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STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA (1901-1935) 

Kompleks faktów, który sprowadza spotkanie [Ro
bespierre'a i Dantona] jest następujący: rząd rewo
lucyjny, scentralizowany w Komitecie Ocalenia Pu
blicznego, rozpoznał w osobie Dantona źródło nie
bezpieczeństw i tajną przeszkodę, którą dla dobra 
powszechnego trzeba usunąć . Robespierre, nominal
nie (aż do śmierci) zwyczajny członek Komitetu lecz 
w którego rękach władza automatycznie centr~lizu
je się dalej - sam jeden protestuje przeciw temu 
umioskowi: uważa bowiem, że nieuniknione następ
stwa takiego kroku przyniosłyby rewolucji szkodę 
większą niż akcja Dantona. 
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[.„] W polityce kompetentnej nie m,a sentymen
tów. Danton wie z góry, że ogół Komitetu nie przyj
mie jego pokuty, gdyż nawrócenie to nie przynio
słoby rządowi żadnej korzyści pozytywnej, ani na
wet gwarancji na przyszłość - podczas gdy nega
tywna korzyść jego śmierci byłaby przynajmniej 
pewna [ ... ] Robespierre [„.] nie doceniając Dantona, 
przywykły do poruszania ludźmi jak pionkami, ufa, 
.że bez trudu zdoła wyzyskać jego energię dla celów 
własnej rewolucyjnej twórczości [.„] Ludzie bardzo 
silni, a świadomi swej siły, posługują się między 
sobą ekspresją jasną aż do cynizmu. Robespierre 
stawia propozycję bezpośrednio, w słowach zupełnie 
otwartych. Popełnia w ten sposób błąd psycholo
giczny: nie zdaje sobie sprawy, że u człowieka te
go pokroju co Danton dyplomatyczna dwuznaczność 
jest instynktem, i że w ogóle nie zważając na lite
ralną treść słów, będzie się doszukiwał pod nimi tre
ści utajonej. Skutek jest w istocie taki, że z całej 

jasnej przemowy Danton uchwycił jedynie mroczne 
wyrażenie: „dla pewnych względów wolimy zacho
wać pana" - i tłumacząc „wolimy" przez „wolę", 
naduje temu oświadczeniu sens niezmiernie dla sie
bie ważnego wyznania - widocznie Robespierre 
przekonał się sam o potrzebie doświadczonego prze
wodnika ku tronowi [„.] Owijając każde posunięcie 
w tłuste pochlebstwo, ofiaruje Robespierre'owi swe 
usługi {„.] 

Robespierre odkrył [w końcu], że Danton to umysł 
o demonicznie destruktywnej płodności, wytwarza
jący najsilniejszy ferment kontrrewolucji, jaki ist
nieje. Wobec tego musi uznać życie Dantona za ry
zyko jednak większe dla zagrożonego państwa niż 

jego stracenie. Zatwierdza natychmiast decyzję rzą
du i przyspiesza jej wykonanie. 

STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA 
[„Wiadomości Literackie" nr 47, 1299] 
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STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA (1901-1935) urodziła 

się w Krakowie jako nieślubna córka młodej malarki Anie
li Pająk i Stanisława Przybyszewskiego. W szóstym roku 
życia wyjechała z matką na Zachód (Włochy, Francja, Szwaj
caria). Matka zmarła w roku 1912. Odtąd Stanisławą zaopie
kowali się - rodzina i przyjaciele matki, zapewniając jej byt 
i wykształcenie. Do kraju wraca Przybyszewska w r. 1918; 
zdobywa świadectwo dojrzałości w gimnazjum krakowskim 
i d yplom ukończenia seminarium nauczycielskiego. W r. 1920 
przenosi się do Poznania - uczy w szkole, pracuje w Dy
rekcji Poczt, daje lekcje prywatne języków obcych (włada
ła biegle francuskim, angielskim, niemieckim i włoskim) 

i przez jeden semestr jest studentką wydziału filozoficzne
go poznańskiego uniwersytetu . Następnie wyjeżdża do War
szawy - uczy w szkole M. Tu1kiewiczówny, pracuje w księ
garni. W tym czasie zainteresowania jej przybierają wy
raźny kierunek - ciążą w stronę historii, filozofii, nauk 
społecznych . Poznaje podstawy filozofii . marksistowskiej. 
W r. 1922 została aresztowana i przewieziona na śledztwo 

do więzienia poznańskiego, pod zarzutem kontaktów z war
szawskim środowiskiem K PP. W istocie hodziło tu o w ydo
bycie od Przybyszewskiej adresów znanych działaczy ko
munistyczn ych, z którymi rzeczyWiście pozostawała w kon 
taktach. P o czterech miesiącach - na skutek braku p o
twierdzenia „przedsięwziętej zdrady stanu" - zostaje zwol
niona. 

W roku 1923 wychodzi za mąż za Jana Panieńskiego, przy
jaciela z czasów poznańskich . Wyjeżdżają do Gdańska, gdzie 
Panieński ma posadę nauczyciela w Gimnazjum Polskim. 
W Gdańsku rozpoczyna Przybyszewska studia nad Rew lu
cją Francuską. Wielka Rewolucja Francuska fascynuje ją 

s iłą tragizmu historyczn ych wydarzeń, z analizy k tórych 
Przybyszewska formułuje własne sądy na tema t prawidło

wo' ci mechanizmu wszelkich działań rewolucyjnych i ich 
następstw. Fascynuje ją przede wszy stkim sam proces re
wolucji , jako etap społecznego postępu ludzkości, oraz tra
gizm działań jednostek odgrywających w tym procesie rolę 
wybitną. 

Wtedy, w Gdańsku, zaczyna pisać (praw ie równocześnie) 
trzy swoje dramat.I - wszys tkie oparte na wydarzeniach 
francuskiej rewolucji: „Dziewięćdziesiąty trzeci" (1925-27), 
„Sprawa Dantona" (1925-29), „Thermidor" (1925) oraz po
wieści i nowele. 
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W roku 1925 umiera Jan Panieński. Przybyszewska zo
staje całkowicie osamotniona w Gdańsku (który - jak wia
domo · - znajdował się wówczas poza granicami Polski). 
Z polskim środowiskiem intelektualnym utrzymuje kontakt 
jedynie drogą korespondencji. Poświęca się całkowicie pra
cy twórczej. Z roku na rok jej sytuacja materialna ule
ga pogorszeniu. Niedoceniana przez współczesnych, po bez
skutecznych usiłowaniach wydania drukiem swoich utwo
rów, bez autorskiej satysfakcji (oraz bez satysfakcji fi
finansowej) z dwóch za jej życia realizacji „Sprawy Dan
tona" - zmarła Stanisława Przybyszewska w roku 1935 
w Gdańsku, w nędzy l samotności. 
Pozostawiła trzy dramaty, kilka powieści, nowel, szki

ców literackich. Dziełem jej życia była „Sprawa Danto
na" - dramat o historii, polityce i prawach rządzących 

rozwojem społeczeństw, dramat zdumiewający nasyceniem 
myśli, jakiego nie tylko w polskiej, ."Je także europejskiej 
literaturze dramatycznej dwudziestolecia międzywojennego 
trudno by szukać. 

Nieliczne, drukowane za życia jej prace literackie może
my odnaleźć w czasopismach: „Zdrój" (1922), „Wiadomości 
Literackie" (1929, 1930, 1933), „Pion" (1933). Jedyne wyda
nie książkowe powieści „Ostatnie noce ventose'a" ukazało 

się w r." 1958, w opracowaniu prof. dr St. Helsztyńskiego, 
który także zaopiekował się spuścizną literacką autorki 
„Sprawy Dantona" i zdeponował wszystkie materiały w Ar
chiwum PAN w Poznaniu. Wydanie dramatów Przybyszew
skiej przygotowuje Wydawnictwo Morskie w Gdańsku. 

O niezwykle utalentowanej, zapomnianej dramatopisarce 
polskiej - Stanisławie Przybyszewskiej - pisze w tymźe 

programie inscenizator jej wszystkich trzech dramatów Je
rzy Krasowski ; historię teatralnych losów „Sprawy Dan
tona" przedstawia dr Jerzy Timoszewicz. 

(hsp) 

„Znajomość historii nie jest potrzebna. To jest 
dramat, nie przebrane essay historyczne. Wymaga za 
to wysiłku pamięci: w e w n ą t r z sztuki trzeba się 
zorientować„." 

STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA 
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Jerzy Krasowski 

O DRAMATACH PRZYBYSZEWSKIEJ 

Po dość długich i uciążliwych poszukiwaniach dotarłem 

do tekstu sztuki Stanisławy Przybyszewskiej. Leżał sobie 
latami w kącie bibliotek·i gruby plik maszynopisów prze
wiązany zwykłym sznurkiem i nic nie wskazywało, że za
kłócano spokój tej wiązce pożółkłego już papieru. Począt
kowo sądziłem, że to większa część spuścizny literackiej tej 
nieznanej lub zapomnianej autorki, tak bowiem okazale to 
wyglądało. Ale nie. To Sprawa Dantona i nic poza tym. 
Ponad 240 stron gęsto pisanych nie zachęcało do lektury, 
zważywszy, że normalnie dramat winien obejmować 90-
llO s tron. W domu, po rozpakowaniu papierów, okazało się 
w dodatku, iż jest to egzemplarz teatralńy, na którym re
żyser czy ktoś inny dokonał skreśleń, i to w kilku fazach 
pracy, na co wskazywały różne kolory ołówka. Każda, do
słownie każda strona pokryta była s·iatką różnokolorowych 

śladów, wykreślonych i wpisanych w to miejsce innych po
jedynczych słów, a wszystko niewyraźne, spłowiałe i po
kiereszowane rękam i tych, co pracowali posługując się tek
stem. Rzecz właściwie normalna dla kogoś obznajomione
go z techniką teatralnej roboty realizacyjnej. Ale to się tak 
tylko mówi. Kiedy przychodzi zapoznać się po raz pierw
szy z treścią utworu scenicznego, trzeba czytać teks t „na
gi", nie zaś zbełtany interwencją reżyserskiego ołówka, któ
ry przecież nie biega po papierze przypadkowo, przeci wnie, 
sugeruje odczytanie i interpretację sceniczną. Toteż z tru
dem przebrnąłem przez kilkanaście stron i odłożyłem czy
tanie na wolniejszą chwilę. Odłożyłem głównie dla tego, że 

owe przeczytane fragmenty nie były specjalnie podniecają
ce, chociaż z pewnością nie były banalne. Stawało się ja
sne, dlaczego mianowicie tak trudno było znaleźć ludzi, 
którzy mogliby powiedzieć o sobie, że znają Sprawę Danto
na, a przecież sztuka ta była wystawiana przed wojną dwu
krotnie: we Lwowie i w Warszawie. 

O pozostałych dwóch dramatach (Dziewięćdziesiąty trze
ci i Thermidor) nawet profesjonaliści nie wiedz.ieli wiele. 
A jeśli fachowiec od teatru czy literatury wie niewiele, 
znaczy to, że praktycznie nie wie nic. 

Czytałem teks t Sprawy Dantona, czytałem z uporem: 
przecież musiał •istnieć powód, dla którego Leon Schiller 
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wozil sztukę od Warszawy do Łodli, od Łodzi do Lwo
wa, szukając sceny dla realizacji dramatu. 
Pamiętam dokładnie chwilę, kiedy znowu odłożyłem na 

bok tekst. Odłożyłem dlat go, że oniemiałem z wrażenia. 

Siła utworu była tak wielka, że postanowiłem przerwać 

czytanie, wystudzić w sobie emoc je, aby na nowo czytać, 

tym razem z zimnym zamiarem autokontroli. Tylko ten, 
kto obcuje z dramatem na codo:;eń, k. t;:i czyta, bo musi czy
tać, dziesiątki grafomańskich potworków, zna smak odkry
cia dla siebie wartości nieprz0ciętnej . Wrażenie było silne, 
tym bardziiej że nie liczyłem na taki rezultat. Więcej już 

nie przerywałem lektury. Poiknąłem całość jednym hau
stem. Taki był początek mojej „dzi·wnej przygody" . 

• 
Po przeczytaniu sporej ilości opracowań historycznych 

odnoszących się do Rewolucji F ra ncuskiej znowu wróciłem 
do Sprawy Dantona. Wychodzi na to, że na jnowsza wiedza 
historyczna zgadza s ię z zasadniczym ustawieniem proble
mu walki dwóch głównych bohaterów utworu. Różne były 
oceny historyków: Robespie rre uznany za krwawego kata 
dokonywał zwykłego mordu politycznego na Dantonie-bo
haterze, by samemu paść ofiarą demona, którego powo
łał do działania - terroru; tak to wyglądało dawniej 
i z tego punktu widzenia wyrasta Śmierć Dantona Biich
nera. Później osąd historyków uleg11.ł zmianie - rzecz bo
wiem nie przedstawiała się w istocie tak prosto. Niektórzy 
z badaczy byli skłonni stosunek ten dokładnie odwrócić, co 
także, jak się zdaje, wyras tało ze spekulacji wokół osób 
wielkich antagonistów. Przybyszew ka zafascynowana była 
tematem Rewolucji, wszystko bowiem co napis ała (nie li
cząc kUku o mniej szym znaczeniu utworów) oplatało się 

wokół tego wielkiego wydarzenia historycznego. Rewolucję 
Francuską widziała jako w yraz walki o postęp ludzkości, 

jako konieczny skok w piekło i mękę, aby „Europę wy
chować do wolności" 1 . Ludzie zapłacili za to cenę wielką, 

najwyższą, ale bo też i cel był wielki: „.„dla tego celu mu
s·i ał człowiek przypomnieć sobie swoje prawo człowieka, 

zburzyć stary ustrój, żądać życia dla siebie. Z tego naro
dziło się państwo w mękach porodu, od k tórych zadrżała 

ziemia".2 Tak rozumiana Rewolucja staje się _ istotą działania 

bohaterów dramatu, określa ich racje, determinuje wreszcie 
samo postępowanie. A postępowanie to oraz wizerunek osób 
dramatu nie mogły być czystą kreacją Hteracką. Każda 

1 Przybyszewska, T herm icl or 
' Przybyszew~ka , Tliermido-r 
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z postaci Sprawy Dantona i Thermidora to ludzie, którzy 
żyli, działali w znany nam dziś sposób, ludzie z konkretny
mi nazwiskami i biografią polityczną. Wiedza historyczna 
o tych ludz·iach jest wystarczająco wyrażna, aby wiązać 

każdego autora, który zechce tamten świat powołać do ży
cia na scenie. Trzeba doprawdy talentu, ażeby w takim 
uwarunkowaniu stworzyć żywych, przekonujących boha
terów, wyposażonych w pełny wymiar życia wewnętrznego, 
obdarzyć ich tekstem, który brzmi niepokojąco współcześ

nie. Współcześnie? A właśnie. Dramaty, o których mówi
my, napisała Stanisława Przybyszewska u schyłku lat dwu
dziestych. Pisała każdy kilkakrotnie, od nowa zmieniając 

tekst, przeralbiając, póki nie osiągnęła właściwego kształtu. 

Jakże więc mogą one znaleźć punkt odniesienia do naszej 
współczesności, skoro dotyczą historii, a powstały przed 
czterdziestu laty? 
Najprościej da się to wyjaśnić tak oto: analiza Rewo

lucji Francuskiej jest w utworach Przybyszewskiej prze
prowadzona z zadziwiającą wnikliwością i dojrzałością my
ślenia politycznego. Analiza ta obnaża, anatomicznie -
chciałoby się rzec - przeparuje nerwy tego zjawiska, daje 
wizerunek nie tylko tamtej Rewolucji, lecz każdej rewolu
cji społecznej, rewolucji w ogóle. Dlatego czytając drama
ty Przybyszewskiej lub oglądając je na scenie, nie można 
dziś oprzeć się wrażeniu, że znamy ukazane nam życie, sa
miśmy to bowiem przeżyli Jak dwudziestokilkuletnia ko
bieta osamotniona i wybierająca samotność, nie dysponu
jąca 'sumą doświadczeń własnych, bezpośrednich, a choćby 
i sumą pośredniego doświarlczenia - jak więc Stanisława 
Przybyszewska doszła do takiej wiedzy o ludziach rewo
lucji. i samych procesach rewolucyjnych - trudno jest 
zrozumieć. Ani jej biografia nie daje na to wystarczającej 
odpowiedzi, ani utwory same nie udzielają wskazówek. J e
dnakże tak właśnie jest. Gotów jestem iść o zakład, że 

nikt, kto przeczytał Sprawę Dantona, nie odgadnie bez ko
niecznych informacji, źe dramat ten napisała kobieta mło
da, o kruchej, delikatnej i nieludzko skomplikowanej struk
turze psychicznej. Z korespondencji Stanisławy Przyby
szewskiej, jaka zachowała się, wynika niedwuznacznie, 
że autorka śledziła życie polityczne Europy pilnie, czytając 
gazety polskie, niemieckie, francuskie i angielskie, przele
wając na papier refleksje. Pisała listy obszerne, niekiedy 
objętości kilkudziesięciu stron maszynopisu. Listy, gdzie roz
dygotana pasja namiętnego obserwatora przemieszana jest 
ze zdumiewająco racjonalistycznym osądem. Mamy tu do 
czynienia z czymś więcej niż z wysoko rozwiniętą intui
cją twórcy. Wiele jej opinii dziś odczytanych brzmi nie 
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tylko przenikliwie, lecz proroczo. Lecz nie lektura gazet by
ła źródłem wiedzy. Przeciwnie. Nie dlatego Przybyszewska 
rozumiała życie polityczne, że czytała gazety, lecz dlatego 
czytała gazety, bo rozumiała unerwienie świata polityczne
go, a bieżące wydarzenia były tu koniecznym dopływem 
informacji. Bez syntezy myślowej z jednej i wnikliwej ana
Hzy zdarzeń z drugiej strony informacja agencyjna staje się 
nic nie znaczącą miazgą, wydarzeniowym skołtunieniem. 

Mało to ludzi śledzi wydarzenia bieżące? ... 

A oto stosunek Stanisławy Przybyszewskiej do lektury 
gazetowej: „ ... Czy przeciętny robotnik, kucharka, urzędnik, 

nauczyciel, lekarz ma sposobność dowiedzieć się czegoś 

konkretnego o tych tysiącach piekieł, które nas otaczają? 

Czyta gazetę, gdy odpoczywa po gorzkiej robocie i [ ... ] jeśli 

nawet (o rarissima avis) nie jest obdarzony tym znieczu
leniem na odległe zło, to gazety same strzegą z macierzyń
ską troskliwością nerwy jego przed wstrząsami. Naprzód 
trzeba temu czytelnikowi gazet bezustannie dzwonić na 
trwogę, zamiast go kłamstwami i przemilczaniem uspoka
jać, trzeba zamęczać go ciągłym, niezmordowanym tocsin, 
zmusić go, aby się dowiedział - nim się zacznie wy
magać, aby reagował... Żyjemy w wieku potwornym na 
świecie potwornym, sami potworami będąc. Zło w niemo
żliwie wysokim natężeniu rozrasta się wszędzie.„ Uciec 
przed nłnl nie można ... Więc pozostaje nam albo spokojnie 
patrzeć - i zidiocieć, bo widok nad siły, albo walczyć. 

Skupić całą treść życia w siłę ciosu" a L .. I 
Stanisława Przybyszewska walczy pisaniem. Pragnie do

trzeć do odbiorcy, bo ma mu coś ważnego do powiedzenia, 
coś, czego nikt z jej współczesnych nie mówi, a co doma
ga się ujawnienia, wprowadzenia w społeczną świadomość. 

Pragnie egzystować jako twórca, nie istnieje bowiem pi
sarz bez czytelników, dramaturg bez teatru i widza. A tak 
się właśnie układa jej życie. Wszystko staje na przekór dą
żeniom: wydawnictwa wykazują obojętność wobec przesyła
nych tekstów, teatry - jeśli nawet odpowiadają na propo
zycje wystawienia sztuk (częściej nie odpowiadają w ogó
le) - odpowiedź ta jest negatywna. 

Przybyszewska przeżywa męczarnie, bo samotność, bieda, 
a często głód, tragicznie ciężkie warunki bytowania (mie
szka w baraku na dziedzińcu polskiego gimnazjum w Gdań
sku) mogą załamać najtwardsze charaktery. Lecz co naj
silniej w nią uderza, to niesprawiedliwość losu jej utwo
rów: czyta w pismach bieżącą „produkcję" (jej termin) li
teracką i od zmysłów odchodzi z bólu. Są to bowiem prze~ 
ciętne, jeśli nie słabe wręcz utwory, okadzone uznaniem 
krytyki, wystawiane w teatrach, publicznie dyskutowane, 

' Z listu do A. Słonimskiego 
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podczas gdy ona jako pisarz po prostu nie is tnieje [„ .] 
Przybyszewska wie, że ma talent. Nawet stwierdza to 

wprost, dodając wyrazy lekceważenia dla utworów i auto
rów miernych. Lecz ostrożnie z zarzutem megalomanii. Taki 
zarzut nie ima się Stanisławy Przybyszewskiej: nic co ma
łostkowe nie pasuje do tej postaci. Nie o to chodzi, byśmy 
tworzyli tu obraz wyidealizowany szlachetno-cierpiętniczej, 

niezrozumianej a gorejącej duszy. Byłby to zręsztą obraz 
fałszywy, zupełnie obcy autorce Thermidora. Przybyszewska 
to natura totalna. Wszystko co robi, robi całkowicie i całą 

sobą. A może jest to istota zdolna do koncentracji całkowi
tej, bez wewnętrznego oporu i powikłai1? Także nie. Jej 
niewiarygodna świadomość celu i pracowitość (tak! praco
witość) osiągana jest wbrew wewnętrznym skłonnościom 

i cechom charakteru. Dla wyjaśnienia niech posłuży nas tę

pujący fakt. Przybyszewska prowadziła dziennik pracy pre
zentujący się nader ciekawie. W poliniowanym buchalteryj
nie notesie widnieją rubryki, które chciałbym tu wy
mienić, a więc ,Czas", „Produkcja", „Wysłano", „Otrzyma
no" - a pod nimi bardziej szczegółowe ~ „data" „od-do" 
„il. godz.", „Tytuł" „Faza" i inne jeszcze. W tym to dzien
niku ze skrupulatnością ks<ięgowego widzimy notatki, ile 
godzin pisała którą scenę, · jaka to faza pracy nad pisaną 
sceną!, ile jeszcze należy napisać itd. Można by pomyśleć, 
że „akuratnoś ć" idzie o lepsze z centymetrem pisarskim 
i zimną rachubą. Lecz to tylko pozory. Przybyszewska by
ła właśnie zaprzeczeniem owej „akuratności". Przenikliwa 
inteligencja i talent nie miały wsparcia w systematyczno
ści. Charakter, jaki s ię wyłania z jej lis tów, mówi o tym 
w stopniu aż jaskrawym. Jakże więc pogodzić jedno z dru
gim? Nie można istotnie tego pogodzić i nie należy szukać 
zgody. Mamy tu do czynienia z wyraźnym przeciwieóstwem. 
Wszystko stanie się jasne, jeśli zrozumiemy, że Przyby
szewska siłą woli zacisnęła na sobie taki właśnie buchal
teryjny gorset, a zrobiła to ze wściekłą pedanterią zdra
dzającą nienaturalność postępowania . Ona siebie taką wy
myśliła właśnie dlatego, że była zaprzeczeniem zimnej ra
chuby. Ta sama przenikliwa inteligencja uświadomiła jej 
braki własnej natury. Życiowa niedołęga - jak sama sie
bie nazywała - zanurzona bez reszty w samotność, prze
bywała w swoim własnym świecie i pisała, tylko pisała. 

Nędzną izbę baraku przemierzały rewolucyjne tłumy, zja
wiali się tam herosi, geniusze i pospolite kanalie. Tam 
właśnie powstał literacki kształt ogromnych wydarzei1, któ
rych skutkiem jest obecny wizerunek ludzkości. Rzeczy
wistość, ta prawdziwa i pospolita, została na ulicy, nie było 
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dla niej bowiem wstępu do świata rzeczy wielkich. Że na
stał już dzień, ogłaszały to wrzaski gimnazjalnej młodzieży. 
Trzeba było gasić zakopconą lampę i spać; dalej pisać nie
podobna. W ten przymusowy sposób notował się u Przy
byszewskiej upływ czasu: żyła, gdy pisała, a to było mo
żliwe w ciszy nocnej. Dzień to czas snu i koniecznej krzą
taniny wokół tego, czego domagał się rabunkowo eksploato
wany organizm. Czekała niecierpliwie nocy, bo wtedy mogła 
pisać. Ta kobieta opętana była pisaniem. 

„Przyszło mi na myśl - o ile życie moje, bez rozrywek, 
bez towarzystwa, bez erotyki, bez możności luksusowych 
wydatków, jest bogatsze od życia 99 proc. ludzi. Tyle ra
dości, zachwytów i wstrząsów co ja w ciągu miesiąca nie 
dozna każdy w ciągu całej swej egzystencji." 4 

• 
W jednym z listów z r. 1927 analizując aktualne zja

wiska społeczne, konfrontując je z historycznymi wydarze
niami Rewolucji Francuskiej, Przybyszewska pisze: „Nie 
wiem, czy to istotna cecha umysłu ludzkiego, czy też przy
pac'kowo dominująca u jednostek - do których należę: 

nie umiem tworzyć wniosków co do przyszłości inaczej, jak 
na podstawie analogii" Nie o przyszłość nam tu chodzi, 
lecz o analogię. W owym czasie (1927) Przybyszewska jest 
już po napisaniu Dziewięćdziesiątego trzeciego, Thermido
ra, a pracuje nad Sprawą Dantona. Rewolucję Francuską 
przymierzała do współczesności, ale - i to jest ważniej
sze - współczesność bez trudu odnajdujemy w jej utwo
rach o Rewolucji Francuskiej. Chodzii. nie o wydarzenia 
fabularne rzecz jasna, lecz o rysunek psychologiczny bo
haterów jej utworów. Ludzie ci myślą wpsółcześnie, od
czuwają i mówią współcześnie. Tu Przybyszewska nie sta
wiała sobie żadnych ograniczeń, przeciwnie, ostentacyjnie 
wyposażała sw oich bohater ów w to, co można by nazwać 
mentalnością, kondycją psychiczną człowieka XX wieku. 
W taki więc sposób funkcjonowała u niej owa „analogia". 
Tu np. można by znaleźć wyjaśnienie, dlaczego mianowi
cie Robespierre wtrąca ca!e zdania angielskie, czego nie 
uzasadniają dokumenty historyczne, ale wiadomo, że był 

pewien działacz rewolucyjny w czasach pisania Sprawy 
Dantona, znany z takich właśnie przyzwyczajeń języko

wych. (Tym także można wyjaśnić anachronizmy językowe, 
np. słowo „beton" w Sprawie Dantona.) Nie chodzi zresztą 
o szczegóły, lecz o sprawę dla nas podstawową: nie inte
resowała Przybyszewskiej epoka Rewolucji Francuskiej od 
strony obyczajowej, językowej. 

' z listu do Heleny Barllńskiej 
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Teatr Polski, wroclaw, 1967 r. „Sprawa Dantoi;ia" - scena sądu w Try
bunale Rewolucyjnym. Pierwszy z praweJ - S. Igar (Danton) 

19 



Dramaty Przybyszewskliej nie są sztukami historycznymi. 
Z historią łączy je ciąg znanych powszechnie wydarzeil 
fabularnych oraz, w przypadku Thermidora i Sprawy 
Dantona, łączą osoby postaci działających. Czegóż więcej 

spodziewać się od dramatu historycznego? A jednak, nawet 
tak oczywiste więzy nie dają podstawy, 1byśmy mogli za
liczyć je do dramatów historycznych. Są to dramaty poli
tyczne w istotnym tego słowa znaczeniu. Czy te dwa okre
ślenia są sprzeczne? Niekoniecznie, ale także nie są one 
toż~ame, a w tym wypadku różnica jest ostra. Maria Dą
browska np. w Geniuszu sierocym dała wizerunek naro
du posługując siię językiem epoki cytowanym całymi par
tiami z dokumentów XVII w. Wybrany przez autorkę mo
ment historyczny oddany jest pieczołowicie w warstwie 
obyczajowej, a psychologia postaci lokuje się na miarę 

wyobrażeil twórcy poza współczesnością. Jak każdy wiel
kiej miary pisarz, szukała Maria Dąbrowska kojarzeil ze 
współczesnością, lecz szukała drogą rozmyślail rozpiętych 

na historii narodu; tam doszukiwała się przyczyn tego, co 
jest dziś, oświetlała więż pokoleil. Punktem odniesienia 
była historia. Tego właśnie nie da się powiedziieć o drama-

tach Stanisławy Przybyszewskiej. 
Wydarzenia historyczne u Przybyszewskiej owinięte są 

kokonem, którego materią jest współczesność. Nie znamy 
dokładnie osobowości prawdziwego Robesp,ierre'a, ale z ca
łą siłą uderzają nas cechy człowieka współczesnego tej po
staci u Przybyszewskiej. „ ... W tej glebie tkwią korzenie 
wieku XIX. Posiew już wzeszedł. Bóg tego przyszłego stu
lecia już też się narodził: na imię mu - Kapitał. Nasza 
Republika to jego Betleem". Słowa te wypowiada Robe
spierre w Thermidorze i byłyby one podejrzaną interpo
lacją, gdyby sztukę tę traktować jako dramat historyczny. 
Właśnie dlatego, że są to dramaty polityczne, mamy do 
czynienia z oryginalnym zjawiskiem w dramaturgii mię

dzywojennej. Ten nurt twórczości w Polsce jest w owym 
czasie tak nikły, ze zes tawienia z dramatami Przybyszew
skiej nie da się dokonać. Brak bowiem zjawisk podobnych, 
a równych rangą. 
Wyznaję, że to właśnie - dramat polityczny - zafascy

nowało mnie jako reżysera. Nie temat Rewolucji Francus
kiej zadecydował, że Sprawa Dantona w 1967 roku eksplo
dowała na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Przy
gotowując w tym samym teatrze prapremierę Thermidora, 
różne przeżywałem uczucia w grudniu 1970 roku. Przecież 
nie historia była moją troską, lecz współczesność, której 
Thermidor potrafił wystawić pełen piekielnej goryczy ra
chunek. W lutym 1971 roku Thermidor był oglądany na 
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„Dziewl~ćdziesiąty trzeci". 
Józef Skwa rk (Denis ) 
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scenie. Po czterdziestu kilku latach od daty napisania. Ła
two dostrzec, że Dziewięćdziesiąty trzeci pod warstwą psy
chologiczno-romansową zawiera problem postaw ideowych, 
związanych rzecz jasna z Rewolucją, ale żywych dla nas 
dziś. W tym właśnie nurcie - dramatu politycznego - od
bieramy utwory sceniczne Przybyszewskiej i tak właśnie 

rozumiany był spektakl telewizyjny Dziewięćdziesiątego 

trzeciego emitowany z początkiem 1969 r . z Wrocławskiego 
Ośrodka TV. 
Pozostawiła nam Stanisława Przybyszewska także swoją 

korespondencję. Z niej wyłania ~ ię pos ta ć · niezwykła. Ni 
waham s ię użyć tego słowa: n iezwykła. Ten sam wrocław
ski ośrodek telewizyjny przedstawił widowisko oparte o li
sty Przybyszewskiej; i tu okazało się dowodnie, jak fascy
nująca była to osobowość. Sukces Marty Ławi!'1skiej (na
groda Złotego Ekranu) grającej postać Stanisławy Przy
byszewskiej mówi nam o talencie aktorki, ale przede wszy
stkim kieru je uwagę na pierwowzór kreowanej postaci. Li
sty, jakie otrzymałem od widzów Sprawy Przybyszewskiej 
(taki był tytuł widowiska), świadczą, że wizerunek życia 

naszej autorki działał przejmująco. Korespondencję Stani
sławy Przybyszewskiej trzeba wydać drukiem. 

Sprawa Dantona po wrocławskiej premierze w:i:budziła 

duże zainter owanie zagranicą. Przetłumaczono ten dra
mat na angi Isk i, rosyjski, włoski i ponownie niemiecki. 
Europa, do której bezskutecznie kołatała Przybyszewska za 
swego ży cia, ta sama Europa dziś otwarta jest dla jej 
twórczości. 

Stanisława Przybyszewska zmarła w roku 1935. Żyoie jej 
skończyło s ię żałośnie i tragicznie. Żałośnie, gdyż nie cho
roba powaliła twórcę i nie gwałtowny cios przerwał ist
nienie jednego z najwybitniejszych dramatopisarzy okre
su międzywojennego. Osaczona nędzą i samotnością zmar
niała Stanisława P rzybyszewska i z ·asła jak dopalająca się 

świeca . A stało się to w tym punkcie życia, kiedy pisarz 
zwykle dochodzi do najlepszego okresu twórczości. 
Dziś gdyby żyła, liczyłaby lat 73. W sierpniu 1935 r. li

teratura polska poniosła wielką stratę. Tragiczna była 

śmierć Stanisławy Przybyszewskiej, ponieważ nie zdawano 
wbie sprawy, kto odszedł w ciszę, jaka wartość uległa 

zniszczeniu. Nie doceniano jej gdy żyła, prawie nie znano, 
a cóż powiedzieć o następnych czterdziestu latach? Zły los 
prześladował jej twórczość i dopiero teraz spłacamy dług 

wobec pisarza i człowieka. 

Kraków, marzec 1974 

[Fragment wstępu do wydania Dramatów s. Przybyszewskiej 
przygotowywanego przez Wydawnictwo Morskie w Gdańsku] 
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Teatr Polski Wrocław, 19'11 r. Próba „Thermidora". Andrzej Polkowski 
(Billaud), Jerzy Krasowski, Andrzej Gazdeczka (Collot) Marian Wiśniow

ski (Barere) , Witold Pyrkosz (Fouch e)' 
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DRAMATY S. PRZYBYSZEWSKIEJ 
W REŻYSERII J. KRASOWSKIEGO 

„SP,RAWA DANTONA" 
Teatr Polski we Wrocławiu. Premiera ll II 1967. OpracowHnie tek
stu i reżyseria: Jerzy Kra sówski, scenografia: Krystyna Zachwa
towicz, muzyka: Adam Walaciński. 
Obsada: Robespierre - I. Przegrodzki, St.-Just - z Bielawski, 
Eleonora - Nina Glrycz, Danton - St. Igar, Louise - M. Lombar
do, Westermann - W. Dewoyno, Desmoultns - R. Michalewski, 
Delacroix - E . Nowiaszak, PhUtppeaux - P. Kurowski, Bourdon -
F. Matysik, B!ltaud - R . Kotys, Barere - M. Wiśniowski, Car
not - A . Hrydzewicz, Co!Lot - A. Polkowski, Amar - J. Fornal , 
Vadter - z. Karczewski, Lindet - J. Ernz, Herau!t - s. Frącko
wiak, Fabre - A. Chronicki, Fouquier - S. Michalik, Herman -
A. Erchard i inni. 

„THERMIDOR" 
Teatr Polski we Wrocławiu. Prapremiera 11 I 1971. Opracowa nie 
tekstu i reżyseria: Jerzy Krasowski, scenografia: Wojciech Krakow
ski, tłum . z jęz. niemieckiego: S. Helsztyński. 
Obsada: Robespierre - I. Przegrodzki, St.-Just - J . Peszek, BH
taud - A. Polkowski, Fouche - W. Pyrkosz, Co!!ot - A. Gazdecz
ka, Barere - M. Wiśniowski, Carnot - B. Abart, Vitate - J. 
Skwark, Ta!t!en - M. Michalewski. 

Paristwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Przedstawienie 
dyplomowe studentów IV roku Wydziału Aktorskiego przygotowa
ne pod kierunkiem pedagogiczno-reżyserskim J. Krasowskiego. Pre
miera 6. nr. 1D74. 

„DZIEWIĘCDZIESIĄTY TRZECI" 
Teatr TV - Ośrodek \Vroclawski. Prapre miera 24 I 1969. Reżyseria: 
J. Krasowski. 
Obsada: M uttd 
nicki, Jossc 
J. Skwark. 

M. Ławińska , Ks!qżę d e !a Meuge - A. Chro-
A. HrydzewiC'z, Ks. Mlchot - F. Matysik, Dents -

„SPRAWA PRZYBYSZEWSKIEJ" 
Teatr TV - Ośrodek Wrocławski. Adaptacja korespondencji S. Przy
byszewskiej - H. Sarnecka-Partyka. Reżyseria: J. Krasowski. 
Obsada: Stants!awa Przybyszewska - M. Ławińsl<a, oraz P. Ga
lla, F. Matyslk, A. Polkowski, r. Przegrodzki, J. Skwark. 
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Jerzy Timoszewicz 

„SPRAWA DANTONA" NA SCENIE 

Droga Stanisławy Przybyszewskiej do teatru była długa, 

kręta, pełna przykrych niespodzianek i pechowych „zbie
gów okoliczności". 8 października 1927 r. nikomu nie zna
na literatka napisała list do „Wiadomości Literackich" pro
o.ząc o radę, co ma począć ze swoimi utworami literacki
mi, dotąd nigdzie nie drukowanymi. „Ojciec jest - pisa
ła - tak zdumiewająco niepraktyczny, źe mimo trzydzie
stoletniego doświadczenia orientuje się w tych sprawach 
jeszcze mniej niź ja." 
Mieczysław Grydzewski zainteresował się córką znanego 

pisarza i odtąd, aż do przedwczesnej śmierci Przybyszew
skiej, życz1iwie i cierpliwie opiekował się jej twórczością. 

Odpowiedział na apel natychmiast: „rozmawiałem z p. 
Leonem Schillerem, który chętnie przeczyta utwory drama
tyczne Szanownej Pani" (list z 16 X 1927). 
Parę, dni potem Przybyszewska wysłała Schillerowi je

dnoaktówkę Dziewięćdziesiąty trzeci z prośbą o lekturę 

i „fachową ocenę". Odpowiedz;i nie było. Przybyszewska in
terweniowała. Schiller odpisał w połowie grudnia: nie wi
dzi możliwości wystawienia sztuki w Teatrze Polskim (nie
chęć publiczności do „spektakli składanych" z jednoaktó
wek), samą sztukę osądził jednak życzliwie, choć krytycz
nie: „S ztuka i jej autorka - pisał - mogą interesować dzi
siejszą widownię. Pomysł oryginalny, ideologia mocna, choć 
czasem, nie wiem dlaczego, wysłodzona". Przybyszewska za
rzuty przyjęła „bez odruchowego nawet protestu", „brak la
pidarności - to zdaje się wada najciężs za do wykorzenie
nia. Ponadto obciążenia dziedziczne w tym kierunku -
lecz może j estem niesprawiedliwa" (!sit z 22 XII 1927). 
Próba wydania Dziewięćdziesiątego trzeciego w wydawni
ctwie Hoesicka nie pow1odła si ę. 

W marcu 19·29 r. Przybyszewska ponownie prosi Gry
dzewskiego o protekcję u Schillera, tym razem dla Sprawy 
Dantona. Równocześnie wysyła egzemplarz Schillerowi. Gry
dzewski odpisuje - jak zwykle - natychmiast, i zawia
damia, że Schiller „zabrał się już do czytania". Przyby
szewska niecierpliwi się, po paru dniach wysyła do Schil
lera telegram, potem list pełen irytacji: „przypuszczam, że 
zrozumie Pan powody, dla których nie czekam pokornie, aż 
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się Panu spodoba zmiłować", „przestaję być człowiekiem. 

Żyję piekielnym napięciem płonnej nadziei" (list z 28 III 
1929). Schiller, zajęty próbami Samuela Zborowskiego Go
etla i Opery za trzy grosze, nie odpowiedział nawet na dru
gi telegram z zapłaconą odpowiedzią *. 

Awantura po premierze sztuki Brechta, napaść na Schil
lera i jego odejście z Teatru Polskiego załamują Przyby
szewską. Na domiar Władysław Zawistowski, kierownik li
teracki Teatru Narodowego, odrzuca Dziewięćdziesiątego 

trzeciego. 
Przybyszewska skarży s ię Grydzewskiemu : „rzucam się 

stale na tematy niezmiernie rozległe i mało dostępne ; trak
tuję je z pewną swobodą myśli, która się w Europie rozu
mie sama przez się (a jeśli u nas bojkotują p. Schillera za 
»bolszewickie« wystawienie Brechta ... !!!)", pyta, co robić, 

„jeśli się p. Schiller usunął" (list z 21 VII 1929). Grydzew
ski zawiadamia ją, że Schiller wyrażał się o sztuce „bar
dzo pochlebnie", ale „w obecnym momencie trudno mi jest 
z Schillerem o tej sprawie mówić, gdyż jest on zupełnie 

rozbity nagonką i przejściami ostatnich -tygodni" . Odwie
dził jednak chorego Schillera, który „kazał przeprosić bar
dzo za swe milczenie". Za sztukę składa swój „hommage" -
jak się wyraził - jes t zdania, że jest lepsza i od Rollan
da, i od Biichnera, wystawiłby ją z największą chęcią · 
i uważa, że „mogłaby mieć powodzenie" (list z 23 VII 1929). 

Egzemplarz Sprawy Dantona Grydzewski oddał Zawistow
skiemu. Rozpoczął się nowy okres przygód teatralnych 
Przybyszewskiej. Z początku w szystko zapow1iadało się 

świetnie. Już w połowie sierpnia Zawistowski zawiadomił 
autorkę, że Teatr Narodowy zainteresował się sztuką . We 
wrześniu Rada Repertuarowa jednogłośnie zakwalifikowa
ła Sprawę Dantona do grania w sezonie 1929-30. Z Przy
byszewską zawarto umowę i wypłacono załiczkę. Nie na
stroiło to jej zresztą zbyt entuzjastycznie. „Teatr Narodo
wy przyjął sztukę - pisała do Grydzewskiego. - Wobec 
braku inteligencji, odczucia i twórczego talentu Schillera, 
trzęsę się na myśl, co mi z niej zrobią". Uspokoiła ją wia
domość, że przeprowadzono wstępne rozmowy z Schille
rem na temat reżyserii. Ponieważ jednak termin premiery 
nie był ustalony i - jak pisał Schiller do Przybyszewskiej 
6 XI 1929 - „przesunięty w dal, nie tyle może astronomi
czną, ile »magistracką« " - zaproponował autorce, że wy
stawi Sprawę Dantona w ł.,odzi, gdzie właśnie podjął współ
pracę z teatrem Adwentowicza. Przybyszewska zgodziła 

• Tego rodzaju kłopoty z Schillerem mieli nie tylko początku
jący dramatoplsarze. Karol Szymanowski pisał w 1935 r. do Leo
nll Gradstein: „ponieważ on [Schiller] jest trudno uchwytny, pro
szę więc złotko dosłownie chwyć go za mordę i zmuś do wyzna
czenia niezwłocznego rendez vous''. 
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się („niesłychanie mi zależy na Pańskiej reżyserii"). Prze
prosiła tylko Schillera za spóźnioną odpowiedź: „brak mi 
było forsy na znaczek. Trudno mi żądać, by Pan uwierzył. 
Ale tak było przez blisko tr zy tygodnie". 

Jes ień 1929 r. jest pomyślna dla Przybyszewskiej - po
jawiają się pierwsze jej publikacje. „Wiadomości Literac
kie" drukują obszerny fragm ent Sprawy Dantona wraz 
z autowywiadem pt. Teatr Narodowy zapowiada sensacyjny 
debiut autorski, a parę tygodni potem artykuł Przyby
szewskiej Komentarz psychotogiczny do ,,Spraw y Danto
na". 

Tymczasem upadł projek t inscenizacji łódzkiej . „Rzecz 
była postanowiona - pis ał Schiller do Przybyszewskiej -
niestety stwierdzono, że aparat techniczny i artystyczny tea
tru łódzkiego jest zbyt ubogi, by mógł kolosowi Pani po
dołać". Wiosną 1930 r . Schiller wystawił w Teatrze Naro
rowym Dom serc zlamanych Shawa i dyrekcja teatru wzno
wiła propozycję inscenizowania przez niego Sprawy Danto
na w sezonie 1930-31. Grydzewski pisał wówczas do Przy
byszewskiej (12 III 1930): „szanse Schillera, jako reżysera, 
stają się znów mocniejsze. Nie wiem, czy na początek zde
cydowano by się powierzyć mu sztukę z epoki rewolucyj
nej, po wyreżyserowaniu Shawa będą mieli mniej sze skru
puły". 

I te i>lany nie zostały zrealizowane. W lecie 1930 r. Schil
ler objął teatr lwowski i w programow ym artykule Uwspól
cześnienie teatru lwowskiego („Wiadomości Literackie", nr 
346) wymienił w planie repertuarowym Sprawę Dantona, nie
zmiernie ciekawy utwór", „pierwszy w Polsce go czytałem 
i pierwszy -- już we wrześ niu - wystawię" . To oświad
czenie zdopingowało Teatr Narodowy do rozpoczęcia prób 
Sprawy Dantona. Prowadził je Emil Chaberski. Robespier
re'a próbował Junosza-Stępowski. Premiera została wyzna
czona na 10 grudnia 1930. Próby zostały zawieszone na po
czątku grudnia, podobno na skutek wyjazdu Junoszy z War
szawy, a termin premiery przesunięty na „koniec karnawa
łu" (list Zawistowskiego do Przybyszewskiej z 10 XII 1930). 
Istotniejszą przyczyną przerwania pracy był - jak się wy
daje - fakt, że teatr rozpoczął próby nie mając całkowicie 
opracowanego tekstu. Przedstawienie się rozrastało, prze
rażona dyrekcja zaproponowała Przybyszewskiej wprowa
dzenie nowych, znacznych oięć. Autorka odmówiła. Stosun
ki z Teatrem Narodowym praktycznie zostały zerwane. 

W styczniu 1931 r . prasa lwowska doniosła, że Sprawa 
Dantona wkrótce wchodzi w próby i że reżyserować ją 

będzie Edmund Wierciński . Wiadomość ta zaskoczyła i zde
nerwowała Przybyszewską. Do Schillera, jako inscenizato
ra, miała ogromn zaufa n ie, stale podkreślała, jak jej za-
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leźy na tym, by on sarn reżyserował Sprawę Dantona 
(„gdzie reżyser ma tyle znaczenia, co autor"). W jednym 
z listów do Schillera pisała: „za pierwszym razem oddała
bym reżyserowi (któremu bym ufała) prawo życia i śmier
ci w stosunku do swego utworu. Tylko wątpię, czy bym 
zniosła sam widok operacji. Czerwony ołówek rozorałby 

mi serce". Należała do dramatopisarzy wiecznie drżących 

o całość swego tekstu, tekstu zbyt obszernego jednak dla 
teatru. Mimo to, posyłając Schillerowi Sprawę Dantona na
pisała: „może Pan powyrzucać połowę odsłon i pościnać re
sztę". I dlatego na wiadomość o powierzeniu reżyserii komu 
innemu zareagowała listem do Teatru Wielkiego i zagrozi
ła protestem. Schiller odpisał jej 20 I 1931, cierpliwie wy
jaśniając, że nie jest w stanie sam reżyserować wszystkich 
sztuk na trzech scenach, że jest naczelnym reżyserem, że 

opiekuje się wszystkimi przedstawieniami, że teatr spe
cjalnie dla Sprawy Dantona buduje scenę obrotową („Czy 
Pani rozumie, co to za wysiłek? Drogi, Miły, Przekorny, 
a tak bardzo utalentowany CYWILU TEATRALNY!! Czy 
Pani to potrafi ocenić, Pani, której Teatr· Narodowy zrobił 

świństwo, nie wystawiwszy dotychczas Dantona, Pani, któ
ra z tego powodu publicznie nie protestowała!!")* 

Czary Prospera zrobiły swoje. Przybyszewska dłużej nie 
protestowała, choć - jak zwykle nieufna - nie uwierzyła 
w budowę sceny obrotowej tylko dla swej sztuki. 

Prapremiera Sprawy Dantona odbyła się 20 marca 1931 r. 
na scenie Teatru Wielkiego i odniosła duży sukces arty
styczny. Dantona grał Tadeusz Chmielewski, Robespier
re'a - Jerzy Chodecki. „Ta sztuka i ta sceniczna realizacja 
stanowią ewenement". Opinia ta była niemal powszechna. 
Z uznaniem przyjęto inscenizację Wiercińskiego. Stworzył 

on wielkie widowisko w stylu monumentalnym, kładąc na
cisk na sceny masowe, muzykę i światła (Władysław Kozic
ki: „nowy wielki sukces szkoły Schillera"), „nadał ciągłość 

luźnym obrazom przez stworzenie wstawek o charakterze 
dźwiękowym, bądź projekcji ekranowych", wprowadził rów
nież sceny pantomimiczne, m.in. w finale (Danton na ru
sztowaniu gilotyny). 

Z podobnym uznaniem przyjęto również samą sztukę. 

Premierę poprzedziła publikacj,a obszernego studium o dra
macie Przybyszewskiej, napisanego przez historyka sztuki 
i krytyka teatralnego - Władysława Kozickiego. Sprawę 

Dantona - uznał Kozicki za - „jedną z najpoważniejszych 
pozycji, na jakie się dramaturgia polska w ostatnich cza-

• L iSty Schillera do Przybyszewskiej opublikował Stanisław Hd
sz tyń sk i w „ Te atrze"' (1960, nr 7), a całą ich korespondencję - Han
na Sarneck a-Partyka („Teatr" 1971,nr 6). 
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Teatr Wielki, Lwów, 1931. „Sprawa Dantona" 
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sach zdobyła", wysoko ocenił „mądry, bystry i jasny inte
lekt" autorki .• Jeden z krytyków pisał o „dramacie wspania
łego pokroju myślowego". Przedstawienie i sztukę zaatako
wała prasa prawicowa. W endeckim „Kurierze Lwowskim" 
Władysław Tarnawski zarzucił Schillerowi t endencyjny do
bór repertuaru i tworzeni „teatru proletariackiego", a autor
ce - fałszowanie historii (bronił pozycji Dantona). Tarnaw
ski - jak pisała lwowska korespondentka Przybyszew
skiej - znany był „ze swego rzucania się na wszystko co 
Schiller wystawi". Z Tarnawskim polemizował w ciekawym, 
rzeczowym artykule historyk Kazimierz Zakrzewski. Uznał, 
że Przybyszewska przedstawiła wydarzenia zgodnie z praw
dą historyczną. 

Sztuka zeszła z afisza po paru przedstawieniach (hono
rarium autorki wyniosło 149 zł 10 gr). Jednak to nie „bu
rza o Sprawą Dantona" (jak ją nazwał „IKC") stała się 
przyczyną teatralnej klęski przedstawienia lwowskiego. Przy
czyną był konflikt Schillera - kierownika artystycznego 
teatru z Czapelskim i Zaleskim - przedsiębiorcami dzier
żawiącymi teatr od miasta. Najzwięźlej i ·najtrafniej ujęła 
sprawę znajoma Przybyszewskiej, pisząc do niej 1 IV 1931: 
„dyrekcja zaczyna drzeć koty z Schillerem i chcą go ze
pchnąć z całym repertuarem dramatu na dwie mniejsze 
sceny". Teatr Wielki rezerwowali dla dochodowej opery 
i operetki, nie dopuszczając na jego scenę dramatu w dni 
lepszej frekwencji (soboty i niedziele). Spory Schillera z dy
rektorami datują się niemal od początku sezonu, ambicje 
artystyczne Schillera (no i koszt jego widowisk) okazały się 
nie do pogodzenia z celami przedsiębiorstw. Ukryty dotąd 
konflikt ujawnił się publicznie właśnie z okazji premiery 
Sprawy Dantona. Schiller przewidując posunięcia dyrekto
rów, podsunął poufnie Przybyszewskiej pomysł, by w umo
wie domagała się grania sztuki w soboty i w niedziele oraz 
niezdejmowania jej z afisza, zanim zostanie „wygrana". Żą
daniom Przybyszewskiej dyrektorzy stanowczo się oparli, 
grożąc rezygnacją z wystawienia dramatu. Na złość Schil
lerowi i autorce grano Sprawę Dantona w środku tygodnia, 
nic zadbano o r,eklamę, nawet nie powiadomiono publicz
ności o skróceniu przedstawienia (premiera trwała do 1,15 
w nocy). „Słowo Polskie" rozpoczęło wówczas kampanię 

przeciwko dyrektorom (w nadesłanym wyjaśnieniu stwier
dzili oni ,że „gust publiczności niedzielnej i sobotniej wy
maga widowisk lżejszego pokroju"). Artykuły, notatki, wy
jaśnienia, dyskusje w komisji teatralnej Rady Miejskiej -
tak rozpoczęła się wojna teatralna we Lwowie, która w 
czerwcu połączyła się z ogólnopolskim strajkiem aktorów 
skierowanym przeciwko przedsiębiorcom teatralnym. Schil
ler przyłączył się wówczas do aktorów i ze Lwowa od-
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szedł. Pierwszą ofiarą artystyczną tych wydarzeń stała się 

Sprawa Dantona. 
Druga premiera dramatu Przybyszewskiej odbyła się 

w Teatrze Polskim w Warszawie 30 IX 1933 r. Inscenizacja 
Zelwerowicza ocenfana była rozmaicie. Ale nie ulega wąt
pliwości, że ustępowała przedstawieniu Wiercińskiego. Zel
werowicz wprowadził niezbyt szczęśliwe skróty, ukameral
nił sztukę, usunął wiele postaci, zlekceważył sceny zbioro
we. Dysponował za to lepszymi aktorami niż teatr lwow
ski. Dość powszechnie uznano za wybitne kreacje Robe
spierre'a (Junosza-Stępowski) i Desmoulinsa (Jan Krecz
mar). Był to warszawski debiut Kreczmara i rolą tą zwró
cił od razu uwagę publiczności i krytyki (Zawistowski: 
„zdał nie lada egzamin'·', „będzie z niego, i to już niedługo, 
tęgi aktor"). źle natomiast przyjęto Samborskiego w roli 
Dantona. 

Sprawa Dantona nie odniosła sukcesu. Nie zadecydowa
ły o tym braki artystyczne przedstawienia. Podobnie jak 
we Lwowie przyczyny były natury „pozaartystycznej". Tym 
razem wyraźnie politycznej. Sprawę Dantona wystawiono 
na otwarcie sezonu teatrów Towarzystwa Krzewienia Kul
tury Teatralnej. Powstanie TKKT poprzedzone było długo
trwałą i burzliwą dyskusją na temat ustroju teatrów war
szawskich. Swoista forma upaństwowienia, jaką było de 
facto T,KKT, spotkała się ze sprzeciwami zarówno na pra
wicy, jak i lewicy. Opozycja antyrządowa widziała w tym 
posunięciu groźną próbę „etatyzacji kultury", ingerencję sa
nacji w sprawy sztuki. Na uroczyste przedstawienie inau
guracyjne wybrano (chyba Kaden?) właśnie S'Pf'awę Dan
tona. Premiera w obecności członków rządu, z premierem 
Jędrzejewiczem, przemówienia, raut w Radzie Ministrów•) -
zupełnie nieoczekiwanie sztuka Przybyszewskiej nabrała za
barwienia utworu programowego, ideowo związanego z sa
nacją. Pisała o niej dobrze właściwie tylko prasa związana 
z obozem sanacji. Natomiast wrogie TKKT czasopisma en
deckie, lewicowe i liberalne, zaatakowały przedstawienie. 
Słonimski bronił dramatu zarzucając (i nie bez racji) tea
trowi tideologiczne spreparowanie sztuki. „Nie ma tam ta
niej demagogii - pisał - jest napięcie myśli bolesnej i nie
spokojnej". „Kto zrobił tę państwowotwórczą reklamę Ro
bespierre'owi?" - pytał. Dostrzegł w przedstawieniu pry
mitywną aktualizację polityczną: „że niby Danton to Kor
fanty, Korfanton i Robezpieracki, źe niby trzeba silnej rę
ki". Apoteoza Robespierre'a (teatr proponował nawet autor
ce zmianę tytułu na Robespierre) odczytywana była jako 
pochwała bezwzględnych rządów dyktatorskich. Było to tym 

• Opisał go Jan Kreczmar w Drugtm notatniku aktom, warsza
wa 1971, 16-21. 
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Teatr Polski, Warszawa, 1933. „Sprawa Dantona". Bogusław Samborski 
(Danton), Jerzy Kreczmar fDesmoulins) 

bardziej uzasadnione, że w przedstawieniu konflikt Dan
ton - Robespierre został sprymitywizowany przez ukaza
nie Dantona jako ohydnej kreatury. Samborski poszedł tak 
daleko, że ucharakteryzował się na obrzydliwego fizycznie 
potwora. Dostrzegli to nawet recenzenci chwalący przed
stawienie: Wincenty Rzymowski pisał, że „pod ciężarem be
stii zamarł i niemal udusił się doszczętnie Danton-człowiek". 
Krytycznie osądzający przedstawienie Boy stwierdził, że 

Jeśli Danton jest kreaturą i szpiegiem, „to n.ie ma spra
wy, jest tylko egzekucja". 

Zakulisowe rozgrywki, teatralne we Lwowie, polityczne 
w Warszawie, wpłynęły krzywdząco na losy sceniczne sztu
ki Przybyszewskiej. Nie widziała zresztą swojej sztuki na 
scenie - nie przyjechała ani do Lwowa, ani do Warszawy. 
Niepowodzenie teatralne wynagrodził jej nieco pochlebny 
sąd Irzykowskiego, który w „Roczniku Literackim" ogłosił 

ooszeri'ią analizę Sprawy Dantona. 
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Nie pov.;iodło się również ~ Niemczech. Star-ania tłuma
cza Heinza Mischela, by wprowadzić w 1931 r. Spra wę 

Dantona na sceny niemieckie spełzły na niczy m. Berliński 

Staatliches Schauspielhaus dał odpowiedź odmowną (sztuka 
ni esceniczna), osłodzoną jednak komplementami dla autor
ki. Natomiast Główny Dramaturg Scen Maxa Reinhardta, 
Arthur Kahane, odmówił w ogóle czytania. Podał trzy przy
czyny: temat opracowany już przez Bi.ichnera, sztuka jest 
za długa, w obecnej sytuacji politycznej nie można wysta
wiać sztuki tłumaczonej z polskiego. 

Ponad 30 lat dramaty Przybyszewskiej były całkowicie 

zapomniane. Przywrócił je polskiemu teatrowi Jerzy Kra
sowski. Sprawę Dantona wystawił 11 lutego 1967 r . w Tea
trze Polskim we Wrocławiu. Dziewięćdziesiąt y trzeci in sce 
nizował 24 stycznia 1969 r. w Telewizji. W dwa lata póź

niej przygotował prapremierę Thermidora, nieznanego dra
matu Przybyszewskiej, który zachował się jedynie w w r
s ji napisanej po niemiecku (Teatr Polski, Wrocław, prem. 
11 II 1971; przekład Stanisława Hels ztyńskiego; scenografia 
Wojciecha Krakowskiego). Krasowski powtórzył T hermido
ra w Krakowie jako przedstawienie dyplomowe słuchaczy 

Wydziału Aktorskiego PWST (prem. 6 III 1974), pokazane 
także w sali Teatru Małego w Warszawie 6 maja 1974 roku. 
Thermidora wystawił również Teatr Wybrzeże w reżyserii 

Marka Okopińskiego, scenografii Ali Bunscha (prem. 
11 III 1972). 
Wrocławskie przedstawienie Sprawy Dantona uznane za 

„najwybitniejsze wydarzenie w obecnym sezonie teatralnym" 
(August Grodzicki, „Życie Warszawy") stało się tematem 
licznych publikacji. Tytuły artykułów i recenzji odtwarzają 
nastroje, jakie towarzyszyły tej premierze. Parę przykła

dów: „Sprawa Dantona" - niezwykly fenomen („Teatr"), 
Teatr dla doroslych („Współczes noś ć"), Przeciw jalowości 

(„Kierunki"), Sprawa Przybyszews k iej i sprawa rewolucji 
(„Fakty i myśli"), T eatr poli t y czny we Wrocławiu („Try
buna Ludu"), Pochwala Wrocławia („Życi Warszawy"), 
Sztuka demagogii („Agora"), Dramat rewolucji („Polity
ka"). 

Krasowski precyzyjnie opracował scenariusz, wydobywa
jąc z ogromnego, skłębionego tekstu Przybyszewskiej „dra
mat rewolucji, dramat, w którym losy jednostkowych bo
haterów są bez r eszty podporządkowane analizie procesu 
historycznego" (Jan Kłossowicz). Krytycy wysoko ocenili ro
le Stanisława I gara (Dan ton) i Igora Przegrodzkiego (Ro
bespierre), którzy stworzyli wyraziste, bogate i pozbawione 
uproszczeń postaci antagonistów politycznej tragedii. Owe 
„ludzkie", barwne portrety psychologiczne głównych bo
haterów zostały wkomponowane przez inscenizatorów w 
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ogólną konstrukcję przedstawienia i świetnie jej służyły. 

„Całe wrocławskie przedstaw,ienic - pisał I{łossowicz -
jest narysowane grubymi krechami, bezlitośnymi i rzeczowy
mi". „Surowość i prostotę" inscenizacji podkreślały także 

funkcj onalne, os zczędne dekoracje Krys,tyny Zachwatowicz. 
P r zedstaw ienie wrocławskie - pisała Elżbieta Wysińska 

w „Dialogu " - jest teatrem publicystycznego konkretu. Je
rzy Krasowski nie daj e się skusić ogromnej scenie i po
kaźn ej l iczbie aktorów w niektórych obrazach. Widowisko 
nie s ta je się celem. W przeds tawieniu nie ma patosu, hi
stor yczn ych tableaux (może poza jedną sceną w Konwen
cie), nie wygrywa się r ekwizytów symbolicznie związanych 
z rewolucją francuską: czapek, kokard, sztandarów. Tłum 
jest szary, nijaki, bezradny, przedstawiciele różnych orga
nów władzy rzeczowi, napięci w rozgrywkach, dalecy od 
uniesień. Pozostaje teks t , z którego w tym nieromantycznym 
kontekście reżyser wydobywa sprawę ludu i władzy, spra
wę roboty i id ologii, sprawę demoralizacji przez terror. 

A więc nie kostiumowa sztuka historyczna, ale „manife
stacja rz czywist go, współczes nego teatru politycznego" 
(Jan Kłossowicz). J erzy K oenig uznał za największy suk
ces Krasowsk!iego to, że aluzje czy wielkie metafory za
stąpił męską dyskus ją o doświadczeniach rewolucji. 
Drugim powojennym przedstawieniem Sprawy Dantona była 
inscenizacja Jerzego Zegalskiego w Teatrze Nowym w Ło
dzi (prem. 21 XI 1970) ze scenografią Aleksandra Wielo
górskiego. Robespierre'a grał Wojciech Pilarski, Dantona -
Bogusław Sochnacki. Recenzent „Dziennika Łódzkiego" pi
sał - mimo pozytywnej oceny wykonawców obu ról głów
nych - że „przedstawienie było ambitne, lecz nierówne, za
brakło w nim znakomitych solistów". W „Expressie Ilustro
wanym" czytamy: „reżyser prowadził przedstawienie mocną 
ręką , nie szukając wielkich, zbiorowych rozwiązań, bardzo 
oszczędnie operuj ąc rekwizytem i kostiumem. Równie kon
sek wentnie zos ta.ł okrojony tekst, choć ku końcowi spekta
klu czuło się p ewne dłużyzny. Swietnym pomysłem sceno
graf iczn ym był rząd gilotyn stojący nieprzerwanie na sce
nic - głucho spadną dopiero przed końcem sztuki, kończąc 
" sprawę Dantona », ale nie kończąc «sprawy Robespierre'a»"; 
„wszystko w tym przedstawieniu było na swoim miejscu", 
j e żeli zaś „czuło się pew ien chłód, to był on chyba przede 
wszystkim w nas, w widowni" . 

Dodatkowym - ale istotnym rezultatem wprowadzenia 
SpTawy Dantona na scenę było przypomnienie postaci Sta
n isławy P r zybyszewskiej. Szczęśliwie zachowane przez Sta
nisława Helszty1\skiego archiwum pisarki zawiera pasjonu
jące materiały . Część z nich opublikowała starannie Han
na Sarnecka-P artyka w programach do przedstawień wro-

34 

cławskich „Sprawy Dantona" i „Thermidora" oraz we 
„Współczesności" (1967, nr 3) i w „Teatrze" (1971, nr 6), 
Opracowała także interesujący scenariusz widowiska tele
wizyjnego pt. Sprawa Przybyszewskiej (TV-Wrocław, 8 X 
1972, reż. Jerzy Krasowski) przyjętego z uznaniem pr zez 
publiczność i krytykę w całym kraju, tak że dzięki świet

nej kreacji Marty Ławińskiej w roli Przybyszewskiej, Frag
menty różnych listów ogłosiła (niezbyt starannie) w „Tea
trze" (1968, nr 17) Krystyna Kolińska, która jest także au
torką biograficznej opowieści o Przybyszewskiej zamiesz
czonej, w „Ty i Ja" (oraz w książce Tajemnice na spr ze
daż), Sporo miejsca Sprawie Dantona poświęciła Maria 
Czanerle w swej panoramie przedwoj,ennego dramatu Wy
cieczki w dwudziestolecie (Warszawa 1970). 

Wszystko przemawia więc za tym, że Stanisława Przy
byszewska zajmie należne jej miejsce w polskiej kulturze. 
Dramaty pozostaną już chyba na s tał e na scenie (Sprawą 
Dantona interes ują się tak że teatry w ZSRR i Anglii), 
a ich teksty wraz z prozą i korespond ncją pisarki docze
kają się wreszcie druku. 



MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (1758-1794) 

Władysław A. Serczyk 
DANTON I ROBESPIERRE 

Gdy 14 lipca 1789 r. lud Paryża szturmował bramy Ba
s tylii, Robes pierre miał 31 lat, a Danton był o półtora roku 
młodszy. P o pięciu latach nie było ich już wśród żywych; 

ponieśli śmierć na gilotynie w tym samym - 1794 r.: Dan
ton - 5 kwietnia, Robespierre zaś 28 lipca. Rewolucja 
zbliżyła ich do siebie, rewolucja także rozdzieliła. 

Maximilien Frano:;ois Marie de Robespierre urodził się 

na północy Francji w Arras. Podobnie jak dziadek i ojciec 
obrał karierę prawniczą. Ukończył studia w Paryżu 

i w 1781 r. został adwokatem w swej miejscowości ro-

36 

G EORGES JACQUES 'DANTON (1759-1794) 

dzinnej. Bardziej niż prawo pociągały go jednak wówczas 
literatura i sztuki piękne, a dopiero z końcem lat osiem
dziesiątych dał się porwać wirowi nadciągających wyda
rzeń rewolucyjnych. Zaczął występować publicznie, pisał 

artykuły do prasy miejscowej i wreszcie w 1789 r. został 

wybrany deputowanym stanu trzeciego z okręgu Artois 
do Stanów Generalnych. Wtedy ponownie przyjechał do 
Paryża, którego już na dłuzej nie opuścił, do chwili swej 
tragicznej śmier ci. 

Georges .Jacques Danton, urodzony w Arcis-sur-Aube, 
pochodził z rodziny dobrze znanej i poważanej w Szampa
nii. Podobnie, jak Robespierre, ukończył studia prawnicze 
w Paryżu. Z upodobaniem rozczytywał się w dziełach Mon
teskiusza, Woltera, Bufona i Beccarii, nie gardząc jednak 
innymi zajęciami: pływaniem, tenisem fechtunkiem. 
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W 1787 r. został adwokatem w Radzie Królewskiej i -
w tym też czasie -- członkiem loży masońskiej Dziewięciu 

Sióstr założonej przez Franklina i Woltera, w której spot
kał wielu wybitnych pisarzy i polityków: Desmoulins'a, 
Condorceta, Chamforta oraz księdza Sieyes. Pięknością nie 
grzeszył, ale umiał porwać słuchaczy sztuką oratorską 

oraz żarem i p:;isją, z jakimi wygłaszał przemówienia. Ję

zyki angielski i włoski opanował w stopniu niemal dosko
nałym. 

Danton i Robespierre byli r epublikanami z przekonania. 
Nie różnili się pod tym względem od wielu sobie współ
czesnych wykształconych i oczytanych ludzi, pochodzących 
ze stolicy lub miast francuskiej prowincji. Uważna obserwa
cja sytuacj i we własnym kraju musiała ich doprowadzić do 
jedynego logicznie nasuwającego się wniosku - koniecz
ności zmiany panującego systemu. 

W drugiej połowie XVIII w. Francja nie była już tak 
wspaniałym i tak potężnym państwem, jak w wieku po
przednim, za panowania „króla - słońce", Ludwika XIV. 
Nękał ją stale pogłębiający się kryzys tinansowy: długi mo
narchii wynosiły cztery i pół miliarda liwrów, a roczny de
ficyt - 126 milionów. Od płacenia podatków zwolnione 
było duchowid1stwo i szlachta, w związku z czym rosnące 
wydatki paf1stwa musiały być pokrywane przez chłopów 

i mieszczan, czyli tzw. „stan trzeci" - ponad 9fJG/o Francu
zów (stan pierwszy to kler, stan drugi - szlachta). Wido
czny stał się też postępujący upadek znaczenia polityczne
go kraju. Francja straciła Kanadę na rzecz Anglii, a Lui
zjanę przekazała Hiszpanom. Wprawdzie po dwudziestu la
tach (1783) uzyskała od rządu brytyjskiego Senegal i To
bago, lecz wojna, w której stanęła przeciw Anglii po stro
nie amerykai1skiej, kosztowała ją 2 miliardy liwrów. 

Potrzebne były gruntowne reformy. W obldczu narastają
cego wrzenia na prowincji i w samym Paryżu, Ludwik XVI 
zd cydował się zwołać reprezentację narodu, organ przed
staw icielski, Stany Generalne, by uzyskać ich poparcie dla 
planowanych posunięć, mających uzdrowić gospodarkę fran
cuską i uratować absolutyzm znajdujący się na krawędzii 

przepaści. Na reformy „od góry" było już jednak za póź
no. 17 czerwca 1789 r. posłowie stanu trzeciego, wśród nich 
Robespierre, proklamowali się Zgromadzeniem Narodowym, 
a po niespełna miesiącu Stany Generalne uległy prze
kształceniu w Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne (Kon
stytuantę). Po raz pierwszy uznana została w praktyce 
zasada zwierzchnictwa reprezentacji narodu nad monar
chą. Żądano zrównania stanów, równości podatkowej, wol
n ośc i osobis te j i wolności słowa. W odpowiedzi król posta
nowił rozwiązać Zgromadzenie, a do stłumienia ewentual-
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Deklaracja Praw Człowieka i Obyw atela 
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Powstanie 10 Sierpnia. /\tak na Tuileries 

nego buntu użyć wojska. Zdymisjonował popularnego wśród 
mieszczan pierwszego ministra Neckera, powołując na jego 
miejsce reakcjonistę, barona de Breteuil. Wieść o posunię
ciach Ludwika XVI wzburzyła Paryżan, słusznie dopatru
jących się w tym chęci złamania siłą rodzącej się rewo
lucji. Działając w jej obronie mieszkańcy stolicy zebrali 
kilkadziesiąt tys·ięcy karabinów, ruszyli na Bastylię -
twierdzę i więzienie, symbol znienawidzonego absolutyzmu, 
zdobywając ją 14 lipca 1789 r. 

Zdobycie Bastylii wywołało entuzjazm zarówno w Pary
żu jak i na prowincji. W Zgromadzeniu Narodowym zapa
nowała atmosfera zbratania stanów, szlachta zrzekła się 

swych przywilejów . 26 sierpnia 1789 r. uchwalono Dekla
rację Praw Człowieka i Obywatela, wg której prawami na
turalnymi człowieka były: wolność, własność, bezpieczer't
stwo i prawo do oporu wobec ucisku. Pierwszy artykuł 

Deklaracji głosił dumnie: „Ludzie rodzą się i pozostają 

wolni i równi wobec prawa". 
Król Ludwik XVI nie spieszył się jednak z zatwierdze

niem dekretów Zgromadzenia oraz położeniem swego pod
pLsu pod tekstem Deklaracji. Do aprobaty zmusili go do
piero mieszkańcy Paryża, którzy z początkiem październi

ka wdarli się do Wersalu i spowodowali przenosiny mo
narchy wraz z członkami Zgromadzenia Narodowego do 
stolicy. Król i Zgromadzenie stali się więźniami ludu pa
ryskiego. 
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Klub jakobinów 

Przez cały rok 1790 w Konstytuancie trwały zaciekłe 

spory o kształt państwa między przedstawicielami poszcze
gólnych j.lgrupowań politycznych. 

Robespierre należał do skrajnej lewicy i występował 

o wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego, nie 
ograniczonego cenzusem majątkowym. Związał się z Towa
rzystwem Przyjaciół Konstytucji, mającym swą siedzibę 

-w dawnej bibliotece klasztoru św. Jakuba (stąd nazwa: 
klub jakobinów) i tam odgrywał coraz większą rolę, wy
rastając stopn•iowo na przywódcę Towarzystwa. 

Danton założył w tym czasie (wraz z Maratem) Stowa
rzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela, zwane 
potocznie klubem kordelierów (mieściło się ono w dawnym 
klasztorze franciszkanów - kordelierów). Było ono wów
czas bardziej jednolite i bardziej radykalne niż jakobini. 

Wszystko wskazywało na to, że monarchia znalazła się 

w przededniu nieuchronnego upadku. 
Jeszcze generał La Fayette - bohater wojny o niepo

dległość Stanów Zjednoczonych, dowódca paryskiej Gwar
dii Narodowej, inicjator i współtwórca Deklaracji Praw, 
usiłował pojednać króla ze zrewolucjonizowanym narodem, 
bez żadnych jednak rezultatów. 

3 września 1791 r. Konstytuanta uchwaliła konstytucję. 

Monarcha - „król Francuzów" otrzymał prawo mianowa
nia ministrów, którzy za swoją działalność odpowiadali 
pr.zed jednoizbowym parlamentem, wybieranym co dwa la-

41 



ta. Tylko parlament mógł wypowiadać wojnę i zawierać 

pokój. Zniesiono podział na stany, a prawo wyborcze uza
leżniono od stanu majątkowego. Wprowadzono również sze
roki samorząd terytorialny. W ostatnich miesiącach przed 
rozwiązaniem Konstytuanty Robespierre przeforsował 

uchwałę, że nikt z jej członków nie może zostać wybranym 
do parlamentu (Zgromadzenia Prawodawczego). Był to po
ważny błąd tego doświadczonego przecież polityka. Sądził, 

że w ten sposób członkowie Konstytuanty zademonstrują 

swoją bezinteresowność, tymczasem, wprowadzając do 
władz nowych ludzi, poprzedni, radykalnie nastawieni po
litycy pozbawili się formalnych możliwości kontrolowania 
realizacji już uchwalonych postanowień, w tym także kon
stytucji. Walka polityczna, polemiki i dyskusje o ustroju 
i dalszych losach państwa francuskiego przeniosły się do 
klubów i na łamy prasy. 

Lato 1791 r. obfjtowało w burzliwe wydarzenia. Lud
wik XVI został internowany w Paryżu po nieudanej pró
bie ucieczki. Kordelierzy żądali proklamowania republiki 
i zorganizowali wielką demonstrację na Polu Marsowym, 
rozgromioną krwawo przez wojsko wysłane na rozkaz me-

W Komitecie Rewolucyjnym 
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ra stolicy. Danton, zagro:l.ony wi<:zieni ern, mus iał uciekać 
z kraju i na pewien czas zatrzymał się w Londynie. 

W Zgromadzeniu P rawodawczym, zwanym w skrócie Le
gislatywą, przeważali zwolennicy umiarkowanych reform, 
zgodnych z duchem konstytucj<i. Do głosu doszła grupa, na
zwana później żyrondystami od na zwy departamentu (Giron
de), w którym wybrano kilku jej przywódców. Atakowali 
oni k r óla i nawoływali do wojny z Austrią, mając nadzie
ję, że zamieszanie w kraju i obalenie monarchii s przyj~ć 
będą objęciu przez nich władzy. Robespierre i Danton, kto
ry znalazł się również wśród jakobinów, przcciw:: tawiali sit~ 
planom wojennym Żyrondy. Obawiali s ię nic tylko klęski 
Francji, lecz i wojskowej dyktatury La Faye tte'a . Mimo to 
w kwietniu 1792 r. Zgromadzenie Prawodawcze wypowie
działo wojnę Franciszkowi II. 

Pierwsze starcia na froncie przyniosły Francuzom same 
niepowodzenia. Wystąpiły pierwsze poważne braki w zao
patrzeniu. \V Paryżu zaczęły się wrzenia. Niezadowolenie 
pogłębiło się na wieść o przys tąpieniu do wojny P rus, które 
stanęły po stronie Austrii. Krążyły pogłoski, że Legislatywa 
została opanowana przez zdrajców, a Robespierre oświadczył 

w Konwencji Na rodowej 
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nawet publicznie, iż stanowi ona większe niebezpieczer'l stwo 
dla Francji niż król. Ludwik XVI widział w powstałym 

zamęcie szansę uratowania monarchii, jako instytucji s to
jącej ponad klubami i ugrupowaniami politycznymi. Opła
cał nawet Dantona, a także innych polityków, by występo
wali przeciw żyrondystom. Danton brał pieniądze bez skru
pułów, gdyż płacono mu za propagowanie jego własnych 

poglądów, nie zmuszając czy namawiając do ich zmiany. 
25 lipca 1792 r. książę brunszwicki, wódz naczelny armii 

pruskiej wydał odezwę grożącą śmiercią tym mieszkańcom 
Paryża, którzy nie podporządkują się królowi. W stolicy 
uznano to za oczywisty dowód istniejącego porozumienia 
Ludwika XVI z wrogami Francji. Sekcja przedmieśc ia św. 

Antoniego, kierowana przez Dantona, zażądała ultyma tyw
nie od Zgromadzenia Prawodawczego detronizacji króla. 
Ta sama sekcja wybrała powstańczy zarząd miejski - Ko
munę i nie cofnęła się nawet przed zamordowaniem ów
czesnego komendanta Gwardii Narodowej - de Gran
ceya. 

Smierć 21 deputowanych żyrondystów 31 X 1793 
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10 !ierpnia, po ciężkich walkach Paryżanie zdobyli pałac 
królewski i gmach Legislatywy, skąd wyciągnięto monarchę 
wraz z rodziną i osadzono w więzieniu . Zgromadzenie Pra
wodawcze zostało zmuszone do zawieszenia Ludwika XVI 
w jego funkcjach monarszych i powołało sześcioosobową 

Radę Wykonawczą, w której czołową rolę odgrywał Dan
ton, zajmujący stanowisko ministra sprawiedliwości. Stał 

s i ę on właściwie dyktatorem. Robespierre z kolei zasiadał 

w nowym zarządzie miasta. 
Danton prezentował swój program: 
„Trybunały znajdą mnie niezmiennym i stałym . Wszyst

kie wysiłki poświęcę działaniu na rzecz wolności politycz
nej i osobistej, poszanowania praw i spokoju publicznego, 
jedności 83 departamentów, chwale państwa, świetności ludu 
francuskiego oraz działaniu na rzecz równości praw 
i szczęścia" . 

Tymczasem w związku z kolejnymi sukcesami Austria
ków i Prusaków zaktywizowali się kontrrewolucjoniści. 

W Trybunale Rewolucyjnym sądzi Fouquier Tinville ·' 
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Danton twierdził, że w samym Paryżu jest ich ponad 30 ty
sięcy. Lewica, kierowana przez Robespierre'a rozpoczęła 

działania terrorystyczne. Z początkiem września 1792 r. 
w paryskich więzieniach zginęło blisko półtora tysiąca osób. 
Danton wołał w obliczu zbliżających się do stolicy armii 
nieprzyjacielskich: „Dla uratowania Francji potrzeba nam 
odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi!" 

Wreszcie odwróciły się losy wojny. Pod Valmy armia 
pruska zmuszona została do odwrotu. 

Konwencja - nowo wybrany w atmosferze terroru par
lament - uchwaliła (21 września 1792 r.) ustanowienie re
publiki. Król oddany został pod sąd. Robespierre żądał dla 
Ludwika XVI kary śmierci, mówiąc: „Nie chodzi tutaj 
o sprawę zwykłego procesu, Ludwik nie jest oskarżonym, 
wy nie jesteście sędziami [.„]. Nie macie wydać wyroku ska
zującego lub uniewinniającego jednostkę, macie zastosować 
środek zmierzający do utrzymania bezpieczeństwa publicz
nego [.„]. Ludwik musi umrzeć, ponieważ kraj musi żyć". 

Za karą śmierci dla króla głosował także Danton. Lud
wik XVI został stracony 21 stycznia 1793 r : 

Danton odgrywał w tym czasie dość dwuznaczną rolę. 

W przeciwieństwie do Robespierre'a, który zyskał przydo
mek „nieprzekupnego'', nie gardził zyskami pochodzącymi 
z podejrzanych źródeł i za podejrzane usługi. Brał pie
niądze od Ludwika XVI i rządu angielskiego, spekulował 
dobrami narodowymi, nie potrafił się wreszcie wyliczyć 

„ 200 tysięcy liwrów, które przeznaczone były na pokrycie 
tajnych wydatków rządu. 

Ze stanowiska ministra sprawiedliwości usunął się po to, 
by móc zostać wybranym do Konwencji, gdzie występował 
przeciw dalszemu kontynuowaniu wojny z rosnącymi siła

mi koalicji: Anglii, Austrii, Prus, Holandii, Hiszpanii, Rosji, 
Sardynii, Neapolu, Portugalii, Hanoweru, Hesji i Badenii. 
Prowadził tajne rokowania w Berlinie i Londynie, chcąc 

rozbić alians antyfrancuski. Swoje stanowisko uzasadniał 

m.in. koniecznością wyznaczenia naturalnych granic Fran
cji. „Osiągniemy je - mówił w Konwencji - w czterech 
punktach: nad oceanem, nad brzegiem Renu, w Alpach 
i Pirenejach". W atmosferze zagrożenia zewnętrznego, kry
zysu gospodarczego, narastającej drożyzny i spekulacji 
Danton zaproponował utworzenie trybunału rewolucyjne
go. Sam wszedł do powołanego 5 kwietnia 1793 r. Komitetu 
Ocalenia Publicznego (ComSal) razem z Cambonem i Ba
rere'm. Po niespełna czterech miesiącach zarówno on jak 
i jego zwolennicy zostali wyparci z Komitetu przez grupę 
Niezależnych Robespierre'a i Saint-Justa. 

Jeszcze w czerwcu jakobini doprowadzili do aresztowa
nia przywódców żyrondy i przejęli w kraju władzę dykta-
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Nakaz aresztowania dantonistów 

torską. Sądzili początkowo, iż uda się prowadzić politykę 

umiarkowaną; uchwalono nawet (24 czerwca 1793 r.) nową 
demokratyczną konstytucję znoszącą cenzus majątkowy, jed
nak działania kontrrewolucji i usuniętych od władzy żyron
dystów zmusiły ich do zaprowadzenia rządów terroru. 
Uchwalono dekret o maksimum cen i płac oraz wprowa
dzono kartki na chleb. Wzrosła rola Komitetu Bezpieczeń
stwa Powszechnego (ComSur), istniejącego już od paździer
nika 1972 r., któremu teraz całkowicie podporządkowano 

aparat terroru. 
Ten właśnie terror s tal się przyczyną pogłębiającego się 

rozdźwięku między dawniej współpracującymi ze sobą ugru-
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powaniami politycznymi, a zwłaszcza między Dantonem 
a Robespierrem. Przy okazji wyszła na jaw afera Kompa
nii Indyjskiej - stowarzyszenia zajmującego się handlem 
dalekowschodnim. Wzbogacili się na tym nie tylko „za
wodowi" spekulanci, lecz również - jak się przypuszcza, 
nie bez podstaw - Danton i jego przyjaciel Kamil Des
moulins. 

Robespierre uważał, że konieczna jest maksymalna cen
tralizacja władzy państwowej i pełne podporządkowanie 

się społeczeństwa jej zarządzeniom. Nie zostawiając mar
ginesu dla samodzielnego działania zrewolucjonizowanego 
ludu, znalazł przeciwników zarówno na prawicy, jak i wśród 
radykałów przewodzących mieszkańcom stolicy, niezadowo
lonym z pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Rozwój 
wypadków zmusił go do zadania kolejnego, po żyrondy

stach, ciosu grupie tzw. hebertystów - radykalnej lewicy 
kierowanej przez dziennikarza Jacques Heberta. Udarem
niono przygotowania do zamachu stanu i 24 marca 1794 r. 
straceni zostali Hebert, Ronsin, Vincent i Momoro. 

Teraz przyszła kolej na „umiarkowanych", na Dantona 
i Desmoulinsa, twierdzących, że obecnie, po uzyskaniu suk
cesów w walce z koalicją zbędne jest dalsze stosowanie 
terroru, i żądających zniesienia maksimum cen. 30 mar
ca Robespierre kazał ich aresztować, a Saint-Just wystą
pił z mową oskarżycielską. 

Danton załamał się i początkowo nie podjął żadnej pró
by obrony. Kiedy nadeszło opamiętanie, było już za późno, 
w obawie przed wpływem Dantona na masy, oskarżo

nych usunięto z sali sądu. 5 kwietnia 1794 r. Danton zo
stał skazany na śmierć i zgilotynowany w tym samym 
dniu. „Pójdziesz za mną!" wołał do Robespierre'a 
przejeżdżając przed jego domem na miejsce kaźni. Katu 
powiedział: „Nie zapomnij pokazać mej głowy ludowi. 
Warta jest tego!" 

Po niespełna czterech miesiącach Robespierre rzeczy
wiście „poszedł" za Dantonem. Przedtem jednak, w cią

gu zaledwie dziewięciu tygodni czerwca i lipca trybunał 

rewolucyjny wydał blisko półtora tysiąca wyroków śmier
ci. Mimo to, a raczej właśnie dlatego rosły siły opozycji. 
Przeciw dyktaturze sprzymierzyli się dawni zwolennicy 
Dantona i Heberta, przedstawiciele francu skiej burżuazji, 

a nawet spekulanci, zagrożeni przez działanie „nieprze
kupnego''. Terror zwrócił się przeciw jego twórcy. Lud, 
odsunięty od bezpośredniego wpływu na kształt władzy, 

nie stanął w obronie Robespierre'a. 
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OBJASNIENIE WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW 
I POSTACI WYSTĘPUJĄCYCH 

W „SPRAWIE DANTONA" 

KOMUNA PARYŻA (1789-1798). POWSTANIE 10 SIERP
NIA. - z:uz ;:i d miejski stolicy Fran cj i w okresie Rewolucji. 
w nocy z 9 na 10 sie.rpnia 179~ - 82 k omisarzy w y br a n y ch pota 
j m nie p rzez re w o luq•jne s keje Paryża o rga n izu je konk n rencyjną 

Komu nP, Powstruiczą, k tóra nazajutrz obejmuje wladzę w Paryżu 

i obala m o'narchię. W Kom u nie legalnej następuje czy ·t ka : w y k lu · 
czcni zos tają wszys ·y żyrondyści. Obic komu n y łączą s i ę. W nastę

p nych mi esiącac h połączo na Kom una jest mot1>rem R ewolu cji , i ni
cjato r k<i kon trrewolucji (wne leó) i wyborów do Ko nw encji. Od 
jesien i 1793 Komitet Oca lenia Publicznego ogranicza s t p n iow o ini
cjat.ywę K omuny. Upadek heherL stów zada j e jej cios decydujący. 

9 t he r mid ora Ko mu na jest bezbronna. Wraz :z Robe sp ierre•em ginie 
83 j e j czlonk6w. 

CA FJ!: D E FOY kawlarn ia paryska włożona za p anowania Lu
d wi k a X VJ. W czasie Rewolu •Ji jedna z głównych o bok Le Ca 
veau i La Valois, kawiar ni poliLycznycb. 

KONW ENCJA lub KONWENT- zgromadzenie konstytucy jne 
rząd-.ące od 21 września 17n do Z6 puzdziernika 1795. W e wrześniu 

1792 p rze p r owa dzo ne zo stały wy bory powszechn e do K o n w encji. 
21 n o wo o bran a Konwenc j, uc b wnlila. forma lne oba l enie ruonar
c łlii, a naza j utrz proklamowała Republ ik ę . 

KO~UTET OCALENIA P BLICZN EGO (Comite de Salut Pu
blic - ComSa I) - po wola n p rzez Konwencj ę 6 kwietnia 1793 na 
m ie js ce ro związanego za n leudoluo ć K om i tetu Ob r ony. ComSaI 
nadzorował z r a mienia K onwencj i prac~ m iw s tró w i miał prawo 
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podejmować w naglących okolicznościach „decyzje dotyczące obro
ny kraju na zewnątrz i na wewnątrz". Czlonków ComSalu wy
bierała co miesiąc Konwencja; możliwy był wybór na dowolną 

ilość kadencji. Początkowo w Komitecie, w którym zasiadali m .in. 
Cambon i Bar~re, dominował Danton. Jednakże w wyborach w lip
cu 1793 grupa Dantona została z Komitetu wyeliminowana, jako 
niezdecydowana i skłaniająca się ku kompromjsom. Danton i jego 
ludzie dążyli do pokoju nawet za cenę daleko idących ustępstw ,, 

prowadzili m.in. w tej sprawie poufne rokowania z Anglikami 
na terenie Holandii. Mieli niewątpliwie na względzie zmęczenie lud
ności, ale przede wszystkim obawiali się, że dalsze trwanie wojny 
i radykalizacja mas doprowadzi do zaostrzenia terroru· i do upad
ku ich grupy. Władzę w Komitecie przejęli zdecydowani rewolu
cjoniści pod kierunkiem Robespierre'a . Od września 1793 do 9 ther
midora byli oru stałe wybieram do Komitetu, który pod nazwą 

Wielkiego Komitetu Ocalenia Publicznego był w tym czasie praw
dziwym rządem Francji. 

Członkowie Komitetu Ocalenia, występujący w dramacie 
Przybyszewskiej (poza Robespierre'em) : 

ANTOINE LOUIS DE SAINT-JUST, urodzony w Decize w 1767, zgi
lotynowany w Paryżu w 179ł. Poeta, publicysta polityczny, dzia
łacz rewolucyjny. Autor „o duchu Rewolucji i Konstytucji Fran
cji" (1791), deputowany Konwencji (1792), najbardziej zdecydowany 
promotor sądu, skazania i egzekucji króla. Od początku członek 

Komitetu Ocalenia Publicznego, najwierniejszy przyjaciel politycz
ny i osobisty Robespierre•a. 

Antoine Louis 
d i' Saint-Just 
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LAZARE CARNOT (1753-1823) - wybitny matematyk, generał, czło
nek Konwencji i Komitetu Ocalenia Publlcznego, gdzie kierował 

operacjami wojennymi, organizator armii rewolucyjnej, znakomity 
strateg wojskowy. 

JEAN NICOLAS BILLAUD-VARENNE (1756-1819) - adwokat, czło

nek Konwencji i Komitetu Ocalenia Publicznego (polityka we
wnętrzna). zwolennik najostrzejszych środków w a lki o władzę. 

BAPTISTE ROBERT LINDET' (1743-1823) - adwokat, członek Kon
wencji i Komitetu Ocalenia Publicznego (dział zaopatrzeuia armii). 

JEAN MARIE COLLOT D'HERBOIS (1750-1796) - eks-aktor, dra
maturg, członek Konwencji, orator klubu jakobinów, przyjaciel 
Billaud-Varenne•a, przeciwnik Robespierre'a, bardzo czynny w Ko
mitecie o'Calenia Publicznego (polityka zagraniczna). 

BERTRAND BARERE DE VIEUZAC (1755-lllłl) - przyjaciel Dan
tona, członek Konwencji i Komitetu Ocalenia Publicznego (dyplo
macja), chwiejny polityk, zmieniał zapatrywania zależnie od sytua
cji politycznej, od monarchistycznych do jakobińskich. 

KOMITET BEZPIECZEŃSTW A PUBLICZNEGO - (Comite 
de Siirete Genl!ral.e - comSur) - powołany przez Konwencję 2 paź
dziernika 1792, rormałrue jako odpowiednik poprzednio istnieją

cych - Komitetu Sledczcgo Zgromadzenia Konstytucyjnego (1789-
1791) oraz Komitetu Nadzoru Zgromadzenia Ustawodawczego (1791-
1792). Częste spoFy kompetencyjne z Komitetem Ocalenia Publicz
nego były w istocie rzeczy przejawem ostrej walki o hegemonię 

polityczDĄ. ComSur pełnił funkcję kiero \,rnictwa policji. Od wrze
śnia 1793 do lipca 179ł kierowali nim stal e : AMAR (1750-1819) I VA
DIER (1736-1828). 



TRYBUNAŁ R!EWOLUCY.JNY - ściślej: Trybuna! Rewolucyj
ny miasta Paryża . Uwtorzony 10 marca 1793, przetrwał do 31 ma
ja 1795. Był to drugi z kolei sąd dorażny Rewolucji (pierwszym 
był trybunał sądzący kontrrewolucjonistów po przewrocie 10 sier
pnia 1972, działający od 17 sierpnia do 29 listopada 1792. A LA 
BARRE - U PORĘCZY - la barre ~ poręcz, ogrodzenie otacza
jące stół Trybunału. Stąd „mander A Ja barre" - „wezwać do 
poręczy" - znaczyło wysłuchać deputowanego Konwencji, który 
został postawiony w stan oskarżenia. Przewodniczącym Trybuna
łu Rewolucyjnego był JOSEPH HERMAN (1759-1795), zgilotynowany 
po 9 thermidora. Prokuratorem generalnym od r. 1793 - ANTOINE 
QUENTIN FOUQUIER-TINVILLE (1747-1795), który oskarżał kolej
no we wszystkich wielkich procesach politycznych. Zgilotynowany 
po 9 thermidora. 

Grupa wokół Dantona 

A ntoine Quentin 
Fo uquier-Tinviłle 

CAMILLE DESMOU LI , ur. w Guise w 1760, zgilotynowany w Pa
ryżu w 1794. Absolwent kolegium Ludwika Wielkiego w Paryżu, 

k o lega szkolny Robespierre•a, członek palestry paryskiej, poeta, 
<lz ie nnikarz i publicysta. Jako jeden z pierwszych wezwał lud Pa
ryża do broni 12 lipca 1789. Działacz klubu kordelierów, zwolen
nik powstania 10 Sierpnia, później sekretarz Dantona, deputowany 
Konwencji. \V 1793 bardzo czynny w walce z żyrondą. Następnie 

zaciekle zwalczał hebertystów w założonym w tym celu piśmie 

„Vieux Cordelier" (grudzień 1793). Ukazało się 6 nrów, wydawcą 
byl Desenne - właściciel drukarni. Desmoulins w swym piśmie 

:i:walczal i hebertystów, i reżim Terroru, domagał się m.in. utwo
rzenia „Komitetu Laski" i atakował Robespierre'a. Zgilotynowa
ny wraz z Dantonem .. 
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Camille 
Dt!.fmou l ins 

FR N(,:OIS L OUIS BO RDON DE L'OISE (1758- 1791) - członek 
Ko nwe n ji, p rzeciwnik fy r ondystów i Robespicrre•a. 

FRAN<;OIŚ JOSEPH WESTERMANN (1751-1794) - geneul, zwolen 
nik Dantona. Skorum powany afeny„ta . Walczył w Belgii, krwawo 
tłumił powsta nie w Wandei. Zgilotynowany wr<lz z Dan tonem. 

JEAN FRAN(,:OIS DELACROIX (11;3- 1794) - adwokat. Całkowi
cie pozbawiony krupulów w zdobyWanl u środków f inansowych. 
Wmieszany we w szystkie ' ielkie afery kupców i bankierów fr n 
cuskich oraz a gent ów zagranicznych . Deputowany do Z gromadze
nia P r awodawczego i K onwencji. Wsp !pracownik Dantona w jeg o 
misjach w B Igii , gdzie w k r ó\kim czasi dorobił się w ielkiego 
majątku. Wiosną I la tem 1793 członek Komitetu Oca lenia Publ icz
nego. Zgilotynowan y r a .:em z Dantonem. 

MARIE JEAN ~RAULT DE S E CHELLES ( 1760-1'19~) - a dwok ;1t 
przy parlamen cie paryskim, członek Konwencji i K omitetu Ocale
nia Publicznego. Zamie zany w afery finanso we. Zgilo tynowany 
wriu: z Dan tonem. 

FABRE D'EGLA NT INE (1155-17M) - poeta i dramaturg, czlone -
Konwencji i k lu bu korde lier ów , t w ór ca kalendarza republil<ail
skiego, zamiesz n y w m alwersacje w :iwi11zku z aferą Kom panii 
In d y jskiej oraz w oszukańcze transak cje przy dostawie zaopatrze 
nia dla armil. Zg ilotynowan y wTaz z Dantonem. 

PIERRE PHILIP P EAUX (1759-1794) - adwok at, członek Konwencji. 
Reorganiza tor a dministracji w Wandei. Z g ilotynowa n>' wraz z Dan
tonem. 
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Z korespondencji i publicystyki 
Stanisławy Przybyszewskiej 

Zdawałoby się, że gdy się raz skreśli sentymen
talne iluzje - gdy się widzi naturę ludzką dans 
toute son affreuse misere, i zna brzydki podkład 
najefektowniejszych wydarzeń że wówczas 
i z tragizmu trzeba będzie zrezygnować, gdyż i on 
rozpływa się w mętną wodę razem z resztą tych 
pojęć martwych [ ... ] Tymczasem nie. Trzy ćwierci 

tylko trzeba wyrzucić z potocznie przyjętego zakre
su słowa Tragizm; zostaje wszakże jedna ćwierć, 

niedostrzegalna dla entuzjastycznej . młodzieży. Ta 
reszta jest intensywnie realna, jest cechą heroizmu, 
który również istnieje (tylko nie tam, gdzie się nad 
nim podręczniki szkolne rozpływają) [ ... ] heroicznym 
był ostatni okres działalności Robespierre'a, ten wy
siłek zaciekły, prawie nadludzki, jednej genialnej 
inteligencji, heroicznej woli - przeciw biernej prze
mocy mechanicznej bezwładności, w jaką się ogół 

po krótkim ocknieniu obojętnie stoczył z powrotem. 
Tragizm tej walki cichej a śmiertelnej - i nagłego 
jej wybuchu 8. Thermidora, rozstrzygniętego pio
runującą klęską w kilka godzin - jest tak nienatu
ralnie czysty [ ... ] 

[Do J. Borowej, 28 messidor An CXXXVII] 

Jednostki wybitne buntują się przeciw pierwiast
kowi konserwatywnemu w życiu społecznym; no 
i nie może być inaczej, skoro bunt ten właśnie jest 
warunkiem i pośredni°' przyczyną powszechnego po
stępu. - Lecz bardzo często, szczególnie u młodych, 
bunt przeskakuje rozumną granicę; z namiętnej kry
tyki reformatora, któremu zależy na przedmiocie 
reformy -- przechodzi w ślepą a bezwzględną nie-
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nawiść tego przedmiotu, w szatańską negację wszel
kich ustanowionych praw, w [ ... ) anarchiz1n i nihi
lizm. Prawie wszyscy ludzie wybitni odczuwają w 
młodości bezdenną pogardę dla Prawa i Porządku; 
uważają je za źródło martwej ciemnoty, za stagna
cję, za kajdany, w które zakuto bujne Życie, by je 
zamienić w nędzną wegetację. - Trudno wyobra
zić sobie trafniejszy symbol dla zasady Prawa i Po
rządku w życiu powszechnym - społecznym - jak 
policję; [ ... ] [Chesterton] tworzy zatem policję ... ale 
jaką! Heroiczną, fantastyczną, ożywioną wiarą ry
cerzy Krzyżowych - rycerską [. .. ] a posiadającą jak 
najbardziej wyrafinowaną kulturę umysłową. (Po
wieść jest na pól fantasty czna, jak zawsze u Che

stertona.) 
[Do H. Barl ińskiej, 1929] 

U Chestertona, który zresztą, rzecz ciekawa, wła
śnie bardzo silnie stylizuje, dusza ludzka jest na
prawdę przepaścią. Nie _cofa _się przed r:rawdziwymi 
zbrodniami, przed tymi, ktore przeraza]ą {. .. ] Po
prowadzić cały zasLęp żołnierzy rozmyślnie na za
tracenie, aby ukryć ślady własnego występku - to 
j e s t zbrodnia. Trudno sobie nawet wyobrazi{; cięż
szą. Niesamowitą natomiast jest myśl, że przecie 
zbrodnie tego rodzaju są straszliwie rozpowszechnio
ne. Oczy się otwierają na te rzeczy, jeśli się pozna 
dokładnie którąś epokę historii, możliwie nowocze
snej. Wśród ubóstwianych dzisiaj „ludzi czynu" 
[ .. . ] - każdy prawie ma na sumieniu przestępstwa 
tak piekielne, jak ów fikcyjny generał Chesterto
na, i tego samego rodzaju . Prawie każdy człowiek, 
co zyskał władzę nad masą, nadużywa jej i rozpo
rządza życiem, a co gorsze dobrobytem tej masy dla 
własnych marnych celów. Słowo „cnota" określa 
właśnie zdolność absolutnego wykluczenia osobi
stych interesów czy uczuć z chwilą, gdy się po
siadło władzę. W tym bowiem znaczeniu słowo to 
zostało wskrzeszone w XV III wieku przez Robespier-
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re'a, który wymagał tej zdolności od dzialaczy re
wolucyjnych i sam ją posiadał. Słowo i pojęcie żyły 
przez dwa lata, aż do śmierci Robespierre'a w 94„ 
k tóra była chwilą u padku Rewolucji. 

[Do w. D ziabaszewskiego , Le 20 thermido r An CXXXVI] 

Od czegóż się jest osłem, jeśli godność ta nie 
przynosi ze sobą fenomenalnej zdolności do uogól
niania? Daj osłu mikroskop w kopyta; patrzeć przez 
niego nauczy się; a jak się nauczy - wtedy go 
szóstką koni nie odciąg niesz. Fakt, że przez mikro
skop można badać tylko p e wne z jawiska - jest 
par excellence niedostępny osłu. Tego on nie zro
zumie n i gdy. I będzie wesoło badać przez mikro
skop bakterie, wszy wlasn ych braci i gwiazdy. Że 
zam,iast gwiazdy ujrzy tylko czarne kółko - to mu 
nie przeszkodzi . Osioł bowiem ma energię. Zastano
wi się - - i orzeknie, że gwiazd ~ie ma - albo że 
są czarn : mikroskop świadkiem. 

[Do H. Barlińskiej, 16-30 III 1929] 

Przedmiotu nie wybiera się, temat i wszystkie 
momenty jego realizacji są nam narzucone. Nawet 
chwili nie można wyznaczyć samemu: przedwcze
sność i opóźnienie w y konania mszczą się oboje. -
Draniat nie może być ilustracją dla już sformuło
wanej tezy; wizja p op rz e d z a swą filozoficzną 

interpretację, podczas której dopiero sam autor do
wiaduje się, dlaczego własny jego utwór ma taką 
a nie inną treść! - Postaci nie układa się, niby "ła

migłówki, przez dobór i zestaw ienie kilku cech. Ge
neza osób przedstawia się zgoła inaczej. 
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W pewnej chwili (z której trzeba umieć skorzy
stać) ekran, czy też rustro, wyobraźni zaczyna lśnić; 
wzywa ku sobie uwagę. Wówczas człowiek powinien 
zapomnieć, że żyje; zatracić siebie, stać się bez
osobową pamięcią . - Na ekran wstępują postaci [.„] 
Po pewnym czasie zaczynają się poruszać, przesu
wają się poprzez środowiska i sytuacje, reagują na 
nie; czują, myślą, działają. A pisarz, uwolniony od 
własnego Ja [„.] jest równoczefmie widownią, wi
dzem i każdą osobą fiLmu: gdyż z k aż dy m trze
ba się utożsamiać [„ .] 

Nie odczuwałam nic dla osób „Sprawy" podczas 
jej powstawania: był am nimi. Lecz dzi.§ mogę so
bie pozwolić na osobisty stosunek. Ale dziś nawet 
nie „stoję po stronie" niczyje j. O sympatii nie de
cydują cechy dobre, lecz stopień siły osobowości , 

kierunek siły, + czy -, jest obojętny. Toteż Dan
ton jest mi bardzo bliski - ze swym łotrostwem, 

swą próżnością, swym tragizmem - mniej wyso
kim a boleśniejszym od tragizm 1t Robespierre'a. Lu
bię go. Nł,echęć odczuwałabym do piero wobec glup
ca (o zło tym chociażby sercu) i tchórza: warunki, 
którymi wśród ca. stu osób k roniki odpowiada sam 
tylko Vadier, jedn a z czwartorzędnych postaci. 

{.„] nie ja zasługuję na chwilę uwagi, lecz temat 
mojego utworu. Instynkt [„.] podsunął mi go i na
rzucił dlań formę dramatyczną. Zastanawiam się nad 
motywami tego imperatywu [.„ j 
Twierdzą niektórz y, że teatr traci rację bytu. Są

dzę, '~C to pomyłka. Człowiek ma bowiem wrodzony 
popęd i ::aysł dramatyczny [„.] mamy rozstrzygnąć, 
czy i s tnieją zjawiska (w postaci surowca czy pro
duktu, tematu czy utworu), dla których wciąż je
szcze właściwa i konieczna byłaby forma dramatu 
[„.] dramatycznie żywotne zjawiska dotychczas ist
nieją. Nie teatr stracił zatem rację bytu - lecz po 
części materiał dawnej dramaturgii. Gdyż w tym 
zakresie przełom wielkiej wojny wyolbrzymił mia-
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ry: zmysł dramatyczny dzisiejszego człowieka wy
maga więcej niż trzydzieści lat temu. 

Motywy zdolne wywołać wibrację dramatyczne
go przejęcia dadzą się zawsze sprowadzić do kon
fliktu sil, działających poprzez ludzi. Napięcie dy
namiczne tych sil jest zatem wyższe od napięcia 

>.ndywidualnej woli. To znaczy, że zmysł dramatycz
ny nie żąda od teatru odzwierciedlenia mętnej prze
ciętności powszedniej - lecz intensyfikacji życia, 

której możliwość i kierunek zależą od tematu i stop
nia tragizmu { ... ] 

Pozostaje nam ustalenie pojęcia tragizmu wedle 
nowoczesnego odczucia. Zachodzi tu bowiem pytanie, 
czy atrybut tragizmu jest koniecznie związany ze 
zjawiskiem konfliktu sił: czy zakresy obu pojęć są 
równe. Weźmy pod uwagę typową staromodną tra
gedię na tle miłości. Konstatujemy . natychmiast, że 
motyw erotyczny - choćby najsmutniejszy, choćby 
genialnie odtworzony - duszy nowoczesnej dresz
czem dionizyjskim nie wstrząśnie. Wymagamy wię
cej. Osobiste szczęście jest w naszych oczach staw
ką zbyt lichą: nie starczy za przedmiot żywotnej 
tragedii. Napięcie, do jakiego indywidualne pragnie
nie może się wznieść - jest nam za słabe. 

Respons dramatycznego zmysłu odzywa się dopie
ro wobec konfliktów uniwersalnych o charakterze 
heroicznym. 

Pojęcie heroizmu wymaga definicji w jeszcze wyż
szym stopniu niż tragizm. Oba słowa są haniebnie 
zmaltretowane: nadużycie uczuciowe wydeptało je 
do zupełnego bezkształtu [ ... ] 
Twórczo.ść społeczna - tragedia geniusza to 

drugi obszar żywotnej dramaturgii. Tu motyw uni
wersalny streszcza się w jednostce: ·sam rdzeń dra
matu może się zatem rozegrać w małym pokoju. Za 
to intelektualny charakter konfiiktu wymaga bez
względnie ujęcia . myślowego i słownej ekspresji. 
Oba postulaty odpowiadają warunkom sceny. 

A więc: pierwiastek dramatycznej wartości pole
ga na tragizmie uniwersalnym i heroicznym; dla te-
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matów, które go zawierają, jedyną właściwą formą 
jest dramat [ ... ] Zadaniem autora jest wybór tema
tu o jak największym potencjale dramatycznym -
i pełne wyzyskanie ... więcej: intensyfikacja tego po
tencjału. Jeżeli autor spełni oba warunki, wówczas 
utwór musi wzbudzić rezonans nerwu dramatyczne
go u czytelnika i widza. 

[„Wiadomości Literackie", nr 42, 1929] 

[ ... ] akcja Robespierre'a jest jawna i bezpośrednia, 
Dantona tajna i obliczona na skuteczność pośred
nią. 

Zwracając społeczeństwu ideę pod intelektualną 

postacią doktryny, Robespierre usiłuje dopełnić je
go bierne poczucie przez świadomość, innymi sło

wy - rozwinąć i utrwalić półocknienie mentalne 
w stałą aktywność. Starając się uzdolnić ludzi do 
czynnej współtwórczości przy powstawaniu republi
ki, wychowuje ich tym samym na jej produktyw
nych obywateli. 

Konkretma strona jego działalności - to wyzna
czanie i kontrola realizacji. W tym celu niezbędna 
jest mu dyktatura (niekoniecznie nominalna) nad 
ściśle scentralizowanym rządem. 

U Dantona kwestia realizacji przedstawia się zna
cznie mniej prosto [ ... ] [Danton] próbuje wyzyskać 
siłę twórczą dla celów osobistych i ograniczyć do 
niej jej akcję [ ... ] akcja jego, ścisły negatyw rewo
lucyjnej akcji przeciwnika, ma charaktr rozkłado
wy[ ... ] 
Świadomym celem Dantona jest władza. Co z nią 

później pocznie, nad tym sobie głowy nie łamie. 

A cel właściwy, pozaświadomy, który dla jego roz
sądku jest środkiem - to powrót ogółu w stan ab
solutnej bierności, wypaczenie mentalnego rozwoju 
masy u podstaw, przesunięcie jej wiary z własnego 
jej ducha na fikcyjne ideały, tę klasyczną maskę in
wolucyjnych żywiołów { ... ] Akcja konkretna ma za 
cel wewnętrzną dezorganizację rewolucji, powstrzy
manie rozwoju nowych form. państwowycn i powrót, 
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mocą bezwładności, w „normalny" stan poddaństwa 
i autokratyzmu. Posługując się taktyką konspiracyj
ną i korupcyjną, Danton przeszkadza rządowi w pra
cy, niszczy jej rezultaty, podkopuje jego autorytet 
i stara się go rozprężyć, przekupując poszczególnych 
pracowników, kogo tylko może. 

Widzimy zatem, że władza jest czynnikiem nie
zbędnym dla obu - lecz w zgoła odmiennych posta
ciach. Dla Dantona jest celem, polega na swobod
nym ro2porządzaniu energią i substancją masy du
chowo biernej dla celów własnych, bez względu na 
biologicz ne potrzeby społeczeństwa i bez odpowie
dzialności przed nim. Władca tego pokroju - auto
krata - musi się oprzeć na zależnej od niego ary
stokracji (dziś tylko pieniężnej, daumiej też wojsko
wej). 

Dla Robespierre'a władza jest środkiem twórczo
ści. Dyktator (w sensie właściwym) zawiaduje ener
gią masy względnie czynnej dla realizacji jej celów 
i odpowiada przed nią za cały przebieg procesu, nad 
którym objął kieroumictwo i kontrolę. Między nim 
a ogó!em kontakt jest bezpośredni. 

Praw dziwa dyktatura rewolucyjna jest wobec te
go najtwardszą niewolą, jakiej się człowiek czynny 
poddać może, i stanowi zadanie ponad miarę ludz
ką[ ... } 

Ludzki intelekt, choćby najpotężniejszy, jest ogra
niczony - stąd wynikają nieuniknione a fatalne 
błędy realizacji; siły ludzkie, cielesne i psychiczne, 
są tak znikome, że wysiłek twórczy spala swą ofia
rę na kawałek węgla, niż zdążyła ukQńczyć wstęp

ne etapy swej pracy. Istotą zewnętrznego tragizmu 
natomiast jest fakt, że przymus ewolucyjny, wywie
rany na ogól przez twórczego władcę - działa 

wbrew naturze ludzkiej. Bierny ogrom jej oporu 
ściera siły geniusza w przerażająco krótkim czasie -
jeżeli go jeszcze wcześniej nie rozszarpała reakcja 
czynna. 

Robespierre zdołał utrzymać Francję na poziomie 
woli przez róumo rok - nim go zabiła, by z nie-
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skończonym westchnieniem ulgi opaść z powrotem 
w animalny bezwład i poddać się innemu władcy, 
który żądał biernej ofiary tylko, a nie czynu -
i rozpasania uczuć zamiast myśli; którego zatem mo
żna było kochać. 

[j.w.J 

[W ostatniej scenie „Sprawy Dantona"] z lekka 
przerażony bezmiarem swego zadania R. usiłuje je 
zmierzyć. Aby je spełnić, musi oczywiście sprowo
kować rządy absolutne - a za samą propozycję na
dania komukolwiek władzy naczelnej, choćby chwi
lowo, Konwencja wyznaczyła karę śmierci. Trzeba 
zatem posiadać i sprawować władzę naczelną ... tak 
wszakże, by się najbliżsi koledzy nie spostrzegli. 

Potem szczegóły : wojna, departamenty, kwestie 
wychowania publicznego, dylemat maksymalnego 
taryfu .. . ani za 50 lat nie ukończymy Rewolucji. Nie 
położyliśmy dotąd nawet fundamentów nowego u
stroju; a im, naszym kolegom, już się znudziło! Po
męczyli się! - Utulę ja was do snu, wierni towa
rzysze ... 

Zdaje sobie jednak sprawę, że pięćdziesięciu lat 
sam nie przetrwa. Tymczasem wybitnych talentów 
jest przeraźliwie mało, a te co są - moralnych gwa
rancji nie dają. Myśl mu się zatrzymuje przed dwie
ma destruktyumymi potęgami, dwoma żywiołami 
anarchii, wobec których czuje się bezsilny: głód 

władzy i chciwość. Gdy wodzowie im ulegną -
wtedy przepadło. Przewiduje (historycznie) dykta
turę wojskową: Francja jest tak naładowana eks
pansją żywotną po wstrząsie rewolucji, że może 

stworzyć za lat dziesięć wartości cywilizacyjne i kul
turalne, na jakie w innych warunkach trzeba by lat 
stu: a może się również rozpuchnąć po Ural w bez
myślnej orgii żołdackiej. Wszystko zależy od osoby 
wodza. „Haha! Ładna realizacja Republiki Uniwer
salnej - Europa spustoszona jak po trzęsieniu zie-
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mi, dygocąca z głodu i strachu u stóp boskiego Im
peratora„ ." [ ... ] 

A jeśli Francja uniknie nawet zatracen ia w te j 
formie - to go prawie na peunw nie uniknie w 
formie coraz głębszego upadku i rozprzężenia przez 
korupcję [. .. ] 
Świadomość t ej samotności zupełnej, fatalnej dla 

k raju, nasuwa mu na myśl porównanie z Danto
nem - którego zgladzil jako źródło umysłowej 

i moralnej zarazy . „Nie zabiliśmy Dantona - roz
mnożyliśmy, rozsiali'my go. Już dziś krew jego za
czyna wydawać swój bogat y plon: niczym krew le
gendarnego bohatera, każda kropla rodzi mścicie

la ... - Jak my padniemy, Antoine, ty i ja - to nas 
wapno połknie i strawi, myśl nasza rozwieje się jak 
oddech - tylko puste nazwiska zostaną i pójdą na 
pastwę historyków. Ale Dantona źabić nie można . 

Bo Danton to kolos życia - to pierwotny syn Na
tury - to chytra, podła, nieśmiertelna Bestia w 
czlowi ku . - Póki człowiek nie przerośnie te1 bestii 
w sobie - póty będzie się raz po raz buntować 

i krwawić darem nie" [.„] 
[W Trybunale Rew olucyjnym Danton] woła: „Bez 

l ęku staniemy przed sądem przyszłych pokoleń, 

przed który dziś pozywam zwycięskiego wroga! Już 
za lat parę n azwisko m o je zajaśnieje ognistymi gło
skami w Panteonie historii - a twoje, łotrze Robe
spierre - zostanie wyryte na wieki na jej niezni
szczaln ym pręgierzu"! (N o i ma słuszność . Tak się 

rzeczywiście stało.) 
[Do W . Dziabaszewikiego, 16. nivose, 19!BJ 

[Fragmenty nie publikowanej dotąd korespondencji S. 
Przybyszewskiej opra.cowała z rękopisów H. Sarnecka.-Par
tyka] 
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