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~aro I Marks. Fr~der~k Engels 

W obronie Polski* 

Również i w t\:jm roku odbyła się w Londynie uroczystość ku czci powstania polskiego 22 stycznia 1853 
roku. Wzięli w niej bardzo liczny udział nasi towarzysze niemieccy: wielu z nich przemawiało. m.in. Engels 
i Marks. 
„Mówiono tu - powiedział Engels - o przyczynach. które sprawiają. że rewolucjoniści wszystkich krajów 
odnoszą się z sympatią do sprawy Polski i występują w jej obronie. Na jedno tylko wskazać zapomniano. 
na to mianowicie. że sytuacja polityczna. w jakiej postawiono Polskę. jest na wskroś rewolucyjna. że nie 
pozostawia ona Polsce żadnego innego wyboru. jak być rewolucyjną lub zginąć. Stało się to widoczne już 
po pierwszym rozbiorze. spowodowanym dążeniami szlachty polskiej do zachowania ustroju i przywilejów. 
które utraciły od dawna swą rację bytu. działały na szkodę kraju i porządku powszechnego. zamiast utrzy
mywać spokój i tworzyć dogodne warunki do postępu. Już po pierwszym rozbiorze część szlachty dostrze
gła swój błąd i doszła do przekonania. że odbudowanie Polski może nastąpić tylko w drodze rewolucji. 
a w 10 lat póżniej widzieliśmy. jak Polacy walczyli o wolność w Ameryce. Rewolucja Francuska 1789 roku 
znalazła natychmiast oddżwięk w Polsce. f-{onstytuCJa 1791 roku. głosząc prawa człowieka. stała się sztanda
rem rewolucji nad brzegami Wisły i uczyniła z Polski awangardę rewolucyjnej Francji. i to właśnie w chwili. 
gdy trzy mocarstwa. które już raz Polskę ograbiły. zjednoczyły się. by ruszyć na Paryż i zdusić rewolucję. 
Czyż mogły one ścierpieć. by w centrum koalicji zagnieżdziła się i umocniła rewolucja? W żadnym razie! I oto 
znowu rzuciły się na Polskę. tym razem zamierzając pozbawić ją ostatecznie bytu narodowego. Rozwinięcie 
przez Polskę rewolucyjnego sztandaru było jedną z głównych przyczyn uzasadniających jej ujarzmienie. 
f-{raj. który poćwiartowano i skreślono z listy narodów dlatego. że był rewolucyjny. może szukać ocalenia 
jedynie i tylko w rewolucji. Toteż Polaków spotykamy wszędzie tam. gdzie toczy się walka rewolucyjna. 
Polska zrozumiała to w 1853 roku i ogłosiła podczas powstania [. .. ] najbardziej radykalny program rewolucyj
ny. jaki kiedykolwiek wysunięto na wschodzie Europy. Byłoby śmieszne. gdyby - z uwagi na istnienie 
polskiej partii arystokratycznej - uważać rewolucjonistów polskich za arystokratów dążących do przywró
cenia Polski arystokratycznej z 1772 roku. Polska z 1772 roku zginęła bezpowrotnie. Żadna siła nie będzie 
w stanie jej wskrzesić. Nowa Polska. którą rewolucja powoła do życia. będzie się różnić pod względem spo
łecznym i politycznym od Polski z roku 1772 tak zasadniczo. jak społeczeństwo. ku któremu zmierzamy. 
różnić się będzie od społeczeństwa dzisiejszego. 
Jeszcze kilka słów. Nikt nie może bezkarnie ujarzmiać innego narodu. Trzy mocarstwa. które zamordowały 
Polskę. zostały srogo ukarane. Spójrzcie na moją ojczyznę: na Prusy-Niemcy. Pod płaszczykiem zjednocze
nia narodowego wcieliliśmy Polaków. Duńczyków. Francuzów - i mamy Wenecją** po trzykroć: wszędzie 
mamy wrogów. uginamy się pod brzemieniem d.ugów i podatków. aby utrzymać niezliczone masy żołnierzy. 
którzy muszą jednocześnie służyć za narzędzie ucisku niemieckich robotników. Austria. nawet ta oficjalna. 
zdaje sobie bardzo dobrze sprawę. jakie kłopoty sprawia jej ten kawałeczek Polski. W czasie wojny krym
skiej Austria skłonna była wystąpić przeciwko Rosji pod warunkiem. że rosyjska Polska zostanie zajęta 
i oswobodzona. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

' Relaqa Engelsa ze wspólnego wystąpienia Marksa i Engelsa w dniu 23 stycznia 1875 roku w Londynie na uroczystym zebraniu posw1ęco
nym 12 rocznicy powstania styczniowego. zorganizowanym przez Związek Ludu Polskiego. Zebraniu przewodniczył Walery Wróblewski. 
brah w nim udział em1granc1 z Polski. Rosji . Niemiec. Franq1 1 innych krajów 

" Okręg Weneqa. który od 1798 do 1805 1 od 1814 do 1866 roku należał do cesarstwa austriackiego. był ogniskiem włoskiego ruchu narodo
wo-wyzwoleńczego skierowanego przeciw zaborcy 
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O wolną Polskę, czyli fen omen Konfederatów barskich 
Za dyrekcji Stanisława Koźmiana 1 stycznia 1872 roku na scenie teatru krakowskiego odbyła się prapremiera dwóch zachowanych ak
tów Konfederatów barskich Adama Mickiewicza, wydanych pośmiertnie przez jego syna Władysława w poetyckim tłumaczeniu Tomasza 
Augusta Olizarowskiego. Przedstawienie - powtórzone w ciągu pierwszego sezonu sześciokrotnie, przez lata wznawiane, ukazało się na 
scenie (rekordowo, jak na tamten czas) 28 razy - wzbudzało ogromne emocje, przybywali na nie widzowie zza kordonu. Każdemu spek
taklowi towarzyszyły manifestacje patriotyczne rozentuzjazmowanej, wzruszonej publiczności. Najwyższe autorytety wśród literaturo
znawców oddawały hołd Mickiewiczowi, a takźe kierownictwu teatru za możliwość obcowania z arcydziełem. Dziady, uważane wówczas 
za niesceniczne, mimo że teatr krakowski w trudnym okresie Wiosny Ludów 1848 roku jako pierwszy, jeszcze za życia poety, wstawił ich 
fragment (III część) pt. Senator Nowosiltzoff, czyli śledztwo zbrodni stanu na Litwie, musiały czekać na wielkie inscenizacje wieku XX. 
Historyk teatru Jan Michalik: „o randze Mickiewicza dramatopisarza paradoksalnie decydowała rutynowa sceniczność oraz tematyka 
Konfederatów barskich. Za najważniejszy dramat polski XIX w. uznano (i to natychmiast) utwór bliski konwencjonalnemu melodrama
towi, osnuty wokół ważnego wydarzenia dziejowego, o sztucznej, a nierychłej - mimo kilku nieprawdopodobnych sytuacji i efektownych 
scen - akcji, napisany kiedyś dla celów zarobkowych, przeznaczony dla paryskiego teatru Porte Saint-Martin". 

Gdybyśmy byli jak Niemcy, gdybyśmy mieli 
choćby jeden dramat Mickiewicza, mogliby
śmy mniej dbać o ten ułomek. Ale kiedy on jest 
jedyną spuścizną dramatyczną, jaką poeta zo
stawił, to patrzymy się na niego z takim uczu
ciem, z jakim się stoi o jakąś drogą pamiątkę, 
o jakąś rodzinną relikwię, która by zarazem 
była całym naszym majątkiem. A potem, jest 
w tych Konfederatach coś więcej jeszcze. Ge
nerał rosyjski gubernatorem Krakowa, ojco
wie i matki w jego przedpokoju z suplikami 
o uwolnienie synów, zagrożonych Sybirem lub 
śmiercią, te pierwsze początki naszych od stu 
lat dziejów, ten gorzki przedsmak tego, co póź
niej stało się naszym chlebem powszednim, 
to nie dramat, to nie poezja, to historia sama. · 
( ... )Nam przedstawienie Konfederatów zrobi
ło takie wrażenie, jak żeby w teatrze zetknął się 
był początek tej wiekowej epoki z jej końcem, 
przedzielone tylko lampami stanęły naprzeciw 
siebie przeszłość i teraźniejszość, jedna była 
na scenie, druga w sali, i patrzyły na siebie ze 
strachem i zgrozą jakżeby jedna w drugiej po
znawała siebie, jakżeby obie mówiły: jakeśmy 
do siebie strasznie podobne. ( ... ) Boleśniejsze 
nic nigdy w żadnym teatrze nie było. Antygona 
żegna słodkie światło słoneczne, Orest ściga
ny przez Eumenidy, żona Makbeta ścierająca 
krwawą plamę z ręki, Egmont wiedziony na 
śmierć bohaterską, i ten w Hamlecie, który 
sam na siebie wykona sprawiedliwość niechcą
cy, wszystko to jest wielkie i przejmujące, roz
dzierające, ale tu u nas nic nie może być tak 
rozdzierające jak ten dramat, który się nie na 
scenie odgrywa, w którym aktorami są wszy
scy, a bohaterem nie człowiek jeden Pułaski, 
Marek, lub ktokolwiek inny, ale naród i jego 
sprawa.( ... ) 
Kilku wąsatych szlachciców, kilka kobiet zapła
kanych z prośbami w ręku, burmistrz na którym 
drży skóra, bo Gubernator ma nałożyć kontry
bucję na miasto, wszystko to czeka w przedpo
koju Hrabiny, to Polka, „krakowskiego wojewo
dy córka" i ... „moskiewskiego Generała bella''. 

Scena z II aktu, od lewej: Stefan Pichor (lussuf), 
Zygmunt Bogucki (Seid), Antoni Siedlecki 
(Zbroja), Marceli Zboiński (Wojewoda) 

Fot. Walery Rzewuski, ze zbiorów MHK 

W tych słowach obraz zupełny.( ... ) Akt drugi, 
to Pułaski, Choisy, Ksiądz Marek, niedobitki 
konfederatów w Karpatach noszący się z pla
nem odebrania Krakowa. Jakim był rzeczywisty 
Kazimierz Pułaski? Któż wie. Ale w pamięci, 
w wyobraźni narodu pozostał otoczony takim 
blaskiem bohaterstwa, takim urokiem poezji, 
że ten pierwszy partyzant, ten pierwszy powsta
niec został ideałem powstańca.( ... ) 
Słowo jeszcze o przedstawieniu. Porównujemy 
tak często aktorów polskich z zagranicznymi 
i dziwimy się, dlaczego tak rzadko tamtym do
równują. Dajmy im dramat własny, polski, każ
my im przedstawić świat uczuć i pojęć swoich, 
w którym żyją i który znają, a będą tak grali, jak 
tamci. Pokazało się to na przedstawieniu Kon
federatów. Każda rola prawie była grana z traf-

nym instynktem, z intuicyjnym zrozumieniem 
charakteru, choć nie każda z dostatecznym wy
robieniem, wprawą. Pan Skąpski na przykład, 
artysta młody i początkujący, który zapowiada 
talent, ale szkoły jeszcze nie ma, zebrał okla
ski bardzo zasłużone w trudnej roli Generała. 
Zbywało mu na wprawie, cokolwiek na ogła
dzie i elegancji, ale on tego Moskala doskonale 
rozumiał, bo jego uczucia zna z praktyki. To 
jedno pamiętać trzeba, że Generał podoba się 
hrabinie, uchodzi za jej kochanka, zdaje się, że 
nim jest naprawdę - żeby ten stosunek wytłu
maczyć, powinien Generał mieć pewien po
zor)ly, zewnętrzny powab. Pan Fiszer, równie 
młody, ale daleko już więcej wyrobiony i w lep
szej szkole, którego talentowi zawsze nam miło 
oddać sprawiedliwość, oddał doskonale typową 
postać doktora, wycieniował, wymodelował 

tego artystę szpiega z bardzo delikatnym arty
stycznym wykończeniem, Pan Zboiński miał do 
dźwignięcia tragiczną posępną figurę wojewody 
i udźwignął ją, nie upadł pod ciężarem: można 
sobie wyobrazić Wojewodę lepszego, ale ten był 
dobry. 

Stanisław Tarnowski 
„Przegląd Polski" luty 1872 

Palma gry należy się Pani Hoffmanowej (Hrabi
na) i panu Bolesławowi Ładnowskiemu (Ksiądz 
Marek). Jeżeli pierwsza oddała wybornie cha
rakter wyrodnej Polki, w której mimo przygłu
szonego głosu honoru, przemawia jednak serce 
kobiety, to drugi jakby natchniony wielkością 
postaci, którą przedstawił, był niezrównanym 
i stanąć mógł śmiało obok najznakomitszych 
artystów. Jakże prawdziwie łączył on powa
gę z zapałem, umiarkowanym właściwą skalą 
głosu. Pan Benda, który ucharakteryzowaniem 
do złudzenia przypominał portret Pułaskiego 
obok bardzo sympatycznej, pełnej werwy gry 
w chwilach zapału za wysoki brał diapazon. ( ... ) 
Pan Marzewski występował jako amator po raz 
pierwszy w roli Choisy'ego. 

„Czas" 1872 nr 2 

Opracowała: Elżbieta Bińczycka 


