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POWRÓT 

„Kościuszko pod Racławicami" Władysława Ludwika Anczyca po 
ponad pięćdziesię ciu latach nieobecności powraca na scenę. Przyczyn tej 
tak długotrwałej absencj i było co najmniej parę. Dość zgodnie uznano , że 
dramat Anczyca m cno się zestarzał, że jego bogoojczyźniany pat rio
tyzm, prostoduszne przesłanie społeczne w d uchu solidaryzmu narodo
wego, natrętny dydaktyzm, mocno uproszczony obraz zdarzeń historycz
nych i melodramaty czność głównego wątku są tak ściśle związane z latami 
niewoli i estetyką dziewię tnastowiecznego teatru, iż współczesnego widza 
mogłyby jedynie irytować i śmieszyć . Słabości tego utworu anacluonicz
ności jego stylistyki jesteśmy w pe łni świadomi. Pragniemy jednak ten 
negatywny sąd o „Kościuszce pod Racławicami" poddać próbie sceny. 
Sądzimy, że zarówno dla teatru jak i dla publiczn ści będzie to ciekawe 
doświa dczenie. Być może dzięki niemu coś interesującego dow iemy się 
o patriotyźmie i mentalności naszych przodków. Czy naprawdę , aż tak 
daleko odeszliśmy od sposobu odczuwania i myślenia P laków d oby 
niewoli? Czy legenda o Naczelniku w eh łopskiej sukmanie i jego kosynie
rach , która tak porusza ł a sze'ć pokoleń Polaków żyjący ch pod zabo
ram i i u traci ła już swą moc, czy też może nadal jest w stanie nas wzru
szać i podnosić na duchu. Emocje jakie wzbudziło ostatnimi laty udo
stę pnie nie lwowskiej „Panoramy Racławickiej" Jana Styki i Wojciecha 
Kossaka we Wrocławiu , przemawiałyby za tym drugim. ,,Panorama Racła
wicka" , takjak dra mat Anczyca_i film Józefa Le:itesa z 1938 rok u pod tym 
samym tytułem, odtwarzają przy pomocy środków jakimi dysponuj ą tak 
różne sztuki jak malarstwo, teatr i fil m przebieg racławick iej _bitwy. 
Wszystk ie trzy dzieła spotka ł identyczny los. Po Drugiej Wojnie Swiato
wej znalazły się na indeksie. Uznano bowiem, że zawarty w nich obraz 
walki Polaków z Rosjanami stanow i istotne zagrożen ie dla stosunków 
polsko-radzieckich . Dzisiaj , gdy zrozumiano, że prawdziwego zbliżen ia 
między narodami nie dokonuje się przy pomocy fałszowan ia historii 
i cenzurowa nia tradycji, zniknęła też istotna przeszkoda na drodze do 
wystawienia „Kościuszki pod Racław icami" . 

Sztuka Anczyca cieszył a się zupełnie niezwyk ły m powodzen iem 
u publicz no ści. Do czasu pojawienia się „Wesela" by ła najczę 'ciej graną 
polską sztuką . (Nb . „Wesele" , k tóre jest taki pewną rewizją racław ickiej 
legendy o eh łopsk ich kosynierach i zbrataniu się panów i eh łopów 
w walce o n iepodległą Polskę, pewn ie by nie zosta ło napisane, gdy by 
wcześniej nie by ło ,,Ko ściu szki pod Racławicami" J. Od swej prapre miery 
w teatrze krak owskim, 26 XII 1880 roku , przez blisko pół wieku sztuka ta 
należała do żelaznego repertuaru tamtejszych scen (po raz ostatni zagrano 
ją w Teatrze Miejsk im im. J. Słowackiego 19 Il 1928 rok u, dając jej 402 
przedstawienie). Podobnie było w teatrze lwowskim, gdzie dramat Anczy
ca pojawił się na afiszu 14 V 1881 roku, w wię c w pó ł roku po prapre
mierze krakowskiej . Nie tylko publiczność galicyjska chodziła tłumnie na 
„Kościuszkę". Ponieważ o graniu tego dramatu na scenach zaboru rosyj
skiego oczywiście nie by ło mowy , z Kongresówki i z Ziem Zabranych 
jeżdżono do Krakowa , albo jeszcze częściej zat rzymywano się w tym 
mieście w trakcie powrotu z galicyjskich kurortów, aby obejrzeć w teatrze 

.,Dziady", ,Wese le" i właśn ie ,Ko ' ciuszkę pod Ra ł aw icami" . (Cenzura 
pruska pomimo pewny h oporów zgodziła się na wystawienie „Kościu sz 
ki"' w Poznaniu 21 11 1890 r. ). 

Dopiero w trakcie Pienvszej Woj ny Św iatowej, po wyco fa niu się Ros
jan , już pod okupacją niemiecką, mogły ystawić ,,Kościu szkę" teatry 
Kongresówki i Ziem Zabra nych. Najpierw zagrano go Teatrze Wielk im 
w Łodzi (J 4 lX 19 15), a następnie w Warszawie (16 X 1915 ), Lublinie 
(20 IV 1916), Wilnie( X 1916 iKijowie( 21 VII 1917 ). 

Po odzyskaniu niepodJegłoś i, w wolne.i Polsce , sztuka Anczy ca nie 
budziła już takich em cji, tąd t ż zain teresowanie nią teatru i publicznoś
ci zmala ło . Wspaniała tradycja teatra lna związana z tym dramatem , którą 
wspó łtworzy li najznakomitsi aktorzy, reży serzy i scenografowie (insceni
za cję pla s tyczną opracowywali m .i.J1 . Włodzimierz Tetmajer, Woj ciech 
Kossak i And r_zcj Prana zko), przerwana zosta ła dość gwał townie przez 
Drugą Wojnę Swiatową i późniejszy zakaz grania t go utworu . 

„i-..o " ciuszkę pod Racławicami" opr · cz teatrów zawodowych grał y 
także teatry amatorsk ie , w kraju i na emigracji. Szczególnie chę tn ie wysta
wia li ją hłopi zorganizowJni w ruchu ludowym , w idząc w niej argument 
w walec o swe pełne prawa o ywate lsk ie. T rudno wprost przecen ić zna
czenie tego dramatu dla edukacj i pat riotycznej szerokich rzesz eh ł opstwa 
i prol_e tariat u. 

Zródłem tego niezwykłego powodzenia sztuki by ła jej odmienność 
na tle dr matów doby porozbiorowej podejmujących sprawę walki o nie
podleg ł ość. Przy tł aczają ca większość tych utwo rów po święcona jest na
rodowym klę skom, przepojona została duchem fat alizmu i pesymizmu. 
Z „Kościu szki pod Racławicami" przywo łują cego dni t ryumfów i zwy
cię stw bije na tomiast opty mizm, wiara w narodową solid arność, przeko
nanie, że Polacy są w stanie wybić się na niepodległ 'ć. Tę w iar ę 
i na dziej ę dawa ła sztuka Anczyca Polakom żyjącym w czasach niewoli. 
Z t aką intencją był „Kościuszko" pisa ny pszez nczy a i zada.nie swe 
spełnił z naddatk iem. Uważamy, że z tej choćby ra tji zapoznany dramat 
Anczyca zas ługuje na wdzięczną pamię ć i to nie tylko historyków lite
ratury i teatru, lecz wł aśnie teatru . Przy pominają c po bli sko pięćdziesię
ciu latach n iegranią, „Kościuszkę pod Rac ławicami" pragniemy przynaj 
mn iej w drobnej mierze spłacić ten dług jaki zaciągną ł polsk i tea tr u Wła
dy s ł awa Ludwika Anczy ca. Sądzimy, że czas na przypomnienie tego naj
słynniejszego w dziejach polskiego teatru melodramatu patriotyczn go jest 
nie najgorszy . Przekonajmy się więc naocznie jakie uczucia i refleksje 
budzi dzisiaj ta sztuka napisana blisko sto dziesięć lat ternu. 

Rafał Węgrzyniak 



W ŁADYSŁAW LUDWIK ANClYC, pseud . Kazimierz Góralczyk, 
A. W. Lassota, dz ienni.ka rz, poeta, d ramaturg , prozaik, t ł macz. Urodz i ł 
si ę 12 grudnia 1823 w Wilnie. Był synem Zygmunta i Barb ary z Hrehoro
wiczów , aktorów. W 1826 Anczycowie przenieśli się do Krakowa . Tam 
ukończył Gimnazj um św . Anny i Wydział Farmatj i Uniwersytetu Jagiel
lońsk iego . Bra ł udz ia ł w powstaniu krakowskim 1846. Po upadku powsta
nia spę dził 14 miesię cy w więzieniu . 25 XI 18 52 poślubił Teklę z Bry
niarskich . Stopniowo rezygnowa ł z praktyki farmaceutycznej na rzecz 
pracy literackiej. W 1858- 1867 mieszka ł w Warszawie, gdzie współpra
cował z tamtejszą prasą (m. in . „Tygodnikiem Ilustrowanym" , „Gazetą 
Codzienną", „Wędrowcem" , „Bluszczem") a następnie redagował ,,Ka
lendarz J. Ungra" (1859-63), „Kmiotka {1861- 66) i „Przyjaciela dzieci" 
(1865- 66). Poświęcił się przede wszystkim tworzeniu literatury dla ludu 
m.in. „Dzieje Polski w 24 obrazkach" (18 63). W 1868 przeniósł się 
z powro tem do Krakowa. W 1875 zakupił niewielką drukarn ię , którą 
przeksz tałcił w poważny zakład , rozbudowany później przez j go syna 
Wacława Zygmunta. Zmarł 28 lipca 1883 w Krakowie . 

Z jego poezji największą popularność zyskały : wiersz o Edwardzie 
Dembowsk im „Emisariusz" .(1848) , poemat ,Tyrteusz" {1861) oraz 
„Pieśń strzelców" (1862) i „Spiew kmie i polskich" {1863), które weszły 
do cyklu „Pieśni zbudzonych", napisanych pod wpływem Powstan ia 
Stycznio wego. Prawdziwy r zgłos przy niosły mu jednak dramaty o tema
tyce wiejskiej i historycznej: „Ch łopi arystokraci (1 849), „ Łobzowianie " 
(1854), „Flisacy" (18 55), „Błażek opętany" (1856), „Emigracja chłop
ska" (1 876), „Koś iuszko pod Racławicam i" ( 1880) i ,,Jan lU pod Wied
niem" (1883). W jego do robku znajduje się ponadto mnóstwo przeróbek, 
adaptacj i i tłumaczeń utworów sceni znych (najsłynniej szy z nich to 
„Robert i Bertrand czyli Dwaj z ł odzieje" wg Brunswicka i Leuvena). 

Kochany Władysławie.I 

Pisz tylko jak najwięcej takich rzeczy jak „Koś iuszko ", a już Ci 
wszystko daruję ; w O/czyi nie duch upada, star.a/że się utrzymywać wiarę 
w niepodległośc, kiedy masz talent po temu. Sliczny jest twój „Kościusz 
ko " i Pan Bóg Ci nagrodzi myśl szlacl1emą. byleś tylko w pychę się nie 
nadymał, a pracował jak ch łop na roli, nie dla sławy, a dla pożytku tej 
kochanej matki nasze/ ( ... ) Kiedy żeś więc znalaz ł vofą drogę, dalej 
żoł nierzu, maszeruj, bo to nie żarty, ale święty obowiqzek. Nie robię Ci 
żadnych uwag krytycznych, bo te by się psu na budę nie zdały; wszyscy 
esteci sq głup~ nie wchodzą bowiem w to, co najważniejsze - w ducha 
au tora i w środki, jakimi rozporządzac mu dano. (. .. )Dzię kuję Ci za de
dykację. Imię to, pogwałcone i wyśmiewane nie zdobi frontu Twojej 
budowli Bóg z Tobą, Władku - pisz jak najwięcej, a niech się ludek 
cieszy. 

Wasz , pokąd nę dznego żywota wystarczy , Teof il. 

List Teofila Lenartowicza do W. L. Anczyca, 
pisany we Florencji , 25 września 188 1 roku . 

,,Bóg zap łać za słowo zachę ty, ale do dedykacji, którq Ci w najwyż· 
szej wdzięczności za śliczną „Bitwę Racławickq" i za myśl napi!.rlnia 
„Kościuszki", mimo twej wiedzy złoży łem - pozwól, niech Ci opiszę 
wrażenie publiczności. 

Kiedy przed kilku laty przedstawiano „Konfederatów Barskich",1 
ułamek tłumaczony przez O/izarowskiego - był tłok w teatrze i podczas 
kazania księdza Marka ludzie podeszli p łakali - młodzież ziewała! a po 
skończeniu wychodzqc. wyrzekała na odgrzebywanie zrI[Jieśniałego patrio
tyzmu .I Pewny więc byłem, że i „Kościuszkę" starsze tylko pokolenie 
odczuje sercem . A le dzięki Bogu zawiodłem się - zdawało się, że naj
więcej kilka przedstawień wy trzy ma - w niedzielę przyszłą 34-te! 

Kiedy po raz pierwszy grano „Kościuszkę ", to zrazu pierwszą po łowę 
oddziału pierwszego przyję to z zajęciem, lecz chłodno - ale gdy pojawiły 
się na rynku krakowskim tłumy zbrojny ch rzemieślników, poczciwi 
szewcy i rzeźnicy, zapał się poczqł budziC, a podczas przysięgi Kościuszki 
ogarnęło tłumy wzruszenie niewysłowione. Nie mówię o drugim oddzia
le, w którym dzik.i śpiew i rozpasanie Moskali grozq przejęło publikę - ale 
pragnąłbym, abyś mógł być świadkiem płaczu i łkania i starych i mło
dych, gdy Jan lirnik, przy akompaniamencie muzyki, Twój przerudny 
deklamuje ustęp„. Cista, połykafq każde słowo, a tylko łzy spływajq po 
twarzach. Jakie zaś wzruszenie, niech Ci to posłuży za dowód, że gdym na 
pierwszym przedstawieniu poszedł podziękować aktorowi za prześliczne 
wypowiedzenie tego ustępu - zastałem go ryczqcego spazmatycznym 
płaczem i nie mogącego przyjść do siebie, tak był do głębi duszy prze
jęty. O gdybyś słyszał ze sceny potęgę własnego słowa i widział topnie
jqce we łzach serce publiczności! Ja stary - dziś już się ostrzelałem, ale na 
pierwszych przedstawieniach płakałem jak dziecko. Obraz cudowny: pod 
lipq starzec, otoczony kobietami i dziećmi - dokoła gromada chłopów, 
krakusów w białych sukmanach, w czerwonych czapkad1, połykafqcych 
każde słowo a na czele Bartosz Głowacki - taki, jakiegobyś sobie tylko 
mógł życzyć, pełen dziarskości i ognia; a kiedy zawoła „Dalej ludu wiej
ski! chwytaj cepy i kosy - Jezus Maryja! do broni! do broni! to dreszcz 
przejmuje publiczność i grzmot ok/askó wstrząsa salt/ - jak gdyby to 
by ła rzeczywistość. 

Błogosławieństwo wychodzących na wojnę kosynierów, przy kościel
nym śpiewie cl1y14cych się do ziemi, także wzrusza do głębi. Zdobycie 
baterii i zakończenie sztuki niewypowiedziane budzi ciepło. 

Na przedstawienia zjeżdżają się z odległych okolic, z Królestwa prze
kradają się, a i Moskale przyjeżdżali, naturalnie srodze zirytowani Pocz· 
ciwi studenci na pamięc całą sz tukę umieją - ta młodzież, ziewająca na 
„Konfederatach", rozgrzała się szlachetnym ogniem patrio tyzmu. Roz· 
kosz patrzec nie na scenę, ale na publikę. Zyd.zi pysznil/ się Abrahamem -
a gdy raz kilkudziesięciu chłopów z okolicy zwieziono i parter czerwienił 
się ch łopskimi czapkami ,jakby nasia ł maku" - to trudno opisac wraże
nie, jakie na nich wywarła sztuka. Całość ich nie ogarnę ła, ale Kościuszko 
i Bartosz - za każdym wejściem walili im brawo i w głos uwagi robili. 
Jakiś zaś gospodarz o trzy mile przyjechał z żon4, a gdy mu powiedziano, 
że już biletów nie ma, zawołał: O panie, mnie ta nie idz ie o pienii/dze - ja 
dam i po papierku od osoby, ale musiwa widz iec Bartosa, bo już o nim 



takie cuda opmviadają we wsi, ze się nie ruszę stąd, aż mię puścicie! 
A le dość tego, wcale nie piszę, aby mi się zdawało, żem coś nadzwy

czajnego utworzy ł, ale abym się z Tobą podzielił tą wielką radością, że 
mimo gwałtownego tępienia cieplejszy ch uczuć - mimo nowoczesnych 
naszych historyków, plwają y cl1 na naszą przeli.Złość, mimo materializmu, 
ogarn iającego dzisiejsze społeczeristwo - szlachetna i świę ta miłość 
Ojczyzny goreje w sercach narodu - poczciwe uczucia nie wygasły -
a postać Kościuszki, niby jaka' świę ta, legendowa. unosi się nad rozszar
panym narodem i zlewa nań promienie ciepła. 

Kiedy czytałem pierwszy raz Twoją „Bitwę Racławicką" rozpłaka
łem się i mówiłem: cóżby to za cudowna rzecz była, gdyby można ją 
odczytywać ludowi żywym i ciepłym słowem Używam też teraz w pełni 
tej rozkoszy, patnqc na twarze wzmszonych słuchaczy_ .. Gdybyś to mógł 
słyszeć, nie wytnymałbyś i płakałbyś, łasnych słów łuchafąc tak jak 
ja, jak wszyscy , nad naszą nędzą i sieroctwem płaczą. 

List W. L. Anczyr- do Teofila Lenartowicza. 
pisany w Krakowie. 28 września 1881 rok u. 

,,Kościu szko pod Racławicami"! ... Któż z nas nie poczuł łzy wzru
szenia w oku na widok przysięgi Naczelnika na ry nku krakowskim, komuż 
nie grała pobudką czynu rzeź w Kozubowie, kto nie ubawił się serdecznie 
spotkaniem Lichockiego z Katkowcm opodal widowni ra ław ickich zapa
sów? 

_Jest w tym utworze coś, co mu nieśmiertelność zapewnia, co czyni 
z nieg sztukę, która bodaj najwię kszą liczbę z polskich przestawień osią -
gła , a zawsze jednako wzrusza i rozrzewnia, zapala i podnosi(. _) I jeżeliby 
nam przyszło odpowiedzie ć wprost na pytanie: co zapewnia „Kościu szce 
pod Racławicami" n ieśmiertelnoś - rzeklibyśmy: ukazanie nam za po 
średnictwem obrazu z przeszłości , skreślonego w niesłychan ie jasnym, 
promi nnym, serdecznym, wprost za duszę chwytającym idealizmem -
przyszłości, której każde polskie se rce pragnąć musi ( ... ) 

, ,Kościuszko" ( .. . ) miał być z jednej strony protestem prze iw mate
rializmowi, przeciw tym, którzy „plwają na naszą przeszł ość " - z drugiej 
zaś przeciw kosmopolityzmowi i hasłom socjalnego przewrotu. ( ... ) An
czyc politykiem nigdy nie był : w pierwszym okresie życia wyznawał zasa
dy skrajnie radykalne , pod koniec życia zafożył przeciwko tendencj om 
„Teki Stańczyka" przeciw historiografii spod znaku Walewskiego , Kalinki 
i Szujskiego, otwarte i kategoryczne „veto „ w ,,Kościuszce pod Racławi
cami". Jego służba publiczna nie nosiła nigdy cechy partyjnej, a jego cre
do streszczało się w programie lirnika mazowieckiego: ,,kochać Polskę nie 
połową, ale całą duszą" . Co owo kochanie mogło osłabić , co nakazywało 
je rozdzielić na połowę - przeciw komu działał. Stąd niechę ć przeciw 
doktrynom socjalistycznym - stąd również niechęć przeciwko ,,gasicie
lom ognia" . ( ... ) 

J 

Impuls do napisania „Kościuszki pod Racław icami" dał - wedle oso
bistego zeznania Anczyca - po mat Lenartowicza „Kościuszko". Było to 
jednak tylko źródło ogólnej podniety twórczej, skierowanie myśli w stro
nę pełnej glorii chwili dziejowej ( ... ) ze źródła tego wyrósł bezpośrednio 
pomysł wprowadzenia do akcji, zresztą ubocznie , postaci lirnika z wstaw 
ką deklamacyjną, dekoracyjny obraz modlitwy kosynierów przed pójściej 
w bój i kilka mało ważnych momentów ( ... ) głównym korytem biegn ie 
akcja historyczna, konstrukacja i wątek wypadków, będących bardzo 
ścisłym i wiernym odbiciem dz iejowych zdarze11 pomiędzy 24-tym marca 
a 4-tym kwietrua 1794-ego roku. 

Skąd czerpał Anczyc tło historyczne? - potrafuny odpowiedzieć na 
to z całą ścisłością: w oddziale 1-ym (,,Przysięga"), li-gim (.,Rzeź 
w Kozubowie") i IV-tym oparł się o pamiętnik Filipa Lichockiego -
osnowę do oddziału III-ego (,,Bartosz Głowacki") i V-ego („Nobilitacja") 
zaczerpnął z opowiadania Józefa Szujskiego pt. „Ostatnia nobilitacja".(.. _) 

Takie były źródła historyczne, z których czerpał autor; pozostała 
bezsprzecznie jego własnością, obok poszczególnych rysów i·momentów 
oraz konstrukcyjnego związania całości - idea naczelna utworu: Bóg 
i Ojczyzna - podniesienie chłopa na piedestał chwały - zrównanie sta
nów, przekonań i wyznań wobec wspólnej Matki w nieszczęściu ( .. _J Nie 
szukać w nim dalekiej perspektywy, subtelnych iuansów i załamań świa
t ła - prosty w nim rysunek, obliczony na zajęcie myśli jak najszerszej 
masy. W słońcu gorącego idealizmu i serdecznego entuzjazmu dla sprawy 
malowany, nie może zblaknąć nie spełznąć, bo z serca wyszedł i do serca 
przemawia - a to mu zapewnia świeżość nieśmiertelną . 

Marian Szyjkowski, Monografia, w: W. L. Anczyc, 
Życie i pisma, Kraków 1908. 



PAPIEROWE KOSY 
(„KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI" WE WSPOMNIENIACH I KRYTYCE) 

P ra p remier a krak ow ska 

Roman żelazowski: 
Z jakim zapałem wzię liśmy się wszyscy do roboty! Ile trud ności 

trzeba było pokonać, aby przy ubożuchnym stanie finansowym teatru 
podo łać zadaniu. Dość powiedzieć , że kosy na drzewcach by ły z tek tury 
powle czonej staniolą. Kosa żelazna kosztowała wówczas piętnaście cen· 
tów, obawiano się nadmiernych wydatków na wystawę, bo co będzie jak 
sztuka nie zrobi kasy?( ... ) 

[Podczas pierwszych przedstaw ie ń ] W mo mentach podniosłych,jak na 
przykład przysięga Kościuszki, nie łzy, al łkania przej mujące w audyto 
rium. Płakała publiczność, arty ści, maszyniści , rekwizy torzy . Ja, który 
grałem Kościu szkę, z najwyższym wysiłkiem tylko mogłem zapanować 
nas so bą, aby nie ulec rozrzewnieniu , które w roli mej nie było 
wskazane. („.) 

Kor ciły mnie tylko te papierowe kosy, k tóre po każdej bitw ie z Mo
skalami trzeba było na nowo naklejać. Postarałem się o to naturaln ie, aby 
przekonać dyrekcję o konieczności sprawienia kos żelaznych. Mówiłem 
statystom, ty m dziarskim zuchom murarzom krakowskim: 

- Chłopcy, nie żał ować kos, bo to na Moskala - bij co wlezie. 
Odpowiadali: 
- No to s ię wie, będziemy prać ,jak potrza! 
I był ambaras z tego powodu, bo nikt nie chciał udawać Moskala, bo 

to i dyshonor był i za mocno potłu czeni wychodzili po przedstawieniu. 
(.,.) . 

Po pie rwszej serii przedstawień nastąpiła, po przerwie , druga, tym 
razem j uż były żelazne kosy, podwój na il ość statystów i nowa wspaniała 
dekoracja i znowu wielkie powodzenie sztuki. Przyj eżdżali często do Kra
howa żan darmi rosyjscy z granicy. Bywal i często w tea trze - byli i na 
„Kościu szce" . Ciekawe mieli miny! „ . Figury moskiewskie Katkowa , Deni
sowa , raziły ich ale nie śmieli protestować , bo i n co by się to zd ło 
w Krakowie . Raz tylko jeden z nich silniej poirytowany odezwa ł się do 
swego towarzysza : 

,,A po czemu nie igrajet Kast iuszki pod Maciejowicami?" (.„ ) 
Komitet obywa telski postanowił zaprosić okolicznych włościan na 

prze dstawienie „Kościu szki" . Wykupiono bilety teatralne i rozdano 
pomiędzy ch łopów , którzy zapełn il i teatr . W czasie przedstawienia 
członkowie komitetu obserwowali jakie wrażenie wywarł a sztuka na 
włoś i<mach. 

- No cóż, podoba wal)l się sztuka? 
- Cy ja tam wie m? Swarn ie gro muzyka, ino za mało grają a za dużo 

gadają - b rzmiała odpowiedź. 
- A wy ojcze co na to wszystko mówicie? - pyta jeden z komiteto

wy eh jak iegoś starszego gospodarza. 

• 

- A cóż by m to miał godać, chcieli panowie żebyśwa tu przyszli, 
tośmy się zebrali , ino ze czas się mitrasy , a nie wiedzieć jesce w iele nam za 
to zapł acą. . . . . . . 

Jakaś babina , siedząca na schodach , odmawiała pac1ork1 1 me chciała 
za żad ną cen wejść do teat ru na przedstaw ienie. 

- Czemuż kobiecino nie wejdziecie na salę? - pytają. 
- A ja tam po co! zaczekam se tutaj już panowie skończą swoje co mi 

do tego, nie ciekawam, co ta m gadają . . _ . 
Byli jednak i uświadomieni włościanie, którzy mowl1 1: 
- Bartos Głowacki to prawda i ten Kośc iusek to tyż jest prawda, bo 

oni oba Polskę zrob il i, my o tern wiemy i dz ię kujemy panom , żeś ie nam 
to pokazali . 

Rece nzent „Czasu": 
Autor przysporzy ł polskiemu repertuarowi jedną. z ty ch sztuk, co 

wiecznie świeżą będzie i w iecznie przepełni teatr, a Jak szeroka Polska 
sł awnym się st anie i cieszyć się będzie niespoży tą popularnością . 

W teatrze ludowym 

Jakub Bojko: . . . „ . . . 
Dobry teatr to więcej uczy człowieka mz n3..Jlepszy kaznodz1e1~ ~zy 

~ j akiś nauczyciel, a tylko bieda, że my chłopi daleko mieszkamy od miejsc, 
gdzie są teatry, a drugie, że nasza kieszeń ~ to nie zawsze po:zwal~; Kto 
widział np. jak grają w teatrze sztukę ,,Kościuszko pod ~cław1ca~ , ten 
mi przyzna z jakim usposobieniem wyszedł z teatru 1 czy by me był 
gotów lecieĆ na Moskali, gdyby ta była okazja zaraz .. sto.razy mógłby ~o 
czytać, ale to już takiego wrażenia nie wywrze n a mm , Jak gdy to grają 
w teatrze." 

1895 . 

Stef an Jaracz: 
Do wsi (Krzyż koło Tamowa na przełomie lat osiemdz_iesią~ch 

i dziewię ćdziesiątych XIX wieku] przyjechał pewien profesa~ gunllllZjal
ny, objął niewielki folwar~k i ~ospodarowa_ł. ~z wo_ła .swOJego forn3!~ 
i powiada: „Weźmiesz, Wojtek pięć worków zyta 1 zaw1ez1esz do młyna . 
Chłop ukradł jeden worek i później za nic nie chciał się do tego przyz
nać. ,,Profesor były demokrata, ludowiec, zaklął ,,Niech cię szlag trafi" -
i machnął rę ką na piąty worek. Potem profesor urządził w stodole przed
stawienie amatorskie i graliśmy „Kościuszkę pod Racławicami". Ja gra
łem Kościuszkę. Stodoła aż się trzęsła od westchnień, pochlipywań i pła
czów. Przychodzi moment kiedy Kościus'Zko składa przysięgę na krakow
skim rynku, że będzie bronił honoru - wzruszenie się ga ~czytu._Wtedy 
nagle z ostatnich szeregów ktoś się zrywa i krzyczy. Na razie me Vl'.1adomo 
co. Potem słychać rozbeczany głos Wojtka: „Panoczku -. a. ten piąty wo
rek to ja ukradłem'.„ To była prawdziwa katharsis. Tak1e1 katharSis me 
doczekałem się nigdy w Warszawie. 



Gustaw Morcinek : 
Głowacki biegnie do armaty, macha kosą jak wszyscy diab li i krzyczy, 

że walczy za Boga i ojczyznę . Tymczasem armata uczyniona z tektury 
zawaliła się pod przerażonym kanonierem. Głowack i nie wie, co teraz 
czynić. Wtedy z widowni lecą życzliwe rady obwieszczane wielkim 
głosem : 

- Kanoniera gichnij w zęby! „, Bij pieruna! „. Kopnij do armaty!. 
Głowacki nie ,,gichnął w zę by" kanoniera, bo to był jego serdeczny 

kumpel. Po prostu było mu go żal. Kopną ł jednak w tekturową armatę 
tak mocno, że lufa s ię oderwała i poleciała z wielkim hukiem na salę . 
Wówczas widzowie tekturową lufę zw inę li w k łębek i odnieśli zdumio
nemu Głowackiemu na scenę. I jeszcze go poklepywali po ramieniu i po
chwalili głośno, a stary Somerlik, weteran spod Soferino, zdjął swój medal 
z marynark i i powie sił Głowackiemu na piersi. 

- Mosz, faronie , za waleczność . A teraz graj dalej!._ . 
I Głowacki teraz rozb ij ał się na scenie z austriackim medalem spod 

Solferino. Po przedstawieniu medal musiał jednak oddać. Innymi słowy, 
górnicy na widowni tak mo cno przeżywal i to wszy stko, co działo się na 
scenie , że zaczynali współdziałać z aktorami. Jednego razu wpadli na 
sce nę, gdy Kościuszko po zwycięstw ie zaczynał swoją piękną przemowę 
o ojczyźnie, napoili go piwem, uklepali po ram ie niu, pochwalili i zeszli 
dopiero wtedy , gdy zrozpaczony reżyser kaza ł opuścić kurtynę i wyprosi ł 
ich ze sceny . 

W zab o rze rosyjskim 

Stefan Że romski : 
[Kielce, 26 I 1883] Leon Lichterowicz, kolega pożyczył mi „Kościu

szkę pod Racławicami" . Znów beczałem ! - jakież to udne! Na każdvm 
kroku to, co naj świętsze dla nas!" -

Józef Kotarb iński 
wspomina, że około roku 1890 został wezwany przez generała 

Dymitra Palicyna, prezesa Warszawskich Teatrów Rządowych . Chodził o 
o zdjęcie przez cenzurę jekiejś sztuki dotyczącej rewolucji francuskiej. 
Nagle Palicyn wykrzyknął: „- Co tam rewolucja francuska! Gdyby to 
nam puściła cenzura ,,Kościuszkę pod Racławicami" ! " 

W przededniu odzyskania niepodległości 

Zygmunt Nowakowski: 
Te hrabiny krakowskie! Jedna z nich , Bn ińska chodziła absolutnie na 

każde przedstawienie „Kościu szk i pod Racławicami' . Na każde ! Towa
rzyszyło jej dwóch sążnistych lokajów. Siedziała spokojnie na obrazie 
pierwszym, płakała na drugim, ale przychodził obraz trzeci, czyli , ,Rzeź 
w Kozubowie"_ W chwili, gdy odzywała się muzyka kozacka i nadciągają 
Moskale, hrabina mdła ła jak na komendę, lokaje wynosili babę z teatru, 
co nie przeszkadzało bynajmniej, że musiała kupić sobie lożę na następny 
spektakl ,,Kościuszki", podczas którego powtarzał się niezmiennie cały 
program z zemdleniem dokładnie w tym samym miejscu. 

Wacław Syruczek: 
W owym czasach w Krakowie nie było gorętszego marzenia dla „stu

denta" z ginmazjum jak wystąpić w teatrze w ,,Kościuszce pod Racławi
cami". Oczywiście· w roli statysty. Występ taki nadaw ał szczęśliwcowi 
nieprzezwyciężony urok w oczach kolegów. Być żołnierzem na scenie -
było to jedyne uj ście dla „snów o potędze". („.) Wśród żołnierzy Józefa 
Piłsudsk iego, którzy w roku 1914 wyruszyli z Krakowa, niejeden zawdzię 
czał swą decyzję sztuce Anczyca. Iluż z nich , gdy tak szli z Oleandrów ku 
rogatce wa!szawskiej, miało przed oczyma papierowych żołnierzy ze 
sceny_ 

Adam Grzymała-Siedlecki : 
Trzy dzieła opanowały myśli i uczucie narodu w okresie niewoli: 

,,Pan Tadeusz'', „Trylogia" i „Kościuszko pod Racławicami" 
1915. 

Juliusz Leo: 
I 12 XI 1916 roku w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie na przed

stawieniu „Kościuszki pod Racławicami" obecny był . Józef Piłsudski-] 
,,Pamiętam moment przysięgi Kościuszki na Rynku krakowskim, podczas 
której Solski odtwarzający postać Naczelnika, stał zwrócony w stronę 
Komendanta. - Pamiętam tę chwilę, jakby to dziś było-~ Przejmujący 
werbel bębnów żołnierskich.; Qroczyste słowa, padające w ciszę teatru„
a potem: ,,Jeszcze Polska nie zginęła. _" 

W wol n ej Po l sce 

Henryk Cepnik : 
Nigdy nie zapomnę wrażenia, jak~ego doznałem (podczas przedsta

wień granych w 1921 roku na Górnym Sląsku przed plebiscytem] kiedy po 
raz pierwszy zauważyłem jak podczas przysięgi Kościuszki publiczność 
powstała z miejsc i ze złożonymi do -przysięgi palcami powtarzała szep
tem słowa Naczelnika w sukmanie. Ja, człowiek teatru, otrzaskany od 
najmłodszych lat ze wszystkim, co teatr daje i dać może, nie umiałem się 
pow strzymać od łez w tej chwili. (-„) Entuzjazm publiczności podniósł 
się do najwię kszego napię cia w obrazie przedstawiającym bitwę racławic· 
ką , przy dźwiękach Hymnu Narodowego. Hymn ten publiczność pod
chwyciła i powstawszy ze sv.rych miejsc odśpiewała z zapałem . 

Wiktor Brumer: 
„Kośc iu szko pod Rac ław icami" w Teatrze Polskim [Warszawa 

l 933 r. J unaocznił widzom bohaterstwo i poświę ce nie, by ł a po teozą 
czy nu Wodza_ (.„) Apoteoza ta nie m iał a żadnych pretenaji literackich, 
przemawiała do widzów dzię ki swej prostocie i dz ięk i temu dla każd ego 
by ła zrozumia ła. Kul t bohaterstwa - to mało . „Wese le" by ło ostrzeże
niem. Dlatego obie te sztuki stale powinny należeć do repertuaru że lazne
go scen polskich. 



Tadeusz Żeleński (Boy): 
Sądzę, że niejeden cudzoziemiec, będąc na „Kościuszce pod Racła

wicami" musiał sobie zadawać pytanie: „Z czego oni właściwie tak się 
cieszą?" Ale życie polskie jest jednym ciągiem paradoksów.( ... ) Kościusz
ko Anczyca jest mężny i łagodny, i przebacza nieprzyjaciołom i puszcza 
wolno sipiegów i nie karze zdrajców. Wystarczy mu powiedzieć: „Dzieci, 
weźcie mi tę baterię" i chłopi zakrywają wyloty armat czapkami-. Takie
go żądano wówczas bohatera. Jaką rolę odegrał w ówczesnym życiu „Koś
ciuszko pod Rac.ławicami", krzepiącą czy usypiającą? To za obszerny 
temat na te rozważania i mało aktualny. Faktem jest, że pomógł trochę 
żyć. Bez niego wszystkie zbiorowe manifestacje uczuć narodowych zmie
niłyby się w jedną mszę żałobną. Zapotrzebowanie na optymizm stawało 
się absolutne. 

1933. 

Opracował: Piotr Mitzner 

ILUSTRACJE: 

I. Michał Tarasiewicz w roli Kościuszki. Teatr Miejski we Lwowie, 
1901. 

2. Ludwik Solski w roli Kościuszki. Teatr Miejski im. J. Słowackiego 
w Krakowie, 1911. 

3. Scena nobilitacji BartoS'la. Kościuszko (Janusz Warnecki) i Bartosz 
(Bogusław Samborski). Teatr Polski w Warszawie, 1933. 
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