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NASZ

BOGUSŁAWSKI

Kandydac; wstępujący na pierwszy wk studiów w Państwowej
Wyższej Szkol·e Teatralnej, mimo że ucz·eln.ia ta do akademickiej podtni·esiona została godności„ tzn. że przyjmować nam wolno tylko obywateli
i obywatelki z cenzusem „dużej" matury - .karncbydaci nasi nie dostateczne
na ogół posiadają wiadomości z za.kresu hdstorii kultury, literatury dramatycznej i teatru, zarówno polskiej, jak ·i cud'zoziemski·ej. Sienkiewicz
dla nich bywa pisarzem szesnastowiecznym, i on to jedynie Złoty okres
reprezentuje. Molier z Szekspdrem są tych samych dzi·eł autorami i ni·e
wiadomo w jakiej ich pomieścić epoce. Fredro, jako żołnierz napoleoński,
działa i kończy żywot oczywiście za Króla Stasia. Kraszewsl<"emu przypisuje się utwory Krasińskiego i vice versa. No, a między Gaszy~skim!
Garczyńskim, Goszczy11skim i Gorczyńskim nie ma ·absolutni·e zadneJ
są to poprostu te same o oby. Nie mówiąc o tym, że poję~ie
różnicy „humanitarny" uważa się za równoznaczne z pojęciem „kulinarny", z·e,
zdaniem jedlnej z uroczych służek Melpomeny, humanista czy humanitarysta „to ta.ki czlo\\'i•ek, co lubi dobrze zjeść".
Niemasz nic dziwnego w tej bardziej rozrzewniającej, niż oburzającej
ignorancji. Przyszłe Modrzejewskie, przyszli Kamińscy i Frenklowie nasi
to przeważnie cudem ocaleni wycho\vankowi•e obozów koncentracyjnych,
absolwenci Dachau, Oranienburga, Ravensbriick czy Oświęcimia. W najlepszym razie czegoś się tam uczyli na licealnych kursach podziemnych,
ale podczas Powstania i podczas wynikłej zeń tułaczki wszystko wywietrzałio im z głowy, a Wyzwolenie z,astało ich w zapomnianych przez Boga
i ludzi miejscowościach, dokąd z trudem „Czytelnik" dociera, gd,zi,e książki
na ]1ekarstwo nie znajdziesz, gdzie powstają jaki·eś imprezy teatralne. prowadzone przez spryciarzy nikomu ni.eo z1nanych, uni.kających k01ntaktu
z organizacją zawodową i Ministerstwem Kultury 1i Sztukii.
Jest jednak coś, co zastanawia 'w rozbrajająco bzdurnych odpowiedziach adeptów sztuki teatralnej. Oto nie zdarza się, by który z niich nic
nie. ~iedzia~ o. Wojciechu Bogusławskiim, lub prawił o nim głupstwa do
wyzeJ wym1en10nych podobne. Zastraszeni rz.ekomo „surowością" egzaminu, ożywiają się nagle, gdy ich o rodzica Sceny Ojczystej zapytać. Jeśli
całego je o życiiorysu ni·e znają, to 'Wi·edzą przynajmni·e j, że Teatr Naro?owy za\ożył, który i w okresie Sejmu Czterciletni1ego niejaką odegrał rolę
1 do 'Wybuchu insurekcji warszawskiej dzielnie się przyczynił. . Z sensem
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o „Cudzie mni<emanym" mówi1 ą, zna.nie im rsą kłqpoty dyrekrt.orski1e Bogu,-·
sławski1ego, 1
niecne intrygi Ryxa - starosty piaSteczyńs,k.i.ego, szykany cenzury zabo.rców, targowiczan protesty, apostolskire wielki1ego człowieka
teatru po całej Polsce wędrówki, ugory ·Chamstwa. sarmackieg10 użyźni:a
ją,ce . Zdają s 1ię oein<lć, cho·Ć ni1e wide o tym ;pow1i1edz.i1eć potrafią, patriotyczny, <liemokratyczny, w naj1piękni1ejszym mzumiteniu tego słowa, polityczny ·Charakter soeiny Bogusławski1ego.
Cz·e mu si'ę to dzieje, ż·e ci 'wzruszający arn alfabed - zresfztą udarowani
wyraźnymi zdiolnośc.irami soenkznymi, 'ho z 1
i nnymi 1nri1e opła·całoby się nam
mówić ujawniając doskonałą .niewtledlzę we wszystkkh dlzi,ed!zinach teorii' (mój Boż·e!) teatru, wś nie coś o Jednym j edynym Bogusławskim mo1

gą wykrztusić?

11iteratura o nim - jakże skąipa, jak prnestarzała, jakich luk
pełna za.równo dla nkh, jak daa przecirętnegio śmiiertelnika, i1nt,e resują
ceg10 się t·eatmm, j1est dzi1ś niedostępna.
Kt,óż/ z nich miał kiiedy w ręku urocze, choć obfitują 1ce w omyłki „Dzi,e je
Teatru Narodowego", nie mówi,ę już w pi:erwszym wydaniu, lecz bodaj
w lichym przed'mku Kaczurby? Na pewno ni1e szperali w Estrdchepz,e czy
Pepłowsk,irn. Skąd mogliby coś 1 wi1ed1zveć o sylwecie Wojciecha Bogu sław
sld'ego, pi•ęlmie przez jego wnuka, nie mniejszych zasług męża k~atru,
Władysława naheślonej? Albo o pracach Rulrikowski.ego, Brumera, Gallego, Bernaiekiego„ przyczynkach Siinorn, Korzeniewski1ego i jet>zcze· kilku
innych, wyez.erpujących już bihliograf'ię „przerd miotu"? A 'zatem? Domyślamy się, że istni1
eje jakaś sz.eptana legenda o tym, co „krzywdz ą c,e głos
ojczysty mniiemani'a umorzył, pi:sał, grał .i :graj ąicyd1 na czas późny stworzył", że mbodsłze akforstwo, k't óre prze'dwojenny PIST u'końc'zyl10, zapamiętało co ważn1 1ejsze daty i fakty z działalnośd Bogusławs.ki1ego i że
służy nimi przyszłym kolegiom, ni·eprzytomnym z trwogi przed egzaminami
wstępnymi. Mów1 ią za·p ewn.e bi1ednym nowkjuszom: „ Możede n.i1
e mieć
zielonego ,po jęcia o ·wszystkich dramatopisarzach i aktora.eh świata, ale
musicie coś •wi.edzi.eć o Bogusłrawskim, w pr z.eiciwnym raz.i1e ni·e przedśiniecie się przez ucho igielne 1
egzaim1nu!" I służ ą im okruchami swej uibogiej wi:edzy o narodzinach nowro·czesnej sceny polsk.ie.j.
Przy}emnve nam, ż,e wychowankowie nasi za takich katów nas 1U'Ważaj21,
ż.e przypisują nam taką 'brezwzg.Jędność w stosunku do tych, co „z cywila"
do teatru wchodzą i ważą się inie znać jedlniego z najbardziej czczo,niych
Sceny polskiej patronów. Opiinia ta zgodna jest całkowiic·iie z prawdą .
W staiflSzym pokoleniu teatrnlni:ków naszych ży}e ni,e,prnerwaiflie kult Bogusławskiego. Scvś,1ejsz1e >badania no'w:szy.ch teatw1ogów ni1e starły bynrajmni1ej żywych barw z jego portretu, jaki: się w nieśmiertdnej Ieg,endizie
o Mistrzu naszym utrwalił, owszem jreszcze si,ę on nam 1efektowniej, j1eszcze
dostojniej maluje, jeszcz·e gorętszy 'budzt w nas sentyment, gdy dlociernmy
do źródeł historycznych, do czysto archiwalnych danych, do prozy zakul'i.sia i potocznego. żyd1a, obiektywni e n&e nakłaniająoego do dlziałanda cudów.
Jest bowiem tak samo z Bogusławskim, jak z owymi męczreninikamil mimami rzymsk,imi, jak z Swiętym Geneizj'USZiem, Ardalionem, Porfirym
I-ym i II-im.
Przecież
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Na pozór nieprawdopodobnymi wydają się nam iieh cudowne nawrócentl'a, które się na scernie 'w oczach tysięcy widzów d·okonaly i zgony ich
męczeński1e, poniesione w obronie Prawdy, także prz"'Z 111i'ch ze sceny
oglioszonej. Nie ma być może powodu, by dawać wiarę temu, co z nier·ealizmem Acta Martyrum zanotowały, czemu skrupulatni
bywałym
bollandyści wagę dokume.nitu historycznego pirzycLaili.
Ale bohat·erstwo zawsze jest mało prawdopodlObne, a przecież istndeje
w każdej epoce, każdej szerokości geograficznej, często na przekór warunkom, wśród których się 1objawilo.
Najbardziej sceptyczna analiza nie dowiedzie, że martyrium gwrlazdorów
mimosu „chrystologiicznego" nigdy nie mogło s.ię zdarzyć. Nie wmówi
w nas najsurowszy dziejów kultury polskiej sędzia, że w teatrze, który
musiał mieć przecież w sobie wiele z bałaganu, którego aktorowie z komediantów magnackich scen amatorskich lub Bóg wie skąd się rekrutowali,
g<lzi•e bied1a zewszą•d wyzii,erała, a na amfiteatrze zgi•eł.kliwie rozsi.adała się
bądź pudrowana, bądź wąsata hołota szlachecka, nie1 wiel'ą czulszych serc
I' roztrnpnire jszvch mó,z gów przeplatana, że w takim teatrze wiekopomne
czyny artystyczne i polityczne Bogusławskiego „mni1emanymi cudami"
były jeno, że dużo przesady jest w tym co się o premierach „Powrotu
i Górali" mówić zwykło, albo o świetnym wyPosła" lub ,Krakowiaków 1
konaniu i wystawie „Axura", o kunszcie reżyserskim · inscenizatorskim
wielkiego Dyrektora, o jego wybornym znawstwie repertuaru światowego,
jego nowatorstw.j.e a przede wszystkim o cechującym go rewolucyjnym
patriotyzmie.
Nie przekona nas ten, co mi.arę przeciętności do człowieka genialnego
stosuje, a w łudzić mogącym chaosie zdarzeń codziennych heroizmu dostrzec ni'e umie. My, pracownicy artystyczni teatru, przynajmniej w stosunku do ludz.i tego samego rzemiosła to wyczude posiadamy. Rzadko na
ogót mylimy się w ocenach nieprzeciętności czy j1egoś ta I.en tu lub zasług,
czy to o postacie historyczne chodzi, czy o nam współczesne. Tym ostatnim nierzadko kłody rzucamy pod nogi, może właśni•e dlatego, że nas wyczuwaną przez nas wielkośc,ią ·i szlachetnośdą drażnią; ni e dajemy im
poznać, co o ni.eh naprawdę myślimy i, chudopachołkowie, za pan brat,
a nawet •i gorzej ich traktujemy. Ale faktem jest, ż,e nie ujdzie nigdy uwagi mizernego nawet aktorzyny - byleby do rasy aktorskiej nal•eżał, a nie
żadna ciekawsza, twórcza osobowość, ni'czyja
był iaikiiem przeklętym doskonałość techniczna ni reformakJrskie dąż·enie.
Poznali się na Zółlwwskim joego koledzy, na Kamińskim d Jarncz.u.
Drzłś jeszcze wiemy o 1niich więcej od hń'storyków i krytków teatru.
Poz.na!~ się na g·eniuszu Bogusławskiego j eg 0 ws1pókz esnicy.
Buntowali siię przeciw niemu, brzydko iintrygowali - I to oi, których
nazw1i1Ska dziś ze czcią się wspomina - nie mniej chylili gło'wy przed jego
światłym i wybornym artyzmem, oraz prz.e<l ni•eomylnym instynktem polityka, patri.oty i morahlsty.
Takim przekazała go nam żywa tradycja teatralna. Komilitonrowie wielkiego Wodza aktorstwa polsldego w zakulisowych pogawędkach, po trak1iernd:ach czy po kafonhauzach pr,zed młodszą 'bracią szczycili się zapewne,
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danem im było żyć w owych czas.ach i dz}ałać. Notowała skrzętnie
w swej pamięci rozl.iicw1e epizody z życia Bogusławski·ego i ain.egd1oty o nim
i k·ompanii pierwszych jego komediantów młodzież, późl11ie.j wśród młod
szych od się w obieg j•e pusz1czafa. Aż dioszły te luźne 'wiadomośd do naszych czasów, obro hy sentymenteim i paitos•em, który 1być moż·e o&chłego
historyka kytuj-e.
Nam wszakże nie przeszkadza on w.idzieć prawdziwą postać Bogusław
ski·ego, takiego jakim 'był za kuliisami, na sc.eni·e i na forum politycznym.
W każ·dej chw1ili umiemy w wyobraźni nasz•ej wskrzesi.ć to widmo wspaniałe, odtworzyć so1bie jego troski, marzet11ia, walki, triumfy i klęski.
Nie }est·eśmy historykami, zbiieraczami dio kumentów . Nie stać nas nia
paralele i syntezy naukowo ugrunto'wane. Mylimy się moż·e, gdy tw•ierdzimy, ż•e Bogusławski·ego zasług•i, j·eśl.i chocLzi .o uwspółcz-eśni1enie i zeuropeizowani•e -polski.e j kultury t·eatralinej, ni·e mni·ejsz·e są 1ni,ż .Krasickiego
na ,polu lit.erahtry; gdy sam fakt, że lwmuni.kował się z sympatycznym
wówczas Ni•emoewkzem, z demokratą Wybkkim, albo że się o kołiłątajow
ców ocierał, lub Ż·e 'W Postęp krzewiącym wolnomularstwi·e żywy brał
udział, już go w mni1emaniu naszym na piedestał bojown·ka Sprawy narodowej wznosi.
Gdyby nawet tak było, gdybyśmy istotnie apoteozę naszego Swiętego
w zbyt teatralnych malowali farbach, to zrozumcie nas i wybaczyć raczcie.
Prnca aktora, od wewnątrz teatru wiidz.i•ana, ciężka jest i przeważnie
niewdzięczna. Bywa za kulisami często bardzo szaro, nudno i smutno.
Polska, jak dotąd ni1e lubiła teatru~· nigdy się nim troskliwiej nie zajmowała.
Jak dotąd., aktorzy i r·eżyserzy czują się samvtnymi, nikt ich zhyt poważni·e
nie bi-erze. Nigdzie tak prędko, jak w t·eatrz.e nie leczy się młody zapaleniec
z ma.rze11. Nigdzi,e tak często, jak tu, zapłatą moralną za trudy 1i' wyrz.ecz·eniia się ni1e bywa „z wszystkich nędz najstrasz1niejsze - ludzkie zapomnienie" ...
Nic dziwnego t·ed.y, że s·obie aktorstwo polskie z majestatycznej postaci
Bogusławski· ego coś w rodzaju „podechy metafizycznej" stworzyło - wzór
idealny aktora, reżysera, dyrektora, działacza społecznego, a nawet scenopisarza w jednej osobie, który „im sroższe ci1erni e, głogi" na swej drodze
znajdiQwał, „.im sroższy los go nękał", tym mężniej stawiał mu czoło, tym
wytrwalej dążył ku górze, gdzie mieszka Sława i jeszcze wyżej, gdzie
Szczęście jak śpi•ewał sam Mistrz w „Cudzie mniemanym".
I. s. s.
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Stanisław

Sreniowski
INSUREKE:JA 1794 R.

Insurekcja!
Sytuacja polityczna absurdalna: pierwsze polskie powstanie toczyło
się na ziiemiach formalnie nJepodległego jeszcze ipaństwa. W stolicy przebywał. król ,i rząd, istniało wojsko pod jego rozkazami, ambasadorowi,e
obcych mocarstw nie opufoiLi jeszcze kraju. Naczelnik Insurekcji, dążąc
z powstańczymi oddziałami z nad granky aiustriackiej ku Warszawie, posuwał się 'PO z.i emiach nie dotkniętych żadnym z dwóc,h dokonanych już
rozbiorów tl' zdobywał kraj, stanowiący oficjalnie suwer1einne jeszcze Pań
stwo Polskie. Stanisław August nie utracił tronu pnez cały czas trwania
Insurekcji, nie zosfal go pozbawiony żadnym aktem władz powstańczych,
a rząd 1insurekcyjny - Rada Najwyższa Narodowa w stolicy, opłacała
wydatki dworu królewskiego .
Insurekcja była zrywem w imię Konstytucj,i 3-go Maja, a więc t•e go
prawa, które, jak wszystkie od wiieków konstytucje czyli ustawy polskie
postanowiona została i wydana pod imieniem aktualnego króla i jakgdyby
przez niego przede wszystk,im . Stanisław August z Boż,ej laski i woli narodu król pol'Ski, miał1 według stów Konstytucji królować Polsoe póki żyć
mu dobroć Boska pozwoli, 1i1 jak wiadomo, zaprzysiągł 'On uroczyśde tę
dz1ieło postępowego obozu szlaKonstytucję. Konstytucja 3-go Maja checkiego - miała uzdrowić i 1ocalić przed zagładą Rzeczp'Ospolitą, mecz
pospolitą nie ludową lecz wyraźnie. szlachecką, państwo narod'U szlacheckiego, gwarantowała szlachcie - ziem;anom swobody, prawa, prerogatywy,
pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym, a wreszc ie własność
gruntową i wszystkie pożytki należne dz,i edzicom od włościa·n, i w ten
sposób afirmowała podstawy ustroju, jal«i od stuleci ugruntował się w -Polsce. Za niewzruszone uznawała przywHeje szlacheckie, sprawiedl1i'Wie i prawni•e nad1ane przez Kazimierza Wiel'kiego i Ludwika Węg•ierskiego, przez
Jagiełłę i Witolda, przez Jagiellończyków, przez Olbrachi:a, Aleksandra
i Zygmuntów. Własność szlachecka, własność gruntowa z1iemian, bo według słów K·onstytucji źr.en.ica W10loości obywatelskiej i prawdziwy węzeł
m at e r i a l n a b a z a po tęgi po 1 ispol,oczności, czyli poprostu
t y cz in ej k I asy rządzącej.
A równocześnie działa się wielka rewolucja fran~uska.
W 1789 1r. 'zburzono Bastylię, Zgromadzenie N a rodowe - z obfitą repreuohwal<iło Deklarację Praw
zentacją trzeciego stanu, mieszczaństwa Człowieka i Obywat·ela. RewO'lucja wzbierała na sWe i radykalizowała się.
Przez kraj szedł krwawy t.erwr, biały i czerwony. Jeszcze w roku polskiej
1

1

5

Konstytucji 3-go Maja była Francja formalnie monarchią, ale już w roku
następnym zn1i1esionio włiadzę królewską i ustanowoiono reipublikę, a w parę
miesięcy później skazani0 na śmi•erć i strncono Ludwika XVI. Marzec
i kwi•edeń 1794 r. - pi·erwsze miesiącie Insurekcji koścituszkowski:ej w Polsce - to okres najwiękiszych sukcesów Robespierra w przeddtień jego
upadku.
Historycy rewolucji francuskiej przypisują znaczną rolę w tworzeniu
się atmo6fory prrndrewolucyjnej we Francji· „Weselu figara", 1bezlitośnie
ośmieszającemu na scenie K1omedii Francuski•ej ustrój szlachecki, jak już
wcześniej deskredytowald go w swoich pismach encyklopediyści. Kto był
autorem Figa.ra? Syn z·e garmi.strza paryskiego 1i sam po ·ojcu z.egarmistrz,
mieszczański syn, któremu 'Próchni·ejący już ustrój dawał jedyną drogę
awansu socjalnego przez ... kupienie sobie urzędu ,j godności szlachockiej.
Figaro Beaumarchais'go miał odwagę rzucić wyzwani·e:
„Nie, panie hrnbio ... dlatego, że jesteś wi:el1kim panem, uważasz się za
geni1usza ... Szlachectwo, ma'jąfok, stanowisko, urzędiy, wszystko to ozyni
tak pysznym! Cóżeś uczynili dla zyskand·a tiego przywiilleju? Zadateś so'bi1e
trud, aby się urodzić nic więcej ... "
a kuplet końcowego wodewilu groził wprost r·ewolucją:
Różnie los ludzi obdarza:
Królem ten, ·p astuchem ów;
Traf różni.cę całą stwarza,
Duch ją zatrzeć może znów.
Ze dwór królewski zakazał wystawiienia tej sztuki, a potem polecił
uwięzić jej autora to z punktu interesu ówczesnego ustroju całk·iem
naturalne. Ale oo powiedzieć o tern, że mimo oburzenia i pierwotnego
zakazu pozwolono wkońcu grać ją, że miała ona ni.esłychane powi0diz(:nie
prze1de wszysrki1m w k1ołach arystokracji diworski1ej, t•e j samej, którą druzgota~a kartaczami najzjadliwsz.ego szyderstwa i zabój.cz,cj śmieszności.
„Wesele Fdgara" szło na scenie Komedii Francuski:ej bez przerwy kilka
dziesią1 razy. Figa.ro zabił szlachtę - powiedział Daniton. „Wesele Figara"
to już rew1olucja w czynie - uzupełnił Napoleon.
Kim byt Figaro? Lokajem na dworze pańskim, nii'czym w ustroju społieciznym ancien regi'me'u, czymś przez służbę pańską, z łaski i kaprysu
pana; ni·eodzowną postacią na sce.ni e dworskiego życia, ogniwem jego etykiety, istotnym •e lementem jego społecznego sensu: użytecznym 1i zabawnym reprezentantem pospólstwa, ludu, niższych warstw, sługą i błazn.em
zarazem, 1i' w tej nieśmiertelnej roli w arystokratycznym świ·ede, unaoczniającej stale pańską po.zycję i pańską potęgę społ,eczną wszedł także jako
nieodzowna figura na soenę dwo,rskiego teatru. Smi 1 eszyłi państwo na scenli·e i aryst·okratycz.ną widownię, tak długo, aż kiiedyś w ni·eurz.eczoinych
oczach nowych warst okazał się sygnalizatorem gh1poty owego wyższegl
świata i v:·reszde, jako F igaro rozzuchwalonym demaska1orem jego
nicośc•i' ·w przeddzień rewolucji.
Modnej sztuki paryskiej była oczywiśde nami~tnie aiekawa i europejska publiczność polska przy dworze króla Stasia, polscy hrabiowie i polskie markizy, którym krajowa konstytucja utrudniała pnzysfrojenie si'ę
1

1
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-w te urocze wersalskie tytuły, al1e nie prneszkadzała być pozatem bardziej
paryskimi niż sam· Francuzi·; język konwensacj1i ipotocizlfl!ej, literatura, kostiumy, fryzury, maniery - cóż ipozostawało z człow'i-eka urodzonego w pałacyku warszawskim, .na Utwte l'llib Ukrainte i s1amtąd, zwłaszcza stamtąld
zais.ilanego initraitą, koniecz.ną aby żyć w Polsoe po francusku r !być Europejie'z ykiem.
Już w 1786 r. ogłosz.ono druki1e m w Warszawie polski przekład „Wesela
Figara", a w interesującym nas roku 1794, w miesuą·cach pirzed rewolucją,
wystawił je tie atr 1ni1emi1ecki, gosz.czący w sto1ky .v liczniie odwiedzany przez
polską publkzność t•eatralną. Musiał1a się ona oo'b rne bawić na tej s·z tuce,
do zabawy i śmiechu wogól·e łatwa i chętna, zresztą z·b yt rewolucyjne
ustępy teks1u popros1:u skreśLo.no.
W tym samym c:zasi•e wy;stawił w poiskim teatrze Bogusławski własną
sztukę (oczywiście na ·pomyśl1e francusk.i1ego autoria skomponowaną) o wzorowym tufol·e racjonal'i1styczno-:sielankowym: „Cud' mniemany, czyli Krakiowr acy i Górale". W kilka tygodni późni·ej zaczęła się Iinsmekcja ko·ściu
szkowska, 17 kwiietnia wybuchło powstani·e w Warszawie.
Ta opera - jak ją nazywa sam Bogusławski, t•e n wo·dew1i:J czy poprostu sztuka „ludowa" ze śpj.ewkami i taócami mi1ała tylko trzy prżedistawte
n'ia w przieidrnwolucyjnej Warszawi•e, poczem na żądani1e Ig.elstroma zakazano dalszych prnedstawień i zdjęto ją z af.i.sza.
Przyczyny? T e same co w stosunku do „Wesela Fi.gara" przed kilkunastu
laty w Paryżu. Naiwna, barwna sztuka o miłosnym wątku dramatycznym
okazała się nieoczekiwanie rewolucyjną. Przyśpiewki, <l10kładni·e związane
treśoiowo z akcją, mędrrkujące na sposób XVIIl-towi.ecmy !Przy różnych
oenicz.nych okazjach życiowych, pochwyoonie zostały przez puhlkzność
teatralną i, wyniesione poza tea1r, stały się ·przyśpiewkami pr'zygofowującymi wybuch.
·
Trzeba pamiętzić ktio stanowił tę pti1blkz.ność teatralną: przede wszystkim m.asa złot·ej młodzi,eży warszawski·e j, dymits jonowani wojsk1ow1i, przy
powrooi1e z teatru a'1armujący dla zabawy nocne patrol'e kozackie - jak
z ni•echęcią o nich zauważa Tokarz. A więc publiczność szla.checka, zwykle !bez rzec:zywistegio ·zajęcia w mi0 eśde, roztpróżiniacz·ona ,i patniotyzująca
dla zapełniend1 a wolnegio ·czasu, ta sama, któr.ej n'iie dał<0 się usunąć ze ~to
licy w okr·e sie powstania, która 'była zawadą poHty.cznej ak·cji powstańczej
na wewrnątrz i .n a z·ewnątrz.
Tradycja historyczno-Jit,e racka łatwo powiązała kilka fragmentów powstania kościuszkowski·e.go z·e sprawą socjalną ·chł<opó'w. Racławice, Bartosz Głowa1cki i sukimana Naczeln'ika; pot.e m Uniiwersał Połaniecki - odtpowi1eid'nikiem miesZC'zańskim stała stlę postać stz,ewca warszawski.ego,
Kilińskiego. Iinsurekc ja weszła w reP'ertuar naszej postępowej tradycji,
Kośduszko urósł na bohatera polskiej newolucji społ•ecznej, dublującej,
choć na mrniiejszą skialę, wi.el1 ką r.ewolucję francuską. Sam Bogusbawski
wiązał już łudiowość swokh Krakowiiaków .j Górali z ludowością 'bitwy ra1

cławickiej.

Skąd lud na szlacheckiej scooie w Warszawi•e Stanisława Augusta?
Lud? - .niedarmo w nazwi·e tej tkwi jeszcz.e ów charaktery<Styczny
społeczni•e termfrn: lud1z•ie homines, określnik gatunkowy, conajwyżej
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zróżnioowany wed1'e pkii: człowi·ek i kobieta, chłop i· dziewka, termin degradacji spoleczinej, niezindywidualiww ana masa ·w oczach dworu, pańska
siła rn'bocza; cóż ważinregio pozatem?
Lud wszooł na karty literatury polsk·i·ej już daw1110. Wystarczy przypomnieć Si·elank·i Szymonowicza. Ze wzrostem dystansu społ1ecznego nabierał znamion egzotyki i jako takli mógł stać się użyte.cznym ·elementem
artystycznej kompozycji. Wwry literackie pochodziły zresztą jeszcze z an..tyku. Ważna był1a zewnętrzna, dekoracyjna strona życia wiejsk·i·egio, strój
i za1bawa wie•jska przede wszystkim. Pan raczył ze dworu przybywać inia
zabawy iroddanych, na wesela cór·ek giospodarskich, objaw1i1a! w ten sposób
swoją łaskawość i zaskarbdał sobi6 popularność, <il'a każdego władcy pożądaną. Sentymentalni państwo P!"Zedr·ewolucyjnej Francji i ich polscy
naś'1adowcy, zaczytani w pismach Rousseau, prz.ebieral·i się na zabawa.e h
dworskich w stroje przypominają.ce ludowe i te chwile nuteprawdy, życia
na niby, dawało ;im tym silniejsze poczucie .zna.cienia ich ;p rawdziwej pozycji sipołe·cmej, ich rolli panów w stosunku .do te•g o .l udu, który dla śmi•e
chu przez kilka godzii1n udawali.
A lud w literaturne? To również maskarada, to państwo w ludowych
strojach, to n~e życie chłopskie, ale sielanka, urocza fantazja na użytek
tych, którzy odgrodziili się od suwwej rzeczywustośiei egzystencji warstw
nl;ższyieh. I cechy si~.Janki1 mają i „Krakowi1acy i Górale" i cechy si1elanki
będą- jeszcze mieli „Chło,pi" reymo'n towscy.
Co rewolucyjnego było w „Krako'wiakach i Góralach?"
Spiskująca Warszawa doszukiwała się aluzji. we ws2ystkim:
Na górze mieszka sława,
A szczęście jeszcze wyżej,
Lecz gdy chęć nie ustawa,
Wniet sdę człek <lo ni.eh .zbl·iży.
Chwytała i przyswajała te śpi•ewki tym łatwiej, że ów świat ludowy
był w istocie światem jej myśli i uczuć i zachowania się, przystrojonym
tylko w egz.otyczne lud1owe kostiumy i w mazurzącą ludową gwarę. Tak
zgrabni·e przyrządzony został wątek sztuki, że gdz1i1eś zgubiły 1się niemal
zupełnie stosunki wsi ze dwonem, ciążące przecież nad całą rzeczywistoś
cią wiejską owych czasów. Całkowita absencja dworu w sztuce pozwoliła
elanki; .postuutrzymać uprag;nioną przez szlachecką publiczność fikcję si1
laty maskarady pa.ńsk1iej wstały uszanowane.
W Warszawie 17 kwietnia 1794 r. wybuchła r·ewolucja narodowa o wyra~nym zacięciu socjalnym. To lud warszawski, rzemieślnicy i subi·ekci
rozbrajali wo.jska Katarzyny. Ki1edy w maju i cz•e rwcu postawione zostaną
w różnych punktaoh Warszawy szubienice •i1 kiiedy spadną z inkh najarystokratyczniejsz e gł'O\vy z dworskiego świata - kierunek, w którym
szła rewolucja, będzie Już ni•ewątpliwy.
Akcja wojsk moskiiewskkh zgasiła powstanie. Trzeci rozbiór wy.e!iiminował Polskę z mapy pol1i1ycznej.
Szlachecka struktura społieczna przetrwała rozbiory. Próby odzyskania
niepodległości nde mogły być w XIX wieku czynione bez udziału chłopstwa
i w związku z tym do ideologi.i niepodl·egłościowej wprowadzone zostały
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jako popularne rekwizyty trzy fragmenty powstarnia k·ościuszkowskiego:
pod Racławicami, udział ]'udu warszawski,e go i manifest
Nacz.elnika z pod Połańca.
Ale manif.est ten nie 'był maniifestem głębszych r,eform społecznych:
przyrzeka~ chłopom wolniość, pod1dbni1e jak ,czyniła to już Konstytucja
3-go Maja, pozatem jednak, tak }ak i ona, dążył dlo umocnieirni1a ustroju
Polsk1i szlacheckiej, z wielką własnością ziiemską i ·poddaństwem ohłopów
jako instytucjami podstawowymi.
W Polsce nie ·było wamnków, k1óreby ,przypominały francuskie 'W okresie przed r·ewolucją. Nie było poza szlaótą żadnego ·i nnego stanu społącznego dość si1lnego, aby ruch rewolucyjny mógł znaleźć w niim oparde.
Warszawa nie była Paryżem, wątłe mi.eszczaństwo polski1e nie mogło się
mierzyć z burżuazją francuską. Przemysł, jako 'element rozbudowy majątków ziemskich - był do-piero w zarodl(u; manufaktury typu kapitalistycznego zjawią się na ziemiach polskich dopiero w XIX wii1eku.
Beaumar.chais zegarmistrz, wynalazca, prziedsiębiorca, wiel1ki dotawca broni, finansowany przez rząd, nabywca szlachedwa i prekursor
rewolucji społ·ecznej w jiednej osobie - to postać, której soib1ite w Polsce
nie możnaby było wyobrazi~. We Francji istniały warunk1i gospodar.cze
i rosły siły społeczne niezbędne ustrojowi burżuazyjnemu, w Polsce niie
było ani jednego ani drugiego.
I znowu można stwierdz1ić, Ż•e szlachecka tradycja kulturalna przyjęta
została przez polską inteligencję pod zaborami. Bartosz Głowacki i Kiliń
ski, chłop i szewc - mieszczanin weszli do galerii bohaterów narodowych,
ale wyraźnie jako reprezentanci warstw społeczni1e niższych, którym chyba
bardzo wielka zasługa i wyjątkowa łaska wodza Narodu - szlacheckiego
moż· e otworzyć drogę do szlachectwa, mizemego zr·esztą i niepełnego.
KiJi,ński - szewc; He dobriod't.lsmej, ale upokarzają.cej wesołio·śd ściąga
len zawód na siebie w tradycji polskii1ej! wystarczy przypomnieć szewską
pasję. I w tym kręgu emocjonalnym uwikłano też jed.neg~o z przywódców
Insurekcji warszawskiej. Ni1e .lepsze są dzieje Bartosza w tradiycj<i naszej.
Patrzymy na nich obu z okien pańskiego dworu.
udział chłopów

Stanisław śreniowski.

Henryk Eile

„CUD MNIEMANY CZYLI KRAKOWIACY I GORALE"
Szekspirnwski, „Hamloet" - jak ktoś s·ię wyrazi1ł - to mała książeczka,
a w jednej sali bi1bUotecznej, 1nawet najohsz·er.niejsz1ej, nie zmiieśoilaby się
literatura o t1ej tragedii. Możnaby, acz z większą przesadą, przytoczone
pow1edlzenie odrniieść do komeaii Beaumarchais'go „Wie sele Fiigara"„ A, po
sprowadzeniu do właściwych wymiarów, także do ·pokriewnej tej komedii
pod względem opinii o wywarciu wpływu na nastroje r·e wolucyjne komedioopery Wojdecha Bogusławsk1iego „Cud mni1emany czyli Krakowiacy 1r Górale". O tym utworze bowiem napisano bąidź oo bąd1ź, w taki czy inny
sposób, więoej niż o jak1i,ejkolwiek innej polskiej sztuce teatralnej .
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Pisa~ prz.ede wszystkim sam autor. Tak, Bogusławsk,i1 , mając na wstę
p_ie na myśli wystawianie ,przez 'P'olskkh artystów opery „Axur", dawanef
pnprzednio w Warszawie prz·ez trupę włoską, zanotował w swym pamiętni
ku, zatytułowanym „Dzieje Teatru Narndowego": „ ... nie rpozostawało i•uż
nic, coby włoskk:h śpiewaków żałować pozwalało. Al•e brakowało ieszcze
polskPey operze tego, co iie st każdemu narodowi naydroższym - nanodowości. Przyszła mi myśl wystawienia na scenę tych wesołych i rubasznych Krakowiaków, którzy śpi1ewaiąc uprawiaią ziemię, śpiewa,iąc biią się
za nią. Swieży dowód ich męstwa ipod Racławicami, ·zapalił móy umysł~
lube moiey młodości wspomnienia, drogi,e chwile, które na tey ziemi przeży~em, nauki, które w ni1
ey 'brałem, zwią,zki krwi, które mn1e tam łączyły,
wszystko to przed moimi stanęło oczyma . Wezwałem całey moi,ey parnię.ci,
cał1 ey zdolności do odmalowania kh zwyczaii,ów, uczuć, mowy, zabaw;
a w krótk1im czasie napisawszy z.naiomą aż nadto 01perę «Cud czyli Krakowiaki, i Górale» z ułożoną przez JPana Stefani muzyką, dnia l marca
wystawiłem na scenę. «Krakowiaki•» pozyskały wszystkich serca, zapaliły
wszystkich umysły. Stoso'wność, iakiey z ówczasowymi okolkmośdami
domyślano się w tey ;operze sprawiła, że po trzec1
h ciągłych oney wystawi1eniach zakazaną została. Cit, którzy w niey n:c więcey oprócz we&ołey
zabawy nie upatrywali, zasmucili się iey zgonem, lecz ten chwilowy letarg
wkrótce ią, w świetnieyszey epooe wróoił clio życia".
Według tej relacji, po zwydęstwi•e, odniieslonym przez Kościuszkę pod
Racławicami i 'pod ' wpływiem tego zwycięstwa, Bogusławski „antrerpr.ener"
Teatru Narodowego w Warszawi1e, napisał w krótkim czas,ie „Krakowiaków i Górali" i po raz pierwszy wystawił na wspomnianej sceinJe warszawskiej w diniu l marca 1794 1r. Tak jednak być nie mogki. Bitwę pod Racławicami Kościuszko stoczył w dniu 4 kwietnia 1794 r., pi•e rwsza zaś
wiad10mość o n~ej dotarła do Warszawy w 4 <linii później, gdyż 8 kwietnia
1794 r. O iile tedy prerniie ra „Krakowiaków i· Górali" odbyła się naprawdę
w dniu l marca 1794 r., to na ich napisanie i wystawienie zwycięstwo racławickie n1ie wywarło żadnego wpływu. O ile natomiast to zwycięstwo
rzeczywiście wywarło wp~yw na napisanie i wystawienie „Krakowiaków
i GóraH", to ich premitera nie mogla się odbyć w dniu 1 marca 1794 r.,
tzn. na przeszło mi1esi'ąc przed bitwą radawicką.
W rachubę wchodzą trzy ewentualności:
1) Bogusławski napisał i wystawił „Krakowiaków i1 Górnli" jeszcze
przed zwycięstwem radawkkim. W tym wypadku, premiera mogła się
od'być w dniu 1 marca 1794 r .
2) Bogusta·wski napisał „Krakowi'a ków i Górali" }eszcze ,przed zwycięstrwem racławickim, wystawił jednak po raz ·p ierwszy na scenie dopiero
po nadejśoiu do Warszawy wiadomości o tym zwycięstwie. W tym wypadku, premiera nie mogła się odlbyć w dniiu l marca 1794 r., lecz dopiero
pomiędzy dniem 8 a 16 kwietnia 1794 .r., tzn. pomiędizy na,c:lejśdem do
Warszawy wiiadomości o zwydęstwie radawkkim a zamkniędem Teatru
Narodowego w zwi'ązku z wybuchem w Warszawie· immriekcji (w dniu
17 kwietnia 1794 r.) w ramach ' powstania l<ościuszkowski·ego.
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3) Bogusławski napisał i wystawił „Krakowiaków i Górali" po nadejdo Warszawy wiadomośd rO zwycięskiej hitwire pod Racławicami.
W tym również wypadku premie.ra mogła się i0dbyć dopiero pomiędzy
8 a 16 kwietnia 1794 r.
Każda z tych trvech e'wootualnośoi ma. swych r.z.eczników. Za pi1 erw1 szą
bowi,em ewentualnością, op.r ócz sarmego Bogusławskiiego, o ile Merz.emy
pod uwagę jegio te.zę, że premi1e ra odJbyła się w dnJu 1 marca 1794 r., opowiadają się: Zalewski w „Krótkiej Kronice", Karasowski w „Rysie historycznym opery polskiej", Rapack·i w „Sto lat sceny polski·ej", 1'otarbińsk·i
w „Z dziejów -dramatu i komedii w teakach warszawskich", Simon w ogło
szonym przezeń repertuarze baletowym Teatru Narodoweg.o z lat 1782 1794 i inni. O tym, iż Bogusia wski był członkiem sprzysiężenia „i w myśl
wskazówek tegoż" napisał „Krakowiaków i Górali" jreszcze przed wybuchem powsfania i tym samym przed biitwą racławicką, zeznał członek sprzy24 marca"
siężenia warszawskiego Sierpiński, ar·e sztowany „około 23 1794 r. Daty premiery prntokół zeznań niie zawiera. Za drugą re wentualnością opowiada się Hahn w „Pamiętniku literackim" z 1912 r.: „Sam
Bogusławski. .. podaje ... datę wystawienia mylną, ho 1 marca zamiast odpowiedniej daty kwietniowej. .. Niedokładne SZlczegóły Bogus~awskiirego
łatwo się dadzą wytłumaczyć tym, że pisał «Dzieie Teafru Narodowego»
w Polsce w późnej starości, kiedy go pamięć nieraz zawodziła. Wobec
tego nie ulega wątpliwości, że «Cud» musiał powstać na pewien czas przed
zwycięstwem racławickim... Nadanie aktualności «Cudowi» nastąpiłlO dopiero w ostatniej chwili - p,rzez dodanie odpowiednich ·piosenek". Za trzeoprócz znów samego Bocią ewentualni0ścią ·wreszcie opol\viadają się gusławskiego z ograniczeniem co do ni·ego jednak do tezy, że premiera odbyła się po nadejściu de Warszawy wiadomości o zwycięstwie racławic
kim - Seume („Russisch Kaiserlicrher Lieutnant" narocLowości niemieckJiej)
w rozprawie: „Einige Nachrkhtien i.iber dire Vorfiille in Polen ·im Jat,-e
1794", rosyjski generał-kwatermi1Strz Pistor w rozprawie: „Pamiętniki
o rewolucji polskiej z roku 1794" oraz Krasze'wski w „Polska w czasie
trzech rozbiorów".
Na uwagę zasługuje, że zdaniem znowu Tokarza („Na premierne Krakowiaków i Górali"), premiera tego utworu odbyła się „prawdopodo'bniie
gdzieś w ostatniej diekadzie marca" 1794 r., ponadto, że pierwsze wydanie dmgi1em (Berliin - 1841 r.)„Krakowiaków i Górali" jako datę ich premiery podaje <lzi·eń 1 maja 1794 r. Data, podana przez Tokarza nie może
być brana pod uwagę a tym mniej jeszcze data 1 maja 1794 r. gdyż, jak
już poprzed1nLo wspomnfano, w zw.ią•zku z insurekcją warszawską, która
rozegrała się ·w dniach 17 i f8 kwiietnia 1794 r., T1eatr Narodowy zamknięto na przeciąg sześciu miesięcy.
Wobec labiryntu dat, ipodawanych odnośnJe do premiery „K.rakowiaków
i Górnli" jeszcze jedna okoJ.iiczność zasługuje na uwagę: w dniu 7 marca
1794 r. Bogusławski („Ostrzeżenie wszystkim drukarzom i biibl1opc kim
w Koronie i W. X. Litewskim") ogłosił, iż na podstawie iprzywileju królewskiego, zamirerza wydać „zhiór wszystkich drammów, komedyów i oper,
granych na teatrze wa1rszaiwskim od roku 1789 do 1794". W tym ogłościu
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szeniu Bogusławski wymienił ponad 30 utworów, 1k'1:óre były wystawiane
do dinia ukazania się ogłoszenia. Wśród .nioh -n~e ma „Krakowiaków i Górali". Można'by z tej okolkznośc·i wysnuc wnios·ek, iż oo dnia 7 mauca
1794 r. wspomniany utwór nie był wystawiany.
Wyst,awi•eni·e „Krnkowiaków i Górali" niewątpJiiwi·e wywa.rło w pewne•j
lnier'ze wpływ na naslł:rnj.e rewolucyjne, jalkie istniały w Warszawie na
wi1osnę 1794 1r. Wi•emy o tym z licznyd r·el'a•cyj m. in. z poprzednio wspomnianych relacyj Seumego i Pistora oraz z relacji T.rębick'ego (w „O rewolucyj. 1794'~ - w rękopisie). Ponadto podaj<e Krasz.ewski: „ ... w przediedniu rewolucji„ nie bez myślii zapewne, gdy wszystkich serca i myśli ku
Krakowu były 'Zwrócone (Bogusławski) zaczął iprz·edStawiać »Krakowiaków
i Górali«" Kraszewski ma na myśli reakcję Warszawy na wypadki' krakowskie: złożenie ,p rzez. Kościusłzkę przysiięigi w dniu 24 marca 1794 r.
oraz ódniiesieni•e przezeń zwycięstwa ni·edal1eko Krnkowa, pod Racławi
cami1. Kucharski („Cud mni·e many") twie rdzi nawet: „»Cud mni1emany«
odegrał względlem insurekcJ1 Kościuszkowskiej tę rnlę, któ.rą we Franc}i'
spebniło »W1
eGele Figara« Beaumarchais'go względem wiielkiej rewolucji
- rolę zapowiedzi ·i pierwszej przygrywki". P'oza tymi informuje Tokarz:
„Wy.twi0rzyło się zatem na wi:down1i pewne porozumi·einie artystów, należą
cych dJo, związku (sprzysiężenia), podkreślają1cych celowo ustępy proipa.g andowe sztuki oraz pu'blicznośd, która wi·edziała d!obrz.e »o oo idzie i w jakim zamiarze sztuka ta napiisana«".
Z omawi1an1ego względu przywiązujemy do daty premiery „Krakowiaków i Górali" duże znacz•enie. W sz·czególniości int·eresuJe nas, czy ta premiera odbyła się .przed złożeniem przez Kośduszkę przysięgi na rynku
k1rakowskim w dniu 24 marca 1794 r., •czy też po złoż.eniu przysięgi.
W pierwszym bowi•em WYIJ><adku, wystawienie na scenie warszawskiej
„Krak-0wi.aków i Górali" m-0gbo stanowi'ć jeden z czynników, które wpły
wały
na sprzysi·ężenie warsz.awskiie, by ono wreszciie powzięło decyzję,
że powstanie ma wybuchnąć w Warsza'wie, w stolicy, oraz ostatecznie
ustaliło ustawiczni,e p.rz.ez to s.przysiężen·e odkładany termin roz,poczęcia
w Wanszawie powstani1a, w drugim wypadku z,aś - by Warszawa przyłą
czyła się do aktu krakowskiego, co miało nadać powstaniu, rozpoczętemu
w m~1eście prowincjonałnym, charakter wystąpieni'a całego narodu.
Biorąc ipod uwagę wszystkie „z.a" .i „prz.edw" należatioby przyjąć, iż
„Krakowiacy i Górale" bądź zostaili napisani i wystawie'Illi rprze<l złożeniem
przez Kościuszkę .przysięgi i zwycięstwem raclawkkim, bądź wówczas
tylko 1n3ipisani a wystaw~ien1, po odpow.iledni1m uzupełnieniu i zaktuali12:awaniu, oopiero 1po ltł·ożeni'u. !Przez Kościuszikę 1przysięg1 i 'Zwycięstwie racławickim. W piie rwszym wypadku, pr•emi era mogła - zgodni•e z twierdzeniem Bogusławskiego - odbyć się w dniu 1 marca 1794 r., lecz na pomysł napisania „Krak•owiakó'w i Gfuali" oraz ich treść wbrew temu,
co twierdz.i' Bogusławski1 - zwycięstwo radawick ie nle mogło wywrzeć
żadnego wpływu. W drugim wypadiku zaś, pr•emi,e ra - wbrew twierdzeniu
Boguslawski·ego - n~e mogla odbyć się w dniu 1 marca 1794 .r ., a na
treść „Krakowiaków i Góraili" z'wyciięstwo radawickie mogło o tyle tylko
1

1
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\vywrzeć wpływ, że ich pi1erwotny tekst został,
racławickiego, u'zupełnioJ11y i zaktualizowany.

pod

wpływem zwycięstwa

Ni·e podohna natomiast wyobrazić sobi·e, ż,e Bogusławsk·i napisał i wy-

stawił „Krakowiaków i Górali.'' dopiero po nadejściu do Warszawy wiado-

mości o zwycięstwie racławiick·i'm. Znaczyłoby to bowiem, iż w ramach
jednego tygodnia, tm. pomiędzy 8 a 16 k;wieitn~a 1794 r., Bogusławski
zdążył napisać tekst, (1pomimo, że w swym pamiętni'ku wspomina, iż napisał go „w krótkim czasie"), Stefani doriabić muzykę, aktorzy i teatr p,rzygotować wystawienie sztuki. Genzury nie tbiierzemy już po<l uwagę, gdyż

wiemy z relacji Chrepitowicza, że ówczesny cenzor Włodek: ,,'mając ią
(tzn. operę „I(rakow•i acy i Górale") sobie podaną w dzień reprezentacyi,
pozwolił ią grać, nawe1t nie przeczytawszy".
Ustalenie daty premi"ery „Krakowiaków i Góraili" 1i tym samym wpły
wu, jaki ten utwór wywarł na warszawskie inaistroj1e i wypadki· w diohi!e
powstania Kośduszko1 wski 1 ego, hędzie prawdlopodobnie możliwe dopi1ero
po odnalezi1eniu afiszów Teatru Narodowego z 1794 r.
Premiera „Krakowi'a ków i Górali" 'był,a wi,elkim wydarneniem. T1okarz
informuje, że: „na ,p lacu Rzeczy,pospolit1ej (obecni1e plac Kraisińskich) kareta za karetą zajeżdżały przed podjazd teatru ... Tłum prrecho<lniów
tłoczył się przed wejściem ... Od dawna już pan Wojdech Bogusławski
nie miał takiej dobrej kasy ... sala teatru ... była literalnie przepełniona" .
Nastrój in a widowni byt podniieco.ny, gdyż w1e<lług wspomnianej relacji
Trębickiego, duża część widzów wi1edziała, że znajduje się na pPemierze
sztuki: „'Właśnie do przypadku wówczas napisanej, zachęcającej do ·p owstania i publicznie zapowiadającej Ichmościom (Targowiczanom), co się
niebawem z nimi stanie" .A kiedy pod adresem jednego z nich, hetmana
wielkiego lwronnego Oża.rowski,ego, a to zw1racając się w strnnę Jego loży
i kiwając mu pakem, Bogusławski zaśpiewał:
„Bo jak się nie uda,
Cnota weźmie górę,
To nie będą żadirne cuda,
Z1e ty weźmiesz w skórę" ...
to „cały parter, loże, galeria, paradyz huczały od oklasków, trzęsły się od
tupania i cztery razy dane »fora« dowiodły ... jaki jest sposób myślienia
powszechny i zemsta na zdrajcach jaką radość powszechną sprawi".
Po premierze „matadory Targo'wicbe" 'Zwróciły uw,agę ambasadora
riasyjskiiego Ig·elstroma na tendencje sztuki. Przywołał on do siebie cenz-ora Wtodka i' „zmył mu porząidlnie głowę". Miał być nawet łącznie z Bogusł1awskim aresziowany. Z opreśji uratowała ich interwencja marszałka
wi,elki1ego komnnego Moszyńskiego. Nie ina .długo, gdyż po trzecim kolejnym _p rzeds'tawieniu wystawi1anie „Krakowia'ków i Górnli" zostało zakazane.
Po sześciomi·esięcznej przerwie, spowodowanej wybuchem insurekcji
warszawskiej, Teatr Nariodo'wy wznowił przedstawienia w dniu 11 paź
dziernika 1794 r. SpowodJowało to - jak donosi „Gazeta Rządowa" z dnia
3 paździiernika 1794 r. - uchwała rewolucyjnej Rady N ajwyższe·j: „Prze-
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konana Rada, iż widowiska publiczne skiutecznie przykładaią się do rozszerzenia ducha na:rodowego, który sam jedien tylko w każdej Rzpliit1ej był
sprężyną zadziwiających czynów, oraz że te czyny pod oczy wystawiane
zdolniie.ysze są do zapaleniia umysłów, niż naywymownieysze oip.isy i maxymy, uznała potrz.ebę otwarda t·e atru -publ'icznego". ówczesny rząd :powstań 
czy przypi.sywał więc teatrowi doniosły wpływ na r1e wolucyjne nastroj1e
społeczeństwa 1i w następstwiie pragnął - drogą zarządlzonej obniżki cen
udostępnić najszierszym sferom ludności dostęp dio teatru. Ze
wstępu rząd o celowości tej akcji, ipopartej subwencją w wysokości 6.000 złi.
1
„prziekonał" rewna.ns, jaki w początka·ch ;p owstania wywołało wysta wiie1
ni1e „Krakowiaków i Górali" - z<laje się nie ulegać kwestii. Ile przedstawień odbyto się do chwm kapitulacjii Wanszawy 1oraz czy na którymś z nich
dawaino „Krakowiaków i Górali" - nie udiał·o się ustalić.
Rzecz charakterystyczna, że niemal rówmcześni·e, gdyż w dniu 2 sierpnia 1793 r., tzn. w .piątym roku rewolucji francuski1ej, na posiedzeniu Konwentu pod przewodin~ctwem Dantona, Couthon, żalą·c się, że teatr nie
idzi1e z prądem czasu i ni1e j·est wyrazidelem nowych idei, wskazał:
„ ... nfi1e można za1nii1ed!bywać w obecnych okioliicznościach zagadnienia teatrów ... trzeba, żeby one także służyły sprawie w1olności ... "
„Krakowiaków i Górali" łączyły więzy nve tyl'ko z powstaniem Koś
ciuszkowskim, lecz także z o 36 lat późniejszym powstaniem listopadowym.
Kied'y ;po tygodniowej przerwie, spowodo'wanej wybuchem tego powstania
wiocwrem 29 listopada 1830 r„ oitwarto z powrotem teatry warszawskie,
w Teatrze Narodowym, w niedzielę dnia 5 grudnia 1830. r„ wystawiono
„Krakowiaków i Górali". Wystawiono ich równi·eż następnego dnia raraz
jeszcze dwa razy w późniejszym okres~e po'wstainda. Oba pi·erwsze przedstawienia urosły do wielkiej manifiesta-cji1 patriotycznej. Zapał na widowni
był tak gorący, że po skończonych przedstawienia.eh, wyniesi1ono krzesła
z widowni i „cały teatr stał się Je<l,nym koł1eim tar1czących". Przebieg omawianych, pierwszych dwóch prz.edstawi,eń w T·e atrne Narodowym sprawił,
iż teatr warszawski stał się jednym z tyeih czynnikó'w, któr·e mogły w pewnej mierze wpłynąć na wzmaganie i ustalanie się nastrojów rewolucyjnych,
zwłaszcza w chwili, kiedy powstanie listopadowe dopiero nabi·erało rozpędru. Miało to tym więk·sze znacz·enie, skoro takich czynników, którieby
w owej chwili zdr0lne byty przy.czynić się do zapuszczenia przez powstanie
korzeni wgłąb i wszerz, byto niewiele.
Kroniki Teatru Narodowego nofow,ały już poprzednio objawy und1esieni1a i entuzjazmu z·e strony widowni1. Na jednym z prz.edstawień równi<eż
w <lobie Bogusławskiego (diawano wówczas „Pow.rót ·posła") j1eden z zachwyconych widzów rzucił aktorowi na &cenę sakiie'wkę ze zł1otem, na
innym znów przedstawiendu („Kazimierz Wielki"), pod wpływem uniesieni1a publiczności, kr61' Stanisław August złożył publicznie deklarację
przeciwko zakusom. carskiej Rosji, jeszcze na innym przedstawieniu
(„Krakowiacy i Górale") taki entuzjazm zapanował na widown~, że wśród
okrzyków uniesiono na rękach generała Dąbrowskiego. Były to jednak
manifestacje o bez porównania miniejsz.ej sile, maczeniu i zasięgu, niż ma-

14

nifestacje na przedstawieniach „Krakl()wiaków i Góral"' w dndach 5 i 6
gmdnia 1830 r. Poza tym każda z poprzedni·ch mani.festacyj mała odm•enne podłoże, gdy naitomiast manifestacje w dniach 5 i 6 grudnia 1830 r.
spięte były jakby jecbną klamrą: nastrojami1 r•ewolucyjnymi.

Henryk Eile.

Karol Stromenger
JAN STEF ANI.

O Janie StefanJm (1746 - 1829), pierwszym kompozytorze muzyki do
„Cudu mniemanego czyli Krakowiaków i Górali", szczupłe tylko wia<fomości prz.ekazuje nam Maurycy Karasowski w swym „Rysie Historycznym
Opery Polskiej" (1859). Kilka dzi·eł scenicznych Stefaniego wymienia spis
oper wystawionych 'W Warszaw.ie. Dzieła t•e szybko schodziły z repertu
aru, szły w zapomniieniie, rękopisy ich częściowo zaginęły. Tylko „Krak:Jwiacy i Górale"stalie pojawiali się na sceni·e w różnorodnych przerób!~ach
tekstowych, z których najpopul'arnie jszą była „Zabawka drarr a tyczna"
pióra J. N. Kamińskiego, okraszona muzyką Karola KurpiM,kiego L!datnie
motywy St·ef a niego parafraz.ującą. Mowa o ·„zab01bonie czyli Krakowiakach
1 Góralach" (1816). Niektóre partie pierwowzoru są dziś ponJ wątpliw-ego
autorstwa i nie dają wyraźnego pojęcia o sztuoe kompozytorskiej Stefaniego. Muzyk ten pisząc dla sceny warsza'wskiej na przełomie 18/19-go
wieku, musiał się Uczyć ze skromnymi możliwościa17!i v;ykor.awczy .ni
orki estry, w której zwykle brakło dętych instrumentów, - a również
z prymitywnym gustem publiczności. Nie zdaje się jednak . jabby Steiani miał cierpieć z JXJWodiu pewnego skrępowania swych wyższych aspiracyj
twórczych. Zdaje się, że równie chętnie przystosowywał się do zamówień
z nakazu chwili, jak do potrzeb swego teatru. W każdym razie elektryzująca obecność Wojci-echa Bogusławskieg·o wyniosła St.efaniego do rzędu
współtwórców opery JXJlskiej i oddana 'była jiemu część zasługi w popularności, jaką zyskali „Krakowiacy i Górale". Powodzenie tej patriotyczniej
sztuki ludowej trwało to przez dłillgie dziesiąrtki lat i dopiero sukoes „Halki"
Moniuszki usunął w cień naj,p opularniejsz,e do tego czasu ·\ridow.isko muzyczme polskiego teatru. Coprawda, już nowe „Krakowiaki" Kamińskiego
- Kurpińskiego przyćmi:ły <lawną wersję Bogusławski1ego - Stefand1ego,
niemni·ej jednak sztuka ludowa z czas·ów kościuszkowskich, pozostaje
w historii sceny polskiej pozycją ważną, oenną i ładną.
Podohni1e jak w muzyce pierwsz,e j opery JXJlshej „Nędzy Uszcz.ęśliwio
niej'' Madeja Kamieńskiego, tak i w „Krakowiakach" St·efaniego, spoty.kamy równid polskie melodie ludow1e, ujęte w ogóln.i•e obi,egowy styl
18 wie_cznych oper Jwmicznych. Byt to styl, wprawdzie różnego pochodzenia, alie przedeż już po troszę wszecheuropejski. Wł.osldie opery powstawały nieraz w Pet·ersburgu, francuski·e OJPery komkzne z.a<lomowi'ły się
w repertuarz.e warszawSik·iim. Kamieński i Stefani znali nliiemi1eckiie si1ngspiele tzw. u nas „śpiewogry", otarli się o Wiedeń i' jego dość międzynarodowy
repertua1r 01pe•r.o'wy, a zwła:Szcza o wi-edieński1e teatry.
Urodzony w Pradze Czeski·ej, ·przybył Stefani w młodym wieku
do Wiednia. Jako mkiies.trowy muzyk grywał zapewne w dworskich
1
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zespołach, skoro na wyj-azd do Polsiki musiał otrzymać pozwolenie c.esarza Józda II-,go. Możliwe że zasfadał w orki1estrze iprzy wykonaniu wło
skich oper Krzysztofa W. Glucka, widział zapewne opery szkoły neapolitańskiej do który.eh teksty pis.al sławny, w Wi·edniu osiadły Wioch, abbate
Metastasio. Możliwe, ż 1e w Schonbrunnie brał u\lział w wykonaniu francuskich oper komicznych Glucka. Jedna z nich „L'Ar'bre Enchante" ma
przecie tytuł identyczny z pófoi·ejszą, warszawską operą Stefaniego: „Drzewo Zaczarowane". Z pewnością z.na! Stdani wi1 e<leński teatr ludowy, teatr
o tradycjach miejsciowyich i domowsłym humorze, teatr, który był pierwszą i rnajważrni1ejszą rozrywką ludu wiedeńslkieg•o. Niewytworny (karcony
przez ludzi Oświeceni'a) był to teatr tak wzięty, że kon1certy - akademie
muzyczne musiały odbywać się w godzinach popotudniowych, bo wieczorem cała: pu'blliicz.ność chodziła do. teatru. Sztuki ludowe w gwarze wiedeń
skiej, „Zauberpossy" (KrotochwHe czarod!Z·iejski·e) ze śpiewami i· tańcami,
czy efekty machinierii t.eatra.Jnej (Hohe Maschinerire), a przede wszystkim
żywcem z ul.icy przreniesio.nie postade komediowe, oto el-ementy, które
późni• ej artystyczni1
e uszlachetnione, miały wejść do teatru mozartowskiego.

W cz.asach Stefaniego opera warszawska wystawiała dzieła kompozytorów włoskich: SaHeri"ego, Paisiell'a, Sacchi'ego, Martin'a, Cimarosy Scrrti'ego, Anfossi'ego, później także Cherubini"ego i Rossini'ego, frnncuskich:
Gretry'ego, Monsigny'ego. Z d.zieł Mozarta pojawia się w WaTsza'Wie naprzód drobiazg, sielanka „Bastien et Bastienne" ('z tekstem pochodzącym
pośrednio z „Wiejskiiego Wróżbity" J. J. Rousseau) później „Uprowadzenie z Seraju" (Porwanie z Seraju), „Flet Czarodzi:ejski" (Czar·owna
Fleta), wreszcie w 1818 roku, „Don Juan". Włosi warszawscy ośmi•eszali
muzykę Mozarta, mówi.li, że są to „ur.]i 'tedeschi" (niemieckie wycia), czuli
się do teg.o stopnia mo:nopolistami opery, · że wszelkire poczynania oper
namdowych piętnowali jako ,1crassa ignorarnrza" - rażący dyldantyzm!
Bogrµsławski, jako uczeń Montbruna, miał szczególniejsze zamiłowanie
dio teatru francuskiego. Dobrze r.ozumiał, że scena polska nie może odgrodzić się od repertuaru obcego, sam tłumaczyt teksty wł-oskich oper,
- ale wytknąwszy sobie jasno cele i drogi teatru polskiego, ITTieraz miał
sposobność 'widzieć z żalem, jak publiczność warszawska nioooceniala
dzielnych choć z początku, wątłych, prób polskiej opery. W swoich „Dziejach Teatru Nar.od10wego" Bogusławski wyrzuca polskiej publiczności jej
obojętność i nadmierne wychwalanie sztuk obcych. AJ.e to już 'były cilemiowe drogi wszystkich oper narodowych w Europie - niewł1oskkh i 1przeciwwłoskich. Dlatego powodrzenire „Krakowiaków i Górali" miało znaczeni e
wyjątkowe i było wydarzeniem dziejowym. Za.pewne n;e · poleg,ało ono na
czysto artystycznych wrażeniach odni.esfo.nrych z muzyki Stef a niego. Proste
a celowe przystosowanie polskilch me.\odii ludowych albo w ludowym charakterne powziętych, do sztuki o· jawnej tendencji i żywej aktualności,
w czasach, kiedy oczy Warszawy były zwrócone na Kraków ~. akcję Naczelnika - ugruntowało sukces „Krakowiiaków" i zyskało trwate przywią
zanie publiczności do wid() wis ka patriotycznego, które - jak potem pis a J·
1
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Bogusławski

- „pozyskało serca wszystkich i zapaliło umysły wszystkich".
Kiedy i jak zetknął się St,efarni z Polską? Wedł1ug r,elacji Karasowskiegv,
hrabia Kiński miał wprowad1zić Czecha, Jana Stiefani,ego, do pałacu księ
cia Andrzeja Poniatowskieglo, w Wiedniu. Książę ożeniony z hrabianką
Kinsky utrzymywał wi,elki dJOm w stolicy Austrii. W tym domu muzykalnym nazwisko Ki1ńskkh stale prnewija się 'w dziejaoh wiedeński,ej muzyki
- możemy sobie · wyobrazić Stefani,ego, przy pulpide skrzypka albo przy
klawkymbale, grająoego wobec wytwornego audytorium, wśród którego
znajduje się kuLkuletni syn gospodarza, url()ldzony Wiedeńczyk, późniejszy
bohater spod Raszyna - książe Józef Poniatow ki. Król Stanisław August
potrzebuje muzyków dla swej kapeli', więc brat króla, Andlfzej Poniatowski,
poleca mu Stefantego, którego też z.achęca do przyjęcia służby na dworze
polskim. Wraz z kilkoma towarzyszami udaj'e się St,efani, zimą 1771-go
do Polski. Prz.ez Karpaty podróżni przebijają się poprzez zbójnickie bandy
i cygańskie obozy. Stają wr,eszciie w Krakowi,e, zatrzymują się tam kilka
d'ni i tiu Stefanii, moż,e po raz piie rwszy w życiu, słyszy polski,e melodie
ludowe.
W Warszawie „mi,Je pr'zez króla 1przyjęty" wchodzi Stef aini w skład
królewskiej kapeli. Gra, dyryguje - w teatrze i w katedrze. Zostaje „komp.on.istą królewskim". Osiedlił się w Warszawie i ożeni' ł. Z czas·em oddał się tylko kompozycji. Pisał msze, opery, komedio-op.ery, wodewile, pieś
ni polonezowe, tańce polskie. Pierwszym ważniejszym wystąpieniem kompozytora Stefaniego, była niewątpl1iwie muzyka do „Krakowiaków i Górali".
Tylko trzy przedstawieni1a odbyły się w pamiętnym roku premiery
„Cudu mniemanego". Dalszy tok przedstawień chwilowo przerwały wypadki historyczne. N.ie poszły jednak w ni,epamięć aluzje polityczne ~ 1endenc}e sztuki. Odtąd warsza'w ska publiiczność miała słuch wyostrzony na
przenośnie patri10tyczne. Równie chętnie jak tend~ncje przyjeła też swojskie melodyjne „motywa, które wdz,ięcznie naśladlowane, lub pochwycone, dotąd są ulubione w kraju". W następnej generacji op.emwej, śpi.ewy
ludowe nie były nowością, już były stale zadomowione na polskiej sceni1e,
wprowadzono je w coraz lepszym ujęciu muzycznym, z bogatszą skalą
odmian i rcdzajową charakterystyką. W1ięc już nie Stefani ale Kurpiński
przedstawiał „polonika" epoki przed-moniuszkowski,ej. N;,e tylko był Kurpi!'iski autorem nowej 'wersji „Krakowiaków i Górali" ale równi,eż autorem
nowej muzyk,i do „Wesela w Ojcowie", baletu lucłJowego, do którego pierwszą muzykę naipis.ał znów Jan Stefani. 1 ).
„Karasowsk,i podaje, że Jan Stefani pisywał polonezy o które ubiegali się panowie polscy. ZaJecaly się one wielką śpiewnością, wyborną instrumentacją, a zwłaszcza
właściwą cechą charakteru narodowego. Dlatego też nie tylko 1
lubiane były niezmiernie
w całej Polsce, lecz i zagranicą ... wielu bogatych panów, utrzymujących na swoich
dworach orkiestry, często zamawiali polonezy u Stefaniego". Ze w praktyce tych
czasów, muzycznie naiwnych, owe „właściwe cechy charakteru narodowego" zwykle
polegały na rytmach prostych i „obiegowych" cechach, więc na „alta polacca", świadczą
melodie obce, np. z włoskich oper, ,podane w postaci polonezowej. Tak np. jeden z zachowanych polonezów fortepianowych Stefaniego w Bibl. T-wa Muz. Warsz. wprowadza
1)

17

Kurp.iński ważniejszym~ dziełami operowymi wchodzi w czasie, kiedy
Kamieński i Stefani już ·odegrali swą rolę itni'cjatorów, jest postacią
łącznikową, bo um.i1era w 1&57 ni·e mal w przed<lrzi·eń warsza'wskiej premiery
„Halki". I tak j·edna g•eneraicja przekazuJe następnej generacji pochodnię
o!impijską. A nacz,e lnym iinkjatorem wszędiz•i1 e poz.osta}e Bogusł·awski!
On fo napisał tekst ,pi·erwsz,ej opery polskilej, sam śpiewał partie tenorową
w „Nędzy uszczęśliwionej", o:n to ze Słowaka Kamieńskiego i Czecha Stefani•e go zrobi'ł kompozytorów soeny połskii1ej, - on odkr,ył talenty młodego
Elsnera i mł-odego Kurpiński1eg10. W tym samym roku 1829-ym umiera
Stef ani i Bogusłrawsh Obaj zaczęli działać jeszcze w epooe stanisławow
ski.ej, aby diożyć dni już bLiskich powstanfa li'Stopodoweg• ~· i czasu pełnego
zakwitania Cho1pina. Wprawdzi•e w tych czasa·ch prz.ed1powstaniowyoh już
nikt nie pamiętał oper i operdek Stefaniego, tylko teatralne kroniki zachowały na papire rze pamięć j•ego dzieł soenkzny;ch jak „Wdzięczni poddani", „Rozyna", „Rotmistrz Górecki", „Polka" (do stołów Wybicl<iiego),
„Sta~y myśli:wy", „Papirius" aJ.e „Krakowiacy i Górale" żyli w pamięci
pu'bLirczności, odż)"walii przy wznowieniach, pozostali pamiątką t1eatru pol-

sl<iiego,

pierwociną

...

Czyżby

tylko

pi1erwoci:ną?

W „Krakowiakach" Bogusławskiego - Stefaniegio, na:i wnym zapewne
dz1ele sztuki operowej, tkwi przede prymitywna mądrość, która z czasem
zatraciła sli·ę. A tą mą<lirością jest: dawne pojmowan.iie po~skiiej opery jako
rodzaju teatru, a nie jako muzycmej tylko specjalności. J·e szcze w czasach
Moniuszki' zwjązki operą a teatrem dramatycznym były żywe, później obie
strony rozpadły się :na „specjalności". Opera warszawska zawrośn;e
strzegła swych t·eatralnyoh tradycji, które w rzeczywistości były już tylko
rutyną ri eżysersko-a.ktorską, scenograficzną. Mimo poszczególnych wysiłków, np. o lepsze teksty o-pernwe (Aleksander BanidJw wski, Jarosław
Iwaszkiewicz) między liltierat·ami a muzykami szerzyła się 1prnepaść. Mimo
przygodnej ale rzadldej współpracy teatrów dramatycznych z muzycznymi,
melodię z „Cyrulika Sewilskiego" Rossiniego. Zresztą wiemy, że
późniejsza praktyka
kompozycji tanecznych nie gardzi zapożyczoną cytatą melodyjną. Nie miały też wtedy
po'.onezy sz.czególnego przeznaczenia scenicznego, np. jak 'Polem u Moniuszki dla uwydatniania staropolskiego wigoru, .czy ewokacji dawnego świata szlacheckiego.
Zarówno u Kantieńskiego jak u Jana Stefaniego po!onezowa pieś11 sopranowa bynajmniej
nie oznacza świadomie celowego uderzenia w sarmacką nutę. Kiedy w „Krakowiakach
i Górala.eh" Omota śpiewa: „Rzadko to widać na świede, by się małżeilstwo kochało" to my nie widzimy szczególnej racji, aby takie sentencje domowego wypieku wołały
o „właśe<iwy charakter narodowy" i polonezowy nastrój. Operowy polonez zaprowadzili
w Po~sce muzycy pochoc;lzenia obcego - Kamieilski, Stefani, Gaetani - więc i z pewnym zastrzeżeniem przyjmujemy słowa Karasowskiego, jakoby ich polonezy były „w narodowym po'.skim guście". Ten „gust polski" będzie później sprawą tak ważną dla
Chopina, który (w liście do De~finy Potockiej) pisz.e raz, że „'11ie uważa się nawet za
Jana Chrzciciela (zwiastuna) polskiej muzyki. chciałby tylko pozostawić po sobie abecadło tego, co naprawdę polskie, a nauczyć odrzucać polskof,ć fałszowaną. Może mi
się to jakoś uda".
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·obie dziedziny żyły w stani·e stałej i „zasadnicz.ej" separacji. Odbijało się
to niekorzystnie, zwłaszcza na inscenizaicji polsk•ich oper - <l1awruejszych
1 nowych, na zaniedbaniu historycznego repertuaru operowego i pół
vper1owiego. Pojęc.ie i urzoczywistnieni<e „integ.ralnego" t eatru polskiego,
chwała i zasługa Bogusławskiego, przestało być przykładem. A z tym
pojęciem wiążą si·ę, w historii jak i •w chwili ohernej ważnie: piowstanie
widowisk o cha.rakterze lu<ltowym. Pherwszym, 1pięknym przykładem tego
rodzaju są w polskim teatne „Krafoowiacy ·i Góralie".
1

**
*
W partyturze Stefaniego zwracają uwagę następujące „numery", natchnione ludowością: ,Krakowiak" aktu I-go, śpiewy i tat'lce góralskie w akcie II-gim. Piękne są jednak
i po dziś dziet1 dla 1:1cha po!sk!ego dźwięczą niektóre śpiewy w konwencjonalną, - typową dla osiemnastowieczn ych arietek, ujęte formę. Polonez Doroty. na modłę francusko-włoską utworzony, śpiewka Basi „Mospanie kawalerze", dwuśpiew jej ze Stachem
· i wszystkie śpiewy· Bardosa.
Reżyseria, gwoli podniesienia efektu scenicznego i podkreślenia patriotycznych tenKurpit'lskiego następujące pieśni
<Clency j utworu, zapożyczyła z dzieła Kamit'lskiego i tat'lce: polonez Miechodmucha, obertas ogólny, śpiewkę o sercu polskim - ,.w1ęz1onej
ptaszynie", „śpiewy ochotne" Górali („Czart chodaki bierz chłopaki") oraz krakowiak
w akcie IV -ym (,Pędzą trzodę").

Popularno/ Marsz Kosynierów, w przeróbce tekstowej, ad hoc dokonanej, nie pocho·dzi, jak się na ogół sądzi, z epoki kościuszkowskiej. Do słów powszechnie znanych,
istniała melodia ludowa w rytmie mazurka. Tę, która się spopularyzowała i przechowała
do dni naszych, jako pieśt1 żołnierska, napisał I\. Hoffmann (ojciec wielkiego pianisty
Józefa), kompozytor opery „żacy krakowscy" i wielu ilustracji muzycznych, kapelmistrz
Kożmianowskiego teatru w Krakowie. Wchodzi ona w skład muzyki do melodramatu
Wł. L. Anczyc a (Lasoty) pod tytułem ,.Kościuszko pod Racławicami".
Prócz kilku interpolacyj tekstowych, uwypuklających tło historyczne „Krakowiaków",
reżyseria wprowadziła w finale, ku chwale Kościuszki, ustępy z „Uniwersału Połanieckie 
go" i rozkazów :\aczelnika . .
CUDZOZIEMIEC O

BOGUSŁAWSKIM

I JEGO DZIELE.

J. G. Seume (1763 - 1810), poeta niemiecki, urzędnik na służbie rosyjskiej, porucznik
-grenadierów cesarskich i sekretarz lgelstroma, osławionego pełnomocnika petersburskiego w Warszawie, zostawił pamiętniki ( .. Kilka wiadomości o wypadkach w Polsce w 1794",
„Podróż do Syrakuz"), w których daje świadectwo politycznej doniosłości „Krakowiaków
i Górali" Bogusławskiego. Podajemy tu najbardziej charakterystyczn e wyjątki, według
Józefa Czerneckiego: „J. G. Seume, jego · życie, dzieła i zasługi. Przyczynek do dziejów
polskich pod koniec XVIII stulecia", Lwów 1889.
„KILKA WIADOMOSCI O WYPADKACH W POLSCE W R,. 1794"
„W Warszawie samej zaczęło tedy położenie stawać się nader groźnem; na wszystkich
stronach odkrywano niebezpieczne schadzki i porozumienie z województw.ami; w niektó-
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rych miejscach znajdowano przygotowaną amunicyą i broń pomiędzy obywatelami.
W stolicy sztuka teatralna pod tytułem „Krakowiacy" podniosła za; al do rzadkiej wysokości. utwór to narodowy, traktujący kłótnię wieśniaków owej okolicy z rzadką
zręcz
nością. Rosyjski poseł podniósł początko.wo zarzuty przeciwko przedstawieni u tego
utworu, ponieważ jednak marszałek Moszyński sam zapewnił, że nie masz w tym utworze
nic zdrożnego, przedstawieni e się odbyło. Autor, pan Bogusławsk4, igrnjący z ludzkimi
namiętnościami, jak piłką, a równie dobry patryota, jak aktor, w samym tym utworze
i w jego odegraniu dowiódł całego swego mistrzostwa. Jestlo połączenie dramatu, wodewilu i baletu, z nadzwyczajną zręcznością w jedną całość spojonych; muzyka zapalają
ca, częścią z własnych śp-iewek narodowych, częścią w sposób ledwie dostrzegalny z najlepszych utworów zagranicvnych ułożona; trzeba było być bardzo zimnym, by się niedać
unieść powszechnem u zapałowi. Na trzy przedstawienia udało mi się samemu
dwa raQ:y
być w teatrze i muszę wyznać, że nigdy więk&zego„ głębszego i trwalszego
wrażenia
nie spostrzegłem ana go sam nie doznałem. Polityczne zastosowanie tego utworu było
nader dalekie i nic nieznaczące; była to atoli rzecz patriotyczna. Kilka pierwszych aktorów
było najprawdopod obniej w porozumieniu; śpiewali bowiem do mełody·i waryanty,
które,
co prawda, wnet właściwy tekst wyrugowały, a które po~vtarzano z głośną radośc·ią.
Zmiany te przeniosły się szybko z teatru pomiędzy lud, a wypadek pod Krakowem zmienił wszystkich Warszawian w śpiewaków operowych. Nawet muzy.ka rosyjska grywała
ulubione arye z sympatycznej tej opery. Wtedy rozkazał rosyjski generał, skoro się
o tym dowiedział, zabronić przedstawienia ; lecz utwór odegrany trzy razy, odniósł już
skutek. Balet „Dziewosłęby" (Swaty), którym kończyło się przedsilawienie, był wśród
wszelkich innych okoliczności tak samo niewinny, lecz teraz również pełen znaczenia.
więc tegoż samego doznał losu. Głuchy szmer niezadowo'.enia rozszedł się początkowo
między publicznością, następnie paszkwile stawały się częstymi i śmie'.szymi, a wnet
zaczęto głośno się odgrażać".

Będąc w Gracu, styka się Seume z żołnierzem polskim („PRZECHAD ZKA PO SYRAKUZACH"):
„Kiedym wstąpił w bramę zamkową, stał tam kaf)ral i gwizdał z wielkim namaszczeniem jedną z najlepszych melodyj z opery „Krakowiacy" , która by~a osta~eczną pobudką
do wybuchu rewolucji w Warszawie. Ponieważ roz.koszowałem się tamze tą operą,
a w następującej tragedyi sarn brałem udział, można sobie wyobrazić, że muzyka ta
w Gracu szczególne na mnie zrobiła wrażenie. T~ '.'le'.odia. \yłaśnie długo .m~ie zaprzą
tała i czułem się nieraz w pokuszeniu, żeby ułozyc do mei tekst dla s1eb1e samego,
ponieważ niezbyt świetnie rozumiem po po'.sku".

Wreszcie w r. 1805 odwiedza Seume Polskę pod okupacją pruską. Opisuje żałosny
upadek Warszawy i daje charakterystyczną wzmiankę o Bogusławskim i trwałości jego
dzieła.

„Pan Bogusławski, mąż, który może obok Kościuszki zasługuje na nazwę ostatniego
Polaka, posiada jeszcze zawsze swój teatr, i zdaje się tylko na t.o żyć, aby ojczyźnie
swej składać objaty i następnie w niej i z nią razem umierać. Jest on w swoim zawodzie
z pewnością jeden z na•jznakomitszyc h mistrzów naszego wieku i zasługuje we wielu
rolach st?nąć wpełnie u boku Ifflanda. W niektórych zaś nawet u jego prawego boku.
Wszystkie jego zarządzenia odznaczają się najlepszym taktem i
najdelikatniejs zym
smakiem. Jest on jeszcze uczniem Stanisława Poniatowskieg o, który jak wiadomoo,
był arbiter elegantiarum (mistrz wykwintności).
Wypowiadam to otwarcie i bez wszelkiej obawy, chociaż jestem przyjacielem Iffłanda; mimo to bowiem nie lękam się wcale,
żebym cośkolwiek utracił z jego przy jaźni.
W Łazienkach jest wprawdzie wszystko
puste i próżne, a~e mimo to panuje jeszcze należyty porządek. W amfiteatrze z tyłu
nad wodą siedziało dwóch młodych łudzi i śpiewali półgłosem z nut ulubiooą ary jkęo
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7. „Krakowiaków", urwali jednak natychmiast i schowali nuty, skoro się tylko zbliżyłem.
-Gdybym był nie znal muzyki, wydaliby mi się ci ludzie magicznie smutnymi, ale wcale
niczym więcej. Nie chcę wam w waszej uczciwej czynności stać na przeszkodzie".

ZYWOT I DZIEŁO WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO
Bogusławski urodził się w r. 1760 we wsi Glinnie pod Poznaniem.
Po ukończeniu
nauk w konwikcie pijarów warszawskich, przez pewien cz.i1s przebywał na dworze biskupa
krakowskiego Soltyka, następnie odbywał służbę wojskową, aż wreszcie poświęcił się
pracy dla sceny narodowej, której odtąd do końca życia wiernie służył. Korzystając
z opieki i poparcia Stanisława Augusta pracował niestrudzenie nad rozwojem naszej sceny
i postawił ją rzeczywiście .na doskonałym poziomie.
Gorący patriota, aktor i autor, piastując od r. 1783 godność dyrektora teatru warszawskiego, krzewił wśród społeczeństwa polsk·i ego zami.towanie do teatru i żywego
słowa polskiego.
Nie ograniczał się do wystawiania tylko sztuk polskich, czy modnych
wówczas francuskich. Repertuar jego teatru obejmował także sztuki angielskie, niemieckie, włoskie, które tłumaczył, przerabiał i przystosowywał do warunków sceny polskiej. Warto zaznaczyć, że Bogusławskiemu zawdzięczamy pierwsze u nas przedstawienia szekspirowskiego „Hamleta" - najpierw we Lwowie w 1797 r„ później w Warszawie.
„Ham'.eta" wystawił Bogusławski w przekładzie własnym, dokonanym jednak nie
z oryginału, lecz z niemieckich i francuskich przeróbek.
On pierwszy wprowadził również na naszą scenę „Emilię Galotti" Lessinga, ornz
Slieridana „Szkolę obmowy".
'.\!ie tylko teatr warszawski doprowadził Bogusławski do wspaniałego rozkwitu;
równie gorliwą i niestrudzoną działalność rozwinął we Lwowie, gdzie osiadł na czas
dłuższy po upadku Polski.
Zorganizował i wyszkolił trupę aktorską i objeżdżał z nią niemal wszystkie miasta
polskie, spotykając się wszędzie z ogromnym powodzeniem. Nie zrażał się żadnymi
przeciwnościami, nie szczędził wysilków nad dziełem podtrzymania i wyni~sienia na szczyty
sztuki polskiej w ciężkich dla Polaków chwilach.
Bogusławski był także założycielem pierwszej w Polsce szkoły dramatycznej w Warszawie (1811 r.) Odkrył i wykształcił wiele talentów scenicznych, które póżniej scenie
polskiej przysporzyły chwaly. Doskonały organizator, dobry aktor, autorem stal się
właściwie z potrzeby zapełniania łuk repertuaru płodami własnego pióra.
Oryginalnych
jego dzieł znamy zaledwie kilka. '.'Ja ogół, stosując się do panującej naówczas mody,
przerabiał sztuki innych autorów (tutaj należy zaznaczyć, że pojęcie „plagiatu" w czasach
Bogusławskiego było znacznie bardziej elastyczne, niż obecnie).
Spuścizna Bogusławski ego obejmuje około 80 dziel dramatycznych tragedii, dramatów, komedii, krotochwil i oper. Wszystkie 01ne nie świadczą o wielkim talencie dramatycznym czy literackim autora, są jednak wielce wymownym dowodem jego ·najlepszych chęci, jego patriotyzmu i prawego, zacnego ·charakteru.
iilez wąt·pienia „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale" należą do najbardziej
udatnych dziel Bogusławskiego . Wprawdzie i tutaj osnowę zacz•erpnął . z francuskiej
komedii „Czarownik" Poisineta, ale umiał nadać całości taki swojski charakter, że nie
odczuwamy pokrewieństwa dzieła Bogusławskiego z francuską komedią.
Szlachetna
tendencja spolecz.na, bogactwo rysów obyczajowych z życia· ludu polskiego, prostofa
i bezpośredniość w przedstawieniu tego ludu, melodyjny podkład muzY'czny Józefa Stefaniego, wszystko to razem sprawiło, że „Krakowiacy i Góra•le" spotykali się zawsze
z niesłychanym powodzeniem. Pierwsze przedstawielllie ,1KrakOfWiaków i Górali" odbyło się
1 marca 1794 r„ a więc w przededniu wybuchu powstania kościuszkowskiego. Bogusławski brał czynny udział w przygotowaniu powstania i sztuką swoją chciał rozbudzić
w społeczeństwie miłość do ludu i UJmocnić wiarę w jego siły. Jak bardzo popularną
była komedia Bogusławskiego
świadczy
późniejsza sztuka Jana Nepomucena Kamiń
skiego pt. „Zabobon czyli Krakowiacy i Górale".
Z innych oryginalnych sztuk Bogusławskiego udalną jest komedia „Henryka VI na ł:>
waeh" oraz „Spazmy modne", gdzie autor ośmieszył udaną czułość i sentymentalizm dam
ówczesnych.
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wdzięczności

dopełnieniem

posła"

Niem-

Bogusławski utorował także drogę operze polskiej, wystawiając przerobioną
pełnioną „Nędzę uszczęśliwioną" Bohomolca z muzyką Macieja Kamieńskiego .

i uzu-

Komedia „Dowód
cewicza.

n.arodu" jest

„Powrotu

• Wielk1 pionier sztuki teatralnej w Po!sce zmarł w 1829 r. w Warszawie. Doniosłość
jego zasług dla sceny po!skiej jest olbrzymia, a miano „ojca teatru polskiego", jakienadali mu rodacy - najrzetelniej zasłużone.
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JULIAN URSYN NIEMCEWICZ:

»

POWROT

ZYCIE I
Zastanawiając się
pomnieć o tak bardz.o

D ZIEŁO

POSŁA«

J. U. NIEMCEWIC ZA

nad życiem i twórczością Juliana Niemcewicza, nie sposób zatrafnej ocenie jego wszechstronnej działalności, jaką dał Adam

Mickiewicz.
- „:\ie był on nigdy - mówi Mickiewicz - poetą sztukmistrzem, nigdy nie pisał
dla zabawy swych czytelników, nigdy nie składa! ofiar sztuce i sztuka nie była jego bożyszczem; był on przede wszystkim i jedynie Po'.akiem; dzieła swoje brał za na r zędz i a
do walczenia z nieprzyjaciółmi P olski..."
Ta tendencyjność wszystkich dziel N·iemcewicza jest najbardziej charakterystycznym
elementem jego bogatej twórczości. Przy całej różnowdoości jego uhvorów to ·jedno
stale wysuwa się na plan pierwszy - przystosowanie sztuki do potrzeb życia praktycznego. Całe jego życie to służba d'.a Ojczyzny i społeczeństwa, które chciał uczyć i prowadzić ku lepszej przyszłości.
;\liemcewicz urodzH się w 1758 r. w Sk~kach pod Brześciem Litewskim. Po ukoticzeniu edukacji domowej, w dwunastym roku życia wstąpił do Szkoły Rycerskiej.
K.ilkuletni pobyt w Szkole rozwinął i umocnił w nim zarówno miłość Ojczyzny jak
i przeświadczenie, że jedynym i najświętszym ce'.em każdego Polaka jest poświęcenie
wszystkich sił Ojczyźnie i Rodakom.
W r. 1777 został adiutantem ks. Adama Czartoryskiego, generała ziem podolskich.
co miało ogromny wpływ na późniejszy bieg jego życia. U boku generała odbywał
liczne podróże po kraju i zagranicą. Zwiedził Anglię, Francję, >Jiemcy, Włochy, wzbogacając niezmiernie r.Joświadczenie życiowe i zasób wiadomości z każdej dziedziny.
Zestawienie potęgi politycznej i cywilizacji innych krajów ze słabością i ubóstwem
do intensywnej pracy nad poprawą stosunków
własnej Ojczyzny dodało mu bod:łca
w kraju. Odtąd poświęca się działalności politycznej, służąc zawsze postępowi, piętnując
szkodliwe nałogi i przywary kol)serwatywnego spo!eczetistwa, ośmieszając ciemnotę
mieszi wstecznictwo, występując całym sercem w obronie praw ludu wiejskiego
czaństwa.

:•odczas sejmu czteroletniego, jako posel inflancki, rozwija niesłychanie żywą dziaW tym
służąc sprawie postępu zarówno slowem, jak i piórem.
okresie spod jego pióra wychodzą liczne pamf!ety pqlityczne, których zadaniem było
i Stefanie Potockim
urabiać opinię publiczną, a więc „Dumy polskie" o żółkiewskim
i liczne „Bajki" o charakterze satyrycznym, pełne przejrzystych aluzji do ówczesnych
Hasłom politycznym służy
wpływQ\vych osobistości i stosunków polityczno - społecznych.
również wydawana przez Niemcewicza, Mostowskiego i Weyssenhofa „Gazeta narodowa
i obc;a" - pierwsze czasopismo polityczne ..
Również w okresie sejmu czteroletniego pisze Niemcewicz pierwszą polską komedię
polityczną pt. „Powrót pos ł a" .
.Komed~a ~a •. wystawi.ona po raz ~ierwszy w 1791 r . w Warszawie, sta ła się wyda~z~mem d_n1~ 1 cieszy ła s1ę przez ~ł ugi .czas og:romnym powodzeniem nie ze wzg'.ędu na
JeJ __wa rtosc1 ~ r tystyczne (na . ogol mewysok1e), a le przede wszystkim na jej aktualnosc .. ~oi:ied1a ta .była wym.1erzona przeciwko wstecznemu stronnictwu starej szlachty,
sprzec1w1a ) ą.ce.mu się wszelkim gruntownym reformom, rzekomo zgubnym dla kraju.
Przedstaw1c1eh obozu konserwatywnego autor ośmieszył i wyszydził i przeciwstawił im
wyideali zowane postaci postępowych patriotów. Satyryczny talent Niemcewicza znalazł
w tej komedii może naj pełniejszy wyraz. Pog l ąd na u żyteczność swe j sztuki wypowied zia~. Niemce:-vicz w przedmowie do „Powrotu posła": „Ma to do siebie umysl czytelnika, 1z łatwie j daleko i u wagę swą zwraca i ko r zyści odbiera z rzeczy, które pod postacią
la!ność patriotyczną,
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go i bawią, niż z takich, które, surowym i nauczycielskim powiedziane
·
jego bez odpoc.zynku wysilają i dręczą".
W rocz-nicę Konstytucji Majowej w r. 1792 napisał Niemcewicz dramat historyczny
o demokraty·cmej tendencji pt. „Kazimierz Wielki".
I tu znowu aktualność utworu i liczne a!uzje do chwili współczesnej i współczesnych
postaci spotkały się z entuzjastycznym przy jęciem publicznośd.
Po zawiązaniu Konfederacji targowickiej i przystąpieniu do niej króla Stanisława
Augusta, Niemcewicz wraz z innymi patriot.ami polskimi opuszcza kraj, a oburzenie
swoje i gorycz wylewa w złośliwych pamfletach: „Na hersztów targowickich", „Fragment
bib'.•ii targowickiej; .Księgi Szczęsnowe" omz w elegii „Wiosna".
Po wybuchu powstania kościuszkowskiego wraca do kraju, jest adiuta'Iltem i sekretarzem Naczelnika, wakzy u jego boku, aż wreszcie ranny w tragicznej bitwie pod Maciejowicami dostaje się do niewoli
Przez dwa lata przeibywa wrnz z Kościuszką w twi~rdzy petropawłows·kiej, a po
zwoln'ieniu go przez cesarza Pawła I wyjeżdża do Ameryka, pragnąc pozostać przy chorym i znękanym Naczelniku. Chociaż w Ameryoe zawarł związek małżeński z panią
Kean, zadomowił się i uzyskał prawo obywatela, to jednak po kilku latach wraca, wezwany do pracy społeczno - politycznej w Księstwie Warszawskim, gdzie z prawdziwie
młodzieńczą energią i poświęceniem pracuje przez długie Jata, piastując godność Sekretarza Senatu i członka Izby Edukacyjnej. Teraz także rozpoczyna się najbardziej płodny
okres jego twórczości literackiej. Pisze powieść „pw~~ Sieciechowie", gdzie w formie
listów zestawił dwie epoki, dwa, prnedvielone całym s uleciem, pokÓ!enia, co dało mu
obyczajowych. Druga powieść
okazję do odmalowania szeregu ciekawy•ch obrazków
pt. „Lejbe i Siora" jest pierwszą naszą powieścią społeczno - tendencyjną, pierwszym
utworem, w którym występują Zydvi jako bohaterowie. I tutaj itakże mamy przeciwstawienie dwu światów: ciemnego !tumu fanatycznyah chasydów i żydów postępowych,
którzy zyskują całą sympatię i uznani·e autora. Inna powieść Niemcewicza, oparta na
wzorach Walter - Scotta, nosi tytuł „Jan z Tęczyna" d jesł pierwszą naszą powieścią
uczą
Łonem, umysł

rozrywki

historyczną.

Niemcewicz jest także autorem kilku tragedii historyc:mych, jak „Władysław pod
„Jadwiga", „Zbigniew" oraz komedii i wodewilów: „Giermkowie króla Jana",
„Samolub", „Pan Nowina czyli dom pocztowy", „Podejrziliwy" i „Jan Kochanowski
w Czarnym Lesie". Tragedie Nderncewk-za jednak odznaczają się dość poważnymi
brakami natury artystycznej i należy je ·zaliczyć raC'Zej do prób niefortunnych, a żadne
z późniejszych komedH czy wodewilów nie dorównały swym znaczeniem „Powrotowi
Najpopularniejszym bezwątpienia dziełem Niem'cewicza są „Spiewy historyczne",
posła".
które doczekały się około 20 wydań. Tę o!brzymią popularność zawdzięczają one
nie wartości literackiej i artystycznej, lecz przede wszystkim wartości społecznej, tendencji patriotycznej, którn kazała poecie opiewać dawną świetność i chwałę ku pokrzepieniu
Warną",

współczesnych.

Z innych dzieł Niemcewicza należy wymi·enić: poemat satyryczny „Prometeusz",
„Dumania w Ursynowie", „P<Jdróże history·czne po ziemiach po!skkh", „Zbiór pamiętni
ków historycznych w dawnej Polsce", „Dzieje panowania Zygmunta III", „Listy litewskie", nie licząc całego szeregu mów, broszur i pamiętników, z których tylko część dostała się do druku.
W hi·storii literatury polskiej twórczości Niemcewicza jest ważną i ciekawą pozycją,
bo nie kto inny, tylko on wprowadza do naszej poezji pierwiastek „cudowności", tak
bardzo znamienny d!a późniejszej naszej poezji romantycznej. Oczytany w literaturze
zachodniej Europy, a zwłaszcza w angielsk·iej, pierwszy wprowadza do naszej literatury
formę ballady, nazywając ją „dumą" („Alondw i Helena", „Sen Marysi", „Malwina"}.
Mamy więc prawo uważać Niemcewicza za zwiastuna romantyzmu i łącznika między
literaturą XVlll d XIX w.
wiekowemu już starcowi udać się
nakazała
Chęć służenia sprawcie narodowej
w 1830 r. do Anglii w charakterze dyplomatycznego wysłannika R'Ządu Narodowego. Do
kraju już nie powrócił. Po dłuższym pobycie w Anglii, osiiadł na wychodźstwie w Paryżu, bi<Jrąc prawie do śmierci czynny udział w życiu społeczno - politycznym polskiej emigracji.
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Zmarł 21 maja 1841 r. i został pochowany na cmentarzu w Montmorency.
Niemcewicz był jedną z najbardziej szanowanych i otoczonych powszechną czcią
postaci w kraju. Całe jego życie było służbą dla Ojczyzny, a jej dobro i szczęście były
jego najgorętszym pragnieniem. Nie było takiej dziedziny, w której by nie pracował ten
człowiek o niespożytej energii.
Znakomity publicysta, bojownik światła i postępu, żarliwy orędownik sprawy chłop
skiej i mieszczańskiej zapisał się złotymi zgłoskami w naszej historii i literaturze.

PRZEDMOWA DO „POWROTU

POSŁA"

DO CZYTELNIKA
Ma to do siebie umysł człowieka: i łatwiej d_aJ.eko i uwagę swą zwraca
i korzyści odbiera z rzecz}, które pod postacią roirywk•i uczą go i 'bawią,
niż z takich, które surowym i nauczyl:ielskiim przepowiedzi·ane tonem, umyst
jego bez odpoczynku wysilają i dręczą. Wady ludzkii•e, w całej swojej wystaw.ione śmi·esznośd, prędz,ej niej.ednego poprawiły, niż czytani·e zgłę
biających tychże wad fi1ozoficznych traktatów.
Smieszność najstraszn1ejszą jest dla m1łośd własnej !bronią i taka j•est bojaźń onej, iż często
kroć ludz·ie wolą być godni nagany aniżeli śmiechu. Stąd 'Sztuki teatralne,
mając za cel poprawienie obyczajów, za pożyteczne uznane i we wszystkich oświecony·ch krajach za.chęcane były.
W kraju wolnym, gdzie każdy obywatel składa cząstkę powsezchnego
rządu, nie tylko prywatnego żyda obyczaje, ale zdrożne względem całości
hajowej opinie prostować .naileży. Jest to meczą największej \Vagi: opinie
te f alszywe lub prawdziwe, zdrożne lub rozsądne, stanow.ić będą o szczęś
ciu lub nieszczęściu Rzeczypospolitej. Radbym bardzo, żeby dowcipy, pełne
zdrowych i rozsądnych prawideł, zatrudniały się tym widok1iem. W piśmie,
które na publiczność ·wydaję, . usiłowały życzenia i chęci, alie nieudolność
odepchnęła daleko ·od .zami1
e rzonego celu. Pracując około dzi1eła tego, nie
miałem na widoku osó'b, ale wady, przesądy i zdrożne obyczaje, pamię1ny
zawsze słów sławnego nasz·e go ·poety:
Nigdy ja w szczególności nikomu n1e łaję,
Cwłem biję osobom, ganię obyczaje.
Pewien jestem, że charaktery osób najśmieszniejszych w komediq mojej,
jakimi są Szarmancki, Starosta i Starościna, nie znajdują się zupełnie takie
w kraju naszym, lecz trneba byk> zebrać, znajdować się mogące błędy
i śmi1eszne zwyczaje i umieśoić je w je·dnej osobie, aż•e'by wady jej tym·
wydatni•ejszymi i bijącymi w oczy uczynić, aż·e'by czytający i ·patrzący
tym w.ięcej .nalbierali wstrętu do tego, co }est złym i ,nieprzyzwoitym, tym
więcej naślado'waH fo, co }est doibrym i pożyte•cznym.
Taki był mój zami1ar: umysły nieuprzedzone niechaj mię sądzą, przez
wzgląd na dobr·e chęci niech nieudolnośeii przeibaczą.

PRZEDMOWA DO DRUGIEJ I!:DYCJI
Publiczność raczyła przyjąć komedię tę z do'brocią i łaskawością, które
mię do łez rozrzewniły, przepuściwszy błędom d21i·eła, wzgląd mia.la na
chęci pisząc~go: te że były najczys'tsze, z. aręczyć mogę i
tej jednej

oo
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zalety przyznaję się śmiele. Ni e chwaliłem, tylko to, co jest przykładnym,
dobrym, 1pożytocznym; ganibem, co w pubHczinym h1'b ·prywatnym życiu
staje niieprzyzwoitym, złym i szkodLlwym - tych trzymają•c się prawideł,
sądzę, żem ani obyczajów 'O'brnził ani prneoiw prawom wykroczył.
Zatrudnionemu publ1ilc'znym urzędom czas nie d1ozw0Hł pioprawić tej
drughej ed.ycji; wolrniiejsze życia mego chwi1!1e poświęcę pracy, w kk•rej
użytek publk.zny będzie mtl zawsze na oelu - od teg10 żadne niie odstręczą
mię prześladowania. Wiek mi jeszcze pracować zostaje, póki nie uspraWiedUwię i nie zasłużę choć IPO ·części na te łaskawe względy, które mi
publikum okazać raczyło i które ja przyjmuję racz•ej jak zachęeienie, nie
zaś jak zasłużoną już 1Tiagrodę.
1

.

WYJĄTKI

.

Z PAMit:TNIKA J. U. NIEMCEWICZA

Gdy w ten spo,sób ciężikio 1za1trndI11~eni sąsi1edizi, z dimgilej strony Prusy
i AngJi.a przyirzie1kają mam WS!p!a.rciie swoj•e, 1dlzilwi1ć się nli e na1eiży, że diuch
odżył w Po'lak.a1ch, że śmia~o kiu 1pOJPraWiie bEiZrządlu swego i stworzenia
s<i1ł w:ojernnyich iblrać się z.aic.vęJ.i'. LeC'z i w tej 1gor!liwośc.i nie mato znafteźli
prz eszkiodly.
By prz•es,zkocLy te poznać, skreślimy pokróke W"ienny olbrarz stronnictw,
z jakich się naówczas składał .siejm 1788 r. Ogólnie mówiąic, składał
on się ju1ż to z mężów doświadcz.eniem i dorna•nJ'lch j11.11ż w 'krajll.1 nieszczęść 1ruaulką, już to z młlOdlzteży po podniesieniu wychowa111iia publitmego,
świffilejszych nad przodlkó;w swoich, oczyszczonych z zgulbnyc'h ich .przesądiów. Leoz .pa<Sje i w pośród oświecenia wywiimają swą potęgę. Nie
ustał był jeszcze zna•czny wpływ królewski j1 możnych w kraju osób. Poseł
moslkiewS'ki liazy! W•FeJu jiu1ż to zobowi1 ązany1ch roczniemil j1U1rgi1e1Mami, już
trwożliwością ,j ul•eganiva na~ogiem. Wi•elu było takkh, krtiórzy acz nie ulegają·cy, tuta pr •e senUa qua111 nova te inc ·e rta malebant.
Mlodziież żyrwo ii śmiabo bra1ła się do wszystkiiego, oo wildlz.i1aba zba1wiennem
dla kraju; sfaryoh lęklliW10ść, opieszałość i nałó,g za1partrywania się ina
możnych, Dipi·eszaiłymi czynj'ły ...
Sejm rozipoczą1ł s.ię 6 paźd1zieimika 1788 roku ...
Uroczyste było ito sejmu otwarciie, jak i uroczystymi są wszystkie
narodowe zgimmadz1eni<a. Jak dla·le'kie jednak od daiwnii1ejszych, zyg;muntowskirch 1s.ejrnów ...
Prócz osób sejmujących, j.ak gdy'by prneczudem jakiem, że to raz
ostatni, oo byłD znacznego i majętnego w l\oroniie• i Lirt:wie, zjechało się
do stoiJicy ...
Przied sesją sejmową zwyicz.aj był mi.ewać sesje pro1w:incjooaJ.ne: Małej
Po~slki', Wi1e!IJ<iej Polskii i Lirt:wy. Pamiętam, 1g1 dyśmy .posł101wii1e Lirt:wini ra.z
p.r zylby1lli na sesję tę .d/o pilerws'Zlego wnatorn, 'księcia Ra1dlziwiłlła, wojewody wHeńsikiego, zaistaliśmy. w dluż.ej sali na idole wąski .g•tób nakryty na sto
i wnęcej osób, zawalony im111ós.twem dęż 1kiiego, .Jocz nile wy;chędożonego
srebra.
_
Panowie bracia! - rzekł Radzi'Wi·ł, 'Wychodrząc przeciiw posłom - nim
zaczni1emy rad.zić o dobru rneczypospolitej, •posilmy się trochę ...
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Przy samym otwarciu onego dwie tylko można było widzieć strony:
królewską, z .nafogu powolną, dtrżącą jeszicZie 1prziedi Moskwą, i patriotów,
tu zą.cą so'bi1e, że k-0rzy.stając z zatrudlflliień Moskwy, pożyt·ocme dfa ojczy'Zny sprawić będizie mogła odmiany ...
Pomnożenńe woj&ka najmi1lszem było sejmu zatmdini•erniem. Zaczęto
drobine diotąch pułk•i, a rncziej 1iich zawją ki, do rp·r zyzwo1itej rJiiczby dio prowadzać. Przywołano Polalków w obcych kraja·dh słu1żących. Prz)'1byiE
z Austrii: ks. Józef Poniatowski, Wi1elhorski Michał ~ Wire niawski; z Prus:
Grocho'wski; z Saks.oni~: tak rgłośny potem Henryik Dąbro1wsk1i; z Frnnc ji: Mokrowski i Michał Zabie~ło. Tym ws'zystkim wyższe zabezpi.eczono
stopnie. Gd1y przyszło do podlzi1ału wojska na rozmaite właściwe mu broniie,

staną·! sill1nie hetman Branecki za wystawieniem ja1k najLicznri·ejszej kawalerii narndmvej ...
Za taką to jazdą; w rulbaisZU11ej mowi·e ob tawarł Braniecki:
- Ni-e wi·e1e bym ufał - wykrzykiwał - ~ej z ohłoipsitwa złożonej
piechociie, lecz wszystlkiego cfulkażę, kiedy obróciiwszy się .db s;zlachty, dJo
chorąg'wi poważnyah, z,aiwofam: „Pani·e Piotrzie, pa1nie Pawle! Hejże bracia
za mną!"
Wytknąbem ja te słowa w komediii moj1ej „Powrót posła", w r. 1791
pierwszy raz granej.
Do smaku była wielu sejmującym ta mowa. L·e cz wkrótce, gdy przyszło do ustanorw ienia etaitu wojska, rynsztunk.u i płacy onego, z. eszła na
tern znaczna część długi·ego sejmu naszego . Nue znano bowiem Jeszcze
naówczas komi.s ji rozstrzygających wprnód projekt do prawa. Przy końcu
dopiero sejmu wprowad'zJOny ten ta1k potrzebny porządiek; J.e cz w chwLli,
o której mowa, cito każdego patrontasza, kamaszy, ładownky, osobne były
mowy i owbne wotowania sejmujących . P.isarz 'koronny, Ka·zimiterz
.Rz.ewustki, wi1ele zna111y z odlbytyc!h .poje.d ynków, mało z odlwagv pf'Zed nieprzyjade•lem, nie służący nigdy w1ojskowo, ckliwem~ uwagami S1W1emi nad
guzikami i sprzączkami, najw~ęce j się przyczynił do straty czasu .drogiego ...
Se}m zrzuciwszy gwarancję moskiewską, zwalilwszy ni1eustającą radę,
nienawistną krajowi, najwięcej z przyczyn nadanej jej władzy tłumaczenia
prawa, zaczął na zwaliskach wznosić fundamenta nowego rze·czy porząd
ku... Zwrócono uwagę na stan wiejski i miiejski. $liska jeszcz·e naówczas
mat•eiria ze szJachlą, uważającą kmieci jak z;i•emską swą własność. Pamię
tam, żem i ja w żywych wyrazach o,pisując stan wi1eśn~aków, odezwał się
za nimi. Ghos mój tak niieiktóirych obmzył, ż,e po skończo.nrej sesji Wal·ewski, WIOj•e1woda sierndizikil, przyis:tąipiwszy do mni•e ma IP·OZÓr z miną rubasz1nie pr.zyjaciielską, którą wew.nętrvny gniiew źLe .p okrywaJ:
- Wyrodlku ! - rzecze - i ty sam dawny szlacihcilc, za chłioipami od-zywać s•i1 ę od!Ważasz?

-

Panie wojewodo! -

rrekłem

-

mam fo sobie za zaszczyt i chrze-

ścijańską powinność.

On, silny na<lizwycz•aj, ściskając mni,e za rękę, tak, żeim zakrzycza{:
Bez urazy - rz·ocve. - Bą<lźż-e u mni·e dlziś wilecz·oreim na ostrzygach.

27

Walewski ten 'był w Konfederacji barskiej; Dumourier WISi{YO'!Tlina
oń jak o odważnym mężu. Ja1koż był on dość gorlli'Wym obywatelem, ko-·
chał ojczyzlilę, Jiecz po swojemu. Książę EUJstachy Sanigus:z.ko, sąsiad jego
n•a Wołynq1u, .powia·dał mi o nim s.zcz1ególną a'!llegdotę. W roiku 1795, już
po podzial·e ostatnim Po1lski, g<lly wojewoda dużo był s·łalby:m, ksi1ążę Sangusziko odiwi1 eid1zi1ć go przyj•echał. Udeszony tą wi1zy:tą Wa1Jewski, ,porwał
się z łoża, wyprowadzić się kazał na ganek
węgrzyna.

PodlC:hmile1lli wszy

i podnosząc go w niebo:

już

S<obie do'brze,

i

podać ulubionego obydwom

na~ał

naroozde

dt11ży

kielich

-Twoj.e z<lirowie, Q Boże! - z.awofa:ł. -Wknófoe sta;nię pr.z·ed tolbą
i' zaipytam s:i·ę ciehi1e: dil•a czego tak uporczy<wi1e iprz,eśladujesiz Po1lekę i zg;ubi'łeś ją na wieki. A jeżeli mi ni·e dasz d!obreij1 racji, będ1ziiesz się musiał wybić z•e mną.
Niech Bóg pijanelmu odipuści to bluźnierstwo i świ1eci nad duszą j1ego.
Nie prz·esta1wali1 stronnicy moskiewscy szt11kać wszelkich Siposobów, by
g.o·rUwośd diobrzie myślącyc!h w sej1mi1e ooraz nowe wzniiecać przeszikody
i zwłoki ...
Niech mi darowa111emi będą te usta1wuczne zlbocz,ooi1a, te zasitanowiienia się nad sz,cztegó1lneimi nawet osobami; ale naoczmy świadlek, pamięta
li i s,zkodizą oj1czyźnie
jąc jak ,podio1bni1 awtnturnicy i 'Woncza1s .i dzi1ś szkodlzi1
swojej, wymieni/am ich, a'by pooobni1 im wtieid!ząc, ż1e imiona ich i czyny
odkryte będą prned światem, poskramialli się w beizczelnośdaich swoich.
Sejm, a•cz 1nii1e z tyim pośpiechem, jak oko-hiczności' wymagały, postę
pując w swych dziełach, pPzyjędem zasad konstytucyjny:ch zabez•pieczając
naród od zgubniej anarchii gwarancją narzuoonej, wraz większe u obcych
wzbudza,! zarufanie, 1cornz więcej! iJ sam poważać się zaczął...
Dnia więc 16 grudnia 1790 r. zebrał się naród w podwójnej reprezentantów lic'zbiie, u:z,yskane już po1praiwy, nadzieja ważniejszycih jeszcze,
ufność w 1potężnym Siprzymieirzeńcu, napclni1aly serca wse.ystkich otuchą
najpomyślniejszej przyszłości . . .
Ni1 ez,gł·ęibione wynoki1 ni.eibios rwcają jabeś zaśleipi.enie równie na królów, jak i1 .na narody. CieszyJi.śmy się na powierzchni' tej ojczyzny, której
grób już kopać zaczęto. Nigdy Warszawa świclnii1 e1j1S1Zą nie była tłumami
ciekawych wy:padików, zjedżającycih się zewsząd obywateli, ludność
Warszawy l·edlwiie rni'e połowę po 1większyła się. Wszyscy w pisma•ch, zdaniach i mowadh, n.ajz1upelniej1sz,ej użyiwa1li wonności. Pod bokiem ,z gromade.onych sf1:.anów, w samych prziedsieniia1ch sejmu, prne<lawano pisma
hetmana Rze1wuski.ego, Tursikilego, małego żygawki Mira za liberum veto
i elekcją królów, a ob.ok te głupstwa zbijające odpowiedzi Staszyca i Kołłątaja, ks. Jeizileirskiegio itd. Ja, chieąic wyszydzić ostatek za1koirzenionyich
przesądów, napis.alem komedię „Powrót posła", .gdzie wszystkie te zdlfOe porównany aktor Swiie.żawsiki grał 1pryncyżnośd wyśmianemi· były. Ni1
palnią mię z ,rziadiką dos1konałośc·ią . Podloibaiła się i szłulka, .gdyż bawiła,
Swieżawsiki·emu worek pden złota rzucono z pa,r<te;ru.
Naz.ajutrz na sesji powstał sławny później z niegodziwości swojei poseł
_kaliski Suchorzewski i w ognistej mowie zapozwał mię przed sąd sejmowy,
jako śmiejącego się 'targać na karldynalne prawo narodu wolnych elekcji
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królów. Podziw ina podobny wniosek zamknął usta wszystkich; Suchorzewski, widząc, że nikt go nie popiera, sam projekt swój wziął na
deliberatję ...
Odtąd poczynione w urzędzi·e naszym ustawy i odmiany, przyrównać
0 części z grumożna do głazu marmuru, w którym s.nycerz pr.zedniejsz·e tylk1
za oznaczył i ocilOsał: ni•e było życia, ogólna tylko usta wa konistytucyjna tę
Oddawna w tajemnicy najprzód
całość, to życie dziełu nadać mogła.
pracowai!lo koło czynu tego. Marszałek Ignacy Potocki był duszą dzieła
tego; pomagali mu: marszałek Małachowski, Kołłątaj i kilku innych. Przypuszczony do tajemni-cy sekretarz królewski do włoski1ej ekspedycji, l'abbe
Piatoli, człowiek światły, uczony, poczciwy, posiadający ufność królewską.
Przez niego zaczęto wprzód macać trwożliwego Stanisława Augusta.
Przeląkł się zrazu słaby z natury monarcha, lecz gidy mu przełożono, jak
wielkie z ustawy tej dla kraju spłynie dobrodziejstwo, jak wielką sam przez
nią zyskał włatdzę, jak •imi· ę swe drogiie Polakom, ni·eśmiertelnem w potomności zostawi, s.kłonił się do d.zi.ela i sitl1ne mu dawał wsparciie ...
Tymczasem drugiego maja 1791 r., gdy treść całej ustawy 3 Maja
głośna się stała, rornszła się wieść, jakoby strona moski·ewska zbrojną
ręką przeciwić się jej chciał. Uczyniło to patriotów osfrożnymi. Kąłłątaj,
referendarz naonczas koronny, co ,w czasie rewolucji stał się tak głośnym
i czynnym, człowiiek śmiały, pierwszy, co u ludu i m11eszczan wziętość
sobie skarbić zaczął, pierwszy, co ich za sprężynę <lo d()pięcia widoków
swych użył, Kołłątaj, mówię, przez zauszników swoich: Konopkę, przechrztę Dębowskiego, i pr·e zydenta naówczas mias'ta, gorliwego obywatela
Dekerta, pobudził mieszczan warszawskich, Ż·e tłumnie zgromadzili się
koło zamku królewskiego i wszystkie przystępy do niego zajęli, głośno
wołając: - Wiwat Konstytucja! - Przyszła godzina zaczęcia sesji; senat
i posłowie zgromadzili się licznie; na galeriach dla arbitrów, w każdym
Gdy
pozostałym mi·ejscu mnóstwo ciekawych tak ważnego zdarzenia.
król zasiadł na tronie i marszałek sesję zagaił, spostrzegłem Branieckiego
otoczonego rębaczami swymi; żem z tyłu niedaleko siedział, słyszałem
jak jeden z najpoufalszych jego zbliżywszy się do ucha, rzekł mu:
- A ·cóż, tpanie Ksawery, machniemy?
Branecki, pomięszany, tym tylko ()d:powiedział słowem:
- Wara!
Odtą1d nie było podobieństwa opozycji. Wezwał marszałek deputację
spraw zagranicznych, 1by zdała sprawę o poł()żeniu i związkach naszych
z obcymi mocarstwami. Lecz nie do1puśdł1 tego Suchorzewski, pos·eł kaliski, sam domagając się głosu, a gdy mu przeczono, mówią·c, że pierwszeń
stwo deputacji się należy, wyszedł Suchorzewski z miejsca swego, a w pośród izby sejmowej padłszy jak !długi na ziemię i machając nogami i ręk2mi, jak gdyiby pływał, zbliżył się do tronu, wrzeszcząc do króla, aby n e
rzeczypospolitej wolności. Porwawszy się
świętych
dopuścił gwałcić
potem na nogi i uchwyciwszy dziewiędolerl:niego syna za rękę, rzecz·e:
- Wiem ja, nie tylko na rzeczpospolitę, ale na naj1pierwszego obrońcę
jej, na moje życite jest sprzysiężenie (tu nh~pojęte o sprzysięże:niu tym
-zaczął prawić duby), kończąc, że S()bie i synowi śmierć zadać gotów, gtlyby
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wołność szlachecka zginąć 1miała.
Zapewniono go z.ewsząd, że nikt ani
na wolność, ani na żyde jego ni1e dybie. Wyszedł więc Suchorzewski; nazajutrz ruszył do Wiednia do Szczęsnego Potockiego i Rzewuskiego ...
Michał Zabielło, poseł inflancki, który prz.ez cały ciąg sejmu nie odezwał się i razu, powstał i zawołał:
- Mości królu! Prosimy WKMości, abyś wezwał ~tany do zaprzysię
żenia całej konstytucji.
Powszechny okrzyk nie tylko sejmujących, a1J.e i arbitrów głos ten
powtórzył. Senat i posłowie ruszyli się do tronu; król natychmiast wezwał
biskupa krakowskiego, Turskiego, a ten z ewanig·elią zbliżył się do tronu.
Król i my wszyscy z niewymownym zapałem poprzysięgliśmy wszyscy,
ręce do góry 1podno«ząc.
Król przysiągłszy, te dodał1 słowa: „J ur a v i
et n o n me pe n i te bit". Ruszył wraz sejm cały do kat~dry św.
Jana, odśpiewano Te Deum 1 a ud am us przy huku dział i radosnych okrzykach niezliczonego ludu„

Wyboru

dokonał

Władysław

Kaczmarski.

PRZEMOWIENIE POSŁA KALISKIEGO SUCHORZEWSl(IEGO
NA SESJI SEJMOWEJ 18 STYCZNIA 1791 R.

P. Suchorzewski kaliiiski: „Nim przystąpię do materH skarbowej, winienem doni·eść o ni·ebezpieczeństwie obywatelów wi1e!kopolskich. Mam wiadomość od komisarza cywilno-wojskowego, województwa kaliskiego, że ta_m
zagęszczają się najazdy domów obywatelskich; a komisja w1ojskowa pościągała z tamtych stron korpusy wojska. Proszę więc -o 'Zalecenie, aby
komisja wojskowa opatrzył1a tamte strony komendą, któraby strzegła bezpiecz.eństwa współo' bywatelów naszych. Mając teraz mówić za powagą
prawa Narodu, gdy ciśnięty jestem, abym głos do toczącej si9 materii
stosował: za.czynam, stosownie do materii skarbowej, w ten sposób: aby
monopolium t·e atru z rąk partykularnych odebrane było. Już widzimy
awantaże, jakie z tego teatru mono.p olk.znego wynikają dla Rzplitej ...
WiacLomo, że tak d.nogo nigdzie się teatr ni·e opłaca; i \nigdzie żaden nie
odważa się tak śmiało wystawiać rzeczy przec.iwko ·powadze prawa Narodu, warowanego paktami konwentami. - Ni·echaj kto chce w tym punkcie oburza się; niechaj się nawet oburzą wszyscy; ja tam, gdzie i·dzie
o prawo Narodu, a zatem o dobro publiczne, nietylkio urąganiem, hałasem,
a1e nawet widokiem śmierci odwieść się nie dam od tego, co winienem
prawu, urzędowi i publicznoscii. Mówiąc o złe użycd1e teatru, skarię razem
policją tutejszą, obowiązaną strz.ec prawa Narodu; skarżę P. Niemcewicza,
Posła · lnflancl<lego, autor a komedii pod tyt. „Powrót posba" - nie z teg;o,
że w tern dziele oddał słuszne pochwały W. K Md, bo tych zawsz•e, jak
·b'y1-eś' jesteś godzien, tak nig'dy w tej sbusznośd· nie miałeś W. K. Mość
odle mnie ubliżenia; i co do tego punktu jestem dzieła tego przyjacielem. Nie z tie.go: że zapał Paryża uwielbił. Lecz my, jako w dawniejszy.eh gło
sach wyraziłem, nie .chdeliiśmy formalnie dźw1i1gnienia i szczęśliwości miast;
ale poiburzenia i użycia ioh na ;poparcie sukcesji - taki1e były chcących
sukcesji widoki i ·cele. Nie z tego: że l1udzko§cd1 dla wieśni·aków wystawił
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obraz; nie z tego: że grymaśne obyczaj płci żeńskiej chciał poprawie;
nie z tego wreszcie: że prywatnie posłów, to w wielomowstwi·e to w sporze, to w prot.estacjac·h skrytykował (lubo'by się •i to ni•e godziło: lecz pomijam, jakio obrażenia partykularne). Ale karżę i skarżyć się będę z tego,
że Autor prawlO Narodu wolnej elekcji, przysięgą króla zatwierdzone, instrukcjami województw w nienaruszeniu zachowane, zni.eważył i wydrwił,
a komedianoi 1powtórzyH; ż.e przez sukcesją kajdany zachwalił i uwielbił.
Czemu wtenczas, gdy kraj rozbierano, gdy gwałty czyniono, nie było zachęcania na teatrze do ocLP'oru, do wskrzeszenia męstwa dawnych Polaków? Czemu nie grano komedii, to pod tytułem „Matka Spratanka", to
pod tytułem „Syn Jedynak", ale n:•e dozwolcno teatru; i ze mnie,
kiedym jechał do Puław na komedią „Matk1i Spartanki", śmiano się i żar
towarw. A •kiedy dziś komedia zachwalała kajdany przez suil<cesją, to
aplaudowano: brawo Autor! Biiorę na świad&two J.WW. Gorzeń~k!ch,
kolegów, że gdy u nas gran.a była komedia, zachęcająca do obrony Ojczyzny, przysyłano zaraz z Warszawy: czyli nie robimy rewolucji? Nie wolno
było i na am'boni·e mówić „Ratujc1ie Ojczyznę!" K·i·edy ks. WitoszyI1ski zachęcat. naród do łączenia się z Królem i Kr6la z Narodem, ledwie mógł
dokończyć kazania, zaraz kaznodziejstwo mu odebrano ; ·zamkniętoby go
do komórki, gdyby od W. K. Mości nie znalazł obrony. Pamiętam, że
kiedy w czasach ciężkkh Rzplitej, Kapucyn miał kazani·e, żeby obronić
Ojczyznę, z ambony go śdągniono i do karceresu posłano. Tu obrac:lm
się do Ciebie, Publiczności: Cz.yłiś była gorliwą ująć się za tego kazn odzi·eję i wolać tak: „Brawo Kaznodzieja" jakeś wołała na komedi.i: „Brawo
Autor!" Wiem jeszcze trzeciego Kaznodzieję, będącego teraz w Galicji,
który że mówił za ratunkiem Ojczyzny, z doniesienia samych Polaków od
generała moskiewskiego w kajdany był wzięty 1V 6 miesięcy więzionyt
Prz.eświetna Publiczności! Sądź mój wnii0sek za sprawiedłiiwy lub nie,
podług upodobania: ja go wszelako popierać będę, przywodząc prawo nieporuszone, głoszące za nieprzyjaciela Ojczyzny tego, któryby za sukc>esją
mówH, pisał ,j onę forytowali; przywodząc pakta W. K. Mości nie dlatego,
żebyś ich najściślej z strony Swojej nie, zachował, ale, żebyś zgwałoeni·a
onych bronił. Pamiętam, że z Francji \\·ypę<lzono Jezuitów za to, iż rezonowali w materii prawem p1sanej i pra\vem natur; zc.br1n~onej. wpajagc
tę maksymę, 1iż: wolno jest każdiemu króla tyrana zabić. że zaś i u nas
prawo zakazało mówić o sukcesji, nie powinniśmy tak o niej rezonować,
jak owi Jezuici o wolności zabicia króla tyrana. Oświadczając przeto
delacją przeciwko policji i Autorowi1 upraszam Marszałków Konfederacji
o rozpisani1e listów ·do sędJZ1iów sejmowych, 1iż1by się zjechali i komplet
1

sądu złożyli".
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