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KREW 

Krew po zakończeniu Terroru ulega ponownej przemianie -

staje się napojem. Na horyzoncie pojawiają się buveurs de sang 

- ci, którzy piją krew.( ... ) Krwiożercze są nie tylko jego poglądy, 
intrygi, doktryna 'słowa, ale także głos, wściekłość , charakter i 

przyjemności ja.kich poszukuj . Pragnie on krwi, pokrzepia się 

nią, pije ją długimi łykami, oddycha nią, karmi się, ale i wymio

tuje. Cała jego fizyczność napiętnowana je t obecnością krwi. 

Określenie buveurs de sang weszło też w obręb ówczesnego 

prawa karnego. Zdarzały się wypadki, że jedynym oficjalnym 

powodem aresztowania zwolenników obalonego reiimu yl 

zarzut „krwiożercwści". ( ... )Fantazmat picia krwi towarzyszył 
Rewolucji od samych początków, kiedy to arystokraci po

wszechnie postrzegani byli jako „pijawki" ludu. Nieco później 

o gustowanie w krwi ludzkiej oskarżana byla para królewska. 

Większo 'ć z tych enuncjacji rozumieć można w sensie meta

forycznym . Były jednak i ta.kie, które otwarcie zaznaczały, ie 

z metaforą nie mają nic wspólnego. Pierwsze tego typu re

lacje związane były z czasami masakr wrześniowych. Po eg

zekucji króla pewien człowiek umoczył palec w płynącej krwi, 

próbował jej i orzekł : „cholernie słona". 

Jeden ze świadków Rewolucji, niejaki Ruault,już u schyłku 

1792 roku, w dobie procesu Ludwika prorokował: „Krew 

przyciąga krew; zaczyna się od przelania paru kropel, a końc--.ty 

się na jej strumieniach, zabójcy sami z kolei są zabijani - i taka 

jest histońa wszystkich wielki h rewolucji". 

Głowę( ... ) buver du sang wieńczyła czerwona czapka fry

gijska „która zdawała się być zbroczona naszą własną krwią". 

W takich to barwach przedstawiano wówczas zwolenni

ków obalonego Robespierre'a. 

Monika Milewik.11.0<d i Izy" ~ 

Daremnie próbowałam wczoraj wrócić do pracy. Zdaje się to 

być niemożliwe. Przez tę przeklętą przeprowadzkę konflikt 

między Dantonem a Robespierre'em stracił dla mnie wszelki 

urok. A przecież wcale nie ulegam nastrojom. Palec pozwala 

mi od biedy pisać, mimo że znowu się pogarsza. (0 nieba, jak 

obrzydliwe są takie rzeczy! Jeszcze nie zdobyłam się na odwagę, 

aby na to spojrzeć. Kiedy muszę zdjąć bandaże, skręcam 

płomień lampy i patrzę w bok.) Z nudów wygrzebałam pudry, 

perfumy, które kiedyś jako bogata kobieta kupowałam en mase i 

uszminkowałam ię. „Rachel I. Houbignant" na twarz, „Grenat 

Coty" na usta, trochę ciemnoczerwonego pudru wokół oczu, 

aby nadać twarzy tragiczny, gorączkowy wyraz - tylko nie mam 

ołówka do brwi. Muszę przyznać, tak wyglądam znacznie lepiej 

niż w życiu . Teraz bynajmniej nie przerażam się jak przedtem, 

spoglądając na odbicie w lustrze. 
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Robespierre jest u Przybyszewskiej pewnego rodzaju akto

rem, mianmvicie aktorem planu mentalnego, zaświadczającym , 

każdym, jakże precyzyjnym gestem, istnienie tego planu, zaś 

jego twarz jest rodzajem teatralnej maski. Jeżeli twarz ducha jest 

maską, to logiczne, że człowiek duchowy musi stać się aktorem. 

Nie znac-q wcale, bym sądziła, że marzony rzez Przybyszewską 

„żywy" Robespierre zachowywał sicr aktorsko i po aktorsku 

traktował swą twarz.Jego twarz na pewno musiała być naturalna. 
Instrumentem gry ducha je t ciało zdumiewające naturalnością. 
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Czy nie istniały pokusy, aby skomercjalizować ten ca.ły przemysł 

.filmowy terroru? Oczywiście, że tak. Nieopodal placu straceń 

otwarto restaurację o nazwie „Gospoda Gilotyny", w której na 

odwrocie karty dań widniała podobno lista skazańców „serwo

wanych" danego dnia. a kraju placu Rewolucji działał też te

atrzyk marionetek. „Obok ostrza gilotyny, pod którym padały 

koronowane głowy - pisze De moulins - na tym samym placu 

gilotynowano Poliszynela, co budziło nie mniejsze zaintereso

wanie". Publiczności nie wystarczał więc sam spektakl gilotyny, 

potrzebowała jeszcze jego odbicia, rysowanej na żywo karyka

tury. Czasami te dwie rzeczywistości teatru marionetek i teatru 

gilotyny przenikały się jednak w sposób tragiczny. Małżeństwo 

lalkarzy w teatrzyku na Champ -Elysees zostało stracone po 

tym, jak ośmieliło się pokazać piękną kukiełkę Karoliny Cor

day, każąc jej na dodatek krzyczeć: „Precz z Maratem!" I kukiełki 

mogły wywołać kontrrewolucję. 
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PŁEĆ 

Obok tej akcji głównej toczy się zupełnie nieważne życie kil
ku kobiet. Są nieodzowne, ponieważ namiętnościami politycz

nymi nie można zapełniać nieprzerwanie sceny po cenie, po 

odsłonach masowych trzeba wytchnąć w przytulnym domu. 

Danton ma żonę, o wiele za młodą; Camille także, a Robespie

rre ma przyjaciółkę . Te trzy damy nie grają właściwie żadnych 

wielkich ról. Mają znaczenie środka uspokajającego - raz tylko 

w jednym miejscu Lucille Desmoulins wpływa na akcję: jest ona 

mianowicie; zgodnie z historią, głównym czynnikiem przy two

rzeniu ię osławionego i fatalnego spisl..-u, w którym reprezento

wane były liczne Ida y społeczne w i na zewnątrz 'vięzień. Lou
i e Danton, która mimo swoich szesnasru lat bardzo dokładnie 

wie, czego chce, waha się, czy wziąć udział w tym zalonym 

przed ięwzięciu . Nie ma absolutnie nic przeciwko śmierci Dan

tona, vręcz przeciwnie. Eleonore Duplay, trze ią damę, można 
by całkiem wykreślić. Uzupełnia jedynie obraz Robe pierre'a. 

Needless to say, epizodyczność tych postaci podkreśliłam brutal

nie z calą świadomością. 
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OSOBOWOŚĆ 

Osobista zależność autora od tematu (subiektywizm) na niższym 

szczeblu psychicznego poziomu (a tematem są prawie wyłącznie 

kwestie płci jest przyczyną symptomatycznego traktowania 

przedmioru. Na poziomie mentalnym dzieło jest wyrazem dla 

proce u, obranego za przedmiot; na poziomie psychicznym, 

szczególnie na niższym szczeblu - dzieło nie j st już wyrazem 

ani obrazem, lecz objawem tego procesu. Przykład: sytuacja 

mężczyzny jako męża (wzgl[ędnie] też i ojca) jest przedmiotem 

znanych też mi wczesnych dzieł Augu ta Strindberga, specjal

nie Ojca i tej niewiarygodnej autobiografii. Będąc całkowicie 

pogrążonym w uczuciowych refleksjach własnych, wywołanych 

tą właśnie sytuacją - daje potwornie wypaczony obraz iebie, 

swego otoczenia i vnajemnych związków między tymi dwoma 
czynnikami. Obraz jego sameg jest wypaczony na korzyść: 

przedstawia nam się jako istota bez skazy, niewinnie torturo

wana przez diablicę o nieludzkiej (niemożno 'ć zrozwnienia!), 

bo szatańsko czystej złośliwości: w jego interpretacji kobieta 

popełnia zło dla złego, bez przymusu okoliczności. Słowem: daje 

nam bardzo żywy obraz y m p t o m ó w własnej sytuacji psy

chicznej. Sytuacja ta, przedstawiona całkiem fałszywie, nie jest 

zrozumiała bezpośrednio ( b. uwaga o dziełach na poz[iomie] 

mentalnym); d pi ero człowiek o znacznym doświadczeniu i wie

dzy psychologicznej może ją sobie zrekonstruować na podstawie 

tych symptomów, a wraz z nią - wynikły z niej stan p ychologi

czny autora. 
• Stanisława Przyb)•su'uJJka 
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Dlaczego jednak Przybyszewska zajęła się dziejami wielkiej Re

wolucji Francuskiej? Czy dlateg , że chciała się odenvać od swej 

teraźniejszości i ie umysł miała abstrakcyjny, jak sądzą niektó

rzy? Wydaje się, że przede wszystkim dlatego, iż szukała terenu, 

na którym rozegrała się wyrazi ta „obiektywna" niejako tragedia 

ludzkości, dająca się przy tym opowiedzieć na podstawie doku

mentacji hi torycznej, a nie vmikania w życie współczesne, życie 

masy, które Przyby zewską jednak na ogół mierziło. woje za

danie pojmowała w sposób następujący: „Pragnę wbić w grząską 

materię publicznego mózgu o owy obraz Rewolucji, obraz, co 

by nie był śmiertelną krzywdą dla kilku herosów ... " 
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Robespierre wcielony w Rewolucję lub raczej rewolucja wcie
lona w Robespierre'a ( ... ) jest bytem realizującym się wyłącznie 

na poziomie mentalnym: głód, pożądanie, pleć - to wszy tko 

zostaje przezwyciężone, by siły duchowe w swoim najwyższym 
natężeniu mogły rozwijać ideę najważniejszą - przemiany 

człowieka . W szczytowych momentach można by oczekiwać 

jakiej · nadzwyczajnej eksplozji, która w kon ekwencji wydałaby 

się rzeczą naturalną, skoro energia ducha pozo taje wciąż na tak 

wysokim poziomie. Samoświadomość bohatera idzie zaś jeszcze 
dalej, ogarnia nie ryle społeczny (w popularnym znaczeniu tego 

słowa), co egzystencjalny sens i cel rewolucji, nie zawaha się, 

gdy trzeba będzie wprowadzić terror, który przez krytyków i 
przeciwników rewolucji d dzisiaj uznawany jest za klęskę i sa
mounicestwienie rewolucji. 
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Dziwić sicr będą kiedy', ie w wieku XVIII zacofanie było 

większe niż w epoce Cezara. Wtedy tyran zgładzony został 

wobec całego senatu, bez wszelkich formalności poza dwudzie

sru trzema uderzeniami sztyletu, bez powoływania się na inne 

prawa poza wolnością Rzymu. Dziś natomiast ze wszelkimi 

względami prowadzi się proces zabójcy ludu, zabójcy schwy

tanego na gorącym uczynku z ręką we krwi, z ręką w zbrodni! 

(... Obywatele! Jeieli lud rzymski po sześciuset latach pano

wania cnót obywatelskich i nienawiści do tyranów, jeieli Wie

lka Brytania po śmierci Cromwella, pomimo jego niespożytej 

energii, ujrzała znowu zmartwychwstałych królów - jakże ci 

z nas, którzy są dobrymi obywatelami i przyjaciółmi wolności , 

nie mają się zarrwożyć widząc, że topór drży w naszych rękach 

i że lud już w pienvszym dniu wolności cz · pamięć własnych 

kajdan. Jaką Republikę chcecie zbudować wśród naszych walk 
wewnętrznych i naszej wspólnej słabo'ci? ( ... )Mojej woli oso

bistej nie przeciwstawię nigdy woli powszechnej , będę zawsze 

eh iał tego, czego chce naród francu ki alb większość jego 

przedstawicieli. Ponieważ jednak wola moja stanowi część 

prawa, które jeszcze nie zo tało uchwalone, wypowiadam się 

rutaj otwarcie. ( ... ) Mówiąc to wszystko, pragnę warn dowieść, 

że Ludwik XVI winien być sądzony jako wrogi cudzoziemiec. 

Dodam jeszcze, że nie jest rzeczą konieczną, aby wyrok śmierci 

na niego został poddany sankcji ludu. Lud bowiem może wolą 

swoją na.rzucać prawa, gdyż maj one na celu jego szczęście; 

ale nawet lud nie je t władny zmazać zbrodnie tyranii, bo 

kaidy człowiek ma w stosunku do tyrana swoje własne prawa. 

I żaden akt suwerena nie może zmusić obywatela, by tyranowi 

przebaczył. 
Loui1 Anionit aint-}wt 

M(l'f.N OjkarżydaJ:a w Prourir ludwika XVI 

Dzieli Paryżanie.' 
Jakie mam wam dzi ękować? Sprawiliście, ie je tern 

błogosławioną i wybraną spośród wszystkich latarni. Czymże 

przy mnie je t latarnia Diogene a? On poszukiwał człowieka; 

ja znalazłam ich dwieście ty ięcy. ( ... ) Każdego dnia ob erwuję 

ekstazę podróżnych angielskich, niderlandzkich i holender

skich, którzy oglądają mnie z zachwytem. Widzę jak nie mogą 
wyjść z zadz.iwienia, ie latarnia w ciągu dwóch dni uczyniła tyle 

ile ich bohaterowie w przeciągu stulecia. ( ... ) Zastanawia mnie 

jednak, że nie słyszą mojego płaczu. Zaiste jestem królową la 

tarni . 
A C.1millt Dtsmoulim 

l'rumówimitl prowmlora lulumi 



Tak jak reprezentant Konwencji, Carrier, zdejm u je z siebie ciężar 

odpowiedzialności, obarczając nim Konwencję, tak reprezentant 

prawa, Fouquier-Tinville, obarcza winą za swe czyny rewolucyjne 

prawo. Winą? Oskarżyci 1 chlubi się przecież swoimi dokonania

mi. ,,Prz.ez szesnaście miesięcy sprawowania przeze mnie trudnej 

funkcji oskarżyciela publicznego sporządziłem akt oskarżenia 

Marii Antoniny i sprawiłem, że ją i wszystkich innych konspi

ratorów dosięgnął miecz prawa; w żadnym kraju nie znalazłbym 

pędzi ziemi, by złożyć swą głowę, ja, zaprzysięgły wróg wszystkich 

kontrrewolucjonistów, którzy rozsiekaliby mnie, gdyby tylko mo

gli; dzień i noc trudziłem się nad zaprowadzeniem rewolucji na 

tyle, na ile zależało to od moich funkcji". W pożegnalnym liście 

pisze: „Nie mam sobie nic do zarzucenia, zaw ze tosowałem się 

do praw [ ... ]; umieram za ~czyznę, niewinny". „ Ja, który nig

dy nie działałem inaczej niż na mocy prawa wydanego przez 

Konwencję, jak, który nie lękam się najsurowszej kontroli wszy
stkich moich papierów." - dodaje w swym obrończym memoriale. 

Cała jego obrona to obrona skrajnego legalisty, skrupulatnego, 

wręcz jakby be-rosobowego wykonawcy prawa. Fouquier z wiel

kim zapałem wyrzeka się swego człowieczeństwa. Przyrównu

je się to do topora, to do sprężyny, to znów do zębatego kółka. 

Pragnie być narzędziem, gdyż narzędzie, jako „byt pasywny" z 

samej swej definicji jest niewinne. „Byłem tylko toporem Kon

wencji" - powtarza. Czyi karze się topór?" Fouquier, skromny 

urzędnik Republiki - dobrze zna swoje miejsce w jej struktu

rach. Fouquier - legalista - nie może oceniać rawa, w imieniu 

którego działa. Obie te konstelacje sprowadzają się do jednej 

- koniecznego posłuszeństwa prawu. „Funkcjonariusz republiki 

powinien znać jedynie prawo pochodzące od suwerennej władzy 

i - nie zagłębiając się w jego przyczyny ani motywy, rygory lub 

niesprawiedliwość - ma w obowiązku wykonywać je i przymuszać 

innych do jego wykonywania. Tą drogą zmierzałem. [ ... ] Nie 

można poczytywać mi za zbrodnię i pod żadnym względem nie 

jestem odpowiedzialny za nieszczęścia i niedogodności, mogące 

z tego wynikać, gdyż byłem jedynie bytem pasywnym, trybami 
lub sprężyną, które wprawiały w ruch prawo. A zatem to do pra

wa trzeba mieć pretensje, nie do jego organu". Wina nie należy 

do ludzi, rozmywa się w abstrakcie. 
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Jesień : 

Vendimiaire (od łaciń kiego vindemia - pl. winobranie) -

od 22 września do 21 października 

Brumaire (od francuskiego brume - pl. gęsta mgła) -

od 22 października do 20 listopada 

Frimaire (od francuskiego frimas - pl. mr6z) -

od 21 listopada do 20 grudnia 

Zima: 
Nivose (od łacińskiego nivosus - pl. fnieżny) -

od 21 grudnia do 19 stycznia 

Pluviose (od łacińskiego pluvio us - pl. deszczowy) -

od 20 stycznia do 18 lutego 

Ventose (od łacińskiego ventosus - pl. wietrzny) -

od 19 luteg do 20 marca 

Wiosna: 
Germinal (od łacińskiego germen - pl. kiełek) -

od 21 marca do 19 kwietnia 

Florial (od łacińskiego flos - pl. kwiat) -

od 20 kwietnia do 19 maja 

Prairial (od francu kiego prairie - pl. łąka) -

od 20 maja do 18 czerwca 

Lato: 

Messidor (od łacińskiego messis - pl. żniwa) -

od 19 czerwca do 18 lipca 

Thermidor (od greckiego thermos - pl. gorqry) -
od 19 lipca do 17 sierpnia 

Fructidor (od łacińskiego fructus - pl. owoce) -

od 18 sierpnia do 16 września 

TEATR 
MALABAR HOTEL 

SPRAW.A DANTON.A 
SAMOWYWIAD 

wg Sprawy Dantona i List6w Stanisławy Przybys:uwsk.iej 
Reżyseria - Magdalena Miklasz ::: Współpraca dramaturgi

czna - Marcin Bartnikowski ::: Scenografia i Kostium: - Ewa 

Woźniak::: Lalki - Marcin Bikow ki::: Muzyka - Magdalena 

Miklasz, Robert Jurco ::: Realizacja dźwięku - Piotr Chociej 

Ob ada - gnieszka Makowska, Natalia Sakowicz (ATB), 

Anna Stela, Maria Żynel, Marcin Bartnikowski, Marcin Bi
kowski ::: Produkcja - Maria Żynel 

KoproJui.ga 1/i.ademia T(a/ro/na/ /J~ydziaJ Sztuli:i La/hmliej .,,, Bia}ymJto/111. 
Ttalr Po/s/li w If'im:wwi~. PWST Kr"16w 

Zn:ilizowano 7.e foxlków Ministcr;twa Kultury i Dl.icJzictwa Narodowego, 
Urzędu M.arswłkowskicgo Województwa Podlaskiego w Bia.łymsroku Spek
takl pows1al w ramach stypendium Młoda Polska prnp,nancgo pnez Narodo
we Centrum Kulniry. 

F PREMIERA 
---- <ct---

25 kwietnia 2012: Teatr Polski w Warszawie 

7 maja 2012: PWST Kraków 

12 czerwca 2012: Akademja Teatralna Białystok 

KONTAKT 
www.malabarhotel.pl 

e-mail: teatr@malabarhotel.pl 

adres: ul.Siennicka 24/7 
04-495 War zawa 

teł: +48 696 607 705 


