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GEORG BDCHNER urodził się 17 października 1813 koło Darmstadtu w 
Hesji, małym ksiąstewku Związku Niemieckiego. Ojciec wywodził się z ro
dziny lekarskiej i sam był lekarzem, służył do 1812 roku w gwardii N:i
poleona. Matka pochodziła z r odu wysokich urzędników heskich. Georg 
miał sześcioro młodszego rodzeństwa. Uczył się w gimnazjum w Darms
tadcie, a w 1831 roku wyjechał na studia medyczne do Strasburga na uni
wersytet francuski. Zamieszkał w domu pastora i poety Jaeglego, gdzie 
znalazł życzliwość i przyjaźń, a wkrótce także narzeczoną w osobie córki 
gospodarza, Minny. Zapewne ona wywołała wizję Julii w Smierci Dantona. 
Fakultet medyczny był ośrodkiem republikańskiej opozycji p olityczne j, do 
której zbliżył się Bi.ichner. Zgodnie z dekretem dotyczącym regulaminu 
studiów, Bi.ichner musiał ukończyć studia w rodzinnym księstwie. Opuścił 
Strasburg i wyjechał do Gissen. Ciężko przeżywał rozłąkę z kolegami 
i z narzeczcną. Nie cieszył się sympatią studentów-nacjonalistów, ale udało 
mu się skupić wokół siebie rewolucyjnie nastawionych kolegów. Zorgani
zował tajną partię przewrotu społecznego Towarzystwo Praw Człowieka, 
nastawioną na „całkowitą równość wszystkich". W 1834 roku napisał ma
nifest p olityczny pt. Goniec 1-Ieslci, zaczynający się słowami hasła fran
cuskiej partii republikańskiej z 1791 r.: „Pokój chatom! Wojna pałacom!". 

Okres od sierpnia 1834 do marca 1835 należał do najcięższych w życiu 

poety. Policja była na jeg:i tropie. W warunkach całkowicie nie sprzyja
jących prasy twórczej napisał „Sprawę Dantona". Mając do wyboru wię
zienie lub emigrację, wybrał ucieczkę i opuścił kraj. Wrócił do Strasburga, 
gdzie przebywał od marca 1835 do października następnego roku. W tym 
czasie powstała nJwela Lenz, komedia Leonce i Lena i prawdopodobnie 
zaginiony dramat Pietra Aretino. Pracuje nad dramatem Woyzeck, tłuma
czy dramaty Wiktora Hug:i, studiuje filozofię, przygotowuje rozprawę dok
t orską z dziedziny fizjologii. Uzyskuje tytuł doktora na uniwersytecie w 
Zurychu. Nawiązuje zerwany k ontakt z ojcem. Zaczyna się stabilizować 

i wtedy dcsięga go nieuleczalna wówczas choroba - tyfus. Umiera 18 lu
tego 1937 roku. 

Smierć Dantona nie była dotąd grana we Wrocławiu. 

W listopadzie 1971 roku H enryk Tomaszewski wystawił w Teatrze Współ
czesnym Leonce i Lenę. W maju 1983 roku w Teatrze Polskim odbyła się 
premiera dramatu Woyzeck w reżyserii Tadeusza Minca. 



GEORGES JACQUES DANTON urodzony w 1759, zgilotynowany 5 kwietnia 
1794, syn prokuratora, prawnik, Po wybuchu rewolucji 1789, przewodniCZ:\
cy okręgu wyborczego Koldelierów w Paryżu, w 1790 daje się poznać jako 
popularny przywódca mas, w 1791 kieruje agitacją za ustanowieniem re
publiki. Dzięki zręcznie prowadzonej grze politycznej, po powstaniu 10 
sierpnia 1792, otrzymuje tekę ministra sprawiedliwości w Radzie Wyko
nawczej, co w połączeniu z kierowniczym stanowiskiem w Komunie czyni 
zeń faktycznego szefa rządu. Kieruje obroną przed inwazją wojsk pruskich, 
prowadzi tajne rokowania z Anglią. Wybrany deputowanym Paryża do 
Konwencji, w której zostaje przywódcą Góry, odrzuca ofertę współpracy :'.e 
strony żyrondystów. Pod naciskiem Żyrondy oficjalna polityka Dantona 
zbliża go do lewicy: głosi powszechną wojnę rewolucyjną ludów „przeciw 

wszystkich królom świata", jest inicjatorem powołania Trybunału Rewo
lucyjnego (10 marca 1793) i Komitetu Ocalenia Publicznego (6 kwietnia 
1793), któremu sam przewodził do 10 lipca 1793. Wtedy zostaje usunięty 
a władzę obejmuje Robespierre. Na scenę powraca dopiero pod koniec 
1793 roku, domagając się położenia kresu Terrorowi, ponieważ jest to 
możliwe tylko po zawarciu pokoju, Danton jeszcze raz podejmuje tajne 
rokowania z Koalicją , za plecami Komitetu Ocalenia Publicznego. Nastę. 
puje kontruderzenie Robespierre'a: grupa Dantona zostaje współoskarżona 
o malwersacje w związku z aferą Kompanii Indyjskiej (Danton był w ni<i 
istotnie zamieszany). Saint - Just w nocy z 29 na 30 marca 1794 wy
głasza przed Konwencją sprawozdanie, po którym Danton zostaje posta
wiony w stan oskarżenia. Sądzony przez Trybunał w dniach 2 do 5 kwiet
nia 1794 zosta je 4 kWlietn:ia wyłączony z rozprawy wobec groźby, że jego zna
komita obrona spowoduje zwrot w nastrojach mas; zostaje skazany na 
rmierć i 5 kwietnia stracony. Egzekucja nie wywołuje w masach żadne;;o 
porus :>:en ia. 

Posiedzenie Konwencji ·-·· 7„ 
•• 1 .; .... "' ł .• '). 
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Koronowanym kuglarzom ku przestrodze! 
Niech ziemia nasza nasyci się krwią zbrodniarzy! 

W poniedziałek, 21 stycznia 1793 roku, o godzinie 10.15 na Placu Rewo
lucji - dawnym Placu Ludwika XV - prawo swym mieczem zgładziło ty
rana. Ten doniosły akt sprawiedliwości wprawił arystokrację w przera
żenie, zniszczył roja listyczne przesądy i stworzył Republikę! 
Swiadczy to o potędze K onwentu Narodowego i czyni go godnym zaufa
nia F r ancuzów. Nadaremnie imała się ta bezczelna klika różnorodnych 

sposobów - oszczerstw, kłamstw i łamania prawa - odwaga republika
nów zwyciężyła: większość K onwentu pozostała w ierna swoim nienaru
szalnym zasadom - duch intrygi ustąpił duchowi wolności i wschodzącej 
gwiezdzie cnót obywatelskich. 

Fragment z trzecie j odezwy Maksymiliana R obcspierre'a do wyborców. 

tlum. R. Z. 

Egzekucja króla Ludwika XVI 

KONWENCJ A - zgroma dzenie k onstytucyjne rządzące Francją od 21 
września 1792 do 26 października 1795. 21 września Konwenc ja uchwaliła 
formalnie obalenie monarchii, a naza jutrz proklamowała Republikę . P od 
wpływem działalności komitetów rewolucyjnych w Konwencji ukształt o

wały się frakc je : żyrondystów oraz górali (zajmowali górne ławy w sal i 
obrad), związanych głównie z rewolucyjną ulicą Paryża . Pomiędzy nim i 
masa niezdecydowanych i chwiejnych , tzw. Równina albo Bagno, o k tó
rych głosy toczyła się stała walka. Żyrondyści rządzą do 2 czer wca 179'.3. 
Następnie większość w Konwencji zdobywają Górale pod wodzą Robes
pierre'a. 9 thermidora (t j. 27 lipca 1794) Robespierre został obalony i wy
jęty spod prawa. Następnego dnia stracony. 

KOMUNA PARYŻA - zarząd miejski stolicy w okresie Rew olucji, zor
ganizowany w lipcu 1789 roku. Ra dzie Generalnej Komuny podlega ł właś

ciwy zarząd miejski złożony z mera i kierowników wydziałów - a z dru
giej strony - z prok uratora K omuny i jego zastępców, których zadaniem 
była obrona int eresów ludności wobec administr ac ji mie jskie j. 

KOMITET OCALENIA PUBLICZNEGO - powołany pr zez Konwencję 6 
kwietnia 1793. Nadzorował z ramienia Konwenc ji pracę minist rów i miał 
prawo podejmować w naglących okolicznościach „decyzje dotyczące obro
ny kra ju na zewnątrz i na wewnątrz" . Początkowo w Komitecie domino
wał Danton, ale po wyborach grupa Dantona została wyeliminowana i Kr;

mitet przejęli zdecydowani rewolucjoniści pod wodzą Robespierre'a. W ok re
~ie od września 1793 do 27 lipca 1794 Komitet był prawdziwym rządem 
Francji. Robespierre i Saint-Just sprawowali ogólne kierownictwo poli
tyczne, Billaud-Varenne i Collot d'Herbois zajmowali się polityką wewnP,
trzną; Barere-dyplomacją. 

KOMITET BEZPIECZEŃSTW A POWSZECHNEGO - powołany przez Kon
wencję 2 października 1792. Od września 1793 do lipca 1794 kierowali nim 
~ tale Amar i Vadier. Komitet Bezpieczeństwa pełnił funkcję kierownictwa 
policji. 

TRYBUNAŁ REWOLUCYJNY - u tworzony 10 marca 1793. Był to drugi 
z kolei sąd doraźny Rewolucji. Trybunał wyrokował we wszystkich spra
wach z oskarżenia o kontrrewolucję w szerokim rozumieniu, obejmującym 

też np. spekulac ję i przestępstwa kryminalne podważające moralność re
wolucyjną . Wyrok Trybunału nie podlegał apelacji ani k asacji. Wyr ok i 
śmierci egzekwowano w ciągu 24 godzin. Prokuratorem Trybunału był 

Fouq uier-Tinville. 
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LIST GEORGA BVCHNERA DO RODZINY 

Strasburg, 28 lipca 18.15 

Muszę powiedzieć kiika słów o swoim dramacie. Najpierw muszę oświad
czyć, że moje przyzwolenie na wykonanie kilku zmian zostalo wykorzysta
ne nazbyt obszernie. Prawie w każdej scenie coś opuszczono lub dopisano, 
a wszystko to w sposób wielce niekorzystny dla utworu. Miejscami sens 
jest wypaczony lub zupełnie i całkowicie go brak, a na jego miejscu poja
wia się banalny bezsens. Poza tym roi się w książce od najobrzydliwszych 
blędów drukarskich. Tekstu w ogóle nie przysłano mi do korekty. Tytr.;,ł 

nabral niesmacznego wydźwięku [Dramatyczne obrazy z panowania terror··i 
we Francji ], umieszczono tam moje nazwisko, czego wyraźnie zabroniłem; 

poza tym nie było go przecież na stronie tytulowej mojego manuskryptu.. 
A w dodatku korektor włożył mi w usta kilka podłych wyrażeń, których 
nigdy w moim życiu nie wypowiedziałbym. Przeczytałem błyskotliwe re
cenzje Gutzkowa i ku mojej radości stwierdziłem, że próżność jest obca 
mojemu charakterowi. A ponadto jeśli chodzi o tak zwaną nieobyczajność 
mojej książki, to mogę odpowiedzieć następująco: dramaturg jest w moich 
oczach niczym innym jak osobą opisującą historię, ale nad tym ostatnim 
ma tę przewagę, że tworzy on historię po raz drugi i zamiast dostarczać 
nam nudnych opowieści wprowadza nas bezpośrednio w życie owych cza
sów i zamiast charakterystyk daje nam charaktery a zamiast opisów po
stacie. Jego najważniejszym zadaniem jest przedstawienie historii możliwie 

najdokładniej tak jak się ona działa. Jego książka nie może być ani bar
dziej moralna, ani bardziej niemoralna niż same wydarzenia. Przecież hi
storia nie została stworzona przez Pana Boga jako lektura dla młodych 
panienek i dlatego też nie można mi brać za zle, gdy mój dramat w rów
nie malym stopniu do tego się nadaje. Nie mogę przecież z takiego Dan
tona i tych bandytów rewolucji zrobić pełnych cnót bohaterów! Je.m 
chcialem przedstawić ich rozwiązlość, to musialem przecież pozwolić im 
być r ozpustnymi; jeśli chcialem pokazać ich bezbożność. to musialem po
zwolić im mówić właśnie tak jak ateiści. Jeśli pojawia się kilka wyrażeń 
obscenicznych, to należy sobie przypomnieć jak obsceniczny był język 

owych czasów - co j est powszechnie znane - natomiast to, co pozwolilem 
mówić moim ludziom jest j edynie wyblakłą kopią tamtych wyrażeń. 
Można mi jeszcze robić zarzuty, że wybrałem właśnie taki temat. Ale 

zarzut taki już dawno obalono. Jeśli pozwolonoby być mu wciąż zasadnym, 
to należaloby potępić największe arcydzieła poezji. Twórca nie jest nau
czycielem moralności; on wymyśla i tworzy postacie, ożywia ponownie 



miniony czas i u;tedy ludzie mogą się na tym uczyć równie dobrze jak 
przy studiowaniu historii i obserwowaniu tego, co się przytrafia w na
szym życiu wokól nas. Jeżeli już tak by się chcialo, to nie wolno byłoby 
studiować historii, ponieważ opowiada się tam wiele niemoralnych rzeczy; 
należaloby chodzić po ulicy z zawiązanymi oczami, ponieważ inaczej można 
byloby zobaczyć tam nieprzyzwoitości; i trzeba byloby raczej przywalać 

na ratunek tego boga, który stworzył świat, na którym napotkać można 
tak wiele niegodziwości. A poza tym jeżeli ktoś chciałby twierdzić, że pi
sarz nie musi pokazywać świata takim jaki jest, lecz takm jaki być powi
nien, to odpowiadam mu, że nie chcę przedstawiać świata lepiej niż to 
zrobił Pan Bóg, który z pewnością wiedzial, jakim ma on być. 

A co się tyczy tak zwanych poetów idealistów, to uważam, że stworzyli 
oni jedynie patetycznie ajektowane marionetki z głową w niebiosach, ale 
nie l udzi z krwi i kości, których cierpienia i radości mógłbym wspólprze
~·ywać i k t órych czyny i postępki napełniałyby mnie odrazą lub podziwem. 
Jednym słowem - wysoko cenię Goethego i Szekspira, ale bardzo nisko 

Schillera. 
A że będą pojawialy się nieprzychylne krytyki, to rozumie się samo 

przez się; przecież rządy muszą z pomocą swoich opłacanych pismaków 
udowodnić, że przeciwnicy są glupcami lub ludźmi niemoralnymi. Po:::.a 
tym nie uważam mojego utworu za doskonały i każdą rzetelną krytykę 

dotyczącą jego estetyki przyjmę z wdzięcznością. 

tłum. Ryszard Ziobra 

wg G. BUchner. Dantons Tod. Er!auterungen und Dokumente, Stuttgart 1969 

Ryszard Ziobro 

DANTON I JEGO ŚMIERĆ 

Georg Btichner napisał niewiele utworów, ale trudno się temu dziwić -
żył tylko 24 lata. „śmierć Dantona" jest jego pierwszym dramatem obok 
„Woyzecka" najbardzie j znanym i to zarówno ze względu na tematykę 

jak i formalne wartości utworu. Dramat ten powstawał w niezwykłym 

pośpiechu. Pracę rozpoczął Bi.ichner pod koniec stycznia 1835 roku w 
Darmstadtcie, a ukończył pod koniec lutego, tuż przed swoją ucieczką 

do Strasburga, aby uniknąć procesu za udział w organizowaniu tajnego 
„Towarzystwa Praw Człowieka". 21 lutego manuskrypt został wysłany 

do frankfurckiego wydawcy Sauerliindera i znanego wówczas pisarza Karla 
Gutzkowa. Po raz pierwszy „śmierć Dantona" opublikowano w odcinkach 
w czasopiśmie „Phi:inix, Friihlingszeitung filr Deutschland' a pierwsze 
wydanie książkowe już w roku 1835 zawdzięczamy J.D. Sauerliinderowi. 
W tekscie wydania dokonano (Gutzkow, Duller) dużych zmian, zaopatrzo
no utwór w podtytuł „Dramatyczne obrazy z panowania terroru we 
Francji", a język utworu został pozbawiony swojej pierwotnej stylistyki 
(patrz list G. Btichnera do rodziny). 
Podstawą tłumaczenia obecnie wystawianego utworu jest pierwotny 

rękopis oraz dwa egzemplarze wydrukowanego utworu, w któym Btich
ner własną ręką dokonał korekty. 

Wielka Rewolucji Francuska była niezwykle ważnym wydarzeniem w 
historii Europy. Nie dziwi więc, że stała się ulubionym tematem wielu 
twór ców („Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej, grana w Teatrze 
P:ilskim we Wrocławiu w sezonie 1967/68, wersja filmowa - „Danton", 
reż. A. Wajdy, „Danton, Le Quatorze-Juillet" Romain Rollanda). 

Dramat Btichnera to coś więcej niż historyczna relacja wydarzeń owych 
burzliwych czasów, kiedy to na co dzień obcowano ze śmiercią, a giloty
nowano tańcząc i śpiewaj ąc carmagnolę. Tekst utworu opiera się wpraw
dzie na źródłach historycznych , i to tak dokładnie, że 1/6 utworu zmon
towana jest z autentycznych, historycznie udokumentowanych wypowiedzi 
b ohaterów rewolucji. Jednakże sama t echnika montażu tekstu własne~o 
i źródeł historycznych jest dosyć heterogenna. Czasami wmontowywane są 
pojedyńcze słowa, frazy, epit ety pochodzące z różnych źródeł sprawiając 
wrażenie misternej, koronkowej roboty, a czasami cytuje Bi.ichner całe 

długie m onologi; i tak np. przemówienia Dantona i Robespierre'a są 

przytaczane bez jakiejkolwiek próby artystycznej adaptacji. W zasadzi~ 

wszystkie sceny, które mają przedstawiać decydujące momenty historyczne 
(przemówienia, argumentacje, istotne wypowiedzi bohaterów rewolucj i, 
proces sądowy) nie są oryginalnymi tekstami Btichnera, są jedynie lekko 
adaptowanymi cytatami - przeważnie z czasopisma „Unsere Zeit",a o ich 
artystycznej wartości świadczy tylko sposób montażu i umiejętność wyko-



rzystania gotowych tekstów w kompozycji dzieła. Natomiast wszystkie sce
ny uliczne oraz dialogi o charakterze bardziej intymnym wyszły całkowi
cie spod pióra Bi.ichnera, przy czym akt IV jest tu najbardziej samodzielny. 

Historycznie akcja utworu rozgrywa się w ciągu dwóch tygodni (24.03. -
5.04.1794), a le 32 sceny dramatu skomponowano w ten sposób, że ich za·
leżności czasowo-przyczynowe zacierają się, a czas przeżywany indywi
dualnie przez postacie i czas historyczny często są w stosunku do siebie 
indyferentne. Rozmowy w niektórych scenach sprawiają wrażenie, że są 

pozbawione przyporządkowania czasowego, a historyczna rzeczywistość 

u jawnia się dopiero w introspekcjach. Akcja dramatu nie przebiega za
tem linearnie, ale Bi.ichner umieszcza w tekście wiele wskazówek; znajdu
ją się tu powtórzenia i nawiązania do momentów minionych. Tę zasadę 
powtarzania i spinania akcji scenami ekwiwalentnymi stosuje Bi.ichncr 
często i to z powodzeniem. Powtórzenia i wyprzedzenia akcji służą wywo
łaniu dystansu widza do zdarzeń i wzmagają efekt demaskowania mani
pulacji, np. Trybunałem Rewolucyjnym, głodującymi masami na ulicy. 
„śmierć Dantona" to dramat historyczny, ale reprezentuje on pewien 

nowy styl, który odróżnia go od pojmowania historii u Goethego czy Szeks
pira. Nie chodzi w nim o konflikt między jednostką a procesem historycz
nym, lecz o sam przebieg historii, a Btichner pojmuje ją jako fatum, które 
raz wprawione w ruch wciąga w swoje zdarzenia wszystkich żyjących 

(Danton: „Nie my stworzyliśmy rewolucję, ale rewolucja nas"). „śmierć 
Dantona" nie jest ani apoteozą rewolucji ani jej krytyką, a raczej próbą 
wyjaśnienia jej istoty. Koncentrując się na subiektywnych przeżyciach 

bohaterów analizuje Btichner przyczynę upadku rewolucji i jej poszcze
gólne etapy: 15 germinala roku drugiego - śmierć Dantona i jego stron
ników; a dalej h:istoria będzie konsekwentna: 10 thermidora - stracenie 
Robespierre'a i 21 jego zwolenników. 

Rewolucyjna retoryka Dantona i Robespierre'a rozbija się pod gilotyną 
o wrzask głodujących mas; proponowane programy rozpływają się w 
czczych słowach, a zamiast działania pajawia się teatralna poza, bo re
wolucja, która nie ma dalszych perspektyw zamienia się w teatr. Gilotyna 
nie jest jednak rekwizytem, a Danton nie ma złudzeń i jest świadom, że 
tam właśnie prowadzi jego droga życia. 
Tytułowa postać Dantona zajmuje w dramacie miejsce centralne i jest 

to rola aktorsko trudna, jeżeli zważymy, że pojawia si<: on w 16 z 32 scen; 
u niego krzyżują się wszystkie linie działania poszczególnych postaci, ale 
„Śmierć Dantona" nie jest mimo to typowym dramatem postaci - jest dra
matem raczej historycznym. 

Kontelacja Danton - Robespierre zachowuje tylko szczątki klasycznego 
modelu bohater - przeciwnik. W tym dramacie konflikt rodzi się i ro1.
wija nie między postaciami lecz między koncepcjami politycznymi, które 
ilustrują ideologiczną tendencję utworu. Potwierdza tę tezę fakt, że Dan
ton i Robespierre tylko raz spotykają się bezpośrednio na scenie, a obu 
protagonistów reprezentują równie dobrze postacie z ich kręgów. Wokół 

Dantona gromadzą się: CamiUe Desmoulins, Legendre, Herault-Sechelles, 
Lacroix, Philippeau, a pózniej w więzieniu Fabre, Marcier, Chaumet
te. Robespierre też ma swoją świtę, ale z całego Wydziału Ocalenia Poblicz
nego prowadzi dialog tylko z St. Justem, a jego drugi zaufany powiernik, 
historyczny Couthon w ogóle na scenie się nie pojawia. Ale właśnie St. 
Just jest w strukturze dramatu postacią kluczową; kontrastuje on z Robes
pierrem, który ma skrupuły i jest opętany fanatyzmem cnoty, podczas gdy 
St. Just reprezentuje bezwzględnie rację stanu. Jest on lewą ręką Robes
pierre'a, tak jak prawą ręką Dantona jest Camille, który reprezentuje po
stawę łaski i litości. Wprawdzie Camille mógłby odegrać ważną rolę jako 
pośrednik między obu obozami, bo to właśnie on był przyjacielem Robes
picrre'a z okresu młodości, niestety możliwości tej nie wykorzystuje i wy
'rnrzystać przecież nie może, bo dramat historyczny nie może fałszować 
·zeczywistości. 

Odrębną rolę w dramacie mają role kobiece. Tu fakty historyczne są 

inne. Julia Danton, historyczna Louise lub Sophie Gely, w rzeczywistości 
nie była aż tak szlachetna, przeżyła Dantona, i już w roku 1797 poślubiła 
arystokratę. Postać Lucilii Desmoulins też została nieco wyretuszowana. 
Obie zostały bezpośrednio dotknięte przez rewolucję, bowiem straciły 

swoich mężów. Nie dotyczy to Marion, której rewolucyjna rzeczywistosć 
była obca. Dlatego też tylko te dwie pierwsze rozstaną się z życiem. Ról 
kobiecych w dramacie jest więcej, bo przecież w czasie Rewolucji piękno 
kobiece można było sobie kupić; ale to, co dla zamożnych było synoni
mem użycia, stanowiło dla biedaków formę pracy zapewniającej byt( żona 
Simona: „Pracujemy wszystkimi członkami naszego ciała, to dlaczego ty1:1 
nie?!"). Jest to w literaturze niemieckiej zupełnie nowatorskie potraktowa
nie prostytucji. 
„śmierć Dantona" jest dziełem, które wymaga dla pełnego zrozumienia 

wszelkich niuansów i asocjacji w nim zawartych dużej erudycji i obezna
nia nie tylko z realiami i postaciami Rewolucji Francuskiej, ale również 
konieczna jest duża doza wiadomości z lteratury (cytaty i zapożyczenia 

z Szekspira, Clemensa Brentano, Ch.D. Grabbego, Goethego), z historii 
i mitologii antycznej, aby przynajmniej rozszyfrować wiele pojawiających 
się w tekscie nazwisk, no i wreszcie dobrej orientacji w Biblii, z której 
cytaty są w tekście sztuki. Dla współczesnego widza są to wy
magania dosyć wysokie, dlatego też tekst sztuki często bywa adaptowany 
dla aktualnych potrzeb widowni. 

Na swoją prapremierę dramat ten musiał czekać dosyć długo, bo aż 

do 5 stycznia 1902 r., kiedy to na scenie Belle AUiance-Theater w Berli
nie publiczność mogla go zobaczyć po raz pierwszy. To pierwsze publiczne, 
przedpołudniowe przedstawienie sztuki w skróconej wersji widzowie przy
jęli dobrze, ale krytycy uznali za skandal i powątpiewali, czy można „to" 
w ogóle nazwać dramatem („chorobliwy wytwór młodocianego umysłu"). 
A tak naprawdę pokazano „śmierć Dantona" 8 listopada 1913 r. w mona
chijskim Residenz Theater. Swoją popularność i uznanie zawdzięcza ta 



sztuka, a dzięki niej też i autor, inscenizacji berlińskiej z roku 1916. To 
właśnie Reinhardt \Vprowadził ją do „klasycznego" repertuaru teatru 
niemieckojęzycznego, a jeg) reżyserska indywidualność wycisnęła na tyr.1 
dziele piętno svv·oistej interpretacji i prowadziła do przeinterpretowania 
idei uiworu .. ,Smierć Dantona" w ujęciu Reinhardta stała się dramatem 
ekspresjonistycznym, ekstatycznym i prorewolucyjnym. O ile BUchner 
wprowadza do sztuki lud Paryża, aby wyraźnie zilustrować momenty hi
storyczne, przedstawić tę nieukierunkowaną siłę, która może być mani
pulowana przez csoby I partie, to Reinhardt widzi tłum uliczny jako ludzi, 
kt6rzy zajmują się ekstatyczną agitacj<1, co w rezultacie przesłania idee 
rewe;lucji i spory csobiste głównych postaci oraz zaciemnia konflikt między 
dw:-ima diametralnie różnymi filozofiami życia. A że Reinhardt inscenizo
wał tG sztukę wielokrotnie w różnych teatrach zatem właśnie taka inter
pretacja tego dramatu przyjęła się na długie lata. 
„Smierć Dantona" była grywana w różnych okresach zakrętów historii. 

W roku 1939 inscenizował tę sztukę w Berlinie Gustaw GrUndgens (pier
wowzór b ohatera „Mephista" Klausa Manna), i jak łatwo się domyślić 

z interpretacji Reinhardta nie zostało nic, a „Smierć Dantona" stała się 

opowiastką o prywatnych kłopotach przywódców jakichś grup czy stron
nictw. Trzeba jednak zauważyć, że już samo wystawienie sztuki Biichnera 
w tym okresie jest faktem niezwykłym, b owiem autor zawsze uchodził za 
reprezentanta tendencji lewicowych w literaturze, a i sam aktywnie opo
wiadał się po stronie sił postępowych. 

Współcześnie zarówno „Smierć Dantona" jak i „Woyzeck" to klasyczne 
p:nycje repertuaru teatrów niemieckojęzycznych. W Polsce wystawiono 
„Śmierć Dantona" po raz pierwszy 11 grudnia 1931 r. w warszawskim 
teatrze Ateneum. 

Obecna inscenizacja „Smierci Dantona" potwierdza jeszcze raz tezę o 
nie przemijającym zainteresowaniu twórczością Biichnera, a p owodów do 
tego jest wiele, nie tylko obchodzona uroczyście w ubiegłym roku 150 rocz
nica śmierci Georga Biichnera. Dramat ten zawiera bowiem tak wiele 
możliwości inscenizacji i interpretacji, że każda próba przekazania widzom 
jego dzisiejszego przesłania jest wydarzeniem godnym uwagi. 

Ryszard Ziobro 

„Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej. Premiera w s tyczniu 1967 w reż. 

Jerzego Krasowskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 
Stanisław Igar - Danton, Igor Przegrodzki - Robespierre. 
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CARMAGNOLA i fragment CAIRA, tekst w tłumaczeniu Macieja Woj
tyszki, 

VIVE HENRI IV z tekstem polskim Leopolda KondratoWlicza 
LAMENT DE LOUIS XVI z tekstem polskim Adama Brzecki~go, 
LA G UILLOTINE 
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