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Fritz Hochwalder (1911 1986). j den z najwybitniej zych dra
matopisarzy niemi ckiego obszaru Językowego. z po
chodzenia Austriak, od 1938 r. na . tałe zamie ·zkały 

w 'zwajcarii. 
Do najwybitni j zy h utworów Hochwaldera należą: 

„Św ięty ek. peryment" (1947 r.) - dramat o upadku 
państwa jezuitów w Paragwaju w 1767 r„ „Mal1-
niarz'' (1965 r .) - poświęcony zagadnieniu pogrobow
ców nazizmu i ich zbrodniom oraz „Oskarżyciel pub-
liczny·· (194 r . prapremie1·a polska 1971 r.) 
przez niemi cką . austriacką, zwa1car ką i angi 1 ką 
krytykę uznany w latach pięćdziesiątych za jedną z 
najbardziPj wstrzą ającycb - w swej .,kryminalnej'" 
budowie - sztuk powojennych. 

Z staw ważniejszych wydarzeń hi torycznych okresu 
Wi JkieJ Rewolucj i Francuskiej wiążących się bezpośr d
nia ze sztuką Hochwaldera 
!} kw i tma 1793 r. 

i) kwietnia 1794 r . 
(16 germina la) 

Konwent uchwala dekret o powołan i u Komi
lelu O alerna Puhliczn •go - rodzaju . uper
rządu sklada1ącego ·1Q z 9 poi:;lów. w. po::;ażo
nego w zwierzchnictwo nad minist rami i pra
wo pode1mowania uchwal w dzi dzini • „obro
ny pow ·zechn j zewn trzn j i wewnętrznej" 
~a wnios k Komitetu Ocalenia Puhltc-znego 
Danton i jeg najbliżsi współpracownicy 

oskarżen i o zdradę rewolucj i zostają :r.gi lotv
nuwan1. 



LO czerwca 1794 r.. 
(22 primula) 

27 lipca 1794 r 
(9 thermidora) 

Prz. duzym popar 'iu Rnlw~pierre'a KonwPnt 
zatwierdza ustawi: przewid 1jacą reorgunizu· 
cję Trybunału Rewalu yJnego nraz upro. Zl"1.C· 

nie procesu sądowego w c etu szyh~w~n karn
n ia wrogciw. Od t go momentu tNrnr znncz 
nie przybiera na sile w ciągu półtora mtE'· 
,.,ją ·a Trybunul Rewolucyjny orzeka lfi6:1 ""Y· 
roki . w tym jedynie 278 uniew111niając) eh . 
P spi ku zaimcjowan m prz z T re::; Cabar
rus (Ta.Hien) Robespierre wstaje o ·karżonv o 
zdradą s tanu i (]0 thermidora) 28 lipt.'a wn~z z 
22 towarzyszami zgilotynowany. 

Czas a kej i „OSKARŻYCIELA PUBLlCZNE ,O" 
24. ierpnia 1794 r. Konwent ogranicza uprawnienia Komit Lu 
(7 fructiodora) Ocalenia Publiczn go do spraw wojny i dvplo

macji. Zno;;i ustawę z 2~ primala . 

Postaci: 
Jean Lambert TALLIEN (ur. 1767 r .) 
Teresa (Terezja) TALLIEN z d. CABARRUS (ur. 1773) 
TALLIEN, prokonsul. Komhiarz Konw ntu. przebywając w Bor-

deaux „.„początkowo aresztowal i pozbawił życia wi lu lu
dzi, dal na. tępnie do zrozumienia, że za przyzwoitą . urnę 
można uniknąć przenosin na tamten 'wiat. Do kieszeni 
Talliena popłynął ·trumień złota. Razem ze swą ukochanq, 
Teróą Caharrus, żoną markiza Devina d Fontenn . . która 
poc7.ątkowu uczestniczyła niemal nago lub osłonięta tylko 
lekką Luniką i we frygij 'ki j cza pe zce na głowie w prz d
' Lawieniach teatralnych na cześć wolności. a na tępni 
wzięła umi jętnie w swe rączki grnźnego komisarza Kon
wentu, któremu nieobca byla k łonnu'ć do int re·ów, Tal
lien nawiązał bezpośr dni kontakt z największymi boga
czami Bordeaux. Wielu z uwięzionych uzy. kalo niebawem 
wolność. 

Na rozkaz Komitetu cal nia Publicznego Tallien został 
odwołany z Bordeaux: czekało go złożenie sprawy prz d 

ł"omitf't •m. ( .. ) Pmiohnie d7.ialo . ię w Marsylii. Lyonie:· 
Dnia H lht·rmtdora Robt>:'ipierre wygłosił plomi nn przemó
w1e111 . w ktorym polfpił wszystkich zdrajców zasad rewo
lucji. „Wvpowi dz >nie wojny zbrodni to droga do grobu 
1 me'miert~lnrn~ci; sprzyjan ie zbrodni - to droga na tron i 
,;zafot". Odpowiedzią na nie byl spi k zagrożonych Komi
::mz~ zainiC'jowany przez Teres1,: Caharr us. 
Po śmierc i Robespei r re'a „rozpoczęło ię nowe przedsta
\ ieni . nowa sztuka proza iczna. pospol it · hi 'toria pa
nowania macherów. spek ul antów. z ł d:.d i. morder ów, ro · 
sl_\ lut k. fał 'Zerzy pieni cizy polujących na cudzt- mi l ionv. 
W;:.zyscy on i zumiPn ili się teraz w dostojnv<"h panów stoją
cyc:h na czele społeczeńs twa. zasanti p róbowal i nawN d:l
waĆ' I ~k<:il:' moralno~c i . " 

1 \lh1 •r1 :\1.111ln•d : H.1111s-.•<111 J/1mh1 ·11t1 . lfoh1·~p11•rr1• . !'IW W-'ńll IH :-.1 

Antome 4uentin FOUQU1~,R-TJNV1LLE (ur. 1746 r.) 
, .\n 1oni FOUql IEH-Tl'.\l\'ILLE. dnwn~ a~t>llt hancllow\'. a pott•m 

prnkurntor Ch;1lt'lt>t, h.\"I optyma lnym µroduktt•m s,:-. tuacj i. 
jak gilot,:-. na, i f11nkcjo1HJ\\al jnk ona: svstt>nw1,:-. vzntl'. r.i
mnn. c•l'1·k1 \ ' Wnil' . ()pkl'(• t / fi kwi •tnia 179:1 rnku dał n1u 
kolosnln1• 11prawnit•nia m1'>gl Z<Fl<H: praw i ł:' k u żcll'j głowy . 

('z, nił to / takf! szyhkn;1·i:!. ŻE' wreszcif' tranmo ,.;kaw n 
t·<iw st>rtu 111 i 1ylko opóź11ipn11• w rozwoju technik i milita r
rn•j ... prrt\\tło. Żt• nif-• p1-;1eszedł cio hi.·Lorti z prz~'ClomkiPrn 
„karabin maszyno..,, v" Pi-oponował u:tawienit> !!i lot,:-. n .\ w 

C'onl·it•rgl·rif' (w1~·z i f'n i u) . en rlalob) oszczędno~c·t na truns
porc·1p Odmówiono. by nie pozhawta<~ tłumu wid 0w i:k 
ulicznvch. U:-.prawnił wi~'C' procedurę sądow~~ w końcu 
rozpraw,:-.· odhvwały si~ µod ni obecność oskarżonych. co 
zaoszc·zNlzilo C .) monotonne~o µowti-trzania co dwadzieś
cia sekund: N a-.tl,'pny .„ 
Gaxottc nap1sul o nim: .. StPdział przy bi u rk u i odrabiał 
wy ·yłanie ludzi na !-imied lah. jakby prowadz i ł pro(' ~s o 
mur !!runiczny". Tn 7.clanie trafia w sedno. Fouquier -Tin
ville dzrnłał juk automa t. Oz1ęk 1 niemu rzeźnia jakobiń
. kiego terroru z hiegiem czasu przestała by' kołowrotem 
napi.•dzan~·m nit>nawiśC'1ą i sady~mem . s t <lła się kwt!stią ad
ministraej 1" 
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Dramat 

P~zez kr1·L.yk w1 •lu pańslw [~urnpy ZachoJnieJ uznam· za jed n 
z. nu;barc!zteJ intf'.resUJ<l<.'.VCh utworów -.cen1c7.nych pierwsz go dz1P
·1 c10I cia powojennego dramat Fritza Hochwaldt>ru O.o;/wrżvctcl 
p~1ńli.C':my. mi1:110 uply~vu. ponad :z~ rdzit:!st.u lat od prapremiery 
n1 w1 le stracił ze sWeJ p1erwotn J • iły ddz1aływm1l't. 

'.Jest. t~i wi-;zukze .':1t.~ór niepr.z yi~tny Oddając kl i mul. atmo ·fen; 
W 1 1 k lł'j Rewo! UcJ 1 F rnncusk ieJ (nkcJa Oslwr zyri1>/a pubhrzncf.[o 
rozgrywa :;1ę krótko przed znit•:;ien1em przez Konwent ustawy z 
dnia 22 primala. lj. przed ~4 sierpnia 179-1 I' . ) nu kształt upowi ·ści 
:;enl".aq·Jnej. prowadzi wirlzn ku ZR$kakuJąc mu rm;wiązan1u. 

~Il· J '?t Je~n~1k. i-;ztuka Hoehwi1ldera ani utwort:-m :;ensacyjnym. 
ani. choe pub1ezn1 ogl:tdana mogbtby zn taką uchodzic~. dn1matem 
h1storvcznym zbudowanym w opar ·iu o such~ł kronikarska rt:>ln
cji,.'. S.tanow1 racz j j<•dnu z tv<·h dziel wspóh:zesnt:>j literatury. euro
pejskiej. kton• łl!<'Zl}l' z sobą r1.elt>lnoŚ<~ aut ntvc·znv1•h zdarzt->n z łi
lt:-rac~bł f'ikl'i;! poszukuv1 w <!zit:>jaeh narodów· 1 spc1łeczeństw przy
kłaclow nn 1gtrnerne praw un1wen;alnvch . pona<lczasowvch . 

Uniwers ihzm ow ,.;µrowuclza się w UsJwr.zyci<•Lu puh/1cz11ym do 
~1~uzanrn nwl'han.1zmów lworz ma .·1ę 1 umaC'niania nowt•j władzy. 
jeJ wpływie na JP<lnostkę. rozdzwu;ku. pki towarzyszv ha I m 
przez nią gin. zonyn1 w zp;;tawieniu z codzienrn\ pntklyk11. I nie to. 
Zt' kai.cla rt-woluqa wymaga ofiar J st w utwnrzl' Ho ·hwtildt•ra 
sZl't.t•gólnie pod kr ślone. leez to, że w pewn:-. eh warunkac·h bieg 
zdanwń potrafi w:-. mkmtr sii: ;;pod jakieJkołwi •k kontroli„. 

W ob·1wie przed spi~~ief!l wewnętrznym. kontrrt>wołucją. wobt-c· 
ha rdzo trudne) sytuacJ 1 m1ęclzynaro<loweJ FraneJ i Robespit-rre de
<'yclują<' :1ę " prowadzić „szczegółnP uprogzc1. nia proct:-:-u :.adowe
go w celu możliwie szybkiego k rama wrogow". c•z ni ~wiado
mie ~zy nit> . terror glów_nym narzędziem wałki z opozycją W t n 
nposob oddaje w ręce ludzi o bardzo różnym pr-.'.ecie;i. morałt• L~· jed
n..1 z naJniebezpi •czniejszych broni. Porusza. wprawiH w rnch 
ogromną hezduszn~ machinę . której nit' tylko nH" będzie mc'igł pow
strzynrnć, ale JUŻ. wkrÓLC'e :am ul grn . 

Dramat Hochwaldera opowiada o panowaniu terroru . Pr1.estrzt'
gająt' przed sy ·ternem stwarzają ym władzv moiliwość rnlkowit -
go nieomalze panowania nad życiem i śmi rcią milionów ludzi 
zwraca uwagę na istnienit> bardzo trudno uchwytnej granicy mt~· 
dzy obrona nadrzędnych wartości państwowych, rewolut"yjn eh, a 
zwyc:zaJnym rnzpanoszeniem się be ·tialstwa. zbiorowym. usankc:jo
n iwanym przez obowiązują·~ prawo mordem. 

Takie przedstawienie Wielkiej Rewolucji l"ran<·usk1ej długo nic~ 
mogło zyskać w naszym kraju popularności Dość powit>dzie :. że 
do polski j praprcmit•ry dramatu doszło clopit>ro w 1971 r. 

. Uk· zanie ~lównych przywódców Rt>wołucji, Jako zwalczających 
!'li;' wzaJtmrn1e wrogów. wyslugując·y<·h . ię im urzędników. każdej 

włndz;\ µoloW\l 'h .·łuzvc' /. ro 'll\tll 11ddan1L•fll nan·szcll' wvstra:-zo· 
nvch. · :zdc1łn l;h c·hoch: do najw·i •k ·zy('h hj lal'tw w inll • rat cm a
n1a v.la lll'gCI zyc1a ob_ wat >li burz) Io obraz ll'g'O. ('() b r rll >po I •. 

dzll'l: . . Jl'dnt•!!o z naj:z.cz) tnwj:z\'l'h w dzii·inl'h eywiłizowt npgo 
;v. iata wv tap1Pn przPciwko krzywdzit- ludzkiPj i ni :'\prawiedli· 
\ Il 'l I . 

Tymcza. ni. mimo w1 ·lu pn 'Jn:-;kn wień utwln· <lramaturga a11s· 
lnackwgn :znv. i •ra JH>ł11JJan11 zw .vkłt> w popuł.1rny<"h podr •cz111ko· 
wych opraco ·rniach p1 :mcl '. 1z v.sA) ·tk1m. nawet najhardz1e.1 po
„1„puwvm ru ·h11111 ,;p11łl'c·znym towarzyszq zawsze zjawiska naj
mn1 •j poż<idan •. 

Opi . uj:w jl' H1ll'hw1ild •r ni<• zwraca uwagi na ich g- rwzę. anułi
:mj • pr.l' IP,. ·z:-.stkim przdJicg 1w1z wpł _·w 1rn łudzi. 

Otu w11;c prJ.vw6clc v Wi ~ lkieJ H •wnlucj1 Francusklt'j całkowi ·1 • 
ocłan·i z b 1h·1tt>r. twa przynalt:-żneJro wc1clzom prz:pominah j •dyni' 
cłz1k1e krwiClz •n·zp ht->:-ti . łwzdu:zn) ·h lJprawdiw. rz1•m1e~lników 
zbrodni . 'hoc: I ażd .v z llll'h niL•jako na wła ·ny ui~ t k pusiadu. w 
jPgo mnit>maniu do:talt-c·znie dohn• w:tłumacwnil' włas1wgo dzia
łania (kierujt> nim trach. cht·c· dopełnie111a z;pm:l ·. żaclza hogac·
twa lub whrlzy . ohronH pr.l d wrogami. narP:.Zl'il•. jak tłumaczy to 
t. t ułow;i p1>,:;tac: clrar atu. os karz~ ci •I publil'zny. n1 •możnu~; na-
1vchm1astnwt>go w Toła111a ;;1 • z zajmowanPg11 st u10w1ska) w ża
den sposób nic możP czuć sii,> u:prawiedliwion:-.. 

Ogromna machina tPtTOrll funkcjonujf' prz 'l IPŻ gł jwnie dzięki 
nim. runkC'jonujt' na tyle dobrze. ah\ hei' naraz:rnia wła::>nl'go żv
C'ia mÓl' s1 'JeJ przl·ciwstawić . 

RoztaczaJ~!C przrd widzt•m chraz zniszczenia w tak ogromnej 
skali. calkowit\ zan1k uczuć ludzkich. lwznaclziPjnośc każdego ko
łejn •go dnia. prz 1 sL1-;. ga Hochwi\ldn pr1. •d syst m, m1 stwarza)<!· 
<·vmi warunki auslni •nia takiC'h wła~nie sił. 

· Dla pokolenia pomnego doświaclczt'ń fasz. zmu. all' i niew ie!• 
t:lko u ... t •puj<-!n go mu ogronH m znisz ·zt•ń stalinizmu stwi •rdzenil' 
LO nah1era sz<.·zegółnej wymowv 

Nit>wiełl• J sl w Oskarżycielu puhliczn.vm oµt' mizmu . .'prowadza 
s1~· on nieomalze do stwierdzenia. iż oto < 1.as lwz~wnsow1wgo mor-
du przemija. keja sztuki zdaje się zapowiada: µi~·rws1,e t gc 
symptom· . 

Dopóki j1•dnak to nie nastąpi. świat dramatu Hcwhw~ild<•ra funk 
c·jonujc' ograniczony do katow i ieh pomoeniknw z Jednt-j :;trony, z 
clrugiej za~ ofiar terroru . 

Podział taki wydaje sił,' hyć raz na zawsz<· ustalony . Pewnośc~ 
rząclzącyd1 i • trach „poddanych" wyra7.nit> wv<·1.uwalnt- są nie
omalż prz 1z ·nly ·zas trwania spektaklu. H1enirehm poszl'zegc>l
n ·eh postuei scl'nicznych. ich rola. znaezcnil• w funkl'junującym 
!:iyst mie w_ dają ·i' I. : ni ·podważalne. A jednak nic hnrdziej fał
szywego. Oto faktyeznit> toczy ·1ę nieustanna walka o włnd1.ę, 
utrzymanie zajmowanej poz 1 ji sp ł •·zn j wałka ta jt>st niczym 
innvm, jak ciągłvm zmaganiem się ze śmiercią 



Na przv kl adztl' ln:-;u Mnn ta1w'a. zrzm·1>nt>go na ~amo dno. zali
cz01wgo przez prawo ""'. po('Zt-'I ~<·iganyl"h. zclmjcv zasad n"v\o lw·ji. 
zau"':az:-T si~ da. Jak n1Ptrwal1• sq znszczvt\, n it> i jak ł atwo doc ho
tfy1 : 1 •do n ich po now ni l' 

)to, ~·i\•<: kaci· Ta ll i n. Ter1•zj<1 oraz os k arż}etP I pu h liczn} . ~o u
qu 1Pr- I rnvtlll'. Oni całc1 władz• ustawodawcza i wv konawcza dzw
r~q w swoie.h 1'\' kac h . Oni usta la j;! prawo. zaj ~Htj<l się jl'go t>gzl•ku
l'J<!· 0111 lt•z p rm <> to CZ\'sto podporząd lrnwują w ł asnym n•lnm. 
(~tc~CZl'll l gru pq pomcwnikc.>w, urz dn ików mn it•jsz<'go formatu. moż
łtw1l' dohnw .-pr·1wuj;ic~ ·h sWOJt' obow1;1zki. lwz moralnvch rozlt>-
rek W} kon UJ ~!('~ C' h wszP I k 1t• µnlt•cf' n ia władz} t rwaj11 1)oclporzad-
kow t1]<!C sn h tt> 11 1t>omnlzP t":tt:- nanirl. · 

. aród ów. spo ł e<'Zl'Ji:;lwo. rPp rpzc•nLowan jest w d r amacie 
Hochwii ł clt>ra przpz po:taci Fah1r iusa i HE>ron a . Zni szezem. za 
;;zC'zuc i JJl'Zl'Z rz;1dząt'ych. sędY iow 1 katów d n le~o slopn ia. i ż n i• 
~") w sLa n w wnkz:-T. rob 1;1 w.,;'/,y ·tko d la ratowan ia własnego ży
c: ta. 
~ez.eś.n i 'Jszc• próhy :-achowania w sohH• cz ł owi "/. •ńslwa ohaJ 

maJą JUi. za :ni t<! Jakiko lwiek Pdruch bun Lu p rwc iwko nienatu 
ralnt•j µrzPcież . ytuaej i za hil strach. Doprnwadzen i na sam> 
rl.no. pozhawieni godnmki ludzk iej bory kaj ;~ : it• jeszt'ze z trwaniem 
f1zyc:zm-m. dawno umarl i juz wcinak d uchowo 

B!'c może ciz i< prn~1e w pi~>ćdz_i.esiąl Int po zak o nczt•ni u lJ woj
ny sw1atowt'J. obraz s w iata zdnmmowant>go µrzez tPrrnr n ie pr6 -
raża aż tak hardzo . 

. Pami~ta{ jednak .na ! 'Ż}. i7. zagTożen1e Lakit> 111e m incc' ł o i 111gdy 
n ie m111H'. W ezlowH ku drzenrn~ w<· 1 qż lP same z i ł' si lv. które wvz
wolo1w :-;pod spolPC'znej kontrol i doµrowadzil: znów m;>ga do k ata:;
trnfy tysięcy C"ZY miliomiw i::;Lnień lurlzk ie h. do k atastrof·y, n a któ-
rą ludzko~Ć' nie może już sobi •pozwoli{. · 

Jerzy Gutarow:-;k1 
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Ka y Biletow 

GDAŃSK 
S ena na Targu Węg lowvm 
tel. 31-1 3-:!8 

przedsprzedaż 1 sprzedaż bl letów: 

POT 
Scena Ka meraln a 
te l. 5 1- 39- :łG 

w Gdańsk u : w godz. 10-19 o wtorku do piątku , w sobo ty i niedziele na 
3 godz. przed sp ktak lem, w p ni edział k - 10 - 13 

w Sopoci : w godz. 11- 13. 16 - 19 oprócz poniedz iałków 

ZAPRASZAMY! 

Redakcja programu: Jerzy Gutarow ki 
Opracowani gr fi czne: Jolanta Ossowska 
Druk: Zakłady Graficzne w Gdańsku 
Zam 883/89 A-fi W -6 1500 egz. 




