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PORTRET WIKTORA HUGO 
(litografia A. Deveria) 

WOJCIECH NA'FANSON 

DROGA WIKTORA HUGO 

N ocą z trzeciego na czwartego grudnia 1851 roku jakiś 
człowiek zapukał nagle do drzwi Wiktora Hugo. Przed 
chwilą wybiła godzina pierwsza. Pisarza nie było w do

mu. Tego samego ranka wyruszył do Belgii. Tajemniczy gość 
rozmawiał ze służącym. Pani Adelina Hugo, żona poety, 
obudziła się na odgłos rozmowy. - Czego pan sobie życzy 
o tak póżnej porze? - spytała nieznajomego. 

- Chcę mówić z panem Wiktorem Hugo. 
- Nie ma go w domu. Wyszedł. 
- Poczekam, aż wróci. 
- Wiem po co pan przyszedł. Ma pan aresztować mego 

męża. 

- Tak jest - odrzekł przybysz odsłaniając pod płaszczem 
wstęgę komisarza policja. - Nazywam się Hugnes, jestem 
przedstawicielem władzy. Muszę zatrzymać pani męża. 

Komisarz Hugnes nie mógł tej nocy spełnić swej misji. 
:H:ugo znajdował się już poza zasięgiem władzy gene
rała Bonaparte, który samowolnie ogłosił się cesarzem., 
jako Napoleon IIl, a obecnie wyrównywał porachunki ze 
swymi przeciwnikami. Jednak rząd dyktatorski nie tracił 
nadziei odnalezienia poety. Szukano go wszędzie. Między 
innymi przesłuchano nawet jednego z nauczycieli, który 
dawał lekcje dzieciom W. Hugo. Wielu aresztowanym za
dawano w śledztwie pytania na temat miejsca pobytu pisa
rza. Sam Napoleon wyznał póżniej, że właśnie Hugo uważał 
za najbardziej niebezpiecznego ze swych politycznych opo
nentów. 



C zym się tłumaczy ta nienawiść wojskowego dyktatora 
do bezbronnego poety? Jak wytłumaczyć rolę i znaczenie 
pisarza w przebiegu wypadków politycznych? Aby te 

zjawiska zrozumieć, musimy przypomnieć sobie barwną 
opowieść o ewolucji ideowej, jaką Wiktor Hugo przeżył 
w pierwszej połowie swego życia. Hugo urodził się na prze
łomie dwóch stuleci, XVIII-go i XIX-go, jako syn generała , 
który w armii Napoleona I-go walczył w Hiszpanii. Pocho
dził z rodziny obdarzonej przez Napoleona tytułem hra
biowskim, uczył się w szkole dla „dobrze urodzonych" 
w Besanson. Miał wszystkie cechy „cudownego dziecka": 
skończywszy lat 10 pisał już wiersze zyskujące uznanie, 
mając lat 17 zdobył nagrodę na konkursie literackim. Gdy 
młodziutki Balzak biedził się w kancelarii adwokackiej 
i nie mógł nikogo przekonać do swego talentu, gdy pisał 
dramat jednogłośnie uznany za utwór grafomański, Wiktor 
Hugo bez trudu zdobywał sobie uznanie, a Ludwik XVIII 
przyznał mu ze swojej szkatuły hojną pensję, choć nie bar
dzo lubił dzieci generałów napoleońskich. Myślał zapewne, 
że potomność złączy jego imię z Wiktorem Hugo, jak po
łączyła nazwiska Moliera, Racine'a i Boilea'u z Ludwi
kiem XIV -tym„. 

L ecz Hugo dość szybko zawiódł nadzieje, które w nim 
pokładał rząd monarchiczny. Francja, którą przeorały 
wydarzenia Wielkiej Rewolucji, nie była już dawnym 

krajem markizów i baronów. Burzył się lud paryski, wrze
nie ogarnęło młodzież, rzemieślników, coraz liczniejszy 
proletar.iat fabryczny i chłopów a nawet mieszczuchówr 
Przeciw układnej literaturze pseudoklasyczne j podniósł 
szturm buntu romantyzm, w tym okresie popierany przede 
wszystkim przez niezadowolone z dotychczasowego zasięgu 
kultury - mieszczaństwo. Ustami Stendhala w roku 1823 
domagało się ono dopuszczenia do tragedii nowych miesz-· 
czańskich bohaterów. Wzorem angielskiego romantyka 
lorda Byrona, wtórując pieśni dekabrystów rosyjskich i na
szego Juliusza Słowackiego, podnieśli romantycy francuscy 
swój głos w obronie walczącej o wolność Grecji. W ich 
imieniu przemaiwiał młodziutki Wiktor Hugo. Pisze on 
także poemat na cześć gnębionej przez rzady zaborcze 
Polski. · 

Niebawem walka przeniosła się i na nowy teren - tea 
tralny. W lutym 1830 roku, na kilka miesięcy przed powsta
niem lipcowym, które zmiotło starszą linię Burbonów, wy
stawiono w Paryżu tragedię Wiktora Hugo pt. „Hernani" _ 
Akcja była przeniesiona do Hiszpanii, rozgrywała się około 
roku 1500. Ale sens ideowy utworu był wyraźny. Idealizu
jąc wyklętego i usuniętego poza nawias bandytę, ujmowat 
się poeta za wszystkimi upośledzonymi. Hasło rów
ności społecznej padało z całą siłą ze sceny teatru. Cenzura 
przepuściła sztukę w złudnej nadziei, że romantyczno-rewo
lucyjny styl ośmieszy twórcę i jego idee. Aktorzy i starsi 
literaci wyśmiewali się z tego stylu tak zgodliwie, jak nie
dawno pseudoklasycy warszawscy z II-giej części „Dziadów" 
Lecz młodzież i rzemieślnicy sprowadzeni na widownię przez; 
zapaleńców romantyzmu zapewnili triumf przedstawieniu. 
„Hernani" drugie miesiące nie schodził z afisza. przygoto
\vując umysły do nadciągającej rewolucji lipcowej. 

WIKTOR HUGO 
(litog r af ia H . D aum iera) 

W wyniku rewolucji, na tronie zasiadł Ludwik Filip 
z nowej dynastii orleańskiej, wybraniec bogatego 
mieszczaństwa. Kupcy i bankierzy zluzowali marki

zów, książąt, hrabiów i baronów. Lecz lud, który udzielił 
pomocy nowym władcom - został haniebnie oszukany. Już 
w roku 1832 robotnicy i rzemieślnicy Paryża wznoszą bary
kady; natchnionym piórem opisał potem te wypadki Wiktor 
Hugo w „Nędznikach", gdzie wspomina między innymi 
o okrzykach rewolucjonistów „Niech żyje Poiska"! Na ra
zie triumfuje Hugo dalej w teatrze. W roku 1838 ukazuje 
się „Ruy Bias" najgłębszy i najpiękniejszy jego dramat. 



Rzecz ta znów rozgrywa się w Hiszpanii z końcem XVII 
stulecia. Analiza historyczno-socjalna, jaką tu daje poeta 
zadziwia trudnością ujęcia . Ukazuje społeczeństwo feudalne 
w upadku i rozkładzie . Struktura społeczna już nie odpo
wiada nowym warunkom produkcyjnym. Spadkobiercą daw
nych warstw historycznych czyni poeta lud, którego przed
stawicielem jest człowiek nieznanego pochodzenia, genialny 
i ambitny Ruy-Blas. W kilka lat później rząd Ludwika Fi
lipa czyni wyraźne wysiłki, by pozyskać poetę i wykorzystać 
jE-go stale rosnącą popularność. Hugo zostaje członkiem 

Akademii Francuskiej, w cztery lata później parem Francji 
(tytuł szlachecki). Jak świadczą jego pośmiertnie wydane, 
a zapisywane z dużą szczerością „Wspomnienia'', Hugo lo
jalnie wypełniał swe polityczne obowiązki. „Wiosna Ludów" 
1848 roku zastała go w Izbie Parów. Hugo początkowo nie 
doceniał znaczenia rewolucji. Choć zwolennicy republiki 
wznosili okrzyki na jego cześć, sam Hugo był tylko zwolen
nikiem reformy wyborczej, zastąpienia cenzusu majątko

wego - głosowaniem powszechnym. Niebawem jednak 
przeobraził się gruntownie. Po zwycięstwie republikanów 
zostaje merem swej dzielnicy i deputowanym Paryża. 

W Izbie zasiada między lewicą (republikańską) a zbrojną 

lewicą (socjalistyczną). Jeszcze nie bardzo pojmuje sens 
nowych rozruchów, które rozpoczęli bezrobotni po zamlmię
ciu uspołecznionych Warsztatów Narodowych, lecz prze
ciwstawia się stanowczo dążeniom dyktatorskim Napo
leona III-go, popieranego przez prawicę mieszczańsko-ob
szarniczą ogłasza przeciw niemu pamflet „Napoleon Mały". 
Nic więc dziwnego, źe gdy poranne dzienniki doniosły 

2. XII. 1951 roku o zamachu stanu Bonapartego, Hugo de
cyduje się na opuszczenie kraju. 

Jedzie do Belgii, (która go wydala na życzenie cesarza 
francuskiego), potem na wyspę Jersey, Nie ustaje w walce. 
Patronuje pierwszym stowarzyszeniom obrońców pokoju. 
Nazwiskiem jego podpisują konspiratorzy republikańscy 

płomienne odezwy, tajnie rozlepiane na murach. W roku 
1863 podnosi Hugo na wezwanie Hercena swój głos w sprawie 
polskiej w obronie powstania styczniowego, nieco przedtem 
ukazują się w Warszawie dwa przekłady „Hernaniego". 
Autorem jednego z tych przekładów jest Apollo Nałęcz

-Korzeniowski, ojciec Conrada, wybitny przywódca Stron

nictwa Czerwonych, uczestnik powstania styczniowego. 

B lisko 20 lat przebywa Hugo na emigracji. Pisze w tym 
okresie najsłynniejsze swe powieści: w roku 1862 „Nędz
ników", w 1866 „Rok 1793". Pierwsza z nich, to nie tylko 

głos humanitary=u występującego przeciw nieludzkiej me
todzie pracy w galerach, która ze „złodzieja" bochenka 
chleba czyni wykolejonego człowieka, to zarazem głos buntu 
społecznego w obronie ludzi takich jak Jean Valjeau syn 
małorolnego chłopa, lub paryski ulicznik Gavroche albo 
szwaczka Faustyna, wyrzucona z winy ustroju poza nawias 
społeczeństwa . „Rok 1793", to znów wspaniała panorama 
„Wielkiej Rewolucji", napisana w okresie, gdy zwycięska 
w tej rewolucji burżuazja stawała się ostoją wstecznictwa 
w Europie. 

Rok 1870, klęska Napoleona w wojnie z fuusami i ogło
szenie III Republiki - umożliwiły wreszcie W. Hugo powrót 

do ojczyzny. Pisarz ma już lat blisko 70, mógłby odpocząć. 
Lecz daleki jest od takiej myśli. Już po powrocie znajduje 
się wśród najgorętszych zwolenników obrony Paryża i nie
kapitulowania przed Bismarckiem. Po zawieszeniu broni 
Hugo wraz z Garibaldim niesiony jest w triumfie na ra
mionach !'Obotników w Bordeaux. Walczy zacięcie o ułaska
wienie skazanych na śmierć przez rząd Thiersa, komunar
dów paryskich, wśród których znajdowało się bardzo wielu 
polskich emigrantów. Ogłoszone w tym czasie nowe wiersze 
Hugo „Chatiments" mają sens zdecydowanie rewolucyjny. 
Z ogromnym sukcesem wznawiają paryskie sceny dramaty 
pisarza. 

W roku 1B85 pogrzeb Hugo staje się olbrzymią manifesta
cją sił ludowych. 

Wojciech Natanson 

Romantycy na premierze „Hernaniego" 
(sztych Granville) 



WIKTOR HUGO 

NIECH PAN POSŁUCHA, SĘDZIO 

„Czy p. Victor Hugo nie spo
strzega, że staje się monoton
ny? (Gazeta Cesarstwa) . 

Niech pan posłucha, sędzio, niechże pan da wiarę, 
To zaczyna przewlekać się nad wszelką miarę. 

Częstujemy się lichym, żałosnym dialogiem, 
Taką smętną sielanką, że dłużej nie mogę; 
Szczerze mówiąc, pan nudzi, mój sędzio poczciwy. 
Może byśmy znaleźli jakiś temat żywy? 
Weźmy weterynarię, albo astronomię. 
Tak jest, użyłem łomu, więc ciągle o łomie? 
Czy zabija się ludzi jedwabiem wachlarza? 
A pan w kółko te same szczegóły powtarza. 
Wiem, to okropność, hańba, wiedziałem i przedtem: 
Przyznaję, to nieładnie, zabiłem kobietę. 

Jak woli, po ciemku, z zasadzki; na bucie 
Znajdą się włosy siwe wczepione w podkucie. 
Stale się takie rzeczy widzi w melodramach. 
Czy to ładnie, mój sędzio, mówić tak przy damach? 
Już by czas było zmienić temat tej rozmowy. 
Wrzuciłem ją do dołu; o, to sposób nowy! 
I dałem sobie radę ze skrzynią, szkatułą. 
Wiadomo, stary sposób. Sędzio mój, gaduło, 
Dla dobra sztuki trzeba urozmaicenia, 

Pan rozważa, roztrząsa i nic się nie zmienia. 
- Był deszcz. - W grudniu. - Pod lasem. -

Z daleka od ludzi ... 
Zgoda, zgoda, otwarcie mówię: mnie to nudzi. 
Widać, że pan doprawdy nie ma wyobraźni. 
I tyle panie sędzio, tej pasji - to drażni. 
Kobieta była stara, no a ja w potrzebie. 
Oho! W maju gdy ptaszki śpiewają na drzewie. 
Kiedy człowiek się całą duszą rozpromienia, 
Kiedy pełno na polach miłości i cienia, 
Kiedy jest sezon róż, czy nie można troszeczkę 
Pośmiać się, do pioruna, no i zmienić beczkę? 
Sędzia smutny jak prawo, tylko skinął głową: 
- Zamordowana matka stoi tam za tobą! Afii1z z pali1kiej prapremiery „Angela" 



WIKTOR HUGO 

ANGELO, TYRAN PADWY 
(„Angelo Malipieri") 

Przekład: Marian żurawek 

Sztuka w 3 aktach - 5 odsłonach 

I 
I 

OBSADA: 

ANGELO MALIPIERI, podesta - ZBIGNIEW ZWAK 
CATARINA BRAGADINI, jego żona - CZESŁAWA PSZCZOLIŃSKA 
LA TYZBE, aktorka - MARIA WAWSZCZYK 
RODOLFO - ROMUALD MICHALEWSKI 
ANAFESTO GALEOFA -ALEKSANDER PESTYK 
HOMODEI - JANUSZ CHEŁMICKI 
REGINELLA 
DAFNE 
GABOARDO 
ORFEO 
ORDO LAFO 

- JANUSZA SKUBIEJSKA 
- ZOFIA JAROŃCZYK 
- KAROL ROGALSKI 

* * * 
* * * 

MURZYNEK, paź - JÓZIO TYC 
DZIEKAN OD ŚW. ANTONIEGO * * * 
ARCHIDIAKON * „ * 

Rzecz dzieje się w Padwie, w roku 1549 za czasów doży Francisca Donata. 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA - ANDRZEJ URAMOWICZ SCENOGRAFIA - JERZY SZYMAŃSKI 

ASYSTENT REŻYSERA - KAROL ROGALSKI 

OPRACOWANIE MUZYCZNE - ANTONI POCWIERZ SZERMIERKA SCENICZNA - KAZIMIERZ IWOR 

KIEROWNl~ LITERACKI 

BOLESŁAW LUBOSZ 

SUFLER - NATALIA WOJTAS INSPICJENT - ANTONI PONIMASZ 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny - TADEUSZ KOCHAŃSKI 

Kierownik oświetlenia 

Brygadier sceny 

Rekwizytor 

Kierownik prac. krawie'dtiej 

damsko-męskiej 

Kierownik prac. perukarskiej 

Kierownik prac. stolarskiej 

Pracownia malarska 

Pracownia ślusarska 

Pracownia tapicerska 

- ALFONS KWOKA 

- FRANCISZEK TOMALA 

- WŁADYSŁAW KONICKI 

- JÓZEF KŁODA 

--RYSZARD PALUCH 

- MARIAN KOBIELSKI 

- WŁADYSŁAW 5ZYMAŃSKI 

- RUDOLF BIZOŃ 

- STANISŁAW FOŁTA 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

WIKTOR HUGO 
NA POLSKICH SCENACH 

„ANGELO MALIPIERI" 

był pierwszym dramatem W. Hugo, który wszedł na pol
ską scenę, poprzedzany rozgłosem premierowej obsady pa
ryskiej z r. 1835, w której role dwóch rywalek grały pani 
Dorval i panna Mars. Autor chciał w sztuce obnażyć dwa 
serca kobiece: damy ustawionej wysoko w społeczeństwie 
i aktorki, więc osoby wysuniętej poza nawias. Scena, w któ
rej aktorka Tisbe znajduje swego kochanka Rudolfa w sy
pialni rywalki Katarzyny, żony Angela i dialog tych ko
biet, dawały aktorkom możność popisu grą. 

Po prapremierze krakowskiej 3. 11. 1838 z Dąbrowską 
(Tisbe), Niedzielską (Katarzyna) i Pfeiffrem (Rudolf), 
wznawiano sztukę w roku 1844 z J. Rychterem (Angelo), 
I . Ch~mińskim (Rudolf), J. Królikowskim (Homodei), J. Ra
dzyńską (Tisbe) i T. Palczewską (Katarzyna). W pierwszej 
premierze w 1841 r. Rudolfa grał B. Dawison. W 1867 r. 
we Lwowie w roli Katarzyny występowała Helena Mo
drzejewska. 

Pierwsze przedstawienie na artystycznym poziomie od
było się w lecie 1869 r. grane w Poznaniu przez zespół 
krakowski i powtórzone potem w Krakowie z Z. Bendą 
(Angelo), A. Hoffmanową (Tisbe). B. Ładnowskim (Rudolf). 
Premiera warszawska z 1876 r. z Modrzejewską (Tisbe), 
J. Królikowskim (Angelo), Prażmowskim (Rudolf) budziła 
u krytyków poważne zastrzeżenia. Zdaniem ich sztuka 
otrzymała współczesny ton gry i nie nosiła stylu przed
stawienia romantycznego. 

„BURGRAFOWIE" 

ukazali się .również po raz pierwszy w Krakowie w 1845 r. 
z Janem Królikowskim w roli Hioba i Radzyńską (Guan
hamara). Niesamowity utwór, w którym role męskie, to 
pradziad liczący lat 120, dziad 100, ojciec 80 a syn 60, te
matem zaś jest odwieczne przekleństwo dawnej zbrodni 
wzbudzał podziw i przerażał... ale kasy nie robił. 



Wincenty Rapacki w roli Tribouleta w sztuce „Król się bawi" (Kra
ków, 1866) 

„HERNANI" CZYLI HONOR KASTYLSKI" 

zjawił się po raz pierwszy we Lwowie w 1863 r., tj. 33 
lata po premierze paryskiej, w słabej zresztą obsadzie. 
W 1866 r. dano go w krakowskim teatrze na benefis Mo
drzejewskiej_ Sztuka brała widownię może nie tyle treścią, 
oo wspaniałym bogactwem wiersza, jakiego przedtem nie 
znała scena francuska. 

Obok Modrzejewskiej występowali: F. Benda (Hernani), 
W. Rapacki (Don Ruy Gomez), B. Ładnowski (Don Carlos). 
W tym samym roku grał też teatr krakowski „Hernianego" 
w Poznaniu. 

W 1882 r. Sara Bernhardt zakończyła swe występy 
w Warszawie r.olą Dony Sol. 

J. Kotarbiński w 1901 r. realizował „Hernaniego" na sce
nie krakowskiej z Sosnowskim (Hernani), Mielewskim (Don 
Carlos), Knake-Zawadzkim (Gomez de Sylwa) i W. Sie
maszkową (Dona Sol). 

„KROL SIĘ BAWI" 

Opowieść o Franciszku I, nadwornym błaźnie Triboulecie 
i jego nie~da11:ej ze~ście za zhańbienie córki Blanki (znana 
powszechnie Jako libretto opery Verdiego „Rigoletto") 
weszła na scenę krakowską w 1866 r. z F. Bendą (Król), 
W. R_apackim (Błazen), Modrzejewską (Blanka) i scenę 
poznanską w r. 1869. 

„L UKR EC JA BOR G I A" 

. grana była w 1844 r . we Lwowie bez powodzenia mimo 
f1rmo~ch nazwisk artystów: Aszpergerowa (Lukrecja), 
B. Daw1son (syi: Gennaro), W. Smochowski (książę Ferrary). 
Dramat pr~erazał naszą widownię; rozpustna bohaterka, 
syn morduJący matkę, uczta z pucharami trucizny obraz 
re~e~~s~wyci: ~brodni - nie podobały się naszej publicz
nosc1 (Juz le~1eJ znoszono go w operze Donizettiego). Kra
k?ws~~ ~em1era z 1845 r. z J. Królikowskim w roli syna 
rown1ez me utrzymała się w repertuarze. 

„M AR I O N D EL OR M E" 

znana w P~yżu od 1829 r., ukazała się w Krakowie w r. 
1870, 'Yystaw10na dla Modrzejewskiej. Didiera grał B. Ład
nowsk1. W r. 1873 teatr warszawski dał „Marion Delorme" 
z !'fodrzewską i J. Tatarkiewiczem, Żółkiewskim (król Lud
wik X~II). Bohaterka orzeckliwiła postać, zresztą bardzo 
starannie opracowaną. Od tej a-oli kurtyzany o pięknym sercu 
i głębokim uczuciu zaczyna się w literaturze francuskiej 
korowód jej następczyń wzbudzających tyle współczucia 
na widowniach. 

„MARIA TUDOR" 

której_ .premiera odbył~ się w Paryżu w 1833 r., grana 
była naJP1erw w Krakowie w 1841 r., we Lwowie w 1852 r. 
W roli okrutnej zabójczyni swego kochanka (B. Leszczyń
ski) wystąpiła w 1871 i 1874 r. w Krakowie gościnnie A. 
Rakiewiczowa, może nie dorównując A. Hoffmanowej, która 
tu grała rolę Marii w 1870 r. Poznań ujrzał dramat ten 
w r. 1872 oraz 1855 w wykonaniu miejscowego zespołu. 



„R U Y BLA S" 

znany we Francji od 1863 r., już w 1841 r. z powodze
niem grany był czterokrotnie w Krakowie. Kilkakrotnie 
wznawiano utwór w 1843 i 1852 r. Grał go Teatr Krakow
ski w Poznaniu w 1842 r. 
Podjęła wznowienie scena krakowska w 1898 r. z J. Sli

wickim (rola tytułowa), W. Siemaszkową (królowa). Grał 
tego bohatera K. Adwentowicz we Lwowie w 1902 r. z E. 
Stachowiczową (Królowa). W Warszawie w Teatrze Pol
skim ogladano dramat w 1921 roku z J. Leszczyńskim i M. 
PrzybyłkÓ, z L. Bończą (Don Salustio) w opracowaniu L. 
Schillera, reżyserii Rysz. Bolesławskiego, wystawie W. 
Drabika. 

Stanisław Dąbrowski 

Scena z aktu czwartego „Marion Delorme" Wiktora Hugo 

GŁOS WIKTORA HL'GO 

1830 r. 

wiktor Hugo kończy dramat „Hernani". Sztuka ta nie· 
tylko ugruntowała zwycięstwo romantycznego dramatu lecz.. 
także sformułowała zasady szkoły romantycznej we Francji. 
W przedmowie do „Hernani" czytamy: 

Po tym, co nasi ojcowie widzieli i czego dokonali, ode
szliśmy wreszcie od starych form społecznych: jakżesz 
więc nie mamy odejść od starych form literackich? Nowemu. 
ludowi - należy się nowa sztuka". 

1852 r. 

w 1851 r. Ludwik Bonaparte uzurpuje sobie władzę_ 
jako Napoleon III. Hugo zostaje skazany na wygnanie. Na
poleon III kilkakrotnie proponuje pisarzowi amnestię. Odpo
wiedź Wiktora Hugo brzmiała: 

„On może mnie ułaskawić, ale ja mu nie udzielę amnestii" •. 

1854 r. 

Z listu Lorda Palrnerstona, który w 1851 r. wyraził fran
cuskiemu ambasadorowi aprobatę na zamach stanu Ludwika 
Bonaparte: 

„Strzeżcie się, przyszłość się zbliża. Uważajcie za żywe to„ 
co jest martwe, a za martwe poczytujecie to, co żywe. Po
myliliście się. Podaliście w ciemnościach dłoń upiorowi i za
warliście z nim małżeństwo. Do życia odwracacie się ple
cami - a ono przerasta was. Kiedy my wymawiamy słowa: 
postęp, rewolucja, wolność, ludzkość - wy, vożalowania 
godni, uśmiechacie się i wskazujecie nam noc, w której 
jesteśmy pogrążeni i która was spowija. Czy wiecie, co ta 
noc oznacza? Z niej wyłoni się niebawem potężna i pro
mienna idea. Demokracja - wczoraj była nią Francja;; 
jutro będzie nią Europa". 

1859 r. 

w iktor Hugo przebywając na wygnaniu protestuje prze
ciwko wyrokowi sądu amerykańskiego, który skazał na 
śmierć przywódcę powstania murzyńskiego, Johna Browna: 

„Katem Browna - oznajmiam to na cały głos (albowiem 
królowie odchodzą, narody zaś zostają i powinny znać calq. 
prawdę) - katem Browna będzie nie prokurator Hunter, 
nie sędzia Parker, nie mały stan Wirginia; katem Browna 
będzie - ciarki przebiegają po ciele na samą myśl 0 tym 
i. strach bierze to wypowiedzieć - cala republika amery
kańska... Tak, niech Ameryka wie i zastanowi się nad. 



tym: ;est coś bardziej przeraza3ącego aniżeti śmierć zadana 
Ablowi przez Kaina; to śmierć zadana Spartc:;.kusowi przez 
Waszyngtona". 

1862 r. 

Z druku wychodzą „Nędznicy". W przedmowie do tej po
·wieści czytamy: 

,,Dopóki nie będą rozwiązane trzy zagadnienia nasze; 
epokt: ucisk człowieka, który stal się proletariuszem, upadek 
kobiety spowodowany głodem, niedola dziecka pogrążonego 
w mroku nocy, dopóki będą istniały niewiedza i nędza 
dopóty książki podobne do tej nie będą niepotrzebne''. .. 

1870 r. 

N a Kubie wybucha powstanie przeciw hiszpańskiej 
pr2lemocy. Hugo pisze na ten temat: 

„Będę bronił Kuby tak samo jak broniłem Krety. Zaden 
naród nie ma prawa ciemiężyć drugiego narodu! Żaden na
ród nie ma prawa panować nad innym narodem, podobnie 
jak żaden człowiek nie ma prawa uciskać innych ludzi". 

W tym samym roku, w dziewiętnastym roku wygnania, 
na kilka miesięcy przed upadkiem Cesarstwa, Hugo przema
wia nad grobem swojego przyjaciela Keslera: 

„Powiedz Rousseau, że ludzki rozum jest chłostany róz
gami. Powiedz Beccarii, że prawo okryło się taką hańbą, że 
dozwala skrytobójczych mordów. Powiedz Mirabeau, że 
rok 89 wystawiono pod pręgierz. Powiedz Dantonowi, że 
ludowi odebrano prawo do mówienia. Powiedz Robes
pierre'owi, że zasztvletowano Republike. Powiedz Desmouli
nowi, że sprawiedliwość u marla. I powiedz im wszystkim, że 
wszystko ma się dobrze, że we Francji milion nieustraszo
nvch walczy o wiele zażarciej niż kiedykolwiek i że poza 
Francją garść proskrybowanych, która jeszcze pozostała 
prZ1J życiu, walczy jak dawniej, że trwamy i jesteśmy zde
cydowani nigdy się nie poddawać„.". 

W 1871 r. 
oblężonym przez Prusaków Paryżu Hugo apeluje do 

patriotów francuskich: 
„Niech ulice naszych miast pochłaniają nieprzyjaciela, 

niechaj okna posyłają im śmierć„. Będziemy prowadzić 
wojnę dniem i nocą, będziemy ją prowadzić w górach, na 
równinach, w lasach. Powstańcie! Powstańcie! Walczcie 
bez przerwy i snu! Bez odpoczynku!„. Wolni strzelcy, idźcie, 
przedzierajcie się przez zarośla, przeprawiajcie się przez 
strumienie, korzystajcie z cienia i zmroku, kryjcie się 
w jarach, czołgajcie się ukradkiem, celujcie, strzelajcie, 
niszczcie hordy wrogów. Brońcie Francji bohatersko, z de
speracją. Bądźcie niemiłosierni, patrioci"! 

Wybuch Komuny Paryskiej. Hugo wita ją słowami: 
„Prawo Komuny - prawo Paryża prędzej czy później zwy

. cięży". 

1877 r. 

Hugo zwraca się do Paryża : 
~,Wydaje :ni się, że w obecnej chwil i gotuje się starcie 

mi~dzy wo3nq, _ do której zmierza przeszłość a pokojem 
k_to;ego pragnie teraźniejszość.„ Obyw atele ' pokó3' zwy~ 
c1ęzy!". ' 

OPRACOWAŁ: ROMAN KARST 

GERARD PHILIPE w sztuce Wiktora Hugo „Ruy Blas" 
Zdjęcie wykonano podczas występów artysty w Polsce 
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