
в умовах російської окупації.  
польський театр на волині, поділлі та київщині  

в хіх і на початку хх ст.

Ярослав Коморовський

Театр уплутаний в історію…1 Важко 
було б в історії польського театру знайти 
час і місце, однаково специфічні, як східні 
землі Речі Посполитої під російською оку-
пацією, тобто після 1793 року. Тож вар то 
приділити їм певну увагу, зосередив шись 
не на мистецьких питаннях, а на стосунках 
підросійських польських театрів із вла
дою, на нав’язуваних ззовні змінних умо-
вах діяльності та реакції на таку ситуацію. 
Висвітлені тут події та документи стосу-
ються головним чином Волині, Поділля та 
Київщини, тобто південносхідних «загар-
баних земель» (як їх повсюди називали по-
ляки), або, за офіційною російською термі-
нологією, – південнозахідних губерній 2*. 
Однак становище польського театру – за-
лежного від загальної політичної ситуації 
та регульованого розпорядженнями, що 
йшли зі столиці, – на всій території Речі 
Посполитої, інкорпорованої до Російської 
імперії, було подібним.

Більшість професійних театральних труп 
на цих теренах розпочала свою діяльність 
уже після поділів, тобто формально в ме
жах російської держави (хоч поляки ніколи 
поділів не визнавали). Спочатку стосунки з 
владою загалом були коректними. Російські 
чиновники різних щаблів дозволяли відкри-
вати постійні театри й виступати численним 
мандрівним трупам. Звичайно, репертуар 
підлягав цензурі на загальнообов’язкових 
засадах, а в повідомленнях подекуди фігу-
рує поліціянт або «вусатий сержант», який 
наглядав за виставою – але до конфліктів 
не доходило. Деякі російські губернатори 
явно сприяли польським трупам, а ті їм так 

само явно відповідали взаємністю. У листо-
паді 1809 року в Житомирі директор Антоній 
Жмійовський святковою виставою драми 
Рене де Піксеркура «Іспанські маври» вша-
нував іменини волинського губернатора 
Михайла Комбурлея. Не шкодуючи коштів, 
спорядили нові декорації, що на той час 
було рідкісним явищем. У першій дії маври-
танські діти розмахували білими прапорця-
ми із вписаним (попольськи) прізвищем гу-
бернатора. «Кожна сцена отримувала рясні 
оплески, і публіка пішла задово лена» 3, – пи-
сав захоплений кореспондент «Литовського 
кур’єра», що виходив у Вільні.

Складність і неоднозначність ситуації  
доб ре ілюструють дві нетипові події. Близь
ко 1825 року в Кременці на кілька років були 
заборонені виступи мандрівних театраль-
них труп – але це сталося під тиском поль-
ського керівництва славетного Волинського 
ліцею, яке було переконане, що «не надто 
сувора моральність актрис справляє шкід-
ливий вплив на поведінку […] молоді» 4. 
Раніше дирекція школи, згідно з порадами 
її співзасновника Тадеуша Чацького, задо-
вольнялася цензуруванням репертуару по-
становок і обмеженням участі своїх учнів у 
них 5. У 1828 році в Кам’янціПодільському 
єпископ ФранцишекБоргіаш Мацкевич не 
з го дився скасувати заборону вистав під 
час Великого Посту (що могло допомогти  
театрові, який вкрай потребував грошей), 
а ка федральний проповідник Францишек 
Зам бжиць кий раптом розкритикував тру-
пу з амвона й наклав прокляття на неї. 
Актори написали скаргу російському міні-
строві освіти Олександрові Семеновичу 
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* Волинь, Поділля, Київщина є, як відомо, споконвічними українськими (руськими) етнічними 
землями. Польський етнокультурний, переважно міський, елемент на зазначеній території постав 
унаслідок тривалого перебування її під владою Польської держави (ред.).
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Шишкову, і хоча не надіслали її, бо дійшло 
до перемир’я, сам такий намір багато зна-
чить 6. Зрештою, конфлікт не вичерпався, 
бо невдовзі кам’я нецькі ксьондзи призве-
ли до відмови у виданні трупі паспортів на 
літній об’їзд по околиці. Директор Северин 
Малиновський звернувся до губернатора…

Водночас варто підкреслити, що вже у 
перших десятиліттях ХІХ ст. на окупованих 
землях усвідомлювали національну, патріо
тичну роль театру. Тут перше місце по сідало 
Вільно, де у 1812 році, після входу військ 
Наполеона, актори мали змогу грати не для, 
а проти загарбника. Через чотири роки га-
строльні виступи Войцеха Богуславського, 
«батька польського театру», проходили там 
в атмосфері національного свята. Подібне 
було, коли В. Богуславський у 1819 році 
приїхав до Кременця. Під час тостів (також 
за здоров’я царя…) оркестр зіграв улюбле-
ні арії з його «Краків’ян та гуралів». Антоній 
Анджейовський згадував: «Сльози втіхи об-
лили шановне обличчя посивілого на рід-
ній сцені старця, усі встали й двісті голосів 
повторило: Хай живе! Хай живе!» 7

Тут, як і всюди, пам’ятали, що власний  
театр, який постійно зазнавав фінансових 
труд  нощів, слід підтримувати. У Кам’янці 
1820 року мешканці Поділля зібрали значну 
суму «на побудову й допомогу національ-
ному теат рові» 8. У 1824 році директор ман-
дрівної трупи Гієронім Камінський, котрий 
мав значні борги, на ярмарку в Умані пока-
зував трагедії з історії Польщі: «Людгарду» 
Людвика Кропінського і «Барбару Радзівіл
лівну» Ало ї зія Фелінського. На афіші, звер-
таючись до публіки, аби вона була щедрою, 
директор написав: «Із пошани до найкра-
щих творів рідною мовою, врешті, з пошани 
до нашого народу, я не шкодував видатків, 
щоб твори великих мужів були виставлені 
пристойно» 9.

Роль театру, значення польського слова, 
що йшло зі сцени, розуміло багато поважних 
дідичів, які, певно, не через бажання роз-
важитися всебічно опікувалися мандрівни-
ми трупами, що виступали в їхніх володін-
нях. У Рівному 1823 року князь Фридерик 
Любомирський безплатно надав акторам 
Юзефа Мілевського будинок театру, по-
мешкання, позичив власний оркестр, гар-

дероб, реквізити і навіть видавав платню. 
Через рік подібно вчинив в Острозі князь 
Кароль Яблоновський. Трупою Антонія Фе
лінського у 1852 році в Ямполі опікувався 
граф Олізар. Улітку 1860 року, виступаю-
чи в Дубні, трупа житомирського театру, 
завдяки Ядвізі та Юзефу Любомирським, 
мала у своєму розпорядженні не лише 
залу й помешкання, а й коней та екіпажі. 
Княжна – а за її прикладом інші громадя-
ни – від відала майже всі вистави, щедро 
платячи за ложу.

Період добрих стосунків із російською  
владою закінчився разом із вибухом Листо
падового повстання 1830 року. У Кам’янці
Подільському цей злам набув особливо 
виразних форм – у театрі дійшло до патріо
тичної маніфестації. 6 (18) грудня 1830 року, 
в день іменин царя Миколи І, на завершен-
ня якоїсь малозначущої п’єси мали бути 
показані т. зв. «транспаранти» – підсвітлені 
картини, на яких зображені сцени з історії 
Польщі, а після них – «цифра», тобто моно-
грама царя Миколи разом із картиною його 
перемоги над турками. Учасник повстання 
Александр Голинський згадував:

«Ложі й партер були заповнені глядача-
ми. Надзвичайно гучні оплески лунали в 
залі під час появи перших транспарантів, 
але коли почала з’являтися цифра Миколи, 
зі свистом, гуком і криком майже уся публі-
ка вийшла з театру, де залишилися тільки 
генерали, різних чинів московські військові 
й чиновники зі своїми дружинами, які так 
остовпіли через раптовий вихід публіки, що 
жоден із них не смів підняти руки для по-
хвальних оплесків цифрі свого найяснішого 
пана» 10. У результаті «здійнялася велика 
паніка в поліції, збиралися провести гучне 
слідство», але, на щастя, справа «пішла 
в забуття» 11.

Після поразки повстання, серед різно-
манітних антипольських заходів, театрам 
на окупованих землях наказали додавати 
до спектаклів одноактні п’єси, що викону-
валися російською мовою. Це мав бути за-
мінник неіснуючого там російського театру. 
Цей наказ у різних місцевостях впроваджу-
вали не з однаковою інтенсивністю – багато 
залежало від місцевої влади. Однак посту-
пово наказ виконувався дедалі жорсткіше. 
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Нечисленні збережені подільські й волин-
ські афіші (з цього моменту щораз частіше 
двомовні) не дозволяють точно визначити 
обсяг і динаміку цього явища. Проте най-
важливішим є безпрецедентний факт в іс-
торії нашого театру – польські актори були 
змушені грати чужою мовою. Зрештою, ро-
сійські твори, «дочіплювані» на початку чи 
наприкінці вистави, зазвичай виконувалися 
при майже порожній залі. Неросійська пуб
ліка їх узгоджено бойкотувала, приходячи 
пізніше або виходячи раніше, а росіянам 
не подобалися виступи, в яких їхню мову 
найчастіше немилосердно калічили.

У Кам’янціПодільському трупа Яна Мі
левського грала з травня 1832 року до 
січня 1833 року винятково польською, ре
презентуючи видатний репертуар, зокре-
ма сцену з четвертої частини «Дзядів» 
Адама Міцкевича 12. Однак невдовзі мали 
з’явитися російські одноактні п’єси, оскіль-
ки губернатор Федір Луб’яновський, усе ще 
доброзичливий до поляків, виплачував на 
такі п’єси «невелику допомогу», зменшу-
ючи витрати театру. Проте сам він їх не 
відвідував. Отже, тоді можна було поба-
чити пристава, який, коли його запитали, 
куди мчить, відповідав: «Біжу повідомити 
пану губернатору, що він уже може їхати 
до театру. Закінчується російська п’єса» 13. 
Губернаторський палац розташовувався 
майже навпроти театру, тому неважко було 
прийти вчасно. Тож не дивно, що в листо-
паді 1833 року, коли Ф. Луб’яновський, від-
кликаний начальством, виїздив із Кам’янця, 
в театрі проспівали на його честь кантату. 
Її текст було надруковано і роздано публіці 
на пам’ять. Однак це вже був останній про-
яв такої взаємної доброзичливості.

Деякі польські директори намагалися об-
ходити накази, виставляючи замість росій-
ських п’єс українські, які, на відміну від пер-
ших, мали значний успіх. Це було можливе, 
бо росіяни офіційно не визнавали націо-
нальну окремішність українців, називаючи їх 
«малоросами», а українську мову – «мало
російською». Український репертуар та кож 
з’являвся не залежно від цих подій. Найбільшу 
популярність мала «Наталка Полтавка» Івана 
Кот ляревського (зрештою, швидко перекла-
дена польською мовою). 1834 року її показа-

ла у Бердичеві трупа Антонія Жмійовського, 
у сезоні 1836/1837 ро ків – невідома трупа 
у Немирові, а 1840 року – театр у Кам’янці
Подільському. В Не мирові «Наталкою Пол
тавкою» був захоплений дванадцятирічний 
хлопець, майбутній польський романіст 
ТеодорТомаш Єж, який через багато років 
згадував: «Я мріяв, снив про неї, і був мо-
мент, коли нічого не хотів так палко, як у ролі 
Петруся виступити на сцені» 14. Житомирська 
трупа Павліни Зелінської під час виступів в 
Умані 1853 року грала російськоукраїнську 
п’єсу О. Шаховського «Козакстихотворец». 
Театр у Житомирі 1858 року навіть спеці-
ально ангажував акторів, які вільно володіли 
українською мовою 15.

Явно русифікаційний наказ мав цілко
ви то протилежні наслідки: він зміцнив 
усвідом лення значення національної сце-
ни і збудив нехіть до російського театру. 
У цьому переконався Пйотр Рекановський, 
польський актор, який на початку 30х ро-
ків ХІХ ст. заснував у Києві трупу, що грала 
переважно російські, а також українські та 
польські п’єси. Коли 1839 року цей колек-
тив прибув до Житомира і виступав попе-
ремінно з місцевим театром, то натрапив 
на цілковиту незацікавленість польської 
публіки. Подібне було у 1843 році, тим біль-
ше, що цього разу П. Рекановський показу-
вав тільки російські п’єси. Щоб заповнити 
зал, дирекція місцевої гімназії дозволяла 
і навіть рекомендувала учням, здебільшо-
го полякам, ходити до театру, хоча виста-
ви – переважно невибагливі водевілі – були 
для них цілком невідповідні. Невдовзі, на 
масницю 1844 року, житомирські гімназис-
ти вирішили організувати власний театр. 
Вони хотіли виставити польською мовою 
«Абелліна, великого венеційського розбій-
ника» Цшокке, але директор не дав згоди. 
Тому учні зіграли у шкільному залі україн-
ський фарс «Маруся» 16.

Навіть у Києві, де польський театр існував 
поряд із російським, а глядачі були різних 
національностей, з 1831 року поляки почали 
бойкотувати чужомовні спектаклі. Щоб за-
лагодити антагонізми, генералгубернатор 
Василь Левашов запросив із Парижа «ней-
тральну» французьку трупу. Він умовив 
російську й польську аристократію органі-
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зувати спільні, виконувані французькою 
мовою аматорські вистави. Ймовірно, ці дії 
дещо виправили ситуацію, хоча більшість 
поляків осуджувала будьякі неофіційні 
контакти з росіянами.  Польськоросійський 
франкомовний «théâtre de societé» також 
існував у 1848–1849 роках у Житомирі під 
патронатом дружини волинського губерна-
тора, княжни Васильчикової 17. Цю особли-
ву посередницьку роль французька мова 
виконувала в той час повсюди на загарба-
них землях.

Значення польського слова, сказаного 
публічно зі сцени, звичайно, розуміла і про-
тилежна сторона. За таких умов найвищою 
похвалою для театру та його ролі був донос 
владі. Улітку 1839 року до Немирова при-
їхала трупа Доната Грунвальда. Спо чатку 
її справи йшли кепсько, але потім допоміг 
місцевий землевласник граф Болеслав По
тоцький. Він сплатив борги трупи, дозволив 
виступати у власному будинку, надав свій 
оркестр і слуг. Театр почав процвітати, до 
чого уважно придивлявся директор неми-
рівської гімназії Іван Кулжинський. Цього 
завзятого русифікатора саме тоді присла-
ли замість поляка Яна Міладовського, яко-
го усунули після викриття «змови» учнів, 
що читали заборонені вірші. Коли надії 
на банкрутство і швидкий від’їзд трупи ви-
явилися марними, 29 грудня 1839 року 
І. Кулжинський надіслав до київського 
шкіль ного округу тривожного листа. На 
його початку – найвища похвала патріотич-
ній функції польського театру:

«Ваша Високодостойність! Шановний 
Пане! Здобуті від Польщі губернії доти не 
з’єднаються з Росією, доки не викорінить-
ся в них окрема польська національність. 
Найактивнішим, чи не основним, носієм на-
ціональності є театр. По Волині й Поділлі 
подорожують численні трупи мандрівних 
акторів і своїми виставами всюди поширю-
ють дух польської національності».

Подальша частина листа – це донос на 
трупу Грунвальда:

«Одна з таких труп [...] зупинилася в 
серпні у місті Немирові. [...] кунтуші, вуса, 
конфедератки, запальна шляхта, польські  
фарси – усе це було показане на сцені 
у вкрай безглуздий спосіб; але тутешня 

публіка захоплена! “Наше, кажуть, рідне!” 
Учні гімназії нині, слава Богу, роз’їхалися 
по домах на свята, а після свят я їм рішуче 
не дозволю бувати в театрі; однак, зва жа
ючи на особисті прохання самих батьків, 
це мені буде дуже важко зробити».

Донощик, який побоюється батьків, пере 
кладає відповідальність на вище начальство:

«Доповідаючи про це Вашій Високо
достойності, найпокірніше прошу, для мого 
полегшення, порозумітися з ким належить, 
щоб у місті Немирові театр був негайно  
закритий, оскільки тут немає жодної поліції, 
крім сотника й десятника, а також прошу 
видати суворий наказ, аби я під жодним 
приводом не дозволяв учням ходити до 
театру. Цим наказом я захищатимуся від 
нападів мамок і татків» 18.

Реакція влади виправдала очікування 
І. Кулжинського. Куратор передав листа 
генералгубернатору Дмитрію Бібікову, піс  ля 
чого зав’язалося жваве листування у справі 
«шкідливого впливу, який справляють на по-
гляди мешканців мандрівні актори». І вияви-
лося, що театр діє легально, має цензуро-
ваний репертуар, Б. Потоцький, відповідно 
до закону, дозволив йому виступати у влас-
ному маєтку, а місцева поліція не вислов-
лює застережень. Попри це, без будьяких 
формальних підстав, у лютому 1840 ро ку  
«акторській трупі, що перебуває у місті 
Немирові», заборонили давати вистави. Крім  
того, як випливає з афіш, Грунвальд у січні 
поїхав, а його місце зайняв інший колек тив 
під керуванням Юзефа Лютомського. Тому 
заборона торкнулася не того, з кого почали 
справу, але, як видно, такі дрібниці росій-
ських чиновників не цікавили.

Немирівська справа (у той час ще винят-
кова), спричинена доносом надзавзятого 
директора гімназії, віщувала близьке заго-
стрення курсу щодо непокірного польського 
театру. Архівні матеріали, які документують 
це загострення, були знайдені в Мінську 19, 
але, вочевидь, це стосується усіх загарбаних 
земель. У листопаді 1842 році Олександр 
Бенкендорф, начальник Третього відділу 
осо бистої канцелярії Його імператорської 
величності (таємної поліції), звернувся до мі-
ністра внутрішніх справ Льва Перовського із 
пропозицією вжити заходів для зменшення 
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зловживань, яких припускаються провінційні 
театри внаслідок досі надмірно ліберальних 
і нескоординованих дій цензури. 9 (21) лис-
топада 1842 року міністр розіслав до всіх 
губернських центрів циркуляр у цій справі, 
далі переданий поліцмейстерам і земським 
судам окремих міст. Директори театрів були 
змушені передусім укласти списки п’єс ак-
туального репертуару для нового розгляду 
цензурою в Петербурзі.

У 1843 році директор театру в Кам’янці
Подільському, згідно з розпорядженням, 
подав список із 145 драматичних творів,  
серед яких цензори заборонили грати 20.  
Серед заборонених були: «Мак бет» В. Шекс
піра, «Весілля Фі га  ро» П.О. Бомарше, 
«Клят  ва Фієско в Генуї» та «Смерть Вал лен
штайна» Й.Ф. Шиллера, «Ернані» В. Гюго й 
опера «Марино Фальєро» Г. Доніцетті, а та-
кож твори ЯнаНе помуцена Камінського: 
«Гелена, або Гай да маки на Україні», «За
бобон, або Краків’яни та гуралі» та «Весілля 
в Ойцові» 20. Однак росіянам, попри усі на-
магання, не вдалося створити щільної, по-
слідовної системи цензури. Наприклад, 
«Весілля в Ойцові» через два роки пока-
зали у Житомирі, й воно ще багато разів 
з’являлося на афішах у різних місцевостях, 
як і «Краків’яни та гуралі». Шекспірівського 
«Макбета» польські театри грали 1845 року 
в Гродні, 1855 – у Вільні, а 1858 – в Жито мирі, 
хоча в самій Росії, у Петербурзі та Москві, 
цю п’єсу тоді не можна було грати 21.

Чергові дії, скеровані проти польських ак-
торів, походили з найвищого указу: 4 (16) ве-
ресня 1845 року цар Микола І видав декрет, 
згідно з яким дозволи на заснування театрів 
у західних губерніях залежали від здобуття 
їхніми директорами посвідчень про благо-
надійність. Уповноважені видавати ці по-
свідчення генералгубернатори таким чи-
ном отримували зручне знаряддя контролю 
польських труп (інших, окрім як у Києві, на цій 
території не було). Також дедалі сильніше 
наголошувалося на введенні та утриманні в 
репертуарі російськомовних п’єс. Попри всі 
ускладнення постійні театри продовжували 
свою діяльність, а кількість мандрівних труп 
у 1840–50х роках значно зросла. Модель 
театру як бастіону свідомої польськості, 
центру патріотичного виховання і скарбниці  

національної мови найбільш послідовно 
намагався запровадити письменник Юзеф
Ігнацій Крашевський. У 1857–1859 роках він 
був мистецьким керівником житомирського  
театру, який під своє управління взяла во-
линська шляхта. Так само, передусім до 
шляхти, Ю.І. Крашевський звернувся за 
опікою й підтримкою, які забезпечили б 
теат рові фінансову незалежність:

«Мені здається, що цей театр, у якому 
грають п’єси переважно польською мовою,  
повинен нас цікавити і що ми усі зобов’я
зані активно прийти йому на допомогу. [...] 
Прав да, часи важкі, але обов’язки великі. 
[...] Коли йдеться про мову, про виховання, 
ефективними засобами якого є [...] театр 
і мистецтво, то не розумію, як ми можемо 
тут зректися своєї участі. [...] Зрікаючись її, 
ми зречемося й власної мови, яка лише че-
рез жертви з нашого боку може втриматися 
на сцені. [...]

Не треба говорити, що нас цей театр 
не стосується, що ми у ньому не буваємо, 
сидячи в селі [...] Узятий шляхтою, підтри-
маний із її допомогою, він стане тим, чим 
бути повинен і чим прагнемо його бачити – 
корисною, освітньою сценою, яка навчає 
нас мови [...], місцем, у якому ми зможемо 
почути прекрасні твори наших поетів і пись-
менників. Волинь зможе пишатися тим, що 
осягнула цінність мови, значення театру і 
з наснагою підняла польську сцену» 22.

Ставши співзасновником Театру волин-
ської шляхти у Житомирі, Ю.І. Крашевський 
особливу увагу приділив репертуарові, до-
магаючись виставлення якнайбільше поль-
ських, мистецьки цінних драм. Він писав до 
драматурга Юзефа Коженьовського: «Я об-
стоюю наші [п’єси] й не пускаю чужі, наскіль-
ки є змога». Хоча численні труднощі – недо-
тримання шляхтою фінансових зобов’язань, 
байдужість великої частини громадськості й 
безкомпромісність Ю.І. Крашевського, що 
викликала конфлік ти, – не дозволили вповні 
реалізувати цю амбітну програму, протягом 
двох сезонів у столиці Волині існував непе-
ресічний театр, свідомий свого при значення 
у боротьбі за збереження польськості 23.

Загострена на початку 60х років ХІХ ст. 
передреволюційна атмосфера погіршила 
становище польських акторів, які наража-
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лися на щораз гострішу реакцію окупацій-
ної влади. Коли під час масниці 1861 року 
на ярмарку в Дубні актор із Житомира 
Ян Стисінський виконав популярну пісню 
«Наші квіти», то піднесене реагування пуб
ліки витлумачили як патріотичну маніфес-
тацію. У рапорті волинського губернатора 
до київського генералгубернатора читає-
мо: «Захоплення було викликане не лише 
музикою, [...] підтексту надав пісні викона-
вець, який мав чудову міміку, і це спричи-
нило голосні «браво» і вигуки, особливо 
при згадках про Краків та Польщу». Можна 
було б привітати актора із такою чудовою 
рецензією, коли б не факт, що в результа-
ті начальник житомирської поліції отримав 
розпорядження «організувати суворий та-
ємний нагляд за Стисінським та інформува-
ти про його заняття, зустрічі й контакти» 24.

Вибух і поразка Січневого повстання 
1863 року вирішили долю театру на Поділлі, 
Волині, Київщині – і не тільки на цих землях. 
У 1864 році, у руслі російських репресій, 
будьякі польські вистави, як професійні, 
так і аматорські, були повністю заборонені 
на усіх загарбаних землях. Отже, «західні 
губернії» стали єдиним тереном колишньої 
Речі Посполитої, де польський театр по-
над сорок років не мав права на існування. 
Частина акторів ліквідованих труп виїхала 
до Конгресового королівства та Галичини, 
багато полишило цю професію, а деякі ви-
рішили грати російською чи українською 
мовою.

Замість польських театрів були створе ні 
російські, які, з політичних міркувань і всу-
переч усталеній практиці, отримували уря-
дові субвенції. Роками вони світили пуст-
ками, що підтверджують також російські 
джерела. У Житомирі, як повідомляє ре-
портер видання «Русская сцена», «і сто-
гін, і сміх, і танці акторів здебільшого луна-
ли в пустелі» 25. У Кам’янціПодільському 
до театру ходили переважно чиновники 
та військові, а зважаючи на постійний брак 
публіки, актори грали мало й погано; низь-
кооплачувані трупи швидко розпадалися. 
Після пожежі театру 1875 року російський 
директор утік із коштами на побудову тимча-
сової сцени. Проте, коли близько 1880 року 
влада несподівано дозволила кілька висту-

пів польського балету з Варшави, то вони 
відбувалися в атмосфері національного 
свята: «Мазур у кунтушах і конфедератках 
чи краков’як викликали захоплення, шквал 
оплесків і навіть – сльози в очах» 26.

Відповіддю на репресивну заборону ста-
ло явище, яке пізніше в історії польського те-
атру ще двічі постане, під час Другої світової 
війни та у воєнному стані після 1981 року, – 
конспіраційний театр, відомий від 1864 року 
на значному обширі за гарбаних земель. 
Найінтен сив ніше він роз вивався у Вільні, де 
його називали «летючим». Організовувані у 
приватних осе лях аматорські спектаклі зби-
рали усі соціаль ні кола: грали як одноактні ко-
медії, так і фрагменти «Дзядів» Міцкевича 27. 
У 1866 році в Красносілці, на Південному 
Бузі (нині Вінницька обл.), у палаці Генрика 
Липковського зіграли комедію Александра 
Фредра «Першаліпша» 28. Г. Липковський, 
повстанець 1830 року, був особою всіма 
шанованою, його тричі обирали маршалком 
подільської шляхти. У Рівному, на Волині, 
діяли дві трупи, що складалися з учнів гім-
назії; вони виступали у домі пані Дýнін та у 
сімейства Братковських. Учасник цих кон-
спіраційних вечорів підкреслював, що «крім 
бажання [...] розважитися театром, існувало 
цсвідомлення національної пот реби у таких 
видовищах» 29.

У Житомирі близько 1900 року польська 
молодь грала й рецитувала на імпрезах, 
що влаштовувалися під виглядом родинних 
свят. Доходи переповнювали касу таємної 
Учнівської корпорації самоосвіти. У Білій 
Церкві близько 1903 року гімназисти, які 
належали до цієї організації, влаштували 
літературні вечори, зокрема у помешканні  
сім’ї Карпінських 30. Домашній театр для 
найближчого кола знайомих існував на по-
чатку ХХ ст. у Івашкевичів у Кальнику. В лип-
ні 1902 року тут виставлено першу дитячу 
п’єсу восьмилітнього Ярослава Івашкевича, 
майбутнього видатного польського пись-
менника 31. Необхідно підкреслити, що на-
віть вистава у виконанні дітей з нагоди іме-
нин батька, якщо її виконували польською, 
могла, в разі доносу, загрожувати серйоз-
ними наслідками.

Кардинальні зміни ситуації принесли ли
ше драматичні події 1905 року і пов’язане 
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з ними зменшення русифікаційного тиску. 
Повернення польського театру відбулося 
найраніше у Вільні й Києві, причому спо-
стерігалася послідовність подій. Передусім 
влада дозволила співакам виступати поль-
ською мовою з російськими партнерами. 
Потім, улітку, дали згоду на гастрольні ви-
ступи польських труп із сусідніх регіонів: 
до Вільна приїхали актори з Варшави, а до 
Києва – трупа львівського театру. Ці пер-
ші дозволи ще сприймалися як виняткові. 
Однак невдовзі відродження польського те-
атрального життя на усій території загарба-
них земель уможливив маніфест Миколи ІІ, 
проголошений 17 (30) листопада 1905 року. 
Документ гарантував «непорушні основи 
громадянських свобод з огляду на очевид-
ну непорушність свободи совісті, слова, зі-
брань і товариств». Хоча біль шість надій, 
пов’язаних із маніфестом, швидко згасла, 
скасування заборони польських вистав чи, 
радше, польської культурної діяльності ви-
явилося результативним.

Коли наприкінці 1905 року відкрилися кор-
дони Росії, раніше щільно закриті для поль-
ського театру, численні трупи з Конгресового 
королівства та Галичини рушили на загар-
бані землі з почуттям своєї національної 
місії. Маючи переважно польський репер-
туар, вони доїжджали як до головних міст, 
так і до віддалених сіл. Їхні виступи нерід-
ко були першим, але скрізь найголовнішим 
доказом поразки русифікаційної політики, 
тому їх приймали з величезним ентузіаз-
мом. Виступаючи у Кам’янціПодільському, 
трупа Юзефіни й Болеслава Болеславських 
одержала, крім інших подарунків, також 
пам’ятний вірш, написаний місцевою поете-
сою Яніною Гурською:

Kiedy zza morza wraca ptaszyna
To końca zimy niechybny znak:
 Może artystów polskich drużyna
 Wiosnę zwiastuje jako ten ptak? [...]
Przyjmcie artyści dziś dziękczynienie
Ze szczerych, ciepłych, serdecznych słów:
 Po latach wielu na naszej scenie
 Pierwsi – po polsku graliście znów! 32

Треба визнати, що після першого запалу 
виникали проблеми з відвідуванням теат

ру. Коли наприкінці квітня 1908 року до 
Кам’янця приїхав видатний варшавський 
актор Казимеж Камінський, щоправда, у 
невигідну пору великодніх свят, глядачів 
було мало, а «росіяни сміялися й глузува-
ли з поляків, що ті не підтримують власного 
театру». Однак зазвичай мандрівні трупи 
мали достатньо публіки, щоб подорож ком-
пенсувалася не лише в патріотичному сен-
сі, але й фінансовому. Їхню жваву діяльність 
перервала 1914 року Перша світова війна. 

Поряд із гастрольними виступами ожи-
вало також місцеве театральне життя. 
Постійні професійні сцени виникли у Вільні 
та Києві, але найбільшого поширення набу-
ли різноманітні аматорські спектаклі. Грали 
скрізь – від губернських центрів до малих 
промислових поселень, розважаючись, але 
й розуміючи глибинне значення такої роз-
ваги. Водночас надалі бойкотували росій-
ський театр, за винятком опери. У спогадах 
ЕрнестаЄжи Покшивницького, пересічного 
польського шляхтича з Поділля, знаходимо 
характерні ремарки на цю тему. Згадуючи 
гімназійні роки у Кам’янці (близько 1910 ро
ку), Покшивницький занотував: «Приїхала 
[…] якась оперна трупа. Насправді поляки в 
основному не ходили на російські вистави, 
але для опери мати зробила виняток. Узяли 
ложу […] Давали “Демона” Рубінштейна». 
Потім, коли 1912 року він розпочав навчан-
ня у Київському університеті, то дотриму-
вався цих домашніх принципів: «Я часто 
бував в опері. […] Натомість до російського 
драматичного театру не ходив із патріотич-
них мотивів» 33.

Ознакою певної зміни позицій були 
спорадичні аматорські вистави спільно з 
росіянами, коли в один вечір грали твори 
і польською, і російською. Однак вони все 
ще натрапляли на осуд, навіть на шпаль-
тах офіційної польської преси. У травні  
1907 року в газеті «Dziennik Kijowski» обу
рений кореспондент із Луцька писав: 
«Останнім часом входять у моду […] 
змішані видовища, де польські прізвища, 
нерідко історичні, стоять в одному ряду з 
ненависною навіть власному суспільству 
російською бюрократією. […] Скромні по-
чатки доводять до великих результатів, і 
нам тут, на Кресах, тим більше не можна 

http://www.etnolog.org.ua



Ярослав КоморовсьКий. в умовах російсьКої оКупації…

85

про це забувати. Спочатку спільні виступи 
на концертній естраді, потім візити, близь-
ке спілкування вдома, симпатії, зрештою – 
мішані шлюби... Із російською бюрократією 
ми маємо спільно працювати на багатьох 
ділянках суспільної діяльності, але […] 
ми повинні тримати її подалі від наших 
домашніх вогнищ» 34.

Професійний театр стикався з цією 
бюро  кратією найчастіше у сфері цензури, 
і надалі ду же обтяжливої, попри певну лі-
бералізацію. Наприклад, можна було грати 
«Варшав’янку» Станіслава Виспянського, 
але під назвою «Пісня», із вилученням по-
ловини тексту й інформацією на афіші, що 
дія відбувається не під час Листопадового 
повстання (як в оригіналі), а «у 1809 році в 
Галичині під час війни з Австрією». Коли 
1912 ро ку в Польському театрі у Києві ди-
ректор Францишек Рихловський показав цю 
драму в дещо посиленій версії, це викликало 
підозру присутнього в залі помічника поліц-
мейстера. На щастя, один доктор, приятель 
теат ру, пояснив чиновникові, що «бюст на 
сцені відтворює не Наполеона, а Миколу І, 
від якого поляки очікують визволення і про-
сять узяти владу над ними». Так само ви-
кликав застереження і врешті заборону 
поліції «Польський Віфлеєм» Л. Риделя, 
проте цю виставу встигло подивитися ба-
гато глядачів. Серед них були і найбідніші; 
«робітни ки і дрібні купці, діти і старці, які 
багато років не були у театрі, потроху за-
бували рідну мову, їх вабила до театру пер-
спектива побачити польського улана […], 
почути “Мазурку” Домбровського». Іншим 
разом Ф. Рихловський, котрий постійно по-
рушував урядові заборони, мусив поспішно 
тікати вночі з Кам’янцяПодільського після 
виконання там без дозволу цензури «Дзядів» 
А. Міцкевича 35.

Війна, а потім революція і жовтневий 
переворот у Росії спричинили швидку дез
актуалізацію питання стосунків театру з 
окупаційною владою, натомість наростала 
зов сім інша проблема – витримати вкрай не-
сприятливі умови, наприклад, у Києві, який 
переходив із рук у руки багато разів. Однак 
це вже інша історія. А стосовно описаних 
подій, треба ще раз підкреслити, що поль-
ський театр на давніх східних землях Речі 

Посполитої, навіть опонентами визнаний 
«чи не найголовнішим носієм національ-
ності», більше, ніж деінде, був пов’язаний 
і залежний від переломних дат: 1830–1831, 
1863–1864, 1905, 1914, урешті 1917–1918 ро
ки становлять основні віхи його минулого. 
Отже, театр у стосунках із загарбником був, 
посутньо, театром у стосунках із історією.
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Polish theatre active on the territories that 
at the end of the 18th century were incorpo-
rated into Russia in the result of the parti-
tions, was forced to compulsory dependence 
on alien authorities, remaining entangled in 
the current political situation. The initially cor-
rect relations with the Russian officials dras-
tically deteriorated with the outbreak and 
suppression of the 1830–1831 Insurgence.  
The Russians tightened control of permanent 
theatres and strolling players, intensi fying re-
pressive actions. Polish actors, in turn, sup-
ported by Polish society, often shared the 
conviction of the national and patriotic mission 
of the theatre, aware of the impact of Polish 
words spoken on stage amidst the growing 
Russification of the country. 

After the defeat of the 1863–1864 Insur
gence any Polish shows were strictly banned 
by the Russian authorities. By the same  

token the Taken Lands officially called  
“western provinces” turned into the only area 
from the prepartition Poland’s territory in 
which for over 40 years Polish theatre had no 
right to exist. The situation changed only in 
1905 with Tsar Nikolai II garanting civil rights. 
Guest performances of Polish theatres from 
beyond the border posts inspired the revival 
of the local theatre, which ended only with the 
outbreak of World War I and the Bolshevik 
revolution in Russia.

Polish theatre within the Russian par-
tition was more than elsewhere related to 
and dependant on historical facts and turn-
ing points. The following dates: 1830–1831, 
1863–1864, 1905, 1914, and finally 1917–
1918 constitute basic, though extratheatri-
cal caesurae in its history. Therefore, the-
atre in the face of the invader was, in fact, 
theatre in the face of history. 

Summary
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