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POWRÓT 

Kości11s:ko pod Raclawicarni Władysława Ludwika Anczyca po ześćdzies ięciu 
latach nieobecn ści powraca na scenę warszawskiego teatru. Wystawiono go ostatnio 
w Teatrze P I kim I I ]jstopada l 933 w reżyseri i Aleksandra Zelwerowicza i sceno
grafii Karo la F rycza. ) Przyczyn tej tak długotrwałej absencj i było co najmniej parę. 
Dość zgod nie uznano , że drama t Anczyca mocno się zes t a rzał, że jego bogoojczyź
niany pa triotyzm, prostoduszne przesłanie społeczne w duchu solidaryzmu narodo
w go, nat rętny dydaktyzm, mocno uproszczony obraz zdarzeń historycznych 
i melodrama t yczność głównego wą tku są tak ściśle związane z latami niewoli 
i e tetyką dziewiętnas tow iecznego teatru, iż współczesnego widza mogłoby jedynie 
i rytować i śmieszyć . Sla ości tego utworu, anachroniczności j go stylistyki jesteśmy 
w pełni świadomi. Pragniemy jednak ten negatywny ąd o Kości11s:ce pod Rac
/awicami poddać próbie sceny. Sądzimy, że zarówno dla teatru, jak i dla publiczno · ci, 
będzie to ciekawe doświadczenie. Być może dzięki niemu czegoś in teresującego 
dowiemy się pat riotyźmie i menta lności naszych przodków. Czy naprawdę, aż ta k 
daleko odeszliśmy od sposobu odczuwania i myślenia Pola ków doby niewoli? Czy 
legenda o Na zelniku w chłopskiej ukmanie i jego kosynierach, która tak poruszył a 
sześć pokoleń P laków żyjących pod zaborami utraciła już wą moc, czy też może 
nada l jest w stanie na wzruszyć i podnos i ć na duchu. Emocje jakie wzbudziło przed 
la ty udostępnieni lwowskiej Panoramy Racław ickiej Jana Styki i Wojciecha Kossaka 
we Wrocławiu , przemawiałyby za tym d rugim. Panorama Racławicka, tak jak dramat 
Anczyca i film Józefa Lejtesa z 1938 rok u pod tym amym t y tu łem, odtwarzają przy 
pomocy środków jakimi dysponują tak różne sztuki ja k malarstwo, teatr i fi lm 
przebieg Ra I wickiej bi twy. Wszystkie trzy dzieła spotkał identyczny Io ·. Po Drugiej 
Wojn ie Światowej t nalazly ię na indeksie . Uznano bowiem, że zawarty w nich obraz 
walki Polaków z Rosja nami si.a nowi zagrożenie dla stosunków polsko- radzieckich. 
Gdy prze ta ła działać cenzu ra Ko "ci11szko pod Racławicami został wystawiony, po raz 
pierwszy po wojn ie, 24 VI 1989 roku w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach 
w reżyserii Bogdana Augustyniaka. 

Sztuka Anczyca cieszyła się zupełnie niezwykłym powodzeniem u pu bliczności. 
Do czasu pojawieni a się Wesela była najczęściej graną pol ską sztuką . Zresztą Wesele, 
kt · re jest także rewizją racławick iej legendy o chłopskich kosynierach i zbrataniu się 
panów i chłopów w walce o n iepodległą Pol kę, pewnie by nie zo lało napisane, gdyby 
wcześniej nie było Kości11s::ki pod Racławicami . Od swej prapremiery w teatrze 
krakowskim, 26 XII 1880 roku, przez blisko pół wieku ztu ka ta na l eżała do żelaznego 
repe rtuaru tamtej zych scen (po raz ostatni zagrano ją w Teatrze Miejskim im. J. 
Słowackiego 19 II ł 928 roku, dając jej 402 przedstawienie). Podobnie było w teatrze 
lwowskim. gdzie dramat Anczy a pojawił się na afiszu 14 V 188 1 roku . a więc w pól 
roku po p rapremierze krakowskiej. Nie tylko publiczność galicyj ka chodził a tłumnie 
na Kościus;kę . Pon ieważ o gra niu tego dramatu na scenach zaboru rosyjskiego 
oczywiście nie było mowy, z Kongresówki i z Ziem Zabranych j eżdżono do K rakowa, 
alb jeszcze częściej za trzymywano się w tym mieście w trakcie powrotu z galicyj kich 
kurortów, aby obej rzeć w teatrze D:::iady , Wesele i właśnie Kościuszkę pod Rac
ławicam i. (Cenzura pruska pomimo pewnych oporów zgodziła się na wystawienie 
Kości11s;k i w Poznan iu 21 Il ł 890 r.). 



Dopiero w trakcie Pierw zej Woj ny Światowej , po wycofan iu s ię Rosja n. już pod 
okupacją niemiecką. mogły wystawić Ko.~ciuszk ę tea try Kongresówki i Ziem Za
bran ych . Najpierw za2rano go w Teatrze Wielkim w ŁodLi (14 JX 19 15), a następnie 

w War wwie ( 16 X 19 15 w Tea trze Małym , a 15 VI 191 6 w Teatrze Wielkim), Lubli nie 
(20 IV 19 16, Wilnie (X 19 16) i K ijowic (2 1 VII 19 17) . 

Po odzy ka niu n iepodległośc i , w wolnej Polsce, ztu ka A nczyca nic budzi ła j uż 

takich emocji, s t ąd też zaintcrcsownie nią teat ru i p ubliczno ' ci zma l ało . Wspan i ała 

tradycja teatra lna związana z tym drama tem , k tó rą wspóltwou yli najznako mitsi 
ak torzy, reżyse rzy i ccnografowie (insc nizację plas1yczn<1 opracowali m .in. Włodzi 
mierz Tetmaje r, Wojciech K ak i Andrzej Pronaszko), przerwana została dość 
gwałtownie przez Drugą Wojnę Świa tową i później zy zakaz grania teg ut woru. 

Kościus:ko pod Raclall'icami oprócz 1ea trów zawod owych grał y także tea try 
amatorskie, w kraj u i na emig racj i. Sz Legółn ie chi;: tnie wystawiali ją c hłopi 
zorga nizowani w ruch u ludowym, wi dząc w niej argument w walce o swe p ł ne prawa 
obywatelsk ie. T rudno wprost przecenić rnaczcnie tego dramatu dla edukacji 
patr!otycrnej szerokich rzesz chłopst wa i proletariatu . 

Zródłem tego niezwykłego powodzenia sztuki by ła jej odmienn ość na tle 
drama tów d by porozbi orowej podejmujących prawę walk i o nicp d l głość . 
Przytłaczająca w iększość tych utworów poświi;:co n a jest na rodowym k lęsk om 
Z Kościus:ki pod Rac/cmicami przywoł uja <.:ego d ni tryum fów i zwycięstw bije 
natomias t optymiLI11, wia ra w na rodową sol id arność , p rzekona nie, że P lacy są 
w . tanie wybić s i ę na niepodległość . Tę wiarę i nadzieję dawała ztu ka A nczyca 
Polakom żyjącym w cza ach niewoli . Z tak<1 i n tencją był Kościus:ko pisany przez 
Anczyca i zadanie swe spełni ł z naddatkim . ważamy , że z tej choćby racj i zapoznany 
d ramat A nczyca zasługuje na wdzięczną pamięć i to nie tylko hi to ryków litera tury 
i teat ru , lecz wlaśnie tea t rów. 

Po nad sto dzi esięć la t jakie u plynęlo od napi ania Ko.~ ius:ki pod Raclall'icami 
pozwala zagrać ten utwór z ca łym dobrodziej twem inwenta rza, potraktować go jako 
przejaw raczej przeb rzm i a łego już myślenia na rodowej hi t rii i niezwykłe 
zna mienny rozdzi a ł w dziejach pol kiego teat ru , budzący\\ równej mierze wc:iekawie
nie, roazewnienie co rozbawienie . 

Prctck tem d o sięgn ięc i a p ten naj s ł ynniej szy melodrama t patrio tyczny S<! 
obchody d1 usetnej rocznicy Insurekcji Kośc i uszkowsk iej. Ciekawi nas jed nak 
. ZC7egól nie jakie ucz ucia i refl eksje bi;:dzic wywoływa l dzisiaj Ko.frius-:.ko pod 
Raclall'icami, w demokra tycznej Polsce, dy zanika tradycyjny pa tr io tyzm lub 
przebiera postać prymi tywnego nacjonali1mu i ksenofobii? Ja kie refl eksje wywołaj ą 
gloszone ze sceny hasla narod owego s lidaryzm u w . ytuacji gdy rozpad ) się mit 
Solida rno ' ci? Jakie emocje wzbudzi dz i e ło glory fi kują e chłopa ja ko Po la ka i o bywa
te la w cza ach gdy scenę poli tyczn<1 zdominowaly pa rt ie i ruchy o rodowodzie 
ludowym? 

Id a sięgnięcia po Kościus-:.k(' pod Raclu1ricami w chwili o b cnej . nie da się u kryć. 

jes t n ieco przewro tna, ale tym bardziej jes teśmy ciekawi jakie reak j e wywoła . 

Rafa! Węgr=.1'11 iak 

WLADY LA W LUDWIK ANCZYC. pse ud . Kazimierz Góralczyk, A. W. Laso ca . 
d1 ienni kaf/, poeta , drama tu rg, proza ik. tlumacz. Urodz ił się 12 grudn ia l 823 w Wi lnie. 
Był synem Zygmu nta i Barbary z Hrehorowiczów, akto rów. W l 826 Anczycowie 
pr1enie 'l i s ię do Krakowa . Ta m uko 1i cął G imna7j um św . Anny i Wyd; i a ł Fa rmacji 
Uniwer yte tu Jagie ll ńskiego . Bra ł udział w pow laniu krakowsk im 1846. Po upadku 
powstania pędLi ł 14 mie ięcy w więzieniu . 25 XI 1852 roku poślubił Teklę z Bryn iars
kich . Stopniowo rezygnował z prakty ki farmaceu tycznej na rzecz pracy literackiej. 
W latach 1858- 1867 mie zka ł w War zaw ie, gdzie współpracował z tamtej zą prasą 
(m .in. „Tygod nikiem Ilustrowa nym" , „Gazetą Codzien ną", .. Wędrowcem" . „Błusz

~zem" ) a nas tępn i e redagowa ł „ Kalendarz J. ngra" (1861-66) i „ Przyja iela d7ieci" 
( 1865- 66). Po 'więcił si przede w zy tki m tworzeniu literatury dla ludu m. in . D:ieje 
Polski 11 · -4 obra::kad1 ( 1863). W 1868 przeniósł sii; z powrotem do Krakowa. W 1875 
zakupił niew i elką d ruka rn ię, któ rą przekształcił w powai.ny za kład, rozbudowany przez 
jego syna Wacława Zygmu nta . Zmarł 28 lipca ł 883 w Krakowie. 

Z jego poezj i n ajwiększ11 po pularno ' ć zyskały : wit:rsz o Edwa rdzie Dem bowskim 
F.misuri11s: ( 1848 ). poema t Ty rreus: ( 186 1) oraz Pieś1i str: e/có11· ( 1862 ) i Śpic 11 · kmieci 
polskich ( 1863). k tóre weszły do cyklu Pieśn i :hud:onych napisany pod wpływem 
Powscania Styc7niowego . Prawdziwy ro7głos przyniosł y mu jednak d ramaty o tema tyce 
wiejskiej i historycznej: Chłopi ur.rsrokraci ( 1849), Loh:o iriunie ( 1854), Flisacy ( 1855), 
Bla:ek opętany ( 1856), Emigracja chłopska ( 18 6), Kości11s::ko pod Radall'i ·am i 1880) 
i Jan Ili pod Wiedniem (!883 ). W jego d robku 1najduje s ię ponad to mnós two 
przeróbek . adaptacj i i tł umaczeń utwo rów scenicznyc h (naj łyn n iej szy 7 nich to Ro /Jert 
i Bertrand c·::.l'li Dll'aj d od:ieje wg Brunswicka i Lcuvena ). 



Kochan l' Wladvslml'ie! 
Pis; tr!ko Jak 11aj1l'lęcej takich r:::ec:c.1· jak „Ko.frius:::ko ", a ju:: Ci 11·s:::ystko 

daruię : 11• Ojc::yinie duch upada, staraj::e się utr::vmać wiar,, 11• niepodleg/ość , 

kiedy mas::: ralent po temu . S/ic:::ny.1est twój „Kościus:::ko " i Pan Bóg Ci 11agrod:::i 
m_d/ s:::lachetną, byleś tylko w pychę się nie nadyma/. a pracoll'a! jak eh/op 1w 
roli, nie dla Slmry , a dla pożytku tej kochanej maiki na ·zej. [ „. ] Kiedy !:eś ll'ięc 
:::na/a:::/ Sll'Oją drogę, dalej ::o/nier:::u. mas:::eruj. bo to nie !:arfy , ale Śll'ięry 
obowiq:::ek . Nie robię Ci żadnych 111rag krytyc:::nych, bo te by się psu na hudę nie 
zdały : ivs:::yscy esteci są głupi, nie wchodzą w to, co najwa::niejs:::e - 11· ducha 
au1ora i li' środk i . jakimi ro::por:::ąd:::.ać mu dano [„.}. D:iękuję Ci :a dedykac)I/ . 
Imię 10, pogll'alcone i wy.śmiewane nie ::dobi.frontu T1voj(>j hudmrli. Bóg ::: Tohą , 

Władku - pis:: jak najwięcej, a niech się ludek ci(>s::y. 
Wasz . pokąd nęd:::nego ::y11•01a 1rys1arc:::y , Teofil 

List Teofila Lenartowicza do W. L. Anczyca . 
pisany we F lorencJi, 25 września 1881 rok u. 

Bóg :::apiać :a sloll'o :::achęty . ale do dedykacji . którą Ci w 1wj11')'::s:::ej 
ll'd=ięc::ności ::a ślic:::ną „ Billl'ę Raclall'icką " i :::a my.~/ napisania „Kofrius:::ki" , 
mimo lwej wied:::y :::lo::ylem - po:::ll'ól. niech Ci opis:::ę wra::enie public::nofri. 

Kiedy pr:::ed kilku la/I pr:::edstall'iono „Ko1~(ederató11 Barskich ·· ulamek 
rlumac::ony pr::e::: O/i:::arull'skiego - był tłok w tearr:::e i podc:::.as ka:::ania księd:::a 

Marka lud::ie podes::li płakali - mlod:::ie:: :: iewala! a po sko1ic::eni11 wi·chod::ąc 
11yr::ekla na odgrzebywa11ie :::ap/eśnialego patrioty:::mu! Pell'nym ll' ięc bylem. ::e 
i „ Ko.frius::kę " stars:::e tylko pokolenie odc::uje sercem. Ale d:ięk i Bogu 
:::all'iodlem się - :::dairnlo się , ::e 11aj1vi{'C<'.i kilka pr:::edstall'ie1I wytr:::yma 
- w nied::ie/ę pr:::ys:::lą 34- te.1 

Kiedy po ra:: pierws:::y grano „Ko.fri11s:kę ". to :::ra:::u pierll'.s::ą po/Oll'ę 

odd:::ialu pierws:::ego pr:::.i jęto::: :::ajęciem. lee::: cltlodno - ale gdy pojawiły się na 
r)'11ku krakoll'skim tłumy :brojnych r::emie.f/11ików , poc:::cill'i s::ewcy i r:::e::nicy, 
; apal się poc:::ąl bud:: ić, a podc:as pr:ysięg i Kościus:ki ogarnęło tłumy 
ll';;rus:::enie niewysloll'io11e. Nie móll'iąc o drugim odd::iale. 1r k tórym d:::iki .{pie1r 
i ro:::pasanie Moskali gro:ą pr:::ejęlo publikę - ale pragną/bym, aby.f mógl hyc: 
!Miadkiem plac:::u i lka11ia i starych. i młodych. gdy Jan lirnik, pr:::y akom
paniamencie mu::yki. Twój pr:::ecudny deklamuje ustęp„ . Cis:::a, połykają ka::de 
s/01vo , a lzr sply ll'ają po /ll'ar:::ach. Jakie ::a.f w:::rus:::enie, niech Ci 10 poslu!:y :::a 
do11·ód . ::.c gdym na pierws:::ym pr:eds1awieni11 pos:::edl pod:ięko 1rnć ak1oroll'i :::a 
pr:eślic::ne ll'ypowied:enie tego ustępu - :astatem go ryc:::ącego spa:::matyc::nym 
plac:em i 11ie mogącego pr::yjśc: do siebie , 1ak by/ do glęhi dus:::y pr:::ejęty . 

O gdybyś slvs:::a/ ::e ceny potęgę własnego słowa i wid::ial topniejące we Izach 
serce publiczności ! Ja sian - d:::i · ju:: się ostr:::e/alem. ale na pierws::ych 
przedstawieniach płakałem jak dz iecko. Obra::. cudowny: pod lipą slar:::ec, 
otoczo11 1· kobietami i d:: iećmi - dokola gromada eh/opów, krakusów w bialych 
sukman~1d1 , w c:erwonych czapkach. potykających każde slowo a na c:::ele 
Bar/os:: Glowacki - taki, jakiegoby.~ sobie ty lko mógl ::.yczyć , pe/en d::iarskofri 
i ognia : a kiedy =awola „Dalej ludu wiejski chwytaj cepy i kosy - Jezus Maryja! 
do broni! do hr on il· ' to dreszcz pr:::ejmuje publiczność i grzmot oklasków 11•str:::ąsa 
salą - jak gdyby to by/a r:::eczywistofr. 

Blogoslawie11stwo ll'J'Cltod:::ących na wojnę kosynierów, pr:::y kościelnym 

.śpiewie cltv/ącvclt się do ::iemi. tak:':e w::: rusza do głębi . Zdobycie baterii 
i zako11c::(>l1ie s::111ki niewypo111iedziane budzi ciep/o. 

Na przedstawienia ;;je:':d::qją się :: odległych okolic,:: Królestwa przekradają 
się , a i Moskale przyjeżd::.a/i , naturalnie srodze ziry towani. Poczciwi studenci na 
pamięc: całą s::: tukę umieją - ta 111/od:::ie:: . ziewająca na „Konfederatach ", 
ro:::gr:::ala się s::lacltetn.vm ogniem patrioty:::mu Ro:kos::: patr:::d 11ie na scenę , ale 
na publikę. Żyd:::i pys:::nią się Abrahamem - a gdy ra::: kilkud::: iesi,•ciu chlopó11• 
::: okolicy :::1rie:::io110 i partner c::erll'ienil się chłopskimi c;;apkami .,Jakhy nasiał 

maku " - to trnd110 opisal: wra:':enie,jakie na 11ich 111ywarła s::ruka. Ca/o.fr'. ich nie 
ogarnę/a , ale Kościus::::ko i Bartos::: - ::a każdym ll'ejściem ll'ali/i im brall'o i 11• głos 
uwagi robili. Jaki.~ ::.a.~ go.1podarz o tr::y mile prz)jecha/ z ::oną , a gdy mu 
powiedziano , ::.eju:': biletów nie ma , ::mrn/a/· O panie, mnie ta nie idzie o pieniąd:::e 
- ja dam i po papierku od osoby , ale musiwa widzieć Bartosza , bo już o nim takie 
cuda opowiadają we ll'Si, i e się nie rus::ę stąd, aż mię puścicie' 

Ale dofr tego, ll'ca/e nie pis:::ę , aby mi się :::dall'alo , :':em coś nad::wyc:::ajnego 
utworzy/, ale abym się :: Tobą podzieli/ tą wielką radością . że mimo gwaltoll'nego 
tępienia cieple1s::::ych uczul: - mimo noll'oczesnych nas:::ych historyków, plwają

cych na naszą pr:::es:lość . mimo mareriali:::mu, ogarniającego dzisiejs:::e spole
c:::e11stll'O - s: lache111a i święta milo.ść Ojczyznv goreje w sercach narodu 
- poczciwe uc::ucia nie wygasly - a postać Kościus:::ki , niby jakaś święta , 

legendmra , unosi się nad ro:::s::arpa11y111 narodem i zlewa nań promienie ciep/a . 
Kiedy c:::ytalem pierws:::y ra::: Twoią „Bitwę Raclawicką" rozplakalem się 

i mówi/em: có:':by ro za cudowna r:::ec: by/a , gdyby ją odczyrywać ludowi .żywym 
i ciepłym słowem . Używam te!: Jera:: 1r pe/ni tej ro::koszy, patr:::ąc na twarze 
w:::rus:onvch sluchac:: r„. Gdybyś to mógł słyszeć , nie wytrzyma/byś i płakałbyś, 
własnych. sló1r słuchając tak jak ja. jak wszyscy , nad nas;:ą nędzą i sieroctwem 
plac::ą. 

Li st W .L. Anczyca do Teofila Lenartowicza 
pi any w Krakowie. 28 wr?..Cśnia 188 1 roku . 



Oddział V Nobil ifl./(ja, Kraków l91 1 

Dekoracja do ddzialu Il Barros:: Glo11'C1cki, Kraków 191 1 

Kościuszko pod Racławicami!. .. Któż z nas nie poczuł łzy wzrusze
nia w oku na widok przysięgi Naczelnika na rynku krakowskim, 
komuż nie grała pobudką czynu rzeź w Kozubowie, kto nie ubawił się 
serde znie spotkaniem Lichockiego z Katkowem opodal widowni 
racławi ckich zapasów? 

Jest w tym utworze coś, co mu nieśmiertelność zapewnia, co czyni 
z niego sztukę, którą bodaj największą liczbę z polskich przedstawień 
osiągła , a zawsze j d nako wzrusza i rozrzewnia, zapala i podnosi [„.} 
I jeżeliby nam przyszło odpowiedzieć wprost na pytanie: co zapewnia 
Kościuszce pod Raclawicami nieśmiertelność - rzekliby ' my: ukazanie 
nam za pośred nictwem obrazu z przeszło ' ci skreślonego w niesłychanie 
jasnym, promiennym, erdecznym, wprost za duszą chwytającym 

idealizmem - przyszłości, której każde polskie serce pragnąć musi [.„] 
Kościuszko[ ... ] mi ał być z jednej strony protestem przeciw materia

lizmowi, przeciw tym, którzy „plwają na na zą przeszłość" - z drugiej 
za" przzeciw kosmopolityzmowi i hasłom socjalnego przewrotu [ ... ] 
Anczyc politykiem nigdy nie był: w pierwszym okresie życia wyznawał 
zasady skrajnie radykalne, pod koniec życi a założył przeciwko tenden
cjom Tek i Stańczyka przeciw historiogra fii spod znaku Walewsk iego. 
Kalinki i Szujskiego, otwarte i kategoryczne „veto" w Kościus::.ce pod 
Raclawicami. Jego służba publiczna nie nosiła nigdy cechy partyjnej, 
a jego credo treszczało się w programie li rnika mazowieckiego: 
„kochać Polskię nie połową, ale całą duszą" . Co owo ko hanie mogło 
osłabić, co nakazywało je rozdzi elić na połowę - przeciw temu dz i ałał . 

S tąd niechęć przeciw dok trynom socjalistycznym - stąd również 
niechęć przeciwko ,,gasicielom ognia".[ .. . ] 

Impuls do napisania Kościuszki pod Raclawicami dał - wedle 
osobistego zeznania Anczyca - poemat Lenartowicza Kościus::.ko . 

Było to jednak tylko źródło ogólnej podniety twórczej, kierowanie 
myś li w stronę pełnej glorii chwili dziejowej [ ... ] ze źródła tego wyrósł 
bezpośred nio pomysł wprowadzenia do akcji , zresztą ubocznie, po
staci Lirnika z w tawką dek l amacyjną, dekoracyjny obraz mod li twy 
kosynierów przed pójściem w bój i kilka mało ważnych momentów. 
[.„] głównym korytem biegnie akcja historyczna, konstrukcja i wątek 
wypadków, będących ba rdzo ścisłym i wiernym odbi iem dziejowych 
zdarzeń pomiedzy 24-tym marca a 4-tym kwietnia 1794. 



Dekoracja do oddziału I Pr::ysięgu. Kraków 19 1 l 

Skąd czerpał Anczyc tło historyczne? - potrafimy odpowiedzieć 
na to z całą ściśło'cią: w oddziale I- m (Pr:ysięga). Il- gim (R: e:: 
i r Ko:uhoirie) i IV- tym oparł . ię o pamiętnik Filipa Lichockiego 
- o nowę do oddziału 11 [-ego (Bartos: G/01r 1cki) i V-ego (Nohilita
lja) zaczerpnął z opowiadania Józefa Szujskiego pt. Ostatnia 11ohili-
1acja. [ .. . ] Takie były źródła historyczne, z któ rych czerpał autor; 
pozo "lala bezsprzecznie jego własno · cią, obok poszczególnych ry
sów i momentów oraz konstrukcyjnego związania cało · ci - idea 
naC7elna utworu : Bóg i Ojczyzna - podniesienie chłopa na piedestał 
chwały - zrównanie stanów, przekonań i wyznań wobec wspólnej 
Matki w nie zczęściu. [ .. . ] Nie szukać w nim dalekiej per pektywy, 
subtelnych niuan ów i załamań światła - prosty w nim rysunek, 
obliczony na zajęcie myśli jak najszerszej masy. W łońcu gorącego 

idealizmu i erdecznego entuzjazmu d la sprawy malowany, nie może 
zblaknąć nie spełznąć, bo z serca wyszedł i do serca przemawia - a to 
mu zapewnia świeżość nieśmiertelną. 

Marian S7yJkowski. Mono!{ra(ia , w: W. L. Anczyc. 
Życie i pisma, Kraków 1908. 
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PAPIEROWE KOSY 

Prapremiera krakowska 

Roman Żelazowski: 
Z jakim zapałem wzięliśmy się wszyscy do roboty! Ile trudności 

trzeba było pokonać, aby przy ubożuchnym stanie finansowym teatru 
podołać zadaniu. Dość powiedzieć, że kosy na drzewcach były 

z lektury powleczonej taniolą. Kosa żelazna kosztowała wówczas 
piętnaście centów, obawiano się nadmiernych wydatków na wystawę, 
bo co będzie jak ztuka nie zrobi kasy? [ ... ] 

[Podczas pierwszych przedstawieó] W momentach podniostych, 
jak na przykład przysięga Kościuszki. nie łzy, ale łkania przejmujące 
w audytorium. Płakała publiczność, arty ' ci, ma zyni ·ci, rekwizytorzy. 
Ja, który grałem Kościuszkę, z najwyższym wysiłkiem tylko mogłem 
zapanować nad sobą, aby nie ulec rozrzewnieniu, które w roli mej nie 
było wskazane. [ ... ] 

Korciły mnie tylko te papierowe kosy, które po każdej bitwie 
z Moskalami trzeba było na nowo naklejać. Po tarałem ię o to 
naturalnie, aby przekonać dyrekcję o konieczności sprawienia kos 
żelaznych. Mówiłem statystom, tym dziar kim zuchom, murarzom 
krakowskim : 

- Chłopcy, nie żałować kos, bo to na Moskale - bij co wlezie . 
Odpowiadali: 
- No to się 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 potłuczeni wychodzili po przedstawieniu [„.]. 
Po pierwszej serii przedstawień nastąpiła, po przerwie, druga, tym 

razem j uż były żelazne ko y, podwójna ilość staty tów i nowa 
wspaniała dekoracja i znowu wielkie powodzenie. Przyjeżdżali często 
do Krakowa żandam1i ro yjscy z granicy. Bywali czę to w teatrze 
- byli i na Kościus::ce . Ciekawe mieli miny!. .. Figury moskiewskie 
Katkowa, Denisowa, raziły ich, ale nie śmieli protestować, bo i na co 
by się to zdało w Krakowie . Raz tylko jeden z nich silniej poirytowany 
odezwał się do wego towarzysza: 

„A po czemu nie igrajut Kastiuszki pod Maciejowicami?" [ ... ] 



Komitet obywatelski postanowi ł zaprosić okolicznych włośc i an na 
przedstawienie Ko.frius:ki . Wykupiono bilety teatralne i rozdano pomię
dzy chłopów, którą zapełnili teatr. W czasie przed tawienia członkowie 
komite tu obserwowali jakie wrażenie wywarła sztuka na włościanach. 

- No cóż, podoba wa m się sztuka? 
- Czy ja tam wiem? Śwarn ie gro muzyka, ino za mało grają a za 

dużo gadają - brzm iała odpowiedź . 
- A wy ojcze co na to wszy tko mówicie. - pyta jeden z komitet -

wych jakiegoś starszego go podarza . 
- A cóż bym miał gadać, chcieli panowie żebyśwa tu prąszli, tośmy się 

zebrali, ino c7~S się mitrasy, a nie wiedzieć jesce wiele nam za to zapłacą. 
Jakaś babi na. siedząca na chodach, odmawiała pacio rki i nie 

chc i ała za żadną cenę wej · ć do teatru na przedstawienie. 
- Czemuż kobiecino nie wejdziecie na sa lę? - pytaj ą. 
- A ja ta m po co! zaczekam se tutaj j uż panowie sko 11czą swoje co 

mi do tego, nie ciekawam, co tam gadają. 
Byli jednak i uświ adomien i w łościanie, którzy mówili : 
- Bartos Głowacki to prawda i ten Kości uszek to tyż Jest p rawda, 

bo o ni oba Polskę zrobili , my o tern wiemy i dziękujemy panom żeście 
nam to pokazali. 

Recenzent „Czasu": 
Autor przysporzył polskiemu rep rtuarowi jedną z tych sztuk, co 

wiecznie świeżą będzie i wiecznie przepełni teatr, a jak zero ka Polska 
sławnym się stan ie i ci szyć się będzie niespożytą popul arnością. 

W teatrze ludowym 

Jakub Bojko: 
Dobry to więcej uczy człowieka niż naj lepszy kaznodzieja czy jakiś 

nauczyciel, a tylko bieda, że my chłopi daleko mieszkamy od miejsc, gdzie 
są teatry. a drugie, że nasza kieszeń na to nie zawsze pozwala. Kt widzi ał 
np. jak graj ą w teatrze sztukę Kofriuszko pod Racławicami. ten mi przyzna 
z jakim usposobieniem wyszedł z teatru i czy by nie był gotów lecieć na 
Moska li gdyby ta była oka1ja zaraz. Sto razy mógłby to czytać, ale to j uż 
takiego wrażen i a nie wyv.1rze na nim. jak gdy to grają w teatrze. 

1895 

Stefan Jaracz: 
Do w i [Krzyż koło Tarnowa na przełomie lat o iemdzie iątych 

i dziewięćdziesiątych XIX wieku] przyjechał pewien profesor gimnaz
jalny, objął niewielki folwarczek i gospodarował. Raz woła wojego 
fornala i powiada: „Weźmiesz, Wojtek pięć worków żyta i zawieziesz 
do młyna" . Chłop ukradł jeden worek i później za nic nie chciał się do 
tego przyznać . Profe or był demokrata, ludowiec, zak l ął „Niech cię 
szlag trafi" - i machnął ręką na piąty worek. Potem profesor urządził 
w stodole przedstawienie amatorskie. i graliśmy Kościus:kę pod 
Raclawicami. Ja grałem Kościuszkę . Stodoła aż się trzęsła od wes
tchnień, pochlipywań i płaczów. Przychodzi moment kiedy Kościusz

ko kłada przysięgę na k rakowskim rynku, że będzie bronił honoru 
- wzruszenie sięga szczytu. Wtedy nagle z o tatnich szeregów ktoś się 
zrywa i krzyczy. Na razie nie wiadomo co. Potem łychać rozbeczany 
głos Wojtka : „Panoczku - a ten piąty worek to ja u kradłem .. . " To była 
prawdziwa katharsis . Takiej katharsis nie doczekałem się nigdy 
w Warszawie. 

Gustaw Morcinek: 
Głowacki biegnie do armaty, macha ko ą jak wszyscy diabli i krzyczy, 

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

- Kanoniera gichnij w zęby!„ . Bij pieruna!. .. Kopnij do armaty!. .. 
Głowacki nie „gichnął w zęby ' kanoniera, bo to byl jego serdeczny 

kumpel. Po pro tu było mu go żal. Kopnął jednak w tekturową armatę 
tak mocno, że lufa ię oderwała i poleciała z wielkim hukiem na salę. 
Wówczas widzowie tekturową lufę zwinęli w kłębek i odnieśli zdumio
nemu Głowackiemu na scenę. I jeszcze go poklepywali po ramieniu 
i pochwalili głośno, a stary Somerlik weteran pod Solferino, zdjął 
swój medal z marynarki i powiesił Głowackiemu na piersi. 

- Mo z, faronie, za waleczność. A teraz graj dalej! ... 
I Głowacki teraz rozbijał się na scenie z au tryjackim medalem spod 
Solferino. Po przedstawieniu medal musiał jednak oddać. lnymi słowy, 
górnicy na widowni tak mocno przeżywali to w zystko, co działo ię na 



cenie, że zaczyna li współdziałać z aktorami . Jednego razu wpadli na 
scenę, gdy Kościuszko po zwycięstwie zacLynał swoją piękną przemo
wę o ojczyźnie, napoili go piewem, uk lepali po ramieniu, pochwalili 
i Leszli dopiero wtedy, gdy zrozpaczony reżyser kaza ł opuścić kurtynę 

i wyprosił ich ze sceny. 

W zaborz e rosyjskim 

Stefan Żeromski : 
[Kielce, 26 J 1883) Leon Lichterowicz, kolega pożyczył mi Koś

cius:kę pod Radmricami. Znów beczałem! - j akież to cudne! Na 
każdym krok u to. co najświętsze dla nas! 

Józef Kotarbiński 
w ·pomina, że około roku 1890 został wezwany przez generała 

Dymitra Palicyna. prezesa Warszaw ·kich Teatrów Rządowych . Cho
dziło o zdjęcie przeL cenzurę jak iejś sztuki dotyczącej rewolucji 
francuskiej. Nagle Palicyn wykrzyknął: - „Co tam rewolucja francus
ka! Gdyby to nam puściła cenzura Ko.fr ius::: kę pod Rac/all'icami !" 

W przededniu odzyskania n i epodległośc i 

Zygmunt Nowakowski: 
Te hrabiny krakow kie! Jedna z nich, Boińska chodziła absolutnie na 

każde przedstawienie Kościus:::ki pod Raclawicami. Na każde! Towarzy
szyło jej dwóch sążnistych lokajów. Siedziała spokojnie na obrazie 
pierwszym, płakała na drugim, ale przychodził obraL trzeci, czyli ,,Rzeż 
w Kozubowie''. W chwili, gdy odzywała się muzyka kozacka i nadciągają 
Moskale, hrabina mdlała jak na komendę, lokaje wynosili babę z teatru, 
co nie przeszkadzało bynajmniej, że musiała kupić sobie lożę na następny 
spektakl Kofrius:::ki, podcza którego powtarzał się niezmiennie cały 
program z zemdleniem dokładnie w tym samym miejscu. 

Wacław Syruczek: 
W owych cza ach w Krakowie nie było goręt. zego marzenia dla 

„studenta" z gimnazjum jak wystąpić w teatrLe w Kościus=ce pod 
Racławicami. Oczywi'cie w roli statysty . Występ taki nadawał szczęś
liwcowi nieprzezwyciężony urok w oczach kolegów. Być żołnierzem na 
scenie - było to jedyne ujście dla ,. nów o potędze" . [„.] W'ród 
żołnierzy Józefa Pił udskiego, którzy w roku 1914 wyruszyli z Krako
wa, n iejeden zawdzięcz I swą decyzję ztuce Anczyca. Iluż z nich, gdy 
szli z Oleandrów ku rogatce warszaw kiej, miało przed oczyma 
papierowych żołnierzy ze sceny. 

Adam Grzymała-Siedlecki: 
Trzy dzieła opanowały myśli i uczucia narod u w okresie niewoli: 

Pan Tadeus: , Trylogia i Kościus:ko pod Racławicami. 
1915 

Juliusz Leo: 
[12 XI 1916 w Teatne im. J . Słowackiego w Krakowie na 

przedstawieniu Kościus::ki pod Racławicami obecny był Józef Piłsudski.] 

Pamiętam moment przysięgi Kościuszki na Rynku krakowsk im, 
podczas której Sol ki odtwarzający po tać Naczelnika, stał zwrócony 
w stronę Komendanta - Pamiętam tę chwilę jakby to dzi · było . 

Przejmujący werbel bebnów żołnierskich, uroczyste słowa, padające 
w ciszy teatru ... a potem „Jeszcze Pol ka nie zginęła" . 

W wolnej Polsce 

Henryk Cepnik: 
N igdy nie zapomnę wrażenia jakiego doznałem [podczas przed

stawień granych w l 921 roku na Górnym Ślą ku przed plebi cytem] 
kiedy po raz pierwszy zauważyłem jak podczas przysięgi Ko · ciu zki 
publiczność powstała z miej c i ze złożonymi do przys ięgi palcami 
powtarzała szeptem słowa Naczelnika w ukmanic . Ja, człowiek 

teatru, otrzaskany od najmłodszych lat ze wszystkim, co teatr daje 
i dać może, nie umiałem się powstrzymać od łez w tej chwili. [ ... ] 
Entuzjazm publiczności podniósl ię do największego napięcia w obra
zie przedstawiającym bitwę racławicką, przy dźwiękach Hymnu 



narodowego. Hymn ten publiczność podch wyciła i powstawszy ze 
swych miej c od:piewała z zapałem. 

Wiktor Brumer: 
Kościus::ko pod Raclail'icamiw Teatrze Pol kim (War za wa 1933 r.] 

unaoczn i] widzom bohaterstwo i poświęcenie, był apoteozą czynu 
Wodza . [„ .] Apoteoza ta nie m i ała żadnych pretensji literackich, 
przemawi ała do widzów dzięki swej prostocie i dzięki temu dla 
każdego była zrozum i ała . Kult bohaterstwa - to mało . Wesele było 
ostrzeżeniem . Dlatego obie sztuki stale powinny należeć do repertuaru 
żelaznego scen polskich. 

Tadeusz Żeleński (Boy): 
Sądzę, że niejeden cudzoziemiec, będąc na Kofriu.cce pod Rac

lcll1' icami musiał sobie zadawać pytanie: „Z czego oni właściwie tak się 
cieszą?" Ale życie polsk ie je L jednym ciągiem paradoksów. [.„ ] 
Ko' ci uszko Anczyca jest mężny i łagodny, i przebacza nieprzyjacio
łom , i puszcza wolno szpiegów, i nie karze zdrajców. Wystarczy mu 
powiedzieć: ,,Dzieci, weźcie tę baterię" i chłopi zakrywają wyloty 
armat czapkami. Takiego żądano wówczas bohatera. Jaką rolę 

odegrał w ówczesnym życiu Kościus::ko pod Racławicami, krzepiącą 
czy usypiającą? To za obszerny temal na le rozważania . Faktem jest, że 
pomógł troche ż:yć. Bez niego wszystkie zbiorowe manifestacje uczuć 
narodowych zmieniłyby się w jedną mszę żałobną . Zapotrzebowanie 
na optymizm stawało si ę absolutne. 

1933 

Opracował : Piot r Mitzner 

Oddział I Przysięga, w Teatrze Pol kim w Wa r 7.awie w 1933 
Ja nusz Warnecki jako Kości uszko 



"KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI" 
W TEATRZE WIELKIM W WARSZAWIE W 1916 

Koniec wiosny 1916 roku otworzył wreszcie zamknięte dotychczas 
przede mną wrota Teatru Wielkiego, który - włączając się wtedy do 
entuzjastycznie prowadzonej ak ji przypominania społeczeństwu ta
kich wielkich epizodów naszej historii narodowej, jakie były dotych
czas zakrywane przez rosyjską cenzurę polityczną, wprowadził na swą 
scenę słynny w swoim czasie „obraz historyczno-ludowy" Ludwika 
Władysława Anczyca Kościuszko pod Racławicami. Podobno poprzed
niego roku jakieś fragmenty wielkiej machiny dramatycznej zostały 
odegrane w którymś ze stołecznych teatrów dopiero teraz pokazano ją 
w takiej oprawie sceni znej , na j aką ona szczególnie w t edy, po 
bardzo uroczystych obchodach rocznicy Trzeciego Maja - naprawdę 

zasługiwała . 

Premiera odbyła się w czerwcu, chociaż nie pamiętam, czy z matką 
i z Mietkiem byłem już na owej premierze. Wiem w każdym razie, że 
byliśmy na tej sztuce jeszcze przed wyjazdem na wakacje . Co 
ważniejsze, ojciec doskonale przygotował mnie do odbioru całego 
przedstawienia, nie tylko bowiem polecił mi ponownie przeczytać 
swoją broszurę Rewolucja Kościuszkowska , gdzie ro.in. dokładniej 

obejrzałem portrety głownych jej bohaterów, ale dał mi do lektury 
pełny tekst sztuki Anczyca, tak przygotowany, z łatwością śledziłem 
rozwij ającą się na scenie akcję dramatu a nawet (o dziecinna chętko 
popisu!) wyprzedzałem ją czasem, cicho szepcąc do mamy albo do 
braciszka, czego mogą się teraz spodziewać. 

Pierwsza scena zaskoczyła mię, cała bowiem ogromna komnata 
prezydenta Lichockiego tonęła w mroku, on am zaś siedział przy 
niedużym stoliku (nie: stole, jak wyczy tałem w didask aliach), wydoby
ty z owego mroku światłem wycelowanego na siebie reflektora. 

- Mamusiu - wyrwałem się wtedy niby Filip z konopi. - On zaraz 
powie: „Skaranie boskie z tymi kobietami!'" 

- Skaranie boskie z takim jak ty urwisami. Siedź cicho i uważnie 
przyglądaj się grze pana Frenkla, bo to on wła ·nie gra Lichockiego. 

Oddzia ł V Nobilitacja w Tealr7.c Wielkim w WarS7..awie, 1916 

Tak oto po raz pierwszy zetknąłem się z postacią tego wielkiego 
aktora, którego wykładów na temat sztuki wymowy słuchałem po 
latach na uniwersytecie, i w którego wówcza , w Teatrze Wielkim, 
wpatrywałem się z tym większym nabożeństwem, że rolę swego 
antypatycznego modela prawdziwie po mistrzowsku. Ten jego strach, 
te miny, to dreptanie - było na co popatrzeć. 

Największy mój podziw wywołał wszakże ten epizod sztuki, 
w którym bardzo tarannie odtworzono przysięgę Kościuszki na 
Rynku Krakowskim, na tle Sukiennic i ogromnej wieży ratuszowej . 
Wtedy dopiero zorientowałem się w ogromnych możliwościach tego 
teatru, który nie darmo nazwano „Wielkim" . W żadnym innym 
warszawskim teatrze nie można by przecież pokazać takiego tłumu 
ludu i takich regulaminowych obrotów i marszów żołnierzy kościusz-



kowskich, ubranych w ówczesne narodowe kostiumy wojskowe. Sam 
Kościuszko (nie wiem, kto go grai) wyglądał mi trochę za młodo, ale 
jak obie przypomniałem pokazywaną mi przez ojc·a reprodukcję 

rysunku Stachiewicza (Przysięga Kościuszki). musiałem przyznać, że 
to, co widzę, jest nie tylko zgodne z prawdą historyczną ale jeszcze od 
niej - piękniejsze. Nie potrzebuję też fo tografii Sariusza Wolskiego, 
żeby jeszcze dzi iaj o wiele plastycznej niż na jego zdjęciu, widzieć 
Naczelnika i jego ruchy szablą wykonywanie na tle czerwonego 
sztandaru z wielkim białym orłem . Najsilniej mianowicie przemawiały 

wtedy do mnie dwa elementy owego przedstawienia - broń, przede 
wszystkim biała, oraz barwy: biel, czerwień , granat oraz zieleń . 

Dopisuję je zcze dźwięk, zczególnie zaś bicie dzwonów, które wypeł
niło w pewnym momencie całą widownię, a później metaliczny dźwięk 
młotów w trzecim akcie, w kuźni pokazanej na placu przed kościołem 
w Rzędowicach. 

Sceny bitewne, zbyt sztucznie odegrane, nie zachwyciły mnie 
bynajmniej, a kosy wyraźnie zawiodły „w akcj i' . Nie odpowiadały mi 
również często rozbrzmiewające w sztuce śpiewki (zwłaszcza chóral
ne), a na bardzo j akoś wyspokojone, czasem nawet niemrawo 
posuwając się, zakończenie sztuki patrzyłem już bardzo leniwym 
okiem. Jednym też iłniej odebranym jego epizodem był akt nobili tacji 
Barto za Głowackiego, pomimo że nobili towany nie przyklą kł (jak 
robili znani mi z lektury pasowani właśnie rycerze), ale stał sztywno jak 
słup, podpierajac się ogromną chorągwią . W sumie obejrzałem to 
przedstawienie z wielkim szacunkiem, choci aż bez entuzjazm u. Na 
pewno zresztą jako bardziej interesujące aniżeli sam tekst Anczyca . 
Była to przecież w końcu tak długo wyczekiwana demonstracja 
zakazanych treści i symboli . Ja odebrałem ją przede wszy tkim jako 
kolorową ilustrację moich obowiązkowych lektur z historii Polski . [„.] 

Juliusz Wiktor Gomulicki, Oc=ami d=iecka . 
Wars:u111skie ll'Spom11ie11ia teatralne z/{// 1914- 1917. 
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