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Jak wiem y z listu op.:it rzo::ego datą 21 lu
tego 1835 r ., Geor g Bii ch ner n<!jp isał Śmierć 
Da11tona w cią~u pięciu t ygod ni. A utor jed
n ego z na j.oryg~rk1.ln iej szych dz.ieł światawej 
literat ury d ra:nat yiczlli!j był w t ej dziedzinie 
debiuta111t em i n ie mia ł je :;.zcze o:koń>ez:onych 
dv.rud:zie~tu dw u la~ . 

R z,acz o Dantonie poprzedziły lektury 
na temat rew o.J u cji fra n cuskie j w dom u r o
d zi:1:-iym w Da nmstad cie. k ont akty z fra.!l>eu
&kimi repub!Lkan auni w cza•sie stud:ó.w n.a 
wyda..ia1e medy cyny w Strasburgu i pr a kty
ka kons_piracyjna po powrocie ze St r a1sbur 
ga do H es ji. Zgodn ie z przepisami Biic hner 
m u-s ial robić d ytplom w kraju ; w.stą'Pil na 
medycynę w Giessen i t a m rozpoczął dzia 
łalność polityczną. W środowisku st uden c
kim za lożył ta jną organizac ję pod nazwą 

T owar::ystwo P raw Człowieka (nie t r u dno 

dqpatrzyć się w tej na zw ie związku z f.ran
cu-ską Deklairacją P raw Człowieka i Oby
watela ), s to·ją·cą na gruncie ·spo-łeczne j rów
ności. Był też autorem manife3tu, z.nanego 
}alko Goniec Hesk i, mającego w nagłów.ku 
f.ra nc;u.slkie ha1s ł'O z czasów rewo luc ji: .. pokój 
chaltom! wo j.na 1pa łaccm!". Ten m a:1ifest -
ulotk a z roku 1834 uzupeł :~ iony był U wagq: 
.. P~smo to m a gło o.:ć w k r a ju h esk im pralW
dę. a le tego. k to mó wi prawdę . w ieszają ; 
ba, krzywO(przysięźni ·sędziowie potrafią m o-

ELŻBIETA WYS I ŃSKA 

Danton 
i Biichner 

że ukarać nawet tego, kt-0 czyta prawdę. 
Dla1tego ci, •którzy otrzy;mają to p ism o, po
W'inni przestrzegać co na•stępuje: 
I) Pismo muszą -s.tara1rl<I1ie chować przed po
licją p oza domem; 2) mogą je oddawać t y l
k o do rąik wyprób ow a nych przyjaciół; 3) in
n ym, któr ym nlie ufają t aik ja:k ·oobie, mogą 
je tylko u.kra dkiiem podrzucać; 4) jei eli mi
m -0 ito pism o zn~ezione będzie u tego, kto 
je .czy tał. musi on zeznać, że właśnie zamie
Pzał j e odnieść na starost wo; 5) kto nie czy
tał pisma, k tóre u niego zna lezion o, jest 
oczyiwiś2ie niewLnny' '.1) • 

Treść G07'ica heskiego może w dz.i wić 
korukret:nością, n awet gdy się Ji.rie wje lub 
nie pa.mięta, że jego autorem był poet a . 
Biich ner wystawił bowiem Wielkiemu Księ
stwu He~kiemu r achunek. Skru pulatnie pod 
!1czył zyski. ja1kie osiągało Ks ięstwo obdzlie
rając ze skóry swych obywate li , i wydatki, 
Ja k.ie .s:zły na urzędy i urzędników wrogich 
cl'::>ywat elom z założenia. Dołączył do tego 
wła.sną definic ję państwa : .. Gdy pewn a licz
ba ludzi mieszka w jakimś k raju i istnie
ją Tozporządzenia lu b u s'tawy, do których 
l<aż,dy się m a sto sować. t o mówi się. że ani 
twio-rzą państwo . Państwo zatem stanowią 
w -s zy s c y ; stróżaim:i ładu i po11Z.ąd1lm w 
pańo::;.twie sa u.st awy, k tór e za1bez.pieczają do
pro po w s z e c h n e :i które powilnny mieć 
na celu do bro w s z y s t k i c h ." 

Z większą liczbą e~plarzy Go1ica 
został zatrzy;many, a nastę,pnie osaidzony w 
więzieniu przyjad el Bi.iichnera. On s.aim ocze
kiwał na jgors ze.go. Zaszył się w domu ro
d zi-ców i myślał o lldo byciu pie!llięda.y na 
ucieczkę do Stra·S\bur ga. Po nap isa niu Śmier
c i D antona zabiegał o jej w ydanie. 

W ma rcu 1835 opuścił Darm stad t . Je
go obawy były słuszne : w czerwcu rozesła-
111-0 za uciekinier em !Lst gończy , a le fran
cuska polic ja - jak doniósł w liście - zda
ła się nie przyjmować t ego do wiadomości. 
J3i1ch ner studiował, pisa ł ,. odnosił su'k1cesy 
nau lro•we w dzi edzinie przyro<loznaw:stwa i 
Li'lozolfii, pnzyigotowywał się do rozpoczęcia 
wykłaidów w Zurychu. Mia.J: n a t o wszystko 
półtora roku. W osta t nich rrniesiącach 1836 
przeniósł się do Zu ry·chu, zmarł po króltJd ej 
ch rnro1bie w lutyim 1937. 

śmierć Da11tona w mome ncie powsta
n ia była dram a tem z niedalekie j przeszło
ścC dotyczyła wydarzeń spr zed la t około 
czterdzi.estu . Z czase m , stając się coraz bar
d ziej d ziełem h.~;toryc:znym . rÓ'wnocześnie 
nalbiera ła coraz więcej znaczeń u.niwersa l
n yich . Za.decydowała o t y m jej wie loowymia
rowcść - fakt. że m otywacje polityczne 
sp:·zęż.on e są w m ot y w a.c ja1mi pS)"Ch ologkz
:--ymi. a te z k olei z refleks ją filozoficzną. 
Biic hiner pokazał co na jmnie j trzy p ersipek
t y w y losów Dant ona: po pierwsze per~pek
tywę r e woluc ji. po dru gie - zaangażowanej 
pol itycznie j.ednost ki. po t rzecie - zwykłe
go ludzk iego życia. Da.nton jako postać dra
matu n ie u·le,ga pr zy t ym mitologizac ji, n ie 
prze.s ia nia Danton a opisanego przez histo
ryków . 

R ewolu c ja w t ych dniac h 1794 r oku 
jest u B ilch:nera kołem, które samo się toczy 
w ndewi.aidarnym k ie runku . AtmOGferę stwa
r za ulica . ciągle reagująica na każdy ślad 
dost a t k u„ rozpais:a.na, głodna kirwi, a le po
datna na słowo przy.wódc y . Starcie Danto
n a i RolbeS(pierre'a w t e j płaszczyźnie -
s ~arcie tooi!'etyiczne - to kwestia takty,'<.i. 
R obespierre szu.ka u z.a•sadni en ia t erroru w 
myśli o „r ewOl!uc ji soc jalne j" jako dalszym 
ciągu r e wolu cji politycznej . ..K to rewolucję 
!roń-czy w połowie - powia1da - t en k opie 
sab ie grćfu" .2) Da nton m a n a to odpaw.iedź : 
.. Gdzie kończy się samoobron a, t am zaczyna 
s ię m aro''. Uważa , źe t rzeba przejść od re
wcQuic ji do organizac ji i zająć s ię głodują
c yimi. ,.W y chcecie chleba - mówi do lu<lu 
w Tryb una,le R ewolucyj;nyrrn - a oni rzu
cają wa m glo·wy!". 

Zmslu gi Danto na d la rewoluc ji wydają 
s.:ę n iepodważalne. On przewoda.il pow s.ta
niu IO sierpnia 1792, które do.prowadzi ło do 
2mi-esienia m o:1a:rch ii . on organizował obro!l ę 
Franc ji przeciw in terw entom. kierował rzą
dem. wo1półtworzył Trybunał Rewoluc yjny 
I pierw szy Kn -nitet Ocalenia P ub.hilc;zn ego. 
Był t rybu- e :n ludowym i w ielkim gra czem 
w stc1;unka.~ h zag ra nicz:nyich. R o:bes,pierre 

1 ) Georg Biich ner Utwory zebrane, Pańs.two
wy Instytut W ydawniczy . War szawa 1956. 
2) cyta t y w przekładzie Wila ma H or zycy wg 
w yd a n ia P IW, 1956. 

wie jednalk. że nie ma zasług niepodważaJ
nych. lnica t o potwie;rdza : obrońcy Dantona 
zmieniają front, gdy pa.da arigument, że 
D a·nton ·się iw.ilboga'Cil. Społeczeństwo chor e 
n a rówrność wiijd.zi jej poigwałcenie w szer
szyim dostępie do dóbr ma1teria~1nyich , nie 
wi<lzi - w nieo.grnniczone j wła1dzy. W tym 
sta1ruie r.zeczy moźna oszu.kać głód roZ1bu.dza
ją1c i sy.cąc nienawiśc i polityczn e. 

P o jawia się tu m otyw na jdobi,tniej 
skom entowany przez wielliiego enrt:uzjastę 
Bi.iichmerowskiej Smierci Dantona, Karola 
Inzykowskiego. „Demok r ada - stwierdzał 
Irzykowski - dość SZY'bko dotarła do t ego naj
ja.slcra:wszego swojego problemu, k'tóry się 
nazywa demagogią , i s·tanęła przed nim ja'.1:
b y zdumiona. Ws·zechwładza Ludu okazywa 
ła się w.sa:e2hwła.dzą t.ry bunóiw ... " . R oibes
p ierre kadzi luidowi, a'le ch yiba n ie „rewo
luc ja 1S<0cja~na" jes.t jego na.czelną ideą. sko
ro 1poołał na giJooltynę Heber t a . ·rzecznika ra
dykalnyich refoQrun ~połecznych. Działalność 
Robes:pierre'a. s.tanowi po pros.tu rozprawę 
z opozycją, tą z prawa i tą z lewa . Zauważ
my zresztą, że w sztuce aklc ją pr zeciwko 
daintonistom kieruje Saint -Just. R o1bespierre 
pOldejlmuje decyizję i t r zyma się w cie niu. 

Mówi się o p ryincypiaich , a wa'lka to
czy się o wpływy. Starcie Dain.ton a i R o
bespierre'a }est także .st arciem dwóch in
dywidualności. Biichmer przed 9taiw:i:a je w 
dz~ałaniu . W 1pi e r wszych s·ce nach Da1nt on 
wy.stępuje u b oku żony, Julii i kocha nki, 
Mario.n . w gr on ie przyja1ciół . R Qlbeopierre w 
tłumie ulic:z.nym i na zetxrainiu. o'.tlaski wa
ny, ale sai:n. Przepaść między obom a przy
wódca:ni bierze s ię nie tylko stąd. że jeden 
u osalbia biol.agiiczmą ot wartość a d rugi wy
raicho wa 111ie, ale ta k:że stą1d, źe znajdują się 
na krańcowo ró.t ny.ch pozycjach . Ba k cyl 
zwątpienia z!daje s ię toczyć D a nt ona od 
dawna. Na rewolu·cję patrzy już j a·ko ra 
proces s po·łec·zmy . który wymy;ka się s,po<l 
k ontroli jed nosite'.c. Rob es.pierre , wyistępujący 
w imię dość atxst rn:-ccy jnie pojimowa.nej cn o
ty, w ierzy w gru1n cie rzeczy t y lko w siebie , 
a za:tem mu•si a•kc1:1ptować desportyzm . 

W liście <lo narzeczonej z roku 1833 
Blich.ner użył sfo11mułowań, Któr e zostały 
przen iesione d o dra.mat u prawie dosłownie 
ja ko k westie Dantona . „Mus jest jedn ym z 
tyich prizeik.lętyich s łów„ z k.tóry;mi człowiek 
przyich Oldzi ma świat" - pisał Biich ner. ,.Zda
nie : musi wybuchnąć gniew, <rle b iaid a t emu 
kto go wyzwoli - jest ws.trząsa jące. Czy1:n 
jest to, co w nas. ludziach , .kłamie. zabija, 
kradnie?". W H.ście mowa jest o t ym, że 
Biichiner s tu<liu je historię .rewoluc j i i jest 
porażony fatalizim em his.torii w ogóle. Zaj
muje st anowisko, k.tÓTe będzie stanow iskiem 
Da nto na: „Oko m oje nawykło do w.i.doku 
k rwi, al e n ie ·potraifię być ostrzem g iloty-

" . W tym- kontet<śc ie r ewolucy jny eptzr.d 
w życiu pisarza na:biera sZJ2zególnego dra
matu. Autor Gońca heskiego z:!aje sob ie 
sprawę że .pow;tanie m<:Ls jest konieczno
ścią i ' dz.iała na r zecz ich uświadornienfa. 
Równocześni·e czuje się bezrad ny w ob ec sił 
hi•st orii . nie dających s ię przewiid zieć pro
cesów ro.zwo ju spo łecznego . ujawnia ją,cych 
s.ię s1prz~cznoś:c i. które na przy'.kła1d we F ran 
c ji sprawiły, że J·ewolu cja za~ot'lczyła się 
cesar :>twe:n. 

Cała t a w iedza m o·glaby odebrać chęć 
działa1nia . gdyby nie jakieś spolecz.ne po
czucie dbowią.?Jku . W p ost aci Dant o:ia uja w
nione jedna k zosta ło doświadczenie, które 
prow aidzi do zupeł.nej rezygn acji. D a•nt on 
miał wiplyw na bieg wy1darze1't. a le ten wpły1w 
wyimknął mu się z rąk, i ch rozipęd prze
rósł jednost'kow e moż1iwości przewiodywa
nia. Zwątpien :e w sens dzia laJ :iośd poli
t yiczne j przek.szlta lc.ilo się w pytanie o sens 
żyda w ogóle . W1pra wd zie Dai:1ton znajduje 
wytłumacze:-t ie sw e j sy1tuacji w fa.ta list ycz
nym spo jrzeniu na historię („Je"1teśmy mie
cze. którymi walczą duchy"). ale ni e w.ie
nzy w lepszy porządek świata . b o dost rzegł 
:ika.z.y na n aturze lu.dzfd e j. Zwątpienie Da1n
tona oka zuje s ię też kap i.tu lacją wo1b ec ży
cia . znużeniem. przed k tórym nie chromi 
pr zytrodzona energia biologiczma. b o ma O/no 
sP.n s fil-0·zofLczny. D a nton lęka się ś:nierci. po 
noca:ch straszą go pom ordowa.:'.i we w;rześ
niu 1792 ro ja liśc i (histor ycy nie są przeko
naini o odpowiedzLa.lności Daintona za ma
saikrę w więzienia.eh) , od rzuca myśl. że ktoś 
może ośmie'lić się go dmię,ginąć, a•le w so
bie nie znajduje już argu mentów na zacho
wa nie fizyiczn ej egzy.st en·c j i. Lndywidu a lny. 
h ist oryczny przy1pade'k st a je s ię problemem 
rn1tury ludzkiej . g i-ainic jej wytrzymałości. 
Dramat Biioe hnera nie da je uk ojenia prze
ko1nywa111iem o mądrośc i historii lub o sile 
nat ury. P Oftw ierdza naton1ia.st zn aczenie vvar
tości .moraln ych . J asina postać Lu·cyll i De
mo.u'Litos rozpra13za trochę mrdk wokół gil o
t y.ny. BU.ch ner .nie by~by r om amtty,k iem. gdy
by 111ie odwoła ł s ię do wyższych uczuć . ch o
ciaż w ostat niej scenie. 

śmierć Dantona zmana je st w P olsce 
nadal słabo , n a sceny t rafia rzadko. W 1931 
roku pod t ym tytułem T eatr Aiteneunn w y
s tawił u twór ,.podług Georga Biichnera", 
nap1sa1t1y przez AJek:sego Tot.stojoa i Pa.wła 
S zczegolle wa , tluma•czony z rosyjskiego. Są
dząc z recenz ji z oryiginałem niewiel e mia ł 
ws1Pólonego. W 1968 roku zrea lizował śmierć 
Dantona n.a S>ce n.:e T ea t ru P owsze2.hnego w 
Warszawie Adam H a nuszkie"W-i.cz (ze zn.acz
nyimi skrót:imi w tek~cie). 

-



Teatr robotniczy „Ateneum", na,iruchliwsza 
dziś i najciekawsza scena polska, wystawia 
teraz śmierć D a ntona, dramat Jerzego Biich
nera, poety niemieckiego, pochodzący sprzed 
stu lat. Jest to dziclo genialne, nieśmier

telne i „Ateneum" przez wystawienie go 
staje w rzędzie najważniejszych scen 
europejskich ( ... ) Sztukę śmierć D a n ton a, 
dramatyczne obrazy z czasów terroru we 

KAROL IRZYKOWSKI „ 
Smierc 

Dantona 
AUTOR: G.BVCHNER 

Francji napisał w kilku tygodniach. God
nym uwagi jest też jego dramat Woyzec k 
(Wojciech?) mający ideę antymilitarną; 

udręczony przez władzę wojskową szerego
wiec - może Polak - popełnia samobój
s two. Gdy w Śmier c i Da ntona Biichner stą
pa jeszcze śladami Grabbego, maluje ludzi 
o wielkich gestach, w tym drugim dramacie 
kreśli pospolitą dolę proletariusza - na owe 
czasy rzecz niezwykle orginalna. Śliczna 

komedia Leon ce i L e na wywodzi się z ro
mantyki i z Szekspira. Wpływ stylu Szek
s pira pokazuje się także i w obu dramatach 
których akcja posuwa się w scenach rozer~ 
wanych, w monologach, w wielkich zespo
łach; są to typowe „<tra.maty książkowe", 

które dopiero teraz, dzięki ulepszonej ma
szynerii scenicznej, mogą być także grane. 
Ale właściwym ich losem jest jedna książ

ka; w książce dopiero, przy lekturze, można 
zupełnie upoić się ich czarującym stylem, 
fantazją, bogactwem przenośni i epigramów, 
głębokimi myślami. Toteż „Danton" Biichncra 
w literaturze niemieckiej odegrał rolę głów
nie jako książka; był jednym z pierwszych 
natchnień Hebbla, który się nim rozkoszował 
tuż przed napisaniem swojej J udyty. Na 
scenę wyprowadził Dantona dopie ro Rein
hardt. zamiłowany w aranżowaniu scen 
zbiorowych w tea trze. R e inhardt wystawił 

Dantona w cyrku, położył nacisk na sceny 
ludowe - zgodnie zresztą z ogólną dzisiej
szą tendencją, która najwybitniej zaznaczyła. 
się w rewiach rewolucyjnych, urządzanych 

przez bolszewików. Sceny ludowe u Biich
nera pokazują wprawdzie wyra.żnie wpływ 

takich sce n u Szekspira: ludzie dowcipkują, 
przekomarzają s ię , krzyczą w spólnie, t yp y 
nie są dość zróżniczkowane; ale mimo to 
jes t w nich mnóstwo życia i zajmujących 

rysów drobiazgowych, zgodnych z epoką hi
storyczną. Na ogół jedna k Biichne r , tak jak 
Szekspir, kreśli zmienność nastrojów wśród 

tłumu z pewną ironią znaną nam z Koriola
na i Juliusza Cezara. Tłum skłania się tam, 
gdzie słyszy drastyczniejsze argumenty, tłum 
jest zarazem okrutny i szlachetny itp. Jest 
to ten pogląd na tłum, który został później 

skodyfikowan y w płytkim dziele Le Bona 
Psychologia tł umu. Dziś p sychologia mas 
zrobiła już postępy - lecz dla literata cie
kawe jest to z.la.wisko, jak bardzo i niepo
strzeżenie wplyw literacki Szekspira, ary
stokraty z ducha, mógł zaważyć na technice 
pisarskie.i rewolucjonisty Biichnera, to zna
czy na jego s posobie ujmowania d ynamiki 
mas. 

Monumentalne są za to te s cen y zbio
rewe, które rozgrywają się w klubie jako
binów, w Konwencie, oraz przed trybuna
łem rewolucyjnym, a których bohaterami 
są Danton, Robespierre, St.-Jus t. Ich wiel 
kie przemówienia brzmią tak, jakby były 

autentyczne , i z pewnością też autor oparł 

je na dostępnym mu podówczas materiale 
historyczny m, tak jak by to zrobił dziś ja
kiś Emil Ludwig lub inny autor piszący bio 
grafie powieściowe. Ale Biichner przemó
wienia te nie tylko utrzymuje w tonie cha
raktcrysb·cznym dla danej osoby i dla da
nego czasu - nadto .ie amplifikuje, uwznio 
śla. Mówią nie tylko prawdziwie, zgodnie 
z historią, ale nadto i pięknie, i tragicznie, 
bo każdy staje się jakby najlepszym w y 
razem szalejącego w nim żywiołu . Na prz)' 
kład mowa St. Justa w Konwencie o ko 
nieczności krwi w rewolucji jest mową nie-

jako wieczną, mogła być wygłoszona tak 
samo w roku 1794, jak w roku 1871, jak 
teraz przez któregoś z członków Czerezwy
czajki w Rosji. 

Treść sztuki rozgrywa się w ciągu kil
ku miesięcy w roku 1794, od chwili kiedy 
Robespierre, zazdrosny o wpływ Dantona na 
Jud, postanawia go zgładzić i intryguje prze
ciw niemu. Danton, zmęczony niemożnością 
opanowania wzbudzonych fal rewolucji, 
prócz tego dręczony wyrzutami sumienia za 
rzeź wrześniową w roku 1792, nie broni się. 

Wierzy dalej w swój wpływ potężny, mnie
ma, źe „oni się nie odważą", kocha się, roz
myśla nad rewolucją, światem, człowiekiem 
i wiecznością, hamletyzuje. Ale Robespierre 
i St. Just przeforsują uchwałę uwięzienia 

go; Danton ma jeszcze sposobność zabłysnąć 
swoim talentem oratorskim przed trybuna
łem; po czym razem ze swoimi zwolennika
mi staje na gilotynie. 

Prócz tych trzech ludzi rewolucji 
przesuwa się przez scenę oczyw1scie szereg 
innych, mniej sławnych, lecz również cie
kawych: serdeczny przyjaciel Dantona, Des
moulins, intrygant Barrerc itd. Z kobiet 
większe role mają Julia, żona Dantona, 
i Lucyla, żona Desmoulinsa. Główne zainte
resowanie skupia się oczywiście około Dan
tona, geniusza rewolucji, świetnego mówcy 
i polityka. Człowiek o kolosalnej budowie 
ciała, brzydki, z głosem jak piorun, fascy
nował lud swymi mowami, poskramiał go 
zawsze, kiedy chcial, zabawiał go dowcipa
mi, a głównym sekretem jego powodzenia 
było, że umiał ten Jud besztać i gromić, ale 
w sposób taki, że zarazem okazywał mu 
serce. Jego rola w rewolucji nie jest jesz
cze dotąd dostatecznie wyjaśniona. Jak wia
domo, rewolucja francuska była głównie re
wolucją burżuazyjną, chociaż były w niej 
też epizody socjalistyczne (spisek Babeufa), 
ale stan czwarty nie wyodrębnił się jeszcze 
wówczas politycznie od stanu trzeciego. Te
matem, który w roku 1794, w czasie kiedy 
się rozgrywa nasz dramat, był na pierw
szym planie, była nie organizacja gospodar
czo-socjalna, lecz uprzątanie resztek po mo
narch ii, obrona przed koalicją reakcji euro
pe jskiej, walka z kontrrewolucją w kraj u , 
a przede wszystkim: terror czy nie terror ; 
Demokracja. dość szybko dotarła do tego 
najjaskrawszego swojego problemu, który 
się nazywa demagogią, i stanęła przed nim 
jakby zdumiona. Wszechwładza ludu okazy
wała się wszechwładzą trybunów, krążenie 

woli narodu między ludem a przywódcami 
było pełne dzikich n iespodzianek. Lud sam 
niby nie miał woli, dawał sobie narzucać 

wolę jednostek, ale ta wola jednos tek rów
nocześnie w jakiś szczegól ny sposób nie mo
gła być dowolną, mus iała s ię trzymać pew
n ych ram, odgadywać przypuszczalną nic 
wolę , lecz chęć ludu. Lud miał t yranów 
i sam był t y ranem. W sieci t ych zagadek 
socjologicznych uwikłał się Danton Biich
ncra, wpatruje się w sfink sowe oblicze re
wolucji i kamienieje, jeszcze zanim pójdzie 
na gilotynę. 

Oto, co mówi do sw ych przyjaciół , 

którzy go ostrzegają : 

„Robespierre jes t dogmatem rewolu
cji, i nie można go wymazać. I nie udałoby 
się to. Nic my zrobiliśmy rewolucję, ona 
nas zrobiła. A zresztą - choćby się uda
ło - wolę być zgilotynowanym niż kazać 

gilotynować. Dość mi tego; po co my ludzie, 
mamy walczyć ze sobą? Powinniśmy siąść 

obok siebie i mieć spokój. Stał się błąd, gdy 
zostaliśmy stworzeni; czegoś nam brakuje, 
nie mam na to nazwy, ale tego czegoś nie 
wygrzebiemy sobie wzajemnie z wnętrzno

sc1, więc po cóż sobie w tym celu ciała 

otwierać? Precz, precz! jesteśmy nędzni al
chemicy." 

A Kamil Desmoulins odpowiada mu: 

„Patetyczniej można by powiedzieć : 

pókiż ma ludzkość w wiecznym głodzie żreć 
własne członki? Albo: pókiż m y, rozbitkowie 
na szczątkach okrętu, mamy sobie wzajem
nie wysysać krew z żył, u sychając z prag
nienia? Albo: pókiż m y, algebraicy mięsa, 

s zuka,iąc nieznanego, wiecznie ukrywanego 
iks, będziemy nasze rachunki pisali roz
s trzępionymi członka.mi?" 

Nigdy piękniej nie wyrażono najgłęb

szego sensu ludzkiego kotłowania się socjal 
nego. I nigdy pesymistyczniej. I to jest na
wet trochę dziwne u rewolucjonisty Biich
nera. Hamletowska melancholia Dantona 
jakby i jer:o w swój płaszcz owijała. Da. się 

to po części tym wytłumaczyć, że dzieje 
rewolucji francuskiej były znane wówczas 
przeważnie z dzieł i relacji historyków, któ
rzy nawet z nią sympatyzując, wygłaszali 

o niej sądy głównie etyczne, podobnie jak 
później Carlyle i Taine. Historia tej rewo
lucji, jaka wówczas oficjalnie krążyła, sta
ła mniej więcej na poziomie naszych pod
ręczników szkolnych. Danton uchodził na 
przykład za sprawcę rzezi wrześniowej, 

a dziś jest dowiedzione, że wprawdzie nie 
mógł jej wstrzymać, ale też jej nic inspiro
wał. Także opowiadania o rozpuście Danto
na w przeciwieństwie do oschłej cnoty Ro
bespierre'a, których ślady znajdują się w 
sztuce Biichnera, są podobno również bardzo 
przesadzone. Wykazało się natomiast, źe 

Danton, okrzyczany jako wódz terroru, gdzie 
mógł, tamował terror i byłby nawet ocalił 

żyrondystów, gdyby nie ich doktrynerstwo. 
Więc, źe był ... może nawet zdrajcą i kontr
rewolucjonistą, jakim go denuncjuje Robe
spierre - on, Danton, bożyszcze ludu, sym
bol rewolucji po wszystkie czasy? W tym 
związku trzeba koniecznie mówić o drama.
cie Stanisławy Przybyszewskiej pt. R obe
spie rre i Danton wystawionym niedawno we 
Lwowie. Nie mógł on s ię jakoś doczekać 

wystawienia w Teatrze Narodowym, ale je
go fragmenty podane w Wiadomościach Li
te racki ch, świadczą, źe jest to dramat głę

boki, na skalę europejską. Przybyszewska 
bierze stronę Robespierre'a przeciw Danto
nowi, którego uważa za zdrajcę sprawy, za 
człowieka płytkiego i chwiejnego, podczas 
gdy właściwym dobrym duchem rewolucji, 
według jej zdania, był ten poniżany dotąd 

na rzecz Dantona przez wszystkich history
ków Robespierre. Zda.ie mi się jednak, że 

autorka tego procesu wznowionego nie wy

gra, zdaje mi się tak nie tylko dlatego, że 

kocham Dantona, lecz i na podstawie fak
tów, które są o nim wiadome. W komenta
rzu do swej sztuki Przybyszewska nawet 
zlekceważyła trochę dramat Biichnera. Oczy
wiście - Danton Biichnera jest bohaterem 
w stylu romantycznym, bo też i Danton 
rzeczywisty razem z Napoleonem, B yronem 
itd. należą do żelaznego kapitału wyobrażeń 

romantyki. Przybyszewska swoje ujęcie tra-
_ g iczncgo konilikttt : Danton - Robespierre, 

zawdzięcza może wpatrzeniu się w rewolu
cję bolszewicką, w postać realisty Lenina. 
Ale atmosfera umysłowa tej ostatniej rewo
lucji jest już inna, mniej jest w niej pięk
nych, „teatralnych" gestów, za to więcej 

prakty czności, bądź co bądź zamierzonej, 
choć nieziszczonej. Nie znając bliżej dzieła 

Przybyszewskiej, trudno o nim wydać sąd. 

W każdym razie powinno już było dawno 
ukazać się w druku i jest to p o pros tu skan 
dalem, że w ydawca s ię nie znal azł , nie zgło

sił. To jest raz nareszcie naprawdę „odkła 

m a nie" postaci dziejowe.i jak s ię p a trzy, coś 

takiego jak Ibsena Kat ylina . 
Także dramat Biichne r a po w in ic n b y 

znaleźć u nas nakładcę , r zecz jes t przec ież 

niedu ża. W ogóle wszys tkie os ta tnie pre 
miery w „Ateneum" objęł y sztuki tak w y
sokiej wartości, źe można b y z nich z robić 

osobne wydawnictwo. 



.. . „ 

on na lawie oskarżonych" - .rys. V. Denon • • 

GEORG BUCHNER 

- • . . . ·li 

I 
Przełożył Czesław Przymusiński 

. ' 

J -. '7 . • 

' ·. „ 

I ł , . 

POSŁANIE PIERWSZE 

Darmstadt, dan w lipcu 1834. 
UWAGA 

Pismo to ma głosić w kraju heskim 
prawdę, ale tego, kto mówi piraiwdę, 
wi·esizają; ba, krzywoprzysię2mi sędzio
wie pot.rafią może ulrnrnć nawet tego, 
kto czytia prawdę. Dlatego ci, któTzy 
otrzymają to piismb, pow~nni przestrze
gać, co naistępuje : 

1. Pismo muszą staira10ll1ri.e cho1wać 
przed poliicją poza domem; . 
2. mogą je oddawać tylko do rąik wy
prólbowa1nych przyjaciół; 
3. ~nnym, któryim nie ufają tak jak 
solbie, mogą je tylko ukradkiem pod
rZJuicać; 

4. jeżeh miano to p~simo znalezioine bę
dzie u tego, kt:Jo je czytał, musi on ze
znać, że właśnie zamierzał je odnieść 
na starrootwo; 
5. kto inie czytał pisma, które u niego 
:zmaleziomo, jest o:czywiście nieiwilnny . 

POKÓJ CHATOM! WOJNA PAŁACOM 

W roku rpańs'kim w 1834 sprawy sto
ją tak, ja1k gdyby Pismu świętemu 
chciały kłam zadać. Ja!k gdyby Bóg w 
piątyim diruiu s•tworzył chłopów i ręko
dziel1ników, a książęta i szlachciców w 
szóstym, i jak gdyby Pan rzekł do nich : 
„Pa·nuj1cie nad wszelkim robactwem 
pełzającym po ziemi", i chłorpów i 
miesz•czan między roba.ctwo zaliczył. 
Żywot sz'lachec'ki to długa niedziela: 
mi·eSli'kają w pięknych domach, ubie.
rają -się w bogate stroje, ros1t1ą im tłu
ste poiliiczki i mówią własnym swoim 
językiem; nairód zaś leży · u ich stóp 
niby mierzw_.a na roli . ChłOlp kroczy za 
pługiem, sz'lachcic zaś za nim i za .płu
gierrn; popędza i jego, i woły pług ciąg
nące; zabiera mu ziairn-0, a zostawia 
plewy. Żywot chłopa to długi tydzień: 
mUJSi patrzeć , jak inni wyj ada ją mu 
roJę; skóra n a jego grzbiecie - ~war
d'Zizna, jego pot - sól na stole szlach
ciców. 

( .. . ) W 1789 r. naród francuski nie 
chciał dłużej znosić losu szkapy ujeż
dżanej przez swego monarchę . Podmiósł 
się, ipiO'wolał mężów, do !który.eh miał 
zarufanie, mężowie ci zeszli się i µo
wiedzi·eli : król jest takim sacrnym czło
wie'.kiecrn jak lkażdy in1ny, wyższość swą 
zawdzięcza tylko temu, że jest ,pierw
szym sługą w państ!wie, aae musi być 
odp0iwieldzia111ny przed naTodem i kie
dy źl"e spira1\\nuje swój urząd, może być 
po•ciągnięty pod sąd. Pot€!111 o.głosili 
prawa człowieka: „Nikt inie dz iedziczy 
wra.z z urodzeniem pierwszeństwa 
przed innymi ani tytułu, .nirk t nie na
by-wa wraiz z majątkiem pierwszeństwa 
przed inmymi. Źródłem władzy najwyż
szej jest wola powszechna albo wofa 
w.ięks;:. '.)~ci. Wyra"Zem tej woili jest u
sta wa, w jej twoirzemiu bimą udz iał 
stany ·krajowe albo przedsta1wiciele lu
du; obierają ich wszyscy i każJdy może 
być wybrainy; ci wybrańcy wyrażają 
wolę swoi·ch wyborców, i tak wola 
większoś.ci przedstawicieli odipowiada 
woli większości ludru. K.ról ma trosz
czyć się tylko o wykonywanie •wyda
nych przez ni1ch u staw." Król zaprzy
siągł wierność tej ko'Il.Stytucji, ale zła
mał przysięgę daną ludowi, i rud uka
rał go, jak na to zdrajca zatSłużył. Po
tem :zinieśli Frnncuzi dziedz iczną ·go.i
ność kró1lews1ką i swobodnie oihrali so-

. bie •n ciwą z1wierzchność; ·do czego ma 
prawo każdy naród zgodnie z przyka
zamiacrni rozumu 1 Pi:snna świętego . 
Zgromadzen ie Przedstarwicieli Ludu 
póiwółało ludzi mających c:ziuwać nad 
wykonywaniem ustaw , ono stanowiło 
nową zwierzchność. Ono było rządem 
i . władzą ustawodawczą obira1ną P'rzez 
lud i Fraincja była wolinym ipaństwem. 

Ale pozostali monaTchowie iprze
razili się władzy ludu fra1111cusikiego; i 
pomyśleli SOlbie, że na tych pieTwszych 
zwłoka•ch królewslki·ch ws1zys·cy _mogli
by ·~ark skręcić, a ponie·wierane przez 
ni·.ch ludy ,rno.glypy. 1Z1,budŻić isię . na 
);<Tzy~ worlnoś_c1 Franików, Z ogro1p.ną, 
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wspa1niale we wszelki sprzęt wyiposa-· 
żoną airunią, ze wszystkich shon IIla
jechali na FraiTucję i rwie1ka część. ary
stokracji i szlach ty ·w 'kraju zrobiła 
rebelię i opowiedziała się ipo strOlnie 
wroga. Nairód uniósł się Oiburzenieim i 
polka·zał swoją moc. Zgniótł zdraij1ców 
i ·rozgromił najemników królów. Mla1da 
wOilność rodziła się \\"e krwi tyranów. 
a ina jej zew trzęsły się trony i .szala
ły ·z zachwytu nardy. Ale Frainoozi 
sami -przefrymar·czy li swą młodą w-01-
ność w zamian za sławę, którą im obie
cał Na•poleon, i wynieśli go .na tron 
cesarski. Wtedy Wszechmogący kawł 
arrmii cesaTza zamarznąć w Roisji i spu
ś cił na Francję chłostę kozaicką, i dał 
Fran•cru1z•o1m 21nowu jako królów kołdu
niastych BUTibon6w, aby Firaincja na
wró-ciła się i pTzestała oddawać cześć 
bałwanOIWi dziedzicznej mona.rchii, a 
służyła Bogu, który stworzył ludzi wol
nych i Tównych. Ale 1ki~dy minął czas 
pokuty i dzielni mężowie 1we F.ramcj i 
w hpicu 1830 wyg1naLi z kraju ·za k:rzy
woprzy:sięstwo króla Karola X, to o
swobodzona Tuancja raz jeszcze ZWTÓ

ciła s:ię !ku mona.rch ii półdziedzi•a:zmej 
i w ·obie obłudnika Ludwika Fibpa 
ukręciła dla siebie nowy bicz. 

Jednakowoż w Niemczech i w 
całej Eu.ropie ·była v;ielka radość, gdy 
ów dziesiąty Karnl zrzucony został z 
tronlll i uciskane kraje niemieckie go
towały się do walki Z'brojnej o wol
ność. Tedy jęły ks i ążątka rndzjć, jak 
ujść gniewu ludu, i najchytrzejsi spo
śród nkh rzekli; oddajmy ozę ść wła
dzy .naszej, a zachowaimy ·resztę. I talk 
przemówili do ludu: Chcemy ·darnwać 
waim worliność, o którą walczycie . I trzę
sąc się ze strachu rzucili ludowi tro
chę ochłarpów i prnwi'.lJi o swojej ła
skawości. Lud niestety im zaufał i 
spoczął na wawrzynach. I tak Niemcy 
oszukane zootały jak przedtem Tua.n
cja. 

( ... ) Podnieście oczy i policzcie gar
stkę • waszych oprawców; siła ich to 

· tylko k r ew, którą z was żło_pią, i T~e. 
'których im bezwoln ie pożycza cie. TeSt 
ich może 10 OOO w Wielkim Księstwie , 
gdy was je.st 700 OOO , i nie inaczej 
p:tzedst.aiwia się stosunek ludu do o
pra.wców 1w reszcie kraju. Wiprawdzie 
grożą wam orężem i kawa1er:ią króilew
ską, ale zaprawdę., powiadam wam: 
kto podnosi miecz 1na lud, od miecza 
ludu ·zginie. Niemcy są tera-z polem 
uana:rłym, ale y.rkirótce •będą ;rajem. Na
ród niemiecki to jedno ciało, wy je
steście ·członkanni tego ciała. Obojętinie, 
w któ'rylm. z nkh 01bja1wi się pierwsze 
porusz.enie . Kiedy Pa1n da wam zna·ki 
po·przez mężów, ą:Jrzez których wypro
wadza ludy z domu poddaństwa do do
mu ·wolności, wtedy powstańcie i wraz 
z wami ;powstanie całe ciało. ( ... ) 
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vVYROK WYKONANO 5 KH:IETNIA. B.R. NA PL11CU REWOLULJI! 
RE D AK C J I U DA Ł O S IĘ ZD OBYĆ 
U NIKALNE MATERIAŁY 
DOTYCZĄCE PROCESU 
GEORGE'A DANTONA, 
PREZENTUJEMY TEŻ WYBÓR 
CYTATÓW Z WYSTĄPIEŃ 
G. PANT ON A: 

„Bądźmy okrutni, aby uwolnić lud od okru
cie'ństiw, zorganizufln,y Trybunał, nie dobrze, 
bo to n iemożliwe, ale najmniej źle jak tylko 
można ' ·. (9.III.93) 
„Wszyscy pragniemy ocalenia publicznego. 
Niech prywatne podejrzenia nie powstrzymują 
nas w marszu, bo nasz cel jest wspólny. Co do 
ninie nie będę nikogo oczerniał." (11.III.93) 
„Żadne} słabości, Obywatele!" (13.VI.93) 
„Żadnych amnestii!" ( 12 VIII 93) 

„Hołd temu wspanialemu ludowi! Z wielkością, 
łączysz wytrwałość; uparcie żądasz wolności; 
pościs: d la wolności; Masz prnwo ją zdobyć! 
Pomas""!:e rujemy z tobą, twoi wrogowie będą 
::: niu;ec ze ni, będziesz wolny!" (5 IX 93) 
„Czyż w szyscy nie jesteśmy buntou.rnikami? 
Tak sa mo zasługujemy na śmierć jak Żyrondy
~c i i iuszystkich nas, kolejno, czeka ten sam 
los." (:31 X 93) 
„Sto razy lepiej być zgilotynowanym, ni± gilo
tymljącym!" (na kilka dni przed aresztm'rnniem, 
w ostatnich dniach maren 1794) 

OBRONA DANTONA 
W TRYBUNALE REWOLUCYJNYM 
(3 KWIETNIA 1794 R.) 
wg pó łofic jalnego „Biule ty nu Trybunału " 

Danton: Mój gło5, który tylekroć się ro zlegał \\' i mię 

sp rawy ludu, dla po,piera nia i obrony jego interesów , bez. 
trudu odtWrz.e kalumnię. Czy t chórze oczerniający mnif' 
ośmieliliby się zaatakować mnie l warzą w t wa rz.? Niec h że 

się pokali.ą, a wnet to ja ich okryję tą n iesław~\ . tą ha11bą . 

która jest im właściwa ! Powiedziałem już i po w tarza m: 
moją siod z.ibą ~zie w krótce nicość . al e m oje i mię znaj
dzie s ię w Pa1nteonie ' O to je3t m oja głowa : przyjmuje 
od,powiedzialność z.a wszys tko! Życ ie mi już ciąży; pil no 
mi się odeń uwoln i ć. 

Prezyd ent: Da nton, zu ch wa łość je:;l cechą zbrod n i. a 
spokój cech<\ ni ewinności. („.) 

Dnnton: P rywatna zu chwal ość je.> t bez wą t p ienia god -
11 :1 na ga ny : n igdy n ie za„; lu ży ł e:n . b y mi j:1 z.<irzucano. A le 
z.u clrn:a l ość \1· spr;1\\'ie K:<rodu . której t yle !);·z:ddadów już 

da ł em, d,jęk i które.i t ~·k razy przys lu 7. y lem .'ię spra w ie 
pu bli cznej, to 1.uch .1·:11• ść· d1>1.wolnna. ;1 n :l1\·c·t k"!1icc z.na 
w rewolucji i taiq z.u; ll\1· •J.i;c i:\ ,;, <z.czycę. c_ ; ct.'· w i'c.lze 
jak ch;i.ko i !1ie-iłu~z : 1it· ::11 .c o..:'-;1ri,'..i10 1 czyż :nne,~ zap~1nq 

wać nad uczuc iem oburze„::i. kl"" c m:1 ie pnru -'.:1 ;Hz.eci w 
mym o~zc z.crcom? C7.y od rv·x„!u, ·jon:,;ty tak ieg" j<lk ja. 
bk zaangażowanego. 1111,.'.:u o 0 7-eki\\ ;1(· cltlmil'L·j 11bron ~·? 

Lu dz.ie mego fornrntu n ic ''i ci ' '..u pic ,i,t'. \„ l I t11 mnie 
s i ę o:;karż:1 , że czo·ł.gałem u "'C•j) pudlych dc,potó·., ż e 

zaw;;zc krzyżowa łem drogc: <::o:mikom \Vo l nośz'i .. '.c '.rnn
sp i rowa łem z. Mi rabea u i D u:nou:- iezem! („.) .-\ ty , Sai:1t -Just , 
ty zd3~z :·:,chune~< :):·zcd p t 1 .:nny 1 ni z:1 n..;zczcr..:i.\\·a rzu
cone na n;1j lepsz.ego p:·z.y j<-1c-iela ludu. na jego najżar liw

szego ob roi1cc: ' 
Pre.::yd en t: M ar-;1l by ł o,;kari.ony l<t~ <:tmu ja.- pan . 

I on czu l potrz.cbc: uspr:iw iedlh·:cnb <ię. : :e <pc'ł:: i l t ea 



„Rozkaz a resztowania dantonistów" 
"Danton na wózku katowskim' ' - rys. D nw id 

i' t a i crlały 'lan1:cszczo!lc w , , \V y da n iu n~dzwyczajnyn1 '' .to 
autentyczne teksty z e poki. Zacze rpnt: li~n1y je z ksi~żek 
p rof. .Jana Ba"ldev.i cza. Materiał !lustracyjny udostępnll nam 
Pui'istwo w y Ins tytut Wydawnic zy. Ozi<:kujemy. 

abowiązek w słowach wyrażający-eh swcunek. i za t o był 
jesz.cze bardziej ko<;hany ,przez lu<l, którego interesów ni
gdy nie pr.zes.tał wj"rażać. 

Danton: Zniżę się zatem do u sprawiedliwień i w pla
nie mej obr()jtly [pójdę za !Planem (oskarżeń) Sainit-Justa. 
J ai, z.aprzedC\!11y Mirnbeau, księciu Orleańskiemu , Dumou 
fi.ezowi! Ja, zwolennik rojalistów i monarchii! Czyż jui. 
zapomniano, że zootałem wyibrany administratorem (depar
tamentu) wbrew wsz.yistk.i.m kontrrewolucjonistom, którzy 
mną się brzydzili? ( ... ) Cz.y przemilczałem mój sąd o Mi
rabeau, kiedy broniłem Marata zaatakowanego przez. O\Ve
,go pyszałka? (.„) Czyż cnie byłem na miejscu, gdy chcia
cno UiC hrOll'lić tyrana wywożąc ,go do Saint-Clou,d? Czyż nie 
kazałem ro~lakatować w dystrykcie kordelierów afisz.a 
wz.ywająr.:ego do powstania? Je3tem w pełni moich władz 
umysłowych, gdy wzywam my.eh oskarżyciel.i, gdy żądam . 

bym mógł się z nirrni tu z.mierzyć. Niech mi tu ich stawią, 
a pogrążę kh w nicość, z. której nigdy nie powinni byli się 

wynurzać! Podli ooz.uści, ,pOikażcie się tu, a zerwę z was 
maskę, :która was chroni przed społe<:zną pomstą! 

Prezydent: Damton, nie zdoła pan przekonać przyisię

. głych o !Pańskiej niewinności takimi ni~rz.y:l'iWoitym.i ·Wy
padami prz.ecisw.ko 1pa1'1slcim oska.rżyicielcxm. 

Danton: Os:krurżony taki jak ja, biegły w słowie i zna
jący ~rawy, nie przemawia do jury, 1ec:z. odpowiada w je
go obecności. Bronię się tylko i wcale nie szkaluję niko
go. Nigdy nie miały nade mną wład.zy ambicja lub chci
wość. N1~y nie kierowały one myun postępowaniem. Nigdy 
te namiętności nie skłoniły mnie do narażenia cna niebez
piecz.eńst wo isprawy publicznej. Należę w całości do mej 
o}czyzny i poświęciłem jej hojnie całą mą egzystencję. 

(.„) Muszę tu powiedzieć o trzech podłych łajdakach, któ
rzy z.gubili Robes,pierre'a. Muszę ujawnić bardzo ważne 

sprawy. Żądam, by mnie wysłuchamo sipokojnie, wyimaga 
tego ocalenie Oj,czyz.ny. 

Prezydent: ( ... ) W.zywam pana, by się jpan ograniczył 

do swojej obrony i .nie wt.rącał do niej innych spraw. Oskar
ża pana cała K onwencja. 

Danton: Rzeczywiście, ·prz.YJpominam sobie, jak to pro
wokowałem d o przywrócenia monarchii (absolut·ne j), do od
rodzenia ca łe j m onall'ch iczne j p<"tęgi, do osfonięcia uciecz
ki tyr a:1a, gdy w,; z.ystkimi siłami .sprzeciwiłem się jego 
pc;drói.y do Saint-Cloud, kazałem najeżyć pikami i bagne
la!1li ieso dro•gę, s,pętałem, by tak rzec, jego rozhuk ane 
konie. .J eśli t o oznacza zadeklarowanie s ię w cha.rakte.r.ze 
stro111nika mO'Ilarchii, ukaza•nie się w roli jej p r zy jaciela, 
jeś l i po takich ryiS ach można rozpoznać człowieka s przyja 
ją.ce.go tyran ii - t o w takim razie !Przyznaję, że jestem 
winny owe j :zibrodni. („.) O.oikarża się mnie, że wycofałem 

się do Arcis-su r-AU'be. wówicz.as g.dy powstanie z 1'0 si er;p
nia było już zaplanow a ne, gdy zacząć się już miała \vailka 
ludzi w olny-eh z a1iewolnikam i. Odlpowiadam .na t en za
r,Z'Uit : właśnie w tamtym Olkresie zadeklarowałem. że albo 
lud francuski zwycięży, albo ja zginę. Żądaun, by powo
łać .na świadka co do tego faktu obywatela P a ye:1. „P o
trzebny mi jest - dorzucHem . wówczas - wawrzyn lub 
śmierć". Gdzież są więc ci ludzie, którzy musieli naciskać 
na Dantona, by rgo skłonić ·do jpOl.'.;:az.a!Dia się .w owyrrn d niu 
(10 sier pnia )? Gdzież są te Ujprzywilejowane osoby, od 
kltórych •pożyczał on enerigię? Już od dwóch d ni Trybunał 
z.na Dantrnna. Ma on nadzieję zasnąć jutro wśród sławy. 

Nigdy nie prosił on o łaskę i w.szyiscy ujrzą . ja.k ś,piesz.y 

na szafot z tą 'Pogodą, która jest właściwa spokojnemu su
mieniu. ( ... ) Stawiane jest pytanie, jaki był pożytek z wej
ścia DantOO'La w skład wła·dzy u stawodawc zej? OctiPowia
dam, że było ;to ważne dla ,publicznego ocalenia i że licz
ne me działania o tym świadczą. Mam prawo rzucić n a 
s.zalę m oje zasługi, gdy •się je jcwestionuje, gdy się m n ie 
p yta, co zrOlbiłem ·dla Rewolu0cji. (. .. ) P rzvz.na ie. sie. vP 
mi ·dano do dyspozycji 50 mil ionów (to iron icznp aluzja 
do funduszu pr z.ydz.iel.o.nego Komitetowi Ocalenia po ode j
ściu Dantona ). Podejmuję się z.dać w.ierny r achunek 7. 

ty-eh sum : były pot r zebne dl a da,nia impulsu Rewoluc ji. („.) 

Wydałem z otwartego biu rka 200 tysięcy liwrów. Te su my 
były dźwignią , przy ic.h pomocy elektryzowałem d eparln
menty. Dałem 6 tysięcy m11aud owi i zdałem się w pełni 

na nicgu. Dalom też Fabre'owi prawo dysponowania w szy-



stkimi sumami, jakkh mógł ,potrzebować se'.uetarz (mini
steriahny), aby w pe1n i rozwinąć inicjatywę: to było naj
ZUjpelrtle) legalne. 

(. .. ) Os.karża się mnie o zmowę z Guadetem, Brissotem, 
Barbaroux i całą prz:cg!'laną fakcją. Odpowiadam, że to 
się kłóci z wrogością. którą mnie obdarzały te indywidua: 
bo Bairbaroux żądał głowy Dantona, Robespierre'a i Marata. 

Da;nton mówił od dłuższego czasu z tą gwałtowno

ścią i energią, które tyle razy demonstrował w zgroma
dzeniach. Przebiegając całą listę oskarż.el'l, •które do nie
go osobiście były adresowane, z trudem się broni! od wy
buchów ,gniewu, które nim wstrząsały. Jego zmienio.ny 
głos świadczył wyraźnie, że potrzebuje on wypo,~zynku. 

To trudne położenie zrozumieli wszyscy sę-dziowie, którzy 
też zaapelowali doń, by przerwał swoją obronę i wznowił 

ją S)poko}niejszy i ba•r<lziej wypoczęty. Damton IPOsłuchał 

tego apelu i zamilkł. 

„Oskarżyciel publiczny - Fouquier-Tinville" - rys. anonimowy 

N O T Y 
"ROBESPIERRE' A 
O DANTONIE 

(. .. ) Jest u DantoITTa .pewien rys, który ujaWITTia nie

wdzięczną i czarną duszę: zachwa1ał ostatnie ,produkcje 

De.smouHnsia, u jakob!.nów śmiał domagać się dla nich 

zaS<ady wolności .pra·sy, gdy ja ipropo.nowalem przyznać im 

zaszczyt spalenia. Podczas ostatniej wizyty, o której mó

wię, mówił mi o Desimulinsie z pogardą: przypisywał jegJ 

wyskdki hańbiącej , prywatnej przywar.ze, .nic mającej zu

peŁnie 111ic ws.póln~o ze sprawami rewolu-cji. Laignelot b}'l 

świadkiem... Ten człowiek ma zasadę, by samemu nisz

czyć instrumenty, którym.i się posłużył, g.dy te są zdyskre

dytowane. 

(„.) Gdy ukazywałem Dantanowi sy.stem kalumnii Ro 

landa l bris.sotynów, od!powiadał mi: „Co mnie to obcho

dzi! Oipimia publkzna to dziwka, potomność to bzdura! " 

Słowo cnota rozśmieszało Dam.tona: nie ma netelnie}szej 

cnoty - mówił żartem - oo tej, którą każdej nocy UiPTa-

„Maksymlllan Robespierre" rys. V. Denon 

wia ·n .ze swą żoną . Jakże człowiek, któremu obca była 

w~zelka iidea moralna, mógł być obrońcą Wolności? 

Inną maik.symą Dantona było, że należy się po·slugiwać 

szelmami; toteż otaczali go najbrudniejsi intryganci. Wy

znawał dla występku tolerancję, która miała anu zapew

nić tylu zwolenników, ilu •na tym świecie jest ludzi sko

rumpowanych. Nie •należy za1Pominać o henbatkach u Ro

berta, podczas których książę Orleanu osobiście przyrzą

dzał poncz, i w których uczestniczyli Fabre, Danton 



i Wimpffen. Stara.no się tam przyciągnąć możliwie naj

większą liczbq posłów Góry, aby ich pozy•skać lub skom

promitować. 

( ... ) Analizujcie cale pos.tę,powanie polityczne Dantona: 

ujrzycie, że reputaoja obywatelskiego ducha, którą mu 

wyrob\ono. !Jyła dziełem int.ryg.i, Żt! nie było tE1-.kiego środ

k. zgubnego dla Wolności, którego by on nie przyjął. 

Widzi się go więc, jak w ,pierw3zym O·kresie Rewolucji 

r:z LJca grożb:y na dwór i przemawia gwałto.wmie w klubie 

kw<lelierów. Ale wnet wiąże si~ z Lamethami wcho-

dz.i z nimi w uklaidy; daja się uwieść Mirabeau oczom 

l u<lzi spostrzegawczych ukai;uje się jako wróg zasad SUII'O

wych. Potem nie sJyszy się już o Dantonie aż do cza.su 

masakry z Champ-de-Ma.rs : bardzo popierał u jakobinów 

w.niosek Laclosa, który ·był pretektstem dla tego nieszczę

ścia i któremu siq sprzeciwiaiem. 

·( ... ) Dwa tyisiące bezbronnych patriotów zamocdowaH 

siepa-cze La Fayette'a, innych wtrącono do więzie11. Danton 

.się wycofał do swej miejscowości Al'Cis-·sur-Aube i został 

tam .k.i~ka miesięcy żyjąic :spokojnie. 

( ... ) Patrioci dtu·go pamiqtaM to tchórzliwe ·porzucenie 

sprawy publicznej, zauważono później, że w momentach 

wszystkich kryzysów Danton brał sobie urlo:P. 

Gdy działała Legislatywa, nałożył so:bie milczenie. Za

thow.ał neutralność w mo21olnej walce, którą jakobini wie

dli z Brhwtem i fa'kcją żyrondystów. Z początku po.parł 

ich opinię w spraiwie w:yipawiedzenia wojny . .tf astępnie pc<l 

presją zarzutów ze strony patriotów, których uzurpowane

go zaufania nie chciał stracić , st·,varzał wrażenie, iż zabie

ra głos w mojej abTonie, po czym oświadczył, że obsen.vuje 

uważnie obie partie. I zamknął się w milczeniu. W tam

tym cżasie, v.'1dząic mnriie samotnego, wydanego na kalum

;nie ;prześladowania owej wszechmocnej fak-0 ji, rze~l 

;;wym przyjaciołom: „Skoro (Robespierre) chce s ię z.~u bić, 

„St. Jµst" - portret Devldą 
„Kamil Demoullns" - obraz A. Vestiera 

niechże rsię gu>bi! Nie po»1·inni.śmy d:z.ielić jego losu". Slam 

Legendre powtónyl mi to zdanie, które (od ni.ego) u sły

sza-1. 

.( ... ) Os!):arżono Rppes,pierre·a: nie rzekł a1n.i słowa. chyba 

tylko po to, by się od niego odciąć. 

Każdego dnia miotano obelgi na Górę: on zachowywał 

milczenie. Sam był atakowany i przebaczał. 

(.„) Nie chciał 001 śmierci tyrąna: pragnął, by s ię zado

wolono jegD wyignaniem„. Siła opinii pu.błk;mej wply.nęla 

na jego z.danie i głosmvał wbrew swej pierwotrnej kon

cepcji, podobnie ja·k Delac roix, osła wio ny .konsp.iirator. z 

którym (Danton) mógł się złączyć w Belgii jedynie przez 

(wspóbne) priz.e:>tęµstwa. Dowodzi tego je.szicze wyraźniej 

dziwac2llly mot:rw ov.rego związku, jaki podawał: tym mo

tywem było nawrócenie .Delacroix. 

(.„) S.lysza.łem, jak Delacroix i Danton mówią: Trzeba 

żeby Brisw·t postał godzinę pod pręgierzem z powodu 

swego fałszywego pas21p0Ttu. Delacroix mówił: .Jeśli ich 

(se . żyrondystów) zabijeciCv następna legislatura zrobi to 

samo z wami. Danton wytężał ws.z;:pstkie siły, atby ocalić 

Brksota i jego wsrr>ólniików. Sprzedwiał się ich ukaraniu . 

'Pragnął W}'sła,nia zakładników do Bordeaux. 

·(.„) Danton r.zekł mi -któregoś dnia: S zkoda, że nie moż 

na za,pr01ponować scedowania naszych kolonii A,meryk< 

nom; bybby to sposób zawarcia z nimi przymierza. Danto 

i Delacroix przeprowadzili potem dekret, którego pra\\ 

doipodobnym skutkiem będzie utrata naszych kolon.il (d( 

kret z -ł . II.1794 o zn iesieniu niewoli w koloniach Francj 

:z;apropo.rniwał go Delac-roix, Dan\01:1 poparł le:i wn.iosell 

Ich opinie były z:i 1\-;ze podolbnc do 1pogl;:idów briS>sotynÓ\ 

(„.) Dantru1 pragm1l amne;lii dla wszyst:-dch winowa 

c0w : wypowiada.! ~ię za tym ol\varcie. Pragnął więc k ont 

rc\l.-olucji. Chciał rozwiązania Konweix:ji, a nas.tępn 

zni.s:ZJczenia rzą<lu (re\vo lu cyjt~ego ): chciał więc kontrrew< 

1ucji... 
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