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STANISŁAW A PRZYBYSZEWSKA 
1901-1935 

córka Stanisława Przybyszewskiego i malarki Anieli Pająkówny uro
dziła się w r. 1901 w Krakowie. Srednie wykształcenie zdobyła w szko
łach krajów zachodnich (Wiochy, Francja, Szwajcaria), a nas~pnie 

w seminarium nauezycielskim w Krakowie. W latach 1919-1922 prze
bywa w Poznaniu, drukuje pierwsze utwory w czasopiśmie literackim 
„Zdrój", studiuje filozofię; pracuje w Dyrekcji Poczt, a następnie 

w szkole. W latach 1922-23 mieszka w Warszawie u rodziny (Barliń

scy), pracuje jab nauczycielka w szkole im. M. Turkiewiczowej. W ro
ku 1923 wychodzi za mąż za Jana Panieńskiego (malarz, grafik, nau
czyciel), który otrzymał posadę w gimnazjum polskim w Gdańsku, 

i udaje się wraz z mężem do Gdańska. W 1925 Panieński nagle zmarł. 
Przybyszewska zostaje sama w Gdańsku, poświęca się całkowicie pra
cy twórczej. Zmarła w roku 1935. 

PrzybyszewS'ka jest autorką trzech dramatów: „Dziewięćdziesiąty 
trzeci" (1925), „Sprawa Dantona" (1925-1929) oraz „Thermidor" (1925) •, 
których temat stanowią autentyczne wydarzenia historyczne z okresu 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wielokrotnie podkreślano wybitny ta
lent dramatopisarski Przybyszewskiej i wagę przemyśleń intelektual
nych zawartych w jej twórczości (Irzykowski, Zawistowski, n • I 

Terlecki, L. Schiller, E. Zegadłowicz, W. Borowy i in., ostatnio - Z. Greń, 
J. Koenig, J. Kelera, R. Szydłowski, J. P. Gawlik i in.). Nie ma w pol
skiej literaturze dramatycznej (nie tylko dwudziestolecia międzywojen
nego) autora dramatu politycznego tej rangi. Z. Greń - starając się 

znaleźć analogię dla „Sprawy Dantona", sięgnął aż po „Kordiana" 
Słowackiego. „Sprawę Dantona" przetłumaczono na język angielski, nie
miecki, francuski, rosyjski, projektowane są ponadto tłumaczenia na 
czeski i węgierski. 

Za żYcia autorki odbyły się 2 premiery „Sprawy Dantona": 1931 -
Lwów, Teatr Wielki, reż. E. Wierciński, 1933 - Warszawa, Teatr Pol
ski, reż. A. Zelwerowicz. Obie krótko utrzymały się na afiszu. Być może 
,,rozgrywki teatralne" we Lwt;wie czy polityczna atmosfera towarzy
sząca premierze warszawskiej (zob. artykuł. J. Timoszewicza w progra
mie do „Sprawy Dantona": „Sprawa Dantona na scenie", 1967 - Wro
cław oraz 1970 - Lódź) zadecydowały o niepowodzeniu tych dwu reali
zacji, a może znaczący wpływ na kształt prudstawień miało także re
żyserskie opracowanie tekstu (przedstawienia w pierwszej fazie trwa
ły do 1,15 w nocy). „Sprawa Dantona" ma bowiem 186 s tron gęsto 
zapisanego maszynopisu, czyli 250 stron typowego egzemplarza teatral
nego. Wymaga więc daleko idących skrótów. Sama autorka przyzna-

• „Thermidora" napisała w jęz . niemieckirr. z myślą o próbie wystawienia na 
scenach niemieckich wobec braku zainteresowania jej twórczością w kraju. 

-4-

STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA 

-5-



wala, że w wypadku tego dramatu reżyser „ma tyle do powiedzenia co 

autor". 
11 lutego 1967 odbyła się na. scenie Teatru Polskiego premiera 

„Sprawy Dantona'', a 24 stycznia 1969 w teatnc TV we Wrocławiu 
prapremiera „Dziewięćdziesiątego trzeciego" - obydwie w realizacji (opra
cowanie tekstu i reżyseria) Jerzego Krasowskiego (wybór recenzji 
p. str. 24). Prapremiera „Thermidora" jest trzecim i ostatnim dra
matem Przybyszewskiej zrealizowanym we Wrocławiu przez Jerzego 
Krasowskiego, który tym samym wprowadza na stale do repertuaru 
scen polskich wybitne dramaty polUycme Stanisławy Przybyszewskiej. 
Należy sądzić, że zajmą one należne miejsce w polskiej literaturze 
dramatycznej. 

(hsp) 

s . Przybyszewska pozostawiła pon adto rękopi !!l'y i maszynop isy kilku po
wieś ci, opowiadań, n ow el i rozpr a kryty C'Lnych. Spuściznę Hteracką autorki 
„Thermidora" skompletował I zaopiekował s; ę n ią p rof. dr STANISŁAW HEL
SZTYŃSKI; w Arch iwum P A N w Poznan iu zdeponowa ł on rękopisy tw rC?.oś ci 
i korespondencji pod opieką d r J:ma Szajbla. 

T EATJt POLSKI SKŁADA GORĄ E PODZIĘKOWANIE P U PROFESO-
ROWI Z UDOSTĘPNIENIE I PRZETŁUMACZENIE OST TNIEG O Z DRA
:\1 TOW PRZYBYSZEWSKIEJ - „ T HER M I DOR A" ORAZ Z A ŻYCZLIW ZGO
DĘ N.\ KORZYST; IE Z M ATERIALO W ARCfil\VALNYCH. 

KRZYSZTOF WOLICKI 

THERMIDOR 

Odbyło się to tak : 
8 thermidora (26 lipca) 1794 Robespien· wyglosil swoje ostatni 

p rzemówienie w Konwencj i. Zakończył je niedwuznaczną groźbą: po
trzebna jest wielka czystka, czystk a obu K omitetów, t j. Ocalenia Pu
blicznego oraz Bezpieczeństwa, podponządkowanie drugiego pierwszemu 
(w Komitecie Bezpieczeństwa działał pierwszy ośrodek opozycji). Groźba 
była niedwuz:naozna, ale ogólnikowa, naz wiska nie padły. Ni meJ 
powstał popłoch: Le Cointre, który już od półtora miesiąca gorącz

ko.w o przygotowywał wystąpienie przeciw Robespierre'owi, oraz B ·ere 
poczuli widać nacis gilotyny na szyi, bo chcąc slę ratow zgło ili 
wniosek, by mowę d yktatora natychmiast wydrukować i roz lać do 
armi-i oraz sekcji Paryź jako wyraiz poli tycznych intencji K onwencji. 
Wniosek został uchwalony; natychmiast j dnak Cambon i Billaud
-Varenne podj ęli kontratak i udowodnili Zgromad.rzerriu, że akceptując 

tak generalnie sformułowany postula.t wielkiej czy tki podpisuje na 
siebie wyrok in blanco. Konwencja zmieniła swą uchwalę: mowę 

Robespierre'a postanow iono przesłać do „rozważenia". „ obu K omitetom, 
a więc głównym oskarżonym. 

Robesspierre zrozumiał natychmiast, że rozlatuje się jedna z pod
staw jego władzy : zawsze chwiejna, lecz dotąd posłuszna „Równina", 
centrum, „Bagno" Konwencji. Wieczorem tegoż dnia Robespierre pow
tarza swoje przemówienie w Klubie J akobinów. Historycy nie potrafią 
się jednak pogodzić, czy słowa , jakie dodał na zakończenie, były chytrym 
manewra'11 retorycznym, obliczonym na podniecenie nastroj v, czy też 

wyrazem zwątpienia , niepewna ci, zmęczenia i w reszcie swoistego para
liżu woli : „To, coście usłyszeli, to m ój przedśmiertny testament. Dziś 

dojrzałem : sprzysiężenie złych jest tak silne, że nie mogę lkzyć, bym 
m u ujść zdołał . P ozostawiam Wam pamięć po mnie: będziecie jej 
bronić". 

Nazajutrz, 9 therm idora (27 lipca) przemawiać m a w K}onwencji 
Saint-Just. P od wpływem klęski poniesi n ej poprzedniego dnia Zinie
nia taktykę. Generalny, ale ogólnikowy atak Robespierre'a zastępuje 

konkretnym lecz ograniczonym : koncentruje ogień na czterech tylko 
lud~iach - Billaud, Barere, C<!Tnot, Collot„. Ale ,to wiadomo nam j uż 

jedynie z zachowanych zapisów. Saint-.Just nie zidolal wygłosić przemó
wiania, nie zdołal: też doj ' ć do słowa Robespierre, zakrzyczano ich; 
najpier w grupa przygotowanej opozyicji, potem cała sala, wreszcie 
Tallien wielkim gestem rozdarł szaty i wyciągając sztylet obwieścił : 

,,Obywatele, byłem gotów , gdyby Konwencja zawiodła, skrócić dni ty
rana„. " W szalonym podnie<:eniu uchwalony zostaje dekret o natych-
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miru;towym aresztowaniu Robespierre'a, Saint-Justa i Couthona (trae
ciego „tr-iumwira"). Ci jednak wymknęli się już z sali. Tu następują 

zagadkowe relacje o zachowaniu się Robesp.ierre'a, który najpierw 
udaje się do„. więzienia Luxembourg „posłuszny prawom Ojczyzny" (aby 
strawestować napis z Termopil), tam go jednak przerażona straż 

nie chce zamknąć, więe potem do siedziby policji na bulwar Złotników 
(być może, aby wybadać stan umysłów?). Wreszcie jednak odnajduje 
się z przyjaciółmi w HOtel de Ville, na Ratuszu, w kiWaterae głównej 
Komuny. Trudno mu poderwać się do walk.i, w końcu jednak siada 
i pisze prokfamację do zawsze wiernej sekcji Piques„. 

Konwencja uchwala tymczasem następujące dekrety: komunardę 

Hanriota (któremu pnzezornie już 6 thermidora Komitet Ocalenia za
brał artylerzystów pod pozorem wzmocnienia ArmH Centrum, a 8-go 
Konwent pozbawił dowództwa gwardii Paryża na rzecz Barrasa) oraz 
triurnwk5w ogłasza ,za •wyj ęty.eh spod prawa. Barras działa szybko, 
przejmuje pozycję za pooycj ą. 

Na placu pod Raituszem gromadzą się tymczasem tlumy plebejsk ie 
i wszystko zależy od tego tłumu - u,zbrojonego. Opowie się :za Komuną, 

obroni Robespierre'a, rozniesie na strizępy Barrasa, który odważmie 

odczytuje mu dekirety Konwencji? 

Mijają godziny, Robespierre pisze jeszcze proklamację, ale tłum 

już się rozchodzi, plac pustoszeje, wtedy ludzie Ba1rrasa obsadzają wej
ścia, wchodzą do ŚTodka, żandarm Mera strzela z pistoletu do wyjętego 
spod prawa.„ Z rozbitą szczęką, ze śmiesznym opaitrunkiem Robespierre 
w;raz z innymi zabrany zost a je do Komi tetu Ocalenia, gdr.?:ie calą resztę 

nocy trwa złowie&llCZa i mściwa zabawa w przesłuchanie przez byłych 
towarzyszy. Nazajutrz zostaną zgilotynowani - dwudziestu dwóch. Gra
wiury z epoki ukaizują tę scenę w oprnwJe mzwartych szeroko okien, 
w których tloczą się szalejące z radości kobiety o nagich piersia<ch, 
wśród nich pani marikiza de Fontenay, secundo voto wkrótce Ta·llienowa, 
tertio voto (,w 1803 i już do śmierd w 1835) księżna de Chimay; rum 
powróci do własnej sfery i klasy, ta córa hiS2ipańskiego .ambasadora 
i ministra użyje jeszcze >rewolucyjnych swobód wy,zwolenia płci -
była WSZ&k autorką petycjii do Konstytuanty o zrównanie kobiet -
WIIJrowadzi modę „antyczną" szat z tiulu, mocno przej1rzystych, i pe
dicurre.„ 

Robespierre n i e mógł się JUZ uratować: tego dowiódł milczący, 

rozchodzący się tlum na placu przed Ratuszem. Ale - czy jeszcze 
naprawdę chciał ? 

* 
9 themi.klora uchodzi w szikolach za dzień, w którym wahadło 

Rewoluc.)i poczęło biec w drugą stronę, z lewa na prawo. Gdy jednak 
dorastamy, trochę poczytamy i trochę pożyjemy, ta prosta pa['a.bola 
obrasta w zaga<l:k1 i komplikacje. 
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Egzekucja 

16 kiWietrua 1794 Saint-Just ~la w Konwenrji : „Byiliście surowi. 
I powinniście nimi być [„.] Czymże stałaby się Rewolucja - pobłażliwa 

w obliczu wściekłych WiI'Ogów? Miec2elll parowaliśmy miecz i USJtano
wiliśmy wolność. Wyszła z łona burzy. Wspó1ne to jej pochodzenie ze 
śwJatem, kt:>ry powstał z chaosu; z człowiekiem, który rodząc się pła

cze [„.]I Te [' az ut•wórizcie instytucje cywilne, te, o któ
rych jesiZcze nie pomyślano; nie ma be,z nich trwa
łej w o 1 n ości". 

Przeto - utrwiilić. Dążenie do zatrzymania się, zbilansmvania, 
utrwalenia, uspokojenia nie jest na pewno obce ani Saint-Justowi, ani 
Robesp.ierre'owi. Próbują. Chcą nawet pohamować terror, forsują dekret 
(27 germinala roku II), aby wszystkich oskarżony,ch o spisek dostarczać 

-9-



ITłC~ Tlt' a .,, ,.„ .... . TR IB I NAL 
~ 

RF. \ łlllTl f AIR 

De ret o egzekucji hebertystów 

do Paryża, znoszą lokalne komitety be7lpieczeństwa, świadomi, że na 
prowincji terror ma jeszcze bardziej zdegenerowany charakter , że „wsie 
znów mają tyranów: szef komitet u zastąpił feudala", że „miasta ter
roryzuje agent policji" (H. Monin). Zastanawiają się nad zakończeniem 
wojny. W imię stabiliz cji rozprawiają się ze skrajnymi frakcjami: 
skończą nie tylko z Dantonem, lecz także z hebertys tami i ze „wściekły
mi". Niezwykle znamienne w tym względzie j t p roklamowame kultu 
Istoty Najwyższej, kreowanie Boga wbrew ateistom, l_e~z Bog. dl~ 
ateistów wbrew księżom - w imię ochrony moralnosoi publtczneJ, 

w imię uświęcenia Rewolucji. . 
Lecz właśn ie - j akże i to znamienn e - ileż ich ten nowy Bog 

będzie kosztowa!! Robesp ierre, z urzędu, jako w tym. czasie (8. c~erwc~) 
prnewodniczący zgromadzenia odpraw,i pierwsze „c~w1lne na~ozensil\vio : 
będzie to przez następne i ostatnie półtora miesią_ca ulu~10ny temat 
opozycji: tyran chce teraz koro ny niebieskiej. Na teJ kan:"'Je rozegrana 
zostanie jedna z najbardziej tragikomicznych afer thermidora: sprawa 
Matki Boga" Katarzyny Theot i jej „Syna''. Nieszczęsna Katanyna, 

dawna posługaczka klasztoru, od dawna już miała widzenia, za które 
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Odezwa do Sekcji Piques pisana przez Robesplerre' a w dniu 
thermidora (27 lipca) w Ratuszu. P odpis niedokończony - R 

zapłaciła wyrzuceniem z klasztoru. Uznała Ewangelie za antycypację, 

siebie za Matkę Bożą, Nową Ewę, założyła sektę (podobno 40 osób), 
przyłączył się do niej były ksiądz, Gerle. Vadier z K omitetu Bezpie
czeństwa zwąchał, że Ger le kiedyś znał Robespierre'a. U wdowy Go
defroy, gdzie mieszkała Katarzyna, zrobiono rewizję. W sienni.k u sta
rej (Theot urodziła się w r. 1716) znaleziono, czy też „znaleziono" list 
do Robespierre'a, w którym wizjonerka mianowala go Mesjaszem, 
swoim, zatem Bożym Synem. Wytoczono proces, napisano dziesiątki 

smakowitych pamfletów. Robespierre zdążył jeszcze proces wstrzymać ; 

po thermidorze, jako j uż niepotrzebny, umorzony został w ogóle. Kata
rzyna przeżyła wszakże swego „syna" tylko o„. 33 dni, zmarła 1 Wl-ze -
nia 1794 na więziennym barłogu. 

Ustabilizować, utrwalić, zabezpieczyć - ale czy możliwe jest usta
bilizowanie i u trwalenie Rewolucji takiej, jak j ą właśnie rozumieją 

Robespierre i Saint-Just: gigantycznego ruchu, w ciek.lego wzrostu, ciąg

lego pędu, pogoni za ideałem, w alki z naturą ludzką w imię Natury 
Człowieka'? I takiej, jaką jest tego upalnego lata 1794 r . : roe;dartej p rzez 
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DES PARISI ~~~ 
D11ns lu Journees des 9 et 10 Tltermit!ur, 

ciJJec /'.ibrlgi tle /,i ·Lettre trouJ.•te diJlll; 

/cJ p1Ji/lcJ SSt: de /cJ .\U i •dis.int mt:rt: tft: 

Dieu, .idressie a Robespierre. 

Pamflet anonimowy 

gwaltownie naTastający, bo właśnie wyzwolony z dawnych więz.i. insty
tucjonalnych, konflikt bogactwa i biedoty, trzeciego i czwartego stanu? 
I takiej, jaka właśnie jest potrzeb n a im samym, Robespie<Ne'om, 
Sai:nt-Justom, by mogli rrządzić i wladizę swą uzasadnić - zagrożonej 

zatem przez koalicję, przez wroga wewnętrznego, bunty miast i pro
wincji? 

Ten sam Robespierre, kt'lry chce o p a n o w a ć terror, w i m i ę 
s t a b i 1 i z a c j i - s rt a b i 1 i z u j e te ir r o r w l a ś n i e. Regulamin na
damy sędziowskim komisjom prowincjonalnym przez Komitet Ocalenia 
Publicznego, napisany przez RobespieN"e'a, głosi, że zadaniem komisji, 
teraz złożonej z 5 sędziów bez praysięgłych, jest „sądzić wrogów Rewo
lucji", tj. „tych wszystkich, ~tól"iZy ja.kJmkolwiek spooobem starali się 
przeszkadzać Jej w marszu. Karą powinną za tę zbrodnię jest śmierć. 
Podstawą sądu jest sumienie sędziego oświecone miłością sprawiedli
wości i ojczymy". Na mocy taikich regulaminów pali się cale wsie. 

22 prairiala (10 czerwca) 1794 Konwencja uchwa!la tzw. prawo 
prairiala, które pod pretekstem, że zawiłość procedury faworyzuje bo-
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gaczy a k·l"iZywdzi biednych nie mających pieniędzy na adwoka·tów 1... 
łapówki - wprowadza „uproozczone" procesy przed Trybunałem Rewo
lucyjnym. Jest tam też jedno chytre zdanie, które uchyla w praktyce 
immunitet deputOlWa.nych. Pod naciskiem Couthona, Robespierre'a i... 
Barere'a Konwencja glosuje. Potem Merlin z Douai uświadamia prze
rażonym, że uchwalili sobie stryczek na szyję; dodają więc poprawkę, 

że żaden deputowany nie może być aresztowany bez wyshJ.chania go 
przez Konrwencję. Do akcji wchodzi Bil.laud i zgromadzenie wycofuje 
własną poprawkę... Nieszczęsne „Bagno", deputowani przerażeni włas

nym strachem, a jeszcze bardziej własną odwagą; oglądający się na 
sąsiada i ufuii, że jemu najpierw spadnie głowa. Bagno przecie.ż grandi
lokwentne, podatne na każdy airgument w obronie Rewolueji, po swo
jemu szczere ... 

Od 23 prairiala do 9 thermidora w samym Paryżu zapadnie 1361 
wyiroków śmierci (wobec 1256 w ciągu poprzednich 14 miesięcy). Wyko
nywane są natychmiast. 

* 
„Spi.Skowcy". Nie wiadomo właściwie, kto do spisku przeciw Robes

pierre'owi należał, albowiem naie.żeć mogli bez mała wszyscy. Dlatego 
że po liklwidaeji i Dantona i „wściekłych" de Roux, i ąeMr;tystów, po 
wejściu w życie prawa prakiala, każdy mógł stanąć w kolejce do 
gilotyiny. Dlatego również, że nawykli do myślenia, iż Rewolucja n igdy 
nie staje w miejscu, zawsze dokądś jeszcze idzie, niezdolni uwiemyć 
w możliwość stabilizacji, a przecież jej właśnie spragnieni - deputo
wani Konrwencji „.zgubili kierunek". Kierownictwo Robespi011re'a pn:e
stało wskazyiwać drogę, stabilizacji ja!ko celu jednoznacznie wskazać 
nie było w stanie. Przestało być kierownictwem. 

Spiskować nie mogli WSZY\SCY; postaci z Thermidora Przybyszewskiej 
spiskowały na pew:no. Cechowała je całkowita różnorodność - i psy
chologiczna, i polityczna. W tej r:Sżnora:kooci sylwetek i postaw, a przy 
tym zbieżności nie ,ty;lko dZJialań, lecz 'róW!Ilież motywów, odbijał się 

tragizm sytuacji. 
Więc BMere, „Anakreont gilotyny", prawnik, dzien:niikairz, literat. 

Po kolei: monaTchista, orleanista, ŻY!I'ondysta, dantanista, podnóżek Ro
bespierre' a, terrorysta; świetny mów.ca, dowcipny, pi-.zystojny mężczyzna, 
wielki dziwikara. Z 'tym wszystkim - lekkoduch, kabzy nie zbijał, 

biedak. W roku 1794 miał lat 39. 
Więc Collot d'Herbois, akitor, dramaturg, dy;r~tor trupy teatralnej. 

Najpierw umiarkowany, potem jakobin (teraz ten klub się 2ll."adykali
zował); i hebertysta. Kat Lionu (jako delegat Konwencji), ale 
Orleans - w tej samej roli - uratował; krążył pon1.lll"y dowcip, że 

w Lionie mścił się za niepowodzenia teatralne z czasów Ancien 
Regime'u, ale to nieprawda - właśnie miał tam duże powodzenie ... 
W roku 1794 miał lat 44. 

Więc Barras, wicehrabia, oficer ki'ólewski, spadek przepuści ł., wię

zień Bastylii. Ta sama droga szybkiej ,,radykalizacji" w 1791-1793. 
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Krwawy pacyfikator Tulonu. Okrutny łapownik, dorobkiewicz . Lat 39. 
Więc TaHien, syn służącego markiza de Bercy, wykształcony na k-oszt 

chlebodawcy ojca, dziennika rz. Od początku r ewolucji na lewicy, wiel
biciel Marata, sprawny i surowy delegat w W ndei i Bordeaux. 
Lat 25. Miłość do m araiZ)' de Fontenay autentyczna, aż do szczegółów: 
wyciągnął ją z więzienia w Bordeaux, zmieni! poglądy, przybrał na am
bicjach. (Autentyczna jest również k artka od tej pani z więzienia La 
Force w Paryżu . Zachowała się: „Wła nie wyszedł stąd zat·ządca z po
licji; przyszedł powiadomić mnie, że jutro stanę przed Trybunałem, 
to .znaczy na szafocie; nie bardzo t o podobne do snu, jaki miałam 
tej nocy: Robespierre'a już ie było i więzienia zostały otwarte ... 
Dzięki jednak pańskiemu haniebnemu tchórzostwu nie będzie wkrótce 
we Francji n ikogo, k toby mógł urzeczywistnić mój s en". Odpowiedź 
Talliena: ,,Bądź, Pani, równie ostro:lma jak ja odważny i zachowaj 
spok5j umysłu" ). 

Więc Carnot. Największy zapewne geniusz wojskmvy Francj i, inży
nier „technokrata". Drugi - obok Robesp ierre'a - nieskazitelny. Autor 
wszystkich największych zwycięstw rewolucyjnych armii. La t 41. 

I Billaud, Billaud-Varenne, adwokat, nauczyciel, od początku rewo
lucji na lewicy, współautor programu Jakobinów. Naj bliższy może 
Robespie r re'owi politycw.ie, był z nim niemal do końca - i przeciw 
Hebertowi, i przeciw Dantonowi. Nic nie wiemy n a pewno o jego uczu
ciach: był •największym milczkiem Rewolucji. Lat 38. 

I jeszcze Vilate, Joachim Vilate, pseudonim Sernproniusz Gracchus. 
Jedyna postać, co do losów Mórej autor ka po21wolila sobie na pe"\vne 
licencje: Vilate był w rzeczy samej agentem policji Robespierre'a, o.wej 
,/prywatnej" ekipy, którą dykta<tor wy1rwał spod władzy Komitetów; 
w więzieniu znalazł się już ·na !krótko 1przed thermidorem, po upadku 
RobespiePre'a pisał „na •zamówienie" donosy na dawnych szefów. Lat 26. 

Spisek tak heterogenicznych elementów nie mógł być tr.wały. Oto 

- więc jak .różne okazały się ich losy. 

Billaud i Collot, wkrótce usunięci z KomHetu Ocalenia zostaną 
jeszcze w •parę miesięcy potem aresztowani (wraz z Barerem i Vadierem 
z Komitetu Bezpieczeństwa), a 12 germinala roku III (1 kwietnia 1795), 
w dniu powstania przecl:mieść Paryża przeciw Konwencji, skazani na 
deportację do Guyany. Tylko Billaud ·zachowa na procesie niezl:omną 
godność i odwagę. Collot d 'Herbois, złamany, chory umiera n a wygna
niu już 8 styczn ia 1796 r. Billaud preeżyje. Ułaskawienie z <rąk Bona
partego odrzuci. Nigdy już nie zobaczy Francj i. Zmarł w P.oct; a u Prince 
w 1819. w Medytacjach wspomina z żalem dw5ch ludzi, do których 
zguby przełożył ręki: Dantona i Robespierre' a. Barere zaś przetrwa 
wszystkich. Do Guyany w ogóle nie dojechał, pomogły m u k obiety: 
najpierw chowały go przez 8 miesięcy w ... więzieniu de Saintes, po
tem - przez 5 lat! - ·w Bordeaux. Próbował w ielok1·otnie powrócić na 
arenę, za Dyrektoriatu, i za Napoleona, i za Ludwika XVIII; zyska! 
tyle, że cesarz uczynił go swoim tajnym agentem - ale w 1807 •r. otrzy

.mał pismo, ·iż „Jego Majestat nie ma czasu czyfać pańskich elabora-
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Aresztowanie w komitecie rewolucyjnym 

tów"; Ludw ik X VIII skazał go na wy§:nanie (żyl w Brukseli ). W 1834-
40 był wreszcie radcą generalnym depaI'tamentu Hautes Pyrenees. skąd 

wierni wyborcy kiedyś posłali go do Konwencji. Umarl 13 I 1841 w wieku 
lat 85, jak zwykle w biedzie. Ale podpisywał się na starość Ba rere 
de Vieuzac (od mająteczku, który jeszcze oj ciec pr'Zep u śc il) i oglosil 
pamiętniki gdzie każde zdan ie trzeba było sprawdzać, tyle nałgał. 

Ba11ras byl tegoż 12 germinala duszą reak cji, zrobił potem jeszcze 
większą 1karrierę jako czlonek 5-osobowego Dyrek toriatu (resort: p oli cji), 
dorobił się •ogromnego majątku i pierwszego paryskiego sa lonu (z panią 
Tarnen). Sieyes p odkopal jego (P ierwszeństwo, Barras zaczął konszachty 
z rojalisitami ti. generałami, m . in. z .niejakim Bona(Part e, llrtóry go szybko 
spr01Wadzlił do wlaści\.vych Dozm.iarów. Piastowa! j eszcze różne ubo<Ylll1e 
godności za różnych rządów. Zmarł 29 I 1829. 

Tallien st.al na czele reakcji thermidoriańsktiej, !amal z równą sta
nowezością •powstania „lewe" li „prawe" , dorobił się nienawiś ai wielu, 
został zepchnięty w bok i w d ót U kochana żona opuściła go na d obre, 
k iedy Bon a par.te wysłał go z łaski do Egiptu jako „uczoneg " (pned-. 
tern wszakże urod:z.i. ła mu c:zworo dzieoi, w tym jedno na pewno jego ; 
v,rszystk:ie zabrała nadając .im swoje n~i.sko panieńskie). 1\'.lial jeszcze 
trochę rmarnych posadek. Za Resta uracji, proskrybowany, ukrywał się, 

w nędzy, w Paryżu . Zmarł w 1820. 

Carnot nie zmienił się, dowodził w ojskami i zwyciężał. Barras 
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usunąl go w 1797, za Bonapartego powTócil, jako minister wojny, ale 
na k,r61lk.o: już w 1800 r~tal się z Pierwszym Konsulem. Napoleon 
kusił go 1W.ielodtrotnie 1 ll"ÓWlnie crzęsto szy-kalllowal - ale nadaremnie. 
Carnot 1powT'Ócil dopiero w 1814 r., gdy wszystko się iwalilo: sam zaofe
rował ,Wltedy swe usłiug>i . Pros:krybowany przez Ludwika XVIII ~arl 
na wygnaniu w Magdeburgu 2 VIII 1823; jego dzieła stud iowa1110 już 
wtedy we ws:zys1lki.ch aikademiach woj~owych Europy. I jes21CZe: w pro
ces.iie roku III broniil Billaud, Oollot •i Barere'a. Brondąc, ·ruie zawahał 
się przyzmać na rozpra wie, że sam też „podpisał wiele ,rzeczy nie czy
tając" . „To bylo absd.lurtnie kltmie czn:ie, nie można bylo, fizycznie, ina
czej". N1ie ma żadinych śladów, by potem jeszcze się 111ad tym zasta

nawiał. 
No li jeszcze V'ilaite - d aruosy ruie pomogły, rw 1795 zginął pod gilo-

tyną. 

P.S. Przybyszewska, która była znakomitą znawczynią . teatr1;1, .w jed_nym miej
scu - nie licząc kondensacji cza sowej w dn. 7 thermidora i licencji na tem~t 
nie w pełni znanej historycznie postaci Vilate'a - d?konała przestawienia 
faktów. uwaga Robespierre'a na ten;iat y;ychwalania zwyc1~stw, którą Barer_e , . 
,,sprzedaje" Saint-Justowi, wypowiedział w 1stoc1e... Sa mt-Just do Barere a. 
„Po co tyle musującej p lany, gdy mówisz o zwyci<:stwach? 

- Bo co? 
- Czyś nigdy nie obawiał si<: w ojska?" 

fB ar e r e , Memoires, t . IV , s . 410] 

Grawiura anonimowa - po egze kucji Robespierre'a Saint Justa 

C f Al~ ·1 \1'0:( PtiNlT LES Tl\AITl\1.S. 
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KONWENCJA LUB KONWENT 

- zgromadzenie konst ytucyjne rządzące Francją od 21 września 1792 do 26 paź

d•iernika 1793. 
Wrzenie rewolucyjne prowadzi Lio obalenia w dniu 10 sierpnia monarchii 
i rozwiązania Zgromadzenia Ustawodawczego. We wrześniu 1752 pneprowadzone 
zostały wybory powszechne do Konwencji. 21 nowo obrana Konwencja uchwaliła 
formalnie obalenie monarchii, a nazajutrz proklamowała Republikę. Tym samym 
konstytucja z 1791 przes tała obowiązywać. 

Mimo nieistnienia partii politycznych w dzisiejszym rozumieniu, w Kon
wenCJi, pod w1>ływem działalności klubów rewolucyjnych, szybko kształtują 

się frakcje: żyrondystów zwanych też od nazwiska przywódcy brissotystami, 
or a z gó~ałi (Za Jmowałi górne ławy w sali obrad), związanych głównie z re
wolucyjną ulicą Paryża i klubami kilku głównych miast rancji. Pomiędzy 

nimi - masa niezdecydowanych i chwiej nych, tzw. Równina albo Bagno, 
o których głosy toc-zy się stała w alka . żyrondyści rządzą do 2 czerwca 1793. 
Następnie większosć w K onwencji zdobywają G ó rale pod wodzą Robespierre•a. 
9 thermid o ra (tj. 27 lipca 1794) Robespie r re został obalony i wyjęty s pod 
prawa, następnego Linia str acony. Rządy objęli thermidorianie, okres ten u cho
dzi za okres władzy Równiny. 
26 października 1795 Konwencja rozwiązuje się, przekazując władzę Dyrekto
riatowi . 

KOMITET OCALENIA PUBLICZNEGO 
(COMJTE DE S LUT PUBLIC) 
COM SAL 

- po\volany przez Konwencję 6 kwietnia 1793 na mieJSCe roz'\viązanego za nie„ 
udolność Komitetu Obrony. ComSal nadzorował z ramien ia Konw enc ji pracę 

ministrów i miał pra wo podejmować w naglących okolicznościach „decyzje 
dotyczące obrony k r aj u na zewnątrz i na wewnątrz". 
Członków ComSalu, n ajpierw 9, następnie 12, wy b iera co miesiąc Kon
wencja ; możliwy h}·l w ybór n a dowolną ilość kadencj i. Początkowo w Com
Salu, w któ rym zas iadali m in. Cambon i Barere. domi.nowal Danton. Jed
nakże w wybora ch w lipcu l193 grupa Dantona została w ComSalu wyelimi
nowana, jako ni ezde c ydowana i s kłaniająca się ku kompromisom. Danton i jego 
ludziP. dążyli do pokoju nawet za cenę daleko idących ustępstw, prowadzili 
m. in. w tej spraw ie poufne rokowa nia z Anglik ami na ter e n ie Holandii. 
Mieli niewątpliwie na względzie zmęczenie ludnoś ci, ale przede wszystklm 
obawiali się, ż e d alsze trwanie vojny i 1·adyka li·, ac j a mas doprowadzi do za
ostrzenia terroru i do upa dku ich grupy. Co mSal p rzejo;li zd e cydowa ni rewo
lucjoni>ci pod władzą llobespie rre'a. Od września 1793 do 9 the rmidora byli oni 
stale wybierani do ComSalu, który pud nazwą W ielkiego Komitetu Ocalenia 
Publicznego był w ty m C'l:asie prawdziwym rządem Francji. 
Robe~pierre i Sain t-J u st sprawowali ogólne kierownictwo polityczne; Bil
laud·Varenne i Collot d 'Herbois zajmowali sil) polityką wewnętrzną; Bar~re -
dyplomacją; Carnot - p rowadzeniem wojny, Lindet - zaopatrzeniem. 
Na wiosnę 1W4 w ComSalu, dotychczas zjednoczonym w obliczu niebezpie
czeństwa kontrrewolucji i najazdu, doszło do rozłamu. Większość za zgodą 

Carnota i w porozumieniu z Comsurem (p. poniżej) przystąpiła do przygoto
wań w celu obalenia Robespierre•a. Po Thermidorze Konwencja radykalnie 
ograniczyła kompetencje ComSalu, pozostawiając mu tylko sprawy dyplomacji 
i wojny. W tym stanie ComSal dotrwał aż do czasu rozwiązania Konwencji. 
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KOMITET BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO 

(COMITE DE S RETE GENERALE) 
CO MS UR 

- powołany przez Konwencję 2 paido:ie rnika 1792, formalnie jako odpo wiednik 
po przed nio istn ieJących - Komitetu Sledczego Zgromadzenia K on stytucyjnego 
(17RS-1791) oraz Komitetu Nadzoru Zg:romadzenia Ustawod awczego (1191-1792). 
Poc?.a t.lrn o li czy ł 3G, potem 18, wreszcie 12 członków, wybieranych przez Kon 
wencj ę. Od września 1793. do lipca 1974 kierowali n im stale Am ar i Vadier . 
Członkiem ComSuru był m. in . malarz David . 
ComS ur pełn i ł f nr•k c ·e k ierownictwa policji. \\' częstych sporach kom pe ten· 
cyjnych z ComSalem, odeirral w końcu znaczną rolę w o baleniu R obespierre•a . 
P o 9 therm idora zreformowan y, istn ia ł jednak aż d o ońca działalności Kon-

TRYBUNAŁ REWOLUCYJNY 

- ściś lej: Trybunał Rewo l ucyjny miasta Pa.ryża. U tworzon y 10 marca 1W3, 

pnei.rwał d o Jl rn j 1195. Był to drugi z kole i sąd doraźny Rewolucji (p ierw 
szy m był trybunał ądzący kontrrewolucj on istów po prze wrocie 10 sierpnia 1792, 

działający od 17 s ierpnia do 29 l istopad a 1792). 
w skład Trybunału w choclz ilo początkowo 12 przysięgłych, sędziów 

z urzędu oraz prokurator i j ego d wóch zastępców. W styczniu i luty m 1194 
kom pe t encje Trybunał u rozciągn ięto n a calą Francj ę, z lększając jego skład. 

Trybuna ł wyrokował we wszystkich spraw ach z oskartcn ia o kontrrewolu
cyjną działaluość, " szerokim r ozumieniu, obejmującym tet n p. spekulację 

; przestępstwa k ryminaln e podważ:ijąc" moralność rewolucyjn ą. l\1yrok T ry
bunału nie podlega ł a pelac j i ani k asacji. Wyroki śmierci egzek wowa n o w cią

gu 2~ g odzin. Prokuratorem Trybun . lu był Fouqui r-Tinville . \V okresie ma
ksymalnego nas ilenia Te r r o r u uzyska ł on 2G21 wyro k ó w śm ierci. 

P o T hermid orze k<Jmpetencjc Trybunału o gr a n iczono. 

Swięto k u czci Istoty Najwyższej 

OSOBY DRAMATU 
STANlSŁA WY PRZYBYSZEWSKIEJ 

MAXlMILIEN DE ROBESPIERRE 

urodzony w An-as w 1758 
zgilotynowany w P2.ryżu 1794 

Z niezamożnej rod.ziny, stypen dysta kolegium Ludwi k a \Vielkiego w Paryżu, 

członek palestry w Arras od 1181, w 1789 w ybrany ta m przez stan trzeci d ep u 
towanym do Sta now Generalnych. Od początku reprezentuje poglądy skrajnie 
republikańskie, w parlamencie jest osa m otniony, za to zy kuje szerokie wpły wy 

w JUubic Jakobinó w. Jego zasługą j es t , że klub ten przetrwał trudny okres 
po masakrze na Polu Marsowym w l ipcu 1191. \Vierny uczeń J. J. Rousseau, 
zajmuje we wszystkich kwes1iach politycznych nurtujących Francję w latach 
1190-1793 stanow isko bezkompromisowe; odznacza się, w przeciwieństwie do 
wielu innych przywódców, skromnoscią stylu życia i bezinteresownością ; zy
skujf" sobie u ludu przydomek „Nieskazitelnego". Idealista, wykazuje również 

trzeżwośe polityczną, gdy występuje w latach 1191-1972 jako zdecydowany zwo
lennik pokoju i ostrzega przed awanturami wojskowymi, zanim nastąpi całko· 

wita likwidacja k o n trrewolucji wewnątrz kraju. Oskarża żyrondystów o spisek 
z Lafayettem i dworem. Klęski na froncie (kwiecień 1192), usztywnienie anty
rewolucyjnej postawy dworu (czerwiec 1192) dowodzą słuszności jego ostrzeteń. 
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Robespierre pracuje nad zorganizowaniem masowej akcji w celu przedtermino
wego rozwiązania Zgromadzenia Ustawodawczego i dokonania nowy ch wybo
rów. Masy ludowi! Paryża pod wod2ą Iiomuny idą już jednak dalej niż przy
\\ódca: następuje 10 Sierpnia 17~2. Robespierre, wybrany przez powsta czy lud 
Paryża, zosta je członkiem Komuny. Formuluje zasadę, że lud jest źródlem 

prawa, dowodzi wyższej legalnoś ci powstania. W nowo obranej Konwencji kon
tynuuje walkę z żyrondą - przi!dstawia m. in. projekt nowej kons tytucji o ten
d encji socjalizującP j. Wkrótce jednak wobec niezwykle trudnej sytuacji politycz
nej, w imię z:ichowania jednoś ci wszystkich patriotów i bezwzględnej walki 
z kontrrewolucją, rezygnuje z formalnego j"j uchwalenia i wprowadzenia 
w życie . W lipcu 1793 staje na czele Komitetu Ocalenia Publicznego. Wbrew 
późniejszym oskar:leniom nigdy nie «abiega o wład2ę dyktatorską; Komitet po
zostaje ciałem istotnie kolegialnym. Robespierre prowadzi walkę na dwa 
fronty. Zwalcza „wścieklych" i hebertystów, zwłaszcza ich politykę walki 
z Kościołem, która odpycha Ód rewolucji katolików, szczególnie masy chlop
~kie, ale przejmuje - m. in. 11od wpływem Saint-Justa - szereg el ementów 
ich programu, jak bewzględny t e rror wobec kontrrewolucji, prawa maksi
mum, zwalcz:mic spekulacji. Zwolennik pol<oju, czyni wszystko, aby doprowa 
dzić trwającą wojnę do zwyci~skiego końca; w imię tego celu stara się nie 
odpychać od rewo! ucji klas średnich i rolniczych prowincji i jednocześnie 

umocnić wladzę centralną, pozycję Komitetu Ocalenia Publicznego. Nie jest 
w stanie zdyferencjować opozycji h?wicowej, w łonie której autentycznie ple
bejski program polityczno-ideowy, bliski Robespierre•owi, łączy się inte gral
nit' z szaleństwem agitac)•jnym, wyzutym z rozumowania taktycznego, i z inter
wencją prowokatorów nas!anych przez Koalicję. Grupa Dantona łudzi się więc, 

że wróciła jej godzina, ale po rozbiciu opozycji lewicowej Robespierre natych
miast - potl naciskiem Saint-Justa - rozprawia się z prawicą. Władza Komi
tetu jest pozornie umocniona, ale w istocie nierozwiązalne problemy rozlatu
jącego się sojuszu różnych rewolucyjnych elementów społecznych pozostają 

nierot.Yiązane. Paradoksalnie, wielkie zwycięstwo wojsk Rewolucji pod Fleurus 
(26 czerwca 1794) zwiastuje koniec wladzy Robespierre•a: mieszczaństwo nie wi
dzi już dalszego uzasadnienia dla polityki terroru i centralizacji władzy, w he-
1erogenicznvm zespole Komitetu zaogniają się spory. „Z prawa" atakuje Ro
bespierre•a Carnot, „z lewa" - Billaud-Varenne i Collot d'Herbois, o udzial 
we wladzy dopomina się Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego, obawiający się 
represji wysłannicy Konwencji rządzący prowincjami, winni nadużyć (Fouche, 
'l'allien, Rarra,, Frćron). Robespierre cofa się, przestaje uczęszczać na po
siedzenia Komitetu. Gdy wraca, nakłoniony przez niezmordowanego Saint-Justa, 
jest już za późno. Koalicja ma gotowy plan działania. 26 lipca 1794 Robespierre 
przemawia jeszcze w Konwencji, atakuje opozycję, ale słabo, bez nazwisk, bez 
dowodów. Konwencja odmawia przyjęcia do wiadomości tego oskarżenia (wów
czas: odmowa druku w formie dokumentu Konwencji). W nocy spisek jest go
tów, 27 lipca l'i94 (9 thermidora) Robespierre'a i jego przyjaciól Konwencja już 
nie dopuszcza do głosu, wśród powszechnego tumultu zapada decyzja ich 
a resztowania . Komuna powstaje, grupa Robe~pierre•a chroni si ę na Ratuszu, ma 
l'rzed sobą jeszcze ~ godzin dla zorganizowania powstania ParyźA przeciw 
Konwencji. Ale nie robi nic. O drugiej nad ranem 28 lipca 1794 przybywają 

żolnierze Konwencji. Robespierre usiluje popelnić samobójstwo - kulą z pisto
letu rozbija sobie szczękę . Tegoż dnia zostaje zgilotynowany. 

ANTOINE LOUlS DE SAINT-JUST 

urodzony w Decizc w 1767, 
zgilotynowany w Paryżu 1794 

• 

poeta'. zna~om_i_ty publicysta polityczny, działacz rewolucyjny, od 1790 r. puł
kowni~ gwardu n a rodowej w Blerancourt. Autor „O Duchu Rewolucji i Kon
stytu<:J1 Francji" 11791): deputowany Konwencji (1792), najbardziej zdecydowany 
pro~otor ~ądu, skazania i egzekucji króla. Od początku członek Komitetu Oca
lenia Publicznego, najwier~iejszy pr_zyjaciel polityczny i osobisty Robespierre•a, 
teoret.y.k Terr?ru. Znakomity orgamzator wojskowy, jako wysłannik Komitetu 
~calen1a Pubh.cznego reorganizuje armię Renu i następnie Północy, jest wspól-
~torem zwyc1~stwa pod Fleurus. Znienawidzony przez burżuazję i całą pra

"'.icę K~nwencJ1 za __ swoją . nieugiętą walkę ze spekulantami i bogaczami (jako 
;yslanmk ~?nwencJ1 obłozył specjafoym podatkiem bogaczy Strasburga i Nan

y - ~4 m1hon~~ franków; autor ustawy z 2G lutego 1794 o konfiskacie dóbr 
w~o~Ó\\ Republiki n~ .rz~cz ubogich patriotów). Rzecznik demokracji ple be·_ 
sl<1eJ, drobnych rzem1esłn1ków i chłopów Zginą! wraz z R b · J . o esp1errem. 
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JEAN NICOLAS BILLAUD-VARENNE (1756-1819) 
adwoka t, współprzywódca !clubu ja kobinów, członek. Ko~wencji i 
O ca le n ia Publicznego . Zwolennik n .1jostrzejszych s rodkow walki 

c zy n ny w sp isku 9 t he rmidora. 

J EAN MARIE COLLOT D'HERBOIS (1750-1796) 

Komitetu 
o władzę. 

el<s-aktor i drama turg, członek Konwe ncji, orator Klubu Jakobinów;_ pr~yjaciet 
Billaud-Varenne'a , przeciwnik Robespie rrc'a, ba rdzo czynny w Kom1tec1c Oca-

l enia Publicznego. 
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LAZARE CARNOT (1753-1823) 

wybitny m a t ematyk, generał, członek Konwencji i Komitetu Oca lenja Public~
n ego, gdzie kierował ope ra cjami wojennymi, organizator armii rewolucyjnej, 
znakomity strateg wojskowy; przed 9 thermidora oskarżał wraz z Billaud-Va
nnne Robespierre•a o n a dmierne ambicje; po upadku jakobinów pozostał nadal 
\\' Ji.omitecie. 

JEAN LAMBERT TALLIEN (1767-1820) 

s k e tarz Komuny Paryskiej 10 Sierpnia, członek Konwencji, Komitetu Ocale
nia Publicznego, przewodniczący Trybunału Rewolucyjnego w czasie proce 
su Dantona, Główny uczestnik sprzysiężenia przeciwko R obespierre'owi. Dele
gowany pełnomocnik Konwencji na okręg Bordeaux, gdzie wbrew instrukcjom 
wszedł w porozumienie z żyrondystami. z oba wy przed zdemaskowaniem zaata· 
kowal Robespierre·a. 

BERTRAND BARERE DE VCEUZAC (1755-1841) 

przyjaciel Dantona, adwokat w Tuluzie i dziennikarz, deputowany do Stanów 
Generalnych w 1789, członek Konwencji i Komitetu Ocalenia Publicznego, 
chwiejny polityk, zmieniał zapatrywania zależnie od sytua cji politycznej, od 
monarchistycznych do jakobińskich. Terrorysta, późniejszy thermidoriańczyk. 

JÓZEF FOUCHE (1759-1820) 

Członek Konwencji, zasiadający na Górze. Parokrotnie delegowany do poskra
miania zbuntowanych prowincji, przy czym odznaczy! się szczególną bezwzględ

nością (Lion , Nantes). Tllermidoriaóczyk, uczestnik wielu jeszcze póŻ1liejszych 

intryg i rozgrywek, wielką karierę zrobił dopiero u boku Bonapartego ja ko 
dmk Otrantu i minister policji: 179~1802, 1804-1810 i wreszcie w okresie 
130 Dni, kiedy teź d efinitywnie zdradził sprawę Napoleona. Ministrem policji 
był jeszcze krótko za Burbonów, potem pos~edł w honorową odstawkę jako 
poseł w Saksonii (do 1816). Ponieważ wobec wzmagającej się mściwości dworu 
groził mu j a ko królobójcy los znacznie gorszy, Fouche wykorzystał swoje stare 
policyjne znajomc>ści z dworem wiedeńskim, uzyskał obywatelstwo austriackie 
i osiadł \\' koiicu \\~ Trieście. 

Postać niewątpliwie zmitologizowana przez literaturę jako „Duch - wieczny 
Policjant" ; w is tocie zdolny intrygant i sprawny organizator był dość pokąt

ną miernotą - najlepiej dowodzi tego zapewne porówna nie go z Talleyrandem, 
którego rejestr zdrad jest znacznie jeszcze dłuższy, ale kaliber dyplomaty, mę
ża stanu i intelektualisty wysokiej klasy nie ulega wątpliwośd . 

Podpisy członków Komitetu Ocale nia Publicznego 

/„_•r Jlfembr, s du ('„m1tc' tk .'in/ur p 11/,/,c 
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„SPRA W A DANTONA" 
„DZIEWIĘĆDZIESIĄTY TRZECI" 

W REALIZACJI JERZEGO KRASOWSKIEGO 

(TEATR POLSKI - WROCŁAW I TEATR TV) 
WYBÓR RECENZJI I DOKU!\IESTACJA FOTOGRAFICZNA 

SPRAW A DANTONA 

TEATR DLA DOROSŁYCH 

Najpierw widzimy ulicę paryską. Jest wczesny ranek, przed świtem: skulone 
postacie tłoczą się w jakiejś kolejce. To ogonek po chleb, którego brakuje 
w rewolucyjnym mieście. L lffi. jest wymęczony, zgorzkniały, bezradny. Powta
rza ktoś jakieś frazesy, które kiedy,; były hasłami rewolucyjnymi, mówi się 

trochę o walkach tam na gó rze, padają k omentarze na temat nowego afisza 
na m1esc1e, podpisanego przez jakiegoś tajemniczego Wielkiego Sędziego („Nie 
czy taj tych bredni! Chodź tu, ho c i zajmą miejsce"), ktoś jest zdania, że 

„Konwencję warto by raz gruntownie oczyścić", ktoś inny odpowiada, że przy
czyną zła jest woJna, inny dorzuca „To te cholerne skupywacze" jeden broni 
Dantona, drugi wiesza psy na Hebercie, trzeci wymienia nazwisko Robespier~ 
re'a, ale to tłumu w ulicznej kolejce już nie interesuje, rewolucja wygasła, 

rewolucja - powiadają - „dawniej była wesoła, dziś jest ponura i nudna". 
Rekwizycja, pobory, głód ... Co tam prawa Człowieka, rząd wolnościowy, wo
dzowie wolnego ludu .. • „Człowiek co zyska ł władzę - zduszonym głosem wy
rzuca z siebie Drukarz - z miejsca staje się świnią". Lud Paryża jest znie
chęcony, ogłupiały, przestraszony. Kręcą się szpicle, co chwila wybucha gdzieś 

krótkotrwała panika, widok kom·isarzy z S ekcji Komitetu Bezpieczeństwa Po
wszechnego paraliżuje każdy gest i słowo, spokojna prośba o pokazanie karty 
wywołuje grozę. Wszystko się stać może, wszystko jest możliwe, wystarczy 
1'Iahy powód, żeby poleciała czyjaś głowa. Wie o tym lud, który kiedyś wal
czył na rewolucyjnych barykadach, wie o tym komisarz z sekcji, „Hej, kolego 
strzeż się ty przed zbytnią ufnością do ludzi. Teraz musimy podejrzewać 

wszystkich!" 
Rewolucja ludowa wygasła. To widać już w pierwszej scenie, na ulicy pary
skiej. Ale walka jeszcze trwa. W Komitecie Ocalenia Publicznego w bali Kon
wencji, w Trybunale Rewolucyjnym, w Cafe d e Foy, w mieszkaniu Robes
p ierre'a i w mieszkaniu Dantona. Walka na śmie rć i życie. Nie tylko o czy
Jes głowy, które przegrywającym zetnie gilotyna. \Vałka o idee, o racje 
polityczne, o taktykę, o nadzieję. O czystości, prawości i godności rewolucji. 
Rewolucja nie może się poddać. Mimo wszystko. Ulica przycicha, ulica opusz
cza swoich wodzów [ •.. ) ale wodzom n ie wolno •dradzić ulicy, nawet tej znie
ch<,conej, przycichłej , odwracającej się od rewolucji. Być wodzem rewolucji ... 
W ten sposób nie pisano jeszcze o rewolucji francuskiej. Męsko, twardo, 
zasadniczo, bez stosowania uników, bez gubienia najważniejszego problemu po
litycznego w poetyckich metaforach, misternych konstrukcjach psychologicz
nych, w szczegółach tzw. prawdy obyczajowej i w .niezliczonej ilości wątkó\\ 

ubocznych. „Sprawa Dantona" Przybyszewskiej chwyta sedno sprawy, rewo
lucja nie jest w niej pretekstem, tłem czy metaforą: jest jej jedynym te-
matem. 
Niezwykła to w polskiej (a sądzę, 

ka ( ... ) choćby pobieżna lektura 
z ważnym zjawiskiem literackim. 
zycją teatru politycznego. 

że nie tylko w polskiej) dramaturgii sztu
przekonalaby, że mamy tu do czynienia 
Z wielką nie banalną, fascynującą propo-

W roku 1967, w trzydzieści osiem lat po powstaniu „Sprawy Dantona", włączył 
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ją do swojego repertuaru wrocławski Teatr Polski. Już samo uznać więc by 
wy.padało za wydarzenie, o którym trzeba głośno kilka słów powiedzieć .. Pre
miera Jerzego Krasowskiego potwierdziła klasę dramatu: przeszedł zwycięsko 

wspólcze~ną próbę sceny. To dla odmiany fakt, który będzie musiał być zau
ważony przez przyszłych biografów Przybysze;,skiej. Ale nie powtórne odkry
cie sztuki Przybyszewskiej, i nie żywotność samego dramatu są tutaj najważ
niejsze. Stało się coś więcej: powstało przed >ta wienie, które jest ewenementem 
tegorocznego sezonu teatralnego. Ni e boję si ę tego słowa, i nie sądzę, by zo
stało tu nadużyte. Nareszcie mamy przedstawienie, w którym w sposób po
ważny, w pełni odpowiedzialny mówi się o sprawach trudnych rza dko 
w naszym teatrze obecnych. 

Oczywiście, trzeba od razu odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czym jest 
wrocławska „Sprawa Dantona", ów gorzki mówiący z męską twardością o tra
gicznym dylemacie ostatnich miesięcy rewolucji francuskiej spektakl politycz
ny? Kostiumową publicystyką, roztrząsającą problemy mechanizmów rewolu
cyjnych? Próbą rekonstrukcji scenicznej jednego z najważniejszych epizo~ów 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej? Reportażem o walce niezłomnego Robesp1er
re'a z uwikłanym w osobiste ambicje Dantonem? Mieczem między dwoma nie 
przeciętnymi jednostkami, któl'e dążą do odmiennych celów? 

Myślę, że waga premiery Krasowskiego na tym polega, iż a_utor spektakl_n 
chciał i potrafił wyjść poza takie wlaiinie formuły teatru pohtycznego, naJ
częscie j dotąd spotykane w naszej praktyce teatralnej. Z jednej strony więc 

aluzyjne przypowieści sceniczne, które próbują wtłoczyć doraźne prawdy pu
blicystyczne w teksty historyczne (co robione bywało mniej lub bardziej szczę
ołiwie, zawsze jednak na bardzo krótkim oddechu, vide szekspirowskie przy-
11owieś ci o Wielkim Mechanizmie) z drugiej strony - psychologiczny teatr 
boha terów reprezentujących tzw. elementarne racje moralne, w który wpisy
wany b>·wał dramat dzisiejszej epoki (tu przykładem może być chyba „Na
miestnik" Hochhutha). w pierwszym wypadku był to unik, porozumiewanie 
się z widownią na zasadzie wzajemnego mrugania okiem, w drugim - próba 
sprowadzenia wielkiego t>roblemu do skali kameralnego konfliktu jednostko
wego, który polega na dyskusji i walce dobrego i zła. We wrocławskiej 

„Sprawie Dantona" mamy inną zupełnie pla,zczyznę dyskusji politycznej teatru 
ze współczesnością. Sztuka historyczna została pokazana z perspektywy dzi
siejszych doświadczeń historycznych. Rewolucja francuska nie jest pretek
stem, jest lekcją dla współczesności. Było to pierwsze - powiada za Przyby
szewską teatr - tragiczne doświadczenie nowoczesnego ruchu rewolucyjnego, 
z którego musiały skorzystać następne rewolucje, żeby nie popełnić podobnych 
błędów czy nie być do popełnienia podobnych błędów zmuszone. 

To jest najw:iżniej szym sukcesem Krasowskiego: aluzje czy „wielkie metafo
ry" z::stąpil męską dy•kusją o doświadczeniach rewolucji. Znalazł w tym 
przl'dstawieniu dwa punl<l)· odniesienia. Pierwszy, rewolucja francuska, pozwoli 
mu na pokazanie w ostrej, dramatycznej politycznie formie możliwości po
wstania tragicznych konfliktów w łonie rewolucji, z których nie ma zwycię

skoiego wyjścia: dyktatura Robespierre'a była koniecznością jednocześnie 

klęską rewolucji. Drugi: współczesna świadomość historyczna, zmusił do spoj
rzenia na klęskę rewolucji francuskiej poprzez zwycięstwa następnych rewo
lucji. Gorycz „Sprawy Dantona" jest punktem wyjścia dla wniosków, które 
z historii powinna wyciągnąć dzisiejsza epoka: nie ma mechanicznego powta
rzania się tych samych układów, nie ma immanentnego konfliktu rewolucji, 
są żywi Iu1lzie i zmieniające się warunki, determinujące działanie tych lu~zi. • 
\'Ve " ' roclawiu pohazany został teatr, który jest Gd początku do końca pohty
k:\. Okazuje się, że jest to możliwe do zrobienia, że je~t - co więcej - jedną 
z niewielu szans aprawiania żywej sztuki współczesnej. Bez laurek, bez kom
pleksu niedomówid1 i bez martwej obojętności, jaka odzywa się od cz~su ~o 
czasu w najbardziej nawet s prawnych, udanych i wybitnych z punktu w1dzen1a 
spr:i wności warsztatowej przedstawieniach. Po tej premierze otwiera się mo-
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żliwoi;ć trochę szerszeg-o pomówienia o obowiązkach teatru wobec współczrsno

ści i o możliwościach sprostania tym obowiązkom. Zyskaliśmy jak się wydaje, 
dość ważny argument dla tych rozważań. 

JERZY KOE!llIG 

[„Współczesność " z 15-28 III 1967 r.J 

„SPRAWA PRZYHYSZEWSKIEJ I SPRAWA REWOLUCJI" 

!\owych entuzjastów Przybyszewskiej zafascynowała ta kuchnia władzy rewolu
cyjnej. Jest to oczywiste, ponieważ konfliktu dwóch indywidualności - w do
datku w tak sugestywne j histo1·ycznie scenerii - od dawna nie oglądaliśmy 

w dramaeie polskim. Jest zre~ztą także przyczyna druga: we wrocławskim 

przE'dstawieniu obydwie postacie otrzymały znakomit}·ch odtwórców: Robes
pierre - Igor Przegrodzki, Danton - Stanisław lgar. Obydwaj tworzyli od
mienne typy fi , yczne, orlmienne temperamenty, obydwaj - mając wiele oka
zji do szarży i l:itwizny - strzegli najszlachetniejszych środków aktorskich 
w świetny sposób podkreślając te różnice, które dzieliły ich botaherów, te sub
telne rozróinienia, które skądinąd - w bardziej sumarycznym rysunku rewo-
1 ucji mogłyby minąć nie zauważone. Mogłyby minąć nie zauważone także 

w tym przedstawieniu, w którym konflikt pomiędzy przywódcami zarysował 

Krasowski zaledwie jako jeden z elementów „sprawy". 
Mówię: Krasowski, bo dramat Przybyszewskiej jest dotychczas nie wydany 
i jest co najmniej o jetlną trzecią obszerniejszy niż przedstawienie wrocław

skie. Należałoby zachęcić wydawców do jak najszybszego odrobienia tej wsty
dliwej zaległości: ale tym czasem można mówić o tym, co wybrał Krasowski . 
Fascynacja konfliktem między przywódcami rewolucji. To jest ciekawa i dziś 

nieledwie sensacyjna scena dramatu Przybyszewskiej. Dziś sensacyjna - ale 
czy wystarczyłoby jej, aby „Sprawę Dantona" okrzyknąć wydarzeniem teatral-
11ym? Obawiam się, że nie. Sybaryta (Danton) i asceta (Robespierre)? Deter
minacja pierwszego i fanatyzm drugiego? Terror jako narzędzie władzy i ter
ror jako narzędzie walki? Te wszy~tkie zderzenia mogą być pasjonujące, ale 
wciąż są jeszcze wymierne. Można o nich pisać tak i owak, będzie zawsze 
w t} m dużo reteryki i - w końcu - obustronnej racji albo obustronnego, by 
tak powiedzieć, obrzydzenia. Przybyszewska pozwala sądzić jednego i drugiego, 
jest więc zręcznym dramatopisarzem historycznym. 
Ale jej „Sprawa Dantona" jest także czymś więcej, i to - przede wszystkim 
to - pokazuje Krasowski. Obydwaj protagoniś ci są demagogami, obydwaj gar
dzą •wyroi przeciwnikami i - co więcej - swymi sojusznikami. Odtąd do
piero możemy mówić o wielkości tego dramatu. Został napisany w polskiej 
tradycji romantycznej, ale jest tragec\ią współczesną. 
Krasowski precyzyjnie reżyseruje ten konflikt: przywódców i tłumu, raz po 
raz od·zywają się w przedstawieniu echa „Kordiana". Otwierająca spekta kl 
scena przed piekarnią jest jakby przeniesieniem „Placu Zamkowego": lud , 
szpicle, policja . Tłum ~otów do buntu, uspokaja się natychmiast, gdy widzi 
t ·agnety i dostaje okrawki chleba: brak tylko pieśni Nieznajomego: „pijcie 
\Vino" ... Scena „\V KOn\vencie" to „Podziemia katedry": zbuntowani prze ci\v~ 

ko dyk.~aturze posłowie oddają głosy przeciwko sobie, przeciwko samemu bun
towi - za konformizmem, ul egłością w obronie pozorów. Prezes i Robespierre: 
obydwaj mają rację, tę jakąś swoją rzeczową, demagogiczną rację . Każdy 

konformizm ma swoją rację: rzeczową i demagogiczną. Ale gdy się jest kon
formistą, warto przynajmniej o tym wiedzieć. \Vięc mówił o tym Słowacki : 

o narodowych ambicjach rewolucyjnych. On który doświadczył i ona, któr:i 
umiała czytać historię - jak ewangelię na dzień dzisiejszy. 
Jak jest naprawdę? Czy ten Jwd, który wznosił barykady i krwią swoją piach 
za rewolucję, istotnie godzien jest tylko pogardy? Danton, gdy przegrał, we 
wspaniałej scenie „W Trybunale" rzuca mu to w twarz. Ale jego slow:i W}'

wolują lekceważący smiech. Robespierre .nie powie tego nigdy, wyrazem jego 
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pogardy będą samowładne decyzje - ale on także, kiedyś w przyszłości, za
płaci za to głową. Czym jest więc historia? Na pewno nie tylko komerażami 
przywódców. I na pewno nie tylko usłużnym konformizmem tłumu. W tej 
sztuce - a jak jest w rzeczywistości? - poza konformizmem wyczuwa się 

jał<ąś potężną siłę mas ludowych. które są jak katąca ręka sprawiedliwości. 

A zarazem wyczuwa się strach owych przywódców i to, że ich despotyzm jest 
strachem dyktowany, i to, że za ten strach I za ten despotyzm właśnie kara 
ich nie ominie. w „Sprawie Dantona" nie jest tak, że kolega-rewolucjonista 
morduje niewygodnego kolegę-rewolucjonistę. Obydwaj wykonują role przepi
sane im przez ten głupi usłu~ny, konformistyczny godny pogardy tłum. 

„Plwa1n na skorupę.„" 

W jaki sposób Przybyszewska potrafiła to osiągnął" że poza głupotą , usłuż

ną, konformistyczną i godną pogardy skorupą odzywa się głos, który jest gło
sem głębszym i prawdziwszym niż wszystkie inne? że tłum wnosi na scenę 

jakąś swoją rację, która - nie nazwana, lecz przeciwnie: wyszydzona, zdep· 
tana - wydaje się jednak racją najistotniejszą? Okrucieństwo przywódców -
tale głupota i podłość, niekiedy posunięta at do heroizmu współpracowników 
i popleczników - tak. To są argumenty na rzecz durnego i godnego pogaray 
tłumu. Ale Przybyszewska prowadzi rachunek dalej: ten tłum można upić lub 
kupić, można się nim posłużyć w każdej ~ytuacji i zdeptać go, nie jest wart 
lepszego losu. A równocześnie rośnie w nas przekonanie, te tłum jest tyle 
wart, ile warci są jego przywódcy. Więc kompromitacja przywódców nie staje 
się automatycznie kompromitacją ludu - powiedzmy: społeczności, dzięki któ
rej oni wyrośli i którą się posługiwali i którą w końcu musieli pogardzać, 

jak człowiek gardzi każdym swym bezwolnym narzędziem. Ci przywódcy za
plątali się we własne sieci, bo lud, którym się gardzi, staje się godny pogar
dy. Jeśli przywódca rewolucji gra nim jak wytartym sztonem, trudno się 

dziwić, że szton przejdzie po łusznie także w ręce prokuratora i szpicla. 

Przybyszewska nie oszczędziła nikogo: ani p rzywódców, ani ludu, ani szpic
lów. Jej dramat pokazany przez Krasowsk iego przedstawia klęskę totalną 

i absurdalną. Ale właśnie dlat.ego zaczynamy natychmiast myśleć o możliwo· 

ściach zupełnie innego rozegrania całej partii . Lud, którym się gardzi, staje 
się godnym pogardy. A więc, gdy inaczej •.• 

Przybyszewska nie poprzestała na pokazaniu konfliktu i dramatu dwóch ludzi, 
chociaż być może jest on dramatycznie i teatralnie najbardziej efektowny. 
Pokazała dramat rewolucji poprzez dramat społeczny. Nie zamknęła się więc 

w historii, lecz wyszła na przeciw temu społeczeństwu, w którym żyła. 

Najbardziej dramatyczne były w przedstawieniu [Jerzego Krasowskiego) spię· 

cia obydwóch protagonistów, ale najbardziej sugestywne, z największą troską 

re:ly•erską, potraktowane były sceny pomiędzy tymi protagonistami dramatu 
a zbiorowoscią jako przedmiotem i podmiotem rewolucji. Sceny „W Konwencie" 
i „Przed Trybunałem" są pięknymi kompozycjami reżyserskimi, których pre· 
cyzja ideowa idzie o lepsze z sugestywnością artyst)'Czną. Zostaliśmy oto 
w teatrze potraktowani totalną klęską - nie myśli nawet, lecz intencji huma· 
nistycznej. Nie grand guignol, lecz ten teatr jest właśnie teatrem okrutnym. 
Ale jego okrucieństwo jest oczyszczające jak tragedia grecka. 

ZYGMUNT GRE!li' 

[.,We:lście na scenę", Poznań 1968 r .) 

SPRAW A DANrONA 

Nie•aleznie od konfliktu między dwoma czołowymi anta1onl1taml - który 
z dramatycznego punktu widzenia wymaga nadania pewnej rangi obydwu part· 
nerom - jest w sztuce Przybyszewskiej sprawa ob o k Dantona. Bo nie idzie 
tu o udowodnienie czy nieudowodnienie winy przywódcy „wyrozumiałych" -
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autorka jest o niej przekonana; chodzi o konsekwencje egzekucji. Nie jest to 
tytko s11rawa jednostki, jest to sprawa rewolucji. Stracenie przywódcy pociąga 

za ~obą stract,nie jego zwolenników, potem żon i przyjaciół jego zwolenników, 
w ko1icu tych wszystkich, którzy zaczynają protestować wobec rozszerzania 
kręgu podejn;anych i wsl<.utek tego sami stają się podejrzani. Rewolucja stop
niowo zmienia ł:it' tunek ataku, zwraca się przeciwko sobie. To jest właśnie 

odkrycie tematyczne Przybyszewskiej, jeden z najważniejszych motywów, prze
prowadzonych za~kakująco rlojrzale. 

Dlaczego proces Dantona to w ogóle była „sprawa"? Ponieważ konflikt wy
stąpił w samym <>bozie rewolucji. Skazany został człowiek zasłużony w ważnym 
dla dokonywanego przewrotu okresi e. Okazało się, jak szybko ulegają dewa
luacji zasady polityc:ime, gdy nie nadążają za tempem rozwoju społecznego. 

Smierć l\'larata - to było proste. Fanatyczna Charlotte Corday nie wzltudziła 

niczyich wątpliwo~ci. Sruierć Robcspierre'a to także było proste. Usunęli go 
ludzie zagrożeni, dla własnej wygody. Ale śmierć Dantona miała charakter 
prowokacji. Jeden pr:.ywódca wykończył drugiego, na gilotynę zaprowadził 

spór ideologiczny, mi~dzy innymi .•. I oto Przybyszewska idzie o krok dalej. 
l\fa ambicję uclowodnienia, że wyrok skazujący był konieczny i że j ego kon
sekwencje mu,ialy być fatalne. 

Tu się zaczyn:i sprnwa Robespierre•a („ .] 

Rewolucja francusk:i bywa tłem, bywa i bohaterem dramatu. W retoryce 
dzieła Przybyszew•l<iej (gdzie jest bohatereml dochodzi do głosu ten sam te
mat. Oto ideolodzy przewrotu społecznego stają przed fundamentalną sprzecz
nością, jaką jest sprzeczność mięclzy rewolucyjnymi ideałami a formami ich 
ucieleśnienb. O ten, nip wiadomo gclzie powstały, błąd w rachunku Robes
pierre oskarża się sam ( ... ) 

Czy utrata wiary jest ceną, jaką się płaci za bezkompromisowość, czy za prze
\\'odzenie? 

Al_. przecież jest j eszcze lud, pierwsza i ostatnia instancja w dramacie re
wolucji, tej nwolucj i s1.rawca i pretekst. Jego sytuację dobitnie przedstawiła 

Przybyszewska [ ... J 

Temat rewolucji łączy kilka tematów i te są - mimo różnych ujęć - stale 
obecne. !Uomcut. zasadniczy: rewolucja burżuazyjna przeciwstawiająca demo
krację absolutyzmowi r.atychmiast po jego obaleniu staje się problemem dyk· 
tatury. Rodzi się nowe przeciwstawienie, demokracja i terror. Moment na
stępny: rewolucja dokonała się za sprawą mas, ale wkrótce po jej dokonaniu 
masy stają się tylko obicktl'm działania z zewnątrz ( ... ) 

„Sprawie Dantona" [ ... ) wystarczają najprostsze ,;rodki. Przedstawienie wro
cławskie jest tt'atrcm publicystycznego konkretu. Jerzy Krasowski nie daje 
się skusić ogromnej scenie i pokaźnej liczbie aktorow w niektórych obrazach. 
Widowiskowość nie staje się celem. W przedstawieniu nie ma patosu, histo
rycznych tableau (może poza jedną sceną w Konwencie), nie wygrywa się re
kwizytów symbolicznit1 związanych z rewolucją francuską: czapek, kokard, 
sztandarów. Tłum jest szary, mjaki, bezradny, przedstawiciele różnych organów 
władzy rzeczowi, napi~ci w rozgrywkach, dalecy od ideowych uniesień. Pozo
staje tekst, z którego w tym nieromantycznym kontekście reżyser wydobywa 
sprawę ludu i władzy, sprawę roboty i ideologii, sprawę demoralizacji przez 
terror [ ... J 

Przedstawienie wrocławskie (nie sztukę Przybyszewskiej) kończy histeryczny 
śmiech Robespierrc•a. Tego, który poniósł klęskę, ale który zdątyl przedtem 
przekonać, że po Itobcspicrre•ach jest co naprawiać i że ludzkość nic ma innej 
drogi, jak szukać rozwiązań najbliższych społecznego ideału. 

[„Sprawa Dantona 

- ~o. -

ELŻBIETA WYSINSKA 
sprawo Marata" Dialog nr 5, 1967] 

Andrzej Polkowski (Collot), Andrzej Hrydzewicz (Carnot) , Igor 
Przegrodz ki (Robespierre), Zygmunt Biela w sk i (Saint Just), 
Marian Wiśniowski (Bare re). Posied zenie Comite de Salut Public 



POCHWALA WJtOCLIH\'IA 

Przedstawienie Teatru Polskiego: „Sprawa Dantona" Stanisławy Przyby
szewskiej jest prawdziwą rewelacją. Rewelację stanowi przede wszystkim sama 
sztuka, grana przed wojną dwukrotnie, ale bez większego powodzenia. Zasługą 
Skuszanki i Krasowskiego jest jej przypomnienie i przywrócenie dla polskiej 
sceny. Sprawa niby prosta, ale nikt jakoś na to nie wpadł. Zresztą nawet 
myślano o tej sztuce (Bohdan Korzeniewski kiedyś w teatrze Narodowym), ale 
czasy w pierws1.ym dziesięcioleciu powojennym były nie po temu, a następnie 

o niej zapomniano. Powinno się ją było zagrać już dawno w Warszawie. A te
raz obawiam się, te przy naszym stołecznym snobizmie nikt nie zechce po
wtarzać odkrycia „prowincjonalnego". 

[Przybyszewska] okazała w „Sprawie Dantona" niezwykły pazur dramatycz
ny. Odsłoniła mechanikę siły rewolucji francuskiej w starciu Robespierre'a 
i Dantona, obie postacie wyposażyła w rację, z autentycznych wypadków hi
storycznych wydobyła glr,b>zy sens historyczny. i\ przy tym z jakim wyczuciem 
teatru jest to napisane. Materiał jest zresztą olbrzymi, Krasowski skrócił ją 

o jedną trzecią i nadal jej większą zwartość dramatyczną. Długość przed
stawienia - trzy i pól godziny - mote odstraszać widzów, ale przez cały czas 
słucha się go z zaparł)•m tchem, ani przez chwilę nie słabnie zainteresowanie. 
Jest w tym druga za~lug~ Jerzego Krasowskiego - reżysera, który szereg scen 
zwłaszcza zbiorowych rozwiązał wręcz świetnie na tle trafnej scenografii Kry
styny Zachwatowicz. 

Oczywiście można by się ~pir.rać co do takich czy innych szczegółów, ale 
decyduje wrażenie cało!lc:i. A je't ono takie, że nie waham się uznać „Sprawy 
Dantona" za najwybitniejsze wydarzenie w obecnym sezonie teatralnym 
\'V Polsce. 

AUGUST GRODZICKI 

[„ życic warszawy" nr 99 z 27 IV 196/) 

DRAMAT O !<EWOLUCJI 

cale wrocławskie llI':r.Ldstawil'nie jest narysowane grubymi krechami, bezli
tosnymi i rzeczowymi, jak skreślenia na teatralnym egzemplarzu. Nie ma 
w nim nic „ładnego" ani nic „brzydkiego". Nie ma odwołania się do żadnej 

z modnych poetyk, nie ma celowych przejaskrawieil, ani spiętrzonych brutali
zmów. Nie ma właii<'iwie zupe!nie reżyserskich pomyslów. Jest jeden pomysł -
wystawienia tego właśnie dramatu. Wystawienia go na pustej scenie, którą 

zabudowują tylko 2bite z desek trybuny naśladujące salę posiedzeń rewolucyj
nego Konwentu. Krasow~ki wla&ciwie bez żadnego dystansu, bez dodania ja
kiejkolwiek teatralnej stylizacji relac.jonuje przebieg dramatu Przybyszewskiej, 
powtarza za nią kronikę wydarzeil z pamiętnej wiosny roku 1794, stanowiących 
punkt kulminacyjny Wil'lki e j Rewolucji Francuskiej [ ... ] 
Od pierwszej scf'ny, aż po ostatnią widać tu tylko to, co w rewolucji naj
straszniejsze, najbardziej okrutne, najbardziej ciężkie, najtrudniejsze do znie
sienia, do zrozumienia, do pl'zt>życia. Kronika zaczyna się od obrazu zgłodnia

łych ludzi czekających w ogonku po chleb. Ludzi zastraszonych, zdezoriento
'vanych, &tcrroryzowauych, niepewnych jutra, nicŚ\\'iadomych mechanizmu to
czącej ' ię w nich i poza nimi rewolucyjnej przemiany. Później na scenie lud 
pojawia >ię jeszcze tylko raz. Następuje ciąg zakulisowych sporó w , kłótni, ta
j emnycb. schadzek i knowa1i, zebrań, przemówień i intryg. Cale przedstawienie, 
to niesamowita huśtawka uczuć i myśli - od szumnych deklaracji i politycz
nego zgiełku posiedzeń Konwentu - po cyniczne i wyprane z wszelkiej ideo
logii 7.cbrania zwolenników Dantona i „robocze" posiedzenia Komitetu Ocalenia 
Publicznego. 
Wreszcie na scenie zostaje tylko dwóch ludzi - Danton i Robespierre - Igar 
i Przegrodzki [ ... ] 
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W sprawie Danton;i prz<·11row;11Jzona jest z nieubłaganą konsekwencją analiza 
upadku burżuaz}'jncj r.~ ,-.·olucji, re\\·oiucji, \V której przegrana zostaje osta
tecznie walka o wy ..:wo!cnie mas, \V ktorcj Jud zan1ienia się - z podmiotu -
w przedmiot społecznych l 'rzemian . 
Ale nie to j~szcze clceylluje o r zeczywistej wartości tej sztuki tego przed
stawienia. Najbardziej wazkie i najbardziej dojrzale w swojej wymowie jest 
jego ostateczne \vniosJ..:o\vanie . \\"nioskowanie, którego tre~ć stanowi teza wy
kra czająca poza ramy ,;zwykkgo" dran1atu hi!-itorycznego, teza mówiąca o ko
nieczności rewolucji i jej najgl~bszym moralnym i społecznym uzasadnieniu. 
Dlatego sztuka Prz) b)"5Z<:w,J;;cj nie jest trai;-edią Dantona, ani nawet tragedią 

spalającego się we wtasnyn1 o niu Robespierre'a, jest we współczesnyn1 rozu
mie·niu tego krminu, dramatem o rewolucji, dramatem, w którym losy jed
nostkowych bohaterów •ą be7 nszty podpol'ządkowane analizie procesu histo
rycz1u·go, którego rzeczywisty, akt)nvny bohater to nie Danton ani Robespierre, 
ale lud. \V tym sensie mo:i:na mówić o tym widowisku, jako o tragedii, tylko 
że nir- jest to tragedia jednostki, ale zbiorowości i dlatego jf'j ostateczne wnio
skowanie nie jest i nie może być tragiczne. Ptrspektywa, jaką otwiera zakończe
nie „ Sprawy Dauluna" to nie okrutne F.'1.tum. ani klęska re\volucji, ale wizja 
dalszych przc m i::m społccznycb, manifestacja rzeczywistego, współczesnego teatru 
polityczn t'1;0. T1·at1u, który z takim trudem wciąż szuka swojej dramaturgii. 

Z l'ERSPEKTYWY WROCLAWIA 

JAN KLOSSOWICZ 
[„Pul'ilyka" - nr 13 z l IV 1967 r .] 

Krasowski uchwycił dialektykę dramatu Przybyszewskiej, którego silą jest 
ukazanie konfliktu między Robes pierre'em a Dantonem na Ue epoki, w jego 
powiązaniach i uwarunhowaniaeh społecznych ze wszystkimi lrnnsekwencjami, 
do jakicll 11rowadzil. \V tym celu trzeba było przeciwstawić sobie dwóch rów
norzędnych partnerów, dwie \\ielkie indywidualności i wyrównać przynajmniej 
do pewnego stopnia handicap jaki da je Robespierre•owi jego przewaga mo
ralna nad n::mtoncm. lirasowsl<i stworzył na kanwie sztuki Przybyszewskiej 
"•'dowisko epickie du~ego wymia r u, w którym widoczne stają się procesy hi
storyczne, a także zademonstrow::me grauic~ wolnej woli człowieka w rarnach 
konieczności. Hohc:•pi1~ rTl' rozu1nk, ~e rozpe:tanie fali terroru, która sięgnie 

głowy Dantona, może być bardzo niebez11ieczn1', a nawet zgubne zarówno dla 
rl'.wolucji, jak i dla niego •amego. J ~ st człowiekiem o wspaniałym, przenikli
wym mózgu, umie patrzec '~ przysz to> ć, wid>.i konsekwencje każdego pociąg

nięcia o kilka ruchów naprzód, jak dobry gracz w szachy. I dlatego broni się -
ta k dlugo , jak tylko to jc·st możliwe - przed rozpoczęciem sprawy Dantona. 
Sytuacja j.-dnak go zmusza w kol1cu do tego, aby powziął decyzję. Glębolti 

tragizm po!ttaci Uobcspienc'a tkwi \\łaśnie w tym, że wi on, zdaje sobie do
skonale sprawę z ~ego, jak bardzo sprawa Dantona wciąga jego samego w od
męty terroru. A jf'.dnak ni<' może się cofnąć przed tą decyzją, musi iść dalej 
drogą konieczności l1i!'\toryc1.nej. 
Za równo insc('nizacja, jak i gra czoło,vycłt aktorUw przedstawienia stoi na u·y
sokim poziomie. Trudno tu wymieniać wszystkich, ale warto wspom nlet przy
najmniej o protagonistach. Rolę Dantona gra znakomicie Stanisław lgar, dy
namiczny, ~ugcstywn„ · , \\ ładczy. Wierzymy nlu, :że był \\·ielkim mówiąc, tr~t

bunem ludu, który porywał masy. Robespie rre•a gra bardzo dobr>:e Igor Prze
g rodzki, podkreślając walor~- intelektualne i :<elazną wolę tego człowieka. Lecz 
tak jak u lgara nicość mur:ilną Dantona równowa:<y do pl'wnego przynajmniej 
stopnia jego frapująca inclywidualność i wielki wpływ jaki wywiera on na 
s we otoc'lenie , podobne u Przegroclzkiegu Robes11ierre nie jest t'akże mono
li tem szlal'l!l'tności, r,tlyż pod powloką swej nieskazitelności kryje głęboką po
g ard<; dla ludzi, l<tórzy go otaczają, dla ich glupoty, tchórzostwa, niemoralności. 
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Ten Robespierre walczy w imię abstrakcyjnej idei w obronie ludu w najbar
dziej ogólnym tego słowa znaczeniu, lecz nie widzi ludzi, których los mu jest 
najbardziej obojętny. Ważna jest tylko sprawa, reszta się nie liczy. 
Tak więc nie jest to w ujęciu Krasowskiego walka anioła z diabłem, białego 

z czarnym, lecz prawdziwe starcie dwóch bardzo skomplikowanych, wybitnych 
indywidualności. Robespierre ma oczywiście takie w tym przedstawieniu (zgod
nie z tekstem sztuki) rację moralną i polityczną, ale wiadomo już pod koniec 
przedstawienia, że i on przegra swoją wielką grę, uwikłany w tragiczny splot 
rewolucyjnych sprzrczności. „Sprawa Dantona" jest chyba najwybitniejszym 
dotąd przedstawieniem obecne&o sezonu teatralnego. 

ROMAN SZYDLOWSKl 

[„Nowe Drogi" nr 6, kwiecicil 19'37) 

TEATR POl,ITYCZNY WJ'. WROCLAWIU 

Dw:i teatry i to nie byle jakie wystawiły „Sprawę Dantona" za życia autorki: 
Teatr Wielki we I.wowie i Teatr Polski w Warszawie. We Lwowie reżyserował 
Edmund Wierciński w \Varszawic Aleksander Zelwerowicz. A jednak mimo 
przychylnych glosów krytyki sztuka padla z różnych przyczyn. I na niczym 
spełzly próby wystawienia „Sprawy Dantona" za granicą. 
Dopiero dzięki inicjatywie i opracowaniu Jerzego Krasowskiego Przybyszewska 
osiągnęła swe wielkie (niestety pośmiertne - zmarła bardzo młodo w roku 
193S) zwycięstwo. I oto w przeszło 30 lat po jej śmierci, a w blisko 40 lat od 
napisania „Sprawy Dantona'' mogliśmy przekonać się we Wrocławiu, że jest 
to sztuka wybitna, kto wie czy nie najlepszy utwór dramatyczny międzywo
jennego dwudziestolecia. 
zasługa Jerzego Krasowskiego polega nie tylko na odkryciu „Sprawy Dantona", 
lecz także na jej znal«1mitej inscenizacji. 
Krasowski dba o dynamikę i napięcie akcji, którą mimo długości przedstawie
nia (3 i pół godzin) fascynuje przez cały czas widownię, rysuje bardzo precy
zyjnie postacie dramatu i świetnie punktuje ich spięcia. Jest to w tym ujęci.u 

dramat, podl!jmując>• problem}" jak najbardziej aktualne po dziś dzień, . którego 
słucha się z zapartym tch„m, jakby dyskusja na temat wolnej woli w "irain
cach konieczności toczyła się wciąż i nadal, a nawet wybiegała w bliższą czy 
dalszą przyszłość. To chyba jedno z najlepszych przedstawień, jakie widywałem 
po wojnie na scenach polokich teatrów. 

ROMAN SZYDLOWSKI 

(„Trybuna Ludu" nr 127 :z; 9 V 1967] 

„SPRAWA DANTONA" - NIEZWYKLY FENOMEN 

Sprawa Dantona jest sztuką o jednym z fragmentów wielkiej rewolucji. Uka
zuje rozgrywkę romięd1y grupą Robespierre'a a Dantonem jako przywódcą 

„wyrozumiałych". Ale jest jednocześnie sztuką o mechanizmie i sensie rewo
lucji w ogóle. Niezwykle prz1mikliwą i głęboką ( ... ] 
Wodzowie rewolucji pr2ychodzą i odchodzą, mają ró:i.ne taktyki, zie i dobre, 
padają ofiarą osobistych namiętno,;ci, własnych i cudzych błędów, własnych 

albo cudzych słabości - rewolucja pozostaje, trwa, idzie naprzód, pomimo 
wszystko .•• Taki wydaje się najogólniejszy wniosek wynikający z wrocławskiego 
widowiska. Piszę widowiska, a nie sztuki Przybyszewskiej , poniewa:I: w tym 
wypadku to trochę nie to samo. Przedstawienie Krasowskiego ujmuje te spra
wy z perspektywy dzisiejszej poprzez doświadczenia późniejsze, z natury rzeczy 
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bogatsze od doswiaric1.ci1 Przybysiewskiej. Niceo inaczej wyważa też Krasowski 
prnporcjc pomiędzy postaciami Dantona i Robespierre•a . Wyważa je równo
mierniej, sprav.iedliwiej. R zecz całą głęboko i wstl"l:ąsająco obiektywizuje. 

ANDRZEJ WŁADYSŁAW KRAL 

[„Teatr" nr 10, 15-31V1967) 

SPRAWA DJ\STONA 

Jest to rzecz krwi5ta i śmia:-:1, n a pi sana z nerwem i autentyczną pasją 

z pasją i zaciśniętym lml:il<iem, kreślona erubymi czarnymi krechami: bez 
finezji zape\\·ne, ale z 11r:le11il<liwą inteligencją i trzcźwyn1, surowym, nż okrut
nym widzeniem procesu !1istoryczncgo i zaplątanych weń ludzi - bez złudzeń 

i naiwnych deklaracji, bez fałszu i pato'u bez jednoznacznie brzmiących fra
zesów i rozciamkanych sentyinencików, bez krzty la.Itieru wreszcie. 
„Sprawa Dantona" - to dylemat rewolucji w jej okresie krytycznym i w sta
nie wojennym. Sytuacja obl~·żo>.ej „twierdzy" jes t tu właśnie rzeczywistością 

namacalną - nie mitem - i bronią rewolucji staje się terror. Czy i w jakim 
zakresie jest to broń w tej sytuacji konie czna, jedyna, niezastąpiona7 Czy 
i w jal<im zakresie ta broń obosieczna służy głębiej pojętym celom i tre
ściom i przy~złości rev.,olucji. a \V jakim stopniu szkodzi in1 \Y istocie? 
Są to pytania ~cneralnr, wymagające j ednak odpowiedzi konkretnych to zna
czy historycznych. Mechanizm waJ·ki politycznej i orężnej jednocześnie - sy
tuacji zarazem rewoiucyjnej i wojennej - prowadził zwykle do posunię("ia 

i metod rodzących term ~: jest to po prostu, jakkolwiek byśmy je dzisiaj oce
niali, doświadczenie historyc1.nc nie jednej tylko, ale paru co najmniej nowo
żytnych rewolucji, które w takiej S}' luacji się znalazły. \Vicmy o tym. Ale 
wiemy także . iż sam z kolei n1echanizm t~ rroru, gdy ruszy z miejsca, ro"Arasta 
się w specyficznych warur.l<ach ŻY"-iołowo: staje się siłą samoistną - umyka 
kontroli ba~niowego Vcznia Czarnoksic:żnika, narzuca ·własne normy i kon
wencje, jakże często nie obliczalne. 
Dzisiaj powi1•<lzicliby,;my, :źf' dokonuje się właśnie w takich okolicznościach 

alienacja mechanizmu tHron1 w rewolucji. Ale nie chodzi tu przecież o spro
wadzenie rzeczy aż nazbyt i-;tolnych do modnego terminu, choć w tym przy
padlrn jest on jak na.i właśc i wny i poglądowo niemal ujawnia treść nadaną 

mu przez l\larksa. Chodzi n atomiast o ów dyle mat rewolucji - dylemat tra
giczny: o u:i.ycic broni, która w szczególnej sytuacji jest naprawdę lub wydaje 
się być konieczna, a julnocz~,;nie zgubna w dal&Zej perspektywie. Zgubna dla 
rewolucji. Zgubna dla re\11,rulucjoni!o_,łów. 

I tak właśnie dylemat o kapitalnym niew:1t11liwie znaczeniu stawia Przybyszew
ska jako oś i problem " ' uki. Dylemat rewolucji jest w tym układzie - tak 
jak to widzi autorka - clykmatem osobistym Robesp lerre'a, który sam tylko 
jeden, potlobno, dostucga ów sph4tany węzeł konieczności, przeczuwa konsek 
wencje terroru, chce i próbuje it:h uniknąć, ale nie jest w stanie. Sam zresztą 
padnie ich ofiarą już w trzy miesiące po opisanych w sztuce wypadkach [ ... ] 
Trudno zaprzeczyć, że '-v ż;.,Unym utworze dran1a t ycznym ostatnich paru dzie„ 
sięcioleci nie został z taką prawdomównością a przy tym tak jawnie, tak bez
pośrednio i w pclnym świetle wprowadzony na scenę ów dylemat tragiczny 
rewolucji. 
Po\viedzmy i to je szcze: jakże niewiele jes t w istocie \\»Spółczesnych utworÓ\\' 
scenicznych o votlobnej konwencji - utworów więc dotykających materii po
litycznej poprzez temat historyczny - takich, w których dałoby się odnaleźć 

"'ięcej n'iż w tyn1 dran1;~ciP żywych treści, a nade wszystko Zywych, ot·war„ 
tych, istotnych pytań, zastępujących tutaj pospolitą w tym gatunku deklara
tywność i naiwną czytankO"wość, ilustro\vanie tez jednoznacznych, założeń 

z góry przyjętych i po~1mlitych banałów. 
JOZEF KELERA 

[„ODRA" nr 4, kwiecień 1967) 
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FELIETON AKTUALNY 

Nieczęsto zdarzają się premiery wyzwalające szerokie obszary skojarzeń. Prze
żyłem taką przed tygodniem - „Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej. 
Gdyby „Sprawy Dantona" nit' opierała autorka na realnych stud iach ir6dło
wycb, gdyby jak jej poprzednicy, Bilchner i Romain-Rolland, poprzestała je
dynie na historycznym pretekście, miałaby zadanie ułatwione, ale nie stwo
rzyłaby dzieła wybitnego, bo silą „Sprawy Dantona" jest jej historiozoficzny 
aspekt. 
Dlatego dobrze się stało, żP teatry nasze sięgnęły właśnie po to dzieło. Z per
spektywy lat patrząc na dramaturgiczny dorobek międzywojennego dwudzie
stolecia „Sprawę Dantona" zaliczyć mu&imy do najwybitniejszych pozycji tego 
okre;,u, a w dorobku ostatniego dwudziestolecia nie mamy sztuki, która by 
w sposób tak śmiały i żarliwy stawiała problem rewolucji i jej mechanizmu. 
'7.ma:rtwychws t.a.n ie „~pr :..wy D :l.ntona" na &c enie wroclawskiei j~st C7.ymś wi~ce j 

niż wydarzeniem sezonu. Jest szlachetnym aktem odwagi i ambicji artystycznej, 
na jaki nieczęsto zdobywają sit; teatry. 

TADEUSZ BANAS 

(Audycja radiowa 19 lutego 1967, godz. 11 .30] 

PRZYBYSZEWSKA U KRASOWSKIEGO 

Jest to rzecz o mechanizmie rewolucji. Sztuka o zasadach gry i właściwościach 
terroru niezbędnego do podtnymania władzy w warunkach rewolucyjnego 
wrzenia. Terroru rządzącego sii; własnymi prawami i rozrastającego się jak 
rak w organizmie, aby pochłonąwszy wykonawców i projektodawców obrócić 

się przeciwko najlepszym synom w powszechnej podejrzliwości i nieufności. 

Aby spiętrzyć się i wynaturzy!' w la1icuchu prowokacji i przeciwdziałań, inicja
tywy i kontrinicjatywy, w procesach dokonujących się w samym wnętrzu Ko
mitetu Ocalenia, wśród napięf wzniecanych i skupiających się wokół wielkich 
indywidualności wciągniętych w mechanizm wzajemnego unicestwiania. Ten de
moniczny schemat rewolucji, która obok przesileń politycznych I społecznych 

pozo~taje równiP.:i. walką indywidualności, okrywa Przybyszewska psychologicz
nym i środowiskowym konkretem. Na szkielet historiozofii nakłada tkankę 

historii, przez co powstaje rekonEtrukcja mo:ie nie najwierniejsza w szczegółach 

obyczaju, ale za to wierna przekazom i imponująco plastyczna w swojej nie
wątpliwej i drapieżnej teatraluoś~i [„.] 
Przybyszewska nie poprzestaje na sprawiedliwym i sugestywnym relacjonowa
niu postaw. Próbuje je analizować. Dba o genealogie I uwierzytelnienia -
w czym wyrazn1e pomaga jej Krasowski. Konflikt polityczny obracający się 

wokół walki o zasadnośf I cele terroru, którego Danton jest w tym momencie 
namiętnym przeciwnikiem, oraz podjęte przez niego zabiegi o pokój, bez
względnie zwalczane przez Robespierre•a, są oczywiście epizodem, ale epizo
dem znaczącym jelili nie przełomowym. Scierają się tutaj nie tylko dwie Tacje. 
Dwie przeciwstawne sobie konstrukcje psychofizyczne wchodzą w stan głębo

kiego zadrażnienia i nie wiadomo do końca, co jest przyczyną a co skutkiem, 
czy szansa porozumienia przekreślona zostaje przez rozbieżność interesów i pro
gramów połltycznycb, czy te7. raczej pn:ez rodzaj Idiosynkrazji, gdzie aste
niczny, płomienny Robespierre reaguje na nieco cyniczny sybarytyzm pyknika 
Dantona. Teatr t f'go n ie rozstrzyga, teatr to pokazuje. Wnioski nale:lą do nas, 
a wyrazistość konfliktu i walor relacji sprawiają, że dramat Przybyszewskiej 
nam, spragnionym w teatrze ważkiej dyskusji I prawdziwego, to znaczy spo
łecznie lub historycznie sprawdzalnego, dramatu, wydaje się rewelacją. 

Krasowski zbudował na kanwie „Sprawy Dantona" przejmujący i rasowy dra
mat polityczny, dramat racji i pomyłek rewolucji l poświęcił wazyatko dla 
uplastycznienia tego zamierzenia. Klarownolić i czystość inscenizacji szła więc 

w parze z wyrazisto!\cią jej najistotniejszego nurtu.„ 
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Nie ulega wątpliwości, że teatr przr.mfnvil pełnym głosem. Dal sztukę, której 
polityczna i historyczna pasja zapewniła jej żywą aktualność. W czasach gdy 
farsa staje się objawieniem, gdy dramaturgia obyczajowa natrafia na nieprze
widziane przeszkody, taki tf'atr, otwarty dla prawdziwych namiętności i wiel
kich napięć historii, staje sit; przejawem ambicji, przypomnieniem wartO!;ci, 
o jakich zapominamy, jak sądzę, zbyt niefrasobliwie. 

UCZUCIE PlłZYJEl\tNEGO CHLODU 

J. P. GAWLIK 

[„życie Literackie" nr 21 z 21V1967] 

Ręce leżą osobno Szpada leży osobno 
Osobno głowa i nogi rycerza w mięk

kich pantonach 

(TREN FORTYNBRASA) 

Wrocławska premiera „Sprawy Dantona" zapowiadała się już od dawna sensa
cyjnie. Autorka tej s;,tuki - mało znana literatka lat międzywojennych - była 

córką Stanisława l'rzybys~ewskiego i powiadano nawet, ie była najwybitniej
szym, życiowym dzie!~m autora „Homo sapiens". Sama zaś sztuka - przed 
wojną drukowana zalcd·wie we fragmencie .• po wojnie nie wydrukowana w ca
łości - była w latach trzytl:r.iestych dwukrotnie wystawiana i już wtedy ujaw
niła swą pojemność i wieloznaczność. Jest to bowiem tragiczna kronika kilku 
tygodni Wielkiej Rcwoh1cji Francuskiej i tragiczna kronika walki politycznej 
dwóch postaci tej rnwolucji: l\laximiliena de Robespierre•a i Gcorgesa J. Dan
tona. 
Danton był tym politykiem, który u.legł walcząc z terrorem. Robespierre był 

tym politykiem, który ulcgl walcząc terrorem. Danton w tragicznej dla siebie 
-chwili za\\ahal się przed ui:yciem przemocy, mówiąc: „Wolę być zgilotynowany, 
niż gilotynować". Robespierre w tragicznej dla rewolucji chwili był rzecznikiem 
„Ustawy o pode,irz:mych", która w sześciu punktach stanowiła, że wszyscy są 

podejrzani. Danton. był politykiem, któremu się nie powiodło i został zgiloty
·nowany. R<•bespierre był politykiem, któremu się powiodło i też został zgiloty
nowany. Danton został zgilotynowany przez terrorystów z woli i na rozkaz 
Robespierre'a. Robc•pierre także został zgilotynowany przez terrorystów, ale 
wbrew swej woli. Danton w•tępując na •zafot powiedział do kata: „Nie za
pomnij pokazać mojej głowy ludowi. Warta jest tego". Robespierre nie mógł 
zażądać od kata, by pokazał jego głowę ludowi, bo bolały go zęby i głowa była 
dziurawa. Osaczony nocą przez przyjaciół, którzy stali się nieprzyjaciółmi, po
stanowił się zabić, ale - trafiając często do innych - nie potrafił trafić do 
siebie, st-rzaskał Sobie tylko dolną szcz~kę. W pośmiertnej masce Dantona jest 
·patetyczny spokój człowickc„ który przegrał ze swoim losem. Pośmiertna ma
ska Robespierre•a przypomina fotografię starej obwiązanej chustką baby, u któ· 
rej dentysta właśnie 1·ozpo7.nal „gingivit.is t stomatitis ulcerosa" . 
W dziejach śmierci Dantona i Robespie rre 'a ujawniła się jeszcze raz odkryt.a 
przez Marksa i tutaj zredukowana do następstwa jednostkowych ludzkich ln
SÓI\ - powtarzalność historii, która upadkom tragicznym przydaje następstwo · 
upadków komediowych: „Bogowie greccy, których już raz śmiertelnie ugodzono 
w >Prometeuszu w okowach< Ajschylosa, musieli jeszcze raz umrzeć komicznie 
w dialogach Lul•iana. Skąd ten toi< historii? Aby ludzkość mogła rozstać się 

pogodnie ze swoją przes·r.ołości;;•'. 

„iecz czymże j est śmierć bohaterska 
\Vobec wiecznego czu\va~ia" 

(TREN FORTYNBRASA) 
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\\'roclawsl<a pr~miera „Sprawy Dantona" zapowiadała się już oddawna sensa
cyjnie, bo nic jc•l to sensacyjna sztuka o upadku bogów. Na szczęście! To, co 
prz~d chwilą napisałem o Dantonie i Robespierze, da się wprawdzie wyinter
pretować z historii, ale sztuka l'rzybyszewskiej jest czymś więcej - jest in
terpretacją historii. Jest ambitną Fró\Ją powiedzenia w porządku dramatycznym 
tego, co Marks sformułował w porząóku historiozoficznej refleksji: „Historia 
nie czyni sa1na nic, nic po~:iada niezmierzonych bogactw, nie walczy w ża.dnej 
walce! To człowiek, człowiek Ż}"Y.·y, człowiek rzeczywisty, który działa, ·walczy: 
historia nie jest niczym innym, jak działalnością człowieka, który dąży do wła

snych celów". 
Danton Przybyszewskiej zostanie \';prawdzie zgilotynowany - jak to było w hi
storii - ale niczego t1istoryczncgo katu nic powie; dotlmie swego gardła, znaj
dzie tam miejsce na nóż i powie co~ histcryc·.incgo: 
- Wrażenie miłego chłodu. Tak powiedział lekarz, psiakrew! Miłego chłodu! 

A niechże go jasna cholera! 

Robf'Spierre organizuje terror, ale mu nie ulega; przema\\Tia, ale myśli; kaszie, 
ale nic umi~ra. Walczy, ale c?uwa: w:>.lczy czuwaniem. Jest to sztuka o dwóch 
wybitnych luóziach, którzy rozpętali historię, rozgrywają pomiędzy sobą hi
storię, stworzyli historyczne instytucje; te wymknęły im się z rąk. Danton 
stworzył Trybunał Rewolucyjny. Trybunał Rewolucyjny skazał Dantona. Ro
bespierre uprościł procedurę Trybunału Rewolucyjnego, wyrzucił z niej prze
wód dowodowy, wprowadził wyrokowanie zaoczne; potem już poza sztuką -
procedura uprościła się 5ama. 

Po zapadnięciu kurtyny Robespierre zostanie zgilotynowany; procedura giloty
nowania jest już tak prosta, że trybunał ograniczy się jedynie do stwierdze
nia jego tożso1n0Sci. Dlatego ta sztul<a jest tal<a zaborcza, nie mieści się na 
scenie, chce anektować widzó\\', \I/Cielić ich do akcji, zrobić z nich chór histo
rycznej tragedii. Taki chór, o jakim pisał do Marksa Ferdinand Lassalle: 
„Uważam za niemałą zaletę tragedii kulturalno-historycznej - to znaczy ta
kiej, której cele i walka idei są tak blisko związane z teraźniejszością, iż czy
nią to n1ożli\\•ym - że \\' ten sposób \vspólczesna świadomość \vidza staje się 
jakby chórem, do którego zwraca się bezpośrednia akcja tragedii i cierpienie 
bohaterów". 

„Teraz kiedy 
porozmawiać 

m<:żczyzną" 

zostaliśmy sami możemy 
książG jak mGżczyzna z 

(TREN FORTYNBRASA) 

Wrocławska premiera „Sprawy Dantoua" zapowiadała się już od dawna sen
sacyjni~ i nie stała się sensacją. Na premierze widziałem kilku zasłuchanych 

zafascynowanych \vidzów; reszt.a sali była 1nilczeniem, ale to m ilc'Zenie nie 
należało do Teatru . Nie wiem dlaczego! Może akcja tej sztuki jest aż tak za
bo rcza, że raczej wchlonęłahy teatr, niż dala się przez teatr okiełznać? [ ... ] 

Jestem po stronie Teatru Polskiego, który wystawił „Sprawę Dantona". Dlatego 
tak bardzo martwię się, że już na premierze przerzedziły się rzędy, chór - ta 
społeczna świadomoo\ć tragiczności rozgrywanej na scenie sprawy - wyszedł 

prz~d końcem przedstawienia; albo nawet przed dziesięciu laty. Chór znudzony 
historycznymi dyskursami pospieszył do domów, bo może w telewizji dają 

coś rozrywko\vego, nie us!yszał więc co Danton mówił do niego w imieniu 
7espołu oskarżonych: 

„Znam cię, ttu~zczo. Wiedziałem, że będziesz stać i gapić się, o tak - jak 
stado wołów - gdy mnie zwią·r.anego po 'Wloką pod nóż. Ale żeby w tej sro-
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motnej chwili rechotać śmiechem kretynów... to już więcej, niż podłość. To 
twoja niezgłębiona, niechlujna głupota, bezmyślna trzodo. Więc za to jedno -
:l:eś głupia jak but - za to przeklinam cię, pospólstwo, ty mierzwo ludzkości". 

„a ta woda te słowa cóż mogą cóz 
mogą książę• 

(Zbigniew Herbert -
TREN FORTYNBRASA) 

Po premierze dołączyliśmy do tych, co wyszli wcześniej i stali już w kolejce. 
Nie \Jyla to kolejka po chleb, chleb mamy w domu, i kiełbasę, i herbatę, j e
chaliśmy do tych domów; była to kolejka do autobusu. Nikt nas nie śledził, 

nie podsłuchiwał, przeszedł milicjant, dołączył do kolejki; prywatnie, też po 
robocie jedzie do domu. Możemy mówić, możemy mówić wszystko, nawet 
o sztuce. Nie każda sztuka nas pociąga, mówimy, nas pociąga sztuka, w której 
są tańce. Nie, mowimy, tańce nie wystarczą, nas pociągają szansoni.ści. Mnie 
nie wystarczają szansoniści, mówimy, mnie pociąga nieszczęśliwa miłość szan
sonisty do tancerki. i\1ebłe mają podrożeć, mówimy, tak mówią. Płot.ka, mó
wimy, przecież ons wprowadził udogodnienia w sprzedaży mebli, gdyby miały 
podrożeć, nie wprowadżilby udogodnień; a poza tym potaniały lodówki. Czy 
państwo macie lodówkę, mówimy, lodówki trzeba kupować w zimie. \V zi m ie 
lodówki, mówimy, to śmi1:szne, w zimie lodówki. Jaka tam zima, mówimy, 
zaledwie parę stopni. Autobus podjeżdża, mierzwimy się w kolejce, śnieg 

chrzęści pod nogami. Ogarnia nas uczucie przyjemnego chłodu. 

KLEMENS KRZYŻAGÓRSKI 

[„SŁOWO POLSKIE" 48, 26-27 luty 1967] 

DZIEWIĘĆDZIESIĄTY TRZECI 

ZAGADKA 

Ta sztuka przypon1ina los czło,vieka. Od czego się 2aczęło? Nie \vien1y. Czyn1 
się sko1ic'Zy? Próżno usiłujemy odgadnąć; najlepsze wróżby okazują się za
wodne. Tak, tu nie n1a ani początku, ani koi1ca. A i to, co jest \V środku, 

trudno ułożyć logicznie po kolei. 
Jednak jest w niej co§, co zmusza do pamiętania i medytacji. 
Stylistyczna konfrontacja wykwintnego rokoko - z grożą żywiołu społeczńego, 

sięgającego zenitu chwały i okruciei1stwa (bo pełen chwały i okrucieństwa, 

wzniosłości i czegoś, co przeraża, jest ów „lud, który przestał być motłochem") 
- robi wrażenie przejmujące i długotrwałe ( ... )1 
Czego uczy do~wiadczenie? Wielu rzeczy, między innymi tego, że ludzie pra
gnący zrozumieć samych siebie i świat, który ich otacza, ludzie pragnący dzia
łać według tego zrozumienia, to znaczy ustalać pewne cele i środki ku nim 
wiodące - ponoszą przeważnie klęskę. Biada racjonalistom! Kant tłumaczył to· 
faktem, że instynkt jest nieomylny, podczas gdy rozum popełnia błędy, sku
teczniejsze zatem jest dziaianic oparte na instynkcie, niż na intelekcie. Bergson 
dowodził wyższości intuicji, irracjonalnej, nie dającej się nawet zartykułować, 
nad wszelkimi myślowymi zabiegami wobec rzeczywistości... No tak, czasem 
myślę, że najgłówniejszą przyczyną rozmaitych klęsk tyciowych, ponoszonych 
przez racjonalistów, jest to, że nie są oni w stanie wyobrazić sobie do jakiego 
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stopnia cz łowiek moż;, działa ć przeciwko swoim najżywotniejszym interesom. 
Przypatrzcie się dziejom r c,Yulucji, upadkó w rozmaitych monarchii i republik, 
bankructw ekonomicznych i politycznych; to nie tyle przeciwnik niszczy prze
ciwnika, ile raczej człowiek - gru pa, klasa, czasem naród - wyk a 11 cz a 
sa m siebie; bez tpg-o współll z ial ania skazanych przez los żaden l\'yrok 
śmierci nie byłby mo~liwy do wykonan ia. 
Co jest fascynujące w opowieści scenicznej Stanisławy Przybyszewskie j? Skłon
nośl- do samozagłady. Jaki~ przed ziwny t r o pizm skłania córkę do odmowy wy
jazdu za granicę , choć tu, w r e wolucyjnym Paryżu, grozi je j t y lko nędza , 

s trach, upokorzenie i przyp::u!kowa, bezcelowa ś n1ie rć. Ten sam tro p izm oddzia
łuje na jej brata; jego ges ty, j ego zamierzenia na rzecz żyrondy nie stanowią 
działania polity cznego -· są t ylko pre t e k s tem do samobójstwa. \V tym calym 
towarzystwie jedyn ie ojciec zachowu je jaki taki zdrowy rozsądek i chęć do 
życia mnie j więcej po ludzku i z se n sem, jaki jest w danych okolicznościach 
możliwy. 

Właśnie za to spotyka go p róba d enun cja cji ze strony córki. 
To chyba jednak nie wszy~ tko; gdyby sztuka Przybyszewskie j dotyczyła tylko 
mechanizmu owej samozag<ad. , o której la k często piszę w niniejszych felie
tonach, byłaby rzeczą nicw~ tpJi w ie ciekawą; ale jest w niej jeszcze coś, co 
nadaje jej jeszcze jeden, w zbogacaj cy, ciekawy wymiar. 
Między córką a ojeem z:t chndzi sto ·un e k szcze1:ólny. Złożyło się tak, że męż

czyzn_a ten zo stał \V y i d e a I i z o \\' a n y przez dziewczynę. Chciała go widzieć 
monumentalnym, wzniosły1n, nicz\vykłym. Rozczarował ją. Im większa ideali
zacja, tym ostrzejsze rozc:tarowanie , tym drapieżniejsza demitologizacja. Nie je
steś więc na miarę moich n1arz e ń i \vyobraże ri? Gii1 więc ... Giń \\r i ęc jak szczur 
~agryziony przez inne szc1.;ury w wiadrze, gdzi nie ma nic prócz , mieci. 
Właśnie jednak w mome n c ie, ki edy dziewczyna zadaje taki cios własnemu ojcu, 
ten pokazuje swoją klas . limie przy j ąć swój los z godnością; o takich ary
stokratach mówiono w czasie R ewolucji F r a ncuskiej: niezdolni do życia, jakże 

pięknie umierali. Czy ten rod zaj wielko :!i c i zaspokoi marzen ia córki·~ 

JERZY l\IILEWSKI 

[„!U E R UNKI" nr 5, 16 lutego 1969 i' .] 

DNI TŁUSTE (NA MAŁYM U~RANIE) 

Prapremiera „I>ziewit;l-clzic~i:~trgo trzeciego", dramatu Stanisła\vy Przybyszew
skiej, odnalezionego w j ej pośmiertnych papierach , to następne optymistyczne 
wydarzenie tygodnia. Sz t uka szla z \Vroclawia i warto odnotować, że to Wro
cła\v stał ~ię obecnie ośrodkic1n, z któ reso coraz częściej pojawiają się w pro
gramie ciekawe, na wysokin1 poziomie artystycznym, pozycje repertuaro\ve. Re
żyser Jerzy Iirasow~k i, który poprzednio zr alizował na scenie inną sztukę Przy
byszewskiej poś więconą również wyclarzeniom rewolucji francuskiej, głośną już 
„Spra\\rę Dantona" - uczynili z „Dziewięćdziesiątego trzeciego" pasjonujący 

spektakl telewizyjny. Rzecz rozegr:t112. w płaszczyźnie wielkich konfliktów mię
dzy bohaterami, postaw ionymi w sytuacjach ostatecznych, prezentowała nie 
tylko ciekawy problem postaw ludzkich w obliczu wielkich wydarzeń, lecz 
takż~ wybitne walory c1ram«tycznc i sensacyjną wręcz akcję. 

BARBARA KAŹMIERCZ1\K 

[„KURIER POLSK I" nr 23, 28 stycznia 1969 r.1 

Teatr Telewizji z \Vrocławia przedstawił sztukę Stanisławy Przybyszewskiej pt. 
„Dziewięćdziesiąty trzeci" w adaptacji i reżyse rii J. Krasowskiego. Córka Przy-
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byszewskiego IJyla wlaśr.iwie do tej pory zapoznaną autorką dramatyczną 

w Polsce. Malo kto wiedział, że pozostawiła po sobie trzy dramaty stanowiące 
moim zdaniem poważną pozycję w twórczości teatralnej dwudziestolecia. 
(Przed wojną wystawiono jej „Sprawę Dantona'', ale sztuka nie znalazła uzna
nia w oczach kry~yków). l"a tle dość ubogiej dramaturgii lat międzywojennych 
sztuki Przybyszewskiej zyskały na pewno na swej wartości, stanowią dziś po
ważny wkład w naszą literaturę dramatyczną. Sztuki te oparte na motywach 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej z dużą wnikliwością psychologiczną i wiedzą 

historyczną poruszaj'! problemy humanistyczne. Przedstawienie wrocławskie 

przekonało chyba wszystkich widzów, że Przybyszewska to talent z prawdzi
wego zdarzenia i że to „nowe odkrycie jej przez Krasowskiego ma duże zna
czenie dla naszego pisarstwa. 

(ZRZĘDZI AN) 

DZIEWIĘCDZIESIĄTY TRZECI 

„Dziewięćdziesiąty trzeci", podobnie jak „Sprawa Dantona" i trzecia sztuka 
Przybyszewskiej - ukazuje jedną z twarzy rewolucji francuskiej - tu w ka
meralnym dramacie psychologicznym. Ale ukazuje po mistrzowsku. Niewiele 
jest dziel teatralnych o tak zawiłych i ostrych konfliktach przedstawionych 
z takim wyczuciem sceny i taką znajomością głębi i 
c:hiki. Tu rewolucja pokazana jest na styku dwóch 
w splocie tragicznych powiązań; fascynacja rewolucją 

(Maude - Marty Ławińskiej) i fascynacja romantyczna 

zawiłości ludzkiej psy
fOrmalnie wrogich sil 

z pogranicza perwersji 
(jej brat Denis); poka-

zany został ludzki dramat księdza Michot (F. Matysik), w zderzeniu rewolucji 
i Kościoła, I wreszcie ojcowski dramat księcia de la Meuge (Adolf Chronicki). 
ł'ascynacja autorki tym brzemiennym dla całej Europy i ludzkości okresem 
dziejów przepełnia też jej bohaterów, a ich konflikty, dramaty, wątpliwości 

są również udziałem i naszych czasów. [P) 

[„Sł"OWO POWSZECHNE" nr 21 25-26 stycznia 1969 r.] 

TANIEC NA LINIE POSŁUSZEŃSTWA 

... jest to okres, ów przełom osiemnastego i dziewiętnastego wieku, szczególnie 
pasjonujący - mówi reżyser. - Oczywiście ze względu na natłok wydarzeń. 

Ale nie tylko. Główna sprawa to, jak mi się wydaje, pewna przekładalność 

wydarzeli. Historia jest wiedzą, bez k tórej trudno zrozumieć zjawiska współ

czesne, wymagające dystansu, który może zwrócić uwagę na pewne ciągi logi
czne. Pod koniec osiemnastego wieku rodziły się właśnie nowoczesne pojęcia 

narodu i państwa oraz patriotyzmu, stwarzaj:1cego nowy rodzaj więzi pomiędzy 

ludźmi, która przetrwała do dzb\, 
(JASI 

[„EKRAN" nr 3, 19 stycznia 1969 r.] 

Marta Ławińska (Maud), Adolf Chronicki (De la Meuge), Andr.c.:cj 
Hrydzewicz (Jose) 
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·z LISTÓW STANISŁAWY 
PRZYBYSZEWSKIEJ 

Do Stanisława Pn;ybyszewskiego Gdańsk, 25 V [19] 27 

Żyć mi się dziś nie chce. Jakiś dziwaczny nakaz wewnętrzny kazał 
mi pójść na dworzec i kupić prawdziwe gazety. Nie zdarzyło mi się 

to dotąd ani razu. Kupiłam więc - od Z(l,chodu na Wschód - „Conti
nental Daily Mail", „Humanite", „Vossische Zeitung", „Danziger Volks
stimme", „Rzeczpospolitą", „Eks~res" i „Kurier" (oba czerwone, sic!!!) 
i - nic więcej. Ale to wystarczyło, by się dowiedzieć, że Anglia zer
wała stosunki handlowe z Republiką Sowiecką. Chryste, czemu ko
niecznie dziś musiałam sprawić sobie tę ucztę duchową? Teraz żyć 

mi się nie chce; próbuję ogłuszyć się czytaniem, ale nic nie poma.ga, 
Wiem tyle, że skutki tego kroku poczujemy wnet - pierwsze skutki -
a dalszych nikt by sobie na razie wyobrazić nie mógl. Daremnie staram 
się pocieszyć, że druga, jeszcze potworniejsza wojna światowa nie może 
nastąpić w kilka lat po skończeniu jellnej; wiem, że człowiek po to 
żyje, by slużyl Komuś za materiał do doświadczeń i że wobec tego 
zniesie wszystko, absolutnie wszystko; kracze tylko z bólu tam, gdzie 
każde zwierze już dawno spoczywa słodkim snem padliny [ ... ] 

Do Antoniego Słonimskiego 
Gdańsk, 27 VIII 1927 

Brak nam uczuć tak, jak nam brak slów . Popadamy w głuche 

osłupienie wtedy nawet, gdy mamy przed sobą fotografie i opisy. -
A gdy i tego zabraknie, kaznodziejo? Czy przeciętny robotnik, kucharka, 
urzędnik, nauczyciel, lekarz ma sposobność dowiedzieć się czegoś kon
kretnego o tych tysiącach piekieł, które nas otaczają? Czyta gazetę, gdy 
odpoczywa po gorzkiej robocie i szuka w niej rozrywki, odświeżenia; 
mimowiednie unika tego, coby mu ciężyło - albo zapomina: to prze
ważnie tak odlegle od jego krążka int resów, tak oderwane! - A jeśli 

nawet (o rarissima avis!) nie jest obdarzony tym znieczuleniem na 
odlegle zlo, to gazety same strzegą z macierzyńską troskliwością nerwy 
jego przed wstrząsami. Podczas wojny znajduje wśród pustynnej bieli 
konfiskatów same wybuchy radości: Wielkie zwycięstwo! XOOO wrogów 
padlo! I pełne zachwytu opisy, jak miłym, zacisznym, zdrowym jest 
życie w rowach strzeleckich. W warunkach zwanych normalnymi m i esz
czanin dowiaduje się dokładnie, jak wygląda pokój, gdzie Chamberlin 
mieszkał- po przylocie; nie wie i nie dowie się, jak mieszkają i jak 
żyją bezrobotni w jego własnym mieście. Pobierają zapomogę? No to 
im się lepiej powodzi niż nam. - Wie, ile ma pokojów, jak jest 
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urządzony najnowszy hotel skyskraper w New-Yorku; o więzieniach 
tamtejszych ma ustalone pojęcie, że wyglądają podobnie. Kto słyszał 
kiedy natomiast o „III. grade"? Lub o francuskim „doublage" w Cayen
nie? - Naprzód trzeba temu czytelnikowi gazet bezustannie dzwonić 
na trwogę, zam iast go kłamstwami i przem i lczaniem uspok.ajać; t rzeba 
zamęczać, go ciągłym, niezmordowanym tocsi n, zmusić go, aby się d o
w i e d z i a l - nim się zacznie wymagać, b·y reagował. -

Do Antoniego Słonimskiego 

Gdańsk, 10 IX 1927 

Optymizm Pański brzm i jakoś - głucho [ ... ] 
Żyjemy w wieku potworny m na świeeie potw ornym, sami potwo

ram·i będąc. Zlo w niemożliwie wysokim natężeniu rozrasta się wszę
dzie - w szkolnictwie i w systemi e dyktatury, w p olityce celnej i w po
lityce Kościoła, w sądownictwie i w związkach zawodowych, w Gene
w ie, w Mandżurji, w Paryżu, na Sumatrze. Wszędzie, wzdłuż, wszerz, 
wzwyż trójwymiarowe zlo w nieskończon ej l iczbie postaci. Uciec przed 
nim nie można - panuje w wszystkich ugrilpowani ach ludzkości, 
w w szystkich gałęziach ludzkiego zajęcia i dążno ci. Otacza każdy 

1lmysł sferyczną, nieprzenikn'ioną ścianą. Więc pozostaje n am albo pa
trzeć spokojnie - i zidiocieć, bo widok n ad sily ; albo walcz yc. Skupić 
calą treść życia w silę ciosu. 

Życie rozrosło się, zmieniło doszczętnie swe postaci; dttsi się 
i paczy w formach przestarzałych od dawna, a straszliwie trwal·ych. 
T rzeba je niszczyć, by życie uwolnić. Ciężka to robota - lecz j edyna 
dziś godna sil ludzkich. By znaleźć moc niewyczerpaną i odporność do 
pracy tak zabójczej, trzeba mieć w sobie odrodcze slońce n iezachwianej 
wiary w bliskie i bezwarunkowe spełnienie żądań; trzeba naprawdę 
czuć tak, jak Pan pisze : „bliski jest dzień„." - tymczasem (bądźmy 
szczer zy, Panie Słonimski) my tej w iary nie mamy [.„] 

Nie ma przed nami nic finalnego, bezwarunkowego, żadnego szczytu; 
n ie m a t ego „bliski ego dnia" odczuw anego jako spełnienie - wiecz
no~ć; jest tylko bezpoś·rednie j utro. Tak k ró tkie, tak ciężkie, t ak pow
szechnie jak dziś . I pracujemy dla tego powszedniego ju tra w tej 
ty lko nadzie i, że uda nam się oszczędzić mu części zła dzi siejszego. 
Ze w ród bezliku zmó1', k tóre nas dziś zjadają, u da nam się zabić 
kil ka. Ki lka - wiedząc w dodatku, że m iejsce tych k 'il ku zajmie kil ka 
świeżych. - Mizerne to słońce, skąpe źródlo sil! [. .. ] 

Pierwszą podstawą klęski w r. 1794 była przedwczesność rewolucji; 
kapitalizm r ozwijal się wtedy, żywotność jego wzmagała się; to też on 
wla nie skorzy stal na przew r ocie, przejmując w l a d z ę z rąk rozbitych 
rodó w. Drugi powód upadku, to zaLeżność bieTnego ogólu od czynnych 
jednostek. 

Cale spoteczeństwo bralo aktywny udział w postępie przewrotu, 
póki walczono o najbliższe, naglące konieczności: o zasadn icze Teformy 
polityczne i adminis tr acyjne. Gdy te osiągnięto, ogól - n ie mając tuż 
przed sobą już nic pożądania godnego - zastygal stopniowo w obojętną 
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bierność. W tej bierności dopiero krystalizował się dookola rozmaitych 
wodzów (dając przy wybOTze dowód zupełnego braku instynktu) i wal
czył, gdy mu kazano - nie prowadząc już, lecz prowadzony [„.] 

Jak doszczętną była ta zależność ogółu od jednostki wodza - tego 
dowodzi fakt, że scentralizowany postęp rewolucji zamienił się - bez
pośrednio po 9. Thermidora - w bezładne cofanie się, w rozkład 

jawny. Jeszcze wyraźniej widać to po Jakobinach. Ten potężny, żywy 

organizm, rozsiany po całej Francji, by wychowywać masę i jedno
czyć prowincję z stolicą - żył myślą i wolą Robes-pierre'a . Olbrzymia 
organizacja nie przeżyła nawet mies i ą ca Thermidora. Jej także 

głowę ucięto. 

Dziś warunki zewnętrzne sprzyjają: kapitalizm osiągnął szczyt swe
go rozwoju, kręci się w miejscu, sam sobi e przeszkadza w rosnących 

komplikacjach rozstroju. Wewnętrzne warunki też się poprawiły : ży

wioł rewolucyjny posiada rozległą wiedzę teoretyczną i doświadczenie 

praktyczne lat 130. Masa j est stosunkowo uświadomiona, umiałaby więc 
sądzić samodzielnie i wystąpić czynn i e, nie popadając koniecznie w naj
cięższe taktyczne błędy. Kolektywizm rozwinął się jako metoda; kon
trola wzajemna rządzących i rządzonych, ten jedyny sposób neutrali
zacji zgubnych popędów natury ludzkiej, przestała być utopią [„.]. 

Lecz to wszystko nie eliminuje zasadniczego zla w mechanice re
wolucji: nieuniknionej konieczności scentralizowania całego przedsię

wzięcia dokoła jednostek-wodzów. Więcej: dokoła jednego wodza; gdyż 
póki ich będzie kilku na jednej płaszczyźnie, póty muszą się zwal
czać [„.]. 

Zapewne, dziś uświadomiony ogól nie będzi, e już bezwładnym i bez
bronnym materiałem w rękach tego wodza; dziś dyktator będzie ule
gał ścisłej kontroli; zależność wzajemna wodza i ogółu zrównoważy się, 

jak tego żądał Marat. Mimo to dyktator pozostanie człowiekiem; i cho
ciaż nawet kontrola zdoła zneutralizować ludzki jego egoizm, to jeszcze 
nie uzupełni indywidualnych niedoskonałości w jego umysłowym ustro
ju. Jednostronny talent, wadliwa obserwacja mogą spowodować zasadni
cze blędy, które społeczeństwo zauważy za późno [„.]. 

Nie wiem, czy to istotna cecha umysłu ludzkiego, czy też przypad
kowo dominująca u jednostek - do których należę: nie umiem two
rzyć wni osków co do przyszłości inaczej jak na podsta w ie analogii. 
Stąd zapewne cały mój pesymizm. 

Pisze Pan o „trzeźwo patrzących" politykach, którzy uważają po
kój za mrzonkę dziecinną. - Rozumi e się, że Pan walczy przeciw woj
nie wszelkimi silami, że Pan usiłuje ocucić naród z tępej apatii, na
kłonić go do protestu, do odmowy brania udziału w nowym mordowa
niu się mas. Rozumie się TÓwnież, że się Pan spodziewa skutku po tych 
wysiłkach; wszyscy mamy nadzieję, że gdy wojna zostanie zadekreto
wana, rządy potkną się o poważną przeszkodę ;:;e strony materiału ludz
kiego. Lecz to się tyczy bezpośredniego jutra; a co do nieograniczonej 
przyszłości - czy Pan rzeczywiście sam nie uważa pokoju za mrzonkę 
dziecinną? 
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Aresztowanie Robespierre'a 

Ja niestety tak. Analogia nieubłagana! - W świecie organ icznym 
pokój nie istnieje jako stan trwały nigdzie; w świecie ludzkim nie 
istniał nigdy. Walka w swych dwu postaciach: indywi dualn ej i ma
sowej jest koniecznym następstwem założeń naszej natury - t ak samo 
jak małżeństwo, mono- czy poligamiczne, stale czy przejściowe. Nie 
pTZeszkadza mi to nienawidzieć wojny i wszystkiego, co do niej należy; 
nie przeszkadza mi to nawet żywić pewnych n adziei (na p odstawie 
zaufania do woli mas), że niełatwo przyjdzi e rządom Tozpocząć nową 

partię szachów na ciele Europy. Widzę konieczność - i wierzę w mo
żliwość zniesienia indywidualnego posiadania wielkich wartości, wierzę 
zatem w możliwość wszystkich następstw tej zasadniczej reformy; po
cząwszy od zmiany ustroju. Wszystko to jest koniecznością, wymaga
ni em życia samego w obecnej jego postaci; wszystko to zgadza się m nie j 
więcej z naturą ludzką. Wierzę nawet w stopniowe zatarcie się granic 
państwowych, gdyż państwo przestaje być formą odrębnej grupy spo
łecznej; lecz w zniesienie grup (które przyszłość podzieli według za
sad odmiennych od zasady narodowości), ani w zaniechanie w alk ma
sowych między nowo ułożonymi grupami - stanowczo uwienyć nie 
mogę. 

Wszystkie te wątpliwości i przypuszczenia nie łagodzą nienawiści 
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do form nieaktualnych, z którymi walczymy - ani nie paraliżują (przy
puszczam) energii zaczepnej u czynnego bojownika. Tylko - w walce 
należy je schować do kieszeni; obowiązek mówienia i pisania prawdy 
nie rozciąga się na nie - przeciwn ie, może l epiej je przemilczać [ ... ]. 

„Bliski jest ... dzień, gdy słowa ... myślicieli nie będą się ju. ż rozbijały 

o dufny uśmiech wyższości urzędniczej". - Hm. M iejmy nadzieję ... ale 
skąd pewność, że stosm1el<: w odzów myśli do narzędz i administracji -
nie pozostanie w iek·uiki e taki sam? Wtedy nawet, gdy urzędnicy, spel
niając f unkcje zgodniejsze z potrzebami życia społecznego, staną się 

znośniejszym żywiołem? 

Wbrew temu w szyst k i emu pesymizm Pa·ński powinien by być głęb
szy od mojego. Jeśli się bowiem 11znaje potrzebę zasadniczych zmian 
i pragnie: i ch, wtedy każda przeprowadzona próba tych zmian ma dla 
człowieka znaczenie decydujące. Przecie to jedyna podstawa, na której 
można ocenić żywotną wartość swych idei, na k tórej można op rzeć wnio
ski co do PTZyszlości! - Próbę taką przeprowadzilo społeczeństwo ro
syjskie. Przeprowa.dzilo, wyzyskując j ak się dało najdokładniej doświad

czenie 130 lat i w·iedzę teoretyczną. Zapewne - przyszłe r eformy wy
zyskają znowu doświadczenie Bolszew ików, unikając ich błędów, wy
ciągając konsekwencje przez nich niedociągnięte. Ale w treści swej, 
w momentach zasadniczych r ozwój tego przewrotu jest horoskopem dla 
każdego przewrotu w przyszłości! Gdzie oni klęskę ponieśli, tam nasze 
szanse zwycięstwa maleją ! -- Więc optymista m u s i uznawać Sowiety 
za pozytywny postęp, za zwycięstwo. Ja osobiście - gorliwie pragnę 
je uznać; z mimowolną stronniczością wychwytuję chciwie każdy fakt 
dodatni, w szystko, co przeczy ponurym mym przypuszczeniom. Do czy
tania oskarżeń zmusza.m si ę z niechęcią. Za to pochłaniam z radością 

prawie dziecinną zbiór artykułów reporterskich słynnego Kischa o Rosji 
(der rasende Reporter in Russland) . Wbrew doświadczeniu, zdobytemu 
vrzy studium historii - które wyrabia w człowieku ostateczną ostroż

ność wobec każdego świadectwa, Kischowi wierzę na słowo, wbrew wo
li - tak gorąco pragnę wierzyć. [ ... ] Bo powtarzam: bez wiary (choćby 
nierozsądnej) w żywotność Rosyjskiego ustroj-u, oczekiwania Paliskie 
powinn y być jeszcze posępniejsze od moich. 

Do Wacława Dziabaszewskiego 
[Gdańsk] , 16 nivćise (1929] 

Powinnabym j ednak próbować także i na n iemieckich ry nkach. 
Prawda, że tam jes t m nóstwo r ów nych m i talen t6w i w i ele większych; 

za to nie ma tam naszej blogoslawionej r odzimej Polni sche Wirtschaft; 
wobec czego istnieje możliwość, że prędzej bym się wygramolila w sa
mym Berlinie niż w takim P oznaniu. 

Poza teatrem obecna droga ku popularności j est dla poważniej zego 
talentu istną kalwarią; prowadzi bow iem tylko PTZez prasę. 
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N a ulicy Paryża - nazajutr.z po obaleniu Robespierra 

19 n1fóse 

Żyję zatem, pod zwykły akompaniament troski o niczy m n i e 
wsparty kredyt, sam na sam z ludźmi co zginęli tak dawno, że już ani 
drgnienia po atmosferze ich życia (tak przecie intensyw n ego), ani -
w nieogarnionym zgielku współczesności - echa ich myśli, k tóra prze
cież nadała kierunek ostatniemu stuleciu - wyłowić nie można . O, tak -
o Małym Kapralu, O lbrzymie Korsykańskim, nowoczesnym Aleksandr ze 
wie każdy ri ksza w Jokohamie, każdy odcięty od świata ry bak na krań

cu zamieszkałej ziemi: wyspach Aran na zachótl od Irlandii . B a, naw et 
prawdziwi stuprocentowi businessmeni - Ty np. - coś gdzieś kiedyś 

o nim słyszeli (przypominasz sobie? To ten lejtnant, który się przyczy
nił do odbicia Toulonu, w grudniu 93. - włoskie nazw i sko, podob ne do 
Buonarrotti). Wielki zdobywca - geniusz wojskowy - d la A m erykan, 
którzy lubią klasyfikować, trzeci lub czwarty z rzędu wśród największych 
ludzi świata - zaraz po Abrahamie Lincoln, Teddy Roosevelt i Henry 
Ford . Jak Chrystus, godzien, by mu Emil Ludwig (jeden z najlepiej 
płatnych pisarzy świata!) poświęcił monografię. Tępa bestia o szalo
nej żywotności - bardziej zjawisko socjo-biologiczne niż człowiek, nie 
umysł - l ecz wcielony refleks, konieczny w danej fazie na m ocy pra
wa natury. O, ten żyje all right - żyje w eunus im ubóstwieniu mi
lionów belfrów, żyje w bestialnych instynktach morderczych każdego 
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przeciętnego młodzieńca. O innym człowieku natomiast (starszym o sie
dem lat), który go przewidział w każdym szczególe i zginął w darem
nym wysiłku, bo światu tej plagi oszczędzić - tym jego współczesnym, 
młodzież Europejska wie już tylko, iż byl to „jeden z najciemniejszych 
charakterów Rewolucji", jak się niedawno pewien belfer oburzal na 
ucznia, co naiwnie wymienil Robespierre'a wśród „wybitnych ludzi" 
epoki. 

Glupota - g'lupota - glupota ludzka. 
Wszechogarniająca a niezgłębiona. Niezniszczalna jak głaz granito

wy. Nieśmiertelna. Zwycięzca ostateczny - potężniejsza od śmierci. 

Cóż stąd, że Cię to nic - ale to n i c - nie obchodzi? Obchodzi 
mnie; a jestem dziś tak wściekle sama, że gotowam popaść w liryzm. 
Robespierre nie był nikomu towarzyszem nawet za życia; cóż dopiero 
w sto trzydzieści pięć lat po śmierci! - [ ... ] 

Gdy my, ludzie powojenni, czytamy utwory wielkich umyslów sprzed 
stu lat - Goethego czy Voltaira - ziewamy, przeniknięci smutną świa
domością swej olbrzymiej wyższości; świadomością przepaści postępu. 

Z naszego brzegu my, najprzeciętniejsi z przeciętnych, patrzymy na sam 
szczyt ówczesnej kultury jak na dawno miniony etap własnego, wcze
snego rozwoju. Najśmielsza myśl ówczesnych przewrotowców jest nam 
komunałem. Na rzeczy dostępne dziś każdej stenotypistce oni ani nazw 
jeszcze nie szukali. - Spróbujmy za to śledzić z bliska polityczną ka
rierę któregoś z ówczesnych mężów stanu; spróbujmy czytać jego mowy 
na podstawie okoliczności równoczesnych. 

Gdym nareszcie, parę lat temu, zrobiła odkrycie że przemowa 
w Konwencji nie jest twórczością poetycką, oderwaną od czasu - lecz 
że poza jej znaczeniem bezwzględnym kryje się znaczenie szczególowe, 
a tak ważne że od ustawienia slów w niepozornym zdaniu mogla zależeć 
kariera - i życie - mówcy, wtedy - Rebespierre zaczął mnie przera
żać [ ... ]. Historycy dzisiejsi (gdy polityka przybrała formy daleko bar
dziej rozgałęzione i rafinowane, gdy powstały i są dość wysoko rozwi
nięte nauki społeczne) nie tylko przeoczają cały rozwój doczesnej po-

Karykatura Robespie rre"a 

lityki parlamentarnej, gdyż trzymają się naiwnie bezwzględnego zna
czenia tekstów i nie troszczą się o związek między równoczesnymi po
wiedzeniami i zdarzeniami; ale nie pojmują nawet podstawowych idei 
u prawdziwie wielkich działaczy (gdyż ci tylko mieli podstawowe idee), 
dosłownie nie dorośli do nich! 

Prawie każdy dziś może zrozumieć Goethego; każdy bez wyjątku, 
od piątego roku życia począwszy, musi zrozumieć Napoleona; czy nie 
jest rzeczą niesamowitą, że Robespierre'a nikt prawie zrozumieć nie jest 
w stanie? 

19 n.Jw6se 
Do Wacława. Dziabaszewskiego 

18 vendema.ire CXXXVII 

ciągła a powszechna umysłowa praca, tworzenie kultury po prostu, 
jest tym czynnikiem, który człowieka stopniowo coraz bardziej uczło
wiecza. Nie tylko mądrzejsi jesteśmy niż współcześni Shakespeara; głęb
sza kultura udostępniła nam głębszą moralność. Gdyż trzeba wyleźć co
kolwiek poza siebie, trzeba zdobyć się na pierwotny obiektywizm - slo
wem, trzeba choć w n.aj.intensywniejszych chwilach swego istnienia żyć 
też i mentalnie - by zrozumieć położenie kogoś lub czegoś, co nie jest 
mną ani moim dzieckiem. 

Do Heleny BarlińskieJ 

Wiesz sama, że jesteśmy składnikami rasy ludzkiej i kultury wła
snej; że przyszłym pokoleniom jesteśmy dłużni tyle, ileśmy pobrali od 
poprzednich - i że, co ważniejsza, powszechny ten cel życia - two
rzenie wartości kulturalnych - jest o tyle wyższy i ważniejszy od 
wszelkich jednostkowych celów, że zapominamy o swych osobistych 
namiętnościach, szczęściach i nieszczęściach jak o zeszłorocznym śniegu, 

z chwilą gdybyśmy się go podjęli. 

Do Julii Borow ej 
[Gdańsk] 16 V (19] 29 

Pisze Pani „wulkaniczny szal twórczości dramatycznej". - Die Worte 
machen mich wild; je vois rouge quand j 'y pense. Parturiunt montes : 
nascitur - „Przedmieście", „Włamanie", „Wiosna Narodów", „Adwokat 
i Róże". - Wielki, mocny Boże!!! Żyjemy w okresie przebudzenia; 
w okresie cudów, o jakich się nie śnilo ludzkości przez w każdym razie 
pięć tysięcy lat; w okresie gdzie duch ludzki nareszcie zaczyna być 

świadom sam siebie i swej bezmiernej potęgi... a tu są ludzie, którzy 
będą pisać wieloaktowe sztuki, i wystawiać je wśród wulkanicznych sza
lów - sztuki o trójkącie miłosnym! Przecie już istnieje wielka litera-
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tura, godna naszej epoki: istnieją S. Lewis, Lawrence, Maurois, Wasser
mann i niezliczeni inni; niechby, do kata, zawsze szaleli wystawiając 

Shawa - niechby dawali same przykłady, a godne publicznej uwagi -
to co innego. To bym ja chętnie ustąpiła. Tak: przed większymi od sie
bie chętnie, choć mi to pr zemHczanie życie ściera. Gdy rzeczy nowe, 
które ja mam do powiedzenia - powie ktoś inny, zapewne lepiej -
to trudno; worse luck dla m nie, tan t mieu x obi ektywnie. To przykrość 
tylko osobista, lecz nie tortura . Za to gdy t rze ba ustąpić m iejsca „Wi-ośnie 

Narodów"„.] 

Do Heleny Barlińskiej 
{Gdańsk] 16 III-30 m [1929] 

Człowiek (ludzki, tzn. przeciętny) staje się świnią, gdy zdobędzie 

władzę u siebie; czym się natomiast staje - lub .kiślej, okazuje - gdy 
ją osiągnie na cudzym , do tego brak w zoologii porównań [„ .]. Pojęcie 
narodu wtedy tylko n.fe jest fikcją, gdy go używamy w stosun ku do 
tych wyjątkowych momentów historycznych, więc czasowych, które z ko
nieczności działają na przynajmniej dwie trzecie wśród warstw danego 
społeczeństwa - a wewnątrz tych warstw na w szystkich obywateli bez 
różnicy. Muszą to być jednak momenty szczegółowe, zdeterminowane 
specjalną sytuacją wewnętTzną lub zewnętrzną - n i e ogólnoludz
kie. [„.] 

jeśli „Danton" będzie miał powodzenie . Jeśli, jak od lat zamierzam, 
napiszę ciąg dalszy - natrafię na jeden z tych granitowych przesą

dów - sugestii, których sam B óg nie przemoże: „Thermidor" będzie 

uchodzić za w·ymuszoną przez sukces, tym samym napisaną bez we
wnętrznej potrzeby - tym samym bezwartościową kontynuację. Choć

by był lepszy od „Dantona" - nikt tego poprzez mur sugestii nie za
uważy. - A jeśli wydam którąś z swoich obecnych prac, wówczas 
sprawię rozczarowanie: bo tematy są znacznie uboższe. 

Nie ma się zresztą czym przejmować. Bóg w ·ie, czy dożyjemy wy
stawienia „Dantona". Mają odłożyć na przyszły sezon. Ponieważ w i e
d z i a łam, że tak będzie - więc wiadomość sprawiła mi pewną 
schadenfreudige satysfakcję. Żałuję tylko, żem s-ię nie miała z kim 
założyć [ „ .] 

To najsmutniejsza r zecz n a świecie, dosłownie, ta umysłowa i u czu
ciowa głupota olbrzymiej większości. Gdyż na w szelkie inne zło czło

wiek mógłby wymyślić i przeprowadzić radę gdyby nie ona. Ale jeśli 

ludzie, co to zlo w ogóle widzą, .s toją do r eszty w stosunku 0,000002°/o„. 

Dlatego rewelacje t ej głupoty, wszystko j edno gdzie i kiedy - czy 
w kinie, czy w sklepiku, czy w gazecie - są tak zjadliwie bolesne. Po
wstaje wtedy w człowieku to ost re poczucie własnej bezs·ily, absolutnej 
bezsiły. Gdyż głupota jest jak mur granitowy. Czymże poczucie to musi 
być dopiero dla natur czynnych! - Swiadomość, że normalność jest 
wyjątkowością. Ze się jest jedynym człowie/ciem o zdrowych, nonnal-
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Robesp ierre w HOte l de Vi lle po zamachu s;imobójczym 

nych siedmiu zmysłach - na calej wie l kie j sali. I cóż tu począć? Bę 
dziesz gadać ślepemu o piękności subtelnych odcieni? t - Można ich ża
łować - z dal eka. Lecz nie w chwi li, gdy się słyszy i ch zachwycony 
skrzek wobec straszliwego zawodu cud zej nadziei. Również n i e w chwili, 
gdy się stwierdza i ch przewagę - gdy s ię np. czyta ową 'idio tyczną 
krytykę Shawa i czuje, że to sformu lowany pogląd setek tysięcy. -
W takich chwilach nie miewa się natchni enia do wym ownych wysilków: 
czu je si ę zbyt wyraźnie, każdym nerwem, że to nie uszy ludzkie a mur. 
Slepemu o kolorach. Możnaby wyczerpać na gadan ie calą swą ene'l'gię 
witalną a 1iie rozszerzyloby się pojemności tych megateriowych m ózgów 
o mm. Tcub i czny. - Wtedy i stni eje jeden tylk o impuls, ale t eż silny: 
„ pierz w mordę. A pierz moc n o". 

Z.rozumieć nie mogą, to trudna rada; niechże przynajmniej czują 
gniew sprawiedliwego ! - Inna Tzecz, że podstawy i mpulsu są oczy
wiście czysto osobiste, animalne : gn i ew i nic więcej. Szewska pasja -
której smutek nie osłabia a w zm acnia. - Jeśli w olno nam się ważyć 
na spekulacje o procesach psychologicznych u Chrystusa - jakże świet

ni e można by zrozumieć Jego postępowanie wobec handlarzy w świq

tyni ! L udzi, co w ogóle są w stanie rozłożyć swoje towary i targować 
się w samym przybytku Pana - pouczać już nie w aTto. Poziom za 
niski: po prostu wszelkie pouczen·ia nie bylyby t ym lbom dostępne. Wo
bec tego harapem, a z całych sil. To dostępne każdemu. [ „. ] 

Co do ludzi tak glębokich i skomplikowanych jak R[obespierre], 
Saint-Ju.st i (m oim zdaniem przez wszystkich bez wyjątku niedocen ia
ny) Biliaud-Varenne - nie znajdziesz dwu Te lacji , w których pr zedsta
wialiby się bodaj podobnie. Z wyjątkiem oczywiście Telacji najniższego 
gatunku, gdzie R. j est tchórzliwym Neronem , poruszanym j edynie ob lq
kaną próżnością etc . O tych w ogóle nie mówię. 

Mam spokojną pewność, że rozumiem R. - a l ep iej od kogokolwiek 
znanego mi z druku. [„.] 

Zdumiewa, gdy się czlowiek w histori i zorientował, wszechstron
ność tego umyslu - rzeczywiście niewiarygodna. Ale cóż - do 29 roku 
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życia trwał w tępej stagnacji, w otoczeniu (adwokat w Arras, święty 
Boże!) gdzie produktywne jego energie nie miały o co zaczepiać; nie 
poznany - bo przez kogo?! - i sam o sobie pojęcia nie mając; potem 
rok może przygotowania na ślepo, od samych podstaw wiedzy socjal
nej - której wówczas nie było, przygotowania nie wystarczającego ani 
na pierwsze kroki a zakażonego mnóstwem pomyłek i błędów - gdy 
się zważy, że przecie musiał się uczyć wszystkiego - od ekonomii pań
stwowej do psychologii jednostki i mas, od taktyki parlamentarnej do 
strategii polowej - w ciągu akcji naczelnej, odpowiedzialnej za los 

państwa w okresie kryzysu! 

Co do tych rzeczy mam pewność - za to końcowy okres jego ży
cia pozostaje dla mnie zagadką. Nie mam po czym sądzić. Czas od po
lowy czerwca do 28 lipca 1794. Możliwości są niezliczone. Może mu sy
tuacja wyrosła ponad głowę - i stracił w rozszczepieniu wewnętrznym 
(podświadoma pewność przegranej, którą świadomość daremnie ne
guje, by zachować aktywność woli) silę rozpędu; może ten sam proces 
był prostszy, prawie materialny: może rozkleił się cieleśnie po prostu, 
czemu by zaciekły opór całego już rządu i niebezpieczne podobno dla 
suchotników upaly mogły sprzyjać (przypuszczam, że suchoty - bo od 
czegóż innego dostaje się krwotoki? Ponadto wspomina raz o „fievre 
lente") - może to była dezorientacja ogólna, wzmożona straszliwym 
wyczerpaniem - może wreszcie sytuacja prawdziwie tragiczna i możli

wa tylko u najczystszych umysłów: zwątpienie (bo mniej rasowe okazy, 
gdy wierzą, wgrzebują głowę w piasek na pierwsze przeczucie jakiegoś 
groźnego dla tej wiary czynnika). - Ale może też, przeciwnie, przy
gotował w ciągu tych sześciu tygodni wysiłek decydujący i najwyższy 

z całej swojej kariery: może MQl e usunięcie się, raptem urwana ofen
sywa, były środkiem taktycznym i skutkiem konieczności wytchnienia, 
zyskania jasności umysłu i dystansu. Może dal za wygraną już 26 lipcą_ 

(8 thermidora), gdy wykonał pierwszy, niesłychanie ryzykowny krok 
w swym planie przewrotu - widząc wobec skutków, że się przeliczył 

co do proporcji sil. Dziś nie można osądzić, po sprawozdaniach fragmen
tarycznych i wykoślawionych, jaka była właściwie sytuacja w różnych 

sferach Paryża tego dnia; i czy można się w niej było w ogóle zorien
tować. Zdaje mi się (w przeciwieństwie do prawie wszystkich), ~e prze
trwał cale te straszliwe dwa ostatnie dni w maksymalnym napięciu 

aktywnym i agresywnym, aż do fatalnie chybionego samobójstwa (jak 
wiesz udało mu się tylko zgruchotać sobie lewą szczękę, strzelając od 
dolu); ale tu znów impuls mógł pochodzić od upartego przekonania 
o możliwości zwycięstwa - albo od chęci de vendre cherement sa vie. 
Nie wiem. [ ... ] 

Saint-Justa widzę jak na dłoni; co do Billauda natomiast kieruję 

się tylko wrażeniem. Nie można dowiedzieć się o nim dość. Wydaje mi 
się takim, jakim go przedstawiam (oczywiście że dramatyczne przedsta
wienie człowieka upraszcza go jednak, sprowadza do kilku zasadniczych 
momentów, pomijając mnóstwo innych - a które przecież miały także 
wpływ na każdy czyn) - ale tutaj za nic ręczyć nie mogę. A istnieją 
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podejrzenia straszne co do jego charakteru. Tak np. Herault de Sechelles, 
byly członek Com-Salu, zginął za rzekome wydanie tajemnic rządowych, 
znanych tylko Komitetowi - którego posiedzenia nie były nigd11 proto
kołowane; mój sekretarz jest fałszerstwem. Tymczasem byl PTawdopo
dobnie niewinny; a pewna wersja przypisuje zbrodnię Billaudowi. 
Mathiez sprzyja jej; ale mam wrażenie że Mathiez, nie mogąc przeba
czyć Billaudowi, że byl główną sprężyną klęski R.'a 9. thermidora, po
zwala temu uczuciu mącić sobie sąd. - Ale nie wiem. (Zdaje mi się, 

źe zaznaczyłam dość wyraźnie kierunek przyszłej roli Billauda w akcie 
V.). [„.] 

Waham się teraz, czy rzucić się raz jeszcze na ciąg dalszy (a PTZY
gotowany w „Sprawie" dostatecznie), mianowicie „Thermidor" - czterv 
lata temu próbowałam go napisać, wówczas jeszcze po niemiecku, coś 

pięć razy. ( ... ] 
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Do Heleny Barlińskiej 
[Gdańsk], 16 IV (1929] 

Jest mi nieco strasz•no bo zaczy narn wątpić, czy się kiedykolwiek 
przebiję. Rzecz paradoksalna (paradoks jest, j ak wiadomo, prawd ą 

wywnioskowaną z n i espodziew anego układu 1)Tzeslan ek; podkreślam to, 
bo zby t częs to natrafia się na irytującą apologię: „pozorna" paradoksal
ność, jeś li się chce zaznaczyć, że się dany wniosek uważa za prawdzi
wy) : póki mnie dręczyly wątpliwości co do kaUbru, poziom u, ba, w ogó
le istnieni a swego t alentu - n igdy, w gTtm cie rzeczy, nie wątpiłam, że 

się wydostanę na powierzchnię i to wnet. Widzę t eraz jak upor czywym 
i głębokim bylo to prze k onanie - bo t eraz mogę porównać. O swej war 
tości nie wątp ię już dziś, nawet w n ajcięższych chwilach . Jest ewidencją. 
Boję się tyl k o zawsze groźnej możliwości przecenienia s ię; to t eż każdy 

zarzut, jeśli sluszny l ub choćby możliwie sl1i szny, sprawia m i dziwaczną 
ulgę, silniejszą nawet w chwili przyjęcia od nieuniknionej sen sacji spa
rzenia. Podobną ulgę odczuwam na pr zypu szczenie, że in teligentny kry 
tyczny czytelnik mógłby m nie lekceważyć. 

Ale porażkę zewnętrzną a definitywną teraz wlaśnie zaczyn am od
czuwać jako możliwoś ć. Nie będę mogla pisać r zeczy łatw iejszych: t o 
trudno. Więc jeśl i mi pnypadek nie dopomoże, na nic napięC'ie i r oz
mach witalny m oi ch utworów. Jest rzeczą bardzo możliwą, że w ogóle 
nie dożyję druku - dostępnego każdej ledwo z gimnazjum wylęglej żur
nal"istce. -

A w takim razi e muszę zmarnieć, i to wobec piekieln ej twardości 

życia w organ izmach zwierzęcych - B óg wie po jak długim procesi e 
rozkładu. Dziś mogę żyć i rozwijać się, tzn. pracować - cudem cudzej 
laski. Jest mi najkomp l etniej obojętne, że żyję z jalmużn: ale laska 
może się m·wać każdej chwili. Zresztą tak czy ow ak obecna sytuacja 
stanie s i ę zabójczą, jeśli potr wa. - N a to i stnfo j e j eden tylko sposób : 
nie dawać dostępu do siebie ludziom, k tóTZy rozumieją, że się swe n ie
bezpieczeństwo w i dzi, więc starają się masować w umysł te n i em·i le 
perspektywy; przez cały dzień myśleć tylko o liter aturze (cudzej i wła
snej) , nocą pracować j ak n ajintensywni.ej - a jeśli się pr z·ypadkowo 
pójdzie spać przed wschodem slońca - n ie gasić lampy, możliwie nawet 
zasnąć nad książką, by się an i j edna myśl wklinić nie m ogla między 
absorbującą lekturę a sen. 

Do Heleny BarUńskiej 

[Gdańsk], 16 IV (1929] 

Charakter stosunku współczesnych do Rob espierre' a wyj aw'ia się re
welacyjnie w listach, znalez ionych p rzez Thermidorian w jego Murku, 
a ogłoszonych w raporcie Courtoi s (za autentyczność ręczą dwa fakty: 
1. czytałam ten raport w wydan iu oryginalnym z r. 1795; 2. dwa fa l 
szer stwa popełnione przez autor a lub któregoś członka komisji są tak 
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Karykatu ra Robespierre'a wykonana fJ thermidora w K onwencji 

nieudolne, że poznaje się je na pierwszy r zut oka. Publiczność m usia
ła być doprawdy w stanie delirium skoro odważono się dać jej przelknąć 
coś tak niedbale podrobionego). Mnie jsza o listy wyrażające podziw 
i adorację - wśród tych j eden daje do myślenia, gdzie korespondent 
z prowincji donosi z radością, że zwrócono m u uwagę na podobieństwo 
jego r ysów z rysami R.; i dodaj e mn. w.: „zaczynam t eraz kochać w l asne 
odbicie w lustrze, na które od t ej chwili nie mogę się napatrzeć". -
L ecz bardziej interesujące są listy wrogie, w których zatem reakcja sym
patyczna występuje w postaci załamanej i per·w ertowanej (w tych po
staciach wszelkie zjaw isko psychologiczne staje się dekawszym a przede 
wszystkim wyraźniejszym - ,paradoks łatwy d o uzasadn ienia). W ostat
nim - dyktatorialnym - okres i e swego życia R. był zasyp y wany 
anonimowymi groźbami morderstw a; zna l eziono coś kilkanaście t akich 
l i stów. Entuzjastyczna młodzieńczoś ć, upojona w y r azem własnego he
roizmu, krzyczy z nich tak wyraźnie, że w prost widać osoby anon i mo
wych k orespondentów. Sens jest zwykle taki : ze brało się nas kilku, 
by wyrwać Ojczyznę z tych szponów; uprzedzamy ci ę jednak, po to 
tylko, by cię dotkliwiej ukarać. Wiedz, że wnet zginiesz: l ecz drżyj wszę

dzie, wobec wszystki ch, i wciąż. Wychyl do dna przedsmak śm·ierci, aż 

ci się śmierć sama wyda wybawieniem. 

Ton tych listów nie da się oddać ; lecz w retoryce ich uder za kom 
pletny brak prawdziwej nienawiści (która zawsze przybiera przynaj 
mniej wyraz pogardy). Wymyślają mu od tygrysów; lecz ani od osl6w , 
ani od świń. Zupełnie, ale to zupełnie inaczej brzmi autentyczna nie
nawiść Thermidorian. - Jeden z tych listów wreszcie (pisany z praw
dziwnie uderzającym poetyckim zacięciem i artykulacją) zawiera na
stępujący passus: „Je te hais d'autant plus que j e t'adorais jadis. Tu 
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ne me connais presque pas; mais je t'aimais plus qu'un homme n'aime 
sa maitresse. Et meme, contre mon gre et ma raison, je t'aime 
encore" [ ... ] 

Swiadomość tego rozdwojenia uczucia jest nieslychana, niewiary
godna jak na pre-romantyczną epokę. - Prawda, że w owym okresie 
panowalo szczególne niepohamowanie sentymentalne, absolutny brak 
rezerwy w wyrażaniu uczuć (pewien list Marata do przyjaciela, pisany 
na dwa dni przed śmiercią, jest listem milosnym o napięciu przera
żającym; co jednak zupelnie n i e razi wobec wstrząsającej szczerości tego 
uczucia (czystej przyjaźni zresztą) u czlowieka zwęglającego się żywcem 
w nienawiści); lecz taka namiętność jest rzadka nawet na tle epoki. [„ .] 

Zauważyłaś zapewne, że Robespierre umie być perfidny. (np.: wyra
ziwszy z naciskiem swe poglądy na sprawiedliwość rewolucyjną, 

a w szczególności Trybunalu Rew. (1.2.-11.1.) - rzuca się z pazurami 
na nieszczęsnego Lecointra: „Co? Sprawiedliwość?! Więc odnawiacie 
zaufanie Trybunalowi Rewolucyjnemu?!" [ ... ] - A istnieją rozmaite 
perfidie - choć bezwzględna wartość moralna jest (kto wie jed
nak, czy nie pozornie) ta sama. Przypomina mi się na ten temat 
wspaniale powiedzenie Conrada w d lugie j noweli, któr ej tytułu nie pa
miętam - „Serce Ciemności", zda je mi się. Tam m ówi o katastrofa lnej 
i szczególnie ohydnej rabunkowej gospodarce pierwszych belgijski ch ko
lonizatorów w Congo; i, na temat tej ohydy, dodaje mn.: „Prawdą jest 
jednak, źe są ludzi e, którym wolno konie kraść: podczas gdy istnieją 

inni, którym nie wolno spojrzeć na siodło. - Ukradł konia. Dobrze. 
Prawdopodobnie umie go dosiąść. - Ale istnieje pewien sposób pa
trzenia na siodło, któryby sprowokowal mocnego kopniaka ze strony 
najpoblażliwszego wśród Swiętych Pańskich". Przetlumaczylam niezgrab
nie. Oryginał jest znacznie lepiej wysłowiony. 

Do Heleny Barlińskiej 
[Gdańsk], 10 V [19) 31 

nie chcę umierać za żadną cenę (umierać - za żadną cenę! Udalo 
mi si ę. Dal się powiesić moyeanant 20 dolarów): przede wszystkim 
ledwo rozpoczęlam swój business na tej ziemi. [ ... ] 

wobec swego zadania, swego powołania nie zgrzeszyłam. Nie osunę
łam się z linii maksym[alnego] oporu. Nie zawarlam dotąd kompromisu 
(ale to mi grozi). Nie zmarnowalam z własnej w iny ani miesiąca czasu, 
ani jednego HP sil. 

A to znowu znaczy, że na opinię, jaką mam o sobie, swojej pro
dukcji tudzież jej znaczeniu nic zewnętrznego wpłynąć nie może -
ani dodatnio, ani ujemnie. To znaczy również, że jakkolwiek ciężkie 

depresje mam wskutek zbyt ciężkich przeciwności doczesnych, o zwątpie
niu (o konieczności swej akcji, cóż dopiero o jej wartości lub o swoich 
silach!) mowy być nie może. Z wszystkich ludzi, jakich dziś spotkalam, 
nie wyłączając różowych roześmianych gąsek bez trosk ani myśli, naj-
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dalej od rozpaczy znajduję się na pewno ja. Ja, ze swoją pasją, swoją 

nienawiścią, swą perspektywą nędzy nie do pomyślenia na nieograni
czoną ilość miesięcy przyszłych. 

Do Heleny Barlińskiej 

[Gdańsk], 21 V [19]33 rano 

Pod złym jesteśmy aspektem - my, ród ludzki. Okropny los Nie
miec - gorączka głodowa, i typowe głodowe majaczen i e przetranspo
nowane na życie państwa całego - nieuniknione prześladowanie żydów ... 

Wiem od dwu lat, że p rawo w szelkiego postępu da się sformułować 

w zdaniu: „3 kroki naprzód, a 2 wstecz" . To j est najszybsze tempo. 
Bywa też 20 naprzód, a 19 wstecz. No, od 1919 do 20 wykonaliśmy za
wrotne 3 kroki naprzód . Obecnie, n i e mni ej zawrotne, prowadzą wstecz 
with a v engeance ... ale czy się skończy na dwu? 

\Vy bór list.ów opracowała z rękopisów H. Sarnecka-Partyka 

W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

M. JASTRUN - „RZECZ LUDZKA" 

- A. STRINDBERG - „GIL\ SNÓW" 

S. PRZYBYSZEWSI\:A - „THERMIDOR" 

S. WYSPIAŃSKI - „WESELE" 

W. SZEKSPIR - „MIARKA ZA MIARKĘ" 

A. FREDRO - „ZEMSTA" 

W PRZYGOTOWANIU 

CARLO GOZZI - „BŁĘKITNY POTWÓR" 

W REPERTUA RZE SCE NY K AMERALNEJ 

G. Il. SI- AW - „P ROFESJA PANI WA RREN" 

A . A~AUS - .. CALIGULA" 

P. LANDOVSKY - „POii OJ NA GODZINY'' 

i , P R ZYCO OW A N IU 

SOFOK L ES - „AN TYC ONA" 
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