 Alzacja G. Leroux, L. Camille [występy gościnne S. Wysockiej]; 23.11. (10.11.) 1914 Sędziowie S. Wyspiański [występy gościnne S. Wysockiej]; 26.11.
(13.11.) 1914 Pan Geldhab A. Fredro [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 28.11. (15.11.) 1914
Wesele S. Wyspiański [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 29.11. (16.11.) 1914 Pani Podkomorzyna K. Zalewski [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 1.12. (18.11.) 1914 Ciemna plama
G. Kadelburg, R. Presber [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 4.12. (21.11.) 1914 Wujaszek Jaś
(Wujaszek Wania) A. Czechow [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 5.12. (22.11.) 1914 300
dni P. Gavault i P. Charvey [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 6.12. (23.11.) 1914 Ziemia
polska L. Połomickiego [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 8.12. (25.11.) 1914 Bracia Lerche
A. Asnyka [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 10.12. (27.11.) 1914 Pan Jowialski A. Fredro
[występy gościnne A. Zelwerowicza]; 12.12. (29.11.1914) Chory z urojenia Molier [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 13.12. (30.11.) 1914 Polka w Ameryce S. Kozłowski [występy gościnne
A. Zelwerowicza].
Występy gościnne zespołu z A. Zelwerowiczem w Żytomierzu: 15.12. (2.12.) 1914 Pan Jowialski
A. Fredro; 16.12. (3.12.) 1914 Rozstaje S. Krzywoszewski; 17.12. (4.12.) 1914 Bracia Lerche
A. Asnyka; 18.12. (5.12.) 1914 300 dni P. Gavault i P. Charvey; 19.12. (6.12.) 1914 Polka
w Ameryce S. Kozłowski; 20.12. (7.12.) 1914 W niemieckich szponach E. Harancourt.
Występy gościnne z A. Zelwerowiczem w Berdyczowie: 22.12. (9.12.) 1914 Pan Jowialski A. Fredro; 23.12. (10.12.) 1914 Rozstaje S. Krzywoszewski; 24.12. (11.12.) 1914 300 dni P. Gavault
i P. Charvey.
Występy gościnne z A. Zelwerowiczem w Humaniu: 26.12. (13.12.) 1914 Pan Jowialski A. Fredro; 27.12. (14.12.) 1914 Rozstaje S. Krzywoszewski; 28.12. (15.12.) 1914 300 dni P. Gavault
i P. Charvey.
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Występy gościnne z A. Zelwerowiczem w Winnicy: 1.01. (19.12.) 1915 Rozstaje S. Krzywoszewski; 2.01. (20.12.) 1915 Polka w Ameryce S. Kozłowski; 3.01. (21.12.) 1915 300 dni P. Gavault
i P. Charvey; 4.01. (22.12.) 1915 Alzacja G. Leroux, L. Camille.
Kijów: 8.01. (26.12.) 1915 Betlejem polskie L. Rydel [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 9.01.
(27.12.) 1915 300 dni P. Gavault i P. Charvey [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 10.01.
(28.12.) 1915 Grube ryby M. Bałucki [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 12.01. (30.12.) 1915
Żagiew H. Kistemaeckers [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 13.01. (31.12.) 1915 Betlejem
polskie L. Rydel [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 14.01. (1.01.) 1915 Żołnierz królowej
Madagaskaru S. Dobrzański [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 16.01. (3.01.) 1915 Ach, to
Zakopane A. Walewski [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 17.01. (4.01.) 1915 Hiszpańska
mucha F. Arnold, E. Bach [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 19.01. (6.01.) 1915 Wesele Fonsia
R. Ruszkowski [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 21.01. (8.01.) 1915 Dom otwarty M. Bałucki [występy gościnne A. Zelwerowicza]; 23.01. (10.01.) 1915 Betlejem polskie L. Rydel; 24.01.
(11.01.) 1915 Warszawka i Krakusik S. Kiedrzyński; 26.01. (13.01.) 1915 Warszawka i Krakusik
S. Kiedrzyński; 28.01. (15.01.) 1915 Królewski jedynak L. Rydel [występy gościnne S. Wysockiej]; 30.01. (17.01.) 1915 Warszawka i Krakusik S. Kiedrzyński; 31.01. (18.01.) 1915 Królewski jedynak L. Rydel [występy gościnne S. Wysockiej]; 4.02. (22.01.) 1915 Szlakiem legionów
L.H. Morstin; 6.02. (24.01.) 1915 Bęben P. Véber, H. de Gorse [występy gościnne S. Lubicz-Sarnowskiej]; 7.02. (25.01.) 1915 Panna Maliczewska G. Zapolska [występy gościnne S. Lubicz-Sarnowskiej]; 9.02. (27.02.) 1915 Modne małżeństwo R. Auernheimer [występy gościnne
S. Lubicz-Sarnowskiej]; 11.02. (29.01.) 1915 Różyczka G.de Caillavetta, R. de Flersa [występy
gościnne S. Lubicz-Sarnowskiej]; 12.02. (30.01.) 1915 Siostra Helena A. Engel [występy gościnne S. Lubicz-Sarnowskiej]; 14.02. (1.02.) 1915 Bęben P. Véber, H. de Gorse [występy gościnne S. Lubicz-Sarnowskiej]; 22.02. (9.02.) 1915 Warszawka i Krakusik S. Kiedrzyński; 23.02.
(10.02.) 1915 Szlakiem legionów L.H. Morstin; 24.02. (11.02.) 1915 Okrężne J. Korzeniowski,
Poranek weselny A. Schnitzler [występy gościnne M. Dulęby]; 25.02. (12.02.) 1915 Aszantka
W. Perzyński [występy gościnne M. Dulęby]; 26.02. (13.02.) 1914 Papa G. de Caillavett, R. de
Flers [występy gościnne M. Dulęby]; 27.02. (14.02.) 1915 Lewa ręka A. Veber [występy gościnne M. Dulęby]; 28.02. (15.02.) 1915 Ułani ks. Józefa L. Mazur; 2.03. (17.02.) 1915 Królewski
jedynak L. Rydel [występy gościnne S. Wysockiej]; 3.03. (18.02.) 1915 Warszawka i Krakusik
S. Kiedrzyński; 4.03. (19.02.) 2003 Wicek i Wacek Z. Przybylski; 5.03. (20.02.) 1915 Dwie pieśni
i Piosenki ułańskie; 14.03. (1.03.) 1915 Podpory społeczeństwa H. Ibsen [występy gościnne S. Wysockiej]; 16.03. (3.03.) 1915 Lulu P. Véber [występy gościnne M. Łaskiej]; 18.03. (5.03.) 1915
Niebieska myszka [występy gościnne M. Łaskiej]; 20.03. (7.03.) 1915 Świat bez mężczyzn (Bez
mężczyzn) A. Engel, J. Horst [występy gościnne M. Łaskiej]; 21.03. (8.03.) 1915 Dama od Maksyma G. Feydeau [występy gościnne M. Łaskiej]; 22.03. (9.03.) 1915 Mąż z loterii J.R. Young
[występy gościnne J. Osterwa]; 23.03. (10.03.) 1915 Tajemniczy Dżems Y. Mirande, H. Géroule
[występy gościnne J. Osterwy]; 25.03. (12.03.) 1915 Romantyczni E. Rostand [występy gościnne J. Osterwy]; 26.03. (13.03.) 1915 Diabeł i karczmarka S. Krzywoszewski [występy gościnne J. Osterwy]; 5.04. (23.03) Wielki człowiek do małych interesów A. Fredro [występy gościnne
M. Frenkla]; 6.04. (24.03.) 1915 (fragm.) Warszawka i Krakusik S. Kiedrzyński, (fragm.) Ułani
księcia Józefa L. Mazur, Piosenki ułańskie; 7.04. (25.03.) 1915 Dwór we Władkowicach Z. Przybylski [występy gościnne M. Frenkla]; 8.04. (26.03.) 1914 Odrodzenie F. Schönthan, F. KoppelEllfeld [występy gościnne M. Frenkla]; 9.04. (27.03.) 1915 Flirt M. Bałucki [występy gościnne M. Frenkla]; 10.04. (28.03.) 1915 Pan Jowialski A. Fredro [występy gościnne M. Frenkla];
11.04. (29.03.) 1915 Kolega Crampton G. Hauptmann [występy gościnne M. Frenkla]; 15.04.
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(2.04.) 1915 Komendant Thurm K. Hulewicz. M. Tatarkiewicz [występy gościnne A. Fertnera];
16.04. (3.04.) 1915 Nie śmiem G. Beer [występy gościnne A. Fertnera]; 17.04. (4.04.) 1915 Pan
Minister E. Nagy [występy gościnne A. Fertnera]; 18.04. (5.04.) 1915 Pacyfista S. Kozłowski
[występy gościnne A. Fertnera]; 20.04. (7.04.) 1915 Kawiarenka T. Bernard [występy gościnne
A. Fertnera].

Sezon 1915/1916
Dyrekcja F. Rychłowskiego, kierownictwo artystyczne K. Makuszyńskiego: 4.09. (22.08.) 1915
Wesele S. Wyspiański; 5.09. (23.08.) 1915 Nasi najserdeczniejsi V. Sardou; 7.09. (25.08.) 1915
Lekkomyślna siostra W. Perzyński; 12.09. (30.08.) 1915 Małżeństwo Loli H. Zbierzchowski;
14.09. (1.09.) 1915 Wesele S. Wyspiański; 15.09. (2.09.) 1915 Szkocka peleryna S. Guitry; 16.09.
(3.09.) 1915 Lekkomyślna siostra W. Perzyński; 17.09. (4.09.) 1915 Małżeństwo Loli H. Zbierzchowski; 18.09. (5.09.) 1915 Zdobycie twierdzy S. Guitry; 19.09. (6.09.) 1915 Państwo Wackowie
Z. Przybylski; 21.09. (8.09.) 1915 Wesele S. Wyspiański; 22.09. (9.09.) 1915 Państwo Wackowie
Z. Przybylski; 23.09. (10.09.) 1915 Szkocka Peleryna S. Guitry [występy gościnne Adolfiny Paszkowskiej]; 25.09. (12.09.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński; 28.09. (15.09.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński; 29.09. (16.09.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński; 30.09.
(17.09.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński; 1.10. (18.09.) 1915 Wieczór Molierowski:
Lekarz mimo woli, Małżeństwo z musu; 2.10. (19.09.) 1915 Damy i huzary A. Fredro; 3.10.
(20.09.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński; 5.10. (22.09.) 1915 Damy i huzary A. Fredro;
6.10. (23.09.) 1915 Grube ryby M. Bałucki; 7.10. (24.09.) 1915 Wesele S. Wyspiański; 8.10.
(25.09.) 1915 Trójka hultajska J. Nestroy; 9.10. (26.09.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński;
10.10. (27.09.) 1915 Trójka hultajska J. Nestroy; 12.10. (29.09.) 1915 Bohaterowie G.B. Shaw;
13.10. (30.09.) 1915 Trójka hultajska J. Nestroy; 14.10. (1.10.) 1915 Krakowiacy i górale J.N.
Kamiński; 15.10. (2.10.) 1915 Bohaterowie G.B. Shaw; 20.09 (3.10.) 1915 Wawrzyny L. Staff;
17.10. (4.10.) 1915 Nitouche Hervé; 22.09. (5.10.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński;
19.10. (6.10.) 1915 Nitouche Hervé; 20.10. (7.10.) 1915 Wawrzyny L. Staff; 21.10. (8.10.) 1915
Wesele S. Wyspiański; 23.10. (10.10.) 1915 Krzyżacy A. Walewski wg H. Sienkiewicza; 24.10.
(11.10.) 1915 Krzyżacy A. Walewski wg H. Sienkiewicza; 26.10. (13.10.) 1915 Krzyżacy A. Walewski wg H. Sienkiewicza; 27.10. (14.10.) 1915 Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach; 28.10.
(15.10.) 1915 Tuberoza K. Rosinkiewicz; 29.10. (16.10.) 1915 Tuberoza K. Rosinkiewicz; 30.10.
(17.10.) 1915 Krzyżacy A. Walewski wg H. Sienkiewicza; 31.10. (18.10.) 1915 Krakowiacy i górale J.N. Kamiński (po południu), Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach (wieczorem); 2.11.
(20.10.) 1915 Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewski; 3.11. (21.10.) 1915 Wolna kobieta (Pierścień miłosny) S. Kiedrzyński; 4.11. (22.10.) 1915 Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewski; 5.11.
(23.10.) 1915 Radziwiłł Panie Kochanku, J.I. Kraszewski [występy gościnne B. Bolesławskiego];
6.11. (24.10.) 1915 Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewski; 7.11. (25.10.) 1915 Obrona Częstochowy) E. Bośniacka-Tuszowska [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 9.11. (27.10.) 1915 Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewski; 10.11. (28.10.) 1915 Pietro Caruso R. Bracco i Hiszpańska
mucha F. Arnold, E. Bach [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 11.11. (29.10.) 1915 Wolna
kobieta S. Kiedrzyński i Mąż od biedy J. Bliziński [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 12.11.
(30.10.) 1915 Obrona Częstochowy E. Bośniacka-Tuszowska [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 13.11. (31.10.) 1915 Dziady A. Mickiewicz; 14.11. (1.11.) 1915 Krzyżacy A. Walewski wg
H. Sienkiewicza (po południu), Radziwiłł Panie Kochanku J.I. Kraszewski [występy gościnne B. Bolesławskiego] (wieczorem); 16.11. (3.11.) 1915 Dziady A. Mickiewicz; 17.11. (4.11.) 1915 Lilie
polne K. Dunin-Markiewicz; 18.11. (5.11.) 1915 Dziady A. Mickiewicz; 19.11. (6.11.) 1915
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Lilie polne K. Dunin-Markiewicz; 20.11. (7.11.) 1915 Warszawianka i Sędziowie S. Wyspiański
[występy gościnne S. Wysockiej i B. Bolesławskiego]; 21.11. (8.11.) 1915 Radziwiłł Panie Kochanku J.I. Kraszewski [występy gościnne B. Bolesławskiego] (po południu), Przekupka warszawska A. Bełcikowski (wieczorem); 22.11. (9.11.) 1915 Damy i huzary A. Fredro i Mąż od biedy J. Bliziński [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 23.11. (10.11.) 1915 Warszawianka i Wesele
S. Wyspiański; 24.11. (11.11.) 1915 Miód kasztelański J.I. Kraszewski [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 25.11. (12.11.) 1915 Lilie polne K. Dunin-Markiewicz; 26.11. (13.11.) 1915
Miód kasztelański J.I. Kraszewski; 27.11. (14.11.) 1915 Prawdziwa miłość i Pietro Caruso
R. Bracco; 28.11. (15.11.) 1915 Obrona Częstochowy E. Bośniacka-Tuszowska (po południu)
i Przekupka warszawska A. Bełcikowski (wieczorem); 29.11. (16.11.) 1915 Uroczystość 8 rocznicy śmierci S. Wyspiańskiego: [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 30.11. (17.11.) 1915 Klub
kawalerów M. Bałucki; 1.12. (18.11.) 1915 Zaczarowane koło L. Rydel [występy gościnne B. Bolesławskiego i J. Bolesławskiej]; 2.12. (19.11.) 1915 Złoty cielec S. Dobrzański i Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 4.12. (21.11.) 1915 Dziady A. Mickiewicz [występy gościnne W. Brydzińskiego]; 5.12. (22.11.) 1915 Miód kasztelański J.I.
Kraszewski [występy gościnne B. Bolesławskiego] (po południu) i Zaczarowane koło L. Rydel
[występy gościnne B. Bolesławskiego i J. Bolesławskiej] (wieczorem); 6.12. (23.11.) 1915 Samson
i Dalila S. Lange [występy gościnne W. Brydzińskiego]; 7.12. (24.11.) 1915 W sieci J.A. Kisielewski [występy gościnne W. Brydzińskiego]; 11.12. (28.11.) 1915 Tajfun M. Lengyel [występy
gościnne W. Brydzińskiego i J. Bolesławskiej]; 12.12. (29.11.) 1915 Zaczarowane koło L. Rydel
(po południu) i Przekupka warszawska A. Bełcikowski (wieczorem); 14.12. (1.12.) 1915 Tajfun
M.Lengyel [występy gościnne W. Brydzińskiego]; 15.12. (2.12.) 1915 Bagienko B. Gorczyński
[występy gościnne W. Brydzińskiego]; 16.12. (3.12.) 1915 Losy Europy B. Winawer; 17.12.
(4.12.) 1915 Bagienko B. Gorczyński [występy gościnne W. Brydzińskiego]; 18.12. (5.12.) 1915
Zaczarowane koło L. Rydel [występy gościnne M. Mirskiej]; 19.12. (6.12.) 1915 Harde dusze
Z. Sarnecki [występy gościnne W. Brydzińskiego]; 21.12. (8.12.) 1915 Śnieg S. Przybyszewski
[występy gościnne W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 22.12. (9.12.) 1915 Harde dusze Z. Sarnecki
[występy gościnne W. Brydzińskiego]; 23.12. (10.12.) 1915 Edukacja Bronki S. Krzywoszewski
[występy gościnne W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 24.12. (11.12.) 1915 Betlejem polskie L. Rydel [występy gościnne W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 25.12. (12.12.) 1915 Śnieg S. Przybyszewski [występy gościnne W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 26.12. (13.12.) 1915 Oblężenie
Warszawy L.A. Dmuszewski (po południu) i Tajfun M. Lengyel (wieczorem); 27.12. (14.12.)
1915 W sieci J.A. Kisielewski [występy gościnne W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 28.12. (15.12.)
1915 Edukacja Bronki S. Krzywoszewski; 29.12. (16.12.) 1915 Samson i Dalila S. Lange; 30.12.
(17.12.) 1915 Zemsta A. Fredro [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 31.12. (18.12.) 1915
Wieczór Sylwestrowy; 1.01. (19.12.) 1916 Warszawianka i Sędziowie S. Wyspiański [występy
gościnne M. Mirskiej]; 2.01. (20.12.) 1916 Aszantka W. Perzyński [występy gościnne M. Mirskiej]; 4.01. (22.12.) 1916 Straceńcy T. Konczyński [występy gościnne W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 5.01. (23. 12.) 1916 Wieczór Mickiewiczowski [występy gościnne B. Bolesławskiego,
W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 8.01. (26.12.) 1916 Oblężenie Warszawy L.A. Dmuszewski (po
południu) i Betlejem polskie L. Rydel (wieczorem); 9.01. (27.12.) 1916 Zbyszko i Danusia (Krzyżacy) A. Walewski wg H. Sienkiewicza (po południu) i Krakowiacy i górale J.N. Kamiński (wieczorem); 10.01. (28.12.) 1916 Alzacja L. Camille, G. Leroux [występy gościnne W. Brydzińskiego i M. Mirskiej]; 11.01. (29.12.) 1916 Straceńcy T. Konczyński; 12.01. (30.12.) 1916 Ogniem
i mieczem B. Filipowicz wg H. Sienkiewicza; 13.01. (31.12.) 1916 Wieczór Sylwestrowy; 14.01.
(1.01.) 1916 Betlejem polskie L. Rydel; 15.01. (2.01.) 1916 Lilie polne K. Dunin-Markiewicz;
19.01. (6.01.) 1916 Betlejem polskie L. Rydel [występy gościnne B. Bolesławskiego, W. Brydziń-
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skiego i M. Mirskiej] (po południu) i Ogniem i mieczem B. Filipowicz wg H. Sienkiewicza (wieczorem); 20.01. (7.01.) 1916 Poległym cześć K. Dunin-Markiewicz [występy gościnne W. Brydzińskiego, B. Bolesławskiego]; 21.01. (8.01.) 1916 Poległym cześć K. Dunin-Markiewicz
[występy gościnne W. Brydzińskiego, B. Bolesławskiego]; 22.01. (9.01.) 1915 Śpiewak nadworny
F. Wedekind, Inteligent B. Gorczyński, wieczór koncertowy; 23.01. (10.01.) 1915 Mazepa J. Słowacki [występy gościnne W. Brydzińskiego, B. Bolesławskiego, M. Mirskiej]; 24.01. (11.01.)
1915 Poległym cześć K. Dunin-Markiewicz [występy gościnne W. Brydzińskiego, B. Bolesławskiego]; 25.01. (12.01.) 1915 Alzacja L. Camille, G. Leroux [występy gościnne W. Brydzińskiego,
B. Bolesławskiego, M. Mirskiej]; 26.01. (13.01.) 1915 Betlejem polskie L. Rydel; 27.01. (14.01.)
1916 Matka S. Przybyszewski [występy gościnne W. Brydzińskiego, B. Bolesławskiego, M. Mirskiej]; 28.01. (15.01.) 1916 Aszantka W. Perzyński [występy gościnne M. Mirskiej]; 29.01.
(16.01.) 1916 Trzy kapelusze A. Hennequin i wieczór koncertowy [występy gościnne W. Brydzińskiego, B. Bolesławskiego, M. Mirskiej]; 30.01. (17.01.) 1916 Ułani księcia Józefa L. Mazur;
1.02. (19.01.) 1916 Matka S. Przybyszewski [występy gościnne W. Brydzińskiego, B. Bolesławskiego, M. Mirskiej]; 2.02. (20.01.) 1916 Lilie polne K. Dunin-Markiewicz; 3.02. (21.01.) 1916
Ułani księcia Józefa L. Mazur; 4.02. (22.01.) 1916 Śnieg S. Przybyszewski [występy gościnne
W. Brydzińskiego, M. Mirskiej]; 5.02. (23.01.) 1916 Aktorki S. Krzywoszewski [występy gościnne B. Bolesławskiego, M. Mirskiej]; 6.02. (24.01.) Złote więzy (Zygmunt August) L. Rydel [występy gościnne W. Brydzińskiego, M. Mirskiej, B. Bolesławskiego]; 8.02. (26.01.) 1916 Złote więzy
L. Rydel [występy gościnne W. Brydzińskiego, M. Mirskiej, B. Bolesławskiego]; 9.02. (27.01.)
1916 Polka w Ameryce S. Kozłowski; 10.02. (28.01.) 1916 Moralność pani Dulskiej G. Zapolska
[występy gościnne M. Mirskiej]; 12.02. (30.01.) 1916 Złote więzy L. Rydel [występy gościnne
W. Brydzińskiego, M. Mirskiej, B. Bolesławskiego]; 13.02. (31.01.) 1916 Betlejem polskie L. Rydel; 14.02. (1.02.) 1916 Trzy kapelusze A. Hennequin i Rozbite zwierciadło M. Twain; 15.02.
(2.02.) 1916 Złote więzy L. Rydel; 16.02. (3.02.) 1916 Moralność pani Dulskiej G. Zapolska;
17.02. (4.02.) 1916 Osiołek G. Caillavet, R. de Flers; 18.02. (5.02.) 1916 Aktorki S. Krzywoszewski [występy gościnne M. Mirskiej]; 19.02. (6.02.) 1916 Wieczór 3 wieszczów: Balladyna
J. Słowacki (2 odsłony), Irydion Z. Krasiński (2 odsłony), Dziady A. Mickiewicz (1 odsłona]
[występy gościnne W. Brydzińskiego, M. Mirskiej, B. Bolesławskiego]; 20.02. (7.02.) 1916 Złote
więzy L. Rydel; 22.02. (9.02.) 1916 Jarmark małżeński G. Okonkowski; 23.02. (10.02.) 1916
Moralność pani Dulskiej G. Zapolska; 24.02. (11.02.) 1916 Wieczór pieśni polskiej XX wieku;
25.02. (12.02.) 1916 Wieczór 3 wieszczów; 26.02. (13.02.) 1916 Kawiarenka [występy gościnne
A. Fertnera]; 27.02. (14.02.) 1916 Złoty wiek rycerstwa Ch. Marlowe [występy gościnne A. Fertnera]; 28.02. (15.02.) 1916 Złote więzy L. Rydel; 29.02. (16.02.) 1916 Zdobycie twierdzy S. Guitry
[występy gościnne A. Fertnera]; 1.03. (17.02.) 1916 Kawiarenka T. Bernard [występy gościnne
A. Fertnera]; 2.03. (18.02.) 1916 Pacyfista S. Kozłowski [występy gościnne A. Fertnera]; 3.03.
(19.02.) 1916 Grzech H. Sobańska i Złoty cielec S. Dobrzański [występy gościnne M. Mirskiej,
W. Brydzińskiej, B. Bolesławskiego]; 4.03. (20.02.) 1916 Komendant Thurm K. Hulewicz, M. Tatarkiewicz [występy gościnne A. Fertnera]; 5.03. (21.02.) 1916 Złoty wiek rycerstwa Ch. Marlowe
[występy gościnne A. Fertnera] (ostatnie przedstawienie w sezonie zimowym); 13.03. (29.02.)
1916 Kontrakty kijowskie T. Pudłowski; 24.02. (7.03.) 1916 Kontrakty kijowskie T. Pudłowski;
21.03. (8.03.) 1916 Marcowy kawaler J. Bliziński [występy gościnne Z. Tworkowskiej], Pietro
Carusso R. Bracco [występy gościnne B. Bolesławskiego]; 22.03. (9.03.) 1916 Mazepa J. Słowacki; 27.02. (10.03.) 1916 Król G. Caillavet, R. de Flers [występy gościnne Z. Tworkowskiej];
24.03. (11.03.) 1916 Mąż o dwu żonach K. Kratz; 2.04. (20.03.) 1916 Nadzieja H. Heijermans
[występy gościnne S. Wysockiej]; 3.04. (21.03.) 1916 Klątwa S. Wyspiański [występy gościnne
S. Wysockiej]; 4.04. (22.03.) 1916 Gromiwoja (Lizystrata) Arystofanes [występy gościnne S. Wy-
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sockiej]; 7.04. (25.03.) 1916 Elektra H. von Hoffmannsthal [występy gościnne S. Wysockiej];
8.04. (26.03.) 1916 Ojciec A. Strindberg [występy gościnne S. Wysockiej]; 9.04. (27.03.) 1916
Dama od Maksyma G. Feydeau [występy gościnne M. Łaskiej]; 10.04. (28.03.) 1916 Niebieska
myszka A. Engel [występy gościnne M. Łaskiej]; 12.04. (30.03.) 1916 Bez mężczyzn A. Engel,
Hervé J. Horst [występy gościnne M. Łaskiej]; 13.04. (31.03.) 1916 Lulu P. Véber [występy gościnne M. Łaskiej]; 14.04. (1.04.) 1916 Co on robi w nocy (Ach ten Leon) M. Neal, M. Fermer
[występy gościnne M. Łaskiej]; 24.04. (11.04.) 1916 Wesoła para K. Ziehrer [występy gościnne
M. Łaskiej]; 25.04. (12.04.) 1916 Król G. Caillavet, R. de Flers [występy gościnne M. Łaskiej];
26.04. (13.04.) 1916 Dama od Maksyma G. Feydeau [występy gościnne M. Łaskiej]; 27.04.
(14.04.) 1916 Jarmark małżeński G. Okonkowski; 28.04. (15.04.) 1916 Pożycz mi swojej żony
M. Desvaliéres oraz część koncertowa [występy gościnne M. Łaskiej i A. Borkowskiego]; 29.04.
(16.04.) 1916 Wesoła para K. Ziehrer [występy gościnne M. Łaskiej]; 30.04. (17.04.) 1916 Pani
Walewska W. Gąsiorowski i I. Nikorowicz; 2.05. (19.04.) 1916 Ofiary Mai M. Czajkowski; 3.05.
(20.04.) 1916 Warszawianka S. Wyspiański, Oblężenie Warszawy L. Dmuszewski (ostatni akt);
4.05. (21.04.) 1916 Kobieta, gra i wino; 5.05. (22.04.) 1916 Lulu P. Véber [występy gościnne
M. Łaskiej]; 6.05. (23.04.) 1916 Król [występy gościnne M. Łaskiej]; 7.05. (24.04.) 1916 Pani
Walewska W. Gąsiorowski i I. Nikorowicz; 8.05. (25.04.) 1916 Wieczór koncertowy; 9.05.
(26.04.) 1916 Grochowy wieniec A. Małecki; 10.05. (27.04.) 1916 Hiszpańska mucha F. Arnold,
E. Bach; 11.05. (28.04.) 1916 Dla szczęścia S. Przybyszewski; 12.05. (30.04.) 1916 Na jedną
kartę H. Sienkiewicz; 14.05. (1.05.) 1916 Grochowy wieniec A. Małecki; 16.05. (3.05.) 1916 Dla
szczęścia S. Przybyszewski; 18.05. (5.05.) 1916 Barbara Radziwiłłówna A. Feliński; 24.04. (7.05.)
1916 Na jedną kartę H. Sienkiewicz; 21.05. (8.05.) 1916 Wieczór koncertowy; 23.05. (10.05.)
1916 Wieczór koncertowy i Powrót posła J. Niemcewicz.

Sezon 1916/1917
Dyrekcja F. Rychłowskiego, kierownictwo artystyczne J. Osterwa: 14.09. (stary porządek – 1.09.)
1916 Inwokacja Muzy z Wyzwolenia i Wesele S. Wyspiański; 15.09. (2.09.) 1916 Diabeł i karczmarka S. Krzywoszewski; 16.09. (3.09.) 1916 Pierścień miłosny (Wolna kobieta) S. Kiedrzyński;
17.09. (4.09.) 1916 Inwokacja Muzy z Wyzwolenia i Wesele S. Wyspiański; 18.09. (5.09.) 1916
Diabeł i karczmarka S. Krzywoszewski; 19.09. (6.09.) 1916 Pierścień miłosny S. Kiedrzyński;
21.09. (8.09.) 1916 Skapany świat W. Orkan; 22.09. (9.09.) 1916 Wesele S. Wyspiański; 23.09.
(10.09.) 1916 Szczęście Frania W. Perzyński; 24.09. (11.09.) 1916 Skapany świat W. Orkan;
25.09. (12.09.) 1916 Pierścień miłosny S. Kiedrzyński; 28.09. (15.09.) 1916 Skapany świat W. Orkan; 29.09. (16.09.) 1916 Szczęście Frania W. Perzyński; 30.09. (17.09.) 1916 Było to nad Bałtykiem A. Nowaczyński; 1.10. (18.09.) 1916 Diabeł i karczmarka S. Krzywoszewski; 2.10. (19.09.)
1916 Szczęście Frania W. Perzyński; 3.10. (20.09.) 1916 Było to nad Bałtykiem A. Nowaczyński;
4.10. (21.09.) 1916 Wesele S. Wyspiański; 5.10. (22.09.) 1916 Było to nad Bałtykiem A. Nowaczyński; 6.10. (23.09.) 1916 Pierścień miłosny S. Kiedrzyński; 7.10. (24.09.) 1916 W gołębniku
I. Nikorowicz; 8.10. (25.09.) 1916 Wesele S. Wyspiański (po południu) i Medor H. Malin (wieczorem); 9.10. (26.09.) 1916 Było to nad Bałtykiem A. Nowaczyński; 10.10. (27.09.) 1916 W gołębniku I. Nikorowicz; 11.10. (28.09.) 1916 Skapany świat W. Orkan; 12.10. (29.09.) 1916
Medor H. Malin; 14.10. (1.10.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 15.10. (2.10.)
1916 Skapany świat W. Orkan (po południu) i W gołębniku I. Nikorowicz (wieczorem); 16.10.
(3.10.) 1916 Medor H. Malin; 17.10. (4.10.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers;
18.10. (5.10.) 1916 Było to nad Bałtykiem A. Nowaczyński; 19.10. (6.10.) 1916 Ładna historia
G. Caillavet, R. de Flers; 21.10. (8.10.) 1916 Bóg wojny A. Nowaczyński; 22.10. (9.10.) 1916
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W gołębniku I. Nikorowicz (po południu), Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers (wieczorem);
23.10. (10.10.) 1916 Bóg wojny A. Nowaczyński; 24.10. (11.10.) 1916 Szczęście Frania W. Perzyński; 25.10. (12.10.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 26.10. (13.10.) 1916 Z dobrego serca L. Rydel i Warszawianka S. Wyspiański; 28.10. (15.10.) 1916 Bolesław Śmiały S. Wyspiański; 29.10. (16.10.) 1916 Bóg wojny A. Nowaczyński i Warszawianka S. Wyspiański; 30.10.
(17.10.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 31.10. (18.10.) 1916 Bolesław Śmiały
S. Wyspiański; 1.11. (19.10.) 1916 Z dobrego serca L. Rydel i Warszawianka S. Wyspiański; 2.11.
(20.10.) 1916 Bolesław Śmiały S. Wyspiański; 4.11. (22.10.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki;
5.11. (23.10.) 1916 Bolesław Śmiały S. Wyspiański; 6.11. (24.10.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 7.11. (25.10.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki; 8.11. (26.10.) 1916 Bolesław
Śmiały S. Wyspiański; 9.11. (27.10.) 1916 Szczęście Frania W. Perzyński; 11.11. (29.10.) 1916
Lato T. Rittner; 21.11. (30.10.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki; 13.11. (31.10.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 14.11. (1.11.) 1916 Bóg wojny A. Nowaczyński i Warszawianka
S. Wyspiański (po południu), Hajduczek J. Popławski (wieczorem); 15.11. (2.11.) 1916 Lato T. Rittner; 16.11. (3.11.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki; 18.11. (5.11.) 1916 Wesele Fonsia R. Ruszkowski; 19.11. (6.11.) 1916 Hajduczek J. Popławski (po południu) i Lato T. Rittner (wieczorem);
20.11. (7.11.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 21.11. (8.11.) 1916 Wesele Fonsia
R. Ruszkowski; 22.11. (9.11.) 1916 Szczęście Frania W. Perzyński; 24.11. (11.11.) 1916 Dom
otwarty M. Bałucki; 25.11. (12.11.) 1916 Szlakiem legionów L.H. Morstin; 26.11. (13.11.) 1916
Wesele Fonsia R. Ruszkowski; 27.11. (14.11.) 1916 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers;
28.11. (15.11.) 1916 Szlakiem legionów L.H. Morstin; 29.11. (16.11.) 1916 Wieczór Mickiewiczowski; 30.11. (17.1.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki; 2.12. (19.11.) 1916 Tacy wszyscy A. Aderer; 3.12. (20.11.) 1916 Poranek ku czci Mickiewicza; 4.12. (21.11.) 1916 Szlakiem legionów
L.H. Morstin; 5.12. (22.11.) 1916 Tacy wszyscy A. Aderer; 6.12. (23.11.) 1916 Wesele Fonsia
R. Ruszkowski; 7.12. (24.11.) 1916 Bolesław Śmiały S. Wyspiański; 8.12. (25.11). 1916 Dom
otwarty M. Bałucki; 9.12. (26.11.) 1916 Szczęście Frania W. Perzyński; 10.12. (27.11.) 1916
Wesele Fonsia R. Ruszkowski (po południu) i Wieczór poezji Mickiewicza (wieczorem); 11.12.
(28.11.) 1916 Wieczór artystyczny; 12.12. (29.11.) 1916 Odprawa posłów greckich J. Kochanowski i Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 13.12. (30.11.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki; 14.12. (1.12.)
1916 Bolesław Śmiały S. Wyspiański; 16.12. (3.12.) 1916 Dzikie pola K. Dunin-Markiewicz;
17.12. (4.12.) 1916 Odprawa posłów greckich J. Kochanowski i Fircyk w zalotach F. Zabłocki;
18.12. (5.12.) 1916 Warszawianka S. Wyspiański i Wesele III akt S. Wyspiański; 19.12. (6.12.)
1916 Tacy wszyscy A. Aderer; 24.11. 1916 Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 21.12. (8.12.) 1916
Dzikie pola K. Dunin-Markiewicz; 23.12. (10.12.) 1916 Jasełka polskie L. Rydel; 24.12. (11.12.)
1916 Jasełka polskie L. Rydel; 25.12. (12.12.) 1916 Szlakiem legionów L.H. Morstin; 26.12.
(13.12.) 1916 Dzikie pola K. Dunin-Markiewicz; 27.12. (14.12.) 1916 Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 28.12. (15.12.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki; 29.12. (16.12.) 1916 Jasełka polskie L. Rydel; 30.12. (17.12.) 1916 Śluby panieńskie A. Fredro; 31.12. (18.12.) 1916 Dom otwarty M. Bałucki, Consilium Facultatis J.A. Fredro; 1.01. (19.12.) 1917 Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 2.01.
(20.12.) 1917 Akademia ku czci H. Sienkiewicza; 3.01. (21.12.) 1917 Śluby panieńskie A. Fredro; 4.01. (22.12.) 1917 Dzikie pola K. Dunin-Markiewicz; 5.01. (23.12.) 1917 Ulubieniec kobiet M. Hennequin i J. Mitchell; 8.01. (26.12.) 1917 Dom otwarty M. Bałucki (po południu)
i Jasełka polskie L. Rydel (wieczorem); 9.01. (27.12.) 1917 Hajduczek J. Popławski (po południu)
i Ulubieniec kobiet M. Hennequin i J. Mitchell (wieczorem); 10.01. (28.12.) 1917 Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 11.01. (29.12.) 1917 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 12.01. (30.12.)
1917 Śluby panieńskie A. Fredro; 13.01. (31.12.) 1917 Damy i huzary A. Fredro; 14.01. (1.01.)
1917 Jasełka polskie L. Rydel (po południu) i Ulubieniec kobiet M. Hennequin i J. Mitchell (wie-
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czorem); 15.01. (2.01.) 1917 Dzikie pola K. Dunin-Markiewicz; 16.01. (3.01.) 1917 Damy
i huzary A. Fredro; 17.01. (4.01.) 1917 Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 19.01. (6.01.) 1917 Jasełka
polskie L. Rydel (po południu) i Śluby panieńskie A. Fredro (wieczorem); 20.01. (7.01.) 1917
Wicek i Wacek Z. Przybylski; 21.01. (8.01.) 1917 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 22.01.
(9.01.) 1917 Ulubieniec kobiet M. Hennequin i J. Mitchell; 23.01. (10.01.) 1917 Wicek i Wacek
Z. Przybylski; 24.01. (11.01.) 1917 Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 25.01. (12.01.) 1917 Jasełka
polskie L. Rydel; 27.01. (14.01.) 1917 Miłość czuwa G. Caillavet, R. de Flers; 28.01. (15.01.)
1917 Jasełka polskie L. Rydel (po południu), Wicek i Wacek Z. Przybylski (wieczorem); 29.01.
(16.01.) 1917 Ulubieniec kobiet M. Hennequin, J. Mitchell; 30.01. (17.01.) 1917 Miłość czuwa
G. Caillavet, R. de Flers; 31.01. (18.01.) 1917 Śluby panieńskie A. Fredro; 1.02. (19.01.) 1917
Wicek i Wacek Z. Przybylski; 2.02. (20.01.) 1917 Otwarta próba generalna Księcia Niezłomnego
P. Calderon, przeróbka J. Słowackiego; 3.02. (21.01.) 1917 Książę Niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego; 4.02. (22.01.) 1917 Miłość czuwa G. Caillavet, R. de Flers; 5.02. (23.01.)
1917 Damy i huzary A. Fredro; 7.02. (25.01.) 1917 Wicek i Wacek Z. Przybylski; 8.02. (26.01.)
1917 Książę Niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego; 10.02. (28.01.) 1917 Klub kawalerów M. Bałucki; 11.02. (29.01.) 1917 Fircyk w zalotach F. Zabłocki (po południu) i Książę
Niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego (wieczorem); 12.02. (30.01.) 1917 Ulubieniec
kobiet M. Hennequin, J. Mitchell; 13.02. (31.01.) 1917 Klub kawalerów M. Bałucki; 15.02.
(2.02.) 1917 Książę Niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego; 16.02. (3.02.) 1917 Wicek
i Wacek Z. Przybylski; 17.02. (4.02.) 1917 Mąż idealny O. Wilde; 18.02. (5.02.) 1917 Śluby
panieńskie A. Fredro (po południu) i Klub kawalerów M. Bałucki (wieczorem); 19.02. (6.02.)
1917 Miłość czuwa G. Caillavet, R. de Flers; 21.02. (8.02.) 1917 Mąż idealny O. Wilde; 23.02.
(10.02.) 1917 Książę Niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego; 24.02. (11.02.) 1917
Sztuka a życie (Samson i Dalila) S. Lange; 25.02. (12.02.) 1917 Damy i huzary A. Fredro (po
południu) i Mąż idealny O. Wilde (wieczorem); 5.03. (20.02.) 1917 Wąsy i peruka J. Korzeniowski; 6.03. (21.02.) 1917 Samson i Dalila S. Lange; 7.03. (22.02.) 1917 Mąż idealny O. Wilde;
8.03. (23.02.) 1917 Książę Niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego; 9.03. (24.02.) 1917
Wąsy i peruka J. Korzeniowski; 10.03. (25.02.) 1917 Oj, mężczyźni, mężczyźni K. Zalewski;
11.03. (26.02.) 1917 Wicek i Wacek Z. Przybylski (po południu) i Ładna historia G. Caillavet,
R. de Flers (wieczorem); 12.03. (27.02.) 1917 Książę Niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego; 13.03. (28.02.) 1917 Oj, mężczyźni, mężczyźni K. Zalewski; 14.03. (1.03.) 1917 Wąsy
i peruka J. Korzeniowski; 15.03. (2.03.) 1917 Wesele S. Wyspiański; 25.03. (12.03.) 1917 Pan
Damazy J. Bliziński; 26.03. (13.03.) 1917 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 27.03. (14.03.)
1917 Mąż idealny O. Wilde; 28.03. (15.03.) 1917 Pan Damazy J. Bliziński; 30.03. (17.03.) 1917
Wesele S. Wyspiański; 31.03. (18.03.) 1917 Na zawsze L. Rydel; 1.04. (19.03.) 1917 Wąsy i peruka J. Korzeniowski; 2.04. (20.03.) 1917 Książę niezłomny P. Calderon przeróbka J. Słowackiego;
3.04. (21.03.) 1917 Na zawsze L. Rydel; 5.04. (23.03.) 1917 Wielki człowiek do małych interesów
A. Fredro; 6.04. (24.03.) 1917 Wicek i Wacek Z. Przybylski; 8.04. (26.03.) 1917 Na zawsze L. Rydel; 16.04. (3.04.) 1917 Sułkowski S. Żeromski; 17.04. (4.04.) 1917 Wąsy i peruka J. Korzeniowski (po południu) i Wielki człowiek do małych interesów A. Fredro (wieczorem); 18.04. (5.04.)
1917 Jeniec Napoleona S. Kozłowski; 19.04. (6.04.) 1917 Na zawsze L. Rydel; 20.04. (7.04.)
1917 Sułkowski S. Żeromski; 21.04. (8.04.) 1917 Jeniec Napoleona S. Kozłowski; 22.04. (9.04.)
1917 Mąż idealny O. Wilde; 23.04. (10.04.) 1917 Samson i Dalila S. Lange; 24.04. (11.04.)
1917 Sułkowski S. Żeromski; 25.04. (12.04.) 1917 Złote runo S. Przybyszewski; 26.04. (13.04.)
1917 Fircyk w zalotach F. Zabłocki; 28.04. (15.04.) 1917 Flirt M. Bałucki; 29.04. (16.04.) 1917
Dom otwarty M. Bałucki (po południu) i Na zawsze L. Rydel (wieczorem]; 30.04. (17.04.) 1917
Złote runo S. Przybyszewski; 1.05. (18.04.) 1917 Flirt M. Bałucki; 2.05. (19.04.) 1917 Złote
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runo S. Przybyszewski; 3.05. (20.04.) 1917 Wieczornica z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w tym: Kordian (fragmenty) J. Słowacki; 4.05. (21.04.) 1917 Sułkowski S. Żeromski;
5.05. (22.04.) 1917 Żabusia G. Zapolska; 6.05. (23.04.) 1917 Wieczornica z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja, w tym: Kordian (fragmenty) J. Słowacki (powtórzenie); 7.05.
(24.04.) 1917 Wielki człowiek do małych interesów A. Fredro; 8.05. (25.04.) 1917 Żabusia G. Zapolska; 9.05. (26.04.) 1917 Ładna historia G. Caillavet, R. de Flers; 10.05. (27.04.) 1917 Sułkowski S. Żeromski; 12.05. (29.04.) 1917 Dwór we Włodkowicach Z. Przybylski; 13.05. (30.04.)
1917 Sułkowski S. Żeromski; 15.05. (2.05.) 1917 (początek sezonu letniego), Żabusia G. Zapolska; 16.05. (3.05.) 1917 Na zawsze L. Rydel; 17.05. (4.05.) 1917 Wielki dom H. Sobańska;
19.05. (6.05.) 1917 Gwiazda Syberii L. Starzeński; 20.05. (7.05.) 1917 Dwór we Władkowicach
Z. Przybylski; 21.05. (8.05.) 1917 Gwiazda Syberii L. Starzeński; 22.05. (9.05.) 1917 Wielki
dom H. Sobańska; 23.05. (10.05.) 1917 Żabusia G. Zapolska; 24.05. (11.05.) 1917 Gwiazda
Syberii L. Starzeński; 26.05. (13.05.) 1917 Tajemnica publiczna P. Wolff; 27.05. (14.05.) 1917
Zaczarowane koło L. Rydel; 28.05. (15.05.) 1917 Żabusia G. Zapolska; 29.05. (16.05.) 1917
Tajemnica publiczna P. Wolff; 30.05. (17.05.) 1917 Zaczarowane koło L. Rydel; 31.05. (18.05.)
1917 Gwiazda Syberii L. Starzeński; 2.06. (20.05.) 1917 Wesele podczas rewolucji S. Michaelis;
3.06. (21.05.) 1917 Tajemnica publiczna P. Wolff; 4.06. (22.05.) 1917 Moralność pani Dulskiej
G. Zapolskiej; 5.06. (23.05.) 1917 Wesele podczas rewolucji S. Michaelis; 6.06. (24.05.) 1917
Gwiazda Syberii L. Starzeński; 7.06. (25.05.) 1917 Widowisko na rzecz ZASP; 9.06. (27.05.)
1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 10.06. (28.05.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska);
11.06. (29.05.) 1917 Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej; 12.06. (30.05) Tamten J. Maskoff
(G. Zapolska); 13.06. (31.05.) 1917 Tajemnica publiczna P. Wolff; 14.06. (1.06.) 1917 Kawiarenka T. Bernard [występy gościnne A. Fertnera]; 15.06. (2.06.) 1917 Widowisko na rzecz ZASP
w Kijowie; 16.06. (3.06.) 1917 Złoty wiek rycerstwa Ch. Marlowe [występy gościnne A. Fertnera]; 17.06. (4.06.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 18.06. (5.06.) 1917 Kawiarenka
T. Bernard [występy gościnne A. Fertnera]; 19.06. (6.06.) 1917 Złoty wiek rycerstwa Ch. Marlowe [występy gościnne A. Fertnera]; 20.06. (7.06.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 21.06.
(8.06.) 1917 Siostra Helena A. Engel [występy gościnne A. Fertnera]; 23.06. (10.06.) 1917 Pani
X A. Bisson [występy gościnne A. Fertnera]; 24.06. (11.06.) 1917 Kawiarenka T. Bernard [występy gościnne A. Fertnera]; 25.06. (12.06.) 1917 Tajemnica publiczna P. Wolff; 26.06. (13.06.)
1917 Siostra Helena A. Engel [występy gościnne A. Fertnera]; 27.06. (14.06.) 1917 Tamten
J. Maskoff (G. Zapolska); 28.06. (15.06.) 1917 Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach [występy
gościnne A. Fertnera]; 30.06. (17.06.) 1917 Polka w Ameryce S. Kozłowski; 1.07. (18.06.) 1917
Pani X A. Bisson; 2.07. (19.06.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 3.07. (20.06.) 1917
Gwiazda Syberii L. Starzeński; 7.07. (24.) 06. 1917 Polka w Ameryce S. Kozłowski; 8.07. (25.06.)
1917 Siostra Helena A. Engel; 9.07. (26.06.) 1917 Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach; 10.07.
(27.06.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 11.07. (28.06.) 1917 Polka w Ameryce S. Kozłowski; 12.07.
(29.06.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 13.07. (30.06.) 1917 Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach;
14.07. (1.07.) 1917 Zdobycie twierdzy S. Guitry; 15.07. (2.07.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 16.07. (3.07.) 1917 Gwiazda Syberii L. Starzeński; 17.07. (4.07.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 18.07. (5.07.) 1917 Zdobycie twierdzy S. Guitry; 21.07. (8.07.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 22.07. (9.07.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 23.07.
(10.07.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 24.07. (11.07.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 25.07. (12.07.) 1917 Zdobycie twierdzy S. Guitry; 26.07. (13.07.) 1917 Polka w Ameryce
S. Kozłowski; 27.07. (14.07.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 28.07. (15.07.)
1917 Wieczór koncertowy z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem; 29.07. (16.07.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 30.07. (17.07.) 1917 Dudek G. Feydeau; 31.07. (18. 07.) 1917 Kościuszko pod
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Racławicami W.L. Anczyc; 1.08. (19.07.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 2.08. (20.07.)
1917 Dudek G. Feydeau; 3.08. (21.07.) 1917 Pan minister E. Nagy; 4.08. (22.07.) 1917 Dudek
G. Feydeau; 5.08. (23.07.) 1917 Gwiazda Syberii L. Starzeński (po południu) i Na zawsze L. Rydel (wieczorem); 6.08. (24.07.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 7.08. (25.07.)
1917 Szaławiła K. Gliński; 8.08. (26.07.) 1917 Pan minister E. Nagy; 9.08. (27.07.) 1917 Dudek
G. Feydeau; 10.08. (28.07.) 1917 Tajemnica publiczna P. Wolff; 11.08. (29.07.) 1917 Dom wariatów K. Laufs; 12.08. (30.07.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 13.08. (31.07.)
1917 Dudek G. Feydeau; 14.08. (1.08.) 1917 Dom wariatów K. Laufs; 15.08. (2.08.) 1917 Kawiarenka T. Bernard; 16.08. (3.08.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 17.08.
(4.08.) 1917 Moralność pani Dulskiej G. Zapolska; 18.08. (5.08.) 1917 Teodor i Spółka P. Armont, J. Nancey; 19.08. (6.08.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 20.08. (7.08.)
1917 Dudek G. Feydeau; 21.08. (8.08.) 1917 Dom wariatów K. Laufs; 22.08. (9.08.) 1917 Teodor i spółka P. Armont, J. Nancey; 23.08. (10.08.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 25.08. (12.08.)
1917 Napoleon i Józefina H. Bahr; 26.08. (13.08.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 27.08. (14.08.) 1917 Dudek G. Feydeau; 28.08. (15.08.) 1917 Dom wariatów K. Laufs;
29.08. (16.08.) 1917 Teodor i spółka P. Armont, J. Nancey; 30.08. (17.08.) 1917 Napoleon i Józefina H. Bahr; 31.08. (18.08.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 1.09. (19.08.)
1917 Romantyczni E. Rostand; 2.09. (20.08.) 1917 Napoleon i Józefina H. Bahr; 3.09. (21.08.)
1917 Polka w Ameryce S. Kozłowski; 4.09. (22.08.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 5.09. (23.08.)
1917 Romantyczni E. Rostand; 6.09. (24.08.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 7.09.
(25.08.) 1917 Dom wariatów K. Laufs; 8.09. (26.08.) 1917 Osiołek G. Caillavet, R. de Flers;
9.09. (27.08.) 1917 Romantyczni E. Rostand i Teodor i spółka P. Armont, J. Nancey; 10.09.
(28.08.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 11.09. (29.08.) 1917 Osiołek G. Caillavet, R. de Flers; 12.09. (30.08.) 1917 Dudek G. Feydeau; 13.09. (31.08.) 1917 Kościuszko pod
Racławicami W.L. Anczyc; 15.09. (2.09.) 1917 Leci liście z drzewa J. Wiśniowski; 16.09. (3.09.)
1917 Osiołek G. Caillavet, R. de Flers; 17.09. (4.09.) 1917 Teodor i spółka P. Armont, J. Nancey;
18.09. (5.09.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 19.09. (6.09.) 1917 Szaławiła K. Gliński;
20.09. (7.09.) 1917 Leci liście z drzewa J. Wiśniowski; 21.09. (8.09.) 1917 Dom wariatów
K. Laufs; 22.09. (9.09.) 1917 Mąż o dwu żonach R. Kratz; 23.09. (10.09.) 1917 Miód kasztelański J.I. Kraszewski; 24.09. (11.09.) 1917 Teodor i spółka P. Armont, J. Nancey; 25.09. (12.09.)
1917 Osiołek G. Caillavet, R. de Flers; 26.09. (13.09.) 1917 Leci liście z drzewa J. Wiśniowski;
27.09. (14.09.) 1917 Mąż o dwu żonach R. Kratz; 29.09. (16.09.) 1917 Okrężne i Majster i czeladnik J. Korzeniowski; 30.09. (17.09.) 1917 Okrężne i Majster i czeladnik J. Korzeniowski; 1.10.
(18.09.) 1917 Siostra Helena A. Engel; 2.10. (19.09.) 1917 Mąż o dwu żonach R. Kratz; 7.09.
(20.09.) 1917 Leci liście z drzewa J. Wiśniowski; 3.10. (21.09.) 1917 Okrężne i Majster i czeladnik J. Korzeniowski.

Sezon 1917/1918
Dyrekcja F. Rychłowskiego, kierownictwo artystyczne K. Dunin-Markiewicz: 5.10. (stary porządek – 23.09.) 1917 Kordian J. Słowacki; 6.10. (24.09.) 1917 Kordian J. Słowacki; 7.10. (25.09.)
1917 Osiołek G. Caillavet, R. de Flers; 8.10. (26.09.) 1917 Dom wariatów K. Laufs; 9.10. (27.09.)
1917 Dudek G. Feydeau; 10.10. (28.09.) 1917 Kordian J. Słowacki; 11.10. (29.09.) 1917 Szaławiła K. Gliński; 12.10. (30.09.) 1917 Polka w Ameryce S. Kozłowski; 14.10. (1.10.) 1917 Kordian J. Słowacki; 15.10. (2.10.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 16.10. (3.10.)
1917 Przed ślubem K. Zalewski; 17.10. (4.10.) 1917 Leci liście z drzewa J. Wiśniowski; 18.10.
(5.10.) 1917 Kordian J. Słowacki; 19.10. (6.10.) 1917 Przed ślubem K. Zalewski; 20.10. (7.10.)
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1917 Grube ryby M. Bałucki; 21.10. (8.10.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc;
22.10. (9.10.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 23.10. (10.10.) 1917 Grube ryby M. Bałucki; 24.10. (11.10.) 1917 Kordian J. Słowacki; 25.10. (12.10.) 1917 Kościuszko pod Racławicami
W.L. Anczyc (po południu) i Wieczór artystyczny: Obchód Kościuszkowski (wieczorem); 26.10.
(13.10.) 1917 Wieczór artystyczny: Obchód Kościuszkowski; 27.10. (14.10.) 1917 Konfederaci
Barscy i Dziady część III (scena: U Senatora); 28.10. (15.10.) 1917 Kościuszko pod Racławicami
W.L. Anczyc (po południu) i Kordian J. Słowacki (wieczorem); 29.10. (16.10.) 1917 Kościuszko
pod Racławicami W.L. Anczyc; 30.10. (17.10.) 1917 Konfederaci Barscy i Dziady część III (U Senatora) A. Mickiewicz; 31.10. (18.10.) 1917 Dom wariatów K. Laufs; 6.10. (19.10.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska); 2.11. (20.10.) 1917 Grube ryby M. Bałucki; 3.11. (21.10.) 1917
Oj, młody, młody J.A. Fredro; 4.11. (22.10.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc (po
południu) i Konfederaci Barscy A. Mickiewicz oraz Dziady część III (U Senatora) A. Mickiewicz
(wieczorem); 6.11. (24. 10.) 1917 Oj, młody, młody J.A. Fredro; 7.11. (25.10.) 1917 Przed ślubem K. Zalewski; 8.11. (26.10.) 1917 Kordian J. Słowacki; 10.11. (28.10.) 1917 Pomysł panny
Franciszki P. Gavault; 11.11. (29.10.) 1917 Miód kasztelański J.I. Kraszewski; 17.11. (4.11.)
1917 Żołnierz królowej Madagaskaru S. Dobrzański; 18.11. (5.11.) 1917 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc (po południu) i Pomysł panny Franciszki P. Gavault (wieczorem); 19.11.
(6.11.) 1917 Dom wariatów K. Laufs; 20.11. (7.11.) 1917 Oj, młody, młody J.A. Fredro; 21.11.
(8.11.) 1917 Żołnierz królowej Madagaskaru S. Dobrzański; 22.11. (9.11.) 1917 Pomysł panny
Franciszki P. Gavault; 24.11. (11.11.) 1917 Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski;
25.11. (12.11.) 1917 Kordian J. Słowacki (po południu), Żołnierz królowej Madagaskaru S. Dobrzański (wieczorem); 26.11. (13.11.) 1917 Konfederaci Barscy i Dziady część III (U Senatora)
A. Mickiewicz; 27.11. (14.11.) 1917 Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski; 28.11.
(15.11.) 1917 Żołnierz królowej Madagaskaru S. Dobrzański; 29.11. (16.11.) 1917 Pomysł panny Franciszki P. Gavault; 1.12. (18.11.) 1917 Lekkomyślna siostra W. Perzyński; 2.12. (19.11.)
1917 Leci liście z drzewa J. Wiśniowski (po południu), Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz,
R. Ruszkowski (wieczorem); 4.12. (21.11.) 1917 Cyganeria warszawska A. Nowaczyński; 5.12.
(22.11.) 1917 Lekkomyślna siostra W. Perzyński; 6.12. (23.11.) 1917 Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski; 7.12. (24.11.) 1917 Okrężne J. Korzeniowski; 8.12. (25.11.) 1917
Pomysł panny Franciszki P. Gavault; 9.12. (26.11.) 1917 Tamten J. Maskoff (G. Zapolska) (po
południu), Cyganeria warszawska A. Nowaczyński (wieczorem); 12.12. (29.11.) 1917 Noc listopadowa S. Wyspiański; 13.12. (30.11.) 1917 Cyganeria warszawska A. Nowaczyński; 14.12.
(1.12.) 1917 Mąż z grzeczności A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski; 15.12. (2.12.) 1917 Lilie polne
L.H. Morstin; 16.12. (3.12.) 1917 Gwiazda Syberii L. Starzeński (po południu), Lekkomyślna
siostra W. Perzyński (wieczorem); 17.12. (4.12.) 1917 Noc listopadowa S. Wyspiański; 18.12.
(5.12.) 1917 Cyganeria warszawska A. Nowaczyński; 19.12. (6.12.) 1917 Lilie polne L.H. Morstin; 20.12. (7.12.) 1917 Żołnierz królowej Madagaskaru S. Dobrzański; 21.12. (8.12.) 1917 Noc
listopadowa S. Wyspiański; 22.12. (9.12.) 1917 2 x 2 = 5 G. Wied; 23.12. (10.12.) 1917 Pomysł
panny Franciszki P. Gavault; 24.12. (11.12.) 1917 Betlejem polskie L. Rydel; 26.12. (13.12.) 1917
Noc listopadowa S. Wyspiański; 29.12. (16.12.) 1917 Tajemniczy Dżems H. Géroule, Y. Mirande;
30.12. (17.12.) 1917 Zaczarowane koło L. Rydel (po południu), Szaławiła K. Gliński (wieczorem); 31.12. (18.12.) Wieczór Sylwestrowy; 4.01. (22.12.) 1918 Tajemniczy Dżems H. Géroule,
Y. Mirande; 6.01. (24.12.) 1918 Betlejem polskie L. Rydel; 7.01. (25.12.) 1918 Hiszpańska mucha F. Arnold, E. Bach; 8.01. (26.12.) 1918 Hajduczek J. Popławski (po południu) i Betlejem
polskie L. Rydel (wieczorem); 9.01. (27.12.) 1918 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc (po
południu), Dudek G. Feydeau (wieczorem); 10.01. (28.12.) 1918 Tajemniczy Dżems H. Géroule,
Y. Mirande; 11.01. (29.12.) 1918 Noc listopadowa S. Wyspiański; 12.01. (30.12.) 1918 Dobrze
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skrojony frak G. Drégely; 13.01. (31.12.) 1918 Betlejem polskie L. Rydel (po południu), Wieczór sylwestrowy (wieczorem); 14.01. (1.01.) 1918 Dom wariatów K. Laufs; 15.01 (2.01.) 1918
Tajemniczy Dżems H. Géroule, Y. Mirande; 16.01. (3.01.) 1918 Dobrze skrojony frak G. Drégely; 17.01. (4.01.) 1918 Osiołek G. Caillavet, R. de Flers; 18.01. (5.01.) 1918 Betlejem polskie
L. Rydel; 19.01. (6.01.) 1918 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 20.01. (7.01.) 1918
Betlejem polskie L. Rydel (po południu), Dobrze skrojony frak G. Drégely (wieczorem); 23.01.
(10.01.) 1918 Wieczór trzech króli W. Szekspir; 24.01. (11.01.) 1918 Tajemniczy Dżems H. Géroule, Y. Mirande; 25.01. (12.01.) 1918 Kordian J. Słowacki; 26.01. (13.01.) 1918 Ciotka Karola
T. Brandon; 27.01. (14.01.) 1918 Pomysł panny Franciszki P. Gavault; 28.01. (15.01.) 1918
Wieczór Trzech Króli W. Szekspir; 29.01. (16.01.) 1918 Ciotka Karola T. Brandon.
Repertuar z dalszej części sezonu – niekompletny:
Połowa marca 1918 Dwie kaczki T. Bernard; 5.04. (23.03.) 1918 Horsztyński J. Słowacki; połowa
kwietnia Popychadło J. Szutkiewicz i Jastrząb F. Croisset; 7.05. (24.04.) 1918 Dama spod numeru
23 [występy gościnne A. Fertnera i M. Chaveau]; 9.05. (26.04.) 1918 Przywódca S. Krzywoszewski; 10.05. (27.04.) 1918 Dama spod numeru 23 [występy gościnne A. Fertnera i M. Chaveau];
12.05. (29.04.) 1918 Ciotka Karola T. Brandon [występy gościnne A. Fertnera]; 16.05. (3.05.)
1918 Uroczysty wieczór z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja; 19.05. (6.05.) 1918 Na łeb na szyję
[występy gościnne A. Fertnera i M. Chaveau]; 20.05. (7.05.) 1918 Tajemniczy Dżems H. Géroule,
Y. Mirande [występy gościnne A. Fertnera i M. Chaveau]; 21.05. (8.05.) 1918 Hiszpańska mucha
F. Arnold, E. Bach [występy gościnne A. Fertnera]; 22.05. (9.05.) 1918 Dama spod numeru 23
[występy gościnne A. Fertnera]; 23.05. (10.05.) 1918 Ciotka Karola T. Brandon [występy gościnne A. Fertnera]; 24.05. (11.05.) 1918 Podprefekt L. Gondillot [występy gościnne A. Fertnera];
25.05. (12.05.) 1918 Tajemniczy Dżems H. Géroule, Y. Mirande [występy gościnne A. Fertnera];
26.05. (13.05.) 1918 Dama spod numeru 23 [występy gościnne A. Fertnera]; 27.05. (14.05.)
1918 Na łeb na szyję [występy gościnne A. Fertnera]; 28.05. (15.05.) 1918 Podprefekt L. Gondillot [występy gościnne A. Fertnera]; 31.05. (18.05.) 1918 Chata za wsią J.K. Galasiewicz, Z. Mellerowa; 1.06. (19.05.) 1918 Chata za wsią J. K. Galasiewicz, Z. Mellerowa; 2.06. (20.05.) 1918
Na łeb na szyję [występy gościnne A. Fertnera i M. Chaveau]; 3.06. (21.05.) 1918 Ciotka Karola
T. Brandon [występy gościnne A. Fertnera]; 4.06. (22.05.) 1918 Podprefekt L. Gondillot; 5.06.
(23.05.) 1918 Chata za wsią J.K. Galasiewicz, Z. Mellerowa; 7.06. (25.05.) 1918 Kawiarenka
T. Bernard [występy gościnne A. Fertnera i M. Chaveau); 8.06. (26.05.) 1918 Chata za wsią J.K.
Galasiewicz; 9.06. (27.05.) 1918 Ciotka Karola T. Brandon; 10.06. (28.05.) 1918 Tajemniczy
Dżems L. Gondillot; 11.06. (29.05.) 1918 Kawiarenka T. Bernard [występy gościnne A. Fertnera]; 12.06. (30.05.) 1918 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 14.06. (1.06.) 1918 Kiedy
nie śmiem [występy gościnne A. Fertnera]; 15.06. (2.06.) 1918 Kawiarenka T. Bernard; 17.06.
(4.06.) 1918 Na łeb na szyję; 18.06. (5.06.) 1918 Kiedy nie śmiem; 21.06. (8.06.) 1918 Przywódca
S. Krzywoszewski; 22.06. (9.06.) 1918 Kościuszko pod Racławicami W.L. Anczyc; 24.06. (11.06.)
1918 Młody las J. Hertz; 26.06. (13.06.) 1918 Młody las J. Hertz; 28.06. (15.06.) 1918 Taniec
czynowników L. Biriński; 29.06. (16.06.) 1918 Młody las J. Hertz; 30.06. (17.06.) 1918 Taniec
czynowników J. Biriński; 4.07. (21.06.) 1918 Benefis artystów; 6.07. (23.06.) 1918 Podróż po
Warszawie F. Schober; 7.07. (24.06.) 1918 Podróż po Warszawie F. Schober; 8.07. (25.06.) 1918
Benefis B. Bolesławskiego; 9.07. (27.06.) 1918 Młody las J. Hertz.
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Teatr „Studya”
Sezon 1916/1917
22.02. (stary porządek – 9.02.) 1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 24.02. (11.02.)
1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 26.02. (13.02.) 1916 Świerszcz za kominem wg
Ch. Dickensa; 1.03. (17.02.) 1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 24.10. (11.10.)
1916 Prawda M. Czajkowski; 26.10. (13.10.) 1916 Prawda M. Czajkowski; 28.10. (15.10)
1916 Prawda M. Czajkowski; 29.10. (16.10.) 1916 Prawda M. Czajkowski; 31.10. (18.10.)
1916 Prawda M. Czajkowski; 2.11. (20.10.) 1916 Prawda M. Czajkowski; 4.11. (22.10.) 1916
Prawda M. Czajkowski; 5.11. (23.10.) 1916 Prawda M. Czajkowski; 9.11. (27.10) 1916 Upiory
H. Ibsen; 11.11. (29.10.) 1916 Upiory H. Ibsen; 12.11. (30.10) 1916 Upiory H. Ibsen; 14.11.
(1.11.) 1916 Upiory H. Ibsen; 16.11. (3.11.) 1916 Upiory H. Ibsen; 18.11. (5.11.) 1916 Upiory
H. Ibsen; 19.11. (6.11.) 1916 Upiory H. Ibsen; 21.11. (8.11.) 1916 Upiory H. Ibsen; 24.11.
(11.11.) 1916 Upiory H. Ibsen; 25.11. (12.11.) 1916 Upiory H. Ibsen; 26.11. (13.11.) 1916
Upiory H. Ibsen; 30.11. (17.11.) 1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 2.12. (19.11.)
1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 4.12. (21.11.) 1916 Świerszcz za kominem wg
Ch. Dickensa; 5.12. (22.11.) 1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 7.12. (24.11.)
1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 9.12. (26.11.) 1916 Świerszcz za kominem wg
Ch. Dickensa; 10.12. (27.11.) 1916 Świerszcz za kominem wg Ch. Dickensa; 14.12. (1.12.) 1916
Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 16.12. (3.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 17.12.
(4.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 19.12. (6.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 20.12. (7.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 21.12. (8.12.) 1916 Wnętrze,
Intruz M. Maeterlinck; 23.12. (10.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 24.12. (11.12.)
1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 26.12. (13.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck;
28.12. (15.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 30.12. (17.12.) 1916 Wnętrze, Intruz
M. Maeterlinck; 31.12. (18.12.) 1916 Wnętrze, Intruz M. Maeterlinck; 9.01. (27.12.) 1917
Panna mężatka J. Korzeniowski; 11.01. (29.12.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 12.01.
(30.12.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 13.01. (31.12.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 15.01. (2.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 17.01. (4.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 19.01. (6.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 20.01. (7.01.) 1917
Panna mężatka J. Korzeniowski; 23.01. 10.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 25.01.
(12.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 27.01. (14.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 28.01. (15.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 30.01. (17.01.) 1917 Panna
mężatka J. Korzeniowski; 1.02. (19.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 3.02. (21.01.)
1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 4.02. (22.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 8.02.
(26.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 10.02. (28.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 11.02. (29.01.) 1917 Panna mężatka J. Korzeniowski; 13.02. (31.01.) 1917 Prawda
M. Czajkowski; 20.02. (7.02.) 1917 Prawda M. Czajkowski; 22.02. (9.02.) 1917 Panna mężatka
J. Korzeniowski; 4.03. (20.02.) 1917 Sny pór roku G. d’Aannunzio.
Braki w repertuarze do 12 marca.
16.03. (3.03.) 1917 Sny pór roku G. d’Annunzio; 25.03. (12.03.) 1917 Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 26.03. (13.03.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 27.03. (14.03.) Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 28.03. (15.03.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 29.03. (16.03.) Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 31.03. (18.03.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 1.04. (19.03.) Siostra Beatrix
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M. Maeterlinck; 2.04. (20.03.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 8.04. (26.03.) Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 9.04. (27.03.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 10.04. (28.03.) Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 11.04. (29.03.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 12.04. (30.03.) Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 17.04. (4.04.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 18.04. (5.04.) Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 19.04. (6.04.) Siostra Beatrix M. Maeterlinck; 22.04. (9.04.) Siostra Beatrix
M. Maeterlinck; 26.04. (13.04.) 1917 Sny pór roku G. d’Annunzio; 28.04. (15.04.) 1917 Sny pór
roku G. d’Annunzio; 9.05. (26.04.) 1917 Sny pór roku G. d’Annunzio; 13.05. (30.04.) 1917 Sny
pór roku G. d’Annunzio.

Sezon 1917/1918
28.09. (stary porządek – 15.09.) Balladyna J. Słowacki.
Balladyna grana następnie 27 razy przez kolejne 2 miesiące (brak dokładnych dat); 24.10. (11.10.)
1917 Uczone białogłowy Molier.
Brak repertuaru do 30.10. (17.10.) 1917
30.10. (17.10.) 1917 Uczone białogłowy Molier; 31.10. (18.10.), 1.11. (19.10.) 1917 Uczone białogłowy Molier; 2.11. (20.10.) 1917 Uczone białogłowy Molier; 3.11. (21.10.) 1917 Uczone białogłowy Molier; 4.11. (22.10.) 1917 Uczone białogłowy Molier; 6.11. (24.10.) 1917 Rosmersholm
H. Ibsen; 8.11. (26.10.) 1917 Rosmersholm H. Ibsen; 9.11. (27.10.) 1917 Rosmersholm H. Ibsen;
10.11. (28.10) 1917 Rosmersholm H. Ibsen; 11.11. (28.10) 1917 Rosmersholm H. Ibsen.
Braki w repertuarze do 22.11. (9.11.) 1917 – w tym czasie grany cały czas Rosmersholm H. Ibsen. Od 22.11. (9.11.) 1917 do 14.12. (1.12.) 1917 powtarzane Balladyna J. Słowacki i Panna
mężatka J. Korzeniowski.
14.12. (1.12.) 1917 Cyd P. Corneille.
Cyd grany do 26 stycznia 1918 roku (brak dat kolejnych przedstawień).
26.01. (13.01.) Ciotunia A. Fredro.
Ciotunia grana do 13.02. (31.01.) 1918
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Teatr pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
Sezon 1906/1907
Opiekun kółka dramatycznego – T. Wagner
Kierownik artystyczny i reżyser – Władysław Kindler
Alwas E. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Borkowski A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Broniewska (imienia nie udało się ustalić)
Chmielewska B. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Chojnowski W. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Czesławski (imienia nie udało się ustalić)
Dobrzański R. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Dołęga T. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Filarska (imienia nie udało się ustalić)
Furowicz (imienia nie udało się ustalić)
Gierdawa (imienia nie udało się ustalić)
Gil Tadeusz
Godziemba (imienia nie udało się ustalić)
Grodecki A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Handelsman J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Jankowska (imienia nie udało się ustalić)
Kindler Leontyna
Knoll Ryszard
Konieczko (imienia nie udało się ustalić)
Konstantowa (imienia nie udało się ustalić)
Kotiużyński (imienia nie udało się ustalić)
Kreczmer (imienia nie udało się ustalić)
Kucharski (imienia nie udało się ustalić)
Lubecki (imienia nie udało się ustalić)
Łakomski A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Majbaum Eugeniusz
Markert Antoni
Markiewicz Z.
Marks (imienia nie udało się ustalić)
Mueller A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
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Müllerowa E. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Nowakowski (imienia nie udało się ustalić)
Olszewski (imienia nie udało się ustalić)
Opolska (imienia nie udało się ustalić)
Pilatowski (imienia nie udało się ustalić)
Podgórski B. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Popławski (imienia nie udało się ustalić)
Przanowski (imienia nie udało się ustalić)
Puchalska (imienia nie udało się ustalić)
Relim (imienia nie udało się ustalić)
Rohoziński R. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Sosnowska (imienia nie udało się ustalić)
Stella (imienia nie udało się ustalić)
Stempowska Z. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Szwed (imienia nie udało się ustalić)
Szyllerówna J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Świdziński J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Węglińska E. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Węglińska H. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Wilczkowski Zygmunt
Władkowski (imienia nie udało się ustalić)
Wojciechowski A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Wróblewski (imienia nie udało się ustalić)
Zeiger (Zejger)-Brandt (imienia nie udało się ustalić)
Żmijewska R. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Żurawska (imienia nie udało się ustalić)

Sezon 1907/1908
Aneri (imienia nie udało się ustalić)
Bejer (imienia nie udało się ustalić)
Borkowski Antoni
Broniewska (imienia nie udało się ustalić)
Chmielewska (imienia nie udało się ustalić)
Chojnowski (imienia nie udało się ustalić)
Furowicz (imienia nie udało się ustalić)
Garztecki (imienia nie udało się ustalić)
Godziemba (imienia nie udało się ustalić)
Goplana (imienia nie udało się ustalić)
Grodecki (imienia nie udało się ustalić)
Jacińska (imienia nie udało się ustalić)
Janowska (imienia nie udało się ustalić)
Kuźniewicz (imienia nie udało się ustalić)
Lisicka (imienia nie udało się ustalić)
Łakomski (imienia nie udało się ustalić)
Łopuszański (imienia nie udało się ustalić)
Markert (imienia nie udało się ustalić)
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Pudłowski Tadeusz
Radwan Janina
Randa (imienia nie udało się ustalić)
Rellim (imienia nie udało się ustalić)
Ruskowska (imienia nie udało się ustalić)
Tokarzewski (imienia nie udało się ustalić)
Turcewicz (imienia nie udało się ustalić)
Stella (imienia nie udało się ustalić)
Turowicz (imienia nie udało się ustalić)
Wialbut (imienia nie udało się ustalić)
Wilczkowski Zygmunt
Zaniewska (imienia nie udało się ustalić)

Stały Teatr Polski pod dyrekcją Władysława Kindlera
Kindler Władysław (dyrektor i reżyser)
Dąbrowski Wojciech (reżyser)
Trzywdar Józef (reżyser)
Betcher Romuald (sekretarz teatru)
Betcherowa Stefania
Bielecka Wacława
Borowska Józefa
Czesław
Klońska Antonina
Kraśnicka Janina
Lenartowicz Leontyna
Leśniewska (Leśniowska) Kazimiera
Leśniewski Seweryn
Małkowski Henryk
Olędzka (imienia nie udało się ustalić)
Olszewski Józef
Orlik Stanisław
Sokołowski (imienia nie udało się ustalić)
Stankiewicz (imienia nie udało się ustalić)
Szarkowski Aleksander
Tomaszewski Stanisław
Wacławska Maria
Wadzyński Józef
Wilczkowski Zygmunt
Złoczewska Zofia
Żołopiński Jan
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Teatr pod patronatem Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników
Sztuki
Sezon 1906/1907
Łozińska Konstancja (opiekun artystyczny, reżyser)
Grubiński Henryk (kierownik zespołu, kierownik artystyczny, reżyser)
Cetnerski (imienia nie udało się ustalić)
Dąbrowa (imienia nie udało się ustalić)
Dołęga Kazimierz
Fudakowska (imienia nie udało się ustalić)
Fudakowski (imienia nie udało się ustalić)
Górsko (imienia nie udało się ustalić)
Jadwin (imienia nie udało się ustalić)
Janińska (imienia nie udało się ustalić)
Jarema (imienia nie udało się ustalić)
Knoll Roman
Kosowska (imienia nie udało się ustalić)
Kotiużyński Antoni
Kotwicz-Zgóra (imienia nie udało się ustalić)
Lech (imienia nie udało się ustalić)
Leoński (imienia nie udało się ustalić)
Leszcz (imienia nie udało się ustalić)
Lubicz (imienia nie udało się ustalić)
Łaska (imienia nie udało się ustalić)
Mostowska (imienia nie udało się ustalić)
Müllerowa (imienia nie udało się ustalić)
Nemo (imienia nie udało się ustalić)
Niemirowska (imienia nie udało się ustalić)
Notowski (imienia nie udało się ustalić)
Oksza ((imienia nie udało się ustalić)
Pasek (imienia nie udało się ustalić)
Radwan (imienia nie udało się ustalić)
Rembieliński W. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Sławski (imienia nie udało się ustalić)
Sokolnicki (imienia nie udało się ustalić)
Sudolski (imienia nie udało się ustalić)
Szeliga (imienia nie udało się ustalić)
Szreniawa (imienia nie udało się ustalić)
Temeska (imienia nie udało się ustalić)
Temeski (imienia nie udało się ustalić)
Terpiłowska Helena
Terpiłowska Janina
Topor (imienia nie udało się ustalić)
Wilczyński Jan
Zagórska Maria
Zarembianka (Zarębianka) Jadwiga
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Sezon 1907/1908
Siemaszko Antoni (kierownik artystyczny, reżyser)
Bayer (imienia nie udało się ustalić)
Bolesławska (imienia nie udało się ustalić)
Bursztyńska (imienia nie udało się ustalić)
Fudakowski (imienia nie udało się ustalić)
Gzylewska Jadwiga
Ide (imienia nie udało się ustalić)
Herbert (imienia nie udało się ustalić)
Jarema (imienia nie udało się ustalić)
Leoński (imienia nie udało się ustalić)
Leśna (imienia nie udało się ustalić)
Lubicz ((imienia nie udało się ustalić)
Matkowski (imienia nie udało się ustalić)
Mikoszanka (imienia nie udało się ustalić)
Morawski Eugeniusz
Mostkowski (imienia nie udało się ustalić)
Nemo (imienia nie udało się ustalić)
Oksza ((imienia nie udało się ustalić)
Olędzki (imienia nie udało się ustalić)
Pasek (imienia nie udało się ustalić)
Piskorska (imienia nie udało się ustalić)
Pobóg (imienia nie udało się ustalić)
Porajska (imienia nie udało się ustalić)
Pudłowski Tadeusz
Radwan (imienia nie udało się ustalić)
Rembski (imienia nie udało się ustalić)
Rogoziński (imienia nie udało się ustalić)
Ruszczyc (imienia nie udało się ustalić)
Rutkowski (imienia nie udało się ustalić)
Stella (imienia nie udało się ustalić)
Sudolski (imienia nie udało się ustalić)
Sulima (imienia nie udało się ustalić)
Szreniawa (imienia nie udało się ustalić)
Temeski (imienia nie udało się ustalić)
Tokarzewski (imienia nie udało się ustalić)
Toporczyk (imienia nie udało się ustalić)
Wadzyński Józef
Wroncki Jerzy
Zalewska (imienia nie udało się ustalić)
Zarembianka (Zarębianka) Jadwiga
Żmijewska Jadwiga
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Sezon 1908/1909
Halicki Henryk (kierownik artystyczny, reżyser)
Bej (imienia nie udało się ustalić)
Bayer (imienia nie udało się ustalić)
Betcher Stefania
Betcher Romuald
Bisdorf (imienia nie udało się ustalić)
Celińska (imienia nie udało się ustalić)
Chroniewicz (imienia nie udało się ustalić)
Czarnecka (imienia nie udało się ustalić)
Dąbrowa (imienia nie udało się ustalić)
Dąbrowski Wojciech
Gozdawa (imienia nie udało się ustalić)
Halewicz (imienia nie udało się ustalić)
Helenicz (imienia nie udało się ustalić)
Heleńska (imienia nie udało się ustalić)
Janińska (imienia nie udało się ustalić)
Jarosiewicz (imienia nie udało się ustalić)
Kindler Władysław
Knoll Roman
Leoński (imienia nie udało się ustalić)
Leśniewska (Leśniowska) Kazimiera
Lubicz (imienia nie udało się ustalić)
Łuszczyńska (imienia nie udało się ustalić)
Matkowski (imienia nie udało się ustalić)
Mikoszanka (imienia nie udało się ustalić)
Morawski Eugeniusz
Nemo (imienia nie udało się ustalić)
Niemirowska (imienia nie udało się ustalić)
Nowicki (imienia nie udało się ustalić)
Orski (imienia nie udało się ustalić)
Pasek (imienia nie udało się ustalić)
Piskorska (imienia nie udało się ustalić)
Płomieńczyk (imienia nie udało się ustalić)
Pobóg (imienia nie udało się ustalić)
Połaniecka (imienia nie udało się ustalić)
Pudłowski Tadeusz
Radwan (imienia nie udało się ustalić)
Radziszewski (imienia nie udało się ustalić)
Rembieliński (imienia nie udało się ustalić)
Reutówna (imienia nie udało się ustalić)
Rogoziński (imienia nie udało się ustalić)
Sudolski (imienia nie udało się ustalić)
Temeski (imienia nie udało się ustalić)
Tomaszewski Stanisław
Wadzyński Józef
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Wilczkowski Zygmunt
Wroncki Jerzy
Zalewska (imienia nie udało się ustalić)
Zarembianka (Zarębianka) Jadwiga

Sezon 1909/1910
Staniewski Aleksander (kierownik artystyczny, reżyser)
Anita (imienia nie udało się ustalić)
Betcher Romuald
Betcherowa Stefania
Celińska (imienia nie udało się ustalić)
Dąbrowski Wojciech
Fileński (imienia nie udało się ustalić)
Halewicz (imienia nie udało się ustalić)
Halicki (imienia nie udało się ustalić)
Halinicz Helena
Hoppen (imienia nie udało się ustalić)
Jacobi (Zawadzka Maria)
Janowska – (imienia nie udało się ustalić)
Jarosiewicz – (imienia nie udało się ustalić)
Jerzyński Jerzy
Junoszanka (imienia nie udało się ustalić)
Knichowiecki (imienia nie udało się ustalić)
Knoll Roman
Knothe W. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Kraśnicka Janina
Kwaskowski Stanisław
Layman (imienia nie udało się ustalić)
Leoński
Leśniewska (Leśniowska) Kazimiera
Lipiński (imienia nie udało się ustalić)
Lubicz (imienia nie udało się ustalić)
Łuczyńska (imienia nie udało się ustalić)
Medyński (imienia nie udało się ustalić)
Mikoszanka (imienia nie udało się ustalić)
Mikulski (imienia nie udało się ustalić)
Millerowa (imienia nie udało się ustalić)
Morawski Eugeniusz
Nemo (imienia nie udało się ustalić)
Niemirowska (imienia nie udało się ustalić)
Osiński (imienia nie udało się ustalić)
Owczarek (imienia nie udało się ustalić)
Pasek (imienia nie udało się ustalić)
Płomieńczyk (imienia nie udało się ustalić)
Puchniewska Stefania
Pudłowski Tadeusz
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Rawicz (imienia nie udało się ustalić)
Relim (imienia nie udało się ustalić)
Skokowski (imienia nie udało się ustalić)
Stanisławski (imienia nie udało się ustalić)
Starczewska (imienia nie udało się ustalić)
Starczewski J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Szostkiewicz (imienia nie udało się ustalić)
Wadzyński Józef
Wilczkowski Zygmunt
Wiśniewski (imienia nie udało się ustalić)
Wnorowska Maria
Wojciechowski Karol
Wierzbicka (imienia nie udało się ustalić)
Wrześniowska Maria
Zarembianka (Zarębianka) Jadwiga

Sezon 1910/1911
Staniewski Aleksander (kierownik artystyczny, reżyser)
Bielecka Wacława
Bielecki (imienia nie udało się ustalić)
Dąbrowski Wojciech
Dobrowolska (imienia nie udało się ustalić)
Dobrzańska Aleksandra
Dorżo Halina
Dybizbański Ludwik
Halicki Henryk (junior)
Jabłoński Henryk
Jerzyński Jerzy
Kowalska (imienia nie udało się ustalić)
Krasucka (imienia nie udało się ustalić)
Kraśnicka Franciszka Janina
Lochman Stefan
Nowacki Janusz
Odrowąż (imienia nie udało się ustalić)
Piotrowski Maksymilian
Puchniewska Stefania
Szatkowska (imienia nie udało się ustalić)
Tekslowa Maria
Wacławska Maria
Wilczkowski Zygmunt
Wrześniowska Maria

Sezon 1911/1912
Popławski Józef (kierownik artystyczny, reżyser)
Braunówna Zofia
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Gierasiński Romuald
Halicki Henryk
Henryk Jabłoński
Kośnierska Janina
Malinowski Wacław
Maliszewska Maria
Morska-Popławska Gabriela
Nowakowski Wacław
Piotrowski Maksymilian
Przystański Kazimierz
Puchniewska Stefania
Rodmund Aleksander
Rodmundowa-Koyałłowicz Bronisława
Rolicz Wojciech
Szelistowska Józefa
Szymańska Helena
Trembińska Oktawia
Wyborska (imienia nie udało się ustalić)
Zabielski Wacław

Sezon 1912/1913
Rychłowski Franciszek (kierownik artystyczny)
Tatarkiewicz Konstanty (reżyser)
Hollak Jan (scenograf )
Bodzanowski Antoni
Bogusławski Maksymilian
Buszyński Gustaw
Dowski Stefan
Dunin-Rychłowska Halina
Gzylewska Jadwiga
Janiczówna (imienia nie udało się ustalić)
Julicz Wacław
Kopczyńska Aniela
Lechowski Tadeusz
Niemirycz Jadwiga
Orleńska Olga
Pancewiczowa Leokadia
Puchniewski Klemens
Skarżyński Tadeusz
Strycharska Matylda
Wroncki Jerzy
Zarembianka (Zarębianka) Jadwiga
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Sezon 1913/1914
Rychłowski Franciszek (kierownik artystyczny)
Tatarkiewicz Konstanty (reżyser)
Arkawin Helena
Biskupska Maria
Bogusławski Maksymilian
Buszyński Grzegorz
Czaplicka (imienia nie udało się ustalić)
Daczyński Stefan
Dowski Stefan
Dunin-Rychłowska Halina
Gzylewska Jadwiga
Julicz Wacław
Kiernicki Marian
Kosecka Wanda
Larewicz Mieczysław
Lechowski Tadeusz
Nawrocki Mieczysław
Ordężanka Janina
Ordężanka Maria
Orzecka Irena
Romska (imienia nie udało się ustalić)
Sachnowska Jadwiga
Wroncki Jerzy
Wrześniowska Maria
Zbyszewski Feliks
Żbikowska Katarzyna

Teatr Polski pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego
Sezon 1914/1915
Rychłowski Franciszek (dyrektor, reżyser)
Tatarkiewicz Konstanty (reżyser)
Komar Jan (scenograf )
Chmielewski Tadeusz
Dowski Stefan
Dunin-Rychłowska Halina
Gella Maria
Gielniewski Mieczysław
Jabłoński Jerzy
Jakubowska Zofia
Jasińska Michalina
Kidawska Halina
Kiernicki Marian
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Konarski Ludomir
Korczak Ewa
Kwiatkowski Artur
Lechowski Tadeusz
Lencka Wanda
Orzecka Irena
Sawicki Józef
Siennicki Antoni
Sokołowska Halina
Wroncki Jerzy
Wrześniowska Maria
Zamiłło Michalina
Zawadziński Jan
Żmijewska Jadwiga

Sezon 1915/1916
Rychłowski Franciszek (dyrektor, reżyser)
Makuszyński Kornel (kierownik artystyczny, reżyser)
Węgrzyn Mieczysław (reżyser)
Holak Jan (scenograf )
Komar Jan (scenograf )
Piotrowski Maksymilian (sekretarz teatru)
Dowski Stefan
Dunin-Rychłowska Halina
Gella Maria
Gielnewski Mieczysław
Górski Artur
Haniszewski Juliusz
Hartmanowa Zofia
Jasińska Michalina
Kalinowski Czesław
Kidawska Halina
Kosiński Feliks
Koyałłowicz Bronisława
Kułakowski Zygmunt
Kwiatkowski Artur
Lochman Stefan
Malinowski Wacław
Morozowicz Natalia
Orwicz Janina
Orzechowski Stefan
Orzecka Irena
Piotrowski Maksymilian
Puchniewska Helena
Rylska Helena
Sokołowska Halina
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Szpakiewicz Mieczysław
Tatrzański Michał
Turońska Stefania
Tworkowska Zofia
Walewska Felicja
Wnorowska Maria
Zabielski Wacław
Zamiłło Michalina
Zbucki Leopold

Sezon 1916/1917
Rychłowski Franciszek (dyrektor, reżyser)
Osterwa Juliusz (kierownik artystyczny, reżyser)
Jaracz Stefan (reżyser)
Bernakiewicz Jan
Bogusiński Aleksander
Bolesławska Józefina
Bolesławski Bolesław
Bryk-Brykowski Marian
Chaberski Emil
Choroszcza J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Cornobis Józef
Daczyński Stefan
Daniłowicz Jadwiga
Dunajewska Antonina
Dunin-Rychłowska Halina
Gella Maria
Gielniewski Mieczysław
Górski A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Hartman Zofia
Jelski A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Kacicka Halina
Kordowski (Dobrski) Stefan
Koyałłowicz Bronisława
Kułakowski Zygmunt
Kwiatkowski Artur
Larys-Pawińska Maria
Lochman Stefan
Łuszczewski Leon
Malinowski Wacław
Morozowicz Natalia
Mostowska Róża
Ortym Tymoteusz
Orzechowski Stefan
Orzecka Irena
Osterwina Wanda
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Polak Władysław
Puchniewska Helena
Rawicz Helena
Rodowicz Zofia
Rolicz Wojciech
Rostkowska Aleksandra
Roszkowska Antonina
Skąpski Bronisław
Sobiszewski Ryszard
Sokołowska Halina
Strachocki Janusz
Szymański Jan
Tarasiewicz Michał
Tatrzański Michał
Tęczyńska Maria
Turońska Stefania
Woliński Stanisław
Wrześniowska Maria
Wybranowski Wincenty
Zabielski Wacław
Zamiłło Michalina
Zborowski Stefan

Sezon 1917/1918
Rychłowski Franciszek (dyrektor, reżyser)
Jaracz Stefan (reżyser)
Bay-Rydzewski Marcin
Bernakiewicz Jan
Bogusiński Aleksander
Bolesławska Józefina
Bolesławski Bolesław
Bryk-Brykowski Marian
Chaberski Emil
Chaveau Maria
Choroszcza J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Cornobis Józef
Daczyński Stefan
Daniłowicz Jadwiga
Dunajewska Antonina
Dunin-Rychłowska Halina
Fertner Antoni
Gella Maria
Gielniewski Mieczysław
Górski A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Hartman Zofia
Jelski A. (pełnego imienia nie udało się ustalić)

 275

276

 Aneks II. Zespoły
Kacicka Halina
Kordowski (Dobrski) Stefan
Koyałłowicz Bronisława
Kułakowski Zygmunt
Kwiatkowski Artur
Larys-Pawińska Maria
Lochman Stefan
Łuszczewski Leon
Malinowski Wacław
Morozowicz Natalia
Mostowska Róża
Ortym Tymoteusz
Orzechowski Stefan
Orzecka Irena
Osterwina Wanda
Polak Władysław
Poręba Józef
Puchniewska Helena
Rawicz Helena
Rodowicz Zofia
Rolicz Wojciech
Rostkowska Aleksandra
Roszkowska Antonina
Skąpski Bronisław
Sobiszewski Ryszard
Sokołowska Halina
Strachocki Janusz
Szymański Jan
Tarasiewicz Michał
Tatrzański Michał
Tęczyńska Maria
Turońska Stefania
Woliński Stanisław
Wroncki Jerzy
Wrześniowska Maria
Wybranowski Wincenty
Zabielski Wacław
Zamiłło Michalina
Zborowski Stefan
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Teatr „Studya”
Sezon 1916/1917
Słuchacze studia aktorskiego
Borzęcka Eleonora
Dąbrowska Jadwiga
Dzięgielewska Maryna
Hulanicka Zofia
Hulanicki Witold
Hussakowski (imienia nie udało się ustalić)
Iwaszkiewicz Jarosław
Jakubowska Gina
Jastrzębiec-Rudnicki Walery
Kerntopf Stefania
Kerntopf Zofia
Korab-Laskowska Izabela
Krokowski Józef
Krzywanówna (imienia nie udało się ustalić)
Kwaskowski Stanisław
Nalepińska Cecylia
Nercz (imienia nie udało się ustalić)
Netzer Stanisław
Nowakowska Maria
Peszyńska Helena
Rowicka-Kunicka Izabela
Sączyńska (imienia nie udało się ustalić)
Skrzywanówna Zofia
Słowińska (imienia nie udało się ustalić)
Wąsowiczówna (imienia nie udało się ustalić)
Wnorowski Czesław
Wołoszynowski Julian
Aktorzy zawodowi
Wysocka Stanisława (kierowniczka, reżyser)
Lechowski Bruno (scenograf )
Krassowski Feliks (scenograf )
Popławski Cezary (scenograf )
Szczurkiewicz Bolesław
Młodziejowska-Szczurkiewiczowa Nuna
Szpakiewicz Mieczysław
Jasińska Michalina
Wnorowska Maria
Turońska Stefania
Sikorska Helena (Poleska)
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Sezon 1917/1918
Słuchacze studia aktorskiego
Borzęcka Eleonora
Dąbrowska Jadwiga
Feliks Krassowski (pseud. Feliński)
Iwaszkiewicz Jarosław (pseud. Jarosz)
Jakubowska Gina
Jastrzębiec-Rudnicki Walery
Kałusowska Zofia
Kozłowski Mieczysław (pseud. Berson)
Krokowski Józef
Krzycki W. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Kułakowska Z. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Kunicki Władysław
Kwaskowski Stanisław (pseud. Słodkowski)
Lubiński Jan
Nalepińska Czesława
Kerntopf Janina
Niedźwiedzka Katarzyna
Nowakowska Maria
Peszyńska Helena
Rowicka-Kunicka Izabela
Rutkowska (imienia nie udało się ustalić)
Rzepczyński J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Rzewuska Maria
Skrzywanówna Zofia
Tukalska Jadwiga
Wnorowski Czesław
Wołoszynowski Julian
Aktorzy zawodowi
Wysocka Stanisława (kierowniczka, reżyser)
Krassowski Feliks (scenograf )
Jozewski Henryk (scenograf )
Młodziejowska Nuna
Jasińska Michalina
Szpakiewicz Mieczysław
Wnorowska Maria
Mariański Marian
Rodowicz Zofia
Wybranowski (Wybrański) Wincenty

Aneks II. Zespoły

Nowy Teatr Polski
Flach Józef (dyrektor)
Osterwa Juliusz (kierownik artystyczny)
Drabik Wincenty (scenograf )
Jaracz Stefan (reżyser)
Bay-Rydzewski Marcin
Chaberski Emil
Daczyński Stanisław
Daniłowicz Jadwiga
Dąbrowska Jadwiga
Dobrski Stefan
Gella Maria
Kacicka Halina
Koyałłowicz Bronisława
Kwaskowski Stanisław
Kwiatkowski Artur
Łuszczewski Leon
Ortym Tymoteusz
Orzecka Irena
Osterwina Wanda
Poręba Józef
Sokołowska (Łuszczewska) Halina
Wołoszynowski Julian
Wrześniowska Maria
Zamiłło Michalina

Teatr Polski pod dyrekcją Kazimierza Dunin-Markiewicza
Dunin-Markiewicz Kazimierz (dyrektor)
Wysocka Stanisława (kierownik artystyczny)
Wodyński Józef (scenograf )
Bay-Rydzewski Marcin
Dąbrowska Jadwiga
Jabłoński Jerzy
Jastrzębiec-Rudnicki Walery
Kałusowska Zofia
Kwaskowski Stanisław
Malinowski Wacław
Morozowicz Natalia
Morozowicz Tadeusz
Mostowska Rozalia
Newlin Janina
Nowakowska Maria
Ostoja Józef
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Rostkowska Helena
Rzepczyński Jan
Sokołowska Halina
Tęczyńska Zofia
Wnorowska Maria
Wołoszynowski Julian
Wrześniowska Maria
Wybranowski (Wybrański) Wincenty
Zborowski Stefan

Warszawski Teatr Miniatur
Bukowska Helena
Bukowski Jerzy
Czartoryska Stanisława
Dobrowolska Lidia
Haniszewski Juliusz
Hartmanowa Zofia
Kidawska Halina
Kosiński Feliks
Kossecka Wanda
Krawczyński Julian
Lencka W. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Linkowska Maria
Marczewski (imienia nie udało się ustalić)
Poraj-Koźmińska Aleksandra
Silvini Michał
Tatrzańska Helena
Tatrzański Michał
Truszyński Stefan
Wandycz Teodozja
Wandycz Wiktor
Wysocki Kazimierz
Załuska Wanda
Dołączyli z czasem
Barwińska N. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Galiszewski (imienia nie udało się ustalić)
Gross (imienia nie udało się ustalić)
Jaska G. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Lipińska (imienia nie udało się ustalić)
Matoga (imienia nie udało się ustalić)
Myszewska (imienia nie udało się ustalić)
Ostrowska (imienia nie udało się ustalić)
Petkowski (imienia nie udało się ustalić)
Renardi E. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Ryska (imienia nie udało się ustalić)
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Sirocińska (imienia nie udało się ustalić)
Tarkowski (imienia nie udało się ustalić)
Tarnowska (imienia nie udało się ustalić)
Tokarski (imienia nie udało się ustalić)
Wąsowicz (imienia nie udało się ustalić)
Wojtaszek (imienia nie udało się ustalić)

Kijowski Teatr Polski
Kosiński Feliks (dyrektor)
Kułakowski Zygmunt (reżyser)
Hartmanowa Zofia
Kidawska Halina
Orzechowski Stefan
Petkowski (imienia nie udało się ustalić)
Polak Władysław
Rodowicz Zofia
Telatycki (imienia nie udało się ustalić)
Tęczyńska Maria
Wandycz Wiktor
Wandyczowa Teodozja

Polska Farsa i Operetka, Teatr Nowości
Kosiński Feliks (dyrektor)
Wysocki Kazimierz (kierownik artystyczny, potem dyrektor)
Tatrzański Michał (z czasem kierownik artystyczny)
Bernakiewicz Jan
Bielska Józefina
Bryk-Brokowski Marian
Bukowska Helena
Dąbrowska Maria
Falkowski Feliks
Hartmanowa Zofia
Jaska G. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Karska Leontyna
Kidawska Halina
Linkowska Maria
Morozowicz Leopold
Orwicz Janina
Polak Władysław
Prekański Władysław
Puchniewska Helena
Radwan Antonina
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Rapacki Wincenty (syn)
Tatrzańska Helena
Tatrzański Michał
Wandycz Teodozja
Wandycz Wiktor
Zaleski Zygmunt

Teatr Figliki
Ochrymowicz Władysław (dyrektor, reżyser)
Sierpiński Jan (zastępca dyrektora)
Fertner Antoni
Haniszewski Juliusz
Lencka W. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Marczewski Leonard
Orwicz Janina
Rudnicka Helena
Sierpińska Sabina
Sierpiński Jan
Sikorska Helena
Szymański Edmund
Wandycz Teodozja
Wandycz Wiktor
Warden J. (pełnego imienia nie udało się ustalić)
Władysławska S. (pełnego imienia nie udało się ustalić)

Aneks III

Kalendarium ważniejszych występów gościnnych
artystów i zespołów polskich w Kijowie
Rok 1905
Janina Korolewicz-Waydowa (wiosna, 1 występ w Halce S. Moniuszki)
Józefina i Bolesław Bolesławscy (lato, 12 spektakli)
Teatr Lwowski (czerwiec, 10 przedstawień)
Artur Zawadzki (październik, 1 występ w wieczorze humoru)
Julian Myszkowski z zespołem (listopad, ponad 20 przedstawień)

Rok 1906
Bolesław Bolesławski z aktorami WTR (luty, kilka spektakli)
Zespół amatorski Towarzystwa Miłośników Sceny z Warszawy (luty, 4 spektakle)
Czesław Janowski z zespołem (luty – marzec, kilkadziesiąt spektakli)
Aleksander Filippi-Myszuga (kwiecień, kilka spektakli)
Janina Korolewicz-Waydowa (kwiecień, trzy spektakle)
Józef Puchniewski z zespołem (maj – czerwiec, około 30 przedstawień)
Teodor i Helena Roland (październik, 1 spektakl)
Wanda Jarszewska z zespołem (listopad, 6 spektakli)
Aleksander Filippi-Myszuga (listopad, 1 spektakl)
Janina Korolewicz-Waydowa (listopad – grudzień, 6 spektakli)
Aleksander Filippi-Myszuga (grudzień, 1 spektakl)
Teatr Nowości (Warszawa) (listopad – grudzień, 10 przedstawień)

Rok 1907
Maria Aleksandrowicz (styczeń, 1 spektakl)
Julian Myszkowski z zespołem (luty – marzec, około 30 spektakli)
Teodor Roland (marzec, 2 spektakle)
Wiktoria Kawecka (lipiec, 6 spektakli)
Tadeusz Pol z zespołem (wrzesień, 6 spektakli)
Teatr Mały (Warszawa) (październik, 10 spektakli)
Aleksander Filippi-Myszuga (październik, 1 spektakl)
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Rok 1908
Maria Przybyłko-Potocka (styczeń – luty, 5 spektakli)
Julian Myszkowski z zespołem (luty – marzec, około 20 przedstawień)
Kazimierz Kamiński z zespołem (marzec, 7 spektakli)
Mieczysław Frenkiel (kwiecień, 2 spektakle)
Bolesław Bolesławski z zespołem (czerwiec – lipiec, kilka przedstawień)
Wiktoria Kawecka (lipiec – sierpień, 5 spektakli)
Michalina Łaska (październik – listopad, 11 spektakli)
Michalina Łaska (listopad, grudzień, 2 spektakle)
Bolesław Leszczyński (listopad, 8 spektakli)

Rok 1909
Michalina Łaska (styczeń, 2 spektakle)
Stanisław Knake-Zawadzki (styczeń, kilka przedstawień)
Opera Komiczna i Operetka Polskich Artystów (styczeń – marzec, kilkadziesiąt przedstawień)
Józef Puchniewski z zespołem (luty, liczby spektakli nie udało się ustalić)
Mieczysław Frenkiel (marzec, 4 spektakle)
Maria Przybyłko-Potocka (kwiecień, 3 spektakle)
Wiktoria Kawecka (lipiec, kilkanaście spektakli)
Jan Pawłowski i Kabaret „Momus” (listopad, 2 przedstawienia)
Maria Łaska (grudzień, 1 spektakl)

Rok 1910
Helena Miłowska z zespołem operetki rosyjskiej (styczeń, 3 spektakle)
Jan Pawłowski z Towarzystwem Artystów Polskich (luty – marzec, ponad 20 przedstawień)
Roman Żelazowski (marzec – kwiecień, 4 spektakle)
Maria Przybyłko-Potocka (maj, 2 spektakle)
Tadeusz Ulanowski i kabaret „Momus” (kwiecień – maj, 3 przedstawienia)
Wiktoria Kawecka (lipiec, kilkanaście przedstawień)
Stanisława Wysocka (grudzień, 1 spektakl)

Rok 1911
Aleksander Zelwerowicz z Teatrem Polskim z Łodzi (marzec, 7 spektakli)
Wincenty Rapacki (syn), Maria Łaska, Józefina Bielska (kwiecień, 2 spektakle)
Józef Jaxa-Chamiec, Zygmunt Wilczkowski (kwiecień, 1 spektakl)
Artur Zawadzki (październik, 2 spektakle)
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Rok 1912
Wincenty Rapacki (syn), Józefina Bielska (luty, 1 spektakl)
Arnold Szyfman i Teatr Polski z Warszawy (październik, 10 spektakli)
Stanisława Wysocka (grudzień, 4 spektakle)

Rok 1913
Bolesława Nałęcz (styczeń, 1 spektakl)
Lucyna Messal (styczeń – luty, 8 spektakli)
Władysława Ordon-Sosnowska (luty, 4 spektakle)
Wanda Siemaszkowa (luty, 3 spektakle)
Antoni Fertner (luty – marzec, 4 spektakle)
Antoni Fertner i kabaret „Momus” (luty, kilkanaście spektakli)
Kazimierz Kamiński (marzec, 5 spektakli)
Jadwiga Mrozowska (listopad, 1 spektakl)
Wojciech Brydziński (listopad, 5 spektakli)
Jan Pawłowski (listopad – grudzień, 8 spektakli)
Józef Śliwicki (grudzień 1913 – styczeń 1914, 5 spektakli)

Rok 1914
Józef Śliwicki (kontynuacja spektakli z 1913 roku)
Maria Mirska (styczeń, 5 spektakli)
Stanisława Wysocka (styczeń – luty, 5 spektakli)
Lucyna Messal (styczeń – luty, 13 spektakli)
Aleksander Zelwerowicz (luty, 6 spektakli)
Maria Przybyłko-Potocka (luty, 2 spektakle)
Antoni Fertner i kabaret „Momus” (luty, kilkanaście spektakli)
Antoni Fertner (marzec, 8 spektakli)
Pola Negri (marzec, 2 spektakle)
Mary Mrozińska, Cezary Danielewski (luty, marzec, 5 spektakli)
Ada Sari (marzec, kilka spektakli)
Stanisław Książek z Operetką Polską z Łodzi (marzec – kwiecień, 9 spektakli)
Janina Korolewicz-Waydowa (kwiecień, kilkanaście spektakli)
Adam Didur (kwiecień – maj, 3 spektakle)
Arnold Szyfman z Teatrem Polskim z Warszawy (październik, 9 spektakli)
Stefan Belina-Skupiewski (październik, 1 spektakl)
Stanisława Wysocka (listopad, 3 spektakle)
Aleksander Zelwerowicz (listopad 1914 – styczeń 1915, ponad 20 spektakli)
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Rok 1915
Aleksander Zelwerowicz (kontynuacja występów z 1914 roku)
Stanisława Wysocka (styczeń, luty, 2 spektakle)
Stanisława Lubicz-Sarnowska (luty, 7 spektakli)
Maria Dulęba (luty, 4 spektakle)
Ignacy Dygas (luty, 1 spektakl)
Stanisława Wysocka (marzec, 2 spektakle)
Michalina Łaska (marzec, 4 spektakle)
Juliusz Osterwa (marzec, 4 spektakle)
Wiktoria Kawecka (marzec, 10 spektakli)
Mieczysław Frenkiel (kwiecień, 6 spektakli)
Antoni Fertner (kwiecień, 5 spektakli)
Maria Przybyłko-Potocka z zespołem (maj, 1 spektakl)
Wincenty Rapacki (syn), Józefina Bielska (maj, 2 spektakle)
Wiktoria Kawecka (czerwiec, 1 spektakl)
Feliks Kosiński, Juliusz Haniszewski, Andrzej Gross (lipiec, 1 spektakl)
Wincenty Rapacki (syn), Józefina Bielska (sierpień, 4 spektakle)
Adolfina Paszkowska (wrzesień, 1 spektakl)
Wincenty Rapacki (syn), Józefina Bielska (wrzesień – październik, kilkadziesiąt spektakli)
Melania Wohl-Lewicka (październik, 1 spektakl)
Antoni Fertner (październik – listopad, 10 spektakli)
Bolesław Bolesławski (październik 1915 – marzec 1916, kilkadziesiąt spektakli)
Józefina Bolesławska (listopad 1915 – marzec 1916, kilkadziesiąt spektakli)
Stanisława Wysocka (listopad, 1 spektakl)
Wojciech Brydziński (grudzień 1915 – marzec 1916)
Maria Mirska (grudzień 1915 – marzec 1916)

1916
Bolesław Bolesławski (kontynuacja z 1915)
Józefina Bolesławska (kontynuacja z 1915)
Wojciech Brydziński (kontynuacja z 1915)
Maria Mirska (kontynuacja z 1915)
Antoni Fertner (styczeń, 1 spektakl)
Antoni Fertner (luty – marzec, 7 spektakli)
Lucyna Messal (luty, 12 spektakli)
Wiktoria Kawecka (styczeń – luty, kilkanaście spektakli; marzec, 3 spektakle)
Anna Wohl-Lewicka (marzec, 1 spektakl)
Zofia Tworkowska (marzec, 2 spektakle)
Anna Skwarecka (marzec, 4 spektakle)
Stanisława Wysocka (kwiecień, 5 spektakli)
Michalina Łaska (kwiecień – maj, 12 spektakli)
Kazimiera Niewiarowska, Władysław Szczawiński (czerwiec – lipiec, ponad 20 spektakli)
Piotr Romanowski (czerwiec, 7 spektakli)

Aneks III. Kalendarium ważniejszych występów gościnnych

Operetka Polska Leopolda Morozowicza (wrzesień – październik, około 30 spektakli)
Wiktoria Kawecka (listopad 1916 – luty 1917, kilkadziesiąt spektakli)

1917
Wiktoria Kawecka (kontynuacja występów z roku 1916 – do lutego)
Wincenty Rapacki (syn), Józefina Bielska (styczeń, kilka spektakli)
Antoni Fertner (czerwiec, 9 spektakli)

1918
Antoni Fertner (kwiecień – czerwiec, około 20 spektakli)
Maria Chaveau (kwiecień – czerwiec, 6 spektakli)
Wiktoria Kawecka (kwiecień – czerwiec, kilkadziesiąt spektakli)
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