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Krzysztof PYSIAK 

DANTON, ROBESPIERRE I MY 

Jeśliś j eszcze n ie odbył .swojej wojn y krzy
;i: owej swojej Rewoluc j i f rancusk ie j, po

śpiesz s i~, bo inaczej n ie będzi~sz m ógl iść 

u;raz z poko l eniem. dzi ~źej sz llrn · 

Adam Mickiewicz 

Po do§ć dlug ich i v. c i ąż l.iwy ch pos· nk i u.:an iach dotarłem do tekstu 
sztuki Stanisławy Prz41 bysze 1cs ki~j. L " al sobie latarni w kącie b i blio
teki gru by plik ma szy nopis ów przewiqzan y zwykłym sznurk it!m i nic 
nie wskazywało, ż11 zak łócano s pokój t ej wiq zce poiól k l ego już pa
pieru. Początkowo sqd zi l em, i e to większa częśó .spuścizny l i t erackiej 
t ej n ie zn ane j lub zapomnianej au to rki , ta k bowiem okazale to wy
glą dało . Ale nie. T o 'Spraw a Dan t on a' i n ic poza tum. Ponad 240 stron 
Qęsto pisanych„. - tak w spomina J erzy Krasowski swoje odkrycie 
dra maturgii Stan isławy P rzybyszew skiej. Krasowskiemu przypisać 

t rzeba n ie tylko za sługę wyd obycia z za p omnienia sztuk Przybyszew
sk ie j, ale również poprzez wprowa dzenie ich na s cenę• nadania roz
głosu oraz od powiednie j rangi. Dla dra m atu na jistotn iej sze jest zai st
nienie t eatralne: dopiero dra m at ukazan y na scenie żyj e, u jawnia 
wszystk ie swe walory. Totet d ziałalność r eżyser s ka Kra ~owskiego, 

który wystawił k olejno trzy sztuki Przybyszew sk ie j, przywróciła je 
czy pozyskała dla polsk iego teatru. Wrocławska inscenizacja Sprawy 
Dantona w roku 1967, rozpoczyn aj ąc a tałą obecność Przybyszewskiej 
\V repertuarach tea tr ów kra jowych, była wielk im suk cesem , krytyka 
uznała ztuk ę za praw dziwą rewel acj ę. P odobny aplauz przyn io sły 

na s tępne przeds ta wien ia drama tów te j aut or ki w reżyserii Krasow
skiego. Co prawda :z.n alazłaby ię i łyż.ka czy n awet garnek dziegciu 
w t ej beczce m iodu, k tóry wy] wali k ry tycy w swych recenzjach. 
Przybyszewsk a okazywała s ię prz ważnie, może z wyjątk i em premiery 
Sprawy Dantona i głoś ne .i inscenizac ji ·wajdy ' rok u 1975, pisark~1 

krytyków - nie publi cznoś ci . W końcu lat sze · ćdziesiątych i n a stęp

nej dek adzi ' jej propozy cja tea tru r ewoluc ji nie trafiała do \Nldowni, 
dług ie dialogi Da ntona czy Hobespierre'a, kwe t ie sen su r ewolu cji, 
rozważania na tema t je j m echanizmów i moral nej odpowiedzialności 

przywódc ów nie p oru zały widzów. J ak pisał Klem ens Krzyżagórsk i 

p o pier w sze j inscen izacj i Spraw y Da nt ona - już na preraj er ze pr ze
rzedziły się rzędy, ch ór - ta spol eczn a śici adomość tragiczno ści roz
grywane j na scen ie spraw y - wyszed ł przed k o1łcem przedstawie nia, 

albo nawet przed dz ies ięciu laty. 



Polityczny teatr Przybyszewskiej pojawiał się w prozm: nie było 

publicznośc i , nie było od;Jowiedniego kontekstu, a myślę tu nie tyle 
nawet o teatrze, co o temperaturze życia myślowego czy duchowego 
społeczeństwa w ogóle, nie było nawet przez długi czas wydania książ
kowego dramatów Przybyszewskiej {ukazały się dopiero w 1975 roku 
w • Wydawnictwie Morskim). Można było co najwyżej włączyć utwory 
Przybyszewskiej do sy stemu zastępczej literatury, konkretniej - dra
maturgii, przy pomocy którego w teatrze próbowano rozprawiać 

o istotnych problemach, dylematach narodowych. Czy tak jednak .' 
chciała i potrafiła Je odbierać publiczność? 

Za co więc kochano w istocie Przybyszewską - że sparafraz.uje
my tytuł eseju Marty Fik - czy raczej za co kochała, chwaliła ją 

krytyk~? Nie tylko za łatwą ułudę, uspokajającą fikcję, że oto odkry
liśmy polski teatr polityczny, ale też - a może przede wszystkim -
za możliwość dosłuchania się w dialogach autorki Spraw11 tych myśli, 
które tkwiły w podświadomości, które dręczyły, jątrzyły, cisnęły się 

na usta, przemykały tniędzy wierszami. Teatr Rewolucji Francuskiej 
funkcjonował zatem jako metafora, swoista atrapa czy substytu. Ta
kie rozumienie powodowało jednak znaczne zubożenie treści drama
tów. Trudno było kochać naprawdę Przybyszewską, jeśli jej utwory 
traktowano jako atrapę. Jej teatr bowiem w wyjątkowo dobitny spo
sób domaga się pojmowania całościowego, nie zaś jako garści aluzji 
czy pewnego rodzaju gry umysłowej. Jest to też teatr, który wbrew 
pozorom szuka niemal intymnego kontaktu z widzem, który potrze
buje obecności, prawie uczestnictwa żywego człowieka. Zrozumiał to 
doskonale Andrzej Wa}da, który w przedstawieniu SpraW1J Dantona 
w roku 1975 wprowadził aktorów między publiczność. 

Trylogia dramatyczna (Dziewięćdziesiąty trzeci, Sprawa Damona 
Thermidor) Przybyszewskiej zawiera nie tylko wiedzę historyczną, 

relację o wydarzeniach i aktorach rewolucyjnej sceny, ale występuje 
również z posłaniem filozoficznym, z całościowym przekazem doty
czącym koncepcji czło\vieka, zwłaszcza człowieka wobec historii oraz 
wizją rewolucji jako wydarzenia o charakterze poznawczym; wydarze
nia, które od słania prawdę, uj awnia istotę .porządku spoełcznego. Wiel
ka Rewolucja Francuska uznawana za pocz:ątek ery nowożytnej byla 
totalnym przewrotem obejmującym wszystkie dziedziny życia i świa

dorrit>ści europejskiej. Nazwana została „przekroczeniem losu". Spra
wiła, iż czł wiek s tał się podmiotem, twórcą własnej egzystencji. Za- . 
sługę rewolucji autor>ka Sprawy Dantona widzi przede w.SZY'Stkim 
w stworzeniu nowej antropologii, która u czyn iła człowieka panem 
swego losu i obarczyła zarazem odpowiedzialnością za jego kształt. 

Przybyszewska podziela częś ciowo iromantyczną świadomość, której 
fundamentem jest „wiara w stwórczą moc idei" kształtującej rzeCJ.:y
wistość. Podziela, lecz zdaje sobie również sprawę z historycznych · 

.. 

uwarunkowai1 ludzkiego po.otr;powania. To wła śnie hlstoryczne oko
liczności zmuszają Robespierre'a do działania wbrew przekonaniu, na
daj ąc tragiczny wymiar bohaterowi. . 

Doświadczenie rewolucji, a w szczególności doswiadczenie Ro
bespierre'a , w ydaje się Przyby:;;zewskiej przydatne i ważne dla każde
go społeczei'1stwa i każdeg o człowieka. Każdy stoi bowiem wobec hi
storii, od której nie sposób uciec i każdy musi wybierać. Każdy zatem 
musi przebyć swoj ą woj nę krzyżową i s·.voją rewolucję. 

Powtórzmy za tem raz jeszcze: dramaturgia Stani sławy Frzyby
szev.;skiej wy maga lektury pełnej i głębokiej, lektury po prosfu · doi:
rzałcj . T raktu jmy jej u twory z powagą , na jak ą za sługuj ą . Przyby
·zewska włożyła ' ' dra maty, któr e u znawała za najważniej szą część 

swych dokona li (D ram at jest mo im królestw em ), nie tylko rzetelną 

wiedzę h i s t oryczną dotyczącą Rewolucji Farnc uskiej, ni e tylko wy
kazała \ n ich zna jomo: c praw i mechanizmO\v przewrotu połecznego, 

ale nasyciła je t 'Ż d j:zaL; humanistycznq refleksją. K tóry ' z kry
ty1: 61.v µi sz<)cyc n o a utoice Sµ rawu Da;ztona zdumiął się, skąd tak 
fenomen 1ne zr ozun iien ie za wiło · 1·i p;uc -u historycznego i ludzkiej 
psy chiki u dwu dz iestok 'lkuletnkj przeciek kobiety. Być m o;i.e wyjaś 

n ienia udz!cli pr . .:cślcazenie hografii pisar ki. Otwórzmy więc obszer- ·· 
n y nawi&~, w k t<>ry111 por 11 ic.\. irn~· n cijważnie j sze fakty je j życia . 

- Biograiir1 ta :ii ;;lawy P rzybysze sk iej wyraźnie rozłamuje się „w 
dwie wiel ~i e pol•J \\"y". Pierw,.;:a ob jm ja Ja ta dziecinne prz)~szlej pi
sarki, m iodcd : i b:ndzo kr<) tl ie maheri stwo, z k tórego wychod zi po 
śmierc i mq;·:a jako u"'·udz ies tolcilkuletnia wdowa. Reakcją na tę ży

ciową kata strof<; było odo;obnie:1ic , u alenie od gwiata. Czy jednak 
tylko reakcją ·~ Czy samotn ość, zgoda na niedostatek, ,nawet późniejsza 
na rkomania nie spra \ •ia j ą wrażenia wy boru świadomego takie j cgzy
stc:.nc ji, d óra nie k rępo\\" <:<łaby w niczym pracy t wórczej? w każ dym 
bqdź razie wtóq cz~ś ć ży cia Przybyszewska podporządkowała bez 
reszty pi~ ars twu. Nawet kontakty z lu d źmi ograniczyła w zasadzie 
do korespondencji, bard zo zresztą bogatej i w ielce interesuj ącej. ·• 

Autor ka Spra wy Danton a przysz ła n~ ~wia t w roku 1901 jako nie~ 

ślubna córka gło~nego u p rogu stu lecia, a i długo potem 9toczonegQ . 
skandal izuj ącą legend ą pisarza, po którym wzi<;ła imię, a z czasem 
i nazwisko (uzyskała pra·wo noszenia nazwi, J;:a ojca dopierp w· wieku 
kilkunastu lat) . Odziedziczyła po au torze Dzieci Szatana również 
ambicje litera c ie, no i chy ba skłon ności do życia ekscen trycznego 
czy - w jej przypadk u racze j t rzeba powiedzieć - indy\Vi.dualnego, 
nie ogl ą dają cego się na f ilistersk ie, mieszczańskie wzory normy. 
Stosunek Stanisławy do rzadko widywanego, znanego z opO'Wieś ci 

matki i :korespondency jnego kontaktu ojca, wypełniony był w dzie
ci!l stwie egzaltowaną, wrę cz fan atyczną miłością i niekłamanym po-

• dziwem, potem przekształcił się w poważniejszą ad~ irację połączonlł 





z pragnieniem naśladowania go jako literata. Po bli:i:szym poznaniu 
w 1920 roku prysły złudzenia: jej pieczołowicie kultywowany przez 
lata wizerunek ojca okazał się utkany z fikcji, daleki od rzeczywi
stości. Stani ~lawa przeżyła ten sam zawód i szok, który był udziałem 
wielu przyjaciół czy wielbicieli Przybyszewskiego. Po pierwszym po
znaniu, podczas którego wywierał wrażenie oszałamiające, gdy przy
chodziło 'do codziennego z nim obcowania, sugesty•wny urok „apostoła 
polskiego dekadentyzmu" blakł, zanikał, albo co gorsza rodził. podej
rzenia o zwykły kabotynizm. Sama Stanisława w wiele lat póiniej 
tak opisała zmianę swego nastawienia do ojca: wielbilam, wręcz ubó
stwialam ojca (mając 17-19 lat): uważalam go bowiem wówczas za 
genialnego pisarza. To decydowało w moich oczach; a geniuszowi go
towa bylam przyznać prawo do wszelkich wad charakteru i pominąć 

wszystko , co smutne w jego życiu prywatnym. ( ... ) 
Zawiodłam się w tym, co dla mnie decyduje. Musiałam dojść do 

bolesnego przekonania, że u ojca przeceniłam ogromnie i artystę, i 
umysl. A takiego zawodu nic można przebaczyć. Smutna niesprawie
diiwość naszej natury: bo cóż przedmiot zawodu winien, żeśmy kult 
nieproporcjonalny dlmi uprawiali? Odtąd unikam tylko Przybyszew
sldego jako tematu - bu kłamać nie chcę, a wyrażać się bez szacun
ku ó wlasnym ojcu - to smutna i przykra rzecz. 

Przestało mieć dla niej dawne znaczenie nazwisko, jakie po ojcu 
nosiła, tak że w którymś z listów s twierdziła nawet, iż używa go 
(a nie p seudonimu) jedynie w celach reklamowych, aby lepiej „sprze
dać" swe utwory literackie. Sprawa ojca musiała j ą jednak dręczyć 

podświadomie długo: "·lady tej obsesji odnajdujemy w podszytym au
tobiograficznym? remini scencjami dramacie Dziewięćdziesiąty trzeci. 

Wyda je s ię wszakże, iż na ukształtowanie osobowości i charakteru 
późniejszej pisarki o wiele większy wpływ wywarła matka, Aniela 
Faj kówna, chociaż odumarła córkę . gdy ta skończyła zaledwie 10 lat. 
Historia P9jąkówny, utalentowanej i pracowitej malarki, a także za
angażowanej w społeczną re>botę działaczki, jak też jej romansu 
z Przybyszewskim we Lwowie na przełomie stuleci, a potem tułaczki 

z kilkule tnim dzieckiem po Zachodniej Europie, to materiał na osobną 
powieść - swoisty przyczynek do dziejów polskiego dekadentyzmu 
i atmosfj!ry epoki fin de sieclu. Dziesięć wcale niełatwych lat spę

dzonych z matką, najpierw w mieszczańskim, konserwatywnym Lwo
wi~, gdzie z dezaprobatą czy wręcz moralnym ostracyzmem trakto
wano kobietę z nieślubnym dzieckiem, potem w Wiedniu i wreszcie 
w Paryżu, pozostawiło na Stanisławie ślady na całe życie. Matce za
wdzięczała obojętność na sprawy religii, samodzielność duchową i fun
damenty klasycznego wykształcenia. Dzięki matce - wspominała po
tem - poznalam świat zachodni jako dziecko; dzięki niej zachw11ca,,.. 
łam się CorneiHe'em, Shakespeare'em, a wnet potem Schillerem -



maJqc lat dziewię ć. Dawała m i t y l ko ~ po sob n o ś ć karmić się, 

czym było m i potrze ba; sam a TWalam się do kla sy k ów. 
P o śmierci ma tki a zapalenie pluc w 1912 rok u znalazła się na

~za ohaterka pod opieką ciotki , Heleny Barliński e j. Do w sp omnia
nego ju~ w y i.e j dłu iszego spotkania z ojcem, które pr zyn iosło Stani
s ła wie dram atyczne rozczar owanie do szło po kilku dopiero latach, do
kładnie w 1920 roku, gdy przy szła pisarka była już maturzy s tką . Spot
kan ie to miało miej sce w P oznaniu, gdzie też Przybyszewska zade
biutowała na łamach organu ekspres jonistów, czasopisma Zdrój, jako 
tłumaczka. 

Po tłuła czym okresie dzieciI1stwa i młodości pragnęła stabilizacji 
życi owej . :Miało ją zapewnić małże 1'l stwo z Janem Panie!l skim, mala
rzem związanym ze Zd rojem. Utrzymywał się on z p racy nauczyciela 
w Gim nazjum Polskim w Gdail sk u. Tam, na t erenie gimnazjum, w 
1prymity1wnym baraku, zamies'zkali młodzi małżonkowie. Oboje udzie
lali się w gda1'1skim Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki (założo

nym w 1922 roku), gdzie P r zybyszewska wygłosiła m.in. odczy.t na 
temat psychoanalizy. Ten jedy ny chyba w życiu pisarki okres spokoju 
i względnej stabilizacji przerwała śmierć Panie!lskiego w sierpniu 
1925 roku. Od tej chwili Przybyszewska zamyka się coraz bardziej 
we wła snym świecie, wypełn i onym lekturami i upor czywą pracą pi
sar k ą . Mieszka dalej, aż do śm i erc i w 1935 roku , w ba'raku gimna
zjum, utrzy mując się gł ównie ze stypendium i zasiłków Ministerstwa 
Wyzna!l. R eligijnych i Oświecenia Publicznego oraz z pomocy krew
nych. 

Biografia P rzybyszewskiej n aznaczona jest rysem tragicznym, trud
nym do precyzyjnego określenia fatalizmem. W:zmaga ów fataliz.m bra<k 
publicznego odzewu na prace pi sarskie gdańskiej autorki , n iemożność 

wprowad zenia jej utworów na scen , a potem klęska Sprawy Danto~ 
na w t eatrze międzywojennym . Chocia ż Przybyszewska zna jduje we
'Wrnętrzną motywację egzystencji, jedyne źródło żywotnej radości, w 
p isarskim trudzie - t o pragnie przec i eż publi czn ośc i , aud ytorium dla 

wych dzieł . Wie dobrze, że powołan iem dra matu , jego najistotn i ejszą 

potrzebą jest realizacja sceniczna, konfrontac ja z publ i cznością . 

W tym momencie wy pada jednak zamknąć b iograficzny naw ias 
i powrócić do pod lawowej problematyk i dram atów P rzybyszew sk iej. 
Najistotn iej szy w jej twórczości jest t emat rewolucji. Temat ten po
jawiał się wielokrohie i to w ró ż nych u j ęc i a c h w polskiej d r amatu r
gi Wymieńmy tytułem przykładu takie znane u twory , jak Nie -Boska 
Kom ed ia Zygmunta Krasió skie o, S:::ew cy Stanisława Ignacego Wit
kiewicza czy Operetk a Witolda Gombrowicza. Wszystk ie dramaty po
dejmuj ące ten temat różnią s i ę jednak w zasadniczy sposób od Spra
w y Dantona Stani sławy Przybyszew skiej. Nie idzie już na\vet o to, 
że_ ich autorzy uznając nieuchronność i dziejową konieczność rewo-

lucji bynajm niej nie sol idaryzowali s i ę z nią. Pod stawowa różnica 
tkwi w czymś innym. W N i e-Boskiej, Szewcach czy Oper etce, nieza
le żnie od m iejsca i cza su akcji, rewolucja wyobrażona jest zawsze 
jaiko starcie dwóch światów, dwóch (pDrządików. Widzowi pozostawiono 
więc pozycj ę obserwatora, a m oi.e sędziego. Natomiast Przybyszewska 
ukazała rewolucję od wewn qtrz, od strony jej mecha nizmów, zbadała 
jej napędowe tryby, przy patrzyła s ię ludziom, którzy j ą k ształtują, 

nadają formę. Ale też których stworzyła, wyniosła r ewolucja, uczy
niła głównymi aktorami na scenie histoTii. 

Przybyszewska zaproponowała nowe ujęcie rewolu cji, rzec można, 

„jakobii1skie", ujęcie, jakiego brakowało w polskiej literaturze, ba -
nawet w polskiej kulturze politycznej (pisze na ten temat w intere
suj ą cy sposób Janu sz Goćkowski ; por. tego autora Trzy wizje rewo
lucji socjalnej w dramacie polskim w książce Studia o Stanisl.awie 
Ignacym Witkiewiczu, Wrocław 1972). Fascynacja au torki Wielką Re
wolucją Francuską i je j protagonistami, zwłaszcza Maksymilianem 
R obespierre'em, spowodowała zmianę optyki, spojrzenie od środka. 

Widz w teatrze Przybyszewskiej nie staje już wobec pytania o sens, 
sprawiedliwość czy słusznoś ć rewolucji: te py,tania uzyskały wcześniej 
jednoznaczne odpowiedzi, r ewolucja została w całoś ci zaakceptowana. 
Widz ma tu podzielić fascynac j ę pisarki, porzucić chłodny dystans i 
beznamiętną obserwację n a rzecz swo istego uczestni ct wa. Skłania do 
przyj ęcia takiej postawy i to, że Dla Stani slaw y Przybyszewskiej -
jak stwierdziła Izabela Jarosiń ska - wydaTzenia ostatnich dni dyk
tatury jakob inów są olbrzymim ekranem, na którym w postaci zwie
lo k rotn ionej występują drgnien i a rozgorączkowanej psy ch i.Id Robes
p ie r re ' a; reW<Jlu cja sama interp re tow ana jest tutaj jako model gra
n icznej sy tuacji lu dz1ci.e j, takie j, w której j edn ostkow a wola w naj
bardzie j drnmatyczny sposó b zde rza się z chaosem i bezwolą ś wiata. 

Sprawa Dantona jest czym ś więcej aniżeli „udramatyzowaną kro
niką historyczn<1", s woistym historycznym reportażem. Możemy oczy
wiście sztukf.: oc en iać p od kątem historiograficznej wiernoś ci. Tyle 
tylko, że w ten sposób n ie wyczerp iemy jej zawartoś i. Choć bowiem 
Przyby szewską intere sują dylematy historii, t o przec ież naprawdę po
ciągaj ą ludzkie postawy i rozterki. J e j dramaty to sztuki o ludziach 
ipostawionych wobec historii i rto historii spotęgowanej w procesie re
wolucji. Rewolucja ukaz.uje ludzi takimi, jakimi są w is'tocie, zdziera 
z nich maski, wydobywa drzemiące w illich 1siły :lub ujawnia skrywane 
słabości. 

H istoria, dzieje, wystąpienia francuskiego ludu w im ię ha seł wol
ności, równości i brater stwa to dla Przybyszewskiej nie stos szpar
gałów, zawierających opisy minionych dawno wydarze1'!, ale sprawy 
żywe, które powinny poruszyć każdego czującego i my8lącego czło
wieka. Jeśliś jeszcze nie odbyl („.) swojej Rewolucji francuskiej -
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. mogłaby powtórzyć za Mickiewiczem autorka Sprmcy Dantona 
73ośpie sz się, bo ina~zcj nic hędzie s.,. mógl iść wraz z -pokoleniem dzi
siejsz11m. 

Sprawa Dantona, wspominaliśmy o tym już wcześniej, wymaga 
emocjonalnej recepcji, zaprojektowanej (choć: nic wiem i uważam to 
za mało ważne, czy zaprojektowan<?j Ś\viadomie) przez autork~. Taka 
recepcja sprawdziła s ic; w przypadku niektórych powojennych insce
nizacji. Swiadectwem niech j:Jc:dzie zwięrzcnie znanego historyka, Ta
dęusza Łepkowskiego, który napisał tak o s\voin1 (i całej wido\vni) „ 
.,Przeżyciu warszawskiego przedstawienia wyreżyserowanego przez An
<l r:zeja Wajdę: Sprawę Dantona oglqdalem dwulcrotnie. Nie, nie ogl.ą

dalem, uczestniczylem w dramacie wraz z setkami. widzów. Przez trzy 
godziny byliśm11 nie na Pradze, lecz w rewolucujnym Paryżu. -· 

Na plan pierwszy wysuwają się w sztuce P rzybyszewskiej kwestie 
natury moralnej, podobne do tych, jakie poruszał na przykład autor 
Ni.e-Boskiej. Ale i tu można dostrzec coś, co Przybyszewską wyróżnia 
spośród piszących o rewolucji. Zajmuje ją bowiem nie problem zde
r:i;enia dwóch moralności (czy szerzej - - dwóch kultur), ale jeden sy
stem etyczny czy jeden ethos rewolucyjny, jakobiń ski i proces jego 
doskonalenia, eliminacji zeń zasad nieprzydatnych czy anachronicz
nych. Pojawia się tu kwestia doskonałości, id eału wcielonego w O'io
bie przywódcy i problem ethosu rewolucjonisty. 

Rewolucja została ukazana jak o „stan wyższych . konieczności" uza
sac:łniający poświęcenie wartości sprzecznych z du chem przewrotu i " 
więcej - również poświęceni jednostek w imię interesów całości. 

:ru z kolei nie sposób pominąć pytania, kto ma dec ować o tym, ja
kie wartości czy których ludzi trzeba poświęcić. Jest to pytanie o ro-
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lę przywód ców, o zakres ich władzy, jest to także sprawa autentycz- • 
ności racji wodzów rewolucji, a wr szcie jest to kwestia czystości 
r ewolucji i jej działań, czysto ś ci intencj i przywódców. 

- Na tle tych problemów trzeba dopiero zobac;; · •ć spór d wóch po
staw - Dantona i Robespierre'a, u Przybysze'. 1 ~ kiej wyostrzony , do
prowadzony clo zderzenia przeciwieństw, w oewnym sensie wyideali
zowany, bo unikai<lCY jakiejkolwiek sugest ii. iż być może chodziło je
dynie o walk~ frakcyjną. Kochać Dantona m.o±na t ul.ko przeciw R.o
bespierrowi - pi.5ze słu sznie i bly3kOtliwie profesor Ba.>zkie\vicz. 
P'ri;~rbyszewska 1vyciągnęla z tej niCZ" dy i 'r óżnicy w szystkie możliwe 
konsekwem:je. Zrezygnowała z obiektywi zm u n a r zecz dramal.,u , s;:i-ię- • 
cia, kreacj i sytuac „ \ yizolowanej. artystycznw c-z y~ lej. W j j \': 'zji 
Robespierre skupi ł wszy . tkie zalet , Danton - uosobił wady. (Chocia;i; 
te~ tylko wtedy, gdy stosujemy do oceny !-ego bohatera kodeks spe
cjalny, kodek! rewolucjonisty. jakobina , vymagający nieludzkiej do
skonałości i bohaterstwa). P ierwszy st.al się ucleldnieniem a bstraktu, 
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ldei, tego, co w rewolucji stanowiło o ruchu, po-stępie; drugi - ludz
kiej chęci korzystania ze zdobyczy i po prostu uroków życia. 

To opozycja modelowa : rewolucji i oportunizmu, idei i pierwiastka 
ludzkiego, formy i materii. Ducha i ciała. Albo utopii i możli~oś~i. 
Robespierre wyraża ideę nieograniczonego postępu, Danton - Jakze 
ludzką potrzebę stałości. To opozycja modelowa i abstrakcyjna zara
zem. Ludzie histoT11czni, a pTzez nich Tealizujq się idee poLityczne -
powiada Tadeus:.: Lepkowski - łqczq cechy Dantonów i Robespier

re'ów. 
Łepkowski nie zgadza się z oceną Dantona w sztuce Przybyszew

skiej. Wedle niego „człowiek 10 sierpnia" był postaciq o wyjątkowo 

złożone; ps11chice. PoT11wczość i a>(tsjli, umiłowanie życia, żqdza władzy 

i iklonność do demagogii, ZUTOZtLmialstwo i cunizm lqczyly się w nim 
z dobrodusznością, prostotq i v..mie;ętnościq dochowania przyjaźni. 

Pod bnic pisze .Jan Baszkiewicz: Postać to niejednoznaczna. PTzed 
fetvolucjq obdlużony adwokat (. „ ), po "· 1789 zdeklarowany demokrata, 
kordelier, trybun ludowi.i z potęfo11m głosem i twarzą buldoga („Na
tufa obdarzvła mnie atletyczn11mi kształtami i cierpką twarzq Wol
ftOki"J. Prote11owan11 Mirabeau, brał ,pieniqdze z tajnych funduszy 
rządu i dworu. („.) Cyniczn11 ii dobroduszny, energiczny i skl.onny do 
aalamań, .pracowity :i żądny uciech - był Danton kłębkiem osobliwych 
1przec~ości. Nawet w swoim wielkim okresie mieszał ' bohaterstwo 
s małokiq . 

Głównvm bohaterem Spraw11 Dantona (jak również ostatniego czło
nu trylogli - Th.ennidora) jest jednak Robespierre. Studium jego du
szy, psychiki, charakteru zajmuje pisarkę szczególnie, a wynika z 
uczucia większego aniteli fascynacja autorki bohaterem literackim. 
W stosunku Przybyszewskiej do Robespierre'a dopatrzyć się mo'.i:na 
ni~omat pe1'wers11jneQo uwielbienia - jak określa Roman Taborski. 
Sama zaś PrzybyszewsJca już po zakończeniu kilkuletniej pracy nad 
swoją najdłuższą sztuką wyznawała w listach: ( ... ) kocham się w Ro
b~lpierze. Kocham się w nim zaciekle od pięciu lat. Nikomu nie ~o
łr.%11małcm wierności tak długo czy Nikt nie miał na mnie tak prze
w-rotowego wpl11wu, jak ten człowiek, dzięki któt'emu odkryłam mo
rahto•ć, naiW11ższe duchowe pojęcie ludzkości. 

Również świadectwem tej miłości jest wyidealizowany wizerunek 
tr:rbuna rewolucji, człowieka, który poświęcił jej całe swe istnienie 
l najpełniej wcielił rewolucyjne wzorce. Cechuje go maksymalizm po
stulatów etycznych, wysoki poziom wymagań wobec innych i wobec 
siebie. Surowość i schludność, czystość duchowa i fizyczna - składają 
się na zewnętn.ny portret „strażnika wolności", „nieprzekupnego 
obrońcy ludu". Robespierre'a charakteryzuje też stałe dąienie do kon
frontacji własnego projektu rewolucji z istniejącym światem. Uzur
puje on sobie prawo - tego Przybyszewska nie mocła ukryć - do 
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decydowania, w jakim kierunku mają pójść przekształcenia otaczają

cej rzeczywistości. Robespierre chce swą wolą pokonać opór, narzucić 
swój , lan - w Thermidorze nabierający cech szatań.skich - rewo
lucji. 

Jaki był zatem, czy można to w ogóle jednoznacznie określić, Ro
bespierre? 

Incorruptible czyli Nieprzekupny - to przydomek na·dany mu, 
przez lewicę - czy też tyran, „nędzny i obrzydliwy podpalacz" -
jak orzekła prawica w Zgromadzeniu Narodowym, i to już u progu 
kari~ry politycznej bohatera. Te dwie przeciwne opinie przetrwały 
długie lata, właściwie aż po dzień dzisiejszy. Trudno zgodzić się z za
rzutami, które wysunęła przeciw niemu - już po śmierci - propa
ganda termidoriańska przedstawiająca go jako człowieka ciasnego 
umysłu', braku wyobraź.ni i banaLnego sąóu, trudno równocześnie od
rzucić .myśl, iż nadmierna władza mogła doprowadzić Ro'bespierre'a 
do zejścia z drogi sprawiedliwości i umiaru. Jakże celne wydaje się 

zd~nie wygłoszone w Konwencji przez Billauda: Każdy naród zad1'0S• 
ny S? swq wolność strzec się musi nawet cnót ludzi na 1»11sokich sta
nowiskach. 

Warto może na zakończenie zacytować jeszcze raz profesora Basz
kiewicza, który pisze o stosunku dzisiejszych Francuzów do ich bo
hatera. 

Dyscyplina intelektuaLna i rygor moralny Robespterre'a wzbu.dza;q 
respekt. Czy równie sympatię? To inna sprawa. Wiosnq 1975 r. ko
munistyczna l'Humanite zeb1'ała pewną liczbę wypowiedzi ludzi pra
cy: co sqdzq o Maksymilianie Robespierre. Ot6ż doceniano go, przy
znawa.no, że historia nie byla dlań sprawiedliwa, ale ... nie deklan>• 
wano sympatii dla niego. Robespierre wydal się wspólczesnym F1'an
cuzom człowiekiem oschlym, pozbawionym przyjaciól, pouczajqcym 
wszystkich na około ... 

Wydaje się więc, że w naszych niepoetycznych czasach wyniośli 

'bohaterowie wraz z ich legendą stali się anachroniczni. Wolimy ludz
kich, trzymających się ziemi Dantonów od bezwzględnych wizjone
rów - Robespierre'ów. Ci ostatni wymagają gorących uczuć, uwiel
bienia i fascynacji, na jakie nas na codzień nie stać. Ale bywają też 
chwile, kiedy to w nagłej potrzebie zwracamy się do historii i tra
dycji szukając tam rad i wskazówek. I wówczas wzory wcielone w 
osoby bohaterów, ich wyidealizowane portrety duchowe i legendy oka
zują się pełne aktualnych treści. Historia wyciąga do nas doświad

czoną dłoń i pomaga nam rozumieć teraźniejszość. 

październik 1980 

Krzysztof Pysiak 
,_ 

• 



Mariusz Wilk 

CZY TYLRO SPRAWA DANTONA? 

moHo: .. :n•jpiękniej-
12!0 jest ofiara zlożona zludze
niu, ofiara bt!zużyteczna. Że dob
rze je5t nos ić klejnot Zu!ł od
dać go na fundusz ttu'ltiiczny -
lecz p 1 ę k n i e jest TZU 

cić go w morze. 
S. Przybylska Sprawa Daatona. 

Jt11rzy ~tempow: ki, pisujący pod pseudo:nimem Pawła Ho~·towca, w 
es ju Pa.n Jowialski i jego spadkobierc11 zamies'zczonym w tomie Eseje 
~ra Kassandry dał odpo.wiedź na pytanie: jak r.ozurm:ie :atunek lite
racki zwa·ny esejem? Otóż my 'Ją ;prze,vodni~ tej odpowiedzi była sa
mowystarczalność eseju. Eseista ma prawo wg Stempowskiego nie tyl
k o odbiec zna"Cznie od analizowanego przez siebie utworu literackie~o 

(przykładem niech będzie właśnie Pan Jowialski i jego spadkobiercy), 
Jecz róv,mież ma prawo włożyć w ten utwór •treści, 'które w żaden spo
sób nie .i stnieją w nim explicite. Esej literacki, bo o nim główn·ie wy
powiada się au tor Pana J owalsk i ego„ . jest szukaniem treści w inter
pretowanym dzie1e, treś ci , co do których is tn ieje podejrzenie, że w 
-0gó!e nie zostały wyrażone. Bybby, jnnymi słowy, esej literacki próbą 
intex'>pretacji na wy ost. próbą wyczytania z utworu sensów, które nie 
zostały w nim zawa,rt e. Mówiąc jeszcze 'inaczej, esej jest waria·ntem 
dzieła do :kt órego się odwołuje, wariacją interpretacyjną na doworny, 
ezęsto ~ełnie u boczny tema t obudowyc;vany całkiem •nową itkanką 

sensów. 
r Parę tygodni temu z.wrócono się do mnie z propozyc ją, bym na
p~ał artykuł na temat Sprawy Dantona Stanisławy Przybyszewsk ie j. 
I · ot-0 nadzwyczajny z.bieg ok licznoś ci sprawił, że dramat ten, któ
nigo premierę za'Pl anowano na począ tek listopada w Teatrze „Wyb
'fZeże" w Gdańsku, zo tanie wyst awiany w miekie, k tóre w gorących 

rlniac.b ier;pnia stało się <SYmbolem odwagi i pośwęcenia , symbolem 
·'.\Viar · w solidarność ludzl działających we w; pólnej spra \Vie. Czyż 
moż;na zatem ogranic'lyć się t !ko do napisan ia ro2jprawy na temat 
Ę)lTO Ll>l/ Dan tona - dramat u, którego ak tualna prob lema•tyka ai pros i 
się o wyikroczenie poza wydarzenia związane z Wielką R woluc ją 

Franouską ? Dlatego właśni •nawiązałem do przemyśleń .Jerzego Stem 
powskiego, by tym samym ot.warzy ć sobie fur·tke; do swobodnej węd
~ówki woikół tematu narodzin władzy, odp01wiedzialnośd wobec na
rodu, po\ t.awania ·terroru, rozmów prowadzonych w kolejkach lj)O 
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ch'leb lub czekioladę, a także tematu 1tak m ocno wyeksponowanego 
prtzez Stanisławę Brzyby:szewslką tzn. ciężaru odpowiedzialności wo
dzów rewolucji za jej oblicze. 

Temat, o którym ~iszę, za swoje tło kolorystyc.z.ne ma rdwJe jedy
nie barwy, diwa odcienie: szary i czemvony. Odsłona 1 akitu I Sprawy 
Dantona rozgrywa się na uricy przed sklepem piekarza. Na narożniku 
jaskrawy afisz. Zmrok poranny. Jest rok 1794. Przed sklepem piekarza 
kolejka ludzi oczekujących na cMeb. A teraz rpreenieśmy się w rok 
1980. Ranek rwrześniowy, godzina dziewiąta . Tonacją kolory•sty.czną tej 
sceny jest szarość •deszczu siąrpiącego monotonn1ie na głO\vy ludzi :usta
wionych w kolejce przed Delikatesami •przy ulicy Rajskiej w Gdańsk.u. 

Bez.,nadziejność rysująca się na twarzach tych lud'.!: i cspotęgowana niie
wyspa•niem, ołowianą atmosferą dż·dżu, wilgDtnych, oślizłych ulic, zmy
wanych deszczem domów, oraz mlecz no-sz a ·rą mgłą . Ludzie ci czekają 

na otwarcie Delikatesów bo podobno prz~„wieżli... czekoladę. Szarość 

tej sceny rozbija jeden tylko jas kra•wy akcent - nieorpo·dal kolejk'i 
czer.wonym kolorem wybija się mały plakat ze słowem: Solidapność. 

Ozerwień tego słowa, całe ciepło w nim za\varte, przy.pomi·na mi inną 

jeszc·ze scenę - pienv-ze dni s lra·jku w Stoczni Gda!'1. ·iej ·im. Lenina. 
Sza.rość ubrań roboczych stoczmiowców, szar·ość ich twarzy zmęczo

nych, trwającym już .kilka dni strajkiem, 'S7.arość sytua cji , k tóra '\vyg
lądała w sumie na nie mającą pozyty,wnego rrnowiązanfa .• Wtedy właś
nie zgłosił się do Stoczni młody plastyik* z Trójmiasfa z propozycją 

tzrobienfa plakatów z jednym tylko, ale jakże wa:hny1m słowem - So
lidarność . To jedno słowo 1napisane jaskrawo-czerwoną farbą na bia
łym prostokącie 1pa1pieru wniosło ten swoisty, ciepły ton w panującą 

do tej pory szarość, poddało w wątpliwość jej do1tychczasową wszech
władzę. Wszechwładzę, która dominuje w innej jeszcze kolejce ludrzi 
ustawionych tym ,razem ;pod sklepem jubilera w powieści Tadeusza 
Konwickiego Kompleks polski. Szary 1tłum ludzi oczekujący na coś, co 
pozwoli im na chwUę chociażby - zmieni ć barwę. Tciki tłum wzbudza 
często l§trach u tych, którzy czują, a pr.zy.naijmniej cz.uć się powinni od
powiedzia1ni za stan oczekiwania jaikże częs.to kończący się żą

daniami, a nieraz także samowolnym tWyciąr;:nięciem ręk po .pożądaną 

;rzecz. Smród beznadziejności otacza ludzi zasty•gniętych w kolejkach 
nl:by zziębnięte, niemrawo .gdaczące stado k.ur. Ludzi , którzy 
czekają, choć jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że 

mogą się nie •doczekać. Rozmowy w •takich kolejkach są równie 
bei;nadziejne jak one same. W takich niekończących się kolej-kach 
rnzmawia się o różnych, często zupeł!nie błahych sprawach, np. o Pra
wach Człowieka: Prawa Człowieka! - To byla cztery lata ternu wiara, 
dia której każdy, bez wahania, oddawał życie, a nawet mi.enie. (ta 

• Jerzy Janiszewski (przyp. red. programu) 

kole j ność wy,daje m i s i ę znamienna!!! - przyp. mój M. 'W_·) ?'ymcza
sem cztery lafa minęly; cierpimy i wa'.czym~ bez wytc~~iema; a 
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zdobędziemy - to zagrabią alb@ zma.rnuJą nasi ?rzedstawictele. - R_ąd 
wolnościowy! Wodzowie wolnego ludu! Czlowiek, co z~skal u.~ad~ę, ~ 
miejsca staje siq świnią, wszęd.z ie i zawsze; wszystko 3edno. czy siedu 
na tronie, czy w Konw„. Sł0wa te wypowiada w S~rawie. Dantona 
zegarmistr.z, a t;.:k się składa , że zegarmis·brz .to ozłow1ek, ktorego. za
wód z,wiąza•ny jest z czasem i dlatego być może ma on głę1:5zą Jego 
świadomość, .a •co za tym idzie, ·poczucie CY'kliczności w~darzen . Gdyby 
podobną rozmowę umiejscowi.:: nie w 1794 r. w P.aryzu, lecz np .. w 
lipcu 1980 r. w Gdańsku, to poza zmianą liczby --:- m: cztery lecz dzie
sięć _ wszystko inne mogłoby pozostać bez zm1~~ i za,~1~owałoby '. n 
sa•m sens czyli ... bezsensowność. NastTó.i bezradnosc1 ludz1 wobec _sncze
nącego się zła . Ten .nastrój znany nie tylk? bohaterom . s.tamsławy 
Pn:y.bysz0w: kiej , lecz również jej samej , a -takze tym z kol:!~1 pod De
likatesami i pod J•ubilerem. Autmka Spra w y Dantona w 1Iso1e d~o .Nn._
toniego Słonim skiego pisr.w: Żyjemy w u·ieku potwornym na ~wiec·ie 
potworn·ym, sami potworami b<:dąc. Zło w nie11wżliwie wys~krm na
tężeniu raz-rasta sir: wszędzie - w szkolnictwie i. w syste~iie .dy~ta
tury, w polit yce celne j i w poli t yce Kościola, w sqdowmc&1:'n e i w 
związkach zawodowych (tak! - prz p. mój M . W.), w Genewie, Ma.~
dżurii, w Paryf u, na Sum atrze. Wszędz ie , wzdluż. wszer:o, wzwy~ tro~
wymiarowe zło w nie s kończone j liczbie postaci. Uciec przed ni.m ~n.e 
można _ panuje w ws.zystki.ch 1Lgnipowaniach Lu.dzkości, w wszystkich 

gałęziach ludzkiego zajęcia i dążności. Otacza każdy un'.ysl sfery~zną, 
nieprz eniknioną ścianą . Więc pozostaje nam albo P~~rzec spok~~n~e -:-
i zidiocieć, bo widok nad sily; albo walczyć. Skupie calq tresc zycta 

w silę ciosu (List z 10 wr.ześnia 19'27 r.) 
Ta siła cios·u w którą slmpiona jest cała treść żyda - to re·wolu

cja. Rewolucja ;aś - to szara masa, która r·usza, gdyż nic ch~e dalej 
oczekiwać. Chce nareszcie zacząć brać. Lecz rewolucja t0 me tylko 
pewien określony (i opisany przez jej wybitnych :teoretyków) proces 
zmian społeczno-poli-tycznych. F.ewolucja jeg;t także procesem wchła
niającym ·swoich uczestników, ksZJtabtuj:.,cym przy"v~d~ó:v, . wyzwala~ 
jących w nich ambicje i 'I1amiętności z k1tór ych :v~zesn:ei inie zdawall 
sobie sprawy. Rewoluc.<ja obnaża ludzi staw1aJąc ich w sytua
cjach ekstremalnych, żąda od ludzi odpowiedzialno~c i ponad ich 
siły, odporności, !które.i nie mają. Rewolucja degeneruje, wy
·pacza swoich twórców, jes·t 1procesem, !który raz rozpoczęty 
orządzi się własnymi .prawami, często nic uświadamianymi do 

'd {: To wła~·n1·e J·est naJ·ciekawsza i naj-
końca .przez jej w1 z ) W. " 

· 1 · · dla Stanisław. · y Pn:yby-bardziej 1pasjonująca strona rewo uci1 
i;zewskiej rozkocha.nej w Robespierze, przywódcy jakO'binów, dyk
tatorze, którego terror wchłonął do tego stopnia, iż sam stal się jeao 

I 



ofiarą. Roman Taborski we wstępie do „Dramatów" Stanisławy Przy
byszewskiej pis.ze o jakimś egzaltowanym, nieomat perwersyjnym u
wielbieniu autorki Sprawy Dantona do Robespiere'a, o czym 011a sama 
tak oto pisze w liście do ciotki BarlińSkie,j 9 marca 1929 r. jestem 
dziś jeszcze głębiej zakocliana w Robespierze niż pięć lat temu, nikomu 
ani żywemu, ani fikcyjnemu nie dotrzymałam wierności tak długo. 

Nikt z drugiej stron11 nie miał na mnie tak przewrotnego wpływu jak 
ten człowiek, dzięki któremu odkryłam moralność, najwyższe ducho
we pojęcie ludzkości. 

Powróćmy jeszcze na chwilę do postulowanej przez Stanisławę Przy
byszewską walki, <do siły rciosu, w !którym skupić :należy całą treść 

życia. Zwykle dzieje się to w ten s;pooób, że cios wyprowadzamy wtedy, 
gdy już nic innego nie jest ·W słanie załatwić jakiegoś tam sporu. Po
neważ jednaik, co zakładam z góry, zanim się ten cios zada, wcześniej 
próbuje się rdyskutować, perorować, ustępować, namawiać, kłócić się, 

etc. etc., zdenerwowanie sfanowiące o sile uder.zenia rośnie w mla'rę 

niepowodzeń prób „dogadania się". I staje s'ię paradoksalnym fakt, iż 

czym dłużej jesteśmy cier·pliwi i ustępliwi, tym większa furia wstępuje 
w nas w momencie z,decydowa,nia się .na cios. Wyobraźmy sobie za
tem tłum lud·z.i, którzy w swej masie są raczej bezmyślni, tłum ocze
kujący cierpliwie, ustawiony w gigantycznej kolejce po swoje prawa. 
Tłum, który wierząc w dobrą wolę swoich przywódców często ustępuje, 
idzie na kompromisy, jest bierny. Jeśli zastosujemy do tego bier·nie 
oc·zekując€'go tłumu regułę o wprost proporcjonalnej relacji oddzia
łującej między ,czasem cierpliwości a siłą uderzenia, to .nie może ni
kogo zdziwić gwałtowność wszys,tkich wystąpień mas pracujących iprze
d\vko handlarzom przywilejów i Praw Człowieka. Furia takiego wy
stąpienia najczęściej przeobraża się w kr.wawą rewolucję, po k:tórej 
następuje jeszcze <krwawszy terror dykt<;.tury. Tak było w !Przypadku 
dwóch naj>większych rewolucji ostatnich kilku stuleci w Euro.pie. Wiel
kiej Rewolucji Francuskiej i Rewolucji Pażdzicrnlkowej, I o ile w 
pierwszej fazie wys1ąpienia tych, którzy walczą o swoje prawa, de
cydujący głos mają oni s::imi, o tyle w dr·ugiej zaczynają dominować 
jednost!ki Obdarzone 'bwgranicznym zaufaniem zrewolucjonizowanego 
tłumu. Olbrzymia siła tego zaufania sprawia, że ciężar odpowiedzfal
ności wy·daje się przekraczać możliwości jego dźwigania. I wtedy za
czyna się terror. Szara masa przestaje być bohaterem dramatu zatytu
łowa•nego - ,rewolucja. Dramat ten staje się nagle indywidua•lnym po
pisem kilku postaci, które naw~t nie uświadamiaj!\ sobie, że rewo
lucja się s•kończyła, że czasy w których chodziło o prawa dla ogółu 

minęły, że zaczął się zupe1nie nowy dramat na scenie historii, dramat 
p.t. - dyktatura. Toteż pisząc o twórczości dramatycznej Stanisławy 

Przybysz~\vskiej nigdy nie widziałem w niej rewolucj i (którą widzia
ło większość komentatorów dzieła autorki Thermidora). Pr.zybyezews'ka 



nie łnteresuj61 się rewolucją, gdyż nie frapuje ją tłum, nie ma dla 
niego żadnego pozytywn ego uczucia czego na jlepszym dowodem jesit 
cała odsłona 3 aktu V. Interesu je ją na tomia:;t indywidualność, jed

nostka wyniesiona ponad tłum, manipulująca tłumem, a jednocześnie 
pogardzaijąca nim. (W tym ujęciu Da·nton niczym nie różni się od Ro
besrpiere'a, oprócz -tego, że odważa się mówi ć głośn o i otwar cie 0 swej 
pogardzie dla tłuszczy - zdaje mi się, że auforka dr a.matu n ie uświa
damiała sobie tego podobieilstwa między ukochanym Robespierrem a 
odrażającym Dcrntonem). 

Ponieważ, jak wyżej napisałem , Przybyszewską baJ:'d.ziej interesuje 
jednostka niż tłum ,a zatem dyktaitura porewolucyjna od samej rewo
lucji, najwyższy czas obejrzeć bliże j postacie Dantona i Robespierre'a. 
Jednocześnie sygnalizuję raz jeszcze kapitalną ak tualność omaiwiane
go dramatu, a co za tym idzie - typowość obydwu p os taw , tyipowość, 
która niekiedy bywa wręc:?: żenująca przez swoją powtarzalnoś ć. 

Dla Przybyszewskiej kluczową sceną Sprawy Dantona była odsłona 
3 ak<tu II, w k tórej następuje konfrontacja między Dantonem a Ro
bespierrem. Bezpośrednie spotkanie dwóch wybitnych polityków re
wolucji, którzy zasypują s ię ·nawzajem racjami, a zarazem ~co w sumie 
jest bardziej znaczące) kurczowo się tych racji trzymają, gdyż każdy 
z ·nich wie, że j eś li jego racja zawiedzie, będzie musiał przY2Jilać ZWY
cięs.two przeciwnikowi, na co ani jednemu ani <lrugemu ·11ie pozwala 
ambicja. Robespierre, będą•cy w korzystniejszej sytua.cji, ale nie na 
tyle korzystnej , by znis z,czyć Da ntona bez jakichkolwiek strat włas
nych, proponuje mu taki oto układ : Danton: manewry paiiskie parali
żują rząd. Przegral pan dawno, lecz nie śmie s ię pan poddać, - Otóż 
z pewnych względów Danton, wolimy zachować niż.„ usunqć pana. 
Jeśii wyprze się pan sw ej kontrrewolucyjnej opozycji, wystąpi ·ener
głcznie przeciw niej i u stawi swoją katarynkę Desmoulinsa na nową 
melodię - gu}arantujemy panu bezpieczeństwo, a nawet - przychyl
ność opi.nii. Sądzę, ż-e pan skor2ysta z tej n iespodziewanie przychylnej 
koniunktury. 

Jednak ambicja Dan tona dorówn uje ambicji Robespierre'a toteż 
przyjęcie tego układu jes't dla niego niemożliwe: Robespier re - zapo
mina się pan. Stawialem · będę stawiać opór Kom itetom do ostatniej 
kropli krwi. Dobru narodu j est mi j edynym prawem . Oto moj a j edyna 
odpowiedź na państkie obelgi. 

Zauwaruny, że oba j .przeciwnicy kryją się za parawa nem J·acji :;tanu 
(Robespierre) czy też dobra narodu (Dantoi1). T um.an frazesów ( jakże 
częs to w sumie s tosow<u1y dl• osłony próżnych ambicji chciwości crv 
też żądzy wła d zy) rozsl:m wa się w alszych partiach t

0

e j sceny, ~<lzi~ 
obaj przeciwnicy poprzez zaciekłość prowadzonego s poru-walki obna
żają się ukazując tym samym prawdziwe motywy swojego postępo
wania. Lecz nawet wtedy Danton jest bardziej szczery od swojego 

pi.;·zeciwn~ka i jednocześ·nie mądrzejszy, mądrością sokra1ejską, która 
zaczyna się od „poznaj samego siebte". Otóż Danton w pełni rozumie 
wyjątkowość s;wojej postaci na tle motłochu rewolucyjnego, tego po
~ólstwa złożonego z ludzi, którzy buty panu liżą (Robespierrowi -
prrzyp. mój M. W.) .„ póki pan stoi jak glaz. Ale niech on się pan zach
wieje! Za pierwszym błyskiem niebezpieczeństwa znajdzie się pan 
sam; za to gdy pan raz padnie, trzoda wróci pędem. Rozszarpie -
rozniesie pana. Upaprze się po oczy w pańskiej krwi. - To natura 
trzody. 

Paradoksalnie bnzmią słowa: trzoda, pospólstwo, muł, motłoch, g<:ly 
przypomnimy sobie wzniasłą kwes,tię o walce o dobro narodu. Tylko 
że wtedy był to frazes, natomiast teraz Danton jest sobą. Jeslt dum
nym indywidualistą rozumiejącym mechani~roy rządzące tłumem. Dan
ton czując pogardę i fizyozne wręcz obrzydzenie do tłuszczy jedno
cześnie zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że pospólstwo można 

zużytkować - ale nie jako podstawę! Ponadto: ujarzmia się je ba
tem i przepychem, nie kazaniami! Robespierre mimo, iż ·nie przyznaje 
się do podobnych myśli (n a razie!!!) czuje jednak rodzącą się w duszy 
wątpliwość , gdy z.wracając się do Dantona, pyta: Słowem - nasz prog
ram, to absurd? Słowa te, brzęczące zwątpieniem, dziwnie brzmią w 
kontekście wcześniej wypowiedzianych poglądów na tema,t celu re
wolucji, która ma udostępnić ludzkie warunki egzystenc;i siedemdzie
sięciu procentom narodu. Danton stawia sprawę narodu (utożsamiane
go cały czas z motłochem) jasno, gdyż równie jasno i przenrkHwie ro
z,umie zjawisko, k tóremu na imię - tłum: Krzywdy ludu! - Panie: 
gdyby wieczna harówka w najplugawszej nędz y nie bylaby dla po
spólstwa wlaściwym żywiołem - toż by dawno wyzdychalo zamiast 
mnożyć s ię gorzej od robactwa! - Spróbuj im dać pan wolność i dob
robyt, a uduszą się, jak ryby na piasku. Robespierre opiera się racjom 
swa.jego przeciwnik a, lecz czyni to nieporadnie: czy to pan ma go
rączkę - czy też ja majaczę?... Robespierre nie chce się przyznać do 
zwątpienia. Uczy•ni to dopiero w os'ta tnie j scenie w rozmowie z Saint- ' 
-Justem. Lecz jeśli skoonfroniujemy sło.wa o wolności dla ludu, które 
\\ryipowiada Danton z fragmentem monologu Robespierre'a z Ostatnich 
nocy ventóse'a: Wolność na przykład - czy sądzisz, że wielu ludzi 
wolnością oddychać może? Olbrzymia większość udusi się, to zacho
wanie ukochanego bohatera Stanisławy P.rzybyszeVv<skiej w scenie roz
moWY z Da1nfonem staje się jasne; Robes,pierre po prostu boi się przy
znać przed samym sobą do zwątpienia wywołanego słowami swojego 
przeciwnika. Robespierre chce na siłę wierzyć w dobro ·narodu, o któ
re walczy. Chce wierzyć w nie za wszelką cenę, gdyż bez tej wiary całe 
jego życie okazałoby się bezsensowne. Robespierre zagłusza zwątpie

nie, które go dręczy i drąży od środika, frazesami idealisty rewolu
cyjnego, przeciwstawiając się tym ~amym wielkiemu :realiście i)Oli-





tycrmemu jakim jest Danton. RealiZJin Da•ntona sprowadza się w sUil'nie 
do prosteio hasła - udostępnić rewolucję - Trzeba osunąć por:iom 
rewolucji do poziomu natury ludzkiej. Złagodeić żądania - do możii
wości. Uspokoić sfery finansowe. IideaLi.zm Robespierre'a ternu za
ipr.zecza - Pan mówi: udostępnić rewolucję. Ja to nazywam: zdradzić 
ją. - Od tajnego rozkładu wolę katastrofę. Idealizm Robeitpier·re'a do
prowa<:lzi go do katastrefy, podobnie jak idealiści doprowadzaj~ do 
katastro.fy każdą rewolucję. Gdyż tylko ideaMmn decyduje się na terror 
<W imię dobra narodu. Reali= od&'U•wa się od terroru, gdyż zdaje sobie 
sprawę z tego, że nie o życie ludzi tu chodzi, lecz o coś bez czego to 
życie jest dla większości bez sensu. Danton mów~ WYraźinie i jedno
znacznie: Nie o te głowy baranie mi chodzi, glowv to glupstwo; ale 
pan tępi złodziejstwo i korupcję, a to naturalne potrzeby, bez któruch 
paftstwo ginie! Jakby pan zabronii ludziom trawić! ' 
Robespierre na ·razie wybiera terror, lecz gdzieś tam w demnym 
pokoju, złożony chorobą, trawiony malarią (w Ostatnich nocach ve~
tóse'a) mówi !Przecież to samo co Danton: Gdyby ci się udało ograni
czyć wolność zbrodniczego skupiania bogactw bezcelowych, podciąłbyś 
olbrzymiej większości mlecz pacierzowy. 
Mam głębdkie przekonanie, że w cytowanej rozmowie między Danto
inem a Robespierrem, temu o·sta:tniemu zabrakło argument?w ty~ko dla
tego że już wtedy (czego może sobie nie uświadamiał) ga.rd~ił tłumem 
pod~bnie jak Danton i jedynie założony przez autorkę dramatu idea
lizm tej postaci nie pozwolił już wtedy na osiągnięcie sokrateskiej mą
drości, którą posiadał jego przeciwnik. Robespierre w rozmowie z Da.n
itonem jes•t nieszC"Z.ery, gdyż forma, którą sobie narzucił, lub którą na
i!'Z.Uciła mu być może rewolu1cja, przy1prawiła mu, mówiąc językiem 
Gombrowicza gę'bę - gęby idealisty rewolucyjnego. Gdy zaś, idąc 
dalej za aut~rem Ferd11durke, raz przyprawi się komuś gębę, to w 
dals'zym procesie tego przyprawiania może się okazać, że delikwent
-1posiadacz gęby został upupiony. Tak oto gęba idealisty rewolucy~
.nego upupia Robespierre'a poprzez terror i dyk;tatU'rę. Pil'oces ten me 
jest wyjątkowy jeśli chodzi o osobę Robespierre'a, wydaje się raczej, 
że mechanizmy wszelkich przewrotów społecznych wind'lljąc ludzi na 
piedestał wła<lzy jednocześnie przypra·wiają im różnorodne gęby -
m. in. gębę dyktatora. Zdają sobie doskonale sprawę z tego .proces~ 
wspól;pracownicy i sojusz·nicy Robesplerre'a. Oto rozmowa daJąca mi 

podstawę do powyższego stwierdzenia: 

Cotlot: 

Bil.laud: 

A wiec. do stu t11sięcy diabłów, Robespierre kŁamie! Moi dro
dzy, ~siak to doprawdy genialn11 wódz; czyż nie tak? ... 
Co stąd?! - Przypomnijcie no sobie ... cz11m został każdy bez 
wyjątku genialny wódz w historii, jakby na mocy jakiegoś 
prawa .natur-u? „. 

Carnot: Dyktatorem ... 
Bi.llaud: 
Col!ot: 

To nie byti rev;olucjoniści! ... 
Mój drogi! To pewien typ Ludzki: zaczyna się jako szczery 
demokrata - kończy się na absolutyzmie, w uczciwym prze
konaniu, że to dla zbawienia kraju. 

Collot używa w tej rozmowie sformułowania - prawa na•tury. Myślę, 
że korzystniej byłoby powiedzieć - prawo rewolucji, ~dyż właśnie to 
prawo miałem na myśli pisząc o przypra·wianiu gęby tpr'Ze-L mecha
nizmy, kitórymi rządzą wszelikie przewroty slpołecizine (nielk:oniecznie od 
razu - rewolucja!). Każdy przewrót społecroy ma to do siebie, że 

rollpoczęty przez ludzi, dalej 'łoa'Zy się mocą wewnętr:zmych reguł nie
woląc nimi swoich twórców, wynosząc ich na ipiedestały łby zwa'lić jesz
cze szybciej na samo dno poniżenia - w analizowanym dramade 
dnem jest gilotyna. Przewrót rewo1ucyjny dokonuje masa, ta sama 
masa, którą brzydzi s'ię Danton (bo ją rozumie!) i ta sama masa, któ
rej Robespierre chce zapewnić względny dobroby·t uciekając jedno
cześnie od samego siebie. P·l'zyjr,zyjmy się zatem bliżej tej masie w 
znakomttych didaskaliach afotu IV o<lsłony 3: 
Następnie: poparcie tłumu - który, jak na igrzyskach, z ożywienia 

po.pada w histeryczną rozwiązłość - krótkimi, podniecającymi okrzy
kami, na przykład: Otóż to! - Masz rację! - Słusznie! - To ich 
prawo! ( .. .) Danton wpada jak bomba w zawieszony chór, który mo
mentalnie wybucha w nieosiągniętej dotąd pełni. Przebudzony pier
wiastek fanatyczny nie występuje już jawnie poraz drugi, lecz towa
rzyszy wyczuwalnie, niepokojąco, pierwiastkowi uciechy. Powstaje or
gia. Ryk Dantona płynie w tryumfie na :;;pienionych bałwanach wrza
sku, śmiechu, histerycznego pisku kobiet, świstu i podziemnego po
mruku. Ten tłum przypomina raczej gigantyczną małpiarnię (niedaw
no słyszałem to określenie, co prawda w zastosawaniu do trochę 

mniejszego grona, lecz wydaje mi się , że „małpiowatość" jest cechą 

ostaitnio szczególnie charakterys.lycmą dla \vszelkich gr·u.p ludzi, któ
rzy mimo silnego rozwiniętego instynktu stadnego jednocześnie pró
bują różnymi mc:todami wyróŻinić się z tego stada i przydać sobie 
wątpliwego znaczenia pohukiwaniem, rozpętywaniem wOkół siebie 
szczególnej a.tmosfery smrodu i wrzasku), lecz również może przy
pominać żywioł, żywioł rewolucji. W ten sposób jasnym się staje, że 

mechaninny rządzące rewolucją to te same mechanizmy, które rzą

<lzą tłumem (a także większym stadem małp!). Danton był w pełni 

świadomy tych mechani.zmów, dlatego rozumiał prawa rząuzące re
wolucją. Da•nton wiedział, że jedyny sposób na ,pokierowanie tymi 
mechanizmami to terrnr. Lecz wiedział i o tym, że terror rodzi nowe 
prawa, które koniec końców obracaj.ą się przeciw temu kto je wyko
:rzysltu·je. Robespierre zaś nie ro:mmiał prawidłowości terroru, WYbrał 

, 



drogę dY'ktatury, a właściwie lepiej byłoby powiedzieć. że dy:-datura 
wybrała jego. Robe5pien-e byłby w tym ujęciu jedynie marionetką, 

be:tJwolną kukłą wykrzyk:ującą w·:zniosłe hasła, nurzającą się we krwi 
swoich przedwników, a jed-nocześnie nie zdającą so.bie abso,Jutnie 
sprawy z tego, że to nie „ja gram, tylko mną gra". (Również dzisiaij 
gra różnymi działaczami z tej i tamt.ej strony, gra do tego stopnia, że 
zanim się obejr;zą a już siedzą na ławie oskaTżcmych albo zasłużonych). 
Lecz mimo swojej marionetkowości i fasa<lowości, =dzieś w środku 

kołaczą w nim racje, które Danton przepłacił życiem, !racje, które wy
;r.zuti wres7lcie z siebie po śmierci swojego przedwnika, w.tedy gdy 
zrozumie, że w ty1m sporze sŁus:z.ność była po stronie Dantona. Lecz 
kiedy to zrozumie, nie b~·zie już i-dealistą, tyfil{o ideowym ba~krutem. 
Zanim jednak to nastąpi, jak każdy ideali.Sta wiplątany w mechanizm 
rewolucji, wierzy jeSZcC'Z.e w swoje paipierowc racje, wierzy w to, że 

jemu właśnie udało się zna.Jeźć receptę na powszechną szczęśliwość, 

a co za tym idzie, należy z..ni'Szczyć przeciwnikći.v jedynie sl·usznej dw
gi do ogólnego dobrobyitu. Danton nazywa Robespierre'a - kr,wawym 
chrystusowym mania!kiem, któremu nie wystarcza kierować wolq. mas: 
on chce opanować cziowiek:a aż do kości, przerobić każdą jednostkę 

przemocą na swój papierowy ideal. 

Kirwawy chrystuso-wy maniak! Człowiek, który wy'bierając metodę po
stępowania d'la O'Siągni~ia określonego celu, n·ie zauwa"ża ·nawet mo
mentu, w którym metoda staje się celem samym w sobie, p<>dcza:s gdy 
cel właściwy zostaje przesło.niE;ty rosnącą masą trurpów. I co więcej, 

•nie tylko zauważa tego momen.tu, lecz również nie zdąży się zoriento
wać, że metoda , którą zastosował, zbiór reguł, k·tóry zai;ro110nował jako 
obowi·ąziujące w grze zwa•nej rewoJUJcją , niewiedzieć kiedy zaczęły o
bowiązywać siwojeg'O kodyf1katora, zniewoliły go do tego stopnia, iż 

stał się ich ofiarą. Philippeaux, współpracownik Dantona, w chwili 
gdy obcinano mu kołnierzyk by tym samym odsłonić szyję pod ostTZe 
gilotyny, mówi: O tak - Robespi.erre padnie. I to w straszny sposób. 
Bo w peu:nym punk.cie obecnej, krytycznej sytuacji - paść :nusi, na 
mocy mechanicznego prawa równowagi. Danton również prorokuje 
Robe1':pierrowi szybki koniec. Danton wie, że niedługo ich, pozbawione 
głów, t.ułowia spotkają ~ię by wspólnie g•nić'. Ale, podkreślam raz je.:;z
cze, Danton jest o wiele bardziej ,przenikłi1Wy , jest mądrzejszy ad 
Robespierre'a, gdyż utożsamia rewolucj ę z tłumem , a nie z ideałami. 

Toteż \V o&tatecznym rozrach'll>nku on właś·nie wygrywa. \'i' rozmowie 
z Saint-Justem Robespierre krzyczy szeptem: hłopcze, ja nie w i em 
co mam robić! - Nie wiem już nic„. doslownic nic„. Lecz nie jest to 
tylko zwątpienie w siebie. Troche dalej Robespierre •szczegółowiej ana
lizuje stan s•wojej niewiedzy: Dziecko, gdybym tylko w siebie wqt
pi.l - a wiedział czego dobro powszechne wymaga„. to bym cię nie 

gorszył widokiem swojej r„, bezradności. TJJmcza:;em ja nie w iem już 



nic„. wszystko, w co wierzę, czym zwę. rozpadło się nagl e w k a.walki .• 
dotąd pojąć nie mogę, jak się to .~tało ... jak się to stać mogło ( ... ) Na
raz - jakby się kto za mną odezwał - jedno proste pytanie: czy to, 
co się nam, wodzom rewolucj i , wydaje klęską, nie bylobu dl.a lu
dzi w rzeczywistości ... 'wybawieniem? ... (. .. ) Nic nic zostało ... każd·y 
punkt w programie rewolucji, każdy postulat Praw Człowieka - Leży 

przede mną, przekreślony znakiem zapytania. (Swoją drogą imponuje 
mi szczerość przywódcy jakobinów, który nie boi się przyznać do 
„BŁĘDÓW i WYPACZEŃ" s'wojej polity;ki wtedy, gdy je zrozumie, a 
nie wtedy gdy nie ma innego wyjścia). W wyżej przytoczonej wypo
wiedzi widać wyraź.nie, że Robespierre zaczyna pomału zdobywać sok
ratejsiką mądrość, że osiągnął pierwszy jej etap: wiem, że nic nie 
wiem. Co prawda •do końca dramatu będzie 3ię trzymał haseł o dab
robyde narodu, do końca będzie wierzył (lub chciał wierzyl'), że to, 
on, a nie Danton miał słuszność, lecz zacytuję znowu fragment mono
logu z Ostatnich nocy ventóse'a, w którym Robespier-re przedstawia 
swą wizję przyszłości: ~wycięstwo Korupcji. Przewaga głodu pi.eniq
dza nad wolą ducha. Republika w rękach szulerów. Dani.on unicestwio
ny jak. zarazek, Danton redivivus - potężne, olbrzymi.e zmartwych
wstanie Nieśmiertelnego Człowieka. Danton - Nieśmiertelny Człowiek! 

Danton w tej proroczej (!?!) wizji staje się symbo•lem człowiecze1'lstwa. 

Dopiero teraz Rob-es.pierre ponosi ostateczną klęskę, uśw1adamia sobie 
bowiem .. że to nie jego racje są racjami Judzi, lecz racje Dantona. Że 
gra, któl'ą rozpo-c-zął, zakończyła się jego przegraną, gdy,ż natura, Bóg 
i człowiek są po stronie Danton·a, po stronie· czlowieka? Sam Robes
pierre należy do z·nikomej mniejszości nienormalnych, toteż mówi sam 
do siebie: Chcesz ludzkości życie ułatwić, a nie należysz do niej. („.) 

Nie będąc człowiekiem, cóż możesz wiedzieć o istotn'llch potrzebach 
czlowieka? Zaś w ostaitecznym rozrachunku Danton - męczennik, 
ofiara twego śl.epego fanatyzmu, zmartwychwstanie nad twym grobem 
w świetle jutrzni, jutrznia to slońce, które wczoraj zaszło? 

Sta•nisław Helsztyński w przedmowie do Ostatnich nocy ventóse'a 
przedwstawiając Dantonowi - Robespierre'a pisze: Danton - to fa
natyzm, zachłanność i zmienność motłochu, Robespierre - ujarzmie
nie Ż'llwiolu naturalnego, wzniesienie się ponad odruchy nastroju, pla
tońska, niezmienna idea wolności i demokracj-i. Otóż wydaje mi się, że 
moje powyżsize ro:z:ważania przeczą takiej chara1klterystyce postaci Dan
tona i Robespierre'a. Bo przecież Danton nie symbolizuje ciemnej za
chła.nności motłochu, a jedynie wyciąga z niej określone konsekwen
cje, ~tóre pozwalają mu oddziaływać na insty·rrkty tłumów, co jest w 
sumie niezlbędne przy kierowaniu masą. Danton i fanatyzm to zasad
nicza sprzeczność - przecież nie można fanatyzmu oddzielać od za
ślepienia, zaś Dan·ton do końca ma jasny i klarowny obraz wydarzei1, 
rozumie prawidłowości, które rządzą przewrotami społecz.nymi, jest 





, cyrniezny i wyrachowany, lecz nie jest to cynizm fanatyka. Jest to 
raczej cy;nizm s'ceptyka, ~tóry nie wierząc w tdeały ogólnej szczęśli

wośd, tworzy program społcczno-:polityczny polegający na zaspoka
janiu namiętności tal'gających motłochem. Na>tomia9t praiwdz1WY'ffi fa
natykiem jest właŚinie Robesipierre, którego program polega na wmó
wieniu masie „prawd!Ziwych" pragnień, o kitórych ta masa nie ma zie
lonego pojęcia. Sfonnułowanie: Niezmienna idea wolności ł demokracji 
uiyte ~ Helsztyńslkiego do cha:ra!oterymylki krwawego dYiktatara, 
który rzeź zastępował jatką, a jatkę rzezią, wydaje mi się zupełnym 

nieporo7lllmieniem i przyipomina raczej praJktYiki niektórych poetów pi
sujących o niezmiennej idei wolności zaklętej w pasta.ci Józefa Was5a
rionowi~ o świetlanym przydomku ,,Słoneczko" . . 

W podsumowaniu dyskusji ideologicznej między Dantonem a Ro
be'9pierrem chciałibym wyrazić pogląd, że Stanisła1wa Pczy;byszew'Sk.a 
zafascynowana możliwością ukazania konfltktu rac1ji, zbyła milczeniem 
najprostszą intet<pretację wal:ki między dworna głó:wnymi przywódca
mi Wielkiej Rewolucji Francu~kiej. Wydaje mi się, !Że cała ta itak ka
pująico ukazana przez autorkę Th.ermidora konfrontacja racji politycz
nych p.rzes'łoniła .prawdziwe oblicze konfliktu - walkę o wła.dzę. Wszy
scy, którzy walczą o stołek wyżej ustawiony IIliż ten, na którym siedzą 
pOl\Vołują się na różnego rodzaju racje stanu, dobro narodu lub okre
ślooej klasy, interes społeczny lub państwowy i cały szereg j.nnych za
szczylmych i podziJwu godnych in.'teresów ogólnych, nikt zaś nie chce 
się pmymać, że chodzi mu o to, by d... wyżej us'adzić i móc na niżej 
sledząiCych z góry popatrzeć. Marcin Król tak oto interpretuje walkę 
między dwoma głównymi bohaterami dramatu: Tak Danton, jak i Ro
bespierre, byli uwikłani w logiczny ciąg zdarzeń, którego nie rozpo
częli, ale w który włączyli się i nie mogli już się wycofać bez rezyg
nac;i z ambicji osobistych. i ideowych. Byl to zatem konflikt nie tyle 
po prostu idei, co idei, za którymi tkwiła walka o władzę. Innymi sło
WJI: spór toczył się nic o to, czyje idee są lepsze, czyje prezentują bar
dziej ponętną u:izję szczęśl.iwości powszechnej, lecz o to także, kto ma 
większe uprawnienia do sprawowania rewolucyjnej władzy i jak ta 
wladza ma być sprawowana. 

Rozumiem jednak Stanisławę Przybyszewsk;ą, która gqyby ograni
czyła tema.i do walki to jednocześnie musiałaby nie tyiliko zakwestio
.n<:y<,vać kry;ształowy chara,kter \vojego ukochanego bohatera, lecz rów
nież musiałaby poddać w wąltpliwość sens wszeJ:kich iJrzev.rrotów spo
łecznych. 

Można byłoby prog·nozować jak zostanie przyjęte przedstawienie 
Sprawy Dantona w Gdańs.ku. Właśnie w tym mieście, w którym nie 
tak dawno dokonał się przewrót jakiego Polsika Ludowa nie pamięta. 
Można .byłoby, idąc <dalej, zastanawiać się nad tym, czy mechanizmy 
Ukazane w Spra11.;"ie Dantona ob~ią2iują każde wystąpienie społeczne, 

.• 

,, 

czy tylko .niektóre? Można byłoby wreszcie za:dać pytanie: kto miałby 
rację, Danton czy Robespier;re, gdyiby im przyszło zmierzyć się raz 
jeszcze w roku 1980? Który z nich by~by Po tej, a który po tamtelj 
stro~ie? Który użyłby przemocy, a który przalmpstwa? A może ratja 
na'lezałaby do innego ·wielkiego teorety'ka (i praktyka a jakże!) rewo
lu~ji, imie~.nika Stoc:zmi Gdańskiej, który głosił ciągle wzrastającą 
ś"':'~adomośc k::asy ['Obotniczej, a jednocześnie nieprzypadikowo za naj
'?lizsze~o W51Połpracownika miał Feliksa Dzierżyń'skiego? Myślę jednak, 
ze wszelkie 1prognozowanie jest zbyteczne wobec solidarności audzi 
~tórzy zaczynają wierzyć w to, ie mają rację. Tylko że... Robespierrd 
1 Danton też byli kiedyś razem, a Solidarność była jednym z ich \vs.pól
nych Haseł. 

S2'Jkic niniejszy jest jedy·nie próbą rzucenia kilku uwag na temat 
wiecznej aktualności problematy1ki natury ludzkiej uw1kła.nej w me
chanizmy polityczne i społeczne. Nie roszczę sobie pretensji do wy

~·zerpania ~ematu, ani nawet do tego, by esej ten traktowany był jako 
mtenpretacJa Sprawy Dantona. Chciałbym natomiast, by był on od
czy,tany przez pryzmat sierpniowych wyst<1pie11 robotników polskich 
by uświadamiał mechanizmy gro:i:ące wszędzie tam, gdzie człowiek 
ma władzę nad innymi, niezależnie od tego kim jes't i jak tę władzę 
egzekwuje. Jeśli uwagi moje wnios-ą pewien materiał do refleksji na 
temat ruchu odnowy społecznej w Polsce 1980 roku, to zadanie jakie 
stawiałem sobie w tym szkicu uważał bE:dę za spełnione. Jednocześnie 
chciałbym zakończyć ten esej konceptem L. Wittgensteina, który pro
ponuje odrzucenie przez czytelnika wszystkich swoich tez, które do
piero wtedy wnios'ą jasność, gdy okażą się zbędne. 

Mariusz Wilk 



Słowwiczek ważniejszych terminów· 
1 postaci historycznych 

„ 
Prawa człowieka 

- właściwie „Prawa Człowieka i Obywatela". Uroczys.ta deklara-cja 
złożona ze ws·tęipu i 17 artykułów, uchwalona 26 siel'\pnia 1789 w-zez 
Zgromadzenie Konstytucyjne i włączona potem jako w.stęp do tekstu 
konstytucji z 1791 r. Prawami naturalnymi człowieka są, według ted 
deklaracji, wolność, własność, bezpieczeń stwo i prawo oporu wobec 
ucisku. 

~omuna Paryża (1789-1798) 
- - 1: 1 

Powstanie 10 sierpni.& 1792 

- zarząd miejski stolicy w okresie Rewolucji. Zorganizowany 13 lip
ca 1789 z połączenia właściwego dziesięcioosobowego zarządu miasta 
z deputowanymi Zgromadzenia ze stanu trzeciego. W 1790 po raz 
pic wszy powstaje wybrana przez sekcje Paryża Rada Generalna Ko; 
muny. 
Początkowo Komuna kierowana jest przez elementy umiarkowane. 
W nocy z 9 na 10 sierpnia 1792 - 82 komisarzy wybranych potajem
nie przez rewolucyjne sekcje Pary7.a organizuje konkurencyjną Ko
mu~ę Powstańczą, która nazajutrz obejmuje władze; w Paryżu i obala 
roonarchię. 

Obie Komuny łączą się. W następnych miesiącach połączona Komuna 
jest motorem Rewolucji, inicjatorką pogromu kontrrewolucji (wrze
sień) i wyborów do Konwencji. 2 grudnia 1792 skład Komuny zostaje 
odn owiony w wyborach i władza w niej przesuwa sic; jeszcze bardziej 
na lewo w ręce hebertystów. 
W roku 1793 Knmuna jest inicjatorką sz.eregu ustaw : proskrybcji ży
rondystów, oficjalnego w prowadzenia T erroru, u staw antyspekulacyj

,nyi::h, tzw. maks imum zbożowego i mak simum ogólnego, zamknięcia 

ko~t1iołów. 
Od jesieni 179:3 Komitet Ocalenia Publicznego ogranicza stopniowo ini
cjatywę Komuny. Wraz z Robespierrem ginie 83 jej członków. 
Thermidorianie l ik\vidują Komunę, powstają urzędnicze komisje miej
skie do spraw finansów i administracji ogólnej, władza przechodzi w 
ręce tzw. gwardii narodowej, podporządkowanej generałowi dowodzą
cemu wojskami wewnętrznymi. 

- sekcje Paryża w liczbie 48 utworzono dekretem z 21 maja 17!10 r. 
w miejsce poprzednich obwodów wyborczych z 1789. Początkowo ~ek 

cje. to znaczy grup y ak tvwnv„h obyw;;it.<>li oo .< i•><b iacych wspólne in-

• 



t e resy lokalne, od bywały zebrania od przypadku do przypadku. Sta
nowiły forum \Vychowania obywatelsk iego i rewolucyjnego, przycią

gały biernych. 25 lipca 1792 dekretem Zgrom adzenia Ustawodawczego 
przekształcone \V instytucje stałe, sekcje Paryża stały się z inicjatywy 
sekcji przedmieścia św. Antoniego organizatorami powstania Komuny 
i przewrotu 10 sierpnia 1792. W 1793 sekcje podzieliły się - wschod
nie, z biedniejszych dzielnic były najważniejszą rewolucyjną siłą mia
sta. Sekcj e zachodnie od grywały rolę zacho\vawczą i po Thermidorze 
zdobyły przewagę. Instytucja sekcji przerwała do upadku Dyrekto

riatu. 

Konwencja (lub konwent) 

- zgromadzenie .konstytucyjne rządz<1ce Francją od 21 września 1792 
do 26 października 1 79.5 

Komitet Ocalenia Publicznego 

(Comite de Salu t Public) 

ComSal 

- powołany p rzez Konwencję 6 kwietnia 1793 na miej sce rozwiąza
nego za nieudolność Komi tetu Obrony. ComSal nadzorował z ramienia 
Konwencji pracę m inistrów i miał praw o podejmować w nagłych oko
licznościach ,„decyzj e dotyczące obrony kraju na zewnątrz i we

wn<c1trz". 
Od wrześn ia 179:3 do a thermidora by li robespie rryści stale wy bierani 
do ComSalu, który p od nazwą Wielkiego Komit etu Ocalenia Publicz· 
n ego był w ty m czas ie prawd ziwym rządem Francj i. 

Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego 

(Comite de Sure tć Gener le) 

ComSur 

-- powołany przez Konwencje; 2 paździ ernika 1792 Com ur pełnił fun
kck kierown ictwa policji. W czę s tych sporach kompetencyjnych z 
ComSalem, odegrał w koi1cu zna czną rolę \' obaleniu Hobesp ierrc'a. 
Po 9 the rmidora zreformowany, istniał jed nak aż do kolica działal

ności Konwencji. Początkowo liczył 30, potem 18, wreszcie 12 człon

ków, wybieranych przez Konwencję. Od wrzefoia 1793 do lipca 1794 
kierowali nim stale Amar i Vadier. Członkiem ComSuru był ro.in. 

malarz David. 

Trybunał Rewolucyjny 

- ściślej: Trybunał rewolucyjny miasta Paryża. Utworzony 10 marca 
1793, przetrwał do ::n maja 1795. Był to drugi z kolei sąd doraźny 

Rewolucji (pierwszym był tryLunał sądzący kontrrewolucjonistów po 
prze\vrocie 10 sierpnia 1792, działa.hicy od 17 sierpnia do 29 listopada 
1792). 
W skład Trybunału wchodziło początkowo 12 przysięgłych - 5 sę

dziów z urzędu oraz prokurator i jego dwóch zastępców. \V styczniu 
i lutym 1794 kompetencje Trybunalu rozciągnięto na całą Francję, 

zwiększając jego skład. 
Trybunał wyrokował we wszystkich sprawach z oskarżenia o kontr
rewolucyjną działalność, w szerokim rozumieniu, obejmującym też np. 
spekulację i przestępstwa kryminalne podważające moralność rewo
lucyjną. Wyrok Trybunału nie podlegał a pelacji ani kasacji. Wyrok 
śmierci egzekwowano w ciągu 24 godzin. Prokuratorem Trybunału 

był Fouquier-Tinville. W okresie maksymalnego nasilenia Terroru 
uzyskał on 2627 wyroków śmierci, z których ponad połowę wykonano 
w dniach 20 czerwca - 27 lipca 1794. 
Po Thermidorze kompetencje Trybunału ograniczono. 

U Poręczy 

(fr. a la łlarre) 

--- La barre = poręcz, ogrodzenie otaczające stół Trybunału. Stąd 

obrazowo „mander 11 la barre" - „wezwać do poręczy". \V Konwencji 
znaczyło równj eż wysłuchać deputowanego, który został postawiony w 
stan oskarżenia. 

Luxembourg 

- czyli Pałac Luksemburs'ki zbudowany w Paryżu na początku 

XIII w. dla Marii de Mćclicis. W czasie Rewolucji przekształcony w 
więzienie tymczasowe, skąd po rozeznaniu sprawy przewożono więź

niów do Conciergerie. L uxemb our g był potem siedzibą Dyrektoriatu. 

Conciergerie 

- pochodząca z XIV w. część Pałacu Sprawiedliwoś ci. Podlegała 

specjaln emu wyższemu urzę dn i!rnwi dv.:oru, zwanem u l e concierge 
(strażnik), k tóry pos iadał uprawn ienia s ądownicze . Od 149 2 prze
ks ztałcona na więz i enie, przez stulecia znane jalrn „więzienie królo
bójców". W czasie Wielkiej Rewolucji główne więzienie polityczne. 
Tam trzymano m.in. Marię Antoninę , Karolinę Corday, panią du Bar
ry, żyrondystów, Dantona, Robespierre'a, Lavoisiera, Andrzeja Che
nier. 





Afera Kompanii Indyjskiej 

- Francuska Kompania Indyjska powstała w 1719 jako uprzywilejo
wane stowarzyszenie do handlu z Indiami i Dalekim Wschodem. 
W 1763 przegrywa w walce z konkurencją angielską. W 1769 traci swe 
znaczenie i ulega likwidacji. Wskrzeszona przez Ludwika XVI 
15 kwietnia 1785 powsta je jako Nowa Kompania Indyjska. Traci po
nownie swe przywileje na mocy dekretu Zgromadzenia Konstytucyj
nego (3 kwietnia 1790). Kompania podejmuje wówczas działalność spe
kulacyjną i kontrabandę, staje się symbolem znienawidzonych przez 
Lud Paryia dostawców i handlarzy czarnego rynku, fripons - czyli 
kanciarzy, który to termin wchodzi do ofic jalnego jc;zyka polityczne
go. Kompania, w której ciemne sprawki zamieszani są liczni działa

cze jako Fabre d'Eglantinc, Herault de Sechelles i inni. 

Cafe De Foy 

- kawiarnia pary ska z ałożona za panowania Ludwika XVI. W czasie 
rewolucji jed na z głównych, obok Le Caveau i L e Valois, kawiarni 
politycznych. 

Klub Kordelierów 

powstał w lipcu 1790 r. pod nazwą Stowarzyszenie Praw Człowie

ka i Obywatela. Jego siedzibą był davmy klasztor Kordelierów (jest 
to ludowa nazwa zakonu franci szkanów, powstała z le cordelier = 
sznur, którym przepasują się mnisi). Początkowo do klubu należ.eli -
Danton, Desmoulins, ale stop niowo górq w nim wzięli hebertyści. Naj
bardziej ludowy z klubów Paryża, najwiqk sze wpływy miał na robot
niczych przedmieściach św. Antoniego i św. Marcelego. Upadek he
bertystów był zarazem upadkiem klubu kordelierów. 

Jacques Hebert 

- ur. 1757 w Alencon, zgilotynowany w Paryżu w 1794. Dzienuiikarz, 
polityk, redaktor „Fere Duchesne". 

„Le Vieux Cordelier" 

- dziennik redagowany przez Kamila Desmoulins z ramienia zwią
zanej z Dantonem grupy tzw. „pobłci żliwych". Ukazało się 6 nume
rów, w grudniu 1793. Wydawcą pisma był Desenne, \vłaściciel dru
karni. 

Wiliam Pitt zw. l\Iłodszym 

- 1759-1806. W 1781 po raz .pierwszy wybrany do Izby Gmin, w la
tach 1783-1801 premier Wielkiej Brytanii. Rewolucję Francu ską po
witał początkowo z życzliwą neutralnością. Od 1793, wobec sukce3ÓW 
wojskowych Francji, rosnącego ekspansjonizmu francuskiej burżuazji 

i przesuwania się władzy w Paryżu ku lewicy - rozpocz<1ł walkq z 
Rewolucją jako konkurency jnym mocarstwem i gro;':bą ideologiczną 

jednocześnie. 

Osoby dramatu Stanisławy Przybyszewskiej 

Ma ximilien de Robespierre 

urodzony w A r ra ,; w 1758 - zgilotynowany w Paryżu 17fl4. 

Georges J acques Danton 

urodzo ny ~v Arcis 'sur Aubc 1759 - - zgilot:vnow:my w Pa1·yżu w 1794. 

Antoine Louis de Saiut-J ust 

urodzony w Dec ize w 11 7 - zgilot •no \\'a.n y w P a ·. ż u w 1794 
poeta, rzutki publicysta poli tyczny. Au tor „ Guchu l'l ewolucji i Kon
stytucji Francji" (1791), deputowany K onwencji (1792), z::lecydowany 
promotor sąd u, skazania i egzekucji króla. C~~łon ck Komitetu Ocale
nia Publicznego, .najwie · .icj zy przyjaciel poUyczny i osobisty Ro
bespierre'a, tereotyk Terroru . rgani zator \V•1jsk o ~·y, jako wystannik 
Komitetu Ocalen ia Putlicznego działa przy armii Renu i na~tępni e 
Północy. Autor ustawy z 26 lutego 1794 o konflikcie dóbr wrogów 
Republiki na rzecz ubogich patriotów. 

Camille DesmouHns 

urodzony w Gui se w 1760, zgilotynowany w Paryż.u w 1794, absolwent 
kolegium Ludwika Wielkiego w Paryżu, kolega szkolny Robespierre'a. 
Członek palestry paryskiej. Poeta, dziennikarz i publicy3ta .. Tako jeden 
z pierwszych wezwał lud Paryża do broni 12 li pca 1789. Wybitny 
działacz Klubu Kordelierów, deputowany Konwencji. W 1793 bardzo 
czynny w walce z Żyrondą. Następnie zaciekle zwalczał hebertystów -
w założonym w tym celu dzienniku „Le Vieux Cordelier" (grudziei'1 
1793). W tymże piśmie wystąpił w obronie Dantona i „pobłażliwych". 

Za współudział w tej grupie został skazany i zginął wraz z Danto
nem. Jego żona Anna Luiza Duplessis-Laridon, znana :Jako Lucylla 



Desmoulins, po skazaniu męża wystosowała gwałtowny list protestą

cyjny na ręce Robespierre'a. Oskarżona o współudział w spisku, . zo- • 
stała skazana na śmierć i zgilotowana 13 kwietnia 1794. 

ileonore Dupla1 

starsza córka Maurice Duplaya, jakobina, stolarza paryskie~o, w któ
rego domu przy ul. St. Honore mieszkał Robespierre od l 7.VII.1791· 
aż do śmierci. Dożyła sędziwego wieku jako niezamężna. 

Jean Francois de Lacroix (1753-1794) 

adwokat. Całkowicie pozbawiony skrupułów w zdobywaniu środków 

finansowych. Wmieszany we wszystkie wielkie afery kupców i ban
kierów francuskich oraz agentów zagranicznych. Deputowany d_o Zgro· 
madzenia Prawodawczego i Konwencji. Współpracownik Dantona w 
jego misjach w Belgii, gdzie w krótkim czasie dorobił sic; wielkiego 
majątku. Wiosną i latem 1793 członek Komitetu Ocalenia Publicznego. 
Zgilotynowany wraz z Dantonem. 

Pierre Philippeaux: (1759-1794) 

adwokat, członek Konwencji. Reorganizator administracji w Wandei. 
Scięty wraz z Dantonem. 

Jean Marle Callot d'Herbois (1750-1796) 

eks·aktor i dramaturg, członek Konwencji, orator Klubu jakobinów, 
przyjaciel Billaud-Varenne'a, przeciwnik Ro'b~pierre'a, bardzo czynny 
w Komitecie Ocalenia Publicznego. 

Bertrand Barere de iVłezac (1755-JSU) 

przyjaciel Dantona, adwokat w Tuluzie i dziennikarz, deputowany do 
Stanów Generalnych w 1798, członek Konwencji i Komitetu Ocalenia 
Publicznego, chwiejny polityk, zmieniał zapatrywania zależnie od sy
tuacji .politycznej, od monarch istycznych do jakobińskich. 

Fabre d'Eglantine (1755-1794) 

poeta i dramaturg, przyjaciel Kamila Desmoulins i Dantona, przywód
ca w ataku na Tuilieries, członek Konwen<:ji i Klubu Kordelierów; 
twórca kalendarza republikańskiego, zamieszany w malwersac·e ""'! 



związku z aferą Kompanii Indyjskiej oraz w oszukańcze transakcje 
przy dostawie zaopatrzenia dla armii. $cięty wraz ze stronnikami 
Dantona. 

Jean Nicolas Billaud-Varennc (1756-1819) 

adwokat, orator jakobinów, członek Konwencji i 
Publicznego. Zwolennik najostrzejszych środków 

Czynny w spisku 9 thermidora. 

Lazare Carnot (1753-1823) 

Komitetu Ocalenia 
walki o władzę. 

wybitny matematyk, generał, członek Konwencji i Komitetu Ocale
nia Publicznego, gdzie kierował operacjami wojennymi, organizator 
armii rewolucyjnej, znakomity strateg wojskowy. 

Jean Lambert Tallien (1767-1820) 

sekretarz Komuny Paryskiej 10 Sierpnia, członek Konwencji, Komi
tetu Ocalenia Publicznego, przewodniczący Trybunału Rewolucyjnego 
w czasie procesu Dantona. Główny uczestnik sprzysiężenia przeciwko 
Robespierre'owi. 

Antoine Quentin Fouquier-Tinville (1747-1795) 

I od roku 1793 prokurator generalny Trybunału Rewolucyjnego. Oskar
żał kolejno we wszystkich wielkich procesach politycznych. Areszto
wany po wydarzeniach 9 themidora, zgilotynowany. 

Baptiste Robert Lindet (1743-1823) 

adwokat, członek Komitetu Ocalenia Publicznego. W Komitecie miał 

, powierzony dział zaopatrzenia armii. Dysponował prawem rekwizycji. 
Za Dyrektoriatu minister skarbu. 

Francols Joseph Westennann (1751-1794) 

generał, dantonista; walczył w Belgii u boku Dumourieza; krwawo 
tłumił powstanie w Wandei. Zgilotynowany wraz z Dantonem. 
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l\laciej K:.arpiński 

PRZYGODA Z „DANTONEM" 

Inscenizacja Sprawy Dantona, którą przedstawiamy publiczności 

Wybrzeża, ma już swoją historię. Historię, dowodzącą nie tylko traf
ności obranej koncepcji teatralnej, lecz nade wszystko utwierdzającą 

w przekonaniu, że dramat Stanisławy Przybyszewskiej zawiera w so-
• bie wciąż żywe i aktualne treści, które można - i należy - odkry
wać stale na nowo. 

Zaczęło się wszystko w roku 1974, gdy Zygmunt Hiibner, obejmu
mujący dyrekcję świeżo przebudowanego warszawskiego Teatrll Po
wszechnego i kompletujący zespół dla tej sceny, poszukiwał takiej 
pozycji repertuarowej, która by łączyła cały szereg cech, zda się, nie 
egzystujących nigdy razem: chodziło o utwór z polskiego repertuaru, 
najlepiej klasycznego, lecz nie opatrzony widzowi, rzecz wieloobsado
wą - by zintegrować wspólną grą rodzący się zespół - a zarazem 

· dającą pole do stworzenia wyrazistych ról, wreszcie - co chyba naj-
ważniejsze - sztukę, która stanowiłaby wypowiedź nie tylko ściśle 

. teatralną, artystyczną, lecz także merytoryczną, światopoglądową, oby
watelską. Sprawa Dantona Stanisławy Przybyszewskiej, dramat wy
dobyty z zapomnienia i przywrócony polskiej scenie przez Jerzego 

'Krasowskiego, okazał się tą właśnie sztuką. 

W twórczości teatralnej Andrzeja Wjady jest to okres po Biesach 
i Nocy listopadowej - dwóch czołowych osiągnięciach „teatru total· 
nego" tego reżysera, przedstawieniach, w których w służbę wyobraźni 

• inscenizatora zostały wprzęgnięte wszystkie środki, jakimi dysponuje 
' współczesny <teatr. Może to ·właśnie s;prawiło, ·że opracowując koncep
cję Sprawy Dantona Wajda wybrał formułę niemal ascetyczną: osa
dzając ·dramat w nieskomplikowanej, :funkcjonalnej, surowej prze
strzeni gry pozbawiając spektakl jakichkolwiek efektów i ozdobników, 
nadto zaś otaczając pole gry widownią ze wszystkich stron - reżyser 

zasugerował wyraźnie, że ta Sprawa Dantona będzie nade wszyst!<;o 
dyskursem racji, starciem światopoglądowym, wojną intelektów. ·• 

Nie trzeba wspominać, jak istotna funkcja przypadła w takiej kon· ~ 
cepcji inscenizacyjnej aktorom: wypuszczeni na nagą scenę niczym 
na ring bokserski, lecz zamiast n:kawic wyposażeni w mądre, choć 

• niekiedy zawiłe racje, dane im przez autorkę, musieli sami, bez 
wsparcia machiny teatralnej, przykuć uwagę widzów, wciągnąć ich 
w wi r' scenicznych zdarzeń, wreszcie przekonać .. Jeśli zaś nie przeko
nać - to w każdym razie zmusić do przemyślenia mechanizmów hi
s.torii, z przerażającą konsekwencją powtarzających się schematów 
rewolucji, wreszcie roli jednostek w tych procesach. ' 

... 
-· 

Przyznać trzeba, że w przepstawieniu warszawokim, którego. ,Pr~
miera odbyła się - wraz z otwarciem Teatru Powszechnego - • 17 
stycznia 1975 roku, skład aktorski Sprawy Dantona błyszczał od na j
świetniejszych nazwisk stołecznej sceny. Role głównych protagoni
stów objęli - Wojciech Pszoniak (Robespierre) i Bronisław Pawlik 
(Danton), mając u boku Władysława Kowalskiego (St. Just), Olgier.da 
Łukaszewicza (Desmoulins) a także Franciszka Pieczkę (Westerma rln), 
Stanisława Zaczyka (Delacroix), Ed,nunda Fettinga (Phillippeaux), 
Andrzeja Szalawskiego ,Fouquier), Gustawa Lutkiewicza (Lege:idre), 
Kazimierza Kaczora (Bourdon), tIJanie - E.JŻ!bietę Kępińską (E1leoriora) 
i Joannę Żółkowską (Louise), jak również wybitnych nieżyjących już 

aktorów - Leszka llerdegena (Collot) i Tadeusza Białoszczyt'lskie::;o 

(Fabre). 

Nie dla.tego wsza;kże premiera „Sprawy Dantona" stała się WY"da
rzeniem teatralnym. Bo choć na pewno miało to swoje znaczen.ie i 
nazwisko inscenizatora, jak i aktorska plejada obsady, tym bardziej, 
że spektakl ten przyniósł cały szereg ról wybitnych, to jednak - jak 
s ą dzc: - nade wszystko był to sukces Stanisławy Przybyszewskiej, jej 
zadziwiającego zmysłu dramaturgicznego, i owej niezwykłej, wciąż na 

' nowo zdumiewającej przenikliwości historiozoficznej, która sprawia, 
że każ.da epoka może znaleźć w tej historycznej epopei odbicie swoich 
prob!emów, rozterek, dramatów. Aktualność tej sztuki nie polega prze
cież na łatwych aluzjach - choć ich wychwytywanie było niedawl'o 
ulubionym sportem polskiej publiczności - lecz na wnikliwym uka
zaniu mechanizmów rządzących historią i uwikłanymi w nią luclźmi. 
Właściwą treścją tej sztuki jest bowiem nie tylko dramat rewolucji, 
jest nią dramat człowieka, postawionego wobec rewolucji i jej celów. 

.Jak prawdziwa jest ta teza, prze~onaliśmy się, wystawiając Spre
wę Dantona po raz wtóry w Sofii, na scenie tamtejszego Teatru Ar
mii. Bułgarzy poszukiwali mocnego akcentu na odbywające się w 
1978 r. Dni Kultury Polskiej - i wybór ich padł na sztukę Przy. 

, byszewskiej i inscenizację Wajdy. Trzeba pamiętać, że wkraczaliśmy 
z tym dramatem w krąg odmiennej tradycji kulturowej, odmiennych 
upodobań estetycznych a .nade wszystko jakże odmiennej od naszej 
historii. Lecz nie wolno równiei: zapomnieć, że scena bułgarskiego . 

teatru jest jedyną, na jakiej - poza granicami Polski - wystawiono 
Dziady. Jest to miara zainteresowania, by nie rzec fascynacji, jaką 

cieszy się tam pols.ka kultura i polski teatr. " 

Miałem możność przekonać się o tym, pracując w Sofii właśnie 

P- nad Sprawą Dantona. A także o tym, jak aktualne są do dziś słqwa 

Leona Schillera, który właśnie po realizacji Dziadów w Bułgarii miał „ 
powiedzieć: Nigdy nie zrozumiem, jak to się dzieje, że tak nieliczny 

• naród wydal aż tylu świetnych aktorów. 

, 
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Istotnie, aktorzy bułgarscy zaprezent01vali nie tylko rozległą skalę 

swych talentów, lecz również pozwolili poznać ich wzorową teehnikę 
aktorską i dyscyplinę artystyczną, które przejawiły się w pracy nad 
szt~ą. !będącą dla .nich nowych, niekiedy wręcz zaskakującym do
świadczeniem, a także z dynamiczną metodą pracy, która stanowiła 

przeciwiei\stwo powszechnie stosowanej w tamtej sz);'m teat rze metody 
analitycznej. 

To wspólne doświadczenie zaowocowało spektaklem o wysokiej 
temperaturze emocjonalnej, przejrzystym rysunku scenicznym, a nade 
wszystko - o doniosłej wadze intelektualnego i światopoglądo ·,vego 

przesłania, co tamtejsza publiczność - jak się wydaje - zrozumiala 
i odczuła głęboko. 

W sofij skiej Sparwie Dantona udział wzięli czołowi artyści bułga

rskiej sceny: w roli Robespierre'a - Naum Szopow, Dantona - Wasi! 
Michajłow, Desmoulin sa - jeden z najpopularniejszych bułgar skich 

aktorów filmowych Stefan Danajłow, St. Justa - Ilja Dobrew. Stwo
rzyli pełne, wyraziste sylwetki bohaterów Przybyszewskiej, lecz umieli 
je również wzbogacić plonem własnego doświadczenia włas!1ych 

przemyśleń. 

Zdaw2ć by sii: mogło, że .przy stępowan ie po raz trzeci do pracy 
nad tym samym dramatem może zatrącać o rutynę. O tóż ie Sprawq 
Dantona rzecz ma s ię zupełnie inaczej. Dziś, rozpoczynając pracę w 
Teatrze „Wyhrzeże", mając możność spotkania się z zespołem tej sce
ny, mającym na swoim koncie tyle powainych osiągnięć, czuj.:;, a mo
~ę chyba powiedzieć w im ieniu pozostałych realizatorów, że czujemy 
wszyscy, to samo, cu odczuwamy zawsze, gdy st a jemy pr zed zada
niem zupełnie nowym i bardzo pociągającym. Tajemnica tej sztuki -
mającej, z :punktu widzenia „rzemiosła" tak wiele usterek - leży 

w tym, że za każdym razem odkrywa się w niej nowe treści, nowe, 
nie dostrzegane dotąd możliwości interpretacji, pozwalające zrozumieć 
wii:cej z historii i jej praw. 

Tym bardziej dzieje si ę tak wówczas, gdy Historia (tym razem 
pisana z dużej litery, ta obiektywna, której gorący wiatr wieje obok 
nas) dopisuje do literatury nowe zna:czenia. Raz jeszcze podkreślam: 

nie chodzi tu o żadne dosłowne - a tak łatwe dzisiaj - aktualiza
cje. Dramat Stanisławy Przybyszewskiej ich nie potrzebuje. Przedsta
wia on bowiem nie fakty - lecz nieuchronne mechanizmy, n ie lu
dzi - lecz nosicieli idei. 

Sprawa Dantona odbywa się w każdym z n.as: nasz stosunek do 
pewnych podstawowych, a raz zapomnianych, to znów nadużywanych 
pojęć staje w niej na wokandzie. 

To dlate~o z taką ochotą przyjęliśmy propozycję, by na nowo od
czytać Sprawę Dantona z aktorami Wybrzeża .. Jeśli jest gdzieś w Pol
sce miejsce, które najdokładniej i naj szczerzej weryfikuje sens każde-

go artystycznego przed,;ięwzięcia - to właśnie tu. Oto powód, dla któ
rego na nowo przygoda z Dantonem - bo była to i jest zawsze przy
goda - jest ta pociągająca, tak ważna, tak bardzo zaznaczona szcze
gólną odpowiedzialnością. 

~aciej l{arpiński 
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