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AKT I
  
Na ulicy przed sklepem piekarza. Na narożniku jaskrawy afisz. Zmrok poranny. ,
człowiek powyżej czterǳiestki, tuż u drzwi; , wiek nieokreślony, spaceruje bez celu na
przestrzeni przed drzwiami.


niepotrzebnym szeptem
Wiǳieliście, obywatelu… afisz?

głośno, niechętnie
Co znowu za afisz?

O, tam na rogu… znów przylepili po nocy, psiekrwie!…

A niechże sobie… mało ich to ponalepiali od Nowego Roku? Dla nas afisz nie nowina.


Ależ obywatelu, to oni… to Wielki Sęǳia¹!

Wielki Sęǳia! — Tyǳień ak Wielki Sęǳia poszedł z dymem². Jeszcze się po nim

całowali.

No a tam macie go znowu! — E , obywatelu: Wielki Sęǳia to nie byle kto! jeszcze

ciszej Wam plotą, że to niby ma być Pache³… Poczciwiec Pache! Noworodek Pache! —
A a wam powiadam, oby…


A stulisz ty nareszcie pysk z tym twoim Wielkim Sęǳią? — Co mnie to obchoǳi,

czy to Pache, czy nie Pache robi z siebie zatraconego durnia?

Ależ nie złośćcie się tak od ra…

dowiaduje się
Puǳiesz⁴?
 daje za wygraną. Odchoǳi i kręci się dookoła przybywających: , ok.

 lat i ,  lat.

zatrzymuje się pod afiszem
Ooo, Madeleine! Chodź no, zobacz! Znowu afisz!

przystaje za 
Ech, to zwykły…

¹Wielki Sęǳia — rzekomy przyszły dyktator; według oskarżeń wysuwanych przeciw grupie ǳiałaczy po-
litycznych, których nazwano hebertystami (od nazwiska publicysty Jacquesa Bené Héberta), zamierzało ono
wprowaǳić we Franc i dyktaturę. Pierwszym Wielkim Sęǳią wg tych oskarżeń miał zostać mer Paryża, Jean-
-Nicolas Pache (–). [przypis edytorski]

²Tyǳień jak Wielki Sęǳia poszedł z dymem — akc a dramatu rozgrywa się na przełomie marca i kwietnia
 r. — pomięǳy aresztowaniem hebertystów  marca, oskarżonych o spisek i zdradę i po trzech dniach
skazanych na śmierć, a aresztowaniem Dantona  kwietnia. [przypis edytorski]

³Pache, Jean-Nicolas (–) — w okresie rewoluc i ancuskie mer Paryża. [przypis edytorski]
⁴puǳiesz (gw.) — właśc.: pó ǳiesz; w znaczeniu: ode dź. [przypis edytorski]

   Sprawa Dantona 




Gǳie tam zwykły! Dokładnie to samo, co dawnie … zachwycona Słucha : „Obywatele!

Znosicie od dwu lat rządy Konwenc i⁵, a z każdym miesiącem trudnie wam o chleb.
Obywatele! Nie da cie sobie zamydlić oczu! Wieǳcie, że w łonie Konwenc i — na samym
stoku niezachwiane „Góry”⁶ — cza ą się zdra cy: tygrysy, co poże…”


gwałtownie
Nie czyta tych bredni! Chodź tu, bo ci za mą mie sce!
Nadchoǳą: , , , – lat. Wyścigi mięǳy 

a ; ǳiewczynka przegrałaby, lecz  broni jej miejsca.

w napoleońskiej pozie
Przepraszam. To rezerwowane mie sce kobiety.
Ustępuje , która mu ǳiękuje roztargnionym skinieniem.
równocześnie

Co takiego⁈…

Dla prawǳiwego sankiuloty⁷ rezerwowane mie sca kobiet są nietykalne.

O … a cóż bęǳie w takim razie z przyszłością narodu?…

półgłosem
Madeleine — Madeleine — więc przecież coś z tego bęǳie!

szeptem
Suzon, bęǳiesz ty cicho nareszcie?

obojętnie
Wiǳieliście? Hebertyści⁸ znów chcą nam głowy zawracać.

⁵Konwencja (. Convention Nationale) — Konwent Narodowy, zgromaǳenie prawodawcze z okresu rewo-
luc i ancuskie , rząǳiło Franc ą od  września  r. do  paźǳiernika  r. Powołane zostało wkrótce po
aresztowaniu króla Ludwika XVI w celu przygotowania konstytuc i nowe republiki. W Konwencie zasiadało
 przedstawicieli wybranych w wyborach bezpośrednich, w których po raz pierwszy mogli wziąć uǳiał przed-
stawiciele wszystkich klas (mężczyźni w wieku od  lat). W Konwencie funkc onowały dwie grupy politycznie
zorientowane, akobini (tzw. Górale) i żyrondyści, często za mu ące skra nie odmienne stanowiska w dyskuto-
wanych sprawach. Trzecią, i momentami na większą, grupę stanowili niezdecydowani z tzw. Równiny (zwane
też Bagnem ), którzy w różnych kwestiach głosowali za propozyc ami lewicy bądź prawicy. [przypis edytorski]

⁶Góra — tu: radykalne stronnictwo polityczne w rewolucy nym Konwencie Narodowym, złożone przede
wszystkim z akobinów, którzy za mowali górne ławy na sali obrad (stąd nazwa stronnictwa, . Montagnards).
Góralami byli przede wszystkim przedstawiciele inteligenc i i burżuaz i, w tym te paryskie . Ich poglądy i po-
stulaty kształtowały się pod wpływem na barǳie radykalnie nastawione części ancuskiego społeczeństwa,
tzw. sankiulotów, czyli mie skich robotników, rzemieślników i drobne burżuaz i. [przypis edytorski]

⁷sankiulota (z . sans-culotte) — na barǳie radykalnie nastawiona grupa społeczna z okresu rewoluc i an-
cuskie , składa ąca się z mie skich robotnic i robotników, drobnych rzemieślników, bezrobotnych i drobne
burżuaz i. Sankiuloci domagali się na dale idących zmian w systemie politycznym i społecznym Franc i. Grupa
ta była szczególnie dotknięta przerwami w dostawach żywności i innych artykułów, stąd też wielu sankiulotów
było zwolennikami terroru ako metody zwalczania spekulac i, korupc i oraz kontrrewolucy nych spisków ro-
alistów. Nie ednokrotnie zmieniła przebieg rewoluc i, stosu ąc tzw. insurekc e, t . wymusza ąc groźbą użycia
przemocy na członkach Konwentu pode mowanie decyz i, na które ci nie byli gotowi. Nazwa grupy wywoǳi
się od pogardliwego określenia żołnierzy Armii Rewolucy ne , którzy pochoǳili z klas niższych noszących tzw.
culottes, długie luźne spodnie, w przeciwieństwie do noszonych przez profes onalne armie obcisłych, sięga ących
kolan bryczesów (sans-culotte oznaczało zatem „bez bryczesów”). [przypis edytorski]

⁸hebertyści — grupa ǳiałaczy politycznych i urzędników skupionych woków Jacquesa Héberta. Hébert re-
dagował pismo pt. Le Père Duchesne (. O czulek Duchesne), które w l. – reprezentowało radykalne
poglądy wyrażane ęzykiem ludowym, zysku ąc w ten sposób spore zainteresowanie sankiulotów. W pierwszym
okresie skupione było na zwalczaniu będących wówczas u właǳy żyrondystów, co poskutkowało aresztowaniem
Héberta w ma u  r. W odpowieǳi sankiuloci zagrozili przemocą członkom Konwentu, otoczyli obrady,
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Ci panicze z Biur Wo ennych⁹ sąǳą, że nam jeszcze mało rozruchów i strzelania,

i gilotyn!

To wszystko ten wariat Vincent¹⁰: ma ci smarkacz armię po to, żeby Paryż żywić;

tymczasem emu się zachciewa Konwenc ę tą armią burzyć! — Boda czy mu się nawet
korona nie marzy…

Dochoǳą:   , ,  i  .

trochę tajemniczo
Więc wam się zda e, że to Vincent tak minu e Paryż od trzech miesięcy? Że to Vincent

zamierza się na rząd, ba — na sam Wielki Komitet¹¹? Vincent?…

No a kto? Hébert może? Ha, ha!
śmiech

Albo Pache?
wzmożona wesołość

Hébert i Pache to pionki, a Vincent — to młoǳiutki generalik¹² o ptasim mózgu.

Inwalida marszczy się groźnie Nie takie to musi być miary, kto śmie podnieść rękę na
Komitet Ocalenia Publicznego — ǳiś, gdy ten Komitet literalnie kra na plecach niesie
i kieru e polityką Europy…

Moi droǳy: w Paryżu, a może na całym świecie, est eden tylko człowiek, co by się
na to ważył — Ale to nie Vincent.


Tylko?… Wyostrzyliście nam ciekawość, obywatelu…
Inteligent spostrzega się, kim jest ten człowiek i milknie przerażony.

namiętnie
Kto to taki? To ten ma być Wielkim Sęǳią, prawda? Kto to?…
Napięte milczenie.  wskazuje oczami na .

domaga ąc się m.in. uwolnienia lidera i usunięcia żyrondystów z obrad. Do sankiulotów przyłączyła się gwardia
narodowa, co zapewniło uwolnienie Héberta, usunięcie części posłów prawicy a w efekcie przyczyniło się do po-
litycznego zmarginalizowania żyrondystów. Hebertyści domagali się zaostrzenia polityki dechrystianizacy ne
(co szczególnie nie podobało się Robespierre’owi), większe regulac i rynku, rekwizyc i upraw. Byli też zwolen-
nikami stosowania terroru ako narzęǳie walki z nadużyciami i wrogami republiki. Po sukcesie w zwalczaniu
żyrondystów, ostrze publicystyki Héberta skierowało się przeciw akobinom, co doprowaǳiło do wysunięcia
oskarżeń przeciw ǳiennikarzowi i ego współpracownikom o spisek przeciw republice. Rolę w zwalczaniu he-
bertystów odegrali m.in. Fabre d’Églantine i Camille Desmoulins, który na łamach swo e gazety „Le Vieux
Cordelier” oskarżał ich o niszczenie reputac i młode republiki. Mimo zabiegów Héberta nie udało się mu
ponownie zmobilizować ludowe insurekc i przeciw mnie radykalnie nastawione części Konwentu. W marcu
 r. czołowi przedstawiciele grupy zostali aresztowani i skazani na śmierć w trzydniowym procesie. [przypis
edytorski]

⁹Biura Wojenne (. Commissaire des guerres) — ednostki odpowieǳialne za organizac ę armii ancuskie ,
istnie ące w czasach monarchii, a następnie republiki. Po obaleniu ancien régime organizac a armii była ed-
nym z na większych wyzwań twórców nowego państwa, m.in. ze względu na zagrożenie atakiem obcych armii
oraz niepewność co do lo alności dawnych dowódców (z których znaczną część stanowiła niechętna demokra-
c i arystokrac a) i ednocześnie brak przeszkolone i doświadczone kadry wierne ideom rewoluc i. [przypis
edytorski]

¹⁰Vincent, François Nicolas (–) — przywódca sankiulotów, sekretarz generalny w ministerstwie
wo ny, eden z liderów hebertystów, aresztowany i stracony w marcu  r. [przypis edytorski]

¹¹Wielki Komitet — Wielkim Komitetem nazywano Komitet Ocalenia Publicznego (. Comité de salut
public) w okresie właǳy Robespierre’a. Komitet sprawował właǳę wykonawczą, ego zadaniem było opanowanie
kryzysu wywołanego wo ną z Austrią i Prusami oraz zapaścią gospodarki. [przypis edytorski]

¹²młoǳiutki generalik — Przybyszewska mylnie przypisała Vincentowi dowóǳtwo złożone z sankiulotów
Armii Rewolucy ne , w rzeczywistości rolę tę pełnił bliski współpracownik Vincenta, Charles-Philippe Ronsin
(–). Vincent był faktycznie ednym z na młodszych hebertystów. [przypis edytorski]
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zamyślony
Wszystko edno: tę Konwenc ę warto by raz gruntownie wyczyścić — nawet za cenę

rozruchów. O, akżeśmy odbiegli od ǳiewięćǳiesiątego drugiego! ǲisie szy rząd to istne
bagno korupc i i fałszer…

 szczypie go z miłości bliźniego. Wiadomość o  rozchoǳi się znakami
i sprowaǳa milczenie powszechne. By odwieść uwagę  zbliża się do .

równocześnie

po przykrej ciszy
Ale co to się znów z tym chlebem stało? Już od trzech tygodni było zupełnie dobrze,

a tu raptem masz — stó znów w ogonkach przez ǳień i noc!
Dochoǳą w odstępach:  , , pięć kobiet i sześciu mężczyzn.

jeszcze blady
A cóż, obywatelu — wo na.

To nie wo na, to te cholery skupywacze! Na nic polic a; na nic gilotyna; bezczelne to

ak szczury.

Ci to ma ą zyski dopiero! Raz z swego rzemiosła świńskiego, a potem to im Jego

Bryty ska Mość Pitt¹³ drugie tyle płaci, że morzą rewoluc ę głodem…

Jak płaci tym, co zaraża ą Konwenc ę, a w nas niszczą resztki wiary…

cicho
Wiecie, co mnie się zda e? Ten nagły głód nie est naturalny. Wywołu ą go umyślnie

ci, co chcą rząd wywrócić: głoǳą nas w tym celu ak zwierzęta na arenę!
niedowierzanie — oburzenie — poparcie, wciąż stłumione i z bacznym okiem na flirtu-

jąceg 

Cóż wy taka smutna, obywateleczko? Narzeczony na wo nie, co?

Proszę mi dać spokó .

Nie gniewa cie się, panienko; a was przecież chcę pocieszyć…

krzyczy
Proszę ode ść!

Wynoś się pan!

Obywatelko, a nie do was. Ja do te młodej panienki.
szamotanie

silnie trącony przez  chwyta go za kołnierz i rzuca
Kundlu parszywy, znoś mi się stąd!

¹³Pitt, William Młodszy(–) — premier Wielkie Brytanii w latach – oraz Z ednoczonego
Królestwa w latach  i –, przewoǳił antyrewolucy nym koalic om, w których brały uǳiał także
inne europe skie monarchie. [przypis edytorski]
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błyskawiczne porozumienie wśród innych

do wracającego 
Gǳie wasze mie sce?

Wszęǳie. Ulica est dla wszystkich.

Poza rzędami nie wolno się wałęsać.

nadrabia miną
Niby co? A kto mi zakaże?

Ja!
poparcie

I potrafimy wyegzekwować rozporząǳenie!
Onieśmielony  próbuje się wcisnąć za .

O, nie! Trzeba było stać tu od początku!

wyciąga go i rzuca, ku nieukrywanej radości 
Dale , na sam koniec!
 ponawia próbą kilkakrotnie, lecz daremnie, staje wreszcie na końcu, ledwo wi-

doczny. Po pewnym czasie znika.

No, nareszcie! O, ale acyśmy eszcze nieostrożni!
Nagle ǳwon zaczyna bić. Znieruchomiała cisza.

cicho
Cóż to znaczy… o te porze?

szeptanym krzykiem
Na trwogę‼!

Dobranoc. Mamy insurekc ę.
po zdrętwieniu wzrastające poruszenie

w napięciu
Wieǳiałam, że ǳiś się coś stanie!…
 
w krzyk
Prędko, do domu!
Zamieszanie. Nikt nie chce pierwszy opuścić miejsca — nuż to pusty alarm, a chleb prze-

padnie. Crescendo accelerando molto ¹⁴:
  
No a chleb⁈

¹⁴crescendo accelerando molto — termin muzyczny, z wł. crescendo: coraz głośnie , accelerando: coraz szybcie
i molto: barǳo. [przypis edytorski]
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Ma być nowa rzeź! Jak we wrześniu¹⁵‼
 
Teraz to bandy Vincenta! Bęǳie gorze !
Krzyk zlewa się w chaos:

Pręǳe ! — Do domów! — Wraca my! — Okiennice i bramy! — Uciekać‼ Rzeź‼!

— A chleb⁈ — Stratu ą nas! — Muszę mieć chleb! — Nie ruszę się! — A niechże rżną:
muszę — mieć — chleb‼!

ǲwon milknie; napięcie bez tchu, potem westchnienie ulgi i wybuch nerwowej wesołości.

do kobiet na końcu
Idiotki!
wesołe wyzwiska kumoszek

z westchnieniem
Szkoda!

To nowa rekwizyc a ǳwonów. Próbu ą dla wyboru. — Tym razem ma ą podobno uż

brać i z Notre-Dame.

Rekwizyc e — pobory — zimno — głód — i nasi synowie, co giną setkami ǳień

w ǳień. — Czyż się ta wo na nigdy nie skończy?

A spyta cież się Komitetu Ocalenia, czemu nie chce zawrzeć poko u!

Ładnie byśmy wyszli wszyscy razem na poko u przedwcześnie zawartym, podykto-

wanym przez wroga!

zapalczywie
Myślicie, że Komitet dla sportu wo nę prowaǳi, czy co? Albo o akiś kawałeczek

gruntu, ak królowie⁈

Wszystko edno. Dawnie rewoluc a była weselsza. Teraz stała się ponura i nudna.
ciche oburzenie u ,  i 

O, to prawda! O ileż było wesele w ǳiewięćǳiesiątym drugim! ǲiesiątego sierp-

nia¹⁶… Wiecie, te edne goǳiny na placu Karuzeli, gdy mi łapę przetrącili — nie od-
Rewoluc adałbym za sto zdrowych ramion. Wo na na ulicy, to… to sam ra .

śmiech i oburzenie

przyjaźnie
A dla kogo walczycie i o co, to uż was nie obchoǳi, prawda?

Pewno, że obchoǳi! Myślicie, że wesoło bić się pod szpicrutą oficera o akieś osobiste Wo na, Rewoluc a, Prawa

człowieka
¹⁵jak we wrześniu— W pierwszych dniach września  r. wo ska republiki ponosiła kole ne klęski a do

Paryża zbliżała się armia pruska. Sankiuloci zaatakowali wówczas więzienia i wymordowali – osób,
głównie więźniów politycznych, w obawie, że gdy sami opuszczą Paryż, by dołączyć do armii, monarchiści
zorganizu ą kontrrewolucy ne powstanie. [przypis edytorski]

¹⁶ǳiesiątego sierpnia—  sierpnia  r. lud paryski zdobył pałac królewski Tuileries i osaǳił króla Ludwika
XVI wraz z roǳiną w więzieniu. [przypis edytorski]
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roǳinne nieporozumienia mięǳy królami — dla których esteśmy towarem tańszym od
koni? O, nie, mó panie! To ednak nie to samo, co z własnej woli stawiać i wywracać
barykady o Prawa Człowieka¹⁷!


Prawa Człowieka! — To była cztery lata temu wiara, dla które każdy, bez wahania, Prawa człowieka

oddawał życie, a nawet mienie. Tymczasem cztery lata minęły; cierpimy i walczymy bez
wytchnienia; a co zdobęǳiemy, to zagrabią albo zmarnu ą nasi przedstawiciele. — Rząd
wolnościowy! Woǳowie wolnego ludu! Człowiek, co zyskał właǳę, z mie sca sta e się
świnią, wszęǳie i zawsze; wszystko edno, czy sieǳi na tronie, czy w Konw…

Szmer oburzenia i przestrachu wzbuǳony już w połowie przechoǳi w stłumiony krzyk
i przerywa.

 
wszyscy oglądają się trwożliwie za 
Czy on oszalał⁈ — Zmiłu cie się! — Wstyǳiłbyś się! Człowieku, mie że rozum!

Głową to przypłacisz!

Głową? Wielkie nieszczęście! Dla człowieka, co stracił wiarę, śmierć nie taka straszna!


Pocieszcie się, obywatelu: rewoluc a nie zboczyła z drogi. Lecz Praw Człowieka nie Prawa człowieka

można wywalczyć w sześć tygodni — po tysiącleciach niewoli.

do 
Pańska rozpacz to dezerc a — rozumie pan? Walczymy dopiero cztery lata; i bęǳiemy Rewoluc a

walczyć do same śmierci. Nie o nas choǳi, o nie! Choǳi o swobodę luǳkiego rozwo u
— może dopiero dla naszych prawnuków!

 znów się pojawia.
 cenzura, inwigilac a
Łatwo wam gadać, paniczu. Gdybyście mieli roǳinę do wyżywienia — myślelibyście

inacze po takich czterech latach.

przyjaźnie, wskazuje oczami na 
Ale nie myślałbym głośno, obywatelko.

A Konwenc ę należy poǳiwiać, zamiast mieć do nie małostkowe pretens e. Cóż stąd,

że wśród siedmiuset deputowanych est parę głupców i łotrów? Cóż oni znaczą — wobec
ednego Robespierre’a¹⁸ na przykład?

To nazwisko ǳiała jak lekki prąd elektryczny.

To fakt: odkąd on chory¹⁹, rewoluc a zwalnia biegu i zaczyna się chwiać.

żarliwie
To człowiek wy ątkowy. Jedyny umysł zdolny ob ąć całokształt sytuac i i to pod każ-

dym kątem wiǳenia; a przy tym czysty.

Właśnie. Bo zresztą, ak który bystry — to złoǳie …

¹⁷Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela — uchwalona  sierpnia  r. przez Konstytuantę ako wstęp
do opracowywane konstytuc i. [przypis edytorski]

¹⁸Robespierre, Maximilien (–) — prawnik, polityk okresu rewoluc i ancuskie , członek Stanów
Generalnych i Konstytuanty, przywódca klubu akobinów. Z powodu swo e nieskazitelne uczciwości zwany
Nieprzekupnym (. l’Incorruptible); zgilotynowany  lipca  r. [przypis edytorski]

¹⁹odkąd on chory — Robespierre cierpiał na malarię. [przypis edytorski]
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szeptem
Jak „Człowiek ǲiesiątego Sierpnia”²⁰…
oburzenie 

…a często także i zdra ca. — Tymczasem emu ednemu można zaufać naprawdę.

Rząǳi lepie niż na lepszy król; lecz o dyktaturze nie pomyśli nawet!

groźnie
No, niechby tylko spróbował! — Ale on się uż wysłużył, moi droǳy.

Oszalałeś⁈

Tak, to prawda! Chaumette też mówi, że to człowiek zużyty; i ma zupełną rac ę!

Rewoluc a dawno ukończona; teraz potrzeba Republice poko u i swobody; tymczasem

on przeciąga wo nę, przeciąga terror, wyczerpu e i zniechęca naród…

Aha, ten choǳił do szkoły Dantona²¹!

Idioto! Jest wręcz przeciwnie; Robespierre był dobry, póki starczyły środki łagodne. Rewoluc a

Za to ǳiś trzeba energii! ǲiś trzeba środków radykalnych, których on się boi — inacze
kontrrewoluc a zarazi cały kra , ak uż zaraziła Konwenc ę…


Wolę a szkołę Dantona od szkoły Héberta! To wy, zdra cy, nas głoǳicie! Takie to te

wasze radykalne środki!
Zanosi się na starcie. Uwagę odwoǳi nadejście konwoju egzekucyjnego ze skazańcem.

Konwój ma wejść w przecznicę, zastawioną przez czekających. Musi się więc zatrzymać,
a rząd przesuwa się z trudem, gdyż silniejsi wypychają słabszych za lada drgnieniem.


cicho
O — albo patrzcie na to. Czy to ma sens? ǲień w ǳień kogoś prowaǳą. Przecie

uż się mdło robi na samą myśl o te wieczne atce publiczne ! I czemu ten wasz Komitet
nie przestanie?


He , co to za eden?
Milicja ignoruje pytanie.

Gada cie: co to za eden?
 

Emigrant; ale co wam do tego?

zbliża się

²⁰Człowiek ǲiesiątego Sierpnia — choǳi o Georges’a Dantona, który odegrał znaczącą rolę w obaleniu
ancuskie monarchii  sierpnia  r. [przypis edytorski]

²¹Danton, Georges (–) — prawnik, mówca, eden z przywódców rewoluc i ancuskie , członek Kon-
wentu, Komuny Paryskie , eden z liderów klubu kordelierów; od stycznia  administrator departamentu
paryskiego, od grudnia  zastępca prokuratora Komuny Paryża. W  został mianowany ministrem spra-
wiedliwości i de facto szefem rewolucy nego rządu, następnie kierował Komitetem Ocalenia Publicznego. Zgi-
lotynowany  kwietnia  r. [przypis edytorski]
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Co nam do zbawienia O czyzny, hę? Co nam do tego?

Cóż to, na piechotkę dla odmiany?
 

Jak eden, to po co go wieźć? Zdrów est, może iść.

Pewno — w edną stronę może iść. — Ale z powrotem bęǳie trudnie … co, panie

hrabio? Na piechotkę — z powrotem?…
śmiech dwu-trzech osób, krótki, bo bez rezonansu
  
Czemużby nie? O tak, główkę pod pachę i dale !
Konwój rusza.

drżącym głosem
O mó Boże… a on taki ładny… biedaczek!
Trochę przychylnego śmiechu — lecz na ogół nastrój niechętny. Konwój mĳa.

O tak — to rzeczywiście smutny widok…

Racze ǳięku cie Bogu za energię i czu ność Komitetów! Więc wolelibyście, żeby

asygnaty spadły do wartości starego papieru? Żeby każdy mógł żądać tysiąc funtów za
wiązkę drzewa i okradać was z te odrobiny adła, aką przyna mnie teraz dosta ecie⁈

Dwaj uzbrojeni żołnierze Armii Rewolucyjnej pukają do okiennicy i ustawiają się po obu
stronach wejścia.

 
szmer ulgi, radości
Nareszcie! — Trzy goǳiny każą nam czekać! — Byleśmy tylko wszyscy dostali…
 otwiera. Okrzyk radości; wchoǳi .

cicho do towarzyszki
Co to za edni?

Toś ty eszcze nigdy w ogonku nie stała? — Armia Rewolucy na. Żołnierze Vincenta.


A oni nam po co?

Utrzymać porządek. — Zobaczycie, aki oni ten porządek utrzymu ą.
 wraca; wchoǳi . Zatrzymują , czepiają się go.
 
Ile tam eszcze sztuk? — Ile bochenków? — Ile on tam ma? — Czy starczy dla

wszystkich? — Czy est dość?

uwalnia się
A czy a wiem? Nie liczyłem!
Odchoǳi. Tłum w napięciu.
 
półgłosem
To znaczy, że za mało!…
Szmer niepokoju. Powstaje elektryczne naprężenie gotowości.
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wybiega; szeptem do 
Spiesz się — uż tylko siedem sztuk!
Exit²². Podsłuchana wiadomość spływa błyskawicznie wzdłuż rzędu szeptem — który

prawie natychmiast przechoǳi w krzyk.
 
Siedem sztuk — siedem bochenków — co, znowu! — Pręǳe , do środka! Mnie się Głód

należy‼ — Ja muszę ǳiś dostać‼!
Nim  dobiegła do drzwi, rząd się rozsypał. Koniec rzuca się naprzód; za nim

wszyscy.  zatrzasnął drzwi, przygniatając rękę jakiejś kobiecie. Przeraźliwy krzyk bólu.
Tłum rozwścieczony dusi się pod drzwiami. Jęki, krzyk, przekleństwa. Wreszcie wyskakują
poszczególne głosy:


wskazuje na posągowych żołnierzy
My się zabĳamy… a ci tu, psiakrew, sto ą ak malowani, wiǳicie ich!
Tłum zluźnia się nieco i orientuje zgodnie przeciwko nim, lecz na razie bez zaczepności.
 
zirytowane, lecz dobroduszne
No, ruszcie się, ruszcie — dale ! — A radźcież nam teraz, od czego wy esteście?

— Armia Rewolucy na! — Im tylko przewroty w głowie! — Wypchać by was, ednego
z drugim, a waszych Vincentów też! — Żeby który boda palcem kiwnął… — Gada cie
przyna mnie : co mamy robić⁈

 
I wynoście się do domów, marsz!
Szmer zdumienia — ryk wściekłości. Tłum przybiera postawę agresywną, naciera nawet,

lecz nie śmie atakować.

Oni naumyślnie! — Łapówkę wzięli, żeby nas nie wpuścić! Kreatury zdra ców!
 zamierza się na żołnierza; ten nastawia bagnet. Ostry krzyk przerażenia. Tłum

odskakuje od broni jak zgłodniałe psy od bata: o krok. Jest stosunkowo ciszej, gdyż furia i strach
tłumią teraz głosy. Groźne zawieszenie po obu stronach.


Z bagnetem na lud!… Pitt ich opłacił! — Bydlęta! — Świnie! — Banda!— Do stu

piorunów, a chcę chleba! kobieta: A wyrwĳże im który te rożna!
Nie ma rezonansu: tłum jest bezbronny, nie wie, co począć.

znajduje wyjście
Wywalić drzwi‼!
Zawieszenie momentalnie przechoǳi w akcję. Tłum zmienia orientację ku ulǳe żołnie-

rzy, którzy też nie bronią nowego jej celu. Owszem, ostentacyjnie opuszczają broń. Krzyk się
wzmaga.


jaskrawszy
Wywalić! — Tam mnóstwo chleba! — To skupywacz! — Wywalić! — Dale , wywa-

lić‼
Żołnierze ustępują, lecz kobiety rzucają się na drzwi, bronią ich z wrzaskiem.

O, nie! My też chcemy chleba! — Niedoczekanie wasze! Albo wszyscy, albo nikt! —

Precz stąd! — Nam się pierwe należy! — Złoǳie e! — Bandyci‼

²²exit (ang.) — wy ście, ode ście. [przypis edytorski]
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Zbiegowisko. Głowy u okien. Zachwyt tłumu, świst, krzyki, śmiech, wycie. Okrzyki zachęty
jak na zapasach. ǲieci rzucają kamieniami. Mężczyźni wśród pisku odciągają baby i walą
w drzwi ciężarem ciał.

  
Dale , wal go! — Baby, na bok!
Orgia; szturmują. Wtem zjawiają się, ex machina²³, trzej komisarze sekcji. Tłum zastyga

momentalnie; tylko oblężenie trwa jeszcze parę sekund ǳięki nieświadomości szturmujących.
Gdy tylko się spostrzegli — nieruchomieją. Cisza kościelna.

 
gdy już słychać oddech — efektownie cicho
Co się tu ǳie e?

wybucha
Chleba… brak chleba… bezprawie… od trzech dni… skupywacz… i znowu… naumyśl-

nie… zdra cy!… nieprawda… siedem sztuk… zataraso…
 
grzmi
Cicho! Gadać po luǳku!
cisza. Potem artykułowane głosy.
 
Znów tylko siedem bochenków! ǲień w ǳień za mało! — On musi nas wpuścić!

— Nie ma prawa! — Tymczasem, o, zatrzasnął, bestia! — On ma pełny magazyn: to
skupywacz! coraz gwałtowniej Tak est, skupywacz! — Pitt go opłaca, a tych tu też! —
Trzeba wyłamać drzwi! — Zobaczymy, ile on tam schował! poklask Wyłamać! — Trzeba
wyłamać‼

 
ponad hałasem
Kto eszcze raz powie „wyłamać”, zostanie aresztowany. Cisza. Nikły, żałosny protest

Skoro est siedem bochenków — dostanie e tych siedmioro, na których kole . u końca
pierwotnego rzędu znów nieśmiały protest. Kto miał teraz we ść?

Zgłaszają się wszyscy. Konsternacja. Śmiech.
 
do żołnierzy
A wy od czego? — Dla ozdoby? — I to wy pozwalacie na takie skandale⁈
  

A co, to nasza wina, że ten tam ma siedem bochenków?

wśród gwaru bezradnej irytacji
Ależ poǳielmy się, luǳie!
 
nagłe ożywienie
Co… poǳielić? — Poǳielić, mówi… — A dobrze! — Świetny pomysł! — Ilu nas

est? — Liczyć! — Poǳielić! Poǳielić! — Osiemnastu. — Ilu tam? Dwuǳiestu trzech
— siedemnastu — nie ruszać się! — Dwuǳiestu eden. — Tak, dwuǳiestu eden! —
Równy rachunek! protest E, co mi tam po kromeczce… — Ja muszę przynieść bochenek!
— Czekam od świtu! — Mam prawo do całego chleba! — Żadnych poǳiałów! Było
przy ść wcześnie ! — Myślą, że wszystko dla nich!


No to nikt nic nie dostanie!

²³ex machina — od łac. deus ex machina: bóg z maszyny (o zakończeniu sztuki); tu w znaczeniu: nieoczeki-
wanie. [przypis edytorski]
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Dale , obywatele: ustawić się tró kami, pręǳe ! Każdy dostanie po edne trzecie ,

a my zrewidu emy sklep.
Ustawiają się stosunkowo spokojnie, chętni zmuszają niechętnych.  zbliżył się do

; szepce do  i .
 
podczas gdy  otwiera i wpuszcza ,  i 
To a pó dę zobaczyć. Ale wątpię, czy co zna dę: to człowiek uczciwy.
Odchoǳi.  usuwa się za narożnik i patrzy.  ustawiają się przy drzwiach.

 wraca.
 
kłaǳie mu rękę na ramieniu
Aresztu ę was w imieniu prawa.
Cisza grobowa zalega nagle ulicę.  zdrętwiał; chwila milczenia.

oǳyskuje głos
Z-za-a co?…
 
do tłumu
Czy on powieǳiał, że trzeba usunąć Konwenc ę?
Zdumienie powszechne; stopniowo ożywiają się.
 
Nie… — Ależ skąd! — No tak, właściwie powieǳiał… — Nie: nie „usunąć”! —

Przekręcili! — Ale to tylko tak — i nie że trzeba — że warto by — ale to tylko tak ot,
nic niie myślał — z naciskiem nie powieǳiał przecie „usunąć”!

 
No, tylko ak?

Wyczyścić!
Tłum drgnął krótkim śmiechem, który natychmiast gaśnie.  wychoǳi i zatrzymuje

się w drzwiach przerażona.
 
Trudno; zabierzcie chleb, a da cie mi kartę. W komitecie sekc i sprawa pewno się

wy aśni.
Odchoǳi z więźniem.
równocześnie

grozy i gniewu
To ten szpicel… kręcił się od świtu… Wszęǳie tego pełno, ak wszy… A wiiǳiicie,

nie mówiłem? Wiǳicie, ak to ǳiś trzeba uważać⁈
 
do , która robi krok naprzód
Wy też musicie kartę pokazać.

zmartwiała
Ja⁈!
 
Tak, właśnie wy.

oszalała
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Ależ a nic nie… za co wy mnie… krzyk, który sprowaǳa nagłą a zupełną ciszą Jezus
Maria, oni mnie zetną‼!

 
podejrzliwie
Pręǳe , obywatelko. Kartę. Bierze e z rąk chleb, który e przeszkaǳa przy szukaniu.


Ale to dla domu!…
 
Ja wam tylko potrzymam. Zna dźcie kartę.

Co ta mała przeskrobała, komisarzu?
 
Podobno zdraǳiła takie wzruszenie na widok skazanego emigranta, że należy przy-

puszczać, iż to e kochanek…

jak młody kogut
Co⁈!
 
… lub krewny.
Tłum patrzy po sobie; nagle wybucha śmiechem.
 
Powieǳiała, że ładny, to wszystko! — Żal e było przysto nego chłopca, przecie to

eszcze głupiutkie! — Dla nie chłopiec to chłopiec!

O, tu karta… A teraz mnie za to zabĳą!
Zdwojona wesołość.   wychoǳi z sklepu i patrzy.
 
Nie zabĳą, nie — chyba żeście chciała ob ąć dyktaturę nad kra em. — Czy ą kto

z was zna?

Naturalnie! To Suzanne Ferrus, córka yz era spod dwunastego!
 
ubawione
A puśćcież ą! — Ona myśli, że teraz to uż prosto na szafot!
 
porównał z kartą
Tak… do III Jak sąǳisz: co począć z tym ptaszkiem? Wziąć do sekc i i przepytać, czy

od razu puścić?
 
Puść ą. Nie mamy czasu na nonsensy. — A trzeba być idiotą, żeby myśleć, że ary-

stokratka zacznie w głos żałować swego wspólnika, na ulicy.
 
No, obywatelko — rusza cie zatem.
zadowolenie tłumu

śmieje się wśród gorących łez; wykonuje dyg
ǲięku ę wam, obywatele!
ucieka
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He ! Wasz chleb! Macie tu wasz chleb! śmiech powszechny. wraca i bierze chleb;

po droǳe zaczepiają ją przyjaźnie. Do kolegi Więc cóż? Znalazłeś co?
 
Nic zupełnie. Wieǳiałem z góry, że to nie spekulant.
 
przejmująco zimnym tonem
He , kolego! Strzeż no ty się przed zbytnią ufnością do luǳi! Teraz musimy pode -

rzewać wszystkich!…
  
Skromny pokój Robespierre’a. Trybun sieǳi cierpliwie, czekając, aż fryzjer skończy pracą z jego
włosami, i cieszy się życiem w przedwiosenny ǳień. Fryzjer posypuje gotową fryzurę pudrem;
pacjent podnosi lustro ręczne — trochę nieufnie — a ujrzawszy się, szczerzy w uśmiechu
kredowe zęby.


To uż przesada. Wyglądam ak gigantyczny przekwitły ostromlecz.

To pańska zwykła yzura. Tylko twarz panu wychudła i dlatego zapewne wyda e się…


Może być. — Poradźcież co na to; nie można zachować powagi na mó widok.

ǲiś uż za późno. Jutro znów przytnę panu włosy. — Swo ą drogą nikt wśród moich

klientów nie ma tak gęstych. Grzebień w nich tonie.

po kilku sekundach
À propos klientów — macie mnóstwo źródeł informac i. Podobno Wielki Sęǳia

znów kusi po nocach? Czyście co słyszeli?

zakłopotany
Słyszy się takie nonsensy…

No cóż takiego? Może to ja mam być tą ta emniczą istotą obecnie?

Na Boga! — Nie, do tego eszcze nie doszło…

już troszkę energicznie
No więc?

Powiada ą, ż-że… że Danton.
 zastygł. Dotkliwa cisza.

naturalnie, lecz zbyt monotonnie
Skąd to macie…

coraz barǳiej nieswój
Wybaczcie, obywatelu… nie mogę… to est wo-wolałbym… nie…

   Sprawa Dantona 




obojętnie
Mnie sza o to. lekkie pukanie Proszę!
Wchoǳi   ²⁴,  lat. Zatrzymuje się w drzwiach.

ǲień dobry! Proszę wybaczyć, że nie wsta ę. Niechże pani we ǳie…

podaje mu rękę i siada
Wstał pan uż? — Czy nie za wcześnie ednak?…

szczerzy zęby
Za wcześnie… po pięciu tygodniach! — Zresztą, w taki ǳień ak ǳiś trup by wstał.

Ale podłoga chwie e się eszcze… prawda?

Troszkę — lecz to e doda e uroku. — Nie mogę się nasycić rozkoszą swobodnego

ruchu. Mięśnie zmartwychwsta ą… Życie est rzeczą nad wyraz przy emną, proszę pani.
 cofnął się o krok i mierzy swoje ǳieło.

No — sąǳę, że pan gotów.
Podaje mu lustro, które  lękliwie odpycha.

Nie… wolę się nie wiǳieć. ǲięku ę wam. — Jutro proszę uż przy ść o zwykłe

porze!  kłania się i wychoǳi.  obraca się w krześle, ręce do łokci opiera
o poręcz i patrzy z nieokreślonym uśmiechem w oczy równie nieruchomej kochanki. Nagle
wstaje i podaje jej dłonie Przywita my się, lwico.  wstaje spokojnie; obejmują się
i całują. Lecz to jej nie wystarcza; opuszcza się z wolna na kolana, łasząc się twarzą i torsem
o ramię, pierś, bok, biodro i udo przyjaciela. On stoi oparty o dość odległy stół — by nie stracić
równowagi, gdy mu ramionami otoczyła kolana — i przegięty wstecz w postawie rozkosznie
niewygodnej. Broni się — bez przekonania — lewą ręką. Dopiero gdy mu się uścisk osuwa
poniżej biódr, chwyta powietrze trochę gwałtownie i prosi poważniej — Och, Léo… przestań.
ona udaje oczywiście, że nie słyszy. Ciszej a intensywniej Przestań… przestań.

Odpycha ją prawie. Gdy wstała, przeciąga się niespokojnie całym ciałem. Potrząsa głową,
jakby chciał coś z włosów strzepnąć. Końcem stopy zakreśla linie na podłoǳe.


siada. Wesoło, lecz z ukrytą goryczą
Prawda. Wykroczyłam przeciw twoim zasadom.

zǳiwiony podnosi głowę
Moim zasadom… ty⁈

Jedną z nich w każdym razie umie ętnie wbiłeś mi w pamięć: „Wszelki ob aw miłości

przy świetle ǳiennym est nietaktem w na gorszym guście”.

siada
To agresywne zasady człowieka pracy — mnie, zmokłe kurze, tak ǳisia obce!

Chwała Bogu. Już sobie i pazury ostrzyć zaczynamy. ‥ dla próby na sobie samym,

przypatruje mu się Tak: esteś zdrów. — Szkoda.
²⁴Duplay, Eléonore (–) — malarki, córka stolarza Maurice’a Duplaya, w którego domu mieszkał

Robespierre od połowy  r. aż do śmierci, prawdopodobnie ego partnerka życiowa. Po przewrocie  Ther-
midora aresztowana. [przypis edytorski]
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No wiesz…

delikatnie wzrusza ramionami
Trudno, na droższy: byłam szczęśliwa ǳięki twemu cierpieniu. Tyś się skręcał w szpo-

nach malarii — za to a miałam cię przez całe goǳiny, ba — przez dni i noce. Choroba
nie szpeci cię nawet: z tym wyrazem tragiczne bierności było ci niezmiernie do twa-
rzy. Sieǳiałam i uczyłam się twych rysów na pamięć. Nie pielęgnowałam cię: nie estem
żoną. Ładnie byś zresztą na tym wyszedł! W rękach mo e matki byłeś bezpieczny.


przypatruje się jej zamyślony
Gdybym tylko mógł uwierzyć w ten twó metaliczny egoizm, lwico…

Przy acielu: miłość to nie miłosierǳie.
 macierzyństwo
podstępnie, po kilku sekundach
A ǳieci, dearest²⁵?…

zdumiona
ǲieci? z podgiętymi kątami ust Człowieku: a na cóż mi nęǳna karykatura, gdy mam

oryginał? — Niech sobie natura zakłada wylęgarnie w innych ciałach — niezdolnych do
szczęścia.


naiwnie zǳiwiony
Szczęścia?… — Ach, dwa lata temu chyba! z niesymetrycznie przeciągniętymi ustami

Zapewne… nasze ówczesne wieczory… i noce… Nasze idylliczne plany — Great God! ²⁶
— Gdym myślał, że się spełnia swo ą porc ę rewolucy ne roboty za rok lub dwa, a potem
wraca do domu! — Léo: te czasy minęły!


W porównaniu do ǳiś byłam wówczas uboga

Kochałem cię wtedy. — ǲiś esteś mi środkiem nasennym. Miłość


Wiem.

ǲiecko, ty kłamiesz! Tym gorze , eśli też i wobec siebie same ! Natura w tobie ucze-

piła się płonne naǳiei — i dla tego kłamstwa marnu esz swe cenne życie w sposób wręcz
ohydny!

Léo: rewoluc a potrwa z dwa stulecia. Nigdy nie będę wolny, rozumiesz? Nigdy. Rząd
dwuǳiestogoǳinnych dni coraz cięższe pracy aż do same śmierci. ǲiś mam trzyǳieści
pięć lat… nim dobrnę do czterǳiestki będę ruiną — niczym na rozrzuitnie szy pięćǳie-
sięcioletni rozpustnik!


I cóż stąd, edyny? Póki mogę cię wiǳieć choćby w przelocie — póty przesycasz mi

życie niewypowieǳianą radością. Gdy mnie rzucisz — będę cię przecież wiǳieć co ǳień
z galerii Konwenc i i klubu.


Kobieto: czy ty nie czu esz, ak cię taka niewola poniża⁈ Posłucha : rewoluc a wchła- Rewoluc a

nia nie tylko mó czas — lecz całą mo ą istotę. ǲiś uż nie posiadam osobistego życia.
²⁵dearest (ang.) — na droższa. [przypis edytorski]
²⁶Great God (ang.) — Dobry Boże. [przypis edytorski]
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Przesta ę być człowiekiem: luǳka wrażliwość, luǳkie uczucia, pragnienia — wszystko
to zsycha stopniowo i odpada w te piekielne temperaturze ześrodkowanego wysiłku.
Sta ę się bezosobowym, potwornie rozszerzonym, rozognionym mózgiem. ǲiś wiǳę,
co się ze mną ǳie e, bo mam czas… i aż mi nieswo o. — ǲiecko: a cię uż nie kocham.
Jesteś mi dosłownie obojętna! — Zważ: edyna obecnie sposobność, by spęǳić parę mi- Seks
nut razem — to gorączkowe spazmy żąǳy u mnie; spazmy, które są podłą męczarnią,
a wynika ą z bestialnego wyczerpania. Czy ty wiesz, Léo, że mi est absolutnie wszystko
edno, kto mnie od te udręki uwolni? — Czy wiesz, że cię nieraz pierwsza lepsza ǳiew-
ka zastępu e… i że mi to nie sprawia różnicy? Że eśli się do ciebie zbliżam — to tylko
dlatego, że brak mi sił, by prze ść kilka ulic i oszczęǳić ci przyna mnie tego poniżenia?…

Léo — człowieku — przecież to hańba! Szarpnĳ się, chociaż ci trudno — i uwolńże
się nareszcie!


z lekkim westchnieniem
Nie wysila się, carino²⁷. Czyż two a w tym wina, że los przeznaczył mnie do twego

użytku?  marszczy brwi. Ona uśmiecha się wąskoO co ty się trapisz? Przecie po Seks
to tu właśnie estem, by ci oszczęǳić wędrówek po mieście, gdyś zmęczony, i uchronić
cię od zakażenia. — Gorszę cię? Nie, nie, chéri ²⁸: choćbyś dobierał słów eszcze z adliw-
szych — nie zmienisz naturalnego faktu, że estem two ą własnością. Cokolwiek od ciebie
pochoǳi — est mi sensem istnienia, nie hańbą.


po krótkiej chwili
Wstyd mi za ciebie.

Przesaǳasz.
Znienacka chwyta mu rękę i całuje. W odpowieǳi  nachyla się nagle, ujmuje

ją za głową i oddaje pocałunek w usta z intensywnością drapieżną.

z głęboką szczerością
Tak, przy acielu — wstyd mi za ciebie: to fakt. — Ale równocześnie mogę odczuć twą

wspaniałość… ǳiś, gdy po pięciu tygodniach wypoczynku — człowiek we mnie nieśmiało
próbu e się ocknąć. — Za dwa tygodnie… bęǳiesz mi znów uż tylko ciałem kobiecym…
pod ręką. — Och, acyście wy szczęśliwi — luǳie prywatni!… I akże ciebie straszliwie
szkoda, Léo!


Ale te dwa tygodnie, Maxime — daru esz mi! — Powieǳiałeś wyraźnie!

patrzy przez okno
Wyjmuje pilnik, siodełko etc. i zaczyna umiejętnie piłować paznokcie.

prawie przestraszona
Jak to… sąǳisz, że się wyliżesz za cztery dni?

Przecie uż mi nic nie est. Za to — estem maniakalnie spragniony waszego życia.

Chorobliwie: ak pĳak, gdy mu odmówią alkoholu…
Pukanie. Wstaje i podchoǳi do drzwi.
 
podrostka, który podaje korespondencją przez drzwi

²⁷carino (właśc. hiszp. cariño) — tu: mó kochany. [przypis edytorski]
²⁸chéri (.) — na droższy. [przypis edytorski]
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Listy dla pana. Tu depesza z Komitetu Bezpieczeństwa²⁹.
Całkowicie zaabsorbowany Robespierre niecierpliwie przerzuca listy stojąc przy stole. Na

końcu rozǳiera depeszą.

zaniepokojona, nieśmiało
Maxime, pow…

Psssst, poczekaj…

półszeptem
Żmĳo!…

muzykalnym świstem zbiega gamę chromatyczną. Czyta parą słów dalej; podnosi raźno

głowę
Już po moich wakac ach, Léo.
 opuszcza powieki. Odwraca się spokojnie twarzą do okna.

mówi i czyta równocześnie
Za pół goǳiny… muszę… być w Ko-mitecie… odrywa na chwilę oczy Więc proszę cię

o filiżankę kawy. Jeśli chleba nie ma, to nic nie szkoǳi.

Natychmiast.
 podnosi oczy i śleǳi ją z uśmiechem trochę smutnym, aż znika za drzwiami.

Wtedy siada i zamyśla się, wpatrzony w ścianę przeciwległą. Twarz mu się ścina. — Pukanie
ułożone w rytm. Na monosylabiczną odpowiedź wkracza do pokoju -³⁰.

-
Jesteś przytomny — wstałeś nawet. To całe szczęście, zasiada, nie czekając na zapro-

szenie. Robespierre podejmuje pilnik na nowo Czy dostałeś zeznanie Haindla³¹?

znad swej pracy wskazuje depeszę skinieniem w bok
A akże. Dopiero co.
-
Wiǳisz, że miałem rac ę? — Gdybyś mi był dał wolną rękę tyǳień temu, mielibyśmy

ǳiś spokó . A Bóg wie, co z tego teraz bęǳie.

Nic się nie stało ani nie stanie. To tylko hebertyści.
-
opiera się wstecz
Tylko!…

Tylko. Puste pałki są nieszkodliwe, nawet gdy chcą wysaǳać Paryż w powietrze. Roz-

wiążemy Armię Rewolucy ną, a Vincenta osaǳimy w więzieniu. Voilà tout ³².

²⁹Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego — drugi obok Komitetu Ocalenia Publicznego organ wykonawczy
w okresie rewoluc i ancuskie . Od  paźǳiernika  r. pełnił funkc ę urzędu ds. polic i, za mu ąc się walką
z kontrrewoluc ą, rozwiązany w  r. [przypis edytorski]

³⁰Saint-Just, Antoine (–) — eden przywódców rewoluc i ancuskie , bliski współpracownik Robe-
spierre’a, członek Komitetu Ocalenia Publicznego. [przypis edytorski]

³¹Haindel, Charles — oficer . regimentu huzarów armii rewolucy ne , który złożył zeznania na temat
przygotowywanego rzekomo przez hebertystów zamachu stanu, prawdopodobnie w naǳiei, że pomoże mu to
w oǳyskaniu stanowiska, które utracił decyz ą Komitetu Bezpieczeństwa Powszechnego, który w tym okresie
przeprowaǳał czystki w armii. [przypis edytorski]

³²Voilà tout (.) — to wszystko. [przypis edytorski]
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Milczenie. - przypatruje mu się krytycznie.
-
Maxime — wstrzymywałem się dotąd od indagac i — ale zaczynasz mnie niepokoić.

Skąd ta pode rzana skłonność do pół- i ćwierćśrodków — u ciebie⁈

Mo a niechęć do przelewu krwi, chciałeś powieǳieć? — Synu, bo stoimy na same Rewoluc a, Terror

granicy terroru. Jesteśmy zmuszeni tępić fałszerzy, skupywaczy, zdra ców. A eśli się tego
straszliwego środka nie opanu e — nie zdoła pohamować ego tendenc i do potęgowania
się — to każdy nowy krok est krokiem ku katastrofie.

-
Lecz skoro nie ma innego środka wewnętrzne obrony?

Gdy nie ma — to trudno. Ale uczniak Vincent, raz, nie est niebezpieczny — po

wtóre, est, lub był, ǳiałaczem rewolucy nym. To znaczy, że dla pewnego procentu lud-
ności — est woǳem. A piętnować i tracić woǳów, przy acielu — to niszczyć rewoluc ę Rewoluc a
w samym rǳeniu e życia: w duszach luǳkich. Bo wtedy luǳie tracą wiarę.

Raǳę ci pomedytować nad tymi dwoma słowami.
-
po chwili
Gdyby szło o Collota, powieǳmy… ale Vincent! Za nim iǳie kilkuǳiesięciu zatra-

ceńców w na gorszym razie.

Wystarczy, gdy zwątpienie zgasi kilkaǳiesiąt dusz. Bo zwątpienie szerzy się ak dżuma. Wiara

Wiara — przebuǳenie się luǳkie duszy w zwierzęciu roboczym — to słaby płomyk.
Jeśli e nie bęǳiemy strzec ak Ciała Pańskiego — możemy dożyć dnia, gdy zniechęcona
Franc a ednogłośnie zażąda powrotu do chleboda ne niewoli. A co wtedy, Saint-Just?
odkłada pilnik i wpatruje się w przyjaciela z skośnym, asymetrycznym uśmiechem Wyobrażasz
sobie naród ancuski zmuszony być wolnym pod pres ą armat rewolucy nego rządu?…

-
po chwili pustego milczenia
To dedukc e bez miary, uwieszone na włosku. Dla przyszłego stulecia — nie można

poświęcać utra.

podpiera nagle głowę na obu dłoniach, jakby mu przybrała na waǳe
Komunały są czasem… oślepia ące.  wchoǳi, przynosząc śniadanie. Witają się

przyjaźnie z -, wstaje i pomaga jej nakryć ǲięku ę ci serdecznie…
co, prawǳiwy chleb⁈ Ulubienico bogów, bądź błogosławiona! Antoine, cukru oczywiście
nie ma — czy mam cię gościć tą smołą?

-
Będę ci wǳięczny. Nie spałem; estem zmęczony i zły.
 exit.

nalewając kawę
Wszystko edno, Saint-Just. W tym wypadku — dobro Republiki nie wymaga ofiar

luǳkich. Nie traćmy proporc i z oczu.
-
podczas gdy tamten zabiera się do krajania chleba — pĳe łyk w zamyśleniu, po czym

opiera się o poręcz
Pozwól zatem, że uzupełnię informac e Haindla dwoma drobnymi faktami:
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Po pierwsze: choǳą wiarygodne pogłoski, że Desmoulins³³ napisał nowy numer —
to by był siódmy — w którym otwarcie wzywa ogół do buntu przeciw Komitetom; po
drugie: od trzech dni Paryż szepce o bliskim przewrocie i o dyktaturze Wielkiego Sę-
ǳiego ako o rzeczy… prawdopodobne .

A pamiętasz, prawda, że pierwotny Wielki Sęǳia — którym miał być Pache — został
uroczyście wyśmiany przez całe miasto.

Sapienti sat³⁴.

już przy pierwszej rewelacji odłożył nagle bochenek i nóż. Stoi wyprostowany z rękami na

stole; zmarszczył nieco brwi. Gwałtownie
Tym razem kto?…
-
Nikt nie wymawia nazwiska. Czyli że…
Pĳe, bierze sobie ukrajaną kromkę, ale obserwuje przyjaciela bezustannie.

odrywa się szarpnięciem od stołu, odchoǳi ku oknu. Z głębi serca, po krótkiej chwili
Przeklęta banda‼ wraca z wolna Tak. To samo mówił mi yz er — wykrztusił nawet

nazwisko, zatrzymuje się Nie uwierzyłem… półgłosem, w którym tętni krzyk Czy ten cham
oszalał⁈ Ratować własną skórę za cenę katastro państwowe … pada na krzesło. Szeptem
Wielki Boże!…

-
Pĳ, bo wystygnie.

przyjrzał się kawie dokładnie, ale jej nie rusza. Spokojnie
Skoro hebertyści są na żołǳie Dantona — to rzeczywiście nie ma rady. Trzeba bęǳie

poświęcić czterech woǳów, żeby go rozbroić. Zabiera się do śniadania z determinacją, bo
bez apetytu.

-
Maxime — mówię do dawnego, nieugiętego Robespierre’a: oszczęǳimy społeczeń-

stwu wiele, eśli poślemy Dantona razem z Vincentem. Od razu.

obraca się sztywnie
Danton est nietykalny, Saint-Just.
-
Człowiek, co sprowaǳił na Paryż te trzy tygodnie głodu — musi zginąć na szafocie

uż za to edno, eśli sprawiedliwość rewolucy na istnie e.

przeciąga kurczowo usta, podnosi jedną brew — barǳo cicho, a tonem jak kwas siarkowy
Sprawiedliwość rewolucy na‼… patrzy wprost przed siebie, pochylony jakby pod uciskiem

na karku. Naraz uprzytomnił sobie, że daje zgorszenie i opanowuje się Danton est nietykal-
ny, bo Danton — to Człowiek ǲiesiątego Sierpnia. Idiotyczny ak zawsze przypadek jego
właśnie — obrał za symbol. Nie dla akiegoś procentu ludności: dla całe Franc i. Stracić
go, to wyprzeć się samych podstaw Rewoluc i. zrywa się w niepokoju graniczącym z popło-
chem. Krąży nerwowo Ale na tym nawet nie koniec… stracenie Dantona sprowaǳiłoby
sytuac ę bez wy ścia… szereg logicznie koniecznych klęsk… dosłownie samobó stwo Re-
publiki!… przystaje nagle. Ściska dłonie; powieki mu drgają Całe szczęście, że Danton nie
est — w gruncie rzeczy — niebezpieczny.

³³Desmoulins, Camille (–) — polityk i publicysta rewolucy ny, szkolny kolega Robespierre’a, ego
odezwy zmobilizowały lud Paryża do szturmu na Bastylię w  r., przypisu e mu się też pomysł oznaczania
rewoluc onistów rozetami, z których wyewoluowała z czasem ǳisie sza niebiesko-biało-czerwona flaga Franc i;
od grudnia  r. wydawał pismo „Le Vieux Cordelier” (. Starty Kordelier), w którym występował przeciwko
rządom terroru i samemu Robespierre’owi. [przypis edytorski]

³⁴sapienti sat (łac.) — sentenc a łac. mądremu wystarczy, w znaczeniu: „mądre głowie dość dwie słowie”.
[przypis edytorski]
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siada
-
literalnie uszom nie wierzy
Coś ty powieǳiał?…

jeǳąc i pĳąc
Danton nie est niebezpieczny, bo ako umysł — est zerem. Sam czyn, choćby nie

wiem ak krwiożerczy, a nie ożywiony ideą — est tak groźny ak pięść rozsierǳonego
ǳiecka, co bĳe w stalową ścianę. Ani pucze Vincenta, ani tchórzliwe okropności Dan-
tona nie zachwie ą Republiki. Niebezpieczna est dopiero przewrotna myśl w ponętnych Polityka
słowach.

-
Mó drogi: a więc… Desmoulins?…

definitywnie traci apetyt
Tak… Desmoulins. pauza Ten ci umiał dorobić Dantonowi ideę, aż miło… akurat taki

sentymentalny a sensacy ny absurd, akiego potrzeba, żeby masy całe zaślepić… Ten osioł,
Chryste Panie! — Utalentowane niemowlę³⁵!…

-
ostrzej
Regaliści nie kry ą się uż ze swym uwielbieniem dla tego renegata Rewoluc i. Urzą-

ǳa ą mu publiczne owac e… naraz groźnie Desmoulins pó ǳie pod nóż, za two ą zgodą…
lub bez.


z wolna obraca głowę. Parę sekund zmagania się dwu woli
— Nie. znów zaciekła przerwa Nie urząǳimy bezmyślne atki, póki istnie e prostszy Terror

sposób.
-
zdławionym głosem
Wiesz, chciałbym go poznać, ten twó prostszy sposób.

wstaje coraz silniej podniecony. Zaczyna drżeć co parę sekund. Obejmuje napiętymi dłońmi

ramiona na wysokości deltoidów³⁶, chcąc je ogrzać
Choǳi tylko o to, prawda, żeby zamknąć Camille’owi buzię. — Każemy zatem aresz-

tować ego wydawcę, Desenne’a. Numer siódmy nie wy ǳie, a fakt aresztowania napęǳi
gorliwym czytelnikom „Vieux Cordeliera”³⁷ nieco zbawiennego strachu. Równocześnie
hebertyści pó dą przed sąd; więc eśli się Danton teraz nie opamięta — to znaczy, że
est niepoczytalny. ścina zęby, trzęsąc się Zachowa my my przyna mnie głowę na karku,
Antoine, gdy histeria strachu ogarnia ednego po drugim. I na miłość boską, nie da my
zamienić placu Rewoluc i ³⁸ — w szlachtuz³⁹. Bo to symptom paniki rządu, przy acielu!

-
po głębokim namyśle

³⁵Utalentowane niemowlę — w rzeczywistości Desmoulins był młodszy od Robespierre’a tylko o dwa lata.
[przypis edytorski]

³⁶deltoidy — z . mięśnie naramienne. [przypis edytorski]
³⁷„Vieux Cordelier” — pismo prowaǳone przez Camille’a Desmoulinsa od  grudnia  r. do  lutego 

r. Ukazało się sześć numerów pisma, w którym krytykowano rządy terroru. Po ukazaniu się ostatniego numeru
Desmoulins został usunięty z klubu akobinów. Numer siódmy został wstrzymany przez wydawcę w obawie
przed dalszymi repres ami. [przypis edytorski]

³⁸Plac Rewolucji — eden z głównych placów Paryża, obecnie Place de la Concorde (plac Zgody), w okresie
rewoluc i były tam wykonywane publiczne egzekuc e, m. in.  stycznia  r. został tam zgilotynowany Ludwik
XVI. [przypis edytorski]

³⁹szlachtuz (daw.) — rzeźnia. [przypis edytorski]
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Wiesz, Maxime… a znowu raǳę ci pomedytować nad dwoma wierszami, które Ca-
mille w tym nowym numerze podobno tobie poświęca: „Jeśli nie wiesz, czego czasy
żąda ą, i nie słyszysz głosu woła ących faktów… ineptus esse diceris⁴⁰”.


rozweselony
To on — do mnie powieǳiał? Właśnie on! Bezczelność tego cudownego ǳiecka nie

zna granic. — Wwww! Czy się naprawdę tak zimno nagle zrobiło? Poda mi surdut z łaski
swo e !

-
podaje
Co, zimno⁈ stoi tak blisko, że czuje anormalnie gorącą atmosferą ciała To znaczy, że

znów masz gorączkę. Niech cię anieli…

To nic. Prze ǳie.
-
Prze ǳie! — Trudno. Dam radę sam. Collot nie waży się chyba oponować.

wciąga płaszcz i rękawiczki
Nie. Mó powrót może nam zapewnić przewagę. opiera się miękko o futrynę drzwi

Cztery dni‼…
-
posępnie
Ma aczysz?

wybucha śmiechem, co niekoniecznie uspokaja przyjaciela
Teraz uż nie, na milszy… właśnie wytrzeźwiałem.
-
wychoǳąc za nim
No… da Boże.

  
UDantona. Śpi na szezlongu przy świetle lampki. Nieznajomy— ubranie podróżne, cylinder
nasunięty na oczy, twarz po nos ukryta w kołnierzu — wchoǳi bez szmeru i przystaje u stóp
śpiącego.


buǳi się; półgłosem
To ty, Westermann ⁴¹? — Więc cóż?… Nieznajomy trwa bez ruchu. Danton unosi się

na łokciu, zaniepokojony Kto to⁈… znów mĳa parę sekund. Głośno Kto tu est⁈!

Cisze , C Three⁴². Danton skoczył na równe nogi. Podnosi lampkę ku zasłoniętej twarzy

gościa, lecz ten wstrzymuje mu rękę Wybaczy pan: nie przedstawię się.
Siada.  stoi przez chwilę oszołomiony; buǳi się nagle i stwierǳa, czy oboje drzwi

zamknięte i czy się naprzeciw nie świeci.

zasłoniwszy okno, siada na brzegu szezlongu
No?

wyciąga płaską paczkę i kartkę

⁴⁰ineptus esse diceris (łac.) — powieǳą o tobie, że się nie nada esz. [przypis edytorski]
⁴¹Westermann, François Joseph(–) — generał ancuski związany z Dantonem. [przypis edytorski]
⁴²C Three (ang.) — C Trzy, tu ako kryptonim szpiegowski. [przypis edytorski]
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Pi Two alias Twelve ⁴³ przesyła panu to za dekret  nivôse’a⁴⁴. Proszę o pokwitowanie.


raz jeszcze obejrzał się ku oknu; otwiera paczkę przy lampce
Co… angielskie funty⁈ A któż mi e zmieni?

To uż pańska rzecz. Trzeba było przeszkoǳić aresztowaniu Perrégaux.

ignoruje docinek, bo zajęty
I kwit w dodatku! Po droǳe mogą pana sto razy aresztować. Mo e pismo zna cała

Franc a. — Kwitu nie dam.

Jak pan woli. — W takim razie muszę oddać ǳiesięć tysięcy funtów temu, kto mi e

powierzył. — Bo ja, wie pan — estem nieco wrażliwy na punkcie buchalterii.

ignorując wyciągniętą rękę, rzuca mu paczkę pod nogi. Wstaje sztywno
Żegnam.
Nieznajomy podniósł i schował paczkę. Nie rusza się.

To nie wszystko. — C Three: Minister zna obecną pańską sytuac ę. Nie chcąc e

pogorszyć, zwalnia pana od zobowiązań. Central Office⁴⁵ nie bęǳie nadal przy mować
raportów ani pro ektów od pana.

Podczas tej przemowy  z wolna pochylał się ku niemu. Opanowuje się z trudem.
Prostuje się i wstaje.


odwraca się i zaczyna choǳić. Ręce za plecami. Po krótkiej pauzie
Mówiąc proście : Pitt ostrzegawczy syk  ǳięku e mi za służbę.

Nie a określam rzecz w ten sposób…

zatrzymuje się. ..
Bo Pitt gǳieś coś posłyszał, że mo e akc e spada ą; więc drży, że Danton mógłby go

teraz poprosić o akąś wza emną przysługę… oddawszy mu ich tyle!
Uspokó pan Pitta: Danton nie zamierza eszcze żebrać cuǳe pomocy. Zapamięta

pan sobie te słowa: Pitt przele e łzy gorzkiego żalu za swą łatwowierność, nim trzy dni
upłyną. odchoǳi; przerwa

Nie tak to bezpiecznie wypowieǳieć Dantonowi służbę. Pitt nauczy się odróżniać
Dantona od swoich loka ów i szpicli. Pitt dowie się, że umowy zawarte z Dantonem
obowiązu ą dwie strony.

siada napuszony

O to właśnie choǳi, C. Three, że umowa obowiązu e dwie strony. Więc gdy edna

strona pieniąǳe bierze, a warunków nie spełnia…

zrywa się

⁴³Pi Two alias Twelve (ang.) — P Dwa alias Dwanaście; tu ako kryptonim Williama Pitta. [przypis edytorski]
⁴⁴dekret  nivôse’a — choǳi o dekret Konwentu przy ęty z inic atywy dantonisty Bourdona de ’Oise,

pozbawia ący ministrów prawa do dysponowania funduszami bez każdorazowego upoważnienia przez eden
z Komitetów. Nivôse to według kalendarza republikańskiego miesiąc na przełomie grudnia i stycznia. [przypis
edytorski]

⁴⁵Central Office (ang.) — centralne biuro, prawdopodobnie fikcy na agenc a wywiadowcza. [przypis edytor-
ski]
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Ja… a nie spełniam‼! Ja nie wiodę od pół roku Komitetu Ocalenia za nos, że walczy
z wiatrakami, kroku naprzód zrobić nie może, a waszych manewrów nie wiǳi⁈ Ja nie
stworzyłem, nie podszeptu ę, nie rozsiewam „Vieux Cordeliera”⁈


Wszystko to poza umową; a pozosta e pytanie, dla kogo? Czy na pewno dla nas? —

Czy też dla domu d’Orléans⁴⁶, naszego wroga — któremu Danton obiecał koronę?…;

rzuca się ku niemu
Bezecna pot…
Gość wywinął się z niesamowitą zręcznością. Nagle stoi na środku pokoju.

zbliża się z powrotem, mówiąc głośno
Czy też może dla sprzy…

syczy
Cisze , psie przeklęty!

stoi przy stole, kantem od Dantona przeǳielony
Aha!… znów półgłosem …dla ta emniczego sprzymierzeńca na Wschoǳie, z którym

się pertraktu e przez Szwa carię o wydanie ǳieci Ludwika?
krótka pauza
Czy też po prostu dla siebie… bo Republika akoś przesta e wam służyć? odchoǳi; za-

trzymuje się o krok dalej Ci właśnie, Danton, muszą na ściśle przestrzegać zasad lo alności
— co sobie za zawód — obiera ą — zdradę.  odpowiada piorunującym policzkiem.
Nieznajomy pada bokiem o stół; szalonym wysiłkiem zapobiega runięciu na podłogę. Kapelusz
mu spadł;  świeci mu chciwie w twarz. Nieznajomy prostuje się spokojnie Niezgrabne
bydlę, ak zawsze — gdyby nie mo a zręczność, huk by się rozległ na cały dom — sąsie-
ǳi by się zbiegli… odchoǳi; od drzwi Słowem, C Three: nie liczcie na pomoc Ministra,
gdy wam przy ǳie nocą uciekać za granicę sztuczny nieco śmiech  — dla Central
Office przestaliście ǳiś istnieć.

otwiera sobie i wychoǳi, cicho zamykając drzwi
 walczy przez chwilę z wzburzeniem, dysząc. Wreszcie udaje wybuch ciężkiego

śmiechu — wzrusza ramionami, obraca się na obcasie i zaczyna szukać świecznika. Nie
znalazłszy go, iǳie do drzwi na prawo.


otwiera je i woła
Louise!⁴⁷ — Lou-ise‼
szybkie, ciche kroki

niewyraźna drobna postać w bieli
Czego chcesz?

Czemuś mi znowu świecznik zabrała? Potrzeba mi światła.  iǳie po światło;

stawia je na stole i chce odejść.  chwyta ją niespoǳiewanie za obie ręce i przyciąga
ku sobie Louison… przepraszam cię. obejmuje ją ramieniem Wiǳisz, edyna… mam tyle
zgryzot w ostatnich dniach, tyle niepoko u — że czasem wybuchnę; a potem mi żal. Nie
gniewa się na mnie.

⁴⁶dom d’Orleans — boczna, orleańska linia ancuskie dynastii Burbonów. Ludwik Filip, książę Orleanu
i pretendent do tronu po śmierci Ludwika XVI (–) ako Philippe Égalité (. Równość) brał uǳiał
w rewoluc i. [przypis edytorski]

⁴⁷Danton, Louise Sébastienne (–) — druga żona Dantona, wcześnie opiekowała się ego ǳiećmi
z pierwszego małżeństwa; związek zawarli  miesiące po śmierci pierwsze żony. Je o ciec, Marc-Antoine Gély,
był członkiem Klubu Kordelierów. Wyszła ponownie za mąż za Claude-François-Étienne Dupina, z którym
miała dwo e ǳieci. [przypis edytorski]
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chce ją pocałować

odpycha się od niego
Nie gniewam się, tylko da mi spokó .

A to co znowu? Przepraszam cię za bagatelę niby za Bóg wie aką krzywdę, a ty mnie

odpychasz ak zarażonego⁈ Dość uż raz te wieczne komedii!
przyciska ją ciasno do siebie

patrzy mu w oczy od dołu
Może mnie uderzysz? To edno z twoich praw.

mięknie nagle; z smutnym śmiechem
Należałoby ci się, Bogiem a prawdą… przyciska ją do siebie mniej ostro a czulej Cudu

mó kolczasty: wiem, że estem paskudny ak sam diabeł… z pewnym trudem, nienaturalnie
pobieżnie i wiem, że mnie nie kochasz… ale wstydu ci nie przynoszę, edyna. Być żoną
Dantona, ǳiecko, to nie byle co — poczeka trzy dni eszcze, a przekonasz się… ile wart
ten twó poczwarny mąż… ujmuje twarz jej w obie ręce; cicho, intensywnie Louise… chcę
cię wiǳieć panią całe Franc i.


drgnęła przerażona; nuta plebejskiego rozsądku w jej okrzyku
Czyś ty oszalał⁈!

Co, boisz się? Boisz się przy mnie⁈ Mie odwagę oszaleć i ty też! całuje ją avec fougue⁴⁸

Cóż — przebaczyłaś mi? ona wzrusza ramionami z rezygnacją.  wyciąga lewą rękę
po lichtarz No to chodź… zgasimy światło, żebyś mnie nie wiǳiała…


stygnie i bezwładnieje mu w rękach
Georges… estem tak zmęczona… czu ę się coraz gorze od kilku dni… Georges, proszę

cię, z… przerywa jej spazm gardła. Kończy, odwracając głowę zlitu się nade mną!…

trzyma ją barǳo delikatnie, zaniepokojony
ǲiecko edyne, czemużeś mi nie powieǳiała wcześnie mnie ? — A rzeczywiście wy-

glądasz gorze … Louison, na droższa mo a, co tobie est?  wzrusza ramionami na
znak, że nie wie. Twarz  rozjaśnia się naglą radością Ach… więc to może⁈!…
namiętnie, trzęsie nią Louison! Mów‼


bliska pasji
Nie szarp mnie! Nie wiem!

zmrożony, barǳo łagodnie
Wybacz, kochanie — idź, śpĳ spoko nie.
Puszcza ją, całując we włosy tak delikatnie, że ona nie czuje dotknięcia. Stojąc zamyślony

przy stole, poprawia krawat wśród grymasów. Słychać czyjeś skrzeczące buty na schodach.
 prostuje się w nowym napięciu.


wchoǳi bez pukania, niezgrabny, jakby lekko oszołomiony
Dobry wieczór.
pada na fotel, ale dźwiga się na widok karafki na stole

⁴⁸avec fougue (.) — z pas ą. [przypis edytorski]
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czeka chwilę, podczas gdy gość nalewa sobie — wreszcie zły
No więc?

z kieliszkiem w ręce
To ty eszcze nie wiesz? pĳe Spałeś znowu, ak ǳiesiątego sierpnia?

Bęǳiesz gadał?…

nalewa sobie drugi
Klapa na całe linii. odstawia i siada Tfu, babskie wino.

miał czas przemóc wstrząs; spokojnie
Cóż to znaczy?

Co ma znaczyć? Komitet wywęszył, bestia. — Już trzy sekc e były rozruszane; szkoda.

— Ale co zrobić,
wzdycha, rozkłada się wygodniej

stoi zamyślony
Hm… choć teraz to by się i tak na nic uż nie zdało… zaczyna spacerować Kto wie…

może tak nawet lepie , zwraca się do gościa Co się właściwie stało? Mówże nareszcie!

Goǳinę temu aresztowano ich tam coś piętnastu — Vincent,  przystaje i opie-

ra się o stół Ronsin, Hébert — czy a wiem? Całe towarzystwo⁴⁹.  siada i podpiera
głowę Słucha , Wielki Sęǳio: nie masz ty czego lepszego?  wyjmuje mu bez słowa
inną flaszkę z szafki, stawia na stole, siada z powrotem i bębni palcami po płycie. — -
 skosztowawszy O wiesz — to rozumiem, pĳe z uznaniem. Ocierając usta Robespierre
wrócił ǳiś.  przestaje bębnić Wiǳiałem go w parku zamkowym chwilę temu —
bo Konwenc a ma teraz posieǳenie.


wstaje
Spoǳiewam się, że ma… przechaǳa się przez chwilę. Naraz stwierǳa To znaczy, że

rozwiążą Armię Rewolucy ną.

zǳiwiony
Skądże ty wiesz? opryskliwy śmiech Dantona Bo rzeczywiście tak powiada ą… a się

tam na tym nie znam.
nalewa sobie

przystaje przed nim znienacka
Wiesz, West… to cud, żeś ty eszcze wolny, pauza; na wpół do siebie Pode rzany cud.

zamyśla się, patrząc w podłogę. Nagle wybucha jasnym śmiechem Pah! Przecież to asne! —
Skądże by mieli się ważyć!

Siada, w dobrym humorze.  uderzony pewną myślą nagle odstawia kieliszek.


po chwili

⁴⁹całe towarzystwo… — przywódcy hebertystów, w tym Vincent, Ronsin i Hébert, zostali aresztowani 
marca  r. [przypis edytorski]
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A może po prostu… nie wieǳą⁈  wzrusza obojętnie ramionami. Znów mĳa
chwila Konwenc a właśnie zebrana w komplecie… naprężona przerwa. Zrywa się sprężyście;
opiera się, stojąc, łokciami o płytę i zaczyna przemawiać poprzez stół cicho a szybko Człowie-
ku… czyż ty nie wiǳisz, że fiasko Vincenta, to dla nas istna Opatrzność⁈ Zważ tylko: cały
Paryż, przygotowany do puczu, ak beczka prochu; Konwenc a aresztowała Vincenta i uż
się cieszy, że wszystko w porządku — tymczasem a zostałem, a a też umiem podpalić
lont!…

Wiesz, co trzeba zrobić? Zaǳwonić na trwogę teraz, o, w środku nocy. Insurekc a ak
piorun z asnego nieba — nie bęǳie nawet próby oporu. Nie dam im czasu. Spęǳę na
gwałt zaspane sekc e — bractwo z sociétés wypuści kontrrewoluc ę z więzień na ulice —
zrobi się galimatias, akiego świat nie wiǳiał. Roz uszony motłoch przypadkowo zale e
Konwenc ę i uśpi na wieki wszystkie grubsze ryby z Komitetami na czele.

Naza utrz, Danton — Paryż przy ǳie cię błagać, byś raczył ob ąć właǳę. Wiesz, ak to
est… w tobie u rzą edyny ratunek. Dasz się uprosić; ale pręǳe niż za pięć dni nie uporasz
się przecie z chaosem — a przez pięć dni York zdąży otoczyć Paryż, aż miło. wyczekująca
pauza; Danton milczy Wiemy przecież, że Jourdan na północy chętnie przepuści Anglika.
— My, generałowe Republiki, mamy też uż serdecznie dość tego rządu adwokatów⁵⁰, co
nami pomiata ak szeregowcami… Danton, a ci ręczę, że mi się uda! A taka sposobność
zdarza się tylko raz!


przychyla się wstecz ku poręczy, wsuwa ręce w kieszenie, mierzy  przez

zmrużone oczy
Wzywać Anglika!… Odwiecznego wroga wpuszczać w samo serce Franc i! — Płatnym

satelitom takiego Pitta na łup wydawać Miasto ǲiesiątego Sierpnia! — Ty Judaszu‼

patrzy na niego z lekko rozchylonymi ustami. Gdy nieco ochłonął
Dan-ton… przecie nie dawnie ak tyǳień temu rozważałeś, ak by Yorka sprowaǳić

po puczu…

Głupcze! Tyǳień temu zbawienie o czyzny zależało od natychmiastowego porozu-

mienia z na potężnie szym e wrogiem! — ǲiś… sytuac a doszczętnie zmieniona. Teraz
Franc a może i musi dążyć nieubłaganie do całkowitego unicestwienia tego narodu żmĳ.
— Ani słowa więce ! Powieǳiałem.

Wstaje wzburzony i choǳi.  oniemiały siada z powrotem.

nieśmiało
Wiǳisz, Danton… a wiem dobrze, żem dureń skończony, gdy choǳi o politykę…

i żeś ty bez porównania mądrze szy. O, wiem… Ale… gdy się ma na sumieniu tyle, co ty,
a uż zaczy…


obraca się majestatycznie
Co na przykład?…

czym pręǳej
Ależ… oczywiście, że nic złego… nic we właściwym sensie… tylko przy tych zwario-

wanych rewolucy nych prawach… gwałtownie a cicho No niechże się chociażby dowieǳą,
żeś to ty nawiązał u Batza całą tę hecę z Kompanią Indy ską! — Ale to eszcze nic… po-
myśl za to, ak łatwo może się teraz wydać, żeś właśnie ty miał zostać Wielkim Sęǳią‼ —
Przecie dążenie do dyktatury to dla nich na strasznie sza z wszystkich zbrodni — zdrada
stanu to żart w porównaniu! — Jeśli to wy ǳie na aw… to po tobie.


siada w dobrym humorze

⁵⁰mamy też już serdecznie dość tego rządu adwokatów — adwokatami z zawodu byli i Robespierre, i Danton,
i wielu innych przywódców rewoluc i ancuskie . [przypis edytorski]
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Co ty mówisz? No a któż by mnie to miał zgłaǳić?

Jak to kto? — Komitet przecie! Robespierre wrócił, Danton!…

wpada w gniew
Ten ich śmieszny Komitet mnie by miał tknąć⁈ Albo Robespierre! A niechże sobie

wraca, niech przesiadu e w Komitecie dniem i nocą, niech się sam stanie Komitetem! To
anemiczne chuchro nie przedstawia dla mnie na drobnie sze przeszkody.


zamyślony
No… skoro tak uważasz… tyś mądrze szy…

West, mie że rozum: za mną stoi przecie kapitał; za mną, Człowiekiem ǲiesiątego

Sierpnia, stoi ludność stolicy! — A Robespierre? Cóż on ma za poparcie? Swoich akobi-
nów. Kropka. W Konwenc i musi uważać, żeby ze mną nie zaǳierać, bo wie, że Centrum
— olbrzymia większość — zawsze i wszęǳie stanie po mo e stronie! — Wiesz, czemuś
ty eszcze wolny? — Bo Komitet nie śmie aresztować mo ego przy aciela!


z wahaniem
Tylko… Ale proszę, nie gniewa się, Danton… wiǳisz, Robespierre umie zastraszyć

ak nikt inny. Jeśli zastraszy Konwenc ę… to cię nikt nie poprze. Nikt. — Ponadto —
eśli ty masz Paryż, to on ma prowinc ę, a…


podnosi się z tryumfalnym śmiechem
Ha ha! Niechby spróbował! — Niechżeby spróbował zmobilizować społeczeństwo

przeciwko mnie!
Westermann: a stworzyłem sobie talizman, wobec którego mesmeryczna technika Media

Robespierre’a traci wszelkie znaczenie: to „Vieux Cordelier”. ǲięki niemu ja zapano-
wałem nad mózgiem Franc i. Przez niego wywieram wpływ sto razy silnie szy niż ten
szarlatan. ǲiś uż kilka milionów luǳi myśli, ak a myślę, i chce, czego a chcę: bo
kilka milionów luǳi czyta „Vieux Cordeliera”. West: gdyby Robespierre ǳiś ważył się
mnie wyzwać — to znaczy, że est niepoczytalny.

Wpada wzburzony .

przeszywającym głosem
Georges‼… trochę ochłoǳony Och, masz gościa…

nie rusza się
To tylko a, Camille — przeszkaǳam ci?

Zostań. — Więc cóż, Camille? — Masz, napĳ się. — No? Cóżeś znów zbroił?

chciwie wypił kieliszek wina. Odstawia; półgłosem
Desenne aresztowany, Georges.

po kilku sekundach.
‥ co ty pleciesz, chłopcze?…
zawieszenie

podnosi się, żeby nalać nowy kieliszek
I tak „Vieux Cordeliera” diabli wzięli. Razem z Wielkim Sęǳią.
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histerycznie
Danton: co a mam teraz począć?

wciąż nieruchomy
Wstyǳić się przede wszystkim. Zachowu esz się ak panienka.

Pomyśl: ten przeklęty siódmy numer leży u Desenne’a! — No, ak go Komitet prze-

czyta — to po mnie. pada na krzesło, kryje twarz w rękach O Georges, Georges! I po coś
ty mi kazał pisać takie okropne rzeczy!…


rad, że ma się na kim rozpęǳić
Bom nie wieǳiał, że mam do czynienia z rozlazłym tchórzem! — Proszę barǳo: idź

do Robespierre’a, rzuć mu się do nóg, przysięga , żem cię batem zmuszał do…

zrywa się
Georges! Jakże możesz obrażać mnie w ten sposób!… ochłonął Wiesz doskonale, że ci

estem bezwzględnie oddany — a że Robespierre’owi ręki nie podam, póki ży ę. — Ale
poradźże mi!…


wstaje
Danton: osioł ze mnie, zgoda — ale teraz to uż i ostatni kretyn zrozumie, że trzeba

skończyć z Komitetem. Wiǳisz… nie znałeś ednak Robespierre’a. — Idę prosto do sekc i;
dobrze?…


zaciekawiony
Co?

Nie. Twó plan est ǳiecinny. Ani edne szansy powoǳenia. Sekc e drapnęłyby ci

spod palców, a my byśmy osiągnęli tyle, że by nas wy ęto spod prawa ako buntowników
i stracono bez sądu. — Nie. ǲięku ę.


Danton, taka sposob…

out of all patience ⁵¹
Stul pysk nareszcie! — Więc taka to wasza karność⁈ I cóż się takiego stało właściwie?

Desenne aresztowany! — Czyż wy, idioci, nie wiǳicie, że Robespierre próbu e ocalić
sobie w ten sposób akąś resztkę powagi⁈ Po utrze wypuszczą Desenne’a i na tym się
skończy. A ty, Camille, wydasz nowe pismo u kogo innego.

U ’a odruch protestu; lecz energiczne pukanie przerywa mu. Nie czekając na
odpowiedź, wchoǳi .


Nic z two e dyktatury, przy acielu… pogardliwy znak  Już wiesz — tym

lepie . A teraz, na Boga, bądźcie ostrożni! — Szczególnie ty, poeto! — Przyprowaǳi-
łem ci czystego głupca, Danton. Jeśli go sobie złowić potrafisz — zyskasz nieocenioną
broń przeciw Konwenc i. Bo zapamiętały est ak furiat; a czułego punktu nie ma na nim
w ogóle. Na mnie sze deaudac i, nadużycia, spekulac i — dosłownie nic! — Zaraz go
Bourdon przyprowaǳi.

Wchoǳą  i . Ten wita wszystkich ryczałtowym, niemym ukłonem.

⁵¹out of ail patience (ang.) — straciwszy całkowicie cierpliwość. [przypis edytorski]
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wstaje i podchoǳi
Witamy pana, Philippeaux! Chwali się, że pan nareszcie do nas przyszedł!

zimno
Jeszcze do was nie należę, panowie.
 polityka
Przyprowaǳiłem go, bo przecież sprawę mamy wspólną; on uparł się choǳić wła-

snymi drogami…

podaje gościowi rękę; serdecznie
A w polityce to wielkie ryzyko i eszcze większy błąd. — Czemuż by się pan nie miał

do nas przyłączyć?

cicho i sucho
Bo nie znam waszych celów.

Jak to⁈ Zwalczamy bezprawną dyktaturę Komitetów…

Jak to⁈ Dążymy do zniesienia terroru, co kra torturu e…

rzeczowo
Tak twierǳicie publicznie. — Przyłączę się, eśli się przekonam o rzetelności waszych

zamiarów.

A akiż est w takim razie pański cel?

z naciskiem
Unieszkodliwić Komitet Ocalenia. Aresztu ąc Desenne’a — narusza ąc wolność prasy

— dopełnił zaiste miary swych nadużyć.

tryumfalnie
A wiǳi pan, że mamy wspólną sprawę!

W aki sposób zamierza pan unieszkodliwić Komitet?

To kwestia wymaga ąca wielkiego taktu i przezorności. Komitet stał się sercem pań-

stwa: nie można go zatem tknąć. Trzeba mu od ąć — bez na mnie szego wstrząsu —
zasób właǳy przerasta ący ego kompetenc e; rozǳielić tę właǳę z powrotem mięǳy
właściwe organy — i zostawić go przy pierwotnym, legalnym zakresie funkc i.


w napięciu
No dobrze, ale w aki sposób chce pan to osiągnąć?

z pewnym wahaniem
W razie ostateczności… nawet przy pomocy sekc i zbro nych. Bo wobec woli ogółu

wyrażone bezpośrednio — Komitet nie może stawiać oporu. — Ale w tym celu sekc e
musiałyby prze ść gruntowne przygotowanie moralne i dać gwaranc ę, że powaga rządu
nie dozna u my.
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podniecony
Akurat ten sam plan przedłożyłem Dantonowi. Słowo w słowo ten sam. A właśnie

mam środki pod ręką: Vincent przygotował kilka sekc i dla swoich celów — wystarczy
schylić się i podnieść!


Co za okaz a! Trzeba natychmiast…

ściąga brwi
Ależ generale! Przecie w takim razie brak wszelkiego moralnego przygotowania!

Wbrew woli przeprowaǳiłby pan… zamach stanu.

Byna mnie ! Za zachowanie odǳiałów odpowiada wóǳ. Więc…

zamyślony
N-no tak… eśli woǳowi można zaufać, że nie dopuści do nadużycia sytuac i…

Sposobność edyna! Byle śmiało!

cicho
A czas doprawdy na wyższy…

Trzeba od razu! Jeszcze ǳiś!

przekonany
Tak. Macie rac ę.

No wiǳicie: tymczasem Danton nie chce.
powszechne zdumienie

Zmiłu się, Georges! A to czemu?

Wiesz… zdumiewasz mnie.

No… Danton musi mieć dobre powody…

Powieǳiałem: nie.
chwila pauzy

A zatem tchórzysz pan.

poderwany
Coś ty powieǳiał?…

Że tchórzysz.
 rusza ku niemu.  czeka bez ruchu. Rozǳielają ich.

opanowuje się
Podobna insynuac a nie może mnie dotknąć: est zbyt zabawna. — Philippeaux est Tłum
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zacnym uczonym, ale z masą nie stykał się nigdy. Nie wie zatem, że insurekc i nikt opa-
nować nie może. Sekc e, raz wysłane na Tuileries — mogłyby znienacka zalać Konwenc ę,
roznieść Komitety — a wóǳ patrzyłby na to bezsilny.


Rzuca pan potwarz na świetną dyscyplinę i świadomość obywatelską sekc i paryskich!


łagodnie
Nie: znam masę. — Słowem, towarzysze: nie goǳę się na zamach stanu, ak to

słusznie określił Philippeaux. Musimy natomiast skoncentrować siły w ofensywę czysto
parlamentarną. Musimy otworzyć oczy ogółu i Konwenc i na wykroczenia Komitetów.
Musimy powracać do ataku ǳień w ǳień — aż osiągniemy eden krzyk oburzenia ze stu
tysięcy piersi, aż przebuǳony przez nas naród powali nowego tyrana.


ostrzegawczo
O , Danton… ostrożnie! Jeden fałszywy krok wystarczy, żeby przegrać przewagę nad

Centrum! Przecież to nasz główny atut! Jak go stracimy… co wtedy?

gorączkowo
Właśnie to samo mówiłem!…
 piorunuje ich obu zaciekłym spojrzeniem.

Tak est! Philippeaux ma rac ę: Comsalu⁵² naruszać nie można… na razie. Dlatego,

przy aciele, nie bęǳiemy go atakować wprost — lecz pośrednio poprzez Komitet Bez-
pieczeństwa. Plan kampanii mam gotowy. Bourdon: utro otworzysz ogień. Żąda ścisłe
rewiz i personelu w Comsurze⁵³. Musisz osiągnąć aresztowanie ich głównego agenta,
Hérona.

O, przy aciele — nie tak łatwo despotyzm zdławi nasz głos. Lud nas popiera — bo
wie, że w nas Wolność znalazła ostatnich obrońców. — Odwagi, towarzysze!


mruczy
Tak, odwagi… my mamy się narażać, atakować Komitety w oczy… a on sam, ak się

raz kiedyś odezwie w Konwenc i… to stale w myśl tychże Komitetów.

mruży oczy
Tyś coś powieǳiał, Bourdon?… Nie dosłyszałem?…

zmieszany
Nie… Ja nic…

Chciałbyś, żeby każde ǳiecko prze rzało naszą akc ę? zmienia ton; do wszystkich Gdy

tylko Konwenc a się ocknie i zrzuci sromotne arzmo kilku samozwańców — Republika
bęǳie ocalona. Wówczas wolno nam bęǳie powrócić w cień bezimienne , skromne
egzystenc i. Cisza i spokó wśród powszechnego szczęścia będą nam edyną, lecz słodką,
nagrodą.

Podczas peroracji mrugnął znacząco ku . Goście gotują się do wyjścia.

bierze kapelusz, podaje  ręką

⁵²Comsal — stosowany przez Przybyszewską skrót od . Comité de Salut Public, Komitet Ocalenia Publicz-
nego. [przypis edytorski]

⁵³Comsur — stosowany przez Przybyszewską skrót od .Comité de Sûreté Générale, Komitet Bezpieczeństwa
Powszechnego. [przypis edytorski]
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Może się pomyliłem. Gdyby tak było — odwołu ę, com powieǳiał.

mocno wstrząsa podaną dłoń
Szanu ę was i cieszę się, żeśmy zyskali tak ǳielnego towarzysza.
Odprowaǳa go do drzwi. Za nimi wychoǳi ; na końcu  i .


cicho
O … coś mi się nasz Wielki Sęǳia zaczyna nie podobać…

Da pokó . Już on tam lepie od nas wie, czego mu trzeba.

potrząsa głową
Ale narażać swo e stanowisko w Konwenc i!… naraz podejrzliwie Aach… chyba że…
Wychoǳi z nieufnym spojrzeniem na .

gorliwie podbiega do wracającego 
No?… Rozmyśliłeś się⁈…

Nie. — Słucha za to: zapozna się bliże ze zdolnie szymi oficerami Armii Rewolu-

cy ne , choć ą rozwiążą. Z byłych żołnierzy te Armii zorganizu ecie powolutku garstkę
luǳi pewnych — posiada ących pewien trening wo skowy. Mogę opłacać kilku agen-
tów… I nie trać kontaktu ze stowarzyszeniami ludowymi, choć e też pewno skreślą…


Aha, więc ednak nie rezygnu esz z…

Z dyktatury? Owszem. Tego mam dość. Znuǳiło mi się. pauza Ale dobrze est mieć

garstkę zbro ną pod ręką… na wszelki wypadek.

po chwili, zamyślony, z wolna
Na wszelki… wypadek…
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AKT II
  
Sala posieǳeń w Comité de Salut Public. Prezyduje  ’. , -
-, , , , - i 


w odpowieǳi na żądanie 
Mówcie.

nie wstaje, nie natęża się. Mówi najpowszedniejszym tonem do swej ręki, bawiącej się

piórem na stole
Koleǳy: od trzech miesięcy pewne stronnictwo systematycznie dąży do obalenia rzą-

du. Coraz częstsze, coraz zuchwalsze napaści podkopu ą nasz autorytet. Wiecie, że u De-
senne’a znaleziono numer pewnego pisma, w którym autor wręcz wzywa do broni przeciw
nam, Komitetowi Ocalenia. — A wczora posunięto bezczelność do tego stopnia, że usi-
łowano wyłuǳić dekret paraliżu ący Komitet Bezpieczeństwa.

Czas położyć temu koniec.
pauza. Nagle przestaje się bawić
Koleǳy: oskarżam Dantona i ego fakc ę⁵⁴ ako punkt zborny kontrrewolucy nego

żywiołu we Franc i. Musimy ich unieszkodliwić.
cisza bez tchu

natychmiast
Co⁈ Chciałbyś pozbawić Rewoluc ę e na ważnie szych ǳiałaczy⁈
Czar prysnął. Zamieszanie po podwójnej sensacji.

contra
Istotnie, to szaleństwo!

pro
Ależ Danton nie est ǳia…

niezdecydowany
Billaud ak się rozpęǳi, to miary…

pro, z sarkazmem
Na wyższy czas pozba…

Koleǳy‼! czeka aż się fale ułożąRobespierre, zdumiewasz mnie.Danton— ǳiałaczem

rewolucy nym! — Ma aczysz chyba?
szmer protestu z strony , ’, 

Nie, Billaud. Tylko a pamiętam, a tyś widocznie zapomniał.
-
O, Robespierre, my też pamiętamy!

Przypomnĳcie sobie ǳiałalność człowieka, któregoście ǳiś gotowi potępić…

Otóż to, dale !

⁵⁴fakcja — stronnictwo. [przypis edytorski]

   Sprawa Dantona 




Mów, Robespierre! Mów!

wprost przestraszony
Kpisz z nas, czy co?

No, ciekaw estem…

Koleǳy: Danton stworzył ognisko rewolucy ne z klubu kordelierów w ǳiewięćǳie-

siątym i. ǳiewięćǳiesiątym pierwszym, gdy rewoluc a ust otworzyć nie śmiała pod pres ą
monarchiczne przemocy. Pamiętacie, ak tośmy, akobini, dali się wtedy prześcignąć?


z ogromnym gestem
Ho-ho‼ Pamiętamy, pamiętamy rzeź na Polu Marsowym, na którą Danton spęǳił

Paryż niby trzodę — za czym drapnął na wieś!

zaciekle
I pamiętamy list z sza żelazne , w którym Mirabeau żali się na sumy, akie pochłania

prowokator Danton… sensacja, niedowierzanie, ciche oburzenie że można by doprowaǳić
rewoluc ę do absurdu o połowę tanie . — Lepie nam nie przypomina , Robespierre.

szmer

To potwarz!

Cóż znaczy świadectwo zdra cy Mirabeau? — Koleǳy! nie myśmy powstrzymali pa-

niczną ucieczkę rządu ze stolicy na wieść o zdobyciu Longwy…

I nie myśmy sprowaǳili na Paryż — rzeź wrześniową.

Nie myśmy zdeaudowali osiemset tysięcy podczas urzędowania w gabinecie…

Nie myśmy prowaǳili zbrodnicze konszachty z wrogiem. Nie myśmy stracili rozmy-

ślanie korzyść dwu zwycięstw…

rzuca się na to
To Dumouriez, nie Danton!
-
To nie on, to tylko ego ręka!

Nie myśmy przyrzekali koronę każdemu interesantowi w Europie…

Nie myśmy doprowaǳili Republikę do brzegu bankructwa nieudolną taktyką pierw-

szego Komitetu Ocalenia…
-
I nie my wreszcie, Robespierre, staramy się teraz strzaskać Rewoluc ę — żeby u ść

bezkarnie po tym wszystkim.
chwila ciszy

No cóż, Robespierre? Czy minął uż atak maligny?
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zaczerpnął powietrza
Ani edno z tych potwornych oskarżeń nie est oparte na urystycznie ważnym do-

woǳie.
protest i poparcie

Adwokacki wykręt, Robespierre! Oto czego musisz się czepiać!

Każde z nich est niezaprzeczonym faktem!

okrzykiem reminiscencji przerywa spór
Ach!… À propos dowodów. ǳwoni miarowo. Wchoǳi woźny Proszę zawezwać do

nas obywatela Amar z Komitetu Bezpieczeństwa. zwraca się do kolegi Sąǳę ednak, że
uż przestałeś się upierać przy swe … fantaz i, Robespierre?  sieǳi zamyślony;
może faktycznie nie słyszy pytania Z drugie strony, Billaud… unieszkodliwić Dantona to
nie tak prosta rzecz. Nie możemy go aresztować z dnia na ǳień.

poparcie, szczególnie ’

Rozumie się, że nie. Zorganizu emy kampanię. Trzeba go naprzód szczelnie otoczyć

i zniechęcić mu opinię…

prostuje się
Koleǳy: na stawienie Dantona przed Trybunał — żadną miarą nie mogę się zgoǳić.


drgnął tknięty strasznym podejrzeniem
Robespierre… ty się boisz!

wśród napiętej ciszy odpowiada przyjaźnie kpiącym uśmiechem
Koleǳy: Danton — to ednostka. My — to Rewoluc a. Zamiast pożerać się wza-

emnie ku radości wrogów, chwyćmy go za łapy i zmuśmy, aby nam służył.

O , Robespierre! To poemat rycerski, nie plan taktyczny!

Przyzna ę, że ściąć — łatwie . Słucha cie: estem przekonany, że Danton ǳiałał zawsze

w dobre wierze, wybuch śmiechu; oburzenie; poklask Fatalne ego pomysły dowoǳą tylko
braku zdolności taktycznych — nie zbrodnicze woli. — A teraz wiǳi z przerażeniem,
że każde z tych pomyłek można podsunąć sens potworny. Danton to natura pierwotna,
moralnie słabo rozwinięta. Zagrożony — traci głowę i gotów życie okupić nawet zbrodnią.
ǲiś szale e z strachu: stąd wszystkie ego wybryki. Koleǳy: czymże on est wobec nas?
Przecież on tonie! — Ścinać go — teraz, gdy est prawie bezbronny — to barbarzyński
nonsens.


nienawistnie
Piękną masz duszę, kolego.
-
leniwie, jakby do siebie
Bezbronny est… nieocenione.

Tak est! Jedyną poważną ego bronią był „Vieux Cordelier”. Tym podbĳał sobie umysł

mas. — Skasowaliśmy pismo ruchem pióra. Danton jest bezbronny.
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Zapewne. Jutro Camille zacznie wydawać „Młodego Jakobina”⁵⁵. Bezbronny!

To nic! Danton sam nie umie ani myśleć, ani pisać; więc wystarczy…

ściszonym głosem, mrużąc oczy
… usunąć Camille’a.
napięcie. Cisza

któremu serce stanęło na tercję
. ‥ zdobyć Camille’a, Collot. — To niemowlę chwyta za każdy połyskliwy strzępek

myśli. Stanie się fanatykiem naszych idei, eśli mu e tylko potrafimy efektownie udra-
matyzować. A Camille est bezcenny ako propagator! — Ale nie o tym cielęciu mowa.


Jak ty sobie wyobrażasz przeprowaǳenie tych poetyckich zamiarów?

Aresztować pod błahym pozorem — ak niedawno Héraulta — wszystkich naczelni-

ków dantonistyczne opozyc i w Konwenc i: Delacroix, Bourdon, Merlin de Thionville
etc. Camille sterroryzowany skutkiem swe swawoli nie odezwie się tak prędko; wobec
czego Danton zna ǳie się znienacka dosłownie sam. Uciec nie może, więc z konieczno-
ści przy ǳie do nas. Przy miemy go; a wieǳąc, że całość ego bezcenne osoby zależy od
dobrego sprawowania — bęǳie się wytężać na usługach rządu, aż schudnie.

-
Przy czym skorzysta ze stanowiska, by sprzedawać Anglikom nasze ta ne plany.

Już my go upilnu emy…

wybucha
Stawia ąc Człowieka ǲiesiątego Sierpnia na poziomie szpiclów i fałszerzy asygnatów,

poniżacie samą rewoluc ę!
szmer wzburzenia

przecina go okrzykiem przeszywającym
O‼… Słyszysz, Antoine⁈
 
wśród zdumionego milczenia otwiera drzwi
Obywatel Amar.

Wita , Amar. — Toczymy zaciekły spór o Dantona; Robespierre uparł się go bronić.

Proszę, powtórz mu to, coś mi wczora wieczorem powierzył.

zasiada. Uderzająco miły glos; typowe zachowanie wyższego urzędnika policji
A zatem, koleǳy — ako kierownik śleǳtwa w sprawie szantażu Kompanii Indy skie

komuniku ę wam, że to właśnie Danton pośredniczył mięǳy deputowanymi a bankiera-
mi, co się pod ęli szerzyć korupc ę w Konwenc i. Nie ulega uż wątpliwości, że eśli Fabre
sfałszował dekret likwidacy ny na korzyść szantażowane Kompanii — to nie kto inny
ak Danton nawiązał apetyczną kabałę. Mamy ǳiś dowody.

⁵⁵Camille zacznie wydawać „Młodego Jakobina” — gra słów z tytułem pisma wydawanego przez Camille’a
Desmoulinsa pt. „Stary Kordelier”. [przypis edytorski]
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zbyt gwałtownie
Znam two e dowody. Trzy zdania wśród bredni Basire’a ! Cudowny dowód!

niewzruszony w swej łagodności
Otóż te trzy zdania, Robespierre, znalazły nadspoǳiewane potwierǳenie. — Mowa

była, prawda, o pode rzeniu wśród bandy, że się Danton osobno z finans erą umówił?
uprzejmym spojrzeniem prosi o skorygowanie ǲięki przesłuchom służby okazało się, że
Danton zaczął bywać u Batza z końcem sierpnia. Potem sprowaǳił Fabre’a — wreszcie
przysłano drobne rybki, mięǳy które rozǳielono grubszą a ryzykowną robotę: Chabot,
Basire, Delaunay etc.


Z końcem sierpnia!…

Tak est; to znaczy, Robespierre, bezpośrednio po ǳikim szturmie na Kompanię. Gdy

uż była wygotowana na miękko. Bezradna. Gdy się aż prosiła o tłusty szantaż.
Protokołami zeznań służę ci w każde chwili.
Długa cisza.  podparł szczękę na pięści; nie rusza się.

cichy, zmęczony, smutny — to u niego objawy tryumfu
Och, Robespierre! Two a nieomylna niegdyś intuic a!…
Zawieszenie. Patrzą na ’.

Cóż to panu? Modli się pan?

prostuje się i przechyla ku poręczy. Opuszczona na stół ręka chwyta jakąś kartkę i zaczyna

ją torturować. Oǳywa się do sekretarza, głową delikatnie wskazując drzwi
To, co teraz powiem, nie należy do protokołu.
sekretarz znika momentalnie. Coś w jego twarzy i ruchach zwraca uwagę ’

nawet w tej chwili. — Gdy się drzwi zamknęły
Kładę karty na stół, koleǳy: w rzetelność Dantona — nie wierzę sam.
szmer agresywnego zǳiwienia
 
No więc?… O cóż ci zatem choǳi⁈ — Więc ak mogłeś…

Lecz choćby nawet był fałszerzem i zdra cą… nie goǳę się na ego stracenie.
wstaje. Oǳywa się po raz pierwszy tonem i głosem mówcy
Masz słuszność, Collot: polityka to nie poemat rycerski. Sprawiedliwość, panowie —

est cnotą wszechmocnego Boga. Nam niedostępna; my musimy walczyć.
Trybunał Rewolucy ny nie est sprawiedliwy dźwięki protestu i zdumienia z strony -

,  i ’. To nie sąd: to broń. Ma tępić wrogów, a nie karać winnych.
Trzeba znieść świadomość tego faktu, panowie — i poświęcić sumienie, ak poświęca-
my życie. Fabre, Danton i Chabot popełnili zbrodnię. Za tę zbrodnię zgłaǳimy Fabre’a
i spólników; Dantona, który na cięże zawinił — nie tkniemy.

pomruk
Stracenie Dantona pchnęłoby zamożnych w szeregi kontrrewoluc i. A póki Europie

praw nie dyktu emy — póty neutralność pieniąǳa est nam kwestią życia.
Tracąc Dantona, ednoczymy przeciw sobie większość Konwenc i. Wstrząsamy do

podstaw niezachwianą dotąd wiarę ludu. A przede wszystkim wzniecamy pożar strachu
— i skazu emy się na rząǳenie terrorem.

Panowie: terrorem rząǳi tylko rozpacz.
Wiecie, co to znaczy.
krótka pauza. Cisza doskonała
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Tak est, Billaud: bo ę się. Bo ę się terroru. Tak dalece, że estem gotów na kompro-
misy, upokorzenia, bezprawia — byle go Franc i oszczęǳić.

Dobro kra u wymaga od nas — nikczemności. Łotr i zdra ca Danton musi korzystać
z przywile u wy ątkowe amnestii. Nie wolno nam być sprawiedliwymi.

siada

po długiej, pustej chwili
Co… Robespierre wyznawcą Machiavella? Chyba cię nie zrozumiałem…
słaby szmer zǳiwionego ocknienia

szczerzy zęby
Machiavelli czeka was wszystkich, fanatycy wolności, towarzysze — eden po drugim

pó ǳie tą drogą.
znów długa cisza

zrazu chwiejnie
Tak, ale, Robespierre… przecie otwieramy kampanię na trzech ontach! Tej wiosny

musimy rozbić koalic ę. Pomyśl, akie zwartości wysiłku nam trzeba! — A defetysta
Danton poruszy niebo i ziemię, żeby sprowaǳić pospieszny pokó za wszelką cenę!

-
Maxime: rozstrzyga ąca ofensywa — rządy wewnętrzne — tworzenie nowych insty-

tuc i w każdym ǳiale społecznego życia. I mielibyśmy przy tym tolerować tego wście-
kłego buldoga u łydek? Skąd czas, skąd siły na odpieranie coǳiennych napadów?


Koleǳy: eśli Danton est przy zdrowych zmysłach, to musiał po ąć, że Komitet obalić

się nie da. Kapitulac a Dantona est kwestią kilku dni.

z wolna
A eśli… nie, Robespierre?

po krótkiej przerwie bez tchu
To pó ǳie pod topór. Ale wtedy… głosem trochę zmienionymKoleǳy, te ostateczności

musimy zapobiec.
 
pospiesznie
Obywatel Vadier w barǳo pilne …

Prosić!
Nie czekając na odpowiedź,  odtrąca   i wbiega. Czerwony z irytacji

przystaje u stołu.

Znów zaczyna ą! Tego uż doprawdy za wiele! — Goǳinę temu był nowy atak na

Comsur…

Gǳie⁈

No w Konwenc i przecie! Moi droǳy, ale to uż pachnie zamachem stanu! ǲiś po-

stawili na swoim: aresztowano nam Hérona!
 zastygł, blednąc śmiertelnie. Okrzyki oburzenia i zaskoczenia.

Kto to taki?
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Héron⁈ Ależ kierownik polic i polityczne , edyny pewny agent, akiego mamy. Bez

niego esteśmy bezsilni. Tracimy kontrolę nad Paryżem.

To tak, akby Konwenc a rozwiązała nasz Komitet.
-
Kto zaczął?

A któż by, eśli nie Bourdon de l’Oise?
Cisza. Patrzą na siebie.

Twó bezbronny Danton, Robespierre.

Oto ego kapitulac a.

zerwał się. Wypieki pod oczami. Cicho
Chodź, Saint-Just.

A wy dokąd?

w pasji
Pogadać z Konwenc ą! Każę im odszczekać każde słowo tego idiotycznego dekretu.

Odstawię ci two ego Hérona, Vadier, never fear ⁵⁶.
wybiegają

Co? On broni Dantona?

H-ho , ale to jak! — Jeszcze mi gorąco.

Jeśli nie oszalał — to chyba płonie grzeszną miłością do te nieprzysto ne mordy.

zamyślony, z opuszczonymi oczami
Hm… Moi droǳy: w gruncie rzeczy nikt z nas nie zna Robespierre’a. Bóg eden wie,

co się kry e za tymi zawsze agresywnymi oczami…

Nie, panowie. Zapomnieliście, że zguba Dantona — est zgubą Camille’a Desmo-

ulinsa. Zapomnieliście, z akim uporem Nieskazitelny⁵⁷ kompromitował u akobinów
swą popularność w obronie tego małego wariata. — Dla mnie — zagadki nie ma.


Podobne brednie mógłbyś pozostawić historykom. — A Robesipierre ma rac ę, pa-

nowie; to fatalna sprawa. Jeśli strącimy Dantona — trzeba się bęǳie potem trzymać
terrorem, to fakt.


Trzeba być histerykiem, żeby się terroru obawiać.

znużony

⁵⁶never fear (ang.) — nie bó się. [przypis edytorski]
⁵⁷Nieskazitelny — tak nazywano Robespierre’a ze względu na ego bezinteresowność i uczciwość. [przypis

edytorski]
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Trzeba być durniem, żeby go lekkomyślnie sprowaǳać. Stworzymy sobie ponadto
straszliwy precedens. — Ale… nie mamy wyboru.


Swo ą drogą… ten, co wymusi na Konwenc i dekret oskarżenia — weźmie na siebie

odpowieǳialność potworną…

Ponad luǳkie siły.

Od tego nas właśnie wybrano.

No — kontynuu my obrady, panowie. Korespondenc a Barthélémyego z Genewy na

porządku ǳiennym. — Za pół goǳiny dwu z was zechce prze ść do hali. Może delegatom
trzeba bęǳie pomocy.

ǳwoni. Ukazuje się woźny
Zawoła pan którego z sekretarzy.

  
Westybul Konwencji. Trzy wejścia: na lewo na salę, w głąbi do parku, na prawo w krużganek.
Po lewej na przoǳie ławka, w głębi grupa fotelów dokoła stołu.  choǳi naelektryzo-
wany;  wbiega z sali.


No i cóż, mały? Przepadł Danton, co? Pogrzebali go?

żarliwie
Jakże a mogłem na edną chwilę o tobie zwątpić! Georges: przebacz mi tę minutę

niepo ętego zaślepienia.

chwyta go za ramiona
Strachu, przy acielu. Na zwykle szego strachu. Ale ǳiś nabrałeś nowe otuchy, co?

Odważysz się znów chwycić za pióro?

Danton: na takie żarty niie pozwalam nawet tobie.

chwyta go wpół i ściska
Co, nie pozwalasz⁈ ściska mocniej Jeszcze nie pozwalasz?

umiera
Mm-n-mm… o !
 uwalnia go, lecz przytrzymuje za ramiona.

tryumfalnym półgłosem
Chłopcze: czy ty rozumiesz, żeśmy zmietli Komitet Bezpieczeństwa⁈ Od ǳiś szpicle

nie mogą nam szkoǳić. — Od ǳiś luǳie uczciwi mogą oddychać… i ǳiałać. ciszej,
gorącej Za tyǳień Wielki Komitet przestanie istnieć. Za osiem dni Paryż bęǳie miał
wybór mięǳy Sądem Ostatecznym na ziemi — a mną.


zafascynowany
Georges: kra skatowany woła cię na pomoc! Ty eden słyszysz ten krzyk. Sam eden

przeciw tysiącom furiatów, wyrwiesz O czyznę z rąk e oprawców. — Danton… esteś
wielki.
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klepie go wesoło w ramią
Marny pochlebco!

ciszej. Splata nerwowo ręce
Georges: wyślĳ mnie na śmierć. Chcę dla ciebie zginąć.

wybucha przyjaznym śmiechem
Pisz lepie , zamiast ginąć… cóż mi po twoim trupie?
Z wnętrza wchoǳą ,  i .

podbiega i ściska 
Brawo, Bourdon! Bravissimo, bracie! Toś im dał nauczkę‼!

z drugiej strony 
Wiwat Bourdon! Niech ży e pogromca Comsuru! — He , Camille…
Porozumiewają się i znienacka podnoszą zwycięzcę.
, nie przygotowany, chwieje się i protestuje.  słabnie ze śmiechu.

ugina się
O !… — Hop, Bourdon — nie mogę. — Uff!
rzuca się na fotel i wachluje chusteczką

pomógł pogromcy zleżć; ściska mu obie ręce
Kolego: przez mo e usta ǳięku e ci Franc a. Tobie zawǳięczamy pierwsze wielkie

zwycięstwo: tyranii Komitetów zadałeś ranę, która się nie zagoi.
głośniej To zwycięstwo, towarzysze, utwierǳi przy nas lękliwą większość. Za parę dni

chwycimy za ster rządu i Franc a przebuǳi się do życia po ohydnym koszmarze Terroru.
Za tyǳień sto trzyǳieści tysięcy młodych obywateli wróci do spoko ne pracy. Krew

nasza przestanie żyźnić glebę naszych granic.
Za tyǳień uściskacie tych, oo ęczą ǳiś po lochach nowych Bastylii za to, że śmieli

żądać powszechne wolności. Fabre padnie wam w ramio…

niespoǳiewanie jak wystrzał
Co… ten fałszerz⁈
konsternacja

Więc pan wierzy w tę potwanz bezwstydną, w to szatańskie kłamstwo Komitetów⁈

Fabre! Ten poeta o sercu gołębim!…
 i  zamieniają prywatny uśmiech.

wkracza mięǳy nich i obniża za każdym słowem magnetyczną temperaturę otoczenia
Panowie: im dłuże patrzę na waszą taktykę… tym mnie was rozumiem. Ja też żądam

zwolnienia — dla niewinnych — ale nie dla takiego Fabre’a! Ja też pragnę całą duszą
powrotu do warunków normalnych — ale nie za cenę katastro państwowe !

Podminowaliście Komitety, na których leży ǳisia cały ciężar rządu — a nie stwo-
rzyliście dotąd organu, co by był gotów właǳę po nich prze ąć! Ależ w takim razie, eśli
Komitety nagle runą — to państwo musi się zawalić ak wysaǳona forteca! Każde ǳiecko
to zrozumie! Czy wy ze mnie kpicie?


A skądże ty wiesz, Philippeaux, czyśmy nie znaleźli or…
urywa pod wymownym spojrzeniem 
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radykalnie odwoǳi uwagę
Mó drogi: skoro ci się nasza akc a nie podoba, to po coś się mięǳy nas pchał?

zdumiony
Ja!… Ależ to wyście mnie wciągnęli!…
Jakaś tragiczna głowa wysuwa się lękliwie z wejścia na prawo i krzyczy przejmującym

szeptem.
 
Danton!… Dan-ton‼…

odwraca się gwałtownie — daje znak  i podchoǳi
No?…
 odwoǳi uwagę reszty. Pod jego naporem  zaczyna się obrażać.
Sekretarz Comsalu wyłazi z mroku, lecz przylepia się do ściany i bezustannie śleǳi

wszystkie dojścia.

Billaud oskarżył pana o zdradę stanu. Wszyscy prócz Robespierre’a chcą pana zgłaǳić.
dwie sekundy wyraźnej ciszy

wyprostował się tylko. Ręce lekko wzniesione w odruchu opadają spokojnie
Tylko mnie?

trzęsie się
Nie — tamtych panów też — zna ą wszystkich…
chce uciekać

chwyta go za ramię
Stó !

frenetycznie
Jak mnie kto pozna, pó dę pod nóż!

Opór Robespierre’a szczery czy udany?

wĳe się
Czy a wiem⁈ — Iǳie ktoś! Iǳie‼
szamoce się

Co Saint-Just?

dostaje konwulsji
Popiera wnio… z głową wykręconą ku oknu Chryste Panie, to on‼!
 uwalnia go i odwraca się momentalnie.  mierzy salę błyskawicą okręż-

nego spojrzenia, po czym rzuca się w korytarz, skąd przyszedł.

donośnym szeptem przez salę
He — wy tam! słyszą Znika cie! z gestem Znika cie! Idą‼
 rozumie pierwszy i wciąga wszystkich w przejście do sali.  przechaǳa

się, pogodnie zamyślony.
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bez kapelusza — wchoǳi pierwszy, za nim -
. ‥ tędy wczora , a były dopiero pąki. Zresztą to i tak spostrzega . Nie reaguje

ani wibracją głosu barǳo wcześnie. Tego roku wiosna ma temperament.

podnosi z odległości rękę na powitanie. Tylko do ’
Wita cie, kolego!

z neutralnością doskonałą
ǲień dobry.
Z -  zamienia wrogie spojrzenie. Przechoǳą. Słychać, jak w piąć

sekund później, sam czas w Konwencji przystaje razem z sercami.  odwraca się ku
lewej i patrzy za kolegami z takim natężeniem nienawiści, że ohydny profil, zbudowany na
szczęce jak wał kamienny, przybiera pewną absurdalną piękność.


wbiega przerażony
Danton… oni na mó dekret‼!

Więc leć i broń go, safanduło! Dale !

opiera się o ścianę
T… to a go mam bronić⁈…  jeszcze suchszy niż zwykle wsuwa się nieznacz-

nie; z założonymi rękami opiera się biodrem o stół i słucha Robespierre wściekły. Konwenc a
odwoła na kolanach. Comsur dostanie Hérona z powrotem… ale nie zapomni! — Wyle ą
mnie od akobinów eszcze ǳiś! — Chodźże i rycz co sił, inacze diabli nas wezmą!


Nie trać czasu. W lewo zwrot!…

przeobraża się. Podany naprzód, posuwa się o krok ku 
Dan-ton: mnie śleǳtwo w sprawach Fabre’a i Vincenta dreszczem nie prze mu e.

Danton: nie dla własne uciechy napadam Komitety ǳień w ǳień.
ramiona Philippeaux opadają
Mnie, Danton, nie ogłoszą dyk…  rzuca się na niego. Wśród szamotania, coraz

głośniej. .. tatorem na czerepach…  przywarł do niego, zgniata mu dłonią usta.
 wywĳa się dołem, krzycząc. ‥ Komitetu Ocalenia. za późno już.  dyszy,
trzęsąc się z gniewu. Twarz  przybrała odcień gliny rzeźbiarskiej. —Wiǳąc, że
się zamach na wolność słowa nie powtórzy,  spokojnie zmierza ku ławce Więc ja się
za ciebie nie poświęcę. zasiada Idź i broń swo ego dekretu.

 wraca i staje przy drzwiach.

nachyla się ku  z szatańskim uśmiechem
Idź i broń swo e skóry, Bourdon. Gdybym ja cię poparł, bracie — sieǳiałbyś utro

w La Force ⁵⁸.

podrywa się
Co… uspokojony Strasz swo ą ciotkę takimi bzdurami.
 wsuwa się cicho. Wkłada papiery do teki obok .

Wiǳiałeś tego młoǳieńca? To sekretarz Comsalu. Przyniósł mi nowinę, że chcą mnie

stawić pod sąd.  zgalwanizowany podnosi się z wolna Uspokó się: tylko mnie

⁵⁸La Force — więzienie w Paryżu, w którym osaǳano więźniów politycznych. [przypis edytorski]
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ednego. O was nic nie wieǳą… na razie. Ale spróbu … spróbu no mnie opuścić! pauza
Raǳę ci teraz: napraw coś popsuł! Raǳę ci‼ — A pręǳe : niezdrowo ze miną rozmawiać.


z dłońmi u skroni, prawie błędnie
Jezu… miłosierny… Jezu… cicho, eksplozywnie A wieǳiałem, że na tym się skończy!

Wieǳiałem! — Wieǳiałem!…
Ręce mu opadają. Rozejrzał się tępo. Zmierza ku wyjściu.

wskazuje ku podłoǳe w stronę sali; cicho
He , Bourdon!
 zawraca. Powoli, prawie chwiejnie, znika w przejściu.  odprowaǳa go

uśmiechem; na widok przerażonego ’ przeczuwa obecność jeszcze innych świadków
— obraca się błyskawicznie i staje oko w oko z .


dygoce od stóp do głów. Ledwo dobywa głosu
A… łotrze… plugawy… łotrze…
 razi go wzgardliwym spojrzeniem.

Philippeaux!… Oszalałeś⁈…

płonie jak smolny wiór. Siły cielesne nie dorównują natężeniu pasji
Więc państwo ma się rozlecieć w kawałki… żeby Danton bezkarnie mógł ukraść

koronę? — Więc po to zwalczamy stan wy ątkowy, po to szturmu emy Komitety —
żeby Danton nie stanął przed sądem mięǳy podżegaczem Vincentem a fałszerzem Fa-
bre’em⁈!… chwyta się za głowę O, cóż ze mnie za kretyn, Chryste Panie… znów do -
 ciebie, bydlę, nie prze rzeć od razu! spluwa przed nim Tfu.

odchoǳi

z gorzkim śmiechem
Tonący okręt, co, szczurze wande ski?

przystaje; przez ramię, żarliwie
Da Boże, aby czym pręǳe zatonął!

Lećże do Komitetów i donoś! Wynagroǳą cię suto — ak Chabota, co trzeci miesiąc

sieǳi…

Oni cię zna ą, po co im donosić? — Zresztą czy oni lepsi? załamuje się. Coraz ciszej

O nieszczęsny… nieszczęsny mó kra u…
Wychoǳi.  pada zmęczony na ławkę.

przechoǳi do niego
Kiepsko, Danton. Nie może być gorze .

uprzejmie podnosi oczy
Uciekasz?

Spoǳiewam się! — O , Danton: aleś nam bigosu nawarzył tym dekretem, nno! —

Ile razy a cię przestrzegałem, że nie można przesaǳać⁈ Pókiśmy mieli Centrum w garści,
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póty można się było utrzymać. — Masz teraz: sprowokowałeś Robespierre’a, no i wydarł
ci właǳę nad „Niziną” ednym szarpnięciem! Parlamentarnie — esteśmy pogrzebani.


sennie
E-ech. Bourdon może wszystko naprawić.

Naprawić! — Wykluczone. Robespierre est naprawdę zły. Wysłałeś biednego Bour-

dona na pewne stracenie.

z goryczą odwraca się od okna
A ty — uciekasz!

przez ramię
Cóż mu to pomoże, eśli się dam pogrzebać razem z nim? zamyśla się Prawdę mówiąc,

Danton — a nie wiem, ak ty się teraz zechcesz wygramolić. Dałeś sobie odebrać wpływ
na szerszy ogół — „Cordeliera” — a ǳiś przegrałeś bezpowrotnie wpływ na Konwenc ę.
Słowem — esteś bez broni. — Cóż poczniesz, ak cię naprawdę oskarżą w Komitecie?


Już mnie oskarżyli, bracie, słyszałeś przecie.

prawie ubawiony
Więc to prawda⁈

sennie
Niestety.

zamyślony chwyta się za brodę
Ou, pssssiaa kreew… żywo W takim razie, Danton — trzeba znikać. Prestissimo⁵⁹

upewniwszy się, że  nie słucha — przysiada się do rozwalonego  i zaczyna,
barǳo prywatnie Pod tym względem esteś w położeniu szczególnie korzystnym: zwróć
się do Ministra w sprawie przebycia kanału. Przepustki do wybrzeża dostanę z łatwością.
Drapniemy eszcze ǳiś w nocy.


z szyderczą melancholią
A o czyznę na podeszwach zabierzemy, co?

zdezorientowany
Nie stoisz na trybunie, Danton — cóż to znów za pomysł? po krótkiej pauzie, ciszej

Przy acielu, raǳę ci, wykop nas obu — póki droga otwarta.

Droga zamknięta, braciszku. Zerwałem z Pittem.

gdy oǳyskał głos
Na rany Zbawiciela… po co?‼

Tak chciało dobro państwa. Wróg Franc i est wrogiem moim.

skombinował

⁵⁹prestissimo (wł.) — ak na szybcie . [przypis edytorski]
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Czyli że Twelve dał ci odprawę. — Wiesz, Danton: to szkoda.  sennie wzrusza
ramionami. Partner postanawia go rozbuǳić Słucha no, mó miły: zarżnąć a się za cie-
bie nie dam. Zachoru ę teraz na dwa dni; eśli mnie w tym czasie nie wydobęǳiesz —
przysłużę się Komitetom informac ami, a zrobię to zręcznie niż Chabot. — Pamiętasz
naszą mis ę w Belgii, co?… À bon entendeur, salut ⁶⁰.

chce odejść

rzeczywiście rozruszany, unosi się i ryczy pod tłumikiem
Tchórzu bezwstydny! Czy myślisz, żebym tu sieǳiał i ziewał, gdyby mi coś napraw-

dę groziło⁈ Pędrak ze mnie, czy co, żeby mnie taki Robespierre mógł ednym palcem
przewrócić? Co innego spotwarzać Dantona za plecami, a co innego — tknąć go!


Dwa dni, Danton. — Do wiǳenia.

He , Lacroix! Po ile teraz cenne koronki flamanǳkie?…  drgnął; zawraca

trochę niepewnie, blady z gniewu.  podchoǳi do niego; twarzą w twarz One cię
ze mną związały… oplątałeś się w nie… zaznacza stryczek Nie próbu lepie zrywać tych
miłosnych więzów… nie próbu ! Mam rezerwy, o których wam się nie śniło. 
niecierpliwie wzrusza ramionami ale powiem ci tyle: teraz ja sam wkraczam w szranki.
Rozmówię się z tym Robespierre’em, co uda e, że chciałby mnie wyzwać; a eśli go sobie
za pół goǳiny nie owinę na palcu — to możesz iść mnie denunc ować.


sucho
Zobaczymy. odwraca się i wychoǳi
 zwraca się ku ławce. Przez drzwi słyszy głos mówcy; zaciekawiony otwiera je

szeroko i słucha, oparty o futrynę ze smutnym uśmiechem.
  ’
natężony do maksimum siły influencyjnej
…przemocą do sali ta nych obrad i zażądał trzech głów. Upatrzył sobie trzy filary

nasze administrac i finansów. Znacie go. Znacie ego trzy ofiary. Wszystkich czterech
zresztą wiǳę stąd.

Nazwaliście ich „pobłażliwymi”? Oto ich pobłażliwość. Panowie! Rozbiliście fakc ę, co
chciała udusić Republikę w krwi, panice i głoǳie. A teraz — ulegacie bezmyślnie drugie ,
daleko groźnie sze , które ukryci woǳowie ma ą zysk osobisty za edyny cel — a nie
zna ą przesądów moralnych. Spełniacie potulnie wolę luǳi, którzy z pełną świadomością
prowaǳą państwo w przepaść. — Przebudźcie się, panowie — i czuwa cie.

Namiętne oklaski.  mruży oczy i wybucha krótkim gorzkim śmiechem. Nagle:

Camille!… Chodź no, posłucha .
 podchoǳi.
  ’
przezwycięża długi aplauz
Poznaliście swą omyłkę, panowie. Nie sąǳę, aby podstępnie wyłuǳony dekret aresz-

towania wart był dalsze straty czasu. Skreślcie go i prze dźcie do ważnie szych spraw.
Huczne oklaski.  zamyka drzwi. Patrzą na siebie.

po dłuższym milczeniu
Ja ci zosta ę, Danton.

Zapewne. Aż do chwili, gdy Robespierre palcem na ciebie kiwnąć raczy.

⁶⁰À bon entendeur, salut (.) — pozdrowienia dla uważnego słuchacza; w znaczeniu: mądre głowie dość dwie
słowie. [przypis edytorski]
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siada ciężko

łagodnie
Nie znasz mnie eszcze, Danton. — Powieǳiałem ci, że chciałbym dla ciebie zginąć.

Okazu e się, że zna dę wkrótce sposobność dowieść ci, czy to był azes.

posępnie
Dużo mi tym pomożesz… podrywa się nagle, oǳyskując żywotność Ale któż wiǳiał

od razu o śmierci ma aczyć! Przecie ani mnie pod nóż nie spieszno, ani Komitetom do
rozprawy ze mną! Podnieść rękę na Człowieka ǲiesiątego Sierpnia — to obłęd, na który
nie stać nawet sfiksowanego studenciny Saint-Justa! Franc a zerwałaby się ak eden mąż!


potrząsa głową
Wiesz… a zaczynam tracić wiarę w lud.

znacząco a tajemniczo
Lud zna swego pana, chłopczyku…
Hehe! Zacny Robespierre śni urocze sny o potęǳe… emu nie wystarcza kierować

wolą mas: on chce opanować człowieka aż do kości, przerobić każdą ednostkę przemocą
na swó papierowy ideał — I takich krwawych Chrystusowych maniaków pełno zresztą
w każdym kra u. Ja, mo e ǳiecko — znam luǳką naturę. Zamiast ą bezmyślnie atako-
wać, dogaǳam e . W tym ta emnica mo e potęgi. Wystarczy mi powieǳieć trzy mądrze
dobrane słowa, a całe tłumy lgną do mnie i słucha ą, i ubóstwia ą mnie. — On tymcza-
sem — za cenę okrutnego wysiłku zmusi czasem lud do uległości… na krótką chwilę, po
które następu e reakc a: coraz ǳikszy strach i śmiertelna skryta nienawiść.


potrząsa głową
Da pokó . On ma niepo ętą właǳę nad masą.

Haha! Właśnie: póki na nią patrzy. Oparcia on w ogóle nie ma. Cała ego potęga

to magnetyczne kuglarskie sztuczki, znane każdemu oszustowi na armarku… dlatego mi
tak gładko odbił Konwenc ę; i dlatego Konwenc a wróci do mnie, gdy on tylko ze ǳie
z trybuny. A est tak zaślepiony, że sobie właśnie masę obrał za fundament dla swych
ambitnych zamysłów… nie przeczuwa, że ma w nie zaciekłego wroga! — Ja się do ludu
nie łaszę ak on; brzyǳę się pospólstwem, wolę dobre towarzystwo. Ale gdyby naprawdę
doszło do starcia — gdybyśmy się oba odwołali do ogółu — cała Franc a rzuciłaby mi się
na pomoc… przeciw niemu.


poniesiony
To wyzwĳ go! Niechże się z tobą zmierzy!

Nie, po co? Nie chce mi się wytężać. — Przeciwnie: po ednam się z nim. Otworzę

mu oczy na ego fatalną pomyłkę; ukażę mu e straszne dla niego, a uż barǳo bliskie,
skutki; przekonam go o swe przewaǳe — i podam mu rękę. Jeśli est przy zdrowych
zmysłach, ulegnie mi. Naprowaǳę go na właściwą drogę do… do celu. Razem położymy
koniec te krwawe szopce.


Georges: eśli ratunek leży w kompromisie z Robespierre’em, to tysiąc razy wolę

zginąć.

klepie go w ramię
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Wyrośniesz z tego, mały.

z uderzającą intensywnością
Nigdy — póki pamiętam.

z lekka zǳiwiony
O, aż tak?… Ale pociesz się: to nie my, to on musi się zgoǳić na kompromis. —

A gdyby się nawet miało okazać, że Robespierre nie est zupełnie normalny — no, to
mam środki obrony w pogotowiu. A on nie.


zaciekawiony
Jakie środki?

nasłuchuje
Dowiesz się… No, uż odśpiewali requiem nad naszym dekretem. Wiesz co, mały —

chodźmy. Przeczuwam, że wnet ktoś tędy prze ǳie. A taki mnie zd ął wstręt do roǳa u
luǳkiego, że gotów bym dostać tors i na widok koleżeńskiego pyska. wyjrzał przez okno
A co, nie mówiłem? Pręǳe , chodźmy.

W drzwiach mĳają się z  i . Wymiana spojrzeń, bez pozdrowienia.
Wychoǳą.


półgłosem
Tego turbota faszerowanego trzeba bęǳie wkrótce wypatroszyć.

z naciskiem nie odpowiada i czeka chwilę, by to uwydatnić
Hałasu nie ma. Usłuchano zatem. Możemy tu poczekać.

na punkcie miłości własnej istna mimoza
Coś tobie też uż Dantona żal, ak wiǳę?

Franc i mi żal. Stroić żarty na temat tak groźnego dylematu, to — nikczemność.
 czerwieni się jak indyk, lecz powrót samozwańczych delegatów przecina ledwo

nawiązaną sprzeczkę.

znużony siada z satysfakcją
Uff! — No, to by było załatwione. — Ach, przyszliście też?

Jako rezerwa.

Cóż, opierali się?

Ani śladu. Starali się nie zemdleć. Bourdon wykazał, że dekretu ąc aresztowanie

głównego ich agenta, Konwenc a złożyła Komitetom na głębszy hołd. Uch! — No, pa-
nowie — wraca my,

wstaje
-
Zaraz. — Robespierre, nie traćmy czasu w Komitecie: przekonałeś się teraz, że Danton

nie myśli składać broni…

A więc?…
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patrzy na czubek prawego trzewika
Panowie: zgoǳę się na fatalną konieczność, eśli ą uznam. Naprzód spróbu ę pozyskać

Dantona i Desmoulinsa dla rządu; mam powody przypuszczać, że mi się uda — gdy
Danton zrozumie swą sytuac ę. Gdy wykonam ten zamiar, odpowiem wam tak lub nie.


Chcesz konferować z tym zdra cą⁈

Barère, ten uroǳony pośrednik, zaaranżu e mi spotkanie.

Ty, Robespierre, miałbyś się ubiegać o audienc ę u Dantona —⁈
-
Błagać go o podanie ręki!…

rusza ku drzwiom; swobodnie
Och, moi droǳy, a cóż znaczą upokorzenia, gdy choǳi o państwo? z wesołym śmie-

chem Padłbym mu do nóg w razie potrzeby!
  
Café de Foy, chambre séparée. Stół nakryty.  w stroju wieczorowym.  -
, , .


George, co tobie? Uspokó że się!

ignoruje go, ale przystaje, wyniosły
Czy bęǳiemy bezpieczni, Lacroix?

objawia jedną stroną ust swój niemiły uśmiech
Tam waru e gospodarz… drzwi główne Tu a sam. tylne, w tapecie Przez ściany nie

słychać.

To dobrze, patrzy na zegarek Za trzy ósma… znów zaczyna choǳić

Wiesz, George… mam do ciebie żal. Pomyśl: Nieskazitelny prosił — pokornie prosił

Dantona o posłuchanie! — Trzeba było przy ść o pół do ǳiewiąte , możliwie w szlaoku,
zamiast się wystroić i czekać — niechby poczuł przyna mnie , że mu wyświadczasz łaskę!


wciąż uśmiechnięty, z głową rozkosznie przechyloną wstecz
Swo ą drogą… czas był na wyższy okazać się łaskawym, co, Danton?

znów patrzy na zegarek; gwałtownie
Wynoście się! Już ósma! — Camille: ty — prosto do domu!

George, zlitu się; nie psu mi przy emności! George, a muszę być świadkiem ego

upokorzenia! A wiesz, uży sobie, Danton! Pamięta : buty sobie o nas chciał ocierać!
Danton, odpłać mu się! Zegnĳ go, wiesz, tak!


Idioto. — Ty, Bourdon, też do domu.
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najspokojniej
Nie. Muszę się przekonać na własne uszy, ak sprawy sto ą — żebym wieǳiał, ak

postępować w Konwenc i.

Bęǳiesz tak postępował, ak ci każę, a podsłuchiwać nie śmiesz!

wstaje
Minęły te czasy.
Znikają wszyscy przez drzwi tylne.

wchoǳi tiré à quatre épingles⁶¹, aż odmłoǳony. Podaje wrogowi rękę z doskonałą,

sztuczną serdecznością światowca
Dobry wieczór — czekał pan? Barǳo mi przykro.
siada

siada po nim, nieufny, świadom braku kultury towarzyskiej u siebie
Czemu się pan nie dał zaprosić na kolac ę? Zapewne przestrzega pan diety?

z serdecznym, jakby młoǳieńczym, śmiechem
Na miłość Boską! Mam chyba czas eszcze na cukrzycę lub katar żołądka?

zdezorientowany, coraz barǳiej ponury
Czyli że obawia się pan trucizny‥

zachwycony
Więc albo diabetyk, albo maniak? na wpół poważnie; troszkę ciszej Swo ą drogą — to

dość zrozumiałe, że w pańskich oczach… estem człowiekiem chorym.

czuje banderillę⁶², ale jej nie wiǳi. W każdym razie ma tego dość. Po krótkiej pauzie
Robespierre: po co mnie pan wzywał?

O, wiǳi pan: tak to lubię, opiera się wstecz, zarzuca nogę na nogę, zmienia doszczętnie

ton, nawet głos Danton: manewry pańskie paraliżu ą rząd. Przegrał pan dawno, lecz nie
śmie się pan poddać. — Otóż z pewnych względów, Danton, wolimy zachować niż…
usunąć pana. Jeżeli się pan wyprze swe kontrrewolucy ne opozyc i, wystąpi energicznie
przeciw nie i nastawi swą katarynkę Desmoulinsa na nową melodię — gwarantu emy
panu bezpieczeństwo, a nawet — przychylność opinii. Sąǳę, że pan skorzysta z te nad-
spoǳiewanie przychylne koniunktury.


żadną miarą nie może się połapać
Robespierre — zapomina się pan. Stawiałem i będę stawiać opór Komitetom do

ostatnie kropli krwi. Dobro narodu est mi edynym prawem. Oto mo a odpowiedź na
pańskie obelgi.


dłonie oplótł o kolano, głowa lekko pochylona. Podnosi oczy spod kości czołowej; głosem

nieco matowym
Danton: proszę bez azesów. Ja pana znam.

⁶¹tiré à quatre épingles (.) — wymuskany. [przypis edytorski]
⁶²banderilla — włócznia używana w walce z bykami. [przypis edytorski]
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poderwany, wybuchem maskuje niepokój
Co to ma znaczyć⁈

patrzy na swoje splecione ręce
To znaczy, żem pana… zrozumiał. Późno wprawǳie, bo dopiero te esieni. Lecz teraz

znam pochoǳenie pańskiego ma ątku. Pańską dyplomac ę z wrogiem — o życie króla,
o koronę, o pokó . — Tego bilansu nic uż pogorszyć nie może.


trzyma się mocno. Pochylony nad stołem, łagodnie
Maxime: kto panu wmówił te brednie?

jakby nie dosłyszał
Wiǳi pan zatem, że „dobro narodu” brzmi w pańskich ustach trochę… niegustownie.

Ale — dla pewnych powodów — ukrywałem po ǳiś ǳień swą smutną wieǳę. I go-
tów estem okłamywać opinię nadal; z oczu  tryska snop iskier; zrozumiał gotów
estem zapewnić panu bezkarność, eżeli pan prze ǳie na stronę rządu. twarz 
straciła swój posępny wyraz, stała się napięta, ironiczna, przybrała bystre wejrzenie Tylko —
to uż nie bęǳie intryga o dwu lub trzech obliczach, przy acielu!


po chwili skupienia nagle podnosi głowę
Mówmy po luǳku, Robespierre. Tak est: ma pan nade mną przewagę. Ale ostrze-

gam: rządowi — sławetnym Komitetom i Konwenc i — nie poddałbym się, nawet gdy-
bym był pokonany. Przed niższymi od siebie nie uchylę czoła.


prawie z politowaniem
Rząd — niższy od pana⁈

Jak każdy tłum — od wybitne ednostki.  gwałtownie podnosi głowę.

Przybiera naraz wyraz baczny i twardy Nie upokorzę się przed tym mobem⁶³. Oskarży
mnie pan? Barǳo proszę. Bez trudu zmiażdżę te puste oszczerstwa… spręża siły, by suge-
stią wymusić odpowiedź a dowodów — nie może — pan mieć… wszystko na nic. Natężona
pauza. —  zmienia taktykę. Otwiera flaszkę, nalewa oba kieliszki Dobrze, Robe-
spierre — pogadamy bez azesów. — Proszę — skoro się pan trucizny nie boi? trącają się
i pĳą,  z doskonałą obojętnością. Po pełnym hauście  odstawia kieliszek.
Pochyla się naprzód, ze skupionym uśmiechem Garǳę waszym rządem, Maxime; garǳę
nim, ak — pan — nim garǳi.

Szeroki krąg nasze pogardy, przy acielu, obe mu e całą Konwenc ę, oba Komitety. Ale
oba robimy wy ątek — i to dla tego samego człowieka. pauza. Ze ściągłym uśmiechem Wie
pan przecież… dla kogo?… męcząca przerwa.  wytęża się, by ukryć za martwą
maską fakt, iż jest kompletnie zmistyfikowany.  podejmuje, ciszej i z ǳiwacznym
ciepłem Publicznie tego nie powtórzę — ani tak zwanym przy aciołom się nie przyznam.
Stąd też to pierwsze wyznanie sprawia mi istną rozkosz: poǳiwiam — wielbię… pana.

 nie zdołał już ukryć bezgranicznego zdumienia.  zaczyna odtąd pić
coraz bezwzględniej. Mimowolna namiętna szczerość przeǳiera się chwilami poprzez fałsz
podstępów, kontrastując z nim dysonansem nieuchwytnym, a coraz przykrzejszym

Bo pan est większy ode mnie. Kto sobie umiał zbudować z rządu posłuszny instru-
ment — kto…


cierpko
Dość tego. — Dokąd pan zmierza?

⁶³mob (ang.) — tłum, tłuszcza. [przypis edytorski]
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pochyla się ku niemu z poważną, na wpół prawǳiwą szczerością
Do zgody, Maxime! — wiǳisz…

wściekły
Przepraszam. Jesteśmy sobie obcy.

z odcieniem szlachetnej goryczy
A więc: wiǳi pan; ponad głowami pospólstwa wewnątrz i zewnątrz Tuileries — go-

tów estem złożyć hołd lennika panu, ako edynemu człowiekowi wyższemu od siebie na
świecie. Jeżeli się pan na to zgoǳi — sąǳę, że się porozumiemy.


po krótkim namyśle
Niech bęǳie. To kwestia formy. — Warunki uż wymieniłem.

łagodnie, teraz ostrożnie
Popiera ąc pańską akc ę w obecnym e kierunku przyspieszyłbym pańską zgubę. Gdyż

polityka pańska est polityką — wspaniałego — obłędu.

Przecie zarzuty, akie nam pan stawia, są ǳiecinne, Danton.

Oczywiście. To efekty dla galerii. Pański błąd leży znacznie głębie . pochyla się naprzód

Izolu e pan rewoluc ę, Robespierre! Te nieluǳkie wymagania odstrasza ą stopniowo na -
zapalczywszych! Na pańskich szczytach nie można oddychać! Albo terror. — Nie o te
głowy baranie mi choǳi, głowy to głupstwo; ale pan tępi złoǳie stwo i korupc ę, a to
naturalne potrzeby, bez których państwo ginie! Jakby pan zabronił luǳiom trawić! —
Wie pan, co pan tym terrorem zmiażdży? Handel i przemysł. Sprowaǳi pan bankructwo,
które kra popamięta z pięćset lat.


Cóż mi pan zatem raǳi?

Trzeba osunąć poziom rewoluc i do poziomu natury luǳkie . Złagoǳić żądania —

do możliwości. Uspokoić sfery finansowe. Słowem — udostępnić rewoluc ę. A przede
wszystkim zd ąć z Franc i przekleństwo wo ny.


na wpół do siebie
Otóż to — w sam przedǳień zwycięstwa! — Danton: pan reprezentu e pięć pro-

cent społeczeństwa; a — siedemǳiesiąt procent. Pan mówi: udostępnić rewoluc ę. Ja to
nazywam: zdraǳić ą. — Od ta nego rozkładu wolę katastrofę.


mruży oczy
A ednak tędy tylko do ǳie pan do celu.

Przyznam się, że nie rozumiem ani słowa.

przeciąga swój uśmiech
Doprawdy?…

zirytowany
Mó cel, Danton — to udostępnić luǳkie warunki egzystenc i siedemǳiesięciu pro-

centom narodu. Więc…
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Robespierre, proszę bez azesów: a pana znam.

zrazu zdumiony, nagle odwraca oczy, na wpół uśmiechnięty w przestrzeń
I wonder⁶⁴…

I eszcze nie opuści pan maski, choć wiǳę przez nią każdy rys⁈ — O , angielska

krew…  reaguje spojrzeniem Iryjczyka⁶⁵, który wie, że takich uwag prostować nie
warto Robespierre: oprzeć się na pospólstwie — to ryzyko straszne. Jak pan mógł obrać
ten muł za fundament⁈ — Buty panu liżą… póki pan stoi ak głaz. Ale niech no się pan
zachwie e! Za pierwszym błyskiem niebezpieczeństwa zna ǳie się pan sam; za to, gdy
pan raz padnie, trzoda wróci pędem. Rozszarpie — rozniesie pana. Ubabrze się po oczy
w pańskie krwi. — To natura trzody.

Pospólstwo można zużytkować — ale nie ako podstawę! Ponadto: u arzmia się e
batem i przepychem, nie kazaniami!


zamyślony
Słowem — nasz program, to absurd?

zdumiony
Spoǳiewam się! — Nie, Robespierre: nie bawię się w wodewile. Wiem, czemu się

przed panem mogę nie żenować… Nieskazitelny!
Lud! Dusza ludu! — Pan, który na nie gra ak na organach, pan ą zna lepie ode

mnie, tę próżnię huczącą…
Ilu est luǳi? — Dwu — trzech na tysiąc. Mnie . Reszta to materiał. — A tani!

A tandetny! Aż mdło…
Miliony — miliardy tego. Spłoǳone po to tylko, by ci nieliczni mieli czym tworzyć

swó świat.Tegomateriału nie warto oszczęǳać. Na każdy czyn idą setki tysięcy, ale źródło
est niewyczerpane.

Krzywdy ludu! — Panie: gdyby wieczna harówka w na plugawsze nęǳy nie była dla
pospólstwa właściwym żywiołem — toż by dawno wyzdychało zamiast się mnożyć gorze
od robactwa! — Spróbu im pan dać wolność i dobrobyt, a uduszą się, ak ryby na piasku.

intensywnie, prawie groźnie No, Robespierre: teraz mnie pan zna.

zamyślony
Tak… teraz…

wstaje; wspiera się na pięściach
Dokończę zatem i wydam się panu doszczętnie.
O tak: a też marzyłem o właǳy naczelne . — Bo cóż innego nas, luǳi genialnych,

na te nęǳne ziemi znęcić może? — Lecz a się załamałem. Wstręt i śmiertelny smutek
samotności podcięły mi rozpęd.

Panować — nad tym bydłem? — Pomiatać nim — bawić się nim — i milczeć wie-
kuiście? Szkoda życia. Stokroć uż lepie samemu służyć… człowiekowi, wobec którego
przyna mnie można być sobą.

Pan wie, co to samotność. Był czas, gdy i pan gryzł własne ciało pod piekielnym
przymusem milczenia. Lecz pan umiał zdławić w sobie ten krzyk żywe duszy; a nie.
Mo e luǳkie, drga ące nerwy nie są z metalu. Ja eszcze umiem… płakać.

Szukałem człowieka. Szukałem ak głodne zwierzę. Jak maniak. Wiǳę dotąd — ak
wspomnienie koszmaru — te tysiące martwych lusterek z emalii, w których odbiłem
spragnioną mordę… nim mi nareszcie two e wrogie oczy zabłysły żywą myślą w odpo-
wieǳi.

⁶⁴I wonder (ang.) — zastanawiam się, tu: no ciekaw estem. [przypis edytorski]
⁶⁵Iryjczyk (daw.) — Irlandczyk. [przypis edytorski]
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Tyś silnie szy est ode mnie. Jesteś ak cienka szpada z ednolite stali. Za spoko ną
maską otchłań milczące pogardy… i wola, które pędu nic prócz śmierci nie przełamie.

Wielbię cię. Przeklinam cię za to, chciałbym cię opluć i zdeptać. — Wielbię cię.
Na tym olbrzymim zawszawionym świecie ty eden, ty… herosie. — O, nie puszczę cię
uż. Narzuciłem ci wieǳę o sobie; przyku ę cię eszcze ciaśnie . Ściągnę cię przemocą na
właściwą drogę. I będę ci służyć…

Jak nagi przed tobą sto ę, a, co kłamałem królom i ministrom… tobie, i tylko tobie
dotrzymam wierności. Słyszysz? nachyla się intensywnie ku niemu Spó rzże mi w oczy,
Nieskazitelny. Zgwałciłem two ą ta emnicę. Przede mną — nie masz uż co kryć.


podnosi oczy
Danton: teraz mnie mdłości biorą.

blednie i mruga, celnie trafiony. Nagle, z cichą pasją
Kłu esz, żmĳo? Zamiast cię omotać siecią podstępu, ak zamierzałem… a ci tu do-

słownie daru ę samego siebie… a ty byś może chciał mnie odtrącić… co?
Owszem: spróbu . Spróbu tylko. Życie mo e masz w garści; skorzysta z chwili szału.

Spróbu , a rzeczywiście osiągniesz koronę. O, barǳo prędko nawet, i bez trudu. Koronę,
co ci mózg przepali… nim pod nią padniesz. ciszej Maxime… czy wiesz, co znaczy —
wewnątrz — śmiertelne słowo dyktatura?…

Tyś mimo wszystko człowiekiem. Tego — nie uniesiesz.

Czy to pan ma gorączkę — czy też a ma aczę?…

pochyla się niżej
Słucha , Maxime. Nie do luǳkich uczuć w tobie mówię — bo ich nie znasz, lecz do

twe granitowe woli: oprzy się na mnie — na nas, elicie — na betonowym murze, nie
na kupie gno u! obejrzał się mimo woli — ciszej Camille’a ci nastawię, to głupstwo; jeszcze
ciszej Fakc ę całą rzucę ci do nóg. Powieǳ tylko: dobrze. To edno neutralne słowo. —
Zrobię cię cesarzem, Maxime… groźnie Mów!


wstaje cicho
Wybaczy pan. Pomyliliśmy się oba . Czas przerwać tę tragifarsę.

dopada go skokiem
Ty… cherlaku! — Waż no mi się…

chwycony za ramię, mniejszy od niego, na łasce brutalnego szarpnięcia
Rozumiem teraz. Jest pan po prostu pĳany.

tym razem trafiony w sam rǳeń — z nagłym spokojem nienawiści
A czy pan wie, że a mam czterech świadków na wszystko, co pan wyznał?

Domyślałem się. Toteż sprawiłem im zawód. Dobranoc.
odchoǳi

rzuca się za nim; stłumiony, nieopisany krzyk
Maxime‼…  rzuca mu od drzwi spojrzenie jak policzek i znika. Zataczając

się,  wspiera się o stół. Ma oczy błędne w twarzy szarej; zmartwiałe mięśnie obwisły
pod tłuszczem, szczęka drży. Dyszy. —  wchoǳi cicho z uśmiechem zabójczym.
—  — opanowany momentalnie, raźno No cóż, słyszeliście?
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swoim zwyczajem zastępuje u drzwi kariatydę
A — akże, przy acielu!

Ostrożny bestia, co? — No, teraz bęǳie się przyna mnie ze mną liczyć. Trzymam

go. — Gǳie Camille?

Uciekł właśnie — klnąc i złorzecząc.

Tym lepie potrząsa głową Boże, ten pędrak!…

Danton, żyrondyni ukrywa ą się dotąd po lasach. Chodźmy na południe. Przemycimy

się przez Pirene e. Mamy eszcze tę szansę… o-stat-nią.

gwałtownie
Przeklęty durniu! Dopiero co słyszałeś przecie, że mnie nie tkną! krótka pauza À pro-

pos… przypomniałeś mi. Przed kilku dniami mówił mi Westermann, że dwie trzecie byłe
Armii Rewolucy ne są nam zapewnione… w razie czego. Wstąp no do niego po droǳe
i dowieǳ się szczegółów co do zaopatrzenia, broni, organizac i i tak dale . Nie zdążyłem
go wtedy wypytać — a gotowym zapomnieć.


Dobrze. ze szczególnym połyskiem oczu Więc powtórzę ci utro informac e, akie do-

stanę?

Jutro… Wiesz, wolałbym uż ǳiś. Jutro będę zbyt za ęty. — Przy dź za goǳinę do

lokalu Enfants-Rouges. Teraz nie mam co robić, więc dla rozrywki obe dę parę sekc i.
Pokażę się, pogadam… zawsze warto przypomnieć ludowi o sobie. Nie należy tracić kon-
taktu…


w drzwiach, z lekkim akcentem
Więc za goǳinę… pogadamy znowu.

  
Szerokie przejście mięǳy chambre séparée a salą. Światło z boku. - sieǳi przy
jednym z trzech okrągłych stolików.  wychoǳi z lewej strony. Nie wiǳi przyja-
ciela w półcieniu.

-
półgłosem
Maxime!  zatrząsł się. - wstaje, bierze go za łokieć i prowaǳi na

kozetę pod ścianą Siądź. Pomówmy.  umieszcza się wygodnie, na wskos, oparty
o wnękę poręczy. Krzyżuje stopy u nóg wyprostowanych. Zakłada ręce na piersi; przechyla
głowę wstecz, żeby ją oprzeć. Znając go, - domyśla się wyniku konferencji Więc cóż
— przepadło?


obojętne echo
Przepadło.
-
Przekonałeś się nareszcie…

sennie
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Mhm…
pauza
-
jeszcze ciszej
Maxime: akeś ty mógł zlekceważyć tego wroga⁈

Nie znałem go…
-
No wiesz!…

… ak wy go dotąd nie znacie, przechyla się nagle naprzód Niestety, Antoine: to nie

zwykłe, nieszkodliwe prosię Epikura. — To mocny, płodny, a zatruty mózg.
Taki sam umysł, wyposażony w na świetnie sze narzęǳia twórcze — w nieskażoną

logikę — w olśniewa ącą wyobraźnię — a wsparty na absurǳie i roǳący kłamstwo —
musi mieć sam Szatan.

O, tak: pomyliłem się fatalnie. Danton to źródło zarazy.
-
Ech — przeceniasz słowa.

Dreszcz mnie zbiega, gdy tak czasem młoǳieńcza głupota przez ciebie przemówi,

Antoine. — Słowa! A cóż, eśli nie słowa, poruszyło Franc ę z posad w osiemǳiesiątym
ǳiewiątym? Co podtrzymu e ǳiś wiarę w luǳiach, co nada e rewoluc i sens i kierunek?
W czymże innym wyraża się życie duchowe człowieka? Słowa!

-
Chociażby. Cóż znaczy wpływ myśli Dantona i ego słowa — wobec potęgi twoich?

Sąǳisz! — Mó drogi: prawda est zawsze niepozorna i barǳo trudno dostępna,

podczas gdy kłamstwo skrzy się z daleka. Nie potrzeba go zdobywać: narzuca się samo.
Wnika w umysł ak tlen w krew. Myśl mo a est bezsilna wobec poetyckich ma aczeń
Dantona, bo tanie ego kłamstwa przy mu ą się bez porównania łatwie .

Och, gdybyś go słyszał! Ten wspaniały rozmach wnioskowania — ten olbrzymi gest
syntezy — monumentalne perspektywy fikcy nego świata… wszystko uproszczone do
wygodnego absolutu! — Zapewne, człowiek o wyszkolonym mózgu, uśmiechnie się
smutnie — lecz mózg masy nie est wyszkolony.

I jak on umie przekonać! Jak te askrawe efekty ǳiała ą! Te ogólniki… ǳiecinne
a piekielne!

Naturalnie, że Camille był stracony na sam widok takiego przepychu. A myśmy są-
ǳili, że to on Dantonowi ideę dorabiał! Antoine: gdyby Danton miał więce odwagi,
mógłby przywrócić monarchię za miesiąc. Jeśli mu damy czas… gotów to zrobić. krótka
pauza Trudno. Trzeba go zabić i to czym pręǳe . wstaje Do wiǳenia. Plenarne posie-
ǳenie Komitetów zwołam utro… po południu.

-
wstał również
Dokąd, Maxime?

obojętnie — ale odwraca oczy
Do Camille’a.
-
zagraǳa mu drogę
Maxime… nie idź do niego.
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Cóż to⁈…
-
Maxime — nie idź do niego! Broniłeś go — z pobudek nie tylko politycznych — do

skandalu. Nie uratu esz go, a…

Saint-Just, co tobie do tego?…
-
Powieǳieć ci? — Bo ę się o naszą sprawę. Maxime: two e męskie zaślepienie gor-

sze od mo e młoǳieńcze głupoty. Czyż ty go nie znasz⁈ To kokota, nie chłopak, ten
Desmoulins! Myślisz, że bęǳie słuchać, co do niego mówisz? Zacznie się tobą bawić,
sypać azesami, stroić wzniosłe miny. Ty zaś bęǳiesz patrzyć bezsilny, ak się to szcze-
nię z niepowstrzymaną konsekwenc ą głupoty pcha pod koła. Na te torturze, miły mó ,
wyśpiewasz wszystko! Byle go nareszcie przebuǳić… wydasz swó plan i uprzeǳisz całą
sza kę.

 wzrusza ramionami
Maxime — Maxime — niech ci wystarczy ten uż półroczny flirt ze… zdradą… sta-

nu!…

łagodnie
Za kogo ty mnie uważasz, Saint-Just… za kobietę? Ja bym miał zdraǳić ta emnicę

rządową… z wzruszenia⁈ Wiesz: chciałbym się oburzyć na two ą niedyskrec ę, lecz za taki
absurd doprawdy trudno się gniewać. — Bądź zdrów, przy acielu.

-
Psst! Więc utro po południu chcesz nas zwołać? Czemu nie rano? Czemu nie ǳiś

w nocy?

obejrzał go sobie powoli, systematycznie, od fryzury po trzewiki. Następnie
Car tel est mon bon plaisir. ⁶⁶
Wychoǳi ścigany smutnym uśmiechem przyjaciela.

  
U . ,  lata, sieǳi przy lampie i szyje;  wbiega zły, zrzuca
płaszcz i kapelusz, pada na sofę i przybiera zdeprymowaną pozę.


No? wobec mimicznej manifestacji męża O, mó małżonku! Więc znowuśmy głupstwo

strzelili⁈

przybiera swą typową pozycję: łokcie wsparte o kolana, szczęki o pięści
Ech, wiesz, Lucile… ona wstaje i odgrywa błagalną pantomimę Mogłabyś doprawdy

przestać błaznować, gdy mnie… prostuje się A przecież, do kata, powinienem się cieszyć!…
spojrzał na nią Słyszałem pogawędkę obu tygrysów.


poważnieje i siada obok, zainteresowana
Ach?… No więc?

wstaje
Wypowieǳenie wo ny! zaczyna krążyć, trochę nerwowo

poderwana wstrząsem przerażenia

⁶⁶Car tel est mon bon plaisir (.) — bo tak mi się podoba. [przypis edytorski]
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Co⁈…

wzburzony, nie zważa
Tak est, świetnie się stało! Robespierre’owi należy się gorzka nauczka: dostanie ą

nareszcie! Tak: cieszę się. Cieszę się!

stoi przy stole en detresse⁶⁷
I akże się to⁈…

On sam wie doskonale, że Dantonowi nie sprosta. Inacze nie byłby go przecież pro-

sił — a akże, Robespierre… pro-sił — o posłuchanie! Inna rzecz, że go Danton nie
umiał należycie upokorzyć. To mnie zirytowało. — Słodki Jezu, gdyby tak mnie był…
poprosił‼…


pochyla się nad stołem, rozpaczliwie
Ależ słucha , Ca…

obraca się i przystaje
Lucile: pamiętasz, ak on mnie na pośmiewisko wystawiał w klubie? Pamiętasz, co?

— Drżeli przede mną, a on błazna ze mnie robił! Ale o upokorzeniach, akie mi prywatnie
na każdym kroku zadawał, o tych nie masz ani wyobrażenia, ani przeczucia. Przechoǳą
luǳkie po ęcie. — No, ale też powetu ę sobie teraz.


prawie krzyczy
Camille! Jakże to się stało? Przecie mówiłeś wyraźnie, że Danton sam pragnie zgody⁈


otrzeźwiał nagle — siada
Ech, bo Robespierre est obłąkany. Zda e mu się…

ǲiecko, a powtórzże mi nareszcie treść rozmowy‼

po krótkiej pauzie
Wiǳisz, tego a właściwie… nie zrozumiałem. Nie było wyraźnie słychać. Jednym

słowem: a się w te gmatwaninie uż wyznać nie mogę. — Nie, a nie etem dobrym
politykiem. — Ale co tam! Jestem wielkim poetą; a to chyba więce znaczy… prawa
Loulou?


blada z niepokoju
Oczywiście, ale…

prostuje się nagle
Ach, przecież pochlebstwa Dantona mogły być formą sarkazmu!… Naturalnie! —

O cóż ze mnie za osioł! No, teraz wszystko rozumiem: Danton dał mu tak dotkliwie od-
czuć ego niższość, że rozsierǳony fanfaron odepchnął zgodę — mimo iż w nie odtrącał
ostatnią deskę ratunku!

zrywa się i znów krąży, zacierając ręce

Jesteś tego pewien? — Więc ednak słyszałeś?…

⁶⁷en détresse (.) — zaniepoko ona. [przypis edytorski]
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Nie wszystko, ale to przecie zupełnie asne. — No, tym lepie . Zwrócimy mu dług

poniżenia… z lichwiarskimi czynszem! Od trzech miesięcy wzdycham do te chwili!

wspiera się osłupiała o stół
A a od trzech miesięcy przed nią drżałam. Spełniło się mo e na strasznie sze prze-

czucie.

przystaje
Lucile, nie mów takich rzeczy, bo i ciebie znienawiǳęl Idę się przebrać; czy Horace

śpi?

ocknęła się
Tak… nie zbudź mi go!
ǳwonek

ucieka
Wielki Boże! Któż to — może być⁈ Loulou: nie ma mnie w domu.
Znika. Pukanie;  odpowiada.

wchoǳi z ukłonem
Czy zastanę męża pani? Lucile zdrętwiała z radosnego zaskoczenia.

bez ruchu, za późno
…Owszem. Przy ǳie za chwilę. Czy zechce pan poczekać?

zdejmuje i odkłada kapelusz, laskę, rękawiczki
Z przy emnością.

zbliżyła się do niego bez szmeru, od tyłu. Gdy on się prostuje i odwraca — chwyta go za

obie ręce. Stoi tuż przed nim, na środku pokoju
Maxime… cóż to za szczęście, że pan ǳisia przyszedł!…

zdumiony, zakłopotany
Czemuż mam przyp…

wpatrzona w niego całą siłą duszy
Sam Bóg musiał pana przysłać… Chyba nie po to, żeby ze mnie zakpić⁈… O akże się

pan straszliwie zmienił. Ledwo śmiem mówić po imieniu…

Tak. Postarzałem się barǳo.
Nie ruszają się z miejsca.

O nie! Tylko… znalazłszy określenie, wybucha nerwowym śmiechem Robespierre wyrósł

het poza wieże Notre-Dame; za to Maxime — przestał istnieć.

zamyślony, przed siebie
Jeszcze — nie.

Maxime… czy to prawda, ż-że grozi… zaostrzenie stosunków? szybko tłumiąc zasko-

czenie,  potwierǳa z naciskiem Więc w panu edyna naǳie a. nie puszczając

   Sprawa Dantona 



mu rąk, pociąga go na sofę Jestem bezradna, Maxime. Jestem w rozpaczy. Camille to nie-
odpowieǳialny ǳieciak, którego trzeba pilnować i prowaǳić za rękę. Tymczasem a się
sama w świecie nie wyzna ę! — Pod ęłam się zadania, do którego nie dorosłam. Za sła-
ba estem i za głupia. — Czemu się pan od niego odsunął, Maxime? Czemu go pan…
opuścił?…


Bóg mi świadkiem, że było na odwrót. I że go trzymałem z wszystkich sił.

nieufnie
Tak?… Myliłam się widocznie… znów patrzy mu w oczy Bądź pan raz eszcze człowie-

kiem, Maxime! Pan est szlachetny. Znam pana. O, przebacz mu pan… eszcze ten raz!
— I weź go pan pod swo ą opiekę!


Po to przyszedłem. Ponadto: a osobiście nie mam mu co przebaczać.

To znaczy, że… O, Maxime! — Więc mogę być naprawdę spoko na⁈ Mogę go panu

powierzyć⁈…

zamyślony
Nie wiadomo, pani Luciie, komu z nas dwo ga… barǳie na nim zależy. krótka pauza

Ale nie wiadomo również, czy on mi zaufa. z nagłą, tłumioną namiętnością Lucile: wpływ
pani ważnie szy od mo ego. Niechże pani mnie pomoże!


pod sugestią, ale tonem wątpienia
Sąǳi pan? — Więc cóż mam zrobić?

Musi pani zerwać za wszelką cenę związek Camille’a z Dantonem i ego grupą.

przerażona
Ja!… Ależ Maxime: a, kobieta, nie mogę się w te rzeczy przecie wtrącać! — Byłaby

to niedelikatność tak… odstręcza ąca, żebym zmąciła nasz stosunek raz na zawsze!

Nie. Racze przeciwnie. — Ale gdyby nawet: może ednak lepie poświęcić własną

godność i miłość niż… ego życie?

cofa się torsem. Ręce jej opadają
…Je — ego…

Przy Dantonie Camille pó ǳie na dno, Lucile! — Czy pani wie, co znaczy dno? To

stan duszy, w którym się człowiek sta e zdolny do szantażu, fałszerstw i szachrowania
ta emnicami rządu! Niechże pani złoży ofiarę ze swe wytworne delikatności, Lucile!
I niech mnie pani wspiera wszelkimi środkami!

 wbiega i przystaje, zdrętwiały — z grozą czując drgnienie własnej radości.

tłumi ją wybuchem pasji
Powieǳiałem wyraźnie, że nie ma mnie w domu!
 uważa, by go niczym nie drażnić. Nie uśmiecha się więc.

wstaje
Wstydź się, Camille. — Nie będę wam przeszkaǳać; zobaczymy się eszcze, Maxime!
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 wstaje i kłania się.  odchoǳi.

przystaje przed nim z założonymi rękami
Jakeś ty śmiał we ść tuta ?

Muszę pomówić z tobą o rzeczach ważnych, Camille. Ale naprzód siądź albo stań

z boku: niewygodnie mi mówić z zadartą głową.
 siada rzeczywiście, nachylony w swej typowej pozycji.

Pomówić — znamy się. Przyszedłeś się nade mną znęcać. prostuje się Wiesz co: nasza

rozmowa nie przedstawia widoków. Lepie nie zaczynać.

Jesteś w niebezpieczeństwie. Chcę cię ostrzec.

na sekundę zachwiany
Ja, w nie…

korzysta czym pręǳej
Od jutra, Camille, zacznie się mięǳy Dantonem a nami stan wo enny. Tego ty esz-

cze nie znasz. Przyszedłem cię… poprosić: nie wybiera stanowiska lekkomyślnie. Nie
przeczuwasz, co ci teraz grozi. Przy aźń Dantona nie est bezinteresowna…


Przy aźń Dantona, Robespierre, przede wszystkim nic cię nie obchoǳi. Następnie:

estem dorosły i potrafię ustrzec się sam. — A śmierć mnie, bo ownika wolności, nie
przeraża.


Śmierć to głupstwo. Ale istnie e także… deportac a do Cayenne⁶⁸. Lub ucieczka

w przebraniu, o głoǳie, do kra u wroga. — To uż są rzeczy… godne zastanowienia.


Tchórzostwa we mnie nie przebuǳisz; a przy aźń nasza silnie sza od two e zawiści.

Nie zerwiesz e .

Barykady martwe retoryki. — Czemu ty nie śmiesz być sobą, Camille? Czy sąǳisz,

żeś gorszy od innych?
 na chwilę zdezorientowany
Męska przy aźń to może na szlachetnie sza odmiana stosunków luǳkich. Ale twó

związek z Dantonem nią nie est, chłopcze. Pierwszy warunek przy aźni — to wza emna
niezależność. Tymczasem tyś się zaprzedał w poniża ącą, sentymentalną niewolę, a Danton
bez skrupułów eksploatu e twó talent dla własnych mrocznych celów. — To dwuznaczna
spółka, nie przy aźń.


mocno wstrząśnięty
Nie zrozumiesz mnie nigdy, Robespierre.

Camille: wiesz o tym, prawda, że ako polityk esteś skończone zero?

Może być.

⁶⁸Cayenne — stolica Gu any Francuskie , zamorskiego terytorium Franc i, leżąca w Ameryce Południowe ;
od czasów rewoluc i mie sce zesłania przeciwników politycznych. [przypis edytorski]
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Nie może być, tylko raz est, mó drogi. — A co do mnie, wiesz: po pierwsze, że

estem bezwzględnie uczciwy; po drugie, że popełniam stosunkowo na mnie pomyłek
wśród nas wszystkich, milczenie Camille: wiesz o tym, czy nie?


przytłoczony
No tak, wiem. I owszem.

Więc oskarża ąc mnie w „Vieux Cordelier” o ukryte ambic e i błędy — postępowałeś

wbrew własnemu przekonaniu.  podnosi czoło z krótkim, przestraszonym spojrze-
niem Oto do czego cię doprowaǳono. Danton nie lubi się narażać… a prowaǳi trzy
poǳiemne intrygi de front⁶⁹. Wybiera sobie zatem młoǳieńca, którego ǳiewicza nie-
winność zna ofic alną tylko postać polityki — a i w te nie umie się połapać; następnie
wszczepia mu idee — o, barǳo wzniosłe w formie ogólnych maksym, lecz w zastosowa-
niu ǳiała ące… inacze , niż sobie naiwny mówca wyobrażał.

Nawołu ąc do miłosierǳia i toleranc i sąǳiłeś, że ratu esz O czyznę. Tymczasem ura-
towałeś kontrrewoluc ę od bankructwa. W tym był cel Dantona.

Camille: zrzuć czym pręǳe zakażony łachman te „przy aźni”
cisza

Choćby te potworności były prawdą — a nie mam powodu ci wierzyć — ja Danto-

nowi dotrzymam wierności. Jeżeli on mnie zdraǳa — to ego rzecz. Po cóż bym a miał
wyrzekać się honoru?


Świetny sposób dbania o swó honor… przez zdradę stanu. — Bo tym są two e napaści

na rząd — wspierane przez wszystkie obozy reakc i!

definitywnie traci grunt. Wstaje
Więc rzucę pióro — i z odkrytą piersią przed ciosami Dantona zasłonię. Straciwszy

we mnie miecz — odna ǳie tarczę.

Do twarzy ci w tym heroizmie, co? I przy emnie? — A czy wiesz, że wzbuǳasz we

mnie litość?

spręża się
Czy chcesz dostać w twarz?

No, nareszcie! By z ciebie edno drgnienie prawǳiwego życia wymęczyć — trzeba

rozdrapać do krwi two ą próżność. Na tym ednym punkcie eszcze reagu esz… biedny
głupcze!


zwĳa się w fotelu, nakrywa czoło pięściami
Och, ty… ty… bydlę‼!

Wiǳisz, akiś ty bezbronny, Camille? Wobec zarzutów ak wobec pochlebstwa. Pchnię-

ciem palca można cię przewrócić!
Dotąd groziło ci na wyże więzienie; za to podczas kryzysu odpowiada się za każde

słowo — życiem. Dla Dantona esteś pionkiem w grze. Na samym wstępie każe ci się
skompromitować bezpowrotnie, bo zna two ą… chwie ność; potem tobie poruczy każde
niebezpieczne posunięcie. Ty się nie poznasz na zbrodniczym sensie własnych tyrad; i ani
się nie obe rzysz, ak wieko nad tobą zapadnie.

⁶⁹de front (.) — równocześnie. [przypis edytorski]
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 wstaje i krąży
Warto iść na śmierć, ba, nawet do Cayenne za sprawę, dla które się ǳiała i ży e. —

Ale za chwilę upo enia rytmem niezrozumiałych słów?…

po dłuższym milczeniu
No, Robespierre: dopiąłeś celu.
Strzaskałeś mo e iluz e na wieki. Zdemolowałeś wszystko, co w mo e duszy było do

zburzenia. Ciesz się.

Cieszę się serdecznie — bo to „wszystko” było gąszczem kłamstw. — Byle tylko nie

odrosły, Camille!

Max… Robespierre: two a obecność sprawia mi ból fizyczny. Ode dź.

Muszę mieć naprzód gwaranc ę, że zerwiesz z Dantonem i zachowasz ścisłą neutral-

ność.

odżył
Teraz to uż za nic, na droższy! Za — nic! Taki wstyd krwią tylko zmyć można. Teraz

będę się po prostu pchał na gilotynę.

No — spróbu . Spróbu wynagroǳić stratę dwu lat życia — doskonałym nonsensem

śmierci. Życzę ci tylko, abyś na katowskim wózku nie prze rzał monstrualnego komizmu
w takim załatwieniu sprawy. To by uż był zaprawdę… szczyt.

 zapada się powoli na krzesło i kryje twarz w dłoniach
Szach-mat, Desmoulins.

naraz podnosi się ciężko i staje przed nim
Wynoś się.  potrząsa głową wolno, poważnie.  zaczyna drżeć Wy-

noś się… wynoś się… b-bo cię uderzę!…  wstaje nagle i kłaǳie mu ręce na
barki.  skręca się zrazu Www!… Nie‼ Nie rusz‼! Uspokaja się i rozpręża. Twarz
niespoǳiewanie przybiera wyraz adoracji. Podnosi ręce ku piersi ’ i opuszcza.
 wciska go powoli w fotel.


… czyli że można zacząć nową partię.
Siada sam.  trwa zamyślony w typowej pozycji.

po chwili opuszcza splecione ręce mięǳy kolana. Ku podłoǳe
Więc ty byś mnie przy ął z powrotem, Maxime?…

Przy acielu: ja nie zwykłem witać gości słowami: „ akeś ty śmiał”

Po tym wszystkim, com przeciw tobie naszczekał…  wzrusza ramionami

Boże mó wielki, Boże… akżę ty mną garǳisz!

Kiedy on musi mieć swó melodramat!

ǳiwnie zmieniony — podnosi czoło
Wielki esteś, o, Robespierre — lecz zamiast serca nosisz w piersi wypaloną cegłę.

wstaje nagle i opiera się o poręcz jego krzeszła A czy ty wiesz, że wzbuǳasz we mnie litość?
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podnosi wysoko głowę, lecz nie wiǳi rozmówcy
Tym defektem anatomicznym?

Tak. — Ja estem o całe niebo szczęśliwszy… z wzrastającą czułością zaciska zęby …

uż chociażby w tym nawet, że mogę cierpieć… ak potępiony coraz ciszej; głos mu się żarzy
zielonooki potworze… przez ciebie.


klasnął palcami, lecz zresztą ukrywa swe zażenowanie
Camille, nie nudź.

coraz żarliwiej
Ja cię nie nuǳę. Wprawiam cię w zakłopotanie diabelne. Wyprowaǳam cię z rów-

nowagi. — Czyżbyś mi śmiał odmówić te niewinne satysfakc i — za pewne słowa… za
pewne spo rzenia… po których dotąd noszę szkarłatne pręgi na twarzy?


Mnie trzeba być towarzyszem, chłopcze. Z przy aciółmi wedle sonetów Shakespeare’a

nie mam co począć; a niewolników — traktu ę ako takich.

Będę ci towarzyszem. Będę ci wszystkim, czym zechcesz. Przefasonu ę włąsną naturę

od stóp do głów wedle twego życzenia… na dowód „wza emne niezależności”, które
żądasz wraca na swoje miejsce Cóż mam teraz robić?


Uwolnić się natychmiast od Dantona. Potem staniesz po stronie rządu albo zachowasz

neutralność; to uż two a rzecz.

Rzekłeś. Z mie sca piszę do Dantona. ze śmiechem On się tam uż postara, żeby i reszta

wieǳiała… słyszę go stąd.

ostrożnie
To… nie wystarczy, Camille. — Bo wasz związek nie był sprawą czysto prywatną…

lekko zaniepokojny
A więc?…

po kilku sekundach namysłu
Voici utro rano wystąpisz w Konwenc i, odwołu ąc — ale bez tych twoich typowych

zastrzeżeń! — swe napaści na Komitety. Potem napiszesz ako numer ósmy „Cordeliera”
podobną rewokac ę dotyczącą treści numerów poprzednich.  drętwieje. Oczy mu
się rozszerzają Wreszcie musisz zarząǳić publicznie, by zniszczono cały nakład numeru
siódmego wraz z rękopisem. — To wszystko.

długa, straszna cisza

przechyla się nareszcie
Wstecz z długim, przerywanym westchnieniem A — ach… Tak‼! wybucha histerycz-

nym śmiechem, zapada się Ooo, Maxime, Maxime, Maxime!…
Pada głową na stół wstrząsany łkaniem.

wstaje bez szmeru — podrywa go za ramiona z cichą brutalnością
Histeryczny maniaku, co tobie znów est⁈!
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uwalnia się ǳikim szarpnięciem; patrzy mu w oczy od dołu, zaciekle
Zrozumiałem cię nareszcie… na droższy. wstaje, przybiera arogancką, wygiętą pozę efeba

— wsuwa rękę do kieszeni, wyciąga z niej jakiś łańcuszek i zaczyna go podrzucać, mówiąc
z głową nieco przechyloną Okazu e się zatem, że ednak… jednak mam pewną wartość, a
fagas, dureń, a skończone zero? Więc ednak wart estem aż tak wiele, że Nieskazitelny,
by mnie’zdobyć, poświęca… swo ą luǳką godność?… nieporozumienie: ’
zdaje się, że  przejrzał jego najprywatniejsze uczucia. Blednie do szarości, z gniewu
i lęku równocześnie.  wiǳi ten objaw — i przypisuje mu zgoła inne przyczyny

Boisz się nas… boisz, Nieugięty, Niezwyciężony! Bo-isz się‼ Dlatego poniżyłeś się
dwa razy, akby się nie poniżyła ostatnia kurwa! — Daremnie łasiłeś się u stóp Danto-
na: przepęǳił cię! Więc mnie przyna mnie chciałeś zbałamucić. Jam przecie taki głupi!
Prawda? — Tylko że ednak słowa mo e w druku niecą pożary ducha od Kanału aż po
Pirene e; więc trudno garǳić taką bronią… gdy się dygoce w śmiertelnym strachu o swą
skórę? — Myślałeś, że wystarczy palcem kiwnąć — co?… Myślałeś! Któż by się twoim
oczom oprzeć zdołał? — Piękne są, owszem; ale zdrady dla nich nie popełnię.

Odwraca się i odchoǳi ku oknu.

iǳie za nim, drżąc z zmęczenia
Chłopcze, co tobie est? Jak możesz mi podsuwać podobne motywy? Przecie ty mnie

znasz…

odsuwa się lękliwie
Nie znam cię. Nigdy cię nie znałem. Nie rozumiem wasze przeklęte polityki. —

Wiǳiałem w tobie olbrzyma… Ty łotrze nęǳny… ubóstwiałem cię…
Opiera ramię o szybę, opuszcza na nie głowę.

ujmuje go za ramiona, wspiera się prawie na nim
Camille… Camille, ǳiecko mo e… Camille — mie litość… nade mną…
 otrząsa się brutalnie.  opiera się o futrynę.

głosem tak twardym i suchym, że aż kruchym
Dość tego, Robespierre. Nie poniża się bezcelowo. Przegrałeś. odwraca głowę, patrzy

na niego Tchórzu… podły — kłamliwy — tchó-rzu… krzyk, który tłumi, wciskając twarz
w zagięcie łokcia Aaaaoou‼!

Wybucha ponownie łkaniem. Pauza.

nieswoim głosem, jak w transie
Przyszedłem — w ostatnie — chwili. — Jeśli… nie usłuchasz, esteś stracony. serce

zaczyna mu bić tak gwałtownie, że się lekko chwieje i tchu złapać nie może. Wobec niesa-
mowitej zmiany głosu  obrócił się zdumiony. Zaczyna przeczuwać prawdę; nareszcie
cichnie zupełnie.  kontynuuje jak pod hipnozą Nie powieǳiałem… buǳi go
przeszywające spojrzenie ’. Cofa się szalonym wysiłkiem, który mu łamie głos ani
słowa za wiele.

Opiera się ciężko o futrynę. Mruga jak oślepiony.

uspokojony odwraca się z powrotem. Pogardliwie
Ach, no tak.

dźwiga się, cicho
Camille, przysięgam, że mówiłem prawdę.

tłumi bez trudu ostatnie drgnienie przeczucia
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Nie wstrzymu ę pana, Robespierre.  odrywa się od futryny. Iǳie ku przo-
dowi po swoje rzeczy. Brama może być zamknięta; zaraz przyślę panu klucz. kłania się oschle
Żegnam.


pełnym głosem
Bądź zdrów.  wychoǳi;  opada na kanapę i odpoczywa, patrząc

tępo w przestrzeń. Wstaje na wejście . Może mi pani zechce dać klucz. Zostawię
u stróża.


Maxime… Robespierre… na Boga, co się stało⁈ A a panu tak bezwzględnie zaufa-

łam!…

Nie ręczyłem za powoǳenie.

Po co pan do nas przyszedł… właśnie ǳiś?… Tego mi pan przecie nie powie. Głupia

estem, że pytam. — Na Boga, zlitu się pan i powieǳ mi prawdę‼ — Błagam pana:
powieǳ mi prawdę‼!


Powieǳiałem pani prawdę. — A skoro mi pani uż nie wierzy… cóż pomoże więce

słów? — Proszę o klucz.

No, teraz to uż absolutnie nic nie wiem…. O, ak pan mógł‼ — Nie. Przepraszam

pana. podaje mu klucz.  całuje ją w rękę Proszę, niech się pan na mnie nie
gniewa.


Nie miałbym przecie za co — ale cóż na tym obecnie zależy?
exit
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AKT III
  
Comité de Salut Public.  — prezyduje; , , .


bębni niecierpliwie palcami po płycie; patrzy na zegarek
Na którąż to nas zwołał? Na drugą, eśli się nie mylę?

wyciąga swój
Za ǳiesięć druga, więc o co ci choǳi?

Coś ty taki kwaśny, Lindet? Jeszcześ się nie dobuǳił?

Inna rzecz, że Robespierre mógł był poczekać do utra. Ta bezwzględność!…

Co ty mówisz? — Poǳiwiam was: od kilku dni Robespierre rząǳi się, ak król;

a wy…

Znowuście sobie coś znaleźli⁈

Istotnie. Sam decydu e o wszystkim, rozporząǳa naszym czasem…

Słowa nie mówiąc, zniósł zwycza protokołowania…

Słusznie! Sekretarz to potenc alny szpieg. — Ale pora doprawdy zawracać sobie głowę

etykietą! Moi droǳy, ǳiś Robespierre wiǳiał się z Dantonem: eśli nas nocą zwołu e, to
znaczy, że ma akiś ważny argument na swą korzyść.


Więc sąǳisz, że trwa przy swoim uporze?

Robespierre to nie chorągiewka. — Tymczasem my musimy usunąć Dantona, pano-

wie: Robespierre musi się zgoǳić. — Wy dwa , zamiast się puszczać w zapasy, stó cie za
mną: twórzmy blok. I nie wolno nam się stąd ruszyć, nim nie ulegnie.


Słusznie. Trzeba się spieszyć. Przez Dantona kroku naprzód zrobić nie można.

O ile się da, ułożymy plan kampanii uż ǳiś. — A to niełatwe zadanie, moi droǳy.

Przede wszystkim trzeba izolować Dantona w Konwenc i i pozbawić go poparcia opinii.

Obawiam się, że nam ta wstępna akc a za mie dobry miesiąc, panowie. objaw pro-

testu z strony  Trudno, Billaud: musimy sobie zapewnić zgodę społeczeństwa.
Przedwczesny krok równałby się katastrofie.


Naturalnie. Burżuaz a poszczułaby na nas kra cały. Ściągnęlibyśmy na siebie nowe

rozruchy, powstania, wo ny wewnętrzne — a przede wszystkim pewne rozbicie rządu.
Lepie uż doprawdy poświęcić trochę czasu…


zamyślony
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Bez kwestii, wiem o tym przecie sam… ale miesiąc!…

Inna rzecz, że bezwzględny opór Robespierre’a est… pode rzany.

Zapewne, gdy się na prostszych skutków czynu obliczyć nie umie… politycy!

Być może, Billaud — być może; ale ta drżąca troskliwość o Dantona, to coś więce

niż bystrość męża stanu. Wierzcie mu, eśli chcecie, że się boi terroru ak zarazy; a terror
znam i wiem, że gdy się go używa w miarę…


mruży oczy
W miarę… dwieście siedemǳiesiąt trzy ofiary ǳiennie, niezapomniane fusilliady

lyońskie⁷⁰. — W miarę bezmyślne burzenie fabryk, magazynów, całych ǳielnic. Grun-
townie niż rozbestwiony wróg. — W miarę‼!


zrywa się
A ty do czego mi się wtrącasz… kuchto⁈

ǲięku ę ci za ten zaszczytny tytuł, hyclu⁷¹.
 rzuca się ku niemu; sąsieǳi wstrzymują go.

Tu nie urząǳa się bó ek.

Nie zważa — mów, coś zaczął. — Więc?…

piorunuje  spojrzeniem
A więc, do stu tysięcy diabłów, Robesipierre kłamie! głęboka cisza Moi droǳy, wszak

to doprawdy genialny wóǳ; czyż nie tak?…

Wiadomo. Cóż stąd?

Co stąd⁈ — Przypomnĳcie no sobie… czym został każdy bez wy ątku genialny wóǳ

w historii, akby na mocy akiegoś prawa natury?…

cicho
Dyktatorem…
znów cisza

bez tchu
To nie byli rewoluc oniści!…

z uśmiechem politowania
Mó drogi! To pewien typ luǳki: zaczyna się ako szczery demokrata — a kończy się

na absolutyzmie, w uczciwym przekonaniu, że to zbawienie dla kra u.

⁷⁰fusilliady lyońskie — (z . la fusillade .: rozstrzelanie). W paźǳierniku  r., po odbiciu Lyonu z rąk
ro alistów, właǳe rewolucy ne przeprowaǳiły krwawą masakrę mieszkańców tego miasta. [przypis edytorski]

⁷¹Collot, Jean-Marie (–) — aktor, dramaturg, eseista i rewoluc onista. Był członkiem Komitetu
Bezpieczeństwa Powszechnego podczas rządów terroru, zarząǳał egzekuc ą ponad  osób w Lyonie. [przypis
edytorski]
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zamyślony
Słucha , Collot… no a gdyby nawet, to cóż za związek?…

Związek⁈ Przy aciele! Robespierre ma talent i wolę, a nie wie, ak się zabrać do zdo-

bycia tronu; za to Danton ma na tym polu barǳo rozległe doświadczenie. — Robespierre
wie nie edno o Dantonie. Cóż leży bliże , ak — skorzystać z te wieǳy i zapewnić sobie
usługi Dantona?…


Wielki Boże!…

Po co ta rozmowa w cztery oczy? — Panowie: eśli się ci dwa nie umówili dawno —

to znaczy, że się umówili ǳiś.

powoli
Robespierre… szantażystą!… Nie, Collot. O tym mowy nie ma… choćby nawet zszedł

na drogę zdrady stanu.

Więc możliwość uzna esz?…
ponure milczenie 

wbiega
Wita cie!… Bhuuu — spóźniłem się. Ale też ten Robespierre zaczyna przekraczać

miarę… siada Coście wy tacy uroczyści?

To ty zda e się nie wiesz nawet, po co ci o północy wstawać kazali?

Bogiem a prawdą — nie.

Więc to nie ty pośredniczyłeś — ak loka — mięǳy naszym kolegą a Dantonem?

Nie ǳięki tobie te dwa szczyty zsunęły się na pogawędkę?

A tobie co?… Pewno, że ǳięki mnie — ale… Aha, rozumiem. — A to się pospieszył!

-
wbiega również
Dobry wieczór… nie ma go eszcze? Bogu ǳięki.

znad zegarka
Jego nie ma, ale pan spóźnił się o ǳiesięć minut, Saint-Just.
-
czarująco
Och, ak mile mi pan szkolne czasy przypomniał! — Inna rzecz, że estem zaskoczony

tym wezwaniem. Bo parę goǳin temu powieǳiał wyraźnie, że zwoła nas dopiero utro…
zamiana niespokojnych spojrzeń

wchoǳi spiesznie, nie zmieniwszy stroju. Jest blady i jakby trochę oszołomiony. Cisza

kościelna
Dobry wieczór, panowie. Wybaczcie, żem wam dał czekać.
nieżyczliwy, lecz cichy pomruk
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mruży oczy
Odezwałeś się zupełnie ak król do zebranego gabinetu.

siada roztargniony
A akże się miałem odezwać?
Oburzenie  i ;  i - wybuchają śmiechem. 

zdaje się nie słyszeć.

Robespierre: prosimy o definitywną odpowiedź w sprawie Dantona.

Żądam, aby Danton stanął przed Trybunałem Rewolucy nym w ciągu te dekady.
śmiertelna cisza

z westchnieniem, po długim zawieszeniu
No — chwała Bogu, żeśmy tak gładko doszli do zgody.
Szmer buǳi się i wzmaga:

Co?… W ciągu dekady?…

A to mu raptem spieszno!…

To przecie niepodobieństwo.

Proszę o głos! — Robespierre: twó wniosek przeraża mnie. Mowy nie ma, abyśmy się

uporali z Dantonem w ciągu dekady. Naprzód trzeba przygotować opinię, zyskać poparcie,
otoczyć go — pręǳe ak za miesiąc nie możemy przystąpić do ataku.

śmiech -

Skończyłeś? — Da mi mówić, Lindet! Miesiąc est absurdem. Intensywną propa-

gandą stworzymy sobie podstawę za dekadę. Wtedy można bęǳie ǳiałać.
szmer dezorientacji. Poklask . Wątpliwości u ’ i 
-
Tak… tylko dekada dla nas, to dekada i dla Dantona…

Prezydencie!… Saint-Just ma rac ę. Rozmowa nasza była dość… definitywna. Jeżeli

zatem Danton nie płonie żąǳą męczeństwa — to nie za dekadę, ale tej nocy albo umknie…


Ciekaw estem, dokąd? Kto przy mie pogromcę monarchii?

Kto przy mie e ta nego agenta?… albo zorganizu e rozpaczliwy zamach. Nie wolno

nam dłuże narażać bezpieczeństwa ogółu.
  
No więc co⁇

wyciąga zegarek, co powoduje chwilkę zawieszenia
Za goǳinę — o pół do czwarte — Danton musi być pod strażą.
pandemonium
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Jak to… ǳiś⁈!

Czyś ty oszalał⁈
ǳwonek 

Wy-klu-czone, kolego.
-
No! Pozna ę cię nareszcie!

Co za wariacki pomysł!
po wybuchu chwilka wytchnienia
-
korzysta z niej; patrzy mu w oczy
Danton… i spólnicy.

Proponu esz Komitetowi samobó stwo, Robespierre.

Nie możemy wystawiać się na pewną klęskę.

Da cie mi mówić! — Robespierre: Danton ma kapitalistów za sobą. Sam to podkre-

ślałeś. Przedwczesnym krokiem ściągniemy na siebie suto opłacone powstanie przedmieść
i paniczny bunt Konwenc i. Osiągniemy rozbicie rządu i apoteozę Dantona.

wzburzony poklask

Słusznie! Zupełnie słusznie!

Nie ma nad czym dyskutować.
lekki ǳwonek 

Nikt się nie zgoǳi, Maxime.

krzyczy
Proszę o głos!
zdwojona wrzawa, silniejszy ǳwonek
 
Dyskus a zamknięta! — Odrzucamy bezwzględnie! — Co innego!

ǳwoniąc
Ci-sze , do pioruna!

Spokó tam nareszcie!
wrzawa gaśnie opornie

wytęża glos
Ależ właśnie dlatego, że Danton ma potężne oparcie, musimy ǳiałać ak piorun! —

Da cie mu nie dekadę, a trzy dni czasu: złoto finans ery stworzy mu całą armię, setki
ulotek zasypią Paryż, ancuska krew zakipi na dźwięk pobudki — w Konwenc i martwy,
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lecz ogromny ciężar Niziny przesypie się na prawo⁷² przez edną noc, a na obsaǳenie
galerii — gdy się ma środki — wystarczy parę goǳin.

Panowie: Danton ǳiś, to zwierz osaczony. Look out⁷³!
stłumiony szmer

Swo ą drogą…

Przeklęta historia…

Trzeba znaleźć akiś sposób, na Boga…

głośno
Skoro tak, to trzeba zaryzykować. Ktoś z nas musi utro rano zaatakować Dantona

w Konwenc i. Jeśli bęǳie obecny, to niech się broni; eśli nie…
-
przerywa
…to znaczy, że drapnął. Że koalic a zyskała źródło cennych informac i.

A eśli bęǳie, to odniesie tryumf. — Danton to nie Hébert, panowie. Tego się wła-

śnie spoǳiewa; teraz przygotowu e na gwałt Konwenc ę — a utro rzuci się na trybunę
i ryknie. Kogo w nocy nie przekonał złotem — tego za dnia podbĳe siłą swego głosu.
— A co my wtedy poczniemy, panowie? Gdy się Konwenc a wraz z galeriami rozwy e
w spazmach zachwytu? Kto z nas pó ǳie zagłuszyć ten cudotwórczy gromowy bas? Mó
salonowy kontralt może? Albo ciemny tenor Saint-Justa? — Trzeba ǳiałać natychmiast,
koleǳy.

 
stłumione
On przesaǳa — nie damy rady — hm, kto wie?… — Tak, czy tak — klęska pewna.


głośno
Niestety, Robespierre — masz słuszność.
okrzyk protestu ’

Komitet Bezpieczeństwa ma prawo aresztować deputowanych prewency nie. Trzeba

go zwołać, żeby usankc onował mandat aresztowania.
ostatni, ostry wybuch protestu — o tonie, jaki cechuje świadomość przegranej

Konwenc a nas rozniesie, Robespierre!
gwałtowny ǳwonek 

I po coś ty go zaniepokoił, Maxime! Wszystko z two e winy!

Postąpimy z Dantonem tak samo ak z każdym dotąd przestępcą z Konwenc i. Mi-

mo to aresztowanie bęǳie niespoǳianką, bo ogół liczy bezwiednie na spec alne względy
dla Dantona. Miasto dowie się o fakcie około ósme trzyǳieści. O te porze zaczyna się
w Konwenc i posieǳenie. Otóż a sam ą zawiadomię. Jeśli panika wybuchnie — dam
sobie z nią radę, bo to bęǳie panika naturalna. — Cóż, czy ufacie mi, że temu podołam?

⁷²ogromny ciężar Niziny przesypie się na prawo — tu oznacza to, że tzw. Nizina, czyli niezdecydowane centrum
Konwentu, poprze prawicę, czyli Dantona [przypis edytorski]

⁷³look out (ang.) — strzeżcie się. [przypis edytorski]
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odpowiedź twierǳąca: stanowcza u , - i ’ — z zastrzeżeniem
w tonie u reszty A więc: naprostu ę moralną postawę Prawodawców, a po mnie ktoś z was
złoży raport w sprawie Dantona z wnioskiem o dekret aresztowania i oskarżenia.


wśród lekkiego szmeru
Tylko kto czu e się na siłach ułożyć do ǳiewiąte ten raport? Bo a…
-
prawie z pogardą
Uspokó się, Barère: nie na twoje barki złożymy ten ciężar. Raport przedłożę a. Już

go mam.
wyciąga skrypt

Przeczyta !

Pozwólcie, że pierwszy prze rzę te notatki. Oszczęǳicie sobie czasu.
 i  mruczą.

Dobrze. - wręcza rękopis koleǳe, który zaczyna go czytać Więc goǳimy się

na pro ekt Robespierre’a, czyż nie tak?

Z dwo ga złego…

Trudno, trzeba stawić wszystko na kartę…

Cóż począć? Nie ma rady…

podnosi oczy znad skryptu
A zatem, panowie — na cóż czekamy? Niech prezydent wezwie Komitet Bezpieczeń-

stwa…

ǳwoni; do woźnego
Proszę wysłać gońców po na mnie sześciu członków Komitetu Bezpieczeństwa Po-

wszechnego. Pilne.
 
Ci panowie kończą właśnie obradować…

Tym lepie . Niechże przy dą. woźny odchoǳi Teraz kwestia spólników, których trzeba

aresztować z Dantonem. powszechna uwaga;  podnosi głowę Oto mo e zesta-
wienie: Delacroix, cisza Philippeaux…


Kompletnie niewinny.
-
W intenc ach — może; niestety my sąǳimy skutki.

Razem z Dantonem szturmował Komitety. — Dale ?

Legendre i Bourdon de ’Oise…

Nie! To nieszkodliwe narzęǳia. Nie róbmy atki, panowie! Ostrożnie z terrorem‼
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Pierwsze luǳkie słowo te nocy…

Dobrze. Niech sobie ży ą. — Desmoulins.
cisza bez tchu

przygryzł wargą, trochę blady
Jako przy aciel Desmoulinsa poddam się wasze decyz ii… Czy nie sąǳicie ednak, że

można by mu d-darować ǳień… eden ǳień czasu do opamiętania?…

stanowczy ruch głowy
Nie.
-
Co za broń w ręku dantonistów, chociażby przez eden ǳień! — Niemożliwe, Ma-

xime.

Więc nie?… jednogłośna odpowiedź Dobrze. Tych trzech zatem pó ǳie z Dantonem.
Czyta dalej, lecz z pewnym roztargnieniem.

bębni po stole
Lindet, zaǳwoń no eszcze raz… aha, idą.
 
Panowie z Komitetu Bezpieczeństwa.
Przystawia krzesła spod ściany. Comsal wstaje. Wchoǳą: , , , -

,  i  — ostatni dwaj są stronnikami ’.

Przede wszystkim lepie was uprzeǳić. ǲiwicie się pewno, po cośmy się też po nocy

zeszli — otóż zarząǳiliśmy chwilę temu aresztowanie generała Westermanna.
Comsal zamienia spojrzenia.

To się nieźle składa. Dlaczego?

Za pretekst posłużył nam dawno dowieǳiony współuǳiał Westermanna w puczu

hebertystów…

po chwili zawieszenia
Właściwie natomiast, moi panowie z Ocalenia, dlatego, że Westermann dążył na wy-

raźnie do ulepienia sobie garstki partyzantów wśród rozwiązane Armii Rewolucy ne .
A gdy się o Westermannie mówi, że on sobie coś lepił…


Skoro tak, to się ucieszycie: postanowiliśmy aresztować Dantona z trzema spólnikami.
sensacja

chciwie
Kiedy⁈…

tryumfalnie
Teraz, panowie‼
okrzyki zdumienia, przestrachu, uznania
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Hal-looo‼

z przeciągłym świstem
No, n-no… odwagi to nam nie brak, ak wiǳę!…

Ależ to szaleńczy pomysł, panowie… któż wiǳiał…

Salto mortale z przesady w przesadę‥

Z absurdu w absurd.
-
Jeśli odmówicie uǳiału, to przywłaszczymy sobie wasze prawo prewency nego aresz-

towania deputowanych…

A wiecie, że Konwenc a sankc onu e na stałe podobne uzurpac e, eśli osiągnęły suk-

ces…
wrzawa Comsuru; oburzenie

czerwony, najgłośniej
Bezczelność‼ Na taki cynizm…

Psst, Vadier. Ma ą rac ę. Jak uż — to uż. — Zgoda, panowie.

Ale odpowieǳialność‼ Nie uniesiemy e .

Odpowieǳialność cięży na nas. Wo na toczy się mięǳy Dantonem a Komitetem Oca-

lenia Publicznego. Jeśli się nie uda — my padniemy. Was nie ruszą; wy esteście przecie
polic ą polityczną…

-
… nie uzurpatorami właǳy monarchiczne .

No, to zgoda. — Lepie zaraz skończyć. — Dobrze, wystawimy mandat. Wasza rzecz

wybrnąć potem.

Dobrze, pcha cie się pod koła. Nie wstrzymu ę was.

Dale , trzeba wystawić ten mandat.
-
rozgląda się
A gǳież tu formularze?

Głupstwo formularz, byle arkusz papieru!
Wstali, szukają.
-
Bez sekretarza ruszyć się nie można… atakuje szafę, łamie paznokcie Naturalnie —

zamknięta.
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oddarł pół arkusza z notatek -, podaje im
O — macie tu kartkę.

bierze ją i siada. - przynosi mu atrament i pióro z biurka sekretarza
Dyktu cie mi, wy z Bezpieczeństwa.

Komitety Bezpieczeństwa Powszechnego i Ocalenia Publicznego rozporząǳa ą, że

Danton — kto eszcze?

pisząc
Delacroix — z departamentu Eure-et-Loire⁷⁴, Camille Desmoulins i Philippeaux —

słucham dale …

…wszyscy cztere członkowie Konwenc i Narodowe zostaną aresztowani i przepro-

waǳeni do więzienia w pałacu Luxembourg, gǳie ma ą zostać pomieszczeni odǳielnie
i w odosobnieniu. Porucza się burmistrzowi miasta Paryża natychmiastowe wykonanie
tego rozporząǳenia. — Przedstawiciele ludu… i podpisy.

Mandat okrąża stół.

prywatnie
Antoine: trzy fakty tendency nie wykręcone. Przecie akt oskarżenia musi być bez

zarzutu! Każda nieścisłość to wyłom dla obrony. A naga prawda o Dantonie wystarcza aż
nadto.

-
Koleǳy! Muszę przerobić raport. Przeczytam go wam przed ses ą, o siódme trzy-

ǳieści.

krzywi się
Dwa posieǳenia w ciągu edne nocy! No, ǳięku ę…

Sąǳę, że nie warto wracać do domów. Kto ma czas, niech się prześpi tu. 

podpisuje po  i podaje mandat . Ten pieczętuje go, składa i ǳwoni
Hallo, Lindet! Nie podpisałeś!


Wybrano mnie, żebym rewoluc onistów żywił, nie żebym ich mordował, do woźnego

Do ratusza. Na wyższy pośpiech! wstaje Posieǳenie zamknięte.
Wychoǳą grupami.

do 
No, eśli Komitet Ocalenia utro o te porze eszcze bęǳie istnieć…

do 
Na Boga, co to bęǳie utro w Konwenc i! Dreszcz mnie zbiega na samą myśl…

⁷⁴Eure-et-Loire — departament położony w środkowe części Franc i, w Regionie Centralnym–Dolina Loary
(. Centre-Val de Loire), utworzony  marca  r. [przypis edytorski]
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U  wieczorem. Świecznik na stole, okna szeroko otwarte: ciepła noc wiosenna. -
 i  wchoǳą w przemokłych płaszczach. Nie zdejmują kapeluszy. 
przystaje na środku; rozgląda się roztargniony. U  znany już szatański wyraz
spółwieǳy. Stoją jakby w cuǳej sieni; długie milczenie.


ledwo zaznaczając parodię
Jak ten nagły, wonny deszcz orzeźwia! ǲiś pierwsza prawǳiwie wiosenna noc: cicha

a wezbrana. Czu ę taki napływ soków żywotnych, że chciałbym uścisnąć świat cały.
pauza

obejrzał się na niego jakby przebuǳony. Po chwili
Po coś ty tu wszedł?

Miło mi w twoim towarzystwie… cisza nieco złowrogaCóż: zdecydowałeś się nareszcie?


Na co?

No, uciekać, do diabła⁈  odwraca się wzruszając ramionami. Po chwili Czyś

ty nieprzytomny, Danton? obchoǳi go. Staje twarzą w twarz Poznałeś chyba obecny stan
swoich akc i… co?


z ponuro opuszczonymi oczami
Co do charakteru tłuszczy nigdy nie miałem złuǳeń.

Istotnie. Przypominam sobie, mruży oczy A że Westermann aresztowany, o tym za-

pewne także wiesz?

leniwie spogląda na niego. Siada ciężko
Kiedy?

Goǳinę temu. znów przerwa. Silnie zniecierpliwiony No więc⁈

bezwładnie potrząsa opadłą głową
Nie.
Wstaje. Z rękami w kieszeniach płaszcza staje u okna.

No, to bądź zdrów, braciszku. — Straciłem przez ciebie całą noc… a to może uż

wiele znaczyć. Teraz muszę czekać do piąte rano: zauważono by mnie u rogatek, od drzwi
Niecha ci ziemia lekką bęǳie, Georges.

Wychoǳi.  zdaje się go nie słyszeć. Po chwili zapada się znów na krzesło. Roz-
sypuje, rozpływa się na wszystkie strony. Kapelusz mu cięży: ściąga go bezwładnie i rzuca na
podłogę. Aż spostrzega swój stan i dźwiga się ciężko.


Danton: nie rozkle mi się, przy acielu! ściąga płaszcz i rzuca na poręcz krzesła. Zmę-

czony tym wysiłkiem siada na brzegu szezlonga. Przeciera czoło; podchoǳi do szafki, otwiera
ją, nalewa sobie duży kieliszek i pĳe chciwie, jak gorączkujący. — Wpada bez pukania osza-
lały , w rozpiętym płaszczu, bez kapelusza.  obejrzał się z kieliszkiem
w ręku No? A ty czego chcesz?
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Rozmówić się z tobą, bestio przeklęta ty!

dopĳa resztę i odstawia
He , ho! Z temperamentem zaczynamy. Będę ci wǳięczny, eśli mnie trochę roze-

rwiesz. siada Proszę: produku się.  oparł się o stół i wpatruje się w niego bez słowa
No?… Zapomniałeś, co dale ?


powoli
I a w ciebie… w ciebie wierzyłem⁈… Ależ ty esteś wprost ohydny, Danton…

z śmiechem nieco gorzkim
Co za zmysł spostrzegawczy! — Więc toś mi miał zakomunikować?
chwila nieruchomego patrzenia na siebie

nagle
Danton: mówiłem ci, żeś wielki i że chciałbym dla ciebie zginąć. Teraz odwołu ę

na dobitnie każde słowo.

Twoje słowa! Czyż a cię kiedykolwiek brałem na serio, osesku?

Zd ęto mi łuski z oczu. Trochę nagle… ale akoś to przeżyłem. — Byłem ślepy —

ślepy ak kret… w was, nęǳnych łotrach, wiǳiałem herosów! Za to teraz… O, teraz
prze rzałem.

Zniszczyłeś mnie, zwierzę bezduszne. Zatrułeś mi umysł. Roztrwoniłeś mo e siły. Dla
ciebie talent mó zszargał się w żurnalistycznym rynsztoku. — Wieǳ przyna mnie , że
wyzyskany, zniszczony, zszargany, eszcze — spluwam ci w twarz,

prostuje się, gotów iść

zainteresowany
A, więc Robespierre ednak raczył palcem kiwnąć?

zatrząsł się
Nie waż się o nim wspominać!
pochyla się ku niemu poprzez stół
Całe życie spęǳiłem na klęczkach przed wami. Wyczerpałem się na wasze służbie.

A umieliście chytrze wykorzystać mo e zaślepienie… Od ǳiś estem człowiekiem wolnym.
Co się ze mną teraz stanie, to obo ętne: z wami, zgniłe bałwany, zerwałem na wieki,

odwraca się

sieǳi spokojnie
Camille!

przez ramię
Czego chcesz?

Wróć się.  zatrzymał się Co ty właściwie pleciesz? Co znaczy ten nawał me-

tafor?

Co tobie do tego?
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I co znaczy to „wy”? — Czyżbyś znów Robespierre’a obraził⁈…

Obraził! — Prze rzałem tego gada. — A byłby mnie o włos na nowo omotał!

Jak to… Byłeś u niego?

Ja⁉ — To on miał czelność przekroczyć mó próg — i łasił się do mnie na bezwstyd-

nie przez cały wieczór! — Ale też dałem mu odprawę. Tak dobitną, że uż się chyba nie
waży do mnie zbliżać.


Czy… czyś ty zmysły postradał, głupcze nieszczęsny‼! — Jak to⁈ — Więc dowiadu esz

się wyraźnie, żeśmy straceni… a w kwadrans potem odpychasz edyny, nieprawdopodobny,
cudowny ratunek⁈…


mruży oczy, stara się ukryć przestrach
Co, my, straceni?…

Więc nie słyszałeś przez drzwi nasze rozmowy?

Ależ tyś go przecie pokonał…

przechyla się wstecz
Ja go… Camille, two a głupota przyprawi mnie o spazmy. — Zrozum: a tego ma-

niaka, tego piekielnie chytrego wariata po ąłem p o luǳku — i ak ostatni dureń wyśpie-
wałem wszystkie swo e herez e, zasypałem go dowodami przeciw sobie, w na ściśle szym
znaczeniu wydałem na siebie wyrok śmierci!

dysząca przerwa

otrząsa się
No to się obronisz! Masz przecie lud za sobą! — On wie, że ci nie sprosta: po cóż by

nam schlebiał?

zanosi się
Obronię się! — Lud! — Wracam właśnie z kilku lokali sekcy nych. — Camille:

motłoch uż zdążył zapomnieć o moim istnieniu — a teraz patrzy na mnie tak miłośnie,
żem z mie sca stracił ochotę przemawiać.

Jesteśmy izolowani ak trędowaci. Jutro lub po utrze cała Konwenc a runie na nas
i rozszarpie nas na kawałki.


znieruchomiały
Więc on mówił… prawdę… pauza. Naraz Ale po co, w takim razie?… Po co on…

wpada w swą demoniczną wenę
… ciebie chciał ratować? fascynuje go To niepo ęte… na pozór. — Dla mnie zupełnie

asne: esteś edynym człowiekiem na świecie, chłopczyku, którego ten potwór kochał…
chrapliwe westchnienie ’ zaciekłą, boleśnie prawǳiwą miłością.

długa cisza

trzęsąc się, wybucha nagle łkaniem nerwowej radości
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O Chryste‼! powściągnął się trochę Za… t-tę wiadomość, Danton… przebaczam ci
wszystko.

zwraca się, by biec

unosi się lekko w fotelu
Camille — dokąd ty?

z śmiechem prawie histerycznym, w drzwiach
Do-kąd‼!

wskazuje krzesło
Pozwól — eszcze słowo. — Usiądź.  wraca niechętnie, ale stoi, oparty rękami

o poręcz krzesła Wiǳisz… a znam Robespierre’a lepie od ciebie…

Niestety — to prawda. — Boże mó , akżem a mógł w niego zwątpić!…

… i dlatego obawiam się pewnego… nieporozumienia.  podnosi głowę z lekkim

przestrachem Bo tyś coś mówił, żeś go obraził… ale nie zwymyślałeś go chyba od łotrów,
Camille?…


zdrętwiały
Zda e mi się… że tak…

zmartwiony
Hm… to fatalne, mo e ǳiecko… to fa-talne… Wiǳisz: u tych luǳi z drzewa czy

z kamienia taki wy ątkowy sentyment, raz zadraśnięty — zamienia się w nienawiść nie-
przebłaganą. — Robespierre nie przebaczy ci nigdy. Jeśli spróbu esz się z nim wiǳieć —
narazisz się tylko na dotkliwe przykrości.


zaczerpnął oddechu
To nic. Niech się mści: ma rac ę. Zasłużyłem na na cięższą karę, — Ale muszę przed

nim uklęknąć, cokolwiek ma mnie spotkać.

łagodnie
Tobie to uż nic nie pomoże, Camille…

Mnie sza o mnie. Byleby on wieǳiał, że teraz rozumiem… i że… dławi się że mi…

straszliwie… żal…
ociera oczy i nos

z cichym uśmiechem
Więc ty myślisz, że on ci uwierzy? Gdybyś się nawet — cudem — zdołał do niego

zbliżyć, cóż by on musiał sąǳić o te nagłe skrusze? Żeś nareszcie po ął swo e niebezpie-
czeństwo — i że przed nim tchórzysz.

A jak on umie dobić pokonanych — toś uż miał nieraz okaz ę poǳiwiać. To człowiek
mściwy ak sam diabeł. — Pamiętasz przecie, ak cię uż raz ośmieszył, wykpił u akobi-
nów?


opiera się ciężko o stół
Pamiętam… uratował mnie tym od wydalenia. ciszej, pochylając się ku płycie A a —

dureń — po mu ę to… dopiero ǳiś…
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Ho, ho! Uratować mógł cię tańszym kosztem. Zahaczyłeś o ego chorobliwą drażli-

wość — ale to był żart zaledwie, Camille!…
Zobaczysz: doprowaǳi cię do samobó stwa z wstydu.

prostuje się bezradnie
Miałbym całe życie zatrute… muszę przyna mnie napisać do niego!…

Opubliku e twó list… z komentarzami. Camille pada na krzesło. Długa cisza. Danton,

z troskliwością Cóż… zaryzyku esz?…

podnosi się, chwiejąc bezwładnie głową. Z trudem dobywa głosu
Nie.
Odchoǳi jakby lekko pĳany.  patrzy za nim. Nagle wybucha niespokojnym, bez-

głośnym śmiechem. Szczerzy zęby w grymasie, ale oczy pozostają przygasłe i smutne. Wstaje,
by się znów napić. Ale flaszka pusta; rzuca ją więc, lecz bez rozmachu. Stoi bezmyślnie. Naraz
ożywia się; kopnięciem usuwa flaszkę pod łóżko, zamyka szafkę i puka do drzwi na prawo.


z wnętrza, niespokojnie
To ty, Georges?… Zaraz…

Nie bó się, kochanie. Muszę z tobą pomówić. Otwórz.

Nie… nie wchodź. Zaraz przy dę do ciebie.  czeka z opuszczoną głową. 

wchoǳi w białym peniuarze.  całuje namiętnie jej ręce i pociąga ją do stołu Da spokó
— o cóż ci choǳi?


sieǳi bez ruchu, zapatrzony w nią
Musiałem cię… zobaczyć. — Ty mały, gorzki cudu — ty.

I po toś mnie ze snu wyrwał⁈

Znasz mó egoizm…

Istotnie. wstaje Dobranoc.

wstrzymuje ją
Musisz mnie wysłuchać, Louison. Usiądź, proszę.  siada niecierpliwie Twoi ro-

ǳice mieszka ą nadal w Fontenay, czyż nie tak? zǳiwione potwierǳenie Jakże im się ǳiś
powoǳi?


Wcale dobrze. O ciec powinien mi być wǳięczny: za cenę kupna mo e osoby podre-

perował swó sklep. Jest nawet akąś grubszą rybą w swe komunie. — Ach, z pewnością
znowu żebrał — co?


Nie. — Ale bęǳiesz musiała wrócić do domu, cudu.

poderwana błyskiem szalonej naǳiei
Co… wy eżdżasz⁈!…
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przesuwa rękę po głowie, posępnie wpatrzony w stół
Tak est — wy eżdżam. — Na długo.

trzęsie się z radości — prawie szeptem
Fak-tycz-nie⁈!…  spojrzał na nią — raptem przeszywa go piorun straszliwego

bólu, od którego mu się twarz wykrzywia i ciemnieje, aż przypomina w swej bezradności
wstrętną maskę noworodka. Zrywa się i staje twarzą do kominka, wstrząsany drgawkami
w barkach i plecach.  podchoǳi, obserwując go z odległości dwu kroków. Z odrazą,
strachem i oburzeniem Georges! Co ty wyprawiasz? — Oszalałeś⁈


odwraca od niej głowę i bełkoce
Mhm… ode dź… to nic… ode dź stąd! ona przestraszona cofa się za szezlong. On wraca

do stołu opanowany A-ach… zachłysnąłem się. Już dobrze. — Wróć i usiądź, Louison.

nieufnie stoi u stołu i obserwuje go bezlitośnie
Upiłeś się?

Niestety nie… Więc chętnie wrócisz do domu… głos mu pęka co, Louison?…

niewzruszona
Barǳo chętnie.

przełknął z trudem. Po dwu sekundach
Następnie: w moim biurku zna ǳiesz znaczną sumę. Nie w asygnatach, rozumie się.

Nie powierzam e panu Gély’emu⁷⁵ dla ciebie; zna ąc go — wiem, że sama lepie upil-
nu esz swe własności. Tylko, ǳiecino, musisz być barǳo ostrożna i nie zdraǳić się,
że posiadasz większe wartości. Sławetna Republika skonfiskowałaby ci wszystko. Musisz
poczekać, aż… aż wrócą warunki normalne. — Rozumiesz przecie?…


z wolna
To znaczy, że ty uciekasz… prawdopodobnie na zawsze?

wybucha śmiechem bez powodu
Tak est — prawdopodobnie! przechyla się ku niej w bok, zsuwa się na kolana i obejmuje

jej uda Oooo, edyna — edyna — edyna mo a!

odczuwa pierwsze drgnienie litości. Zbiega mu dłonią po głowie
Georges: co tobie ǳiś est?…

z oczami zamkniętymi w ekstazie, ale rozsądnie
No, kocham cię, barǳo po prostu — kocham cię, maleńka… szeptem pożerającej

namiętności kobieto…

zaniepokojona, nerwowo. usiłuje się wymknąć
Puść mnie… proszę cię, puść mnie, Georges…

zrywa się nagle. Chwyta ją powyżej łokci
Tę noc ostatnią daru esz mi… słyszysz? — ǲiś mi się migreną nie wykpisz!

⁷⁵Gély, Marc-Antoine — o ciec Louise Danton, członek Klubu Kordelierów [przypis edytorski]
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zastyga mu w rękach na posąg
Georges: estem w ciąży.

puszcza ją i opiera się biodrem o stół. Bez tchu, groźnie
… nie kłam!

wyniośle wzrusza ramionami
Wiem, że ci na ǳiecku zależy: więc musisz mnie oszczęǳać. Pamięta , że nie estem

dorosła! Bóg wie, ak się to skończy…

(oszołomiony przeciera czoło)
W ciąży… teraz… (pada na krzesło) O, do stu milionów siarczystych szatanów‼!

szorstko
Jeśli chcesz ze mną mówić — to zachowu się po luǳku.

spojrzał na nią, jakby był zapomniał o jej obecności. Bez żalu całuje ją w palce
Nie gniewa się, na droższa.  siada Oǳyskasz teraz wolność, ǳiecko — pomyśl

o tym i powieǳ: czy ty mnie rzeczywiście… nienawiǳisz?

Czy a wiem — dotychczas owszem, intensywnie ǲiś wieczór, Georges, po raz pierw-

szy w życiu spo rzałam na ciebie ak na człowieka… z nieskończenie ostrym uśmiechem
Pomyśl‼


przestraszony
Na Boga, Louison… i czemuż to? z łagodnością świadomej ofiary Przecie am ci nigdy

nic złego…

ze śmiechem megery⁷⁶
Nic złego‼ Kupiłeś mnie, ak psa; i zgwałciłeś mnie, nieświadomą a wystraszoną do

utraty zmysłów! To mo e przerażenie — istne męczarnie, akie przechoǳiłam — spra-
wiały ci na widocznie spec alną przy emność!


aghast ⁷⁷
ǲiecko edyne… przysięgam ci, że nie przeczuwałem… byłem pewien, że gdy raz

zakosztu esz rozkoszy…

z morderczym uśmiechem
Toś ty się nigdy w lustrze nie prze rzał, człowieku?…  czerwieni się jak chłopak,

brutalnie zawstyǳony przez dorosłego — aż  nieco mięknie Wiesz, Georges… gdybyś
miał trochę delikatności, trochę zrozumienia… to kto wie nawet, czy… Ale nie ma o czym
teraz gadać. Proszę cię, zapomnĳ o mnie — i nie szuka mnie, gdy wrócisz, wstaje Niech
ci się tam lepie powoǳi, Georges.


wstaje trochę uroczyście; ujmuje jej dłonie
Louison… całuje prawą a idę na śmierć. całuje lewą

nieruchomieje, mrugając

⁷⁶megera — także megiera, tu: złośliwa, swarliwa osoba płci żeńskie . [przypis edytorski]
⁷⁷aghast (ang.) — przerażony. [przypis edytorski]
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Jak to…

wzrusza ramionami
Cóż — nienasycona zawiść Robespierre’a dopięła swego. Byłem znuǳony do obrzy-

ǳenia tym wiecznym paskuǳeniem się sprawami motłochu; polegałem na swych ol-
brzymich zasługach — no i stało się. Wykradł mi popularność. — A wobec bezbron-
nych nawet Robespierre bywa odważny; w na bliższych dniach da znak — i Konwenc a,
starannie wytresowana, rzuci mnie Trybunałowi na pożarcie.


Wiesz o tym… i leziesz prosto w ogień!… Ależ ucieka , człowieku!…

Nie, kochanie. Życie na takim świecie, ak ten — niewarte kiwnięcia palcem. Niechże

ten adwokacina ma raz prawǳiwą satysfakc ę: niechże mu się zda e, że potrafił Dantona
powalić! — Wnet gorzko, o gorzko, odpokutu e swo e ambicy ki…

szczerzy zęby, zapatrzony v przyszłość

zamyślona
Ciekawe… od samego początku przypuszczałam, że cię Robespierre pręǳe czy późnie

pokona.

przeobraża się doszczętnie
O, przypuszczałaś?… A czy można zapytać…

zrazu zaskoczona, orientuje się i wyzyskuje złośliwie sytuację
Dlaczego?… Boś się zachowywał akurat tak ak o ciec…  blednie złowrogo gdy

mu konkurenc a Duvala groziła bankructwem.  przybiera postawę groźną; 
siada i kontynuuje konwersacyjnie Wtedy od rana do nocy była mowa o Duvalu — o nie-
dołężnym, głupim, zazdrosnym i podłym Duvalu; a im gorszy obrót sprawy przybierały,
tym wyże o ciec sławił własne talenta, tym wyniośle szy wyraz dawał swe pogarǳie. —
Więc gdy słuchałam, coś mówił o Robespierze i o sobie, musiałam do ść do prze…


trzyma się, ale tchu mu brak
Wybacz, uż mi e raz raczyłaś zakomunikować odchoǳi, wędruje. Za każdym nawro-

tem na pokój podejmuje wątek przerywanego monologu. Cicho Ha, ha!… Ona wieǳiała…
ona wieǳiała od dawna, smarkula! twarz mu ciemnieje. Zbliża się do niej.  ukry-
wa z trudem przyspieszone bicie serca — ale wyzywa go nieruchomym uśmiechem. Pha!
Oczywiście: mó wróg, więc przedmiot na gorętsze sympatii… poprzez stół Na chętnie
poleciałabyś mu się oddać, co?  zrywa się z gniewu, robi krok — on zwarty w so-
bie, z naelektryzowanymi dłońmi, onieśmiela ją nagłym rykiem Stó , gǳie esteś, bo ci co
zrobię‼  cofa się lekko, opiera się wstecz o stół. On obchoǳi ją z daleka, drapieżnie
O… ak się teraz cieszy… ak e się oczy śmie ą do mo e śmierci… wskazując To… to
est żona, psiakrew‼! dygoce chwilę dysząc; odwraca się o ǳiewięćǳiesiąt stopni; pochylony,
ku podłoǳe, cicho Ja estem rzeczywiście sam. iǳie szybko ku oknu. Stoi tam chwilę —
plecami do niej — aż ochłonął. Potem wraca i przystaje u stołu naprzeciw niej.  cof-
nęła się za krzesło, ale stawia się mężnie Samaś sobie winna. Byłbym się dał zarżnąć bez
słowa; ale two a niewiarygodna babska głupota wytrąciła mnie z równowagi. podgrzewa
się znowu Mnie… mnie zestawiać z tym tłustym bydlęciem, starym Gélym! Mnie‼ —
Mo ą bezdenną pogardę dla tchórzliwych szykan tamtego cherlaka z Komitetu… coraz
goręcej mo ą pogardę tak bezgraniczną, że nie raczyłbym mu nawet kości pogruchotać…
porównać z miotaniem się kramarza! zaciska pięści w ekstazie pasji A gdy pomyślę, że mo-
tłoch też głupi ak baba… że cały motłoch gotów eszcze lizać te małpie buty za to, żem
się e dał zamordować!…

pauza. Dyszy ciężko
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Och, skoro tak… to ednak wolę zadać sobie odrobinę trudu… i przydeptać nareszcie
tę obmierzłą gaǳinę, które uprzykrzone krętactwa zbyt długo lekceważyłem… prostuje się
w przypływie energii Poczeka tylko. Pokażę a ci, co wart ten twó Robespierre… odroǳo-
ny, zastanawia się przez kilka sekund na środku pokoju He , przygotu ę a mu nagonkę!…
On szczuł Konwenc ę na mnie miesiącami; a odwrócę ego ǳieło przeciw niemu przez
edną noc! Ja, bezbronny⁈ Ho, ho! przeszukuje kieszenie, pospiesznie zmienia ich zawartość,
chwyta kapelusz Zorganizować bandę… natychmiast zacząć obrabiać Centrum. Obsaǳić
galerie… d’Espagnac⁷⁸ wytrzaśnie dosyć forsy, żeby kupić całą kanalię paryską. — Ten
pies wpadnie we własną matnię, aż… tężeje, już zwrócony ku drzwiom: słyszy hałas u bramy.
, rozpalona w napięciu drapieżnej mściwości, kocimi krokami podchoǳi do stołu Już⁈
— To wyklu… kroki wspinają się na ich — ostatnie — piętro.  ma przez chwilę
oczy obłąkane. Nagle uderza się w czoło z śmiechem, niezupełnie udanym Naturalnie! —
Gǳieżby on się ważył atakować mnie wolnego! Przecie musi mi naprzód związać ręce
i nogi! kroki na korytarzu. Podniesionym głosem Ale póki mam pysk i płuca Dantona —
póty na nic wasze podstępy!


z bladym uśmiechem, bez nacisku
Biedny pyszałku!

rzuca się ku niej tak szybko, że nie zdążyła się wymknąć. Podczas gdy pukanie policji

wstrząsa ścianami, chwyta ją i przyciska do siebie — sam nie wie, z miłości czy z pasji
Ty… och, ty‼! całuje ją przemocą, a pospiesznie Ciebie teraz śmierć tylko ode mnie

uwolni. A za parę dni wrócę zwycięzcą!
biegnie wpuścić oficera municypalnego z czterema milicjantami

Aresztu ę was w imieniu Prawa, obywatelu Danton. wyciąga kartkę Oto mandat.

Barǳo słusznie, na widok mandatu Wiem uż, wiem — kapelusz mam; a płaszcz

niepotrzebny w tak cudną noc… nie pada uż chyba?

zażenowany niesłużbowym pytaniem
Nie…

Dokąd mam przesłać mężowi rzeczy?
 odwrócił się od niej.

uprzejmie, lecz zǳiwiony jej spokojem
Do pałacu Luxembourg, obywatelko.

Dale ! Marchons!⁷⁹
Wychoǳą.  zamyka drzwi; wciąga powietrze nienasyconym westchnieniem wy-

zwolenia; łokciem odsuwa włosy z twarzy — po czym najspokojniej zabiera świecznik i znika
u siebie.
  
Hala Konwencji. Głąb: estrada z trybuną, fotelem prezydenta, stołem sekretarzy i dwoma
rzędami miejsc u stóp trybuny. Po bokach oba końce podkowy, jaką stanowią amfiteatralnie
spiętrzone ławy. Grupa na lewo znaczona: , … Druga w środku, u stóp trybuny: I, II…

⁷⁸d’Espagnac, Marc René (–) — nieuczciwy dostawca wo skowy związany z Dantonem. [przypis
edytorski]

⁷⁹marchons (.) — chodźmy. [przypis edytorski]
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zagadnięty przez ,  przysuwa się do nich
Tak — a też coś zauważyłem, uż po droǳe…

cicho do nich
Panowie, czemu… reszty nie słychać, bo mówi
 (  )
do  i 
Tak est, na pewno! ǲiś o pół do czwarte rano!

zbiega ku środkowi. Krzyczy
He , wy coś wiecie?

przesuwa się z  i  na koniec ławki;  odsuwa się;  zostaje sam
Co to się stało?

zirytowany
Roznosisz babskie plotki!
 ⁸⁰
Ba, kiedy wszyscy coś słyszeli…

Na ulicy, wszęǳie…
 ()
wstaje z boku, podchoǳi
Mó stróż twierǳi, że wiǳiał…

Właśnie! Wiǳiał, ak go prowaǳili…
Grupa zacieśnia się silnie.
, ,   
Kogo? — Kogo? — Kogo prowaǳili? — O co w ogóle choǳi⁈…

Nie uwierzę nigdy.

Ani a. Nie!

Nie śmieliby, do diabła.
Grupa pierwsza przesuwa się ku nim.
  
Ale co, co takiego? — Powieǳcież nareszcie!…
 ()
wpada; na cały głos
Koleǳy: Desmoulins aresztowany‼!
  
O! wiǳicie⁈ — A nie mówiłem⁈
  
Desmoulins?… Ależ nie! — Nie ten! Philippeaux‼

⁸⁰Panis, Étienne-Jean (–) — członek Komitetu Bezpieczeństwa Powszechnego, głosował za śmiercią
króla podczas procesu Ludwika XVI. Został oskarżony przez Hérona o nadużycie swoich funkc i i ostatecznie
został wydalony z Komitetu. [przypis edytorski]
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, ,   
Areszto… — Co, Camille⁈ — Kiedy⁈ — Skąd wiesz?…

wbiega
Panowie — co to się ǳie e na mieście?…

Ależ Philippeaux aresztowany, nie Camille‼

A to co znowu? — Więc kto właściwie?…

Nieprawda! — Niezgodne pogłoski! — Chcą rzucić popłoch, nic więce !

Koleǳy! Ależ wiǳiałem go sam!
  
Kogo? — Camille’a⁈

Tak, Camille’a! Pod eskortą, o pół do czwarte !
 
Camille’a… Pół do czwarte … to się zgaǳa!. ‥ Więc ednak?…

To znaczy, że aresztowano kilku z nas!

Coraz lepie ! Gratulac e!
 
Jak to… kilku⁈ — Bez słowa?… Nie wiadomo kogo — Nie wiadomo za co — Co to

znaczy?… Cóż to się ǳie e⁈ — To niemożliwe!

wpada zdyszany na czele większej garstki; na stopniach trybuny
Przy aciele! Te nocy, o pół do czwarte , aresztowano Delacroix, Philippeaux, Camil-

le’a Desmoulinsa… i…
 ()
śpiewnym basem kradnie mu sensację I Dan-to-na‼!
Zrywają się
 
Co⁈ — Kogo⁈ — Danton!… Ależ to być nie może! — Co, naprawdę⁈ — Dantona…

— Danton — areszto… — Kiedy⁈ — Też ǳiś w nocy? — Sam Danton!… A cóż on
zawinił⁈ Kto śmiał⁈


To ǳieło Komitetu Ocalenia!

To wykluczone! — Byłoby bezprawie! — Nie, Komitet nigdy by… — Gǳie ego

paczka? — Legendre! — Le-gendre‼ — Delacroix — Bourdon! — Lacroix — Nie ma!
— Wszystkich wzięli! — Całą partię naraz‼


O, panowie! To dopiero początek! Komitet rośnie!
 
Niewinnych… — Za naszymi plecami — Komitet nie miał prawa! — Tego doprawdy

za wiele!
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Wpadają  i .
  
O, to oni! — Więc przecież przyszli! — Bogu ǳięki! — Patrzcie tylko: są! — Natu-

ralnie, że to bu da! — Zawracanie głowy! — Słucha cie! Czy to prawda⁈ — że Danton…
— Ależ skąd! — Czy Danton?… No a reszta gǳie?… Bourdon! Gǳie inni?…


oszalały
Każde chwili mogą mnie aresztować!…

Koleǳy, esteśmy straceni!

na stopniach trybuny
Panowie! Nad rządem Franc i zawieszono terror‼

Złamanie prawa! — Bezprawie! — Komitet zagraża Konwenc i! — Terror‼ —Terror‼!

  
Brawo, Komitet! — Niech ży e Komitet, precz ze zdra cą Dantonem!
okrzyki wzmagającej się pasji, wrzawa dokoła tych dwu

Niech ży e Danton! — Człowiek ǲiesiątego Sierpnia! — Obrońca Wolności!

Koleǳy! Trzeba się bronić. Choǳi o nasze życie i o honor rządu!
  
Kres posłuszeństwa! — Precz z tyranią!

Słucha cie!… Żądamy, żeby wysłuchano Dantona u poręczy⁸¹…
  
Co⁈‼ Tego nigdy… Jakim prawem⁈

Doskonale! — Tak, u poręczy! Dantona muszą… Muszą się zgoǳić! podają sobie dalej

Pamięta cie — u poręczy! — Muszą go wysłuchać! — Żądamy wszyscy! — Jednogło-
śnie‼


Danton, ak się odezwie — to wygrał!

Cóż by mu mieli zarzucić⁈

Wtedy Komitet musi odwołać to nikczemne nadużycie…

ǲiś rano eszcze! — Od razu! — Niech złoży właǳę! — Odebrać mu!
 
Komitet zdraǳa! — To zdra cy! — Chcą nas wyrżnąć, by zagarnąć rząd! — Tyra-

nia! — Precz z ta ną dyktaturą! — Precz z terrorem Komitetu! — Precz z Komitetem
zdra ców! — Odebrać mu właǳę‼

⁸¹wysłuchanie u poręczy — wysłuchanie deputowanego postawionego w stan oskarżenia odbywało się przy
poręczy otacza ące stół Trybunału Rewolucy nego. [przypis edytorski]
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wskakuje o stopień wyżej niż 
A gdy odwoła, rozwiążemy go natychmiast!
burza oklasków
  
Zdra cy‼ — To zamach na rząd‼
Burza się wzmaga.

Rozwiązać! — Rozwią-za-ać‼! — Precz z tyranami! — Precz! Precz‼

Komitet stanie przed sądem‼

namiętny
Brawo! — Oskarżyć! — Wszystkich ǳiewięciu! — Komitet przed sąd — przed —

sąd‼ — Na gilotynę‼!
Wchoǳą woźni. Stuk halabard. Deputowani spiesznie zajmują miejsca.

na górze po lewej
ǲiś się rozstrzygnie, bracia: Wolność — albo grób!

Allons, enfants de la…⁸²
Większość zaczyna nucić. — Z przodu po lewej:

Bourdon, musisz natychmiast wystąpić…

Tak! — Tak! — Bourdon, na trybunę! — Odwagi, Bourdon! — My wszyscy z tobą!

— Dale ! — Niech ży e Danton!

drży
Panowie — a… a — nie mogę… nie potrafię… a nie…

Tfu, tchórz! — Trzęsie się cały! — Patrzcie go, aki zielony!

Legendre: więc ty.
 
rozkazujące
Legendre! — Na trybunę! — Musisz mówić! — Dale !
Wchoǳi prezydent — dantonista .

Dobrze. Mówię w imieniu was wszystkich! udaje się do sekretarzy
,   
Tak est, wszystkich! — Cały kra za tobą! — Cała Franc a za nami!
Po tym okrzyku śmiertelna, przyczajona cisza.  zajmuje fotel, nie siadając od

razu. Sekretarze rozmieszczają się u swego stołu; główny wpisuje ’. Za prezydentem
jeszcze kilku deputowanych, mięǳy nimi  i -, którzy siadają w głębi
po prawej, najbliżej trybuny.


uroczyście zdejmuje kapelusz i siada

⁸²Allons, enfants de la (.) — Naprzód, ǳieci o czyzny (początkowe słowa Marsylianki). [przypis edytorski]
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Przedstawiciele: posieǳenie otwarte.

zapisany; do prezydenta
Proszę o głos.

Mów.

zebrał siły
Przedstawiciele narodu! — Dowiadu ę się właśnie — ze zǳiwieniem — że ǳisie sze

nocy aresztowano czterech członków Konwenc i, obserwując się drapieżnie jeden drugiego,
,  [I],  [II],  [A] i  [] wstają i podchoǳą
równocześnie do sekretarzy. Ubiegają się bez szmeru o pierwszeństwo; uzyskawszy następstwo
głosu — nie wiadomo jednak w jakiej kolei — zbliżają się do trybuny, obierając strategiczne
pozycje. - czuwa Słyszałem, że ednym z tych czterech ma być Danton. Kim są
pozostali — nie wiem. A zresztą: cóż nas nazwiska obchoǳą? — Co do Dantona, kole-
ǳy — gotów estem ręczyć życiem za ego rzetelność… barǳo stłumiony szmer poklasku;
szeptane okrzyki zachęty, błyski spojrzeń, tajne znaki i stawiam wniosek, abyśmy — kim-
kolwiek są ci inni — wysłuchali wszystkich u poręczy. Skoro się ich oskarża — trzeba
dać im się wytłumaczyć… wyraźniejszy, nerwowy szmer roznamiętnienia; cisza na znak
mówcy. Ośmielony …potem osąǳicie, czy przypadkiem osobiste zatargi — że nie powiem
zawiść — nie wpłynęły na rozporząǳenie, które nas zdumiewa.

Schoǳi wśród, nie tłumionych już, namiętnych oklasków. Pięciu kandydatów do głosu
rzuca się ku schodkom; zręczność ’ zapewnia mu zwycięstwo. Reszta przytrzy-
muje go, lecz zastawił sobą wejście i nie daje się ściągnąć. - stara się wcisnąć mięǳy
niego a napastników.  przerywa salwę oklasków ostrym krzykiem; napięta, nie-
naturalna cisza powraca.


Proszę — o — głos!
Mimo znaku zezwolenia ze strony prezydenta, tamci czterej nie myślą rezygnować. 

stara się wdrapać z zewnątrz do trybuny.
, , 
Ja pierwszy! nie two a kole ! — Naprzód my! — Usuń się stąd! — Nie masz głosu!

ǳwoni delikatnie
Panowie!…

wykręca się wstecz
Citoyen⁸³ Legrand: czy a teraz kole ?

Wasza, Robespierre.
  
puszczają go i biegną sprawǳić
Nieprawda! — Oszustwo! — To być nie może!
Konwencja czeka bez tchu.  czeka również, aż się przekonają. Czterej pochy-

lają się nad listą, mruczą, odchoǳą, wzruszając ramionami, by zająć miejsca u stóp trybuny.
Teraz dopiero  wbiega na górę, a - odchoǳi.


głosem pełnym, lecz pod tłumikiem ze względu na ǳiwną ciszę
Obywatele…
Huragan wybucha.

⁸³Citoyen (.) — tu: Obywatelu. [przypis edytorski]
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Naprzód Danton! — Naprzód niech mówi Danton! — Danton do poręczy! — Nie!

Na trybunę Danton! — Danton ma głos! — Danton‼ — Chcemy Dan-to-o-na‼! — Nie
two a kole ! — Nie bęǳiesz mówił! — Ze dź! — Precz z trybuny! — Precz! — Precz
z Komitetem — Precz z tyranami! — Precz z dyktaturą!


wstał; obraca się; ramieniem i palcem wskazuje od dołu na ’. Głosem jak

bizon
Precz — z dyk — ta — to — o — rem‼!
Tymczasem  ǳwoni pracowicie, nieco znużony, jak zblazowany ministrant. Lecz

okrzyk  przestraszył Konwencją. Nastaje zǳiwiona pauza, a ponieważ 
czeka cierpliwie i widać, że gotów czekać dłużej, aż się pomęczą — więc po przerwie wznosi
się już tylko pomruk pełen ressentiment⁸⁴, który wnet ustaje. Następująca po nim cisza ma
nieco osowiały charakter.


westchnął
Dawno uż, panowie, nie zaczęliśmy posieǳenia od takich wybuchów temperamen-

tu. Niezwykłe nawet tuta wzburzenie zebranych dowoǳi, że ma się rozstrzygnąć rzecz
ważna.

ǲiś się okaże, co cenimy wyże : Republikę — czy kilka ednostek.
ǲiś się okaże, panowie — czyśmy godni rząǳić.

ǲiś się okaże, czego wy esteście godni, tyrani!

ogniskuje mu na czole promienie swego wzroku
Poruszę i ten punkt… za chwilę.
Legendre żąda, aby Konwenc a wysłuchała aresztowanych u poręczy.

Żądamy tego wszyscy! — Wszyscy‼ — Cały kra ‼!

poczekał, aż wróciła zupełna cisza
Lecz gdy aresztowano przedstawicieli Chabota, Basire’a, Delaunaya, Fabre’a, Klotza,

Heraulta — nikomu na myśl nie przyszło żądać dla nich podobnych względów. Więc
chcielibyście nagle przyznać tym czterem, czegoście odmówili tylu innym? — Na akie
podstawie?

opozycja, przyparta do ściany, reaguje bezradnym szmerem
Legendre twierǳi, że posłyszał nazwisko samego tylko Dantona. Cała Konwenc a zna

pozostałe trzy. Czemuż się Legendre te wieǳy wypiera? — Bo wie, że wśród tych trzech
est taki Delacroix na przykład; i że, chcąc bronić Delacroix — trzeba być bezwstydnym.

znów bezradny, silniej zirytowany szmer
Za to — wymienił Dantona. Bo Legendre sąǳi, że to nazwisko uprzywile owane

osobistości. Tak sąǳi wielu. — Wyprowadźmy ich z omyłki, panowie: przywile ów nie
przyzna emy nikomu.

  
porwani radością
Brawo! — Właśnie!
zajadły syk opozycji

Człowiek ǲiesiątego Sierpnia zasłużył chyba na pewne względy!
głośny szmer namiętnej aprobacji

⁸⁴ressentiment (.) — gniew, niechęć, pretens a. [przypis edytorski]
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głośniej
Otóż to — ǲiesiątego Sierpnia. Panowie: przede wszystkim ǳiesiątego sierpnia, ol-

brzymi przewrót z ednego ustro u w przeciwny — to ǳieło dwuǳiestu pięciu milionów
luǳi w maksymalnym wytężeniu sił; ǳieło z ednoczone woli całego narodu, dokonane
nakładem geniuszu, wysiłków i ofiar, których myślą ob ąć niepodobna, tym razem już
pięć — sześć par rąk wyraża uznanie. Opozycja milczy oczywiście Któż by śmiał przy ąć,
sam eden, tytuł Człowieka ǲiesiątego Sierpnia? — Któż by się odważył skupić na swą
edną lichą osobę — chwałę za milion ofiar, milion czynów, milion twórczych myśli⁈

Ponadto: uǳiał Dantona w procesie przewrotu nie był nawet szczególnie wybitny.

przestrachu, zgorszenia, oburzenia
Co⁈ — Uǳiał Dantona… nie był wybit… ǳiesiątego sierpnia! — Co on eszcze

powie⁈ — Co za oszczerstwo! — Jak śmiesz! — Podła zawiść!

nie czeka. Wytęża głos
Za to, po zwycięstwie, on eden zbierał laury za wszystkich. — Tak powsta ą legendy

dokoła niegodnych. — Przyzna ę chętnie, że Danton nie est bez zasług — ale cóż stąd?
Koleǳy: każdy z was dokonał rzeczy wybitnych. Ale każdy z was wie, że na świetnie -

sza „zasługa’’ est tylko punktem zadania, dla którego ży emy i giniemy: więc prostym
obowiązkiem. Spełnienie obowiązku, panowie, rozumie się samo przez się, nie stano-
wi tytułu ani do wǳięczności, ani do wyróżnienia, cóż dopiero do akie ś nagrody! —
Wiemy wszyscy, że nikt z nas, i za nic, przywile u pozyskać nie może.

Żądanie przywile u dla Dantona byłoby ostatecznie tylko… naiwnością, gdyby ten
człowiek był bohaterem bez skazy.

A ponieważ wiemy wszyscy — z wy ątkiem kilku zwieǳionych — że kariera Dantona
est łańcuchem przestępstw społecznych…


grozy
Aaach!… Dantona… — Danton!… — Jak to⁈ — Przestępstw!… Łańcuchem prze…

— co to znaczy⁈…

w pełni natężenia
… więc żądanie to sta e się również — dowodem bezwstydu, martwa cisza
To wylakierowane bożyszcze, błyszczące z zewnątrz, a zgniłe od dawna, wprowaǳa

społeczeństwo w błąd; szerzy moralną zarazę. Zobaczymy, czy Konwenc i starczy sił, by
e strącić, a bałwochwalców ocucić z transu adorac i —

czy też dopuści, że ą ten kolos z gliny ze sobą pociągnie _ — i pada ąc, pozbawi
Franc ę rządu. — Zobaczymy.


znacznie liczniejszy
Dobrze mówi! — Precz z bałwanem! — Strącimy go! — Starczy nam sił, Robespierre!


przebuǳona i powołana do akcji
Nie da cie się zwieść! — To kłamstwo! — To bezecna potwarz! — Danton to nasz

wóǳ!

Robespierre! Wysłuchać oskarżonego u poręczy to nie przywile , to prosta sprawie-

dliwość!
Poklask gwałtowny, ale liczbowo topnieje.

rzuca się w tę stronę
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Co⁈ Sprawiedliwość⁈ Więc odmawiacie zaufania Trybunałowi Rewolucy nemu?
cisza jak po gromie

onieśmielony
Nie… nie… tego nigdy… tego nikt nie… Trybunał est nienaganny — sąd ma nasze

pełne zaufanie…

Więc nie wkracza cie w obręb ego funkc i, bo to obelga!

namiętny
Doskonale! A to im dociął! Brawo, Maxime! — Mów, mów, Robespierre! Otwórz

im oczy nareszcie!

już bliska spazmów
Sofistyka! — Frazesami chce nas odurzyć! Nie da cie sobie głowy zawrócić! — My

esteśmy rządem!

przeraźliwie
Brońmy się, do stu diabłów‼
zwykły ǳwonek prezydenta

odetchnął tymczasem
Ale to nie wszystko. — Wiǳę, że niektórzy wśród panów kwestionu ą nawet rozpo-

rząǳenie aresztowania. Jeśli tak…
Cała Konwencja się zrywa.

choć znacznie przeważa, tonie wśród wrzasków protestu
Nie! — Nigdy! — Dobrzeście zrobili! — Zatwierǳamy! — Brawooo‼!

w paroksyzmie
Tak est! — Nie pozwalamy! — Cała Franc a podnosi protest! śmiech i świst stronników

mówcy. Groźby To cynizm przemocy! — Nadużycie właǳy! — Tyrania! — Bezwstyd! —
Pó ǳiecie pod sąd‼

Coraz ǳikszy świst i tupanie. Już ktoś dostał w głowę notesem, ktoś inny kulą papierową
— za co, przeskakując rząd, iǳie się mścić. Zamieniono już kilka ciosów pięścią. Woźni
rozǳielają walczących. Prezydent wstaje i wkłada kapelusz; wobec tego wrzawa ustaje, lecz
stopniowo.


odczekał.. .
… eśli tak — eśli uważacie, że Dantona trzeba sąǳić według innego kodeksu niż

nie znanego Basire’a — to rzućcie na Komitet votum nieufności, rozwiążcie go, a nas,
członków, stawcie pod sąd.

szmer oburzenia u stronników; opozycja mruczy ponuro, bezradna wobec tego posunięcia
Inna rzecz, ak to późnie uzasadnicie wobec opinii narodu, którego wola est wam

prawem.
milczenie — znużone i nieco sheepish⁸⁵
   
Nie mamy Komitetom nic do zarzucenia. — Wyrażamy wam bezwzględne zaufanie,

rozgrzewają się Górą Komitety! — Niech ży ą Komitety! — Brawo! — Bra-wooo⁉
posępny pomruk rezygnacji

⁸⁵sheepish (.) — nieśmiałe, pełne zakłopotania. [przypis edytorski]
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A zatem, koleǳy: przekonaliście się, że dekret w myśl wniosku Legendre’a przy-

niósłby wam u mę: byłby dowodem tchórzostwa. Rząd społeczeństwa tak zagrożonego
ak nasze — nie może narażać swe powagi. Co czeka Franc ę, gdy straci do nas zaufanie?


Słusznie! — Dobrze mówisz! — Nie poniżać Konwenc i! — Dba my o honor rzą-

du! — Zatwierǳamy! liczne glosy naraz Zatwierǳa-my! Wniosek Legendre’a padł! —
Odrzucony!

oklaski

Czyście oszaleli⁈ Jak Danton padnie, to po nas‼
syk, świst, krzyki

w rozpaczy
Durnie, wyda ecie się sami na rzeź‼!
hałas milknie, ucięty przestrachem wobec tak silnego wyrażenia

wśród tej ciszy
Ci dwa panowie złożyli wyznanie współwiny.

zrywa się
Coś ty powieǳiał?…

Zgromaǳenie przyznało Komitetom i Trybunałowi pełne zaufanie, okrzyki aprobacji

A przed ochroną społeczną drżą tylko przestępcy.
Silny poklask.  i  wstają uroczyście, przechoǳą halę.

od drzwi po przeciwnej stronie
Dokonasz ǳieła zawiści, Robespierre. — Ale biada ci, gdy Danton padnie! Ciężar te

zbrodni zmiażdży cię na proch!
Wychoǳą.

Oto na powszednie szy argument.
No dobrze; a gdyby nawet, na mocy mistycznego prawa, zniszczenie przestępcy miało

się stać mo ą zgubą — czyżby to było klęską społeczną? — Co kogo z nas obchoǳi
niebezpieczeństwo prywatne?

Jest wśród was wielu luǳi o wysokim poziomie moralnym — świadczą o tym ǳieła
i czyny Konwenc i. — Jestem pewien, że ci luǳie przyzna ą mi słuszność.

 
żarliwe
Wszyscy! — Wszyscy, Robespierre! — Cały kra !
gwałtowny wybuch śmiechu, szybko stłumiony

Stawiam wniosek, aby zatwierǳono nasze rozporząǳenie pierwsze oklaski. Podnosi

rękę i aby odrzucono wniosek Legendre’a.
Burza oklasków.  schoǳi.
  
wśród oklasków
Nigdy! — Lepie zginąć!

   Sprawa Dantona 




znużony
Panowie, kto głosu e za wnioskami mówcy? wstają prawie wszyscy Kto przeciw? -

 i  Oba wnioski zadekretowane większością głosów.
- załatwia formalności dostępu.

wstaje wybladły
Robespierre! Nie zamierzałem stawiać Dantona ponad dobro powszechne!

siada zmęczony
Wcale pana o to nie posąǳam.
-
wśród uroczystej ciszy
Przychoǳę oskarżyć ostatnich partyzantów monarchii. — Przed złożeniem ścisłego

raportu streszczę wam sprawę w kilku słowach. Rewoluc a — to niesłychany czyn narodu,
który dowiódł, że duch luǳki zdoła przełamać wszechmoc natury — na mocy wyższego
prawa. Znacie tę historię rewoluc i. — Istnie e wszakże inna, która  est ǳiełem całego
narodu. Ta druga przedstawia się ako długi splot zdrad, szachra stw, płatnych intryg,
spisków o brudnych podstawach i prowokatorskich zamachów.

Komitety zarząǳiły aresztowanie głównego bohatera te drugiej epopei.
Celem Dantona nie była nawet właǳa: te pokusie ulega ą czystsze natury. Jego —

pociąga pieniąǳ.
Danton trzymał się konsekwentnie królów i magnatów, bo to na obfitsze źródła zło-

ta. Za pośrednictwem swego szefa, Mirabeau, służył dworowi ako prowokator… okrzyki
zaskoczenia Czyście zapomnieli rzeź na Polu Marsowym? Danton sprowokował pety-
c ę dwuǳiestu tysięcy, bo dwór szukał sposobności do represalii! — Pamiętacie, ak
Robespierre ostrzegał klub? szmer potwierǳający Dwór się chwiał, więc Danton służył
równocześnie domowi d’Orléans, zaciekłemu wrogowi króla. Danton narzucił nam Fili-
pa Égalité⁸⁶ i ego syna: usłał tym członkom na wyższe arystokrac i bezpieczne gniazdko
w samym centrum rewoluc i!

Od ǳiesiątego sierpnia Danton dąży do zagarnięcia właǳy nad państwem — by ą
sprzedać temu wśród wrogów, kto ofiaru e na więce . Od księcia von Braunschweig do
księcia York, reflektantów nigdy nie brakło! — A dążył do tego celu wszelkimi środkami.
— Istnie ą takie środki, panowie, ak na przykład sztucznie wywołany głód. Tak heber-
tyści przygotowywali swó pucz. — A gdy się zważy, że ich Wielkim Sęǳią miał być —
Danton!…

silne, choć ciche, wzburzenie
Wreszcie coś, co by się wolało przemilczeć z prymitywnego wstydu: Danton, on,

Człowiek ǲiesiątego Sierpnia — był tym, kto wprawił w ruch szantaż Kompanii Indy -
skie . W wynikłym stąd fałszerstwie dekretu nawet brał pośrednio uǳiał.

zdumienie przechoǳi w gniew
Każde z tych oskarżeń est poparte dowodami. Wysłucha cie raportu; potem osąǳi-

cie.
Wzbierający dotąd szmer wybucha w krzykach.

Nie potrzeba! — Górą Komitety! szalony poklask Teraz znamy Dantona! — Precz

ze zdra cą! — Spiskowiec! — Szantażysta! — Prowokator! — Wystawić dekret! ogólnie:
Dekret oskarżenia‼


troszkę nieswój wchoǳi na estradę i podnosi rękę

⁸⁶Filip Égalité — Ludwik Filip II Orleański, książę Orleanu, polityk z czasów rewoluc i ancuskie , o ciec
przyszłego króla Ludwika Filipa. Wspierał idee rewoluc i, po obaleniu monarchii zrezygnował z arystokratycz-
nego tytułu i przy ął nazwisko Égalité, czyli Równość. [przypis edytorski]
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Panowie! Sam byłem przez czas dłuższy ofiarą przewrotności Dantona. Zrozumia-
łem swą fatalną pomyłkę. — Sąǳę, koleǳy, że powinniśmy dać Komitetom nieodparty
dowód zaufania; w tym celu proponu ę wydanie dekretu oskarżenia zaczyna się poklask
przeciw tym czterem łotrom — nie czeka ąc na raport Saint-Justa.

powszechny poklask. Znów wybuch śmiechu, tym razem nieukojonego

groźny szmer wśród oklasków
Z czego się pan śmie e?

wstaje czerwony; oczy mu tańczą
Przepraszam Zgromaǳenie… to u mnie ob aw nerwowy… gryzie wargi W szcze-

-gólnie… dławi się ur-uro-czystych… chwi-iii-lach…
Chustką knebluje nowe parsknięcie i chowa się wśród nieżyczliwego mruczenia.

przygnębiony
Kto głosu e przeciw wnioskowi Bourdona? nikt się nie rusza. Ponurym głosem Dekret

oskarżenia uchwalony przez aklamac ę.
Z przyjacielem, który pozostaje na trybunie, by rozpocząć raport,  zamienia

przelotne spojrzenie, pozbawione wiǳialnego wyrazu.
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AKT IV
  
Luxembourg. Pokój pałacowy przerobiony na celąęwięzienną — bez rezultatów tendencji
maksymalnego dokuczenia i poniżenia, cechujących więzienia nowoczesne. Krata u wielkiego
okna nie przeszkaǳa go otworzyć. Na prawo, przy stole  czyta, lecz odrywa
czasem oczy, by spojrzeć na dwór; na lewo , stoi przy oknie i plącze.


zniecierpliwiony
Desmoulins, uspokó się pan z łaski swo e . Nie wstyd panu rozmazywać się wobec

obcych?

Czy pan wie, że ǳiś edenastego germinala⁸⁷⁈ — Czy pan wie, ak to est, gdy się na

taki ǳień… patrzy przez kratę⁈

Wiem, bo sam patrzę co chwila. — Jeśli się taka scena powtórzy, to zażądam osobne

celi.

oszalały
Nie‼… Błagam was, Philippeaux… nie opuszcza cie mnie! Ja bym chyba oszalał w sa-

motności… nie odwraca cie się ode mnie… przyna mnie wy eden! nowy wybuch płaczu
Odepchnął mnie… i przeszedł. Skreślił mnie. — I nie dowie się nawet, że we mnie każdy
nerw ku niemu woła! Jezu‼  wyciąga rękę po ǳwonek.  chwyta za nią
O niech mi pan daru e… nie wiem uż, co się ze mną ǳie e… dławi się Straciłem go…
teraz uż — na wieki. — Zlitu się pan… i pomóż mi, bo zginę‼!

rzuca się na łóżko

Umrze pan za pięć dni, Desmoulins.  drętwieje. Płacz ustaje jak wyłączone

radio Raǳę panu wieǳieć o tym i nie dawać naǳiei dostępu. Gdy śmierć est rzeczą
absolutnie pewną — wtedy przesta e się cierpieć.


zrywa się
Kłamstwo! Możemy wygrać proces!

Fatalne złuǳenie. To proces polityczny, a polityką kieru ą nienaruszalne prawa me-

chaniki, nie pańskie sentymenty etyczne. Zderzyliśmy się z Komitetem. Komitet silnie -
szy, więc my zginiemy.


refleks instynktu, by zagłuszyć myśl
Ale a nie chcę ginąć! Mam prawo żyć, do stu diabłów!…

Istota żywa póty ma prawa, póki ich ustrzec potrafi.
A zresztą — czyżby pan doprawdy wolał żyć i patrzyć, ak się dokonu e ǳieło wy-

zwolenia luǳkości — w rękach wariatów i złoǳiei?…

⁸⁷kalendarz republikański — kalendarz stworzony i wprowaǳony w życie podczas rewoluc i ancuskie , uży-
wany przez okres  lat od końca  do  roku i przez  dni przez Komunę Paryską w  roku. Nazwy
miesięcy zostały zmienione tak, by usunąć odniesienia religĳne czy imperialne — w nowe wers i odnosiły się
do cyklu wegetacy nego i kalendarza rolniczego, np. zaczyna ący się  lub  marca Germinal wywoǳi się
od . germination, czyli kiełkowanie. Natomiast poǳiał miesięcy na trzy ǳiesięciodniowe dekady był częścią
szerszego planu konsekwentnego wprowaǳenia w republice systemu ǳiesiętnego. ǲień w kalendarzu repu-
blikańskim został poǳielony na ǳiesięć goǳin, każda goǳina na  minut, a każda minuta na  sekund.
[przypis edytorski]
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Wchoǳą: , , ,    , ,   .


Witamy was, bracia bankruci…

W imię wspólne wszystkim św. Wdowy⁸⁸!
śmiech, nerwowe podniecenie

O, Camille! Chłopcze drogi, ak się masz!

wysuwa się naprzód
Panowie, to pomyłka: esteśmy uwięzieni w odosobnieniu.
sensacja. Szalony śmiech
 
Ten ci niezły! — Co to za ǳiwak? — Kto to taki? — Pss, to Philippeaux! — Który?…

Ach, to ten?…

Oto cały Philippeaux: sam pilnu e, aby przypadkiem nie przekroczono rozporząǳeń

przeciwko niemu wydanych.
Witają się.

porozumiał się z grupą regalistów i żyrondynów
Słucha cie… oni powinni wieǳieć!…
okrzyki. Powszechne napięcie

wśród podnieconego szmeru
Bo u nas krąży uporczywa pogłoska, że podobno… aresztowano Dantona.
potwierǳenie, wyczekiwanie

Chyba ǳiś w nocy; zresztą — nie wiem o niczym.

przerażony
Co, ego też⁈ Ależ to niemożliwe!

Wieǳiałem z góry, że to ba ka.
potwierǳenie

zbliża się z swą grupą żyrondynów do ’, którego otaczają w trzech
Za to mamy zaszczyt gościć samego Prokuratora Latarni.
 

W tym poko u sieǳiał Brissot!
 

Ale on nie płakał — nawet nad twoim bezecnym pamfletem!

Dwaǳieścia dwa trupy… to nie lada ciężar — na takie ramiona!
 
zbliżają się obaj

⁸⁸Święta Wdowa, Wielka Wdowa — tak w okresie rewoluc i nazywano gilotynę, a wcześnie szubienicę.
[przypis edytorski]
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Da cież mu spokó ! „Vieux Cordelier’’ sowicie okupił błędy Prokuratora!
Ściska go.
 
wyciąga rękę
Camille, bez ironii: ǳięku emy ci w imieniu Franc i.
, pocieszony, oddaje uścisk i uśmiecha się.

Camille — to hrabia i vicomte d’Estaing.
 cofa się jak oparzony.

szybko oǳyskuje równowagą
Ale przede wszystkim — towarzysze niedoli. — Bracia: ǳięku ę wam za słowa po-

ciechy, uścisk dłoni
Wchoǳą: , , ,  ’ ciężko chory, -

, , . Wszyscy się zrywają. Wstrząs zdumienia.


Co… faktycznie Danton!…

Więc to ednak prawda!

Jakże się to stać mogło⁈
Rzucają się ku niemu z wyjątkiem regalistów; równocześnie:

Nigdy bym nie był uwierzył, Georges… ściska mu ręce Nie powinienem się cieszyć, że

cię tu spotykam…

Jeśli im się uda was zamordować — to Republika zginie wraz z wami.

Jeśli można było Dantona uwięzić — to znaczy, że uż zginęła.

ǲieło ǳiesiątego sierpnia — zabawką w łapach ǳiewięciu chciwych prostaków!

ignoruje 
O, Dillon! — Wita że, kochany!
Ściskają sią.
 
Słucha , bądźmy uprze mi… bądź co bądź robił, co mógł…
 
Dla siebie… a kto wie, czy nie dla buntowników. — Zresztą: czy poda esz rękę swoim

na emnikom?

uwalnia się i zbliża się do czytającego , przed którym składa ukłon
Czy nie przeszkaǳamy przypadkiem szanownemu panu?

podnosi oczy
Ani trochę. Pan i pańska banda nie istnie ą dla mnie.

Śleǳiliśmy wasze bo e, panowie — lecz na wielki krach nie liczyliśmy przed końcem

ma a.
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Koniec… ma a? — Kiedyż to est?

Prawda! Wyście z edne epoki geologiczne …

No a ty?

Ja — sieǳę uż od trzynastego stycznia. Od czasów prehistorycznych, gdy liczono

eszcze na stycznie i ma e…
 
do podłogi
Gdy afera Kompanii Indy skie była na świeższą sensac ą…

obliczył tymczasem
Koniec ma a, Westermann, to początek prairiala⁸⁹.

podpiera drzwi — wybucha śmiechem
Ho, ho — ho! O tym czasie wapno strawi uż i nasze szkielety!
nagła, zażenowana cisza — jak po nietakcie

wzdycha
Może kto ma kawałek krzesła, panowie —?
równocześnie:

zrywa się
Fabre!… A chodźże tu do nas, siądź na łóżku…
Umieszcza go po prawej, po lewej ma . Stygnie w połowie serdecznego powitania.


O, ǳięku ę ci… zǳiwiony Cóż… czy aż tak się zmieniłem?…

Nie… to a się zmieniłem. Otworzono mi oczy… przemocą.
Odtąd chłód wzajemny, który daremnie starają się rozgrzać z powrotem.

rozgościł się z  na łóżku .
He ! Postara cie no się o parę krzeseł!

Do usług wielmożnego pana. Kto mi pomoże?
Wychoǳi z  i .

Danton est niezrównany. Już go cały personel więzienny słucha.

Mieliście przecie być izolowani, Ale on rozmówił się z naǳorcą, i… wskazuje pokój

oto wasza izolac a.
⁸⁹kalendarzrepublikański — kalendarz stworzony i wprowaǳony w życie podczas rewoluc i ancuskie , uży-

wany przez okres  lat od końca  do  roku i przez  dni przez Komunę Paryską w  roku. Nazwy
miesięcy zostały zmienione tak, by usunąć odniesienia religĳne czy imperialne — w nowe wers i odnosiły się do
cyklu wegetacy nego i kalendarza rolniczego, np. zaczyna ący się  lub  marca Germinal wywoǳi się od .
germination, czyli kiełkowanie a rozpoczyna ący się  lub  ma a Prairial od . prairie, czyli łąka. Natomiast
poǳiał miesięcy na trzy ǳiesięciodniowe dekady był częścią szerszego planu konsekwentnego wprowaǳenia
w republice systemu ǳiesiętnego. ǲień w kalendarzu republikańskim został poǳielony na ǳiesięć goǳin,
każda goǳina na  minut, a każda minuta na  sekund. [przypis edytorski]
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znacząco
Tak, przy aciele: a umiem trafić do duszy ludu.

O, gdybyś ty wieǳiał, co się tu ǳiało ǳiś rano! Skąd wieść przyszła — nie wiadomo,

lecz nagle cały pałac zaczął dudnieć. Nikt nie chciał wierzyć; nikt nie mógł dowieść;
niektórzy znowu myślą za każdym hałasem, że to sygnał na nową rzeź — słowem wrzask,
tłok i popłoch — wyglądaliśmy prawie ak Konwenc a.

Trzej wysłańcy przynoszą krzesła. Wszyscy siadają półkolem dokoła .

A teraz, panowie — pomówmy poważnie.
protest

Hola! Wszystko w swo ą porę, Danton. — Teraz możemy uż dać sobie spokó .

Trzeba się było potruǳić dwa tygodnie temu!

Ech, śmierć przecie pewna… po co się tu głowić?

Powoli, panowie. — Komitety — to też tylko luǳie.

Ale oni ma ą właǳę, nie my!

Za późnoś to odkrył!

Nonsens. Opowieǳ lepie parę świeżych plotek…
 
wiǳi, że  otwiera okno
Prze dźmy na salę. Dusimy się tu.

Na sali roi się od baranków⁹⁰.

To edyna obszerna cela. Musimy tu zostać.

No, może przystąpimy nareszcie do rzeczy?
znów protest zniechęcony

tłumi go
Otóż, moi droǳy, dostałem właśnie bilecik od Merlina. natychmiast napięcie Czy

uwierzycie, że Robespierre i Saint-Just uż o ósme rano wymusili dekret oskarżenia
przeciwko nam… przez aklamac ę⁈

oburzenie i tłumiony przestrach

Ja bym tę Konwenc ę! Banda śmierǳących tchórzów!

To uż nie tchórzostwo: to awna mania samobó cza.

⁹⁰baranki — ancuskie słowo le mouton oznacza barana i — w ęzyku potocznym — szpiega, prowokatora.
[przypis edytorski]
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Czyli że nas utro przewiozą do Conciergerie⁹¹…
nagła, straszna cisza

krzyk w próżni
Chryste…

… bo za akie trzy dni rozpoczną nasz proces. zawieszenie bez tchu. Nagle eksploduje

Bracia, obudźcie się! Cóż stąd, że ręce związane? Macie eszcze zęby i głos do obrony!
Nasze życie nie łachman, za darmo go nie damy! — Jeśli mamy zginąć — to zostawmy
przyna mnie swym mordercom pamiątkę, które nie strawią!

  
poruszeni
O, toś dobrze powieǳiał! — Ale akże to zrobić, Danton⁈…

Po drugie: to nieprawda, że musimy zginąć! Kimże est ten rząd, ci sęǳiowie? —

Szumowiny wczora sze, ǳiś przybrane w togi!
Zebrani zaczynają się ożywiać i ǳielić na sceptyków i stronników.

Tylko bez blag, Danton! Dali ci bądź co bądź radę!
 

Choć swo ą drogą… teraz, gdy mamy Dantona?…

O, Danton to nie lada wróg dla Komitetów!

Otrząśnĳcie się tylko z apatii — a wszyscy wy ǳiemy cało!

podniecony
Łotr z ciebie, Georges… ale masz rozmach!

poza półkolem — spokojnie, znad książki
Desmoulins, nie da się pan zwieść! My nie mamy ani edne szansy!
oburzenie powszechne
 
A to co za kruk⁈ — Prorok nieszczęścia! — Znamy takich wiecznych krakaczy! —

Ostrożnie… może to baran! od szeptu do krzyku: Wyrzućcie go! — Wynoś się pan! —
Precz stąd! — Precz!


słabo
Ależ nie…

podchoǳi
Nie potrzeba nam szpiclów. Precz stąd!
 zamyka książkę na palcu, wstaje i odchoǳi.
Od drzwi:

Nie mogę iść na salę, to by was zdraǳiło — czy cele obok wolne?

⁹¹Conciergerie — średniowieczna część paryskiego Pałacu Sprawiedliwości, w które mieściło się więzienie
polityczne. [przypis edytorski]
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Idź pan do diabła! — Patrzcie go, aki troskliwy! — Pręǳe , wynosić się!
 wychoǳi spokojnie.

wskazuje nieznacznie na ’, cicho
Tak… ale kto to est?
 
stłumione
Czy go kto zna?… — Nie znam go… — Kto wie, co to za eden? — Baranów tyle…

lepie wyrzucić? — To pó ǳie donosić…

wstaje i kłaǳie mu ręką na ramią
Nie obraża cie mego towarzysza. Ręczę za niego.

kłania się
Laflotte, były przedstawiciel rządu w Wenec i⁹².

Przestańcież nareszcie przeszkaǳać!

Two a pewność siebie, Danton, nasuwa mi pytanie, ak też mogą nas zestawić. — Że

Delaunaya, ego (Chabota) i mnie do was przyłączą, to w każdym razie rzecz pewna…
szmer zażenowania, kpin, zǳiwienia; „hm” od 

Jak to? Dlaczego?
Regaliści pochrząkują i zamieniają uśmiech.

No a mnie? Albo Westermanna?

Jakim cudem? Przecie wy dwa esteście pokłosiem hebertystów…

demonicznie
Właś-nie!…
Znów prąd porozumienia.  życzy mu nagłej a niespoǳiewanej śmierci.

Tak, moi droǳy: to nawet barǳo możliwe. Raǳę wam: gotu cie się wszyscy! szmer

niedowierzania i protestu Och, przy aciele, dyplomaci poczciwego starego reżimu! Czym
est prawǳiwa perfidia — pokaże wam dopiero Komitet Robespierre’a! — Zwali na mnie
wszystkie zbrodnie świata. — Lecz a mam mocne bary.


Tak… ale pozwól. Co innego zbrodnie ideowe, a co innego… hm… polityczno-finan-

sowe. Jeśli się dacie wplątać w aferę… dekretu likwidacy nego — to was opinia barǳo
chłodno przy mie…


Na taką po twarz nie możesz zezwolić, Danton!
Uśmiechy, delikatne potrącenia.  kraśnieje stopniowo i zaciska pięści.

zamyślony

⁹²Laflotte, były przedstawiciel rządu w Wenecji— w rzeczywistości Laflotte pełnił tę funkc ę we Florenc i.
[przypis edytorski]
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Tak est. wiǳi uśmiech ’ Ty, Fabre, należysz oczywiście do nas — wiadomo
przecie, że nie otarłeś się nawet o to fał… tę sprawę. — Za to zwraca się do 
barǳo mi przykro, ale pan, ci dwa Żyǳi etc. esteście nam przecież na zupełnie obcy…

napięcie

podnosi się z wolna, trzęsąc się z pasji
Ob-cy‼! A kto nas do Batza sprowaǳił? — Kto pomyślał pierwszy o szantażu⁈ —

Kto nas namówił do uǳiału w fałszerstwie⁈! Kto⁈! — A teraz chcą się nas wyprzeć eden
z drugim‼!

Towarzystwo śleǳi uważnie przebieg starcia. Intensywna uciecha.

wyniośle
Pan chyba zmysły postradał?
 bliski apopleksji
 
zniecierpliwione
Tylko bez kłótni! — Mnie sza o to! — Do rzeczy!

Ja eden — słyszy pan? — Ja jeden mogę wszystkich ocalić. Więc nie przeszkaǳa cie

mi lepie , bo utoniecie ze mną!
zmienia ton
Przy aciele, proces polityczny to nie proces, lecz po edynek. I tak trzeba sprawę od

razu postawić. Rząd nas oskarża? Dobrze; więc my ego też. Jedna tylko potęga ma prawo
sąǳić obie strony: tą est lud.

Wobec tego bęǳiemy parować każde oskarżenie — kontroskarżeniem w formie alu-
z i. — Ale tymi półrewelac ami musimy sterroryzować Komitet do tego stopnia, by był
zmuszony przerwać proces za wszelką cenę…


… wykluczyć nas od rozpraw i stracić bez sądu. Ba eczny plan!

wzburzenie powszechne
Istotnie, Danton. To na krótsza droga pod topór.

Wykluczyć⁈ Niemożliwe. Za coś podobnego zlinczowano by Trybunał i Komitety.

Właśnie! Zapominacie, ak głos Dantona ǳiała na masy!

Tak est. Mó głos, to nasz niezawodny talizman. On w mgnieniu oka zelektryzu e

posp… publiczność na galerii, a wtedy rząd nie bęǳie uż mógł zaryzykować bezprawia.

Danton miewa gigantyczne pomysły. — Ale to ǳiś właściwa miara.

Ależ moi mili, deklamować nie wystarczy. Zhisteryzu esz od razu część galerii swoim

rykiem, Danton — lecz nie całą! — A od czasu do czasu ednak trzeba bęǳie odpowie-
ǳieć na zarzut… uzasadniony?…


To trzeba odmówić odpowieǳi‼
śmiech
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Da cie spokó — to nawet niezły pomysł. Czy wiecie ak? Odpowiadacie tylko w obec-

ności oskarżycieli, czyli Komitetów. To sposób pewny; bo gdy Danton nastroi masę od-
powiednio — to Komitety nie pó dą zmierzyć się z nim publicznie, zapewniam was.

szmer zajęcia

Tak — ale to ryzykowne. Masa est tak nieobliczalna…

Już wiem. Dla pewności dodamy drugi warunek: muszą nam naprzód sprowaǳić

świadków dla obrony. aprobacja Wybierzemy ich wśród deputowanych: Courtois, Le-
gendre, obu Merlinów i tak dale . — I tego trzeba się bęǳie trzymać pazurami, bo: albo
Konwenc a nie zechce ich stawić, a wtedy zwalnia nas od odpowieǳi — albo ich stawi,
i da nam w ten sposób straszną broń przeciwko sobie. Ponadto ustępstwo tak znaczne
równa się kapitulac i; a pierwszy symptom przewagi wywiera na tłum wpływ cudotwór-
czy.

poklask

Tak… to wam się rzeczywiście może udać.

Musi się udać!

No, no, moi droǳy — esteśmy bądź co bądź w fatalnych opałach!…

W każdym razie — albo zginę, albo uwolnię was wszystkich!
podniecenie wzrasta
 
Danton! Czy wiesz, żeś nawet w nas wskrzesił naǳie ę… po dwu latach zupełne

rozpaczy? Podniecenie przechoǳi we wzburzenie.

Twó proces, Danton — to wybuch święte wo ny z tyranami!
accelerando⁹³

zrywa się
W które wszyscy musimy brać uǳiał!
 

Więźniów politycznych est ǳiś tyle, że z ednoczeni mogą potężnie zaważyć…
Prócz  i ’ nikt już nie sieǳi.

robi odkrycie
Otóż to… z ednoczeni!…

Zorganizować więźniów wszystkich partii…
 
Rozumie się! — Mamy wspólną sprawę!

I z wszystkich więzień!…
 
Połączyć się potem z tłumem pode rzanych, zagrożonych, malkontentów na wolno-

ści…
⁹³accelerando (wł.) — termin muzyczny, oznacza ący „przyspiesza ąc”. [przypis edytorski]
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Wystarczy organizac a, byśmy się stali potęgą równą rządowi!

wstaje
Słucha cie! cisza Nasi krewni muszą założyć ligę zewnętrzną. Trzeba wymyśleć system

korespondenc i. Niech Dillon natychmiast napisze do żony Camille’a…

Na miłość boską! Nie wciąga cie mi Lucile‼

Nie bądź egoistą, chłopcze! Ona może poruszyć cały Paryż! — …aby rozpoczęła pro-

pagandę ligi. Wystawię listę ewentualnych członków…

A a przedostanę wam listy. Mam oddanego sobie dozorcę, ten to załatwi!

Na zwycięstwo nie ma co liczyć… ale gdyby…

Gdyby — no to koniec Konwenc i, Komitetów, całe te sromotne adwokackie ty-

ranii!

To nowy ǲiesiąty Sierpnia!…
 

Nareszcie utrznia Wolności!…

Panowie — panowie. Nie egzaltu my się.
Wchoǳi po cichu niespokojny dozorca.

drżącym szeptem do ’
Obywatelu… gość na was czeka…

chce biec
Kto?… Mo a żona⁈ Gǳie?…

wstrzymuje go
Nie… nie… o, proszę posłuchać!… Tylko niech pan, proszę, nie mówi… powieǳiałem,

że pan przez pomyłkę do inne celi…

O czym nie mam mówić? O co choǳi?
Obstępują ich ciasno.
 
O co mu iǳie? — Któż to taki? — Co się stało? — Co on tak kręci?…

Panowie… cisze , na Boga!…
Zniecierpliwienie przechoǳi w niepokój.

wchoǳi
Desmoulins, Robespierre czeka na pana w celi trzyǳieste piąte . obecni rozskoczyli

się i drętwieją To korytarz na prawo.  śmiertelnie blady utkwił w  długie
spojrzenie — wyrażające rzeczy, na które nie ma słów.  wraca na swe miejsce Idź
pan czym pręǳe .
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wśród martwej ciszy — na wpół wyje, na wpół rzęży
O-ooo… Dan-ton.

Na cóż czekasz, Camille? Idźże się ratować!

Nikt cię nie wstrzymu e, Camille…

wyłamuje ręce. Szeptem
Co a mam począć⁈…

Idź pan czym pręǳe , Desmoulins!

Jeszcze te nocy chciałeś go błagać o łaskę, a nie zdążyłeś — idźże teraz!
 obraca się ku niemu, osłupiały.

My wszyscy zginiemy — po cóż byś miał ginąć z nami?

Wolisz chyba za echać za tyǳień do domu… niż na Plac Rewoluc i?

usuwa się uprzejmie
Proszę, prze dź, Camille…

prostuje się
Proszę powieǳieć temu panu, że nie życzę sobie ego wizyt.

Ależ panie… a tego nie mogę…

Desmoulins: to szantaż moralny, a pan przed nim tchórzysz!

bliski szału
Powieǳ mu, co chcesz! Nie wy dę do niego i koniec!

Powieǳ mu, że Camille’a nie ma w domu!
Śmiech. Wypęǳają  .

rozpaczliwie
Panowie‼…

bez 
Dale , dale ! — Wykręć się, to two a rzecz!
Wypychają go.

No, Camille — raz eden przecież umiałeś postąpić po męsku. — Chodźmy!
Wychoǳą wszyscy prócz  i .

stoi osowiały
Ostatecznie… honor stanowczo wymagał…
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podnosi oczy
Panu nie tylko na miłość — lecz i na prostą chciwość życia sił nie starczy.
Zapada ponury zmrok.

rzuca się na łóżko
Ech, chciałbym uż raz być pod ziemią…

  
U .  otworzyła drzwi na ǳwonek , która stoi w drzwiach — rozpa-
lona, wychudła, ochrypła.


Czy zastanę panią Danton?

obojętnie
Proszę. To a.

przypatruje się jej z wyrazem przestrachu
Pani est Louise Danton?… Żoną posła⁈…

jak wyżej
I owszem. — Z kim mam przy emność?

rozpaczliwie
Ileż pani ma lat⁈

Szesnaście. — Kim pani est?

bezdźwięcznie
Lucile Desmoulins… A cóż mi po tym podlotku! zawraca Przepraszam, zatrzymuje

się i wraca Wszystko edno. Pani musi mi pomóc.

wprowaǳa ją
Proszę usiąść.

siada
W aki sposób chce pani ratować męża?

Wszelkie kroki z mo e strony byłyby bez celu.

po chwili oniemiałego milczenia
Czy pani zda e sobie sprawę z sytuac i⁈

Naturalnie.

Trzeba ǳiałać natychmiast. Jestem wolna. Mogę zrobić wszystko, co w luǳkie mo-

cy… a nie wiem, co‼ — I nikt mi nie powie, nikt, absolutnie nikt‼! — O, acyż luǳie
są nęǳni…

Straciłam uż cały ǳień. A Camille pisze… z więzienia… Przeczytałam pierwszy list.
Dalszych nie otwieram. Bo mi nie wolno — bo mi nie wolno oszaleć‼!
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Czy pani próbowała uż coś przedsięwziąć?

Pytanie!… Naturalnie, że przede wszystkim chciałam przekupić ważnie szych przy-

sięgłych. Kilku z tych w każdym razie wypadnie na ten proces… Co to est⁈ Czemu oni
nie chcą brać pienięǳy⁈ — Wyrzucono mnie za drzwi, ak psa, osiemnaście razy!


Oczywiście. To nie miało sensu.

Tłukłam się do drzwi wszystkich sęǳiów, oskarżyciela, prezydenta. Nie przy ęto mnie

nigǳie. Na nic pieniąǳe, prośby, upór: gładka ściana i koniec!

Właśnie.

Ostatnia mo a naǳie a, to Robespierre. Dlatego tuta przyszłam. Panią wpuszczą do

niego, bo nikt pani nie zna; a wśliznę się za panią. — Staniemy przed drzwiami i nie
ruszymy się z mie sca, nim nam nie ulegnie. Jeśli spróbu e nas wyrzucić albo ode ść —
przebĳę się sztyletem w ego oczach. — Camille kochał go barǳie niż mnie… Pręǳe :
proszę się zebrać. — Niech pani nie bierze pudru!


spokojnie
Przed wrogiem Dantona nie upokorzę się za żadną cenę.

ǲiecko! — A cóż znaczą upokorzenia, gdy choǳi o życie na droższego człowieka⁈

To absolutnie bezcelowe zresztą, pani Lucile. gniewny i rozpaczny okrzyk  Ale

proszę posłuchać, może mam sposób dla pani.  zmusza się do uwagi Napisze pani do
Robespierre’a, że mąż właśnie zamierzał wrócić na stronę rządu; a ponieważ teraz za późno,
więc chciałby przyna mnie , żeby go Robespierre nie wspominał ako wroga. — Niech
pani broń Boże nie prosi o łaskę! — Ten list musi mu zostać doręczony bezpośrednio,
więc na ulicy. wstaje i zbiera przybory stojące na szafce Proszę pisać tu.


siada zgnębiona
No, spróbu ę… O, ale to taki nęǳny półśrodek…

Poda ę pani jedyny sposób.
 zwilżyła pióro; waha się.

ǲięku ę pani… pisze parę słów; przerywa; opada o, mó Boże, akżeśmy bezsilne!…
silny ǳwonek

wstaje
Przepraszam, wychoǳi otworzyć,  próbuje pisać.  wraca, prowaǳąc -

’.. Owszem. Właśnie przyszła.
Obejrzawszy się,  się zrywa.

do niej
Obywatelko…
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Nareszcie mężczyzna! — Słucha pan: eśli Danton padnie, to Konwenc a bęǳie zdana

na łaskę Komitetu — a Komitet na łaskę Robespierre’a, który przecież wymusił ten proces.
Czyż nie tak?


Tak, i właśnie…

Więc trzeba temu przeszkoǳić!

Otóż to. Słu…

Posłucha mnie pan naprzód! — Legendre, pan umie zabĳać…  aż poskoczył

naturalnie, ako rzeźnik — niechże się pan ǳiś w nocy zaczai na Robespierre’a i zabĳe go!
 cofa się oniemiały — potem uśmiecha.  wstrząsa powoli głową wpatrzona
w stół On wraca nad ranem — ulice puste — nikt się nie dowie, że to pan — a Franc a
cała odetchnie! — Byle nie zwlekać: ǳiś w nocy! — Legendre, uratu e pan o czyznę‼


klepie ją w ramię
Oszaleliśmy cokolwiek… no, nic ǳiwnego, gestem wstrzymuje jej wybuchA teraz proszę

posłuchać.
siada.  uspokaja  dotknięciem w dłoń; skłania ją, by też usiadła
Mo e panie, mówiąc mięǳy nami, Konwenc a się zbłaźniła. Robespierre zawrócił nam

głowę ǳiś rano, daliśmy się porwać ak zwykle — no, a teraz zaczynamy rozumieć, cośmy
sobie zadekretowali, i gorzko żałować. — Ot, wiecznie ta sama historia.

Za to więźniowie mądrze si. Wymyślili arcyciekawy plan… Obywatelko, czy pamię-
tacie generała Dillona? skinienie  Otóż on pokłada w was naǳie e. Macie tu list
od niego.

 bez słowa chwyta list i odchoǳi do okna. Po ruchach widać, że już odżyła.

Cóż to za plan?

Danton zamierza poruszyć opinię na swą korzyść z ławy oskarżonych. Jeśli mu się to

uda — Trybunał nie waży się ich tknąć. A Komitet bęǳie bezsilny, bo mu uż Konwenc a
na rękę nie pó ǳie…

Choǳi teraz o to, żeby wesprzeć Dantona z wszystkich stron: więźniowie politycz-
ni organizu ą się wszęǳie, a wszyscy wolni malkontenci powinni się z ednoczyć w ligę
zewnętrzną z komitetem naczelnym.


Jeśli choǳi tylko o zwolnienie — to na cóż organizac a więźniów? Albo ta liga… o ,

Legendre: to mi akoś pachnie zbankrutowanym planem hebertystów.

przestraszony
Obywatelko, mie cie rozum! Któż wiǳiał myśleć o takich rzeczach! ciszej No, a gdyby

nawet: porówna cież okoliczności. Wtedy Paryż był zaspany; ǳiś trzęsie się z podniece-
nia. — Wtedy nikt nie miał poważnie szych pretens i do Komitetu; ǳiś, pani szanowna,
despotyzm Komitetu zraził mu uż połowę ludności — a przede wszystkim samą Kon-
wenc ę! jeszcze ciszej Wierzcie mi: gdyby się ǳiś ktoś zdobył na odwagę… ale psst! Nie
ma o czym gadać.


składa list i podchoǳi
Nie zawiodą się na mnie. ǲiś wieczór liga bęǳie istnieć i ǳiałać. — Czy ma pan

listę adresów?

   Sprawa Dantona 




podaje
Proszę. Na pierwsze stronie przy aciele Dantona.

przegląda uważnie
… czyli sami kapitaliści. To barǳo ważne: trzeba bęǳie przecie zebrać sporą garść

luǳi na przedmieściach. — Trzeba opłacić agitatorów, obsaǳić galerie — także w Klubie
i Konwenc i — a nawet otoczyć Trybunał.


Na miłość boską! Nie tak głośno!

Bogaci krewni oskarżonych muszą poświęcić połowę ruchomego ma ątku…

przychyla się wstecz
Ho, ho, ho! Spróbu cie no im to powieǳieć!

składa i chowa listę
Już a im powiem, Legendre. A skąpcom wytłumaczę, że upadek Dantona to dykta-

tura nieubłaganego terroru i olbrzymie ciężary fiskalne. Żeby temu zapobiec — wszyscy
otworzą kiesy. odchoǳi; przez ramię Legendre, do same śmierci będę panu wǳięczna.


Psst, obywatelko!  zatrzymuje się u drzwi Zna ą was; eśli zaczniecie uganiać się

po całym mieście — szpicle się do was przylepią. Niechże pani Danton obe mie połowę
adresów.  spokojnie wstrząsa głową Cóż to⁈…


To strata czasu. Ta kobieta nie ma serca.

Zaraz, zaraz. — I czemuż to nie chcecie pomóc? Przecie choǳi o waszego męża!

Wiem. — Ale po pierwsze, plan wasz est absurdem…

rozgniewany
A to czemu, proszę pani?

Czemu? — Bo Komitet est zbyt mądry, by się dał pode ść w tak ǳiecinny sposób,

i zbyt potężny, by mu bandy przekupionych obdartusów mogły zaszkoǳić. — Po drugie,
spisek gniewne haut-le-corps⁹⁴ ’ musi się wydać barǳo rychło i przyspieszy
zgubę wszystkich oskar…


Chryste Panie! Jak można coś podobnego powieǳieć‼

Lucile, niech pani pó ǳie za moją radą. Niech się pani nie da wciągnąć w to szaleń-

stwo.

zachwiana na chwilę
Nie. Tu nie czas na półśrodki. — A eśli przegramy, no — to przyna mnie zginiemy

wszyscy razem.

⁹⁴haut-le-corps (.) — drgnięcie. [przypis edytorski]
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Skoro tak, to co innego. — Mnie natomiast życie teraz właśnie znów się uśmiecha,

więc nie wyrzucę go przez okno ze strachu przed sądem bliźnich. Nie wezmę uǳiału
w waszych spiskach i nie poświęcę ani anka.


łagodnie, z ręką na klamce
To się nazywa nikczemność, szanowna pani.

I owszem.
Lucile wychoǳi.

przysuwa się poufale
O , mądra, mądra główka! — Więc użeśmy znaleźli pocieszyciela po mężuniu? — To

wcześnie… ale nic ǳiwnego przy takie buzi…
Chce ją objąć.  wstaje spokojnie i odkłada przybory do pisania. Niszczy rozpoczęty

list.

Zda e mi się, że pan też nie płonie głodem poświęcenia.

spokojnie sieǳi dalej, z uśmiechem
Hm… no nie. — ǲielne pani Lucile z całe duszy życzę powoǳenia — i będę

diabelnie rad, a ze mną cała Konwenc a, eśli im się uda. — Na razie ednak wolę nie
włazić Komitetom w paszczę.


zamyka szafkę
Właśnie. — A teraz proszę mnie opuścić.

podnosi się w nagłym przestrachu
Żebyś mogła lecieć prosto do Comsuru i donosić, co? — Waż no mi się, ty ma…

Donosiciele kiepsko wychoǳą na swym rzemiośle, Legendre! Los Chabota nie za-

chęca do naśladownictwa!

Toteż raǳę sieǳieć cicho! — Słucha no, mała: eśli piśniesz edno słowo — po-

świadczę, żeś to ty ten plan wymyśliła. — A wówczas dobranoc, piękne oczęta!…

Ach, więc to pan chce ich zdraǳić? — Nie przeszkaǳam. Tam są drzwi.
 wychoǳi, wściekły i nieufny.

  
Przedsionek Trybunału Rewolucyjnego. Bariera przez środek odgraǳa wejście dla sądu — po
lewej, od wejścia na galerię.    na lewo w głębi,  na prawo z przodu. W lewej ścianie
trzecie drzwi do pokoju przysięgłych. Orientacja tłumu: wesołe podniecenie masowej rozrywki.

-⁹⁵ czyta za zamkniętymi drzwiami akt oskarżenia. Cisza.
 

wchoǳi żywo po lewej, pokazuje dwa papiery
Redaktor „Latarni Wolności’’ z Versailles. Oto licenc a.
  
Co, jeszcze eden! kontroluje A toście się chyba z całe Franc i zlecieli⁈

⁹⁵Fouquier-Tinville, Antoine Quentin (–) — prawnik, oskarżyciel publiczny Trybunału Rewolucy -
nego. [przypis edytorski]
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Spoǳiewam się! Pręǳe !
  
oddaje papiery
Ale bęǳiecie stać. Od północy wszystko za ęte.
z głębi:
  
gdy  wchoǳi
… na to, że w porozumieniu z wrogiem…
Nieuchwytny poszum zgorszenia. Stłumiony okrzyk . Na prawo: wbiega 

, dwie osoby.
 
do    podczas kontroli kart
Akt oskarżenia skończony?
  
Prokurator właśnie kończy.
W głębi: glos  zrywa się wśród spokoju.
 
O! — Słyszysz go⁈…
 
wyrywa   karty
Byleśmy się tylko zmieścili!…
Wtłaczają się z trudem. Przez otwarte drzwi, z głębi:
  
… podły Saint-Just, odpowiesz przed potomnością za to bluźnierstwo!…
Następnie, przy zamkniętych drzwiach, spokojne napomnienie prezydenta Hermana⁹⁶,

który się potem zwraca do ’. Po słowach  pierwszy, barǳo lekki szmer zajęcia;
ustaje podczas przesłuchu ’. Spokój. Na lewo:

 
w ubraniu podróżnym, wbiega pospiesznie. Zatrzymany przez    podaje mu

kartę
Redaktor „Chorągwi’’ z Reims! Puśćcież‼
  
A licenc a?
 

Co takiego znowu⁈…
  
Dekret Zgromaǳenia: nie wolno notować przebiegu tych rozpraw bez licenc i od

Komitetu Bezpieczeństwa.  bez słowa zawraca na prawo Na galerii aresztu ą
piszących! Zresztą w całym gmachu szpilki by nie wetknął.

 
na środku
Czy ten Komitet osz…
Wchoǳą  i . Żurnalista ulatnia się spiesznie pod ich niezbyt życzliwym

spojrzeniem.

do   
Stańcie u we ścia: przy ǳie ich eszcze mnóstwo. Gotowi by wywalać drzwi.

⁹⁶Herman,Martial (–) — przewodniczący Trybunału Rewolucy nego, prowaǳący m.in. sprawy dot.
Dantona i Marii Antoniny. [przypis edytorski]
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  odchoǳi w lewy korytarz.
⁹⁷
wbiega i zderza się z nim
Czy oskarżyciel eszcze mówi?
  
Już skończył, obywatelu wiceprezydencie.
Znika.  wita deputowanych spiesznym skinieniem.

Niech Fouquier wy ǳie do nas, gdy tylko zdoła
 daje znak i wchoǳi na salę.
z głąbi:
  ’
‥ . i Delaunay są mi kompletnie obcy. Z Chabotem nigdy słowa nie…
po lewej:

Przecie wszystko w porządku? Też było o co się denerwować!

złowróżbnie
Cierpliwości, kolego.
z głębi:
 zwraca się do ; poruszenie oczekiwania. Potem szmer zajęcia, wy-

raźniejszy, wzrasta z wolna.  zaczyna donośnie, lecz stosunkowo barǳo spokojnie.
Rozgrzewa się stopniowo.

po prawej:
Wpada  , pięć osób.    musi ich energicznie przytrzymać.
  
Hallo! A karty?…
równocześnie, po prawej:
 
Tylko prędko! Prędko‼
 
No, teraz zacznie się heca…
po lewej:

wbiega z głąbi; trzyma naprzód drzwi nie domknięte
Fouąuier każe przeprosić: teraz ani na sekundę…
rozmawiają półgłosem
z głębi:
  
coraz gwałtowniej
…mam wspólnego z tą kanalią? — Kto  posaǳić takiego złoǳie a Chabota

— tuż obok ⁈ Czyście doszczętnie z wstydu wyzuci⁈ Nas, awangardę Rewoluc i —
na czystszych…

Dumas zamyka drzwi, zostając w przedsionku.
po prawej:
 
Ten ci ma tupet!
 
A słusznie! Kto wiǳiał mieszać go z tymi pluskwami⁈

⁹⁷Dumas, René-François (–) — prawnik, polityk, wiceprzewodniczący Trybunału Rewolucy nego.
[przypis edytorski]
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No, no… Komitet uż tam wie, co robi.
po lewej.
 wraca na salą.
 
Danton nie anioł, Poireau!
z głębi:
  
barǳo spokojny
…wykażą, czy zestawienie oskarżonych est uzasad…
Kontakt mięǳy  a tłumem nawiązany. Odtąd znać napięcie. Szmer rośnie.

Stronniczy protest kiełkuje, lecz sąd panuje jeszcze nad masą.
po prawej:
 
rewizja skończona
Nareszcie‼
Chwytają karty i biegną.
 
O … nie wtłoczymy się uż!…
W otwartych drzwiach starcie wśród syków o ciszę.   i  wślizgują się, reszta

pcha się daremnie, z głębi:
  
… za plecami, niechże się odważą stanąć tu przede mną i powtórzyć swe sromotne

oszczerstwa! szmer już napiętego przyjęcia— stłumiony jeszcze Niechże się ważą, a w oczach
ludu zetrę ich na miazgę faktami z ich własne kariery! szmer zaczyna wyrażać zachwyt —
po większej części z świetnej zabawy, po mniejszej — już i moralnej natury.  przesyła
ku  sarkastyczny uśmiech Odsłonię w ich życiu taką bezdeń hańby, że uż się nie
ośmielą spo rzeć światu w oczy! tłum zaintrygowany; mimowolne pytające okrzyki, skiero-
wane do nikogo Z nicości wypełzli, żeby mnie błotem obrzucić — w nicość ich zepchnę
jednym słowem prawdy!

Pierwsze nieartykułowane wykrzykniki. Ogólne poruszenie. ǲwonek po raz pierwszy;
hałas opada natychmiast, lecz szmer podniecenia już nie ustaje. U wejścia zajadła, cicha kłót-
nia.

  
Poręcz pęknie! Zamknąć te drzwi na klucz!
Następnie: względnie spokojny dialog  —  — . Trzej wyklu-

czeni nie stawiają oporu.
równocześnie, po prawej:
 
Chodźmy do okna!
 
U każdego cały tłum.
 
Od rana sieǳą sobie na plecach…
 
u płyty drzwi
Pssst!… Słychać wszystko…
Przylepiają głowy do drzwi.
po lewej:

Wszystko w porządku… co?
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Niedora da ten Fouquier…

Oba za słabi. — A bęǳie gorze ; to dopiero wstęp,

Cóż, kiedy Robespierre zawsze musi postawić na swoim…
po prawej:
 
siedem osób, wpada i odsuwa  
Bęǳie bitwa, zobaczycie! — Co za głos, psiakrew!
u drzwi konflikt z  
     
Nie ma uż mie sca. — Zamknięte! Próbują. Nie śmieją się dobĳać; naśladują trzech

wykluczonych. Kłótnia, gdyż nie mogą się pomieścić.
 
Rzeczywiście! — Na klucz! — O psiamać, do pioruna! — A posuńcież się, do stu

katów!
Dwu się zmieściło; ci już się nie ruszają.
  
odkrył drzwi po lewej
O… tędy!
  biegnie za nim.
     
Hola! Psst! Tędy nie! — Nie wolno! — We ście dla Sądu!
po lewej:

cicho
Obywatele, nie ma uż mie sca: ode dźcie.
Śmiałkowie zatrzymują się natychmiast; jeden przełazi już barierę, więc wraca.
po prawej:
 
powstrzymana
Dla sądu… — co, nie wolno? — A czemu? — Da pokó . — Trudno. — Chodźmy.

Odchoǳą z wyjątkiem dwu u drzwi.
w głębi:
Głos , barǳo poważny, rozlega się z szczególnym naciskiem. Na sali szmer

zamilkł, ustępując ciszy głębokiego skupienia uwagi.
po prawej:
 
z satysfakcją
Ten Fouquier posiwie e do wieczora, ak B…
 
naraz intensywnie zajęty
Cicho‼ — Słu…
Skupienie i napięcie uǳiela się wszystkim. Wszęǳie niezwykła, nieruchoma cisza. Słu-

chają.
po lewej:

przysunął się do drzwi; podnieconym szeptem
He , Billaud! Chodź no, posłucha …
Słuchają w skupieniu. Chwila zupełnego zawieszenia.
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po prawej:
 
półgłosem
Hallo!… Co to znaczy…
 
szeptem, z pasją
Stul pysk!…
znów doskonała cisza
w głębi;
 skończył. Szmer wybucha, pełniejszy i gwałtowniejszy: tłum nawiązał już i we-

wnętrzny kontakt. Nerwowe konferencje, domysły, pytania, twierǳenia i negacje. Podniecenie
wzrasta: ǳwonek coraz częstszy, coraz krócej ǳiała. Oskarżeni ożywili się również i rozpra-
wiają mięǳy sobą; nie można ich oczywiście wyróżnić. — Zakłopotana odpowiedź 
tonie w tym nerwowym — lecz wciąż stłumionym — poruszeniu. Tłum zaczyna się ǳielić
na strony: poparcie dla oskarżonych przeważa. Lecz wesoły ton zasadniczy nie ulega zmianie.

po lewej:

gwałtownie
Właśnie tego się spoǳiewałem! Wieǳiałem, że na to wpadnie!
po prawej:
 
natarczywie
O co mu choǳi? Jakich świadków?
   
Dla obrony…
 
Swoich kolegów z Konwenc i… wiecie, to byczy pomysł!
 
Bęǳiesz ty cicho⁈…
w głąbi:
Pierwszy wyraźny głos z tłumu wyskakuje ponad szmer ostrym potwierǳeniem. Buǳi

wesoło-oburzony protest — pisk kobiecy — i znacznie silniejsze poparcie innych głosów, po-
twierǳających, żądających. ǲwonek już ledwo pomaga.  podnosi po raz pierwszy
energicznie głos i wywołuje — lecz już tylko stopniowo — onieśmielenie i względną ciszę. —
 i  zwracają się do ; dialog znów spokojny. Lecz  roz-
śmiesza tłum, wpadłszy w dobry humor. Śmiech galerii, na razie silnie stłumiony, milknie
zawsze na ǳwonek.

zewnątrz, po prawej:
Na końcu długiego korytarza powstaje hałas.
na prawo:
 
zluźnienie uwagi, gdyż  skończył
No… eśli tak ma być dale !…
 
Ależ! Jeszcze ani się nie zaczęło!
na lewo:
 wchoǳi, czerwony, spocony, zły.
z głębi:
  
przerwał cuǳy przesłuch. Odtąd przerywa coraz częściej.
…kategorycznie odmawiamy, dopóki tu nie staną nasi…
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Następnie: poparcie tłumu— który, jak na igrzyskach, z ożywienia popada w histeryczną
rozwiązłość — krótkimi, podniecającymi okrzykami, na przykład: „Otóż to! — Masz rację!
— Dobrze mówi! — Dalej! Nie daj się! — Słusznie! — To ich prawo!’’

Oczywiście przy zamkniętych drzwiach nie słychać słów, lecz mimo gwałtowności poparcie
nie przybiera agresywnego charakteru: brak poważnej politycznej orientacji; brak namiętnego
oburzenia, tej magicznej dźwigni wszelkich masowych poruszeń. Krótkie starcie mięǳy -
 — wspieranym przez ,  i  — a dobitnym,
lecz jeszcze spokojnym, głosem .

po lewej:

do wykluczonych
Na korytarzach stać nie wolno. Proszę wy ść.
po prawej:
 
jeszcze niepewnie
Ale ak w środku nie ma mie sca…
 
coraz zuchwałej
To trudno! Musimy tu zostać!
   
Mamy prawo stać choćby na dachu!
po lewej:

Proszę — natychmiast — wy ść!
Woźny II podchoǳi, niezbyt skwapliwie.
po prawej:

Niby czemu? — Też nowy dekret, co? — A może Konwenc a zniosła awność rozpraw?

— O, czemuż by nie!
po lewej:

Precz, nim was każę wyrzucić‼
po prawej:

jednak znacznie ciszej — cofają się z wolna, popychani przez woźnego. Mszczą się, kpiąc

półgłosem
Aha, odbĳa sobie na nas. — Tuta , to pan. — Tuta to nosa zaǳiera. — A tam

schował się pod stół! — Właśnie wylazł, patrzcie tylko, aki czerwony!
Wychoǳą.
po lewej:

Obywatelu Fouquier…

w rozpaczy zatacza się na poręcz
ZA-RAZ‼! — Jezus Mary a, da cie mi wytchnąć albo szlag mnie trafi!
Ociera twarz chustką.

To wcześnie.
zewnątrz, po prawej: silniejszy zgiełk
po lewej:
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Cóż się tam znowu ǳie e⁈
Dwóch woźnych z sali biegnie w stronę zgiełku.
w głębi:
  
zirytowany, lecz wciąż opanowany
‥ . że   , Damton⁈ — A was, obywatele, ponownie ostrzegam…
Następnie: odpowiedź , poufała i drwiąca, pod koniec zwraca się do tłumu

wprost; część galerii wpada w ton kpiący;  zachęca ten nastrój — lecz jeszcze znać
tłumik.

po lewej:

do woźnych
Wy dokąd?
  
Prezydent kazał pilnować tego we ścia, bo zaczyna ą szturmować.
Przebiegają na prawo, przeskoczywszy barierę.
w głębi:
Wśród znów przytłumionego szumu — przesłuch . Ton ’, zra-

zu wesoło wyzywający, przechoǳi stopniowo w histeryczne zdenerwowanie, w kobiecy krzyk.
Tłum coraz swobodniej okazuje — po części sympatię, po części szczególnie pod koniec lekce-
ważenie. Kobiety litują się i wyśmiewają go piskliwie. Czyli że sąd stracił wprawǳie autorytet,
ale  gotów ściągnąć zabójczy francuski śmiech i na swoje stronnictwo. Dlatego 
przerywa coraz częściej, zwracając się wprost do tłumu. Za każdym razem buǳi gwałtow-
niejszą reakcję. ,  i  naśladują go. Gwałtowny ǳwonek
 ǳiała teraz na maksimum trzyǳieści sekund.

zewnątrz, po prawej:
Hałas cichnie na pewien czas.
na lewo:

podnosi się
Panowie: donieście Komitetom, że Konwenc a musi wysłać natychmiast, ako świad-

ków na żądanie oskarżonych, deputowanych: Cour…

Wiemy. — A wam, oskarżycielu, Komitety donoszą, że czas na wyższy okazać nieco

energii.

oburzony
Nieco — energii‼… Więc niby co⁈ Mam robić z siebie widowisko, tak ak on⁈

Właśnie! Daliście mu się rozwyć na całe miasto!
w głębi:
Teraz właśnie  zaczyna krzyczeć. Dialog mięǳy nim a sęǳią  —

wspieranym przez  — grozi przejściem w kłótnię. Słysząc śmiech tłumu, 
— z poparciem kolegów — wtrąca sarkastyczne uwagi, coraz częściej wprost do galerii, by
skierować śmiech ten z powrotem na głowy sądu. Galerie reagują aprobacyjnie, podejmują
i podbĳają żarty. Związek taki jest groźny dla sądu, który go jednak na razie ignoruje.

po lewej:

A akże a mu pysk mam zamknąć⁈ Czyście oszaleli⁈ — W ogóle: do czego wy mi

się wtrącacie? Nie esteście obecni, a wyda ecie sądy⁈ — Jakim prawem⁈

Komitety ma ą was na oku, Fouquier. Wiemy o każdym słowie.
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głosem stłumionym z gniewu
Mnie, oskarżycielowi publicznemu, śmieliście nasłać szpiclów na kark⁈!…

A akże, Fouquier! Pańska chwie ność nie wzbuǳa zaufania!
zewnątrz, po prawej:
Hałas wznawia się silniejszy.    iǳie pomóc.
po lewej:

Wieǳ pan, żem żądał pańskiego aresztowania.

dławiony, zatacza się prawie
Mo… mo ego a… oniemiała przerwa
w głębi:
Pierwszy grzmiący wybuch śmiechu . Wtórując mu, galerie zrzucają nareszcie

tłumik.  reaguje pierwszym wybuchem: zdraǳa zasób energii, który daje tłumowi do
myślenia. U jednych wzbuǳa szacunek, drugich onieśmiela. Mimo sarkastycznej odpowie-
ǳi  i prowokacyjnego śmiechu ’, galerie trzeźwieją. Za to — buǳi się
pomruk wrogi.

po lewej:

Już by pan sieǳiał, tylko Robespierre odraǳił…

Żeby nie odwlekać procesu… rzekomo.
zewnątrz, po prawej:
Hałas się wzmaga.    przebiega z przeciwległego korytarza.
w głębi:
Wśród tego nowego pomruku, który w następstwie cichnie,  rozpoczyna przesłuch

. Gdy wiǳi, że napięcie opadło, powierza  zastępstwo i wychoǳi.
po lewej:

wybucha. Głos, zrazu ściszony, podnosi się stopniowo
Do stu tysięcy par milionów diabłów, a prowadźcież go sobie sami, ten wasz zatracony

proces! A radźcież sobie sami z tym bydlęciem, co ryczy i ryczy ak słoń zarzynany! —
Mówię wam: przyślĳcie mu świadków i to na gwałt; inacze diabli wieǳą, co się stanie!

Chce biec.  wstrzymuje go.

ruchem ręki powstrzymał 
Nasza odpowiedź: albo doprowaǳicie proces do wiadomego wyniku, albo — następny

wytoczą wam.
u wejścia krzyki
Środki to wasza rzecz.
Świadków odmówicie.  poskoczył Nie przesyła się wrogowi posiłków. — To

wszystko.
Zamierza odejść.

dygoce z furii
Świadków mu-si-cie…
zewnątrz, po prawej:
U wejścia walka wśród wrzasku.
po lewej:
Wpada  i zatrzymuje się. Za nim czterech woźnych, którzy biegną kolegom na

pomoc,
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z głębi:
  
…Miączyński⁹⁸ kłamał! Nie mówiłem o łupie wo ennym! — Zresztą Danton był za-

wsze…
Napięcie znowu wzrasta — a brak energii i umiejętności . Następnie: 

wtrąca się gwałtownie; , wpadając w pasję, traci resztę powagi i właǳy nad tłumem.
Mięǳy nim a  wybucha coraz gwałtowniejsza kłótnia. Bĳą pięściami w stół; -
 wtrąca czasem krótki okrzyk jak spięcie ostrogą, podejmowany przez towarzyszy i galerie.
Tłum zachwycony zanosi się od śmiechu i krzyczy, lecz ciekawość powstrzymuje go od krzyku
powszechnego lub wycia. Wrogi pomruk — groźny symptom poważnego przejmowania się —
raz wzbuǳony nie ustaje już. Wnet  i  starają się wzajemnie przekrzyczeć.

po lewej:

bez tchu — podaje  papier, którego ten nie bierze
Panowie, oto lista świadków dla obrony. Proszę was, spieszcie się barǳo; słyszycie,

co się ǳie e.

Do tego nie wolno wam było dopuścić!
 zawrócił i podszedł mięǳy nich.
zewnątrz, po prawej: pertraktacje; zawieszenie, lecz nie spokój
na lewo:

zdumiony, wyniosły
Nie wie pan, co pan mówi. — Nie chcą odpowiadać, dopóki nie wezwiemy…

Choćby mieli gmach rozsaǳić — odmawiacie!

Przecie nie mamy prawa‼!

cofa się o krok
Co‼ — Wykluczone. Ma ą przecie prawo za sobą. Tłum rozzuchwalony popiera ich

uż ednogłośnie. Odmówić nie możemy.
w głębi:
 zwyciężył. Na nieopanowany jego krzyk podnosi się nagle namiętny, poważny

protest innego pierwiastka w tłumie: tego, który nie dla samej tylko orgii, lecz — nieświadomie
— dla zbawienia duszy brał uǳiał w każdej z licznych grandes ournées⁹⁹ ostatnich lat. To
żywioł o najwyższym napięciu żywotnym; zgodnie zatem z prawem natury wszyscy podejmują
nutę, jaką ci luǳie nadali. Protest jest tak głośny, że prawie słychać słowa: „Daj mu mówić!
— Nie przerywać oskarżonym! —Wolność słowa w sąǳie!’’ — krótkie zawieszenie, podczas
którego  kończy zdanie przerwane przez wiceprezydenta.

po lewej:

Proszę, osądźcie sami.
Widać, że , wstrząśnięty, zachwiał się.

A ciągle grożą rewelac ami przeciwko wam!

Billaud, tych świadków trzeba bęǳie przysłać.

⁹⁸Miączyński, Józef (–) — generał ancuski związany z Charlesem François Dumouriezem, po ego
zdraǳie oskarżony o uǳiał w próbie przywrócenia monarchii, został skazany na śmierć. [przypis edytorski]

⁹⁹grandes journées (.) — wielkie dni. [przypis edytorski]
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nie przeczy
Trzeba bęǳie gmach wo skiem otoczyć.
przestrach

To szaleństwo! Lud…
w głębi:
 wpada jak bomba w zawieszony chór, który momentalnie wybucha w nieosiągnię-

tej dotąd pełni. Przebuǳony pierwiastek fanatyczny nie występuje już jawnie po raz drugi, lecz
towarzyszy wyczuwalnie, niepokojąco, pierwiastkowi uciechy. Powstaje orgia. Ryk 
płynie w tryumfie na spienionych bałwanach wrzasku, śmiechu, histerycznego pisku kobiet,
świstu i poǳiemnego pomruku. Wszystko na tle oszalałego ǳwonka.

zewnątrz, po prawej:
Tym podsycona na nowo walka wtacza się za chwilę w korytarz.
po lewej:

Będę zmuszony przerwać rozprawy, panowie!
zewnątrz, po prawej:
Już są w korytarzu. Cały gmach dudni. Hałas strojony.
po lewej:

poskoczył na zbawczą myśl. Krzyczy jak przez tajfun
Słucha cie‼ pociąga ich ku przodowi Niechże Konwenc a sama rozstrzygnie kwestię

świadków, skoro choǳi o e członków!
ulga powszechna, ale  niespokojny

po sekunǳie — z ulgą
Dobrze. — Fouquier, idź i powieǳ im pan. ciągnie go ku wyjściu na lewo List

prześlecie ednak na ręce Komitetu Ocalenia!
Obaj zatrzymują się króciutko mimo pośpiechu i przesyłają mu ostre spojrzenie, które on

ignoruje.  wchoǳi w głąb.
z głębi:
  
szyderczy wśród hałasu
…ludu ancuski? Jak sęǳiowie prawo wykręca ą? sarkastyczna i oburzona aprobacja

Świadków obro…
Pod wściekłym ǳwonkiem i — zapewne — znakami  hałas cichnie; na razie

jako wyraźne zawieszenie, potem definitywnie.
zewnątrz, po prawej i lewej:
W korytarzu na prawo szturmujący zwyciężyli; lecz słychać, że i na lewo, u końca dłuższe-

go korytarza, lud szturmem zdobywa wejście. Od prawej wpada zwycięska  , ǳiewięć
osób. W odstępach po kilka sekund dochoǳą cztery, dwie, pięć osób.

po lewej:
 od przodu na lewo,  od drzwi w głąb, zawracają ku środkowi. 

chce uciec na lewo, lecz cofa się, słysząc i tam oblężenie. Stara się ukryć, nieco roztrzęsiony.
po prawej:
 
w świetnym humorze
Słychać go aż za mostem… Ściany się trzęsą, patrzcie tylko! — On eszcze gotów

wygrać, słowo da ę! — No, którędyż to?
po lewej:

Hola! Czego wy chcecie?
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 trzyma się za kolegami.
po prawej:
 
rzuca się na drzwi na prawo
We ść! — Chcemy we ść i słuchać! dobĳają się He , otwórzcie! — Otworzyć tam! —

Wywalimy drzwi‼
po lewej:

Nie ma — uż — mie sca! Proszę wy ść!
 spiesznie zastawia sobą drzwi po lewej.  wtula się w kąt po jego prawej,

gdyż…
po prawej:
  odkryła te drzwi i rzuca się ku nim z krzykiem tryumfu.
po lewej:

We ście wzbronione! Poszanowania dla sądu!
Odsuwają go dobrodusznie.
 
To nas nie obchoǳi! — Wszęǳie wolno! — Chcemy we ść! szyderstwo Poszanowania,

hę? — Da cie naprzód Dantonowi radę! — Niedołęgi! — Uciekli przed więźniami! —
Tchórze! do  Na bok!


głosem niespoǳiewanie potężnym
Jestem przedstawicielem narodu!
To ǳiała. Rozmach się łamie, nie ważą się go tknąć. Masa zatrzymuje się, uspokaja —

zrazu mruczy i kpi, lecz wnet słucha uważnie, w milczeniu.
w głębi:
Wśród coraz chłodniejszej — trzeźwiejszej — ciszy  ogłasza zamiar zwrócenia

się do Konwencji. Następuje rzeczowa dyskusja i zgoda.
zewnątrz, po lewej:
Masa wyłamała zamek i rozsypała się z hałasem po korytarzu.
na lewo:

Obywatele! Kto zakłóca porządek publiczny, odda e wrogom przysługę — ǳisia waż-

nie szą niż zwykle!  , cały tłum, wpada od lewej. Lecz zatrzymuje się na widok ko-
ścielnego zachowania poprzedników i cichnie również. Tylko pierwsze z następnych słów są
przygłuszone Cofnĳcie się! Inacze Konwenc a otoczy Trybunał wo skiem i nikt nie do-
stanie się nawet do okien!

  
szmer oburzenia, lecz bez przekonania
Wo skiem… On mówi wo skiem… Co, chcą otoczyć⁈ poszczególne głosy Jak to, przecie

rozprawy są awne! — Mamy prawo słuchać! — Jeszczeście gotowi strzelać! — Akurat
ak za tyrana!…


Ale nie macie prawa ubliżać sądowi! — Luǳie, za tyrana byliście motłochem… lwi

pomruk; coraz głębsza uwagaǳiś esteście wolnymi obywatelami.Wy esteście ǳiś panami
miasta parę zadowolonych potwierǳeń i dlatego wy odpowiadacie za ego spokó . Rząd
wasz służy wam, nie wy rządowi; wspiera cież go, zamiast mu przeszkaǳać! inteligentniejszy
wyraz aprobacji u kilku osób Idźcie zatem i sami pilnu cie porządku.

w głąbi:
Oskarżeni wyrażają zgodę. Ożywienie, lecz spokój zupełny.
na środku:
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pomruk ǳiecinnego uporu
Ech, gadanie! — Ładne mi panowanie, ak nam nic nie wolno! — Co mi tam! — Ja

chcę słuchać i koniec! stanowcze poparcie Cicho bądź, dobrze mówi! — Tak, tak! Słusznie!
— Mądrze powieǳiał! — Dale , wychodźmy!

Cofają się, po części dobrowolnie, po części ciągnieni przez energiczniejszych.
 
podjęty przez wszystkie. Unoszą czapki
Niech ży e Konwenc a!
ǲielą się na prawo i lewo i wychoǳą.
po lewej:

Billaud — Trybunał składa wam poǳiękowanie.
 przyjmuje uścisk ręki chłodno, z lekceważącym wzruszeniem ramion dla własnej

zasługi.

wraca
Uff! — Zgoǳili się…
w głębi:
Stłumiony szmer ożywienia; oskarżeni rozmawiają, pełni otuchy.
  ’
szalenie podniecony, lecz prywatnie
…wobec tego pewne, bo Konwenc a wyśle ich nam zaraz. wybuch nerwowej radości O,

przy a…‼
na lewo:

zamyka drzwi za sobą
Zyskaliśmy może kwadrans spoko u. — Idę pisać; do  podpiszesz na sali.
Otwiera drzwi w środku lewej ściany prowaǳące nie tylko do pokoju przysięgłych, lecz

i do roǳaju foyer.

przez ramię
Na ręce naszego Komitetu, pamięta cie!
sekunda zawieszenia, przeszywających spojrzeń

przystaje, tonem jak igła
Dlaczego?
 ignoruje go.

od swoich drzwi
Tylko niech się na miłość boską pospieszą z odpowieǳią!

od drzwi na salę, z uśmiechem o charakterze bezwiednie heroicznym
Bo to ak podróż na płonącym statku, panowie!
Exeunt omnes ¹⁰⁰

¹⁰⁰exeunt omnes (łac.) — wszyscy wychoǳą. [przypis edytorski]
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Rue St. Honoré ¹⁰¹. , bez kamizelki ani krawata, śpi na rękach złożonych
u brzegu dressing-table¹⁰². Zbuǳony pukaniem, podnosi głowę lekko skrzywiony, ale nie
odpowiada.


wchoǳi, przystaje — barǳo cicho
O… przepraszam. Nie wieǳiałam, żeś wrócił.

nie spojrzał na nią nawet
Kwadrans temu.

Czy wy ǳiesz eszcze?

Za ǳiesięć minut. — Czego chcesz?

Co ci mam przynieść?

Nic. Dać mi spokó .

buntuje się
Ależ!…

z groźnym spokojem
Zlitu się; i przestań. przyciska palce do skroni z grymasem bólu i zniecierpliwienia.

Wydaje cichy, warczący jęk, nie otwierając ust Mmmmmm-mmm…
Tymczasem , nie urażona wcale, kompetentnie i cicho doprowaǳa do porząd-

ku chaos ubrań, ręczników, papierów i powyciąganych szuflad w pokoju — słowem usuwa
niedwuznaczne ślady pobytu w nim człowieka, co wpadł do domu na dwaǳieścia minut,
wściekły, na wpół przytomny wskutek migreny i bezsenności — by się przebrać i przygotować
na dalszych siedem goǳin parlamentarnych zapasów.

Podczas tego zajęcia  musnęła go półuśmiechem ściągłym a kpiącym — przy-
padkowo musiał go dostrzec lub odczuć. Dość, że nareszcie zwraca głowę o mały kąt w jej
kierunku. Nie wiǳi jej wyraźnie, bo zogniskowanie źrenic sprawia mu zbyt wiele trudu.


zwykłym głosem
Léo.

zawraca swobodnie
Słucham?

wyciąga do niej jedną rękę; drugą zostawia u skroni
Przepraszam cię. Sta ę się niepoczytalny.

oddaje uścisk ręki z wesołym uśmiechem
O, Maxime — a na twoim mie scu byłabym istnym szatanem. — Ale słucha : czy

ty się naumyślnie głoǳisz?
stawia to pytanie rzeczowo, bez ironii

¹⁰¹Rue St. Honoré  — Adres, pod którym mieszkał Maximilien Robespierre od  r. do śmierci w .
[przypis edytorski]

¹⁰²dressing-table (ang.) — toaletka. [przypis edytorski]
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ściąga brwi w bolesnym wysiłku pamięci
Ja — się głoǳę?…

z półuśmiechem
Od wczora w południe dopiero.

osłupiały opuszcza ręce
Wszyscy święci‼ podnosi się A zastanawiałem się, co mi est!…

biegnie ku drzwiom
Zaraz dostaniesz bulionu. za drzwiami woła coś na dół. Tymczasem , stojąc

oparty o dressing-table, bezradnie i powoli przeciera czoło wierzchem dłoni, potem przyciska
do niego równie bezcelowo obie ręce — skrzywiony rozpaczliwie, bliski płaczu, jak człowiek
zbyt długo męczony. Na wejście przyjaciółki opanowuje się barǳo niedostatecznie, co ona
ignoruje z taktem nieco niemiłosiernym Nim wypĳesz, przygotu ą ci coś więce . — Czemu
stoisz? Siądź.


bezwładnymi ruchami wciąga kamizelkę
ǲięku ę. Nie chcę nic więce .
Musi odpocząć.

Dobrze. — Powiem e . stoi u brzegu środkowego stołu, podczas gdy , roz-

wścieczony swym osłabieniem, zmywa sobie twarz wodą kolońską; po czym odwraca się i po-
prawia fryzurę przed lustrem.  zdecydowała się nareszcie: Maxime… czy sprawa
Dantona przybiera zły obrót? on obraca się ku niej barǳo powoli, w nieruchomości zastra-
szającej.  patrzy w ziemię, by się nie dać onieśmielić. Prawie szeptem Powieǳ mi,
Maxime.


wpatrzony w nią bez wyrazu
Skąd ci to na myśl przyszło? Przecie gazety…

wzrusza ciężko ramionami
Gazety! Ufać gazetom! krótka pauza. On czeka jak posąg; ona podnosi nareszcie oczy

Maxime, w żadnym niebezpieczeństwie — podczas na cięższych kryzysów — nigdy nie
wyglądałeś tak ak teraz.


odwraca się znów do lustra ze złym, suchym śmiechem
No, eśli osąǳasz sytuac ę polityczną według mo ego wyglądu

jakby do siebie
To przecie na pewnie szy sposób.

obraca się nagle i szybko. Jest blady, twarz mu lekko drga. Stłumionym głosem
Léo… nie estem ǳiś cierpliwy. Nie drażń mnie, proszę.

podchoǳi nagle do niego. Maskuje przejęcie jasnym, drwiącym uśmiechem
A ty mie litość nade mną. Wiesz sam, co znaczy niepokó … chwyta go za barki Co

tobie est, człowieku⁈

patrzy w ziemię
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Ten proces to ryzykowny po edynek, ale estem prawie pewien wygrane . Póki Kon-
wenc a nie traci głowy — póki mam właǳę nad klubem — póty nie ma się, o co nie-
pokoić.


ręce jej opadają, patrzy w ścianę
A toś mnie pocieszył… pukanie. Biegnie do drzwi, odbiera tacę, dodając To wystarczy.

Nic więce .

podchoǳi do głównego stołu, lecz nie siada
ǲięku ę ci.
Mierzą się wzrokiem, oboje spokojni.

wybucha półszeptem
W takim razie skąd ten wyraz… rozpaczy?

aż drgnął. Ściąga gwałtownie brwi; opanowuje się nagle
Mam troski, ǳiecko drogie.
Bierze bol ¹⁰³ w obie ręce, lecz nie podnosi, bo za gorący.

z gorzkim śmiechem dolnej tylko połowy twarzy
Doprawdy⁈ — A czyś ty miał edną goǳinę wolną od trosk, odkąd cię znam⁈ coraz

namiętniej i ciszej Rok temu byłeś przez cały długi tyǳień o krok od gilotyny… a nie
patrzyłeś na świat tak o… jeszcze ciszej ak… osaczony.


ze śmiechem prawie wesołym
O Boże! — Gilotyna!
Podnosi bol i dmucha na powierzchnię płynu.

naraz łagodnie
Maxime — bĳ mnie, eśli chcesz. Ale nie ruszę się stąd, nim mi nie powiesz.

wzdycha z udaną cierpliwością; opiera się o stół na rozstawionych rękach
Kobieto, mnie nic nie grozi. Nic. — Tylko… opuszcza głowę. W tym stanie osłabienia

i depresji nie umie oprzeć się pokusie, by się poǳielić z kimś drugim chińską torturą pewnej
myśli. Monotonnie Sprawa Dantona to dylemat. Jeśli przegramy — cała Rewoluc a na nic.

A eśli wygramy… prawdopodobnie też. chwila przerwy Pięć — lat — walk, cier-
pień, niezliczonych ofiar… na — nic… nachylony nad stołem z wyciągniętą szyją, patrzy
przez chwilę w nieskończoność przed sobą. Oddycha powoli; spokojna twarz przybrała wy-
raz koncentracji, napięcia i sfascynowanego przerażenia, wyraz, jaki uderza na tym ostatnim
portrecie z profilu. Wreszcie spokojnie zamyka oczy i prostuje się Nie wolno mi tego mówić.
podnosi bol i pĳe. Odstawia go. Powieki i nozdrza mu drżą. Z wyrazem wprost nabożnym
Powracam do życia.


przypatruje mu się uważnie
Myśli tego roǳa u są typowym ob awem wyczerpania, Maxime.
Odetchnąwszy głęboko,  pĳe dalej.

ociera usta. Głosem zmartwychwstałego

¹⁰³bol (.) — naczynie w kształcie czarki, zwykle wykonane z porcelan, używane do picia np. herbaty. [przypis
edytorski]

   Sprawa Dantona 



Mie my naǳie ę, że masz rac ę… chociaż… W każdym razie póki mi ten czort w pracy
nie przeszkaǳa, póty nieszczęście nie est wielkie. patrzy na zegarek i gwiżdże Trzeba się
pospieszyć. — ǲięku ę ci serdecznie; czu ę się znacznie lepie .

Bierze przygotowany krawat, owĳa go zręcznie dokoła szyi.

kontroluje stan przygotowanych manszetów
Do klubu?

spina krawat
Tak est. wciąga frak

zaciekawiona
Słucha — czy to prawda, że właśnie teraz Legendre prezydu e?

przypina żabot przed lustrem
Mhm… Skończywszy, przytwierǳa manszety.

Ale nie robią ci chyba trudności?

zajęty prawym manszetem
Od trzech dni nikt mi nie robi trudności — póki na niego patrzę. pukanie. Nie

podnosząc oczu Proszę.

Więc do utra, Maxime.
Żegnają się skinieniem. W drzwiach  mĳa się z  i .
  
ǲień dobry.

zapina ostatni guzik. Nie podnosi oczu
Wita cie. Cóż tam? odrywa nareszcie oczy od rękawa i patrzy na gości. Podają sobie ręce

O, pan, Fouquier? Jeśli się nie mylę, spotykamy się prywatnie po raz pierwszy. skinienie
potwierǳające oskarżyciela Usiądźcie. siadają. On stoi przed nimi, badając swe pończochy
i trzewiki. Odkrywa plamę tuż nad kolanem, bierze więc szczotkę i czyści, mówiąc Barère,
dobrze że pana wiǳę. Proszę szepnąć Komitetowi Bezpieczeństwa, aby zwrócono szcze-
gólną uwagę na więzienia. Aresztowanie Dantona musiało poǳiałać na innych ak ǳwon
na trwogę. Z pewnością organizu ą się i spisku ą. A nam uż właśnie tylko brak powstania
więźniów politycznych w stolicy.


nieśmiało
Sąǳi pan?…

prostuje się
Tak est, sąǳę, i to barǳo.  otwiera oczy szeroko, barǳiej zaskoczony niż ura-

żony tym tonem.  siada niecierpliwie, opierając na dłoni głowę utrzymaną pro-
stopadle Z czym żeście przyszli?


Robespierre: ten proces przybrał obrót groźny. Danton doprowaǳa galerie do obłę-

du. Zamiast odpowiadać na zarzuty — sypie azesami i ataku e rząd. A to ǳiała, Ro-
bespierre! Już est tak pewien swe publiczności, że ǳiś śmiał pozwać swych oskarżycieli
przed sąd opinii publiczne . ǲisie sze posieǳenie miało przebieg tak… niepoko ący, że
eśli to potrwa…
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bez ruchu
Jeśli to potrwa, przy acielu — to po utrze Franc a, otoczona ze wszech stron wo skami,

obuǳi się bez rządu — ze stolicą za ętą przez wroga.

intensywnie
A więc, Robespierre⁈

oparł się o stół, zawisł nad płytą. Mówi łagodnie jakby o rzeczy oczywistej
A więc, Fouquier: trzy dni minęły ǳiś; utro Danton musi zginąć.

cofa się w krześle, ściąga gniewnie brwi
Cóż to za odpowiedź?

jak wyżej
Jutro musi zapaść wyrok śmierci, Fouquier. Wasza w tym rzecz, żeby go uzasadnić

i wydać. O dalsze skutki troszczymy się my.

nie może się połapać
Zrozum pan: wpływ Dantona na masę przeważa nasz. Nas krępu e prawo i sumienie;

ego nic — a wszyscy są po ego stronie. Gdy tylko utro znowu zacznie…

comfortably ¹⁰⁴
Odbierzecie mu głos.

rzuca się naprzód
Oskarżonemu⁈ — Lud by nas rozniósł — i słusznie!

Lud by nabrał… nabierze dla was respektu. A czas doprawdy, prokuratorze! — Dan-

ton pozywa nas przed sąd opinii? Dobrze! Cóż nam ego rewelac e mogą zaszkoǳić?
Odchoǳi od lustra i bada swą toaletę ze wszystkich stron.

Jeszcze edno… ostrożnie, niepewnie Wczora przesłaliśmy Konwenc i list, zawiera ący

żądanie oskarżonych. Wysłaliśmy go na ręce Komitetu Ocalenia…
Spogląda na towarzysza.

straszliwie zażenowany
Czemu… kiedy więc… co się…

powoli wraca i siada na stole
Co się z nim stało? Zdeaudowałem go. Mam go w kieszeni.
Uderza się w biodro.

osłupiały, niewinnie
Dla-czego⁇!

barǳo spokojnie, ale z nieco silniejszym naciskiem
Bo nie życzę sobie, by Konwenc a decydowała o tak ważne kwestii bez mego naǳoru.

¹⁰⁴comfortably (ang.) — wygodnie, dogodnie. [przypis edytorski]
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nieruchomy, szkarłatny, z żyłą na czole jak powróz
Robespierre: to cynizm despoty.

wciąż łagodny
Wziąłem na siebie odpowieǳialność za stawienie Dantona przed sąd. Kto nakłada

odpowieǳialność, nada e pełno-moc-nictwo.
Konwenc a odpowie na wasz list, gdy się dowie, co a o tym sąǳę. Przeczytam go —

eśli go przeczytam — gdy nade ǳie odpowiednia chwila.

Ależ teraz każda minuta!…

Odpowiedź Konwenc i, eśli zostanie wydana, bęǳie odmowna.

A to przekroczenie prawa tak sromotne, że musi oburzyć na chłodnie szych.

Jeśli się cofniemy o eden cal, przepadliśmy. nieco mniej ostro Rozumiem pana, Fo-

uquier. Lecz prawo dobra powszechnego neutralizu e wszelkie paragra. Jeśli pan uważa
zniszczenie Dantona w tych warunkach za bezprawie — musi pan to bezprawie popełnić.


wstaje z prawǳiwą godnością
Robespierre: estem sęǳią, nie katem na pańskich usługach.

sieǳi dalej na stole, lecz tężeje
Nie na moich — lecz na usługach społeczeństwa jest pan — właśnie katem. 

cofa się lekko, oszlołomiony Panu wyda emy wrogów Republiki, których trzeba usunąć —
nie sąǳić.

 siada zamyślony.

drży ze zdenerwowania
Na Boga, zastanów się pan! Od trzech dni Danton podnieca Paryż przeciw nam; akże

można rozwścieczoną masę eszcze prowokować⁈

wyrywa się z zamyślenia
Właśnie. Powtarzam: nie wiǳiał pan, co się ǳie e. Musimy zrobić akieś ustępstwo,

żeby się w ogóle utrzy…

zsunął się ze stołu jak wąż
Ośmiel no się pan wyrazić zwątpienie eszcze ednym słowem, a wyślę pana do wię-

zienia prosto z sądu. Uprzedź pan kolegów: to dotyczy was wszystkich. Komitet Bezpie-
czeństwa pilnu e was. Vadier bęǳie miał na każdego mandat gotowy. ciszej Wystarczy
gest lub spo rzenie.

 patrzy mu w oczy z zaciśniętymi szczękami.

oburzony
Ależ Robespierre, sąd nie może pełnić funkc i pod terrorem!

odrzuca głowę wstecz ze śmiechem błyszczących zębów
Zobaczymy, czy nie może! Terror, moi panowie, to prawo powszechne! do ’

Zaczynacie teraz rozumieć mó długotrwały opór, co? patrzy na zegarek. Goście wstają
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Spóźnię się. O, bother¹⁰⁵! chwyta kapelusz i rękawiczki Czy wy aśniłem panu sytuac ę
dostatecznie?


ironicznie
O, na zupełnie . Zrozumiałem pana. poważniej Może pan liczyć na bezwzględną sub-

ordynac ę.

biegnąc ku drzwiom, podaje mu rękę
That’s the style¹⁰⁶.
’, który jest dalej, żegna skinieniem.

Życzę panu, aby na razie niczy sztylet nie dotarł do pańskiego serca… ale tylko ze

względu na państwo.
 wybucha dźwięcznym, miłym śmiechem; znika.

w droǳe ku drzwiom, zamyślony, szeptem
Ja natomiast — przesta ę mu tego życzyć.
 przypatruje mu się ostro, bez zǳiwienia.

¹⁰⁵bother (ang.) — kłopot, udręka. [przypis edytorski]
¹⁰⁶That’s the style (ang.) — tu: oto zachowanie w dobrym stylu. [przypis edytorski]
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AKT V
  
Conciergerie — więzienie o charakterze średniowiecznym. Cela połączona z sąsiednią przez
kratę zastępującą drzwi. Cztery łóżka, dwa w głębi, po jednym przy każdej ścianie. 
sieǳi na łóżku;  stoi na stole, przy którym  czyta — i patrzy na
zachód przez lukę.

  
z celi sąsiedniej
Od trzech dni łamię sobie głowę… he , śpicie tam uż?

poskoczył ku kracie
ǲisia spać? Zazdroszczę tym, co mogą!
  
…łamię sobie głowę, czy oni mogą mi udowodnić udź…
  
słychać, że zeskakuje z łóżka. Gwałtownie
Nic nikomu nie mogą udowodnić! Absolutnie nic! Przecie muszą fałszować dowody!


Fouquier byłby dawno zamknął Dantonowi buzię, gdyby miał czym… chociaż…
Stoi zamyślony, drapiąc się w kark.
  
Na Boga, nie rób pan tego!…
 zeskakuje i podchoǳi.

zǳiwiony opuszcza rękę
Czego?
  
Nic… nic. Już dobrze. z nerwowym śmiechem Jestem tak roztrzęsiony, że gotówem

dostać ataku!

Ja też. Zataczam się z przemęczenia — a nie mogę usieǳieć w mie scu.
  
Trzy dni z rzędu, po bitych osiem goǳin, w tym piekle ryku i wrzasku — któż by to

wytrzymał!
  ’
Bracia, zmęczenie to nic: nas torturu e naǳieja.
Gwałtowność protestu jest przesadna, kurczowa.
  
Głupie gadanie!

Też pomysł!
Z powodu zmroku  odkłada książkę i siada w poprzek swego łóżka — naj-

bliżej drzwi — wsparty wstecz na łokciach.

Wiesz, Fabre, toś prawdę powieǳiał. Pókim sąǳił, że uż po nas — spałem ak król.

Odkąd ednak patrzę na sukces Dantona — oka zmrużyć nie mogę. Liczę i liczę szanse
przez całą noc. Doprawdy zwariować można!
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O tak — ten Danton pokazał nareszcie, co umie. — Żeby z ławy oskarżonych, w ciągu

edne goǳiny, dosłownie zahipnotyzować publiczność i zrobić z nie sobie broń — na
to, moi panowie, potrzeba… geniuszu.


Toteż Trybunał już kapitulu e! Zgoǳił się przecie wezwać nam świadków; a wiadomo,

co to…
  ’
No — no; nie zgoǳił się, tylko poruczył decyz ę Konwenc i.

Dwa — dni — temu! A odpowieǳi dotąd nie ma!…

Niby co stąd⁈ Przecie Konwenc a nie może odmówić; więc to na edno wychoǳi!
  
Moi droǳy… czy Wy wiecie, że ǳiś minął trzeci ǳień?…
wymowny brak odpowieǳi

po czarnej pauzie
I po co przypominasz⁈ — Ręczę ci, że od samego rana każdy z nas daremnie stara się

o tym zapomnieć…
znów cisza
  
znacznie spóźniony
Odwagi, przy aciele! Opinia nas wspiera; Trybunał uż ledwo się trzyma; nie mogą…
  ’
Wiecie, czego się obawiam? — Trybunał nie odważy się nas skazać ze względu na lud

— a nie ośmieli się nas zwolnić ze względu na Komitet. Nim edna szala przeważy —
gotowiśmy wisieć w powietrza przez kilka tygodni.

ciche okrzyki przestrachu i przerażonego protestu

niespoǳiewanie — bez ruchu
Nie ma obawy. — Trzy dni minęły: utro zapadnie na nas wyrok śmierci. wszyscy

obrócili się ku niemu — teraz oniemieli. Zmartwiała cisza Choćby Trybunał głosu dobyć
nie mógł — wyrok wyda.

Reszta oǳyskuje głos — lecz nieco drżący.
  
A to co znowu? Niby czemu⁈

Wstydź się pan! Nie dość nam eszcze ciężko⁈
  
Może by nas pan łaskawie raz przestał przygnębiać!

Prowokac e Dantona dyskredytu ą rząd. — Robespierre nie byłby Robespierre’em,

gdyby to ścierpiał.
  ’
po chwilce
O, akże a panu te pewności zazdroszczę!…

zamyślony
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Pan ma rac ę, Philippeaux. Co za sens w tym upĳaniu się złuǳeniami? — Opinia,
mówicie? — A cóż my, odcięci od świata w piwnicy Trybunału, wiemy o opinii poza tym
gmachem⁈ — Co ǳie e się na mieście? — Co zamierza Robespierre? — Jak…

  
Robespierre! Wszęǳie i wiecznie Robespierre! — A cóż, do kata…
Wpada . Mimo woli garną się do niego.

Georges! Masz wiadomości?…
  
Co się ǳie e na mieście, Danton?

Wiadomości… i to akie! — Nie macie tu gǳie świecy, do diaska? — Aha.
Znalazł i zapala.
  
widać go niewyraźnie u kraty
Huu, co za nora! Jakże można spychać tu luǳi… eszcze żywych!…

Pociesz się: utro wracamy do domu.

odwraca się
Ech, wiesz, dałbyś uż przecie raz spokó .
  
Och, trzyma nas, Danton! Toniemy bez ciebie!

z śmiechem satysfakcji
A co, dźwignął się Danton — hę⁈ ciszej Posłucha cie więc: liga zagrożonych rośnie

w oczach…
  
A pode dźże bliże , Danton!
Przesuwają się ku kracie.  trwa bez ruchu aż do chwili, gdy wszyscy idą spać.


intensywnym półgłosem
Two a żona, Camille, uprawia propagandę i zebrała uż cztery tysiące dwieście livres

¹⁰⁷…

radośnie zaskoczony
Lucile!… zdjęty nagłym lękiem Och, ale po coście mi ą…

Już ona sobie radę da, mó mały. — Boyd¹⁰⁸ i kilku innych bankierów ofiaru e ko-

mitetowi naczelnemu dwanaście tysięcy. Chłopcy z przedmieść otoczą utro Trybunał
ta nym kordonem. Pâris pozyskał trzy sekc e — to znaczy ǳiewięć armat, bracia. —
Więźniowie polityczni uż wszęǳie zorganizowani…

  ’
A baranki na czele organizac i. Znamy się.

¹⁰⁷livres (.) — tu: liwrów; liwr to d. ancuska monetarna ednostka obrachunkowa lub moneta. [przypis
edytorski]

¹⁰⁸Boyd, Walter (c.–) — angielski bankier zamieszkały w Paryżu, bliski współpracownik Pitta Młod-
szego. [przypis edytorski]
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A chociażby! — Baranki wieǳą zbyt dobrze, komu teraz trzeba służyć. — Ale to

wszy…

szeptem jak cios bicza
Panowie‼…
Rozpraszają się błyskawicznie. Dozorca wnosi wodę i wychoǳi.
  
wśród zalęknionego szmeru
A może on stał pod drzwiami⁈

głośno
Nie. Słyszałem kroki z daleka.
Uspokojeni zbierają się z powrotem.
  
No więc? — Zacząłeś…

Otóż utro w południe przybywa nam na pomoc generał Savigny z pięcioma tysiącami

luǳi!
szeptane okrzyki zdumienia i radości
  
O … takie same pogłoski, słowo w słowo, krążyły przed straceniem króla — a potem

ani…

gwałtownie
To ty nie znasz różnicy mięǳy pogłoską a wia-do-mością⁈

nagle
Danton: tak niestworzone bu dy prze rzy każde ǳiecko. — Po co ty nas zwoǳisz,

człowieku?…

z trudem hamuje gniew
Ośle: gdybyś miał ziarnko rozumu, byłbyś wieǳiał z góry, że tak się stać musi! —

Ocalenie mo … naszych głów est kwestią życia lub śmierci dla całego państwa! — A ty
się ǳiwisz, że Franc a nas broni⁈

  ’
Przesada psu e na lepsze atuty, Danton. — Ponadto zapominasz, że od trzech dni

Franc a przestała być panią swe woli. Wyda ąc dekret oskarżenia, Konwenc a de facto
złożyła właǳę absolutną w ręce Robespierre’a. — Czy sąǳisz, że go to skłania do ustę-
pliwości?…


Ależ o to mi właśnie choǳi! — He, he! Maxime oddał mi nie lada przysługę, od

lat systematycznie koncentru ąc właǳę: teraz pozosta e mi uż tylko prze ąć mu z rąk…
gotową dyktaturę!

sensacja. Cisza

horrified ¹⁰⁹
Więc ty naprawdę!…

¹⁰⁹horrified (ang.) — przerażony. [przypis edytorski]
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  ’
Jakimże cudem⁈

rozpala się
Jutro, bracia, bęǳie wielki finał! W południe wyniosą nas z sądu na ramionach;

wieczorem zaś Robespierre, Saint-Just i Billaud, wy ęci spod prawa, ułożą się do snu
w niegaszonym wapnie. A Franc a uwieczni ten ǳień ako drugie święto cywilne.


Nie, Georges. Robespierre’owi daru esz życie. Musisz dowieść, żeś większy od niego!

w nagłym, zimnym skupieniu
Jego… należałoby powiesić. Gilotyna dla niego za dobra.
Nie. Masz rac ę, mały, owszem; daru ę mu życie — oby ak na dłuższe — pod wa-

runkiem tylko, że e spęǳi… w Cayenne.
protest ’
  ’
Georges! Czyś ty przyna mnie pewien, że utro bęǳie koniec?

ściąga buty
Tak pewien, ak tego, że wygram!
Kładą się spać.
  
No… w każdym razie stara my się spać. Na przyszłość tak czy owak nie wpłyniemy.
chwila ciszy

po chwili zamyślenia, namiętnie
Nie, Georges, am się przecież w tobie nie pomylił. — Maxime cię nie zna…

Spoǳiewam się, że nie! Czy myślisz, żeby mnie atakował choćby od tyłu, gdyby mnie

był znał? — Wszystko edno, estem mu wǳięczny. Łotrostwem swoim przebuǳił mnie
z apatii:


porwany marzeniem
Ty jesteś wielki, Georges! — Jesteś potęgą; i esteś geniuszem. Masz rac ę: w twoich

rękach — dyktatura stanie się zbawieniem Franc i.

również rozmarzony
Żelazną pięścią zmiażdżę rewoluc ę…

By republika mogła nareszcie zakwitnąć!

cicho
Na wszystkich pięciu kontynentach… mo e nazwisko… przed imionami wielkich ge-

niuszów w koronie! — Przepych… wskrzeszony boski przepych Ludwików… dokoła mo-
e małe , mądre Louise… wybucha nagłym śmiechem; głośniej A a myślałem, że świat mi
obrzydł! Mnie się zdawało, żem syt walk, użycia i właǳy! — Ja — Georges Danton —
znuǳony życiem! Wielki Boże‼


sennie
Jak ten hymn na dwa głosy ba ecznie usypia…
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śmiechem maskuje urazę
No — trzeba nabrać sił na utro. Dobranoc!.
Senne mruczone odpowieǳi.  wyciąga rękę po świecę.

nerwowo
Nie‼! Georges, proszę cię, nie gaś!…

z wyciągniętą ręką
A to czemu?

Tu tak ohydnie… zostaw ą, błagam cię!  wzrusza ramionami i kłaǳie się do

ściany. — Po chwili, nieśmiało Georges…

od ściany, głosem kompletnie zmienionym, szorstko
Czegoś…

Georges, powieǳ mi prawdę: czy ty faktycznie wierzysz, że… że wygramy? -‥

już opanowany
Głuptasie! Nie wierzę, tylko wiem! To nie wiara, to zdrowy rozsądek!
Cisza; miarowy oddech czterech luǳi, co się starają zasnąć. Po chwili  obraca się

ostrożnie, jak najciszej, i podpiera na łokciu, wpatrzony w świecę. Potem zaczyna obserwować
swą rękę; wykonuje nią i ramieniem szereg ruchów. Spostrzegłszy własne kolano, podciąga
nogi gwałtownie i prostuje z powrotem. Nagle wyciąga się płasko, sztywnie na wznak — by się
natychmiast panicznie poderwać i siąść na brzegu łóżka.. Rozgląda się bacznie po towarzy-
szach. Sąǳi, że wszyscy śpią — nie zauważył bowiem, jak  cichutko uniósł głowę
— przypatrzył mu się z właściwym sobie uśmiechem i odwrócił do ściany.


barǳo powoli, szeptem
Powinien byś dostać po pysku, bracie Danton — póki ten pysk sieǳi mocno. mi-

mo woli głaszcze się po gardle, przejęty roǳajem zbożnej miłości do tej powierzchni gładkiej,
zwartej, nieprzerwanej… spostrzega się i odrywa palce. Podpiera się na pięści, łokieć stawiając
na kolanie Idioci. Zaczerwieniła się! — No chyba! Skóra musi się zaczerwienić od uderze-
nia… po cóż by e miała dopiero czuć, idioci! cichnie i mięknie na chwilę Skóra… kobiety…
pauza. Nagle zaczyna łechtać się po karku. Przestaje; splata dłonie o kolano. Wrażenie mi-
łego chłodu. Tak powieǳiał. Lekarz, psiakrew. obmacuje sobie głowę, ujmuje ją za szczęki,
mruży oczy ekstatycznie Miłego… chłodu‼… wybucha śmiechem i łkaniem, załamuje ręce,
wciska czoło w zgięcie łokci, przechylając się ciężko na poduszkę. Głosem ochrypłym od śmiechu
i furii cierpienia A niechże go asna cholera‼!


na wznak, z rękami pod głową — nagle półgłosem
Danton.

skostniał. Po sekundach bez tchu, nienawistnie
Czego sobie pan życzy?

Pode dź pan. Nie chcę krzyczeć.

dusza mu się rwie do towarzystwa — podchoǳi
Panie, mówiąc do mnie powala sobie pan usta.
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ale już siada na brzegu łóżka 

Jesteśmy w poczekalni grobu, kolego. Tuta …

Co panu est, do stu katów⁈ Pewno, że przedtem trochę przesaǳałem; ale my fak-

tycznie mamy poważne szanse…

Może być. — W każdym razie tuta życie osobiste usta e. Wszelkie uczucia stygną.

Mnie uż przenika wielka obo ętność spoza czasu. — Zawrzy my zgodę, Danton.

Co, pan mnie, plugawemu łotrowi, rękę chce podać⁈

To po ęcia doczesne. — Należy pan bez kwestii do przyczyn epokowe katastro,

która się wkrótce zwali na kra . Ale stąd… wiǳę w nie uż tylko edną z faz u emnych,
biologicznie koniecznych w życiu społeczeństw. Za to w panu… i w sobie… uśmiech jego
podcina kolana pysze dantonowej Nie bądźmy śmieszni, kolego.

Wyciąga rękę.

podaje swoją
Więc dobrze… z zastrzeżeniem oczywiście, że ewentualny nasz… powrót na świat

żywych unieważnia ten traktat poko u.

Tym lepie , skoro pan o tym wie.

podnosi się, lecz wolałby zostać
To wszystko?

Nie. — Danton, czy pan wie, że gdyby pan nie prowokował sądu — na zupełnie

bezcelowo zresztą — umożliwiłby pan ratunek ǳiewięciu luǳiom? — Przeszło połowie
towarzyszy?


To mi się podoba! — ǲiewięciu przeciętnych bałwanów! Jedna goǳina mo ego życia

warta więce niż suma ich ǳiewięciu pustych egzystenc i! — I dla nich ja miałbym…

krzyczy przez sen
Poczeka !… To nie ten klucz — poczeka ! Nie odchodź‼ Ooo, poczeka ‼!
Świeca dogorywa i gaśnie.

nachyla się ku . Tonem nagle wstrząsająco prawǳiwym— cicho, namiętnie
ǲiewięciu luǳi… Panie: a bym wywrócił Franc ę dnem do góry — a bym poświęcił

synów — nawet żonę — byle zatruć Robesipierre’owi żyicie. Niech zginę: dobrze. — Ale
on — on morderca — on musi mi za to zapłacić.

Bezcelowo — co⁈ — Panie, mó głos w Trybunale wyznacza przyszłość te rude
małpy iry skie . W oczach motłochu, któremu myśli dyktu ę, uż wiǳę, ak wschoǳi
mo a zemsta. wybucha cichym śmiechem A dorwał się, bestia, właǳy nareszcie, o , dorwał!
— Ja się natomiast postaram, by mu pod nią słodko było i wesoło!


zawoǳi
Dobrze… na wszystko… na wszyst-ko, tylko mi przebacz‼

   Sprawa Dantona 




zaciekle
Ja… a, Danton… a bym się miał dać zamordować bezkarnie, ak pierwszy lepszy

głupi rekrut ze wsi… a miałbym pozwolić, by w spoko u korzystano z plonu te zbrod-
ni… wszystko tylko dla akichś ǳiewięciu matołków⁈ — Gdybym tak postąpił, byłbym
doprawdy wart tyle co oni.


W czymże by panu ednak przeszkaǳał ratunek tego chłopca — którego pan bez

wszelkiego powodu do samobó stwa zmusił?…

obejrzał się pogardliwie na ’
Miałem sprawić Robespierre’owi przy emność, co? — Zresztą dla samego Desmo-

ulinsa lepie bęǳie, że zginie — niż żeby się miał znów prostytuować.

zrazu wprost nie rozumie; nagle wybucha smutnym śmiechem
Och, Danton, Danton‼

mocno urażony, wraca do siebie
Dobranoc.

  
Comité de Salut Public,  germinala ¹¹⁰ rano. — , , , ,
-.


Robespierre, to bezprawie.

Sąd zwrócił się do Konwenc i, nie do ciebie!

Uzurpac a właǳy zaczyna się stale w ten sposób!

Żądamy, żebyś nam wydał ten list. Na wyższy czas go przesłać.
Poparty przez  wyciąga rękę.

Robespierre, nie ma chwili do stracenia! Rozniosą Trybunał!

Na akie podstawie mielibyśmy odmawiać im świadków⁈

Pręǳe !

wstał, barǳo blady. Stłumionym głosem
Nie wydam tego listu, choćbyście użyli przemocy. Szczególnie ǳiś, gdy rząd zaczyna

tracić głowę.

traci resztę cierpliwości

¹¹⁰ germinala — czyli  kwietnia; podczas rewoluc i ancuskie został stworzony i wprowaǳony w życie
nowy kalendarz. Nazwy miesięcy zostały zmienione tak, by usunąć odniesienia religĳne czy imperialne —
w nowe wers i odnosiły się do cyklu wegetacy nego i kalendarza rolniczego, np. zaczyna ący się  lub  marca
Germinal wywoǳi się od . germination, czyli kiełkowanie. Natomiast poǳiał miesięcy na trzy ǳiesięciodniowe
dekady był częścią szerszego planu konsekwentnego wprowaǳenia w republice systemu ǳiesiętnego. ǲień
w kalendarzu republikańskim został poǳielony na ǳiesięć goǳin, każda goǳina na  minut, a każda minuta
na  sekund. [przypis edytorski]

   Sprawa Dantona 



Człowieku!…
Przerywa mu .

wchoǳi szybko, rzuca płaszcz i siada
Robespierre, czy to prawda…

Żem prze ął wasz list? Owszem.

To całe szczęście. Trzeba go zniszczyć.
Tamci zrywają się oburzeni.

Cóż to znowu znaczy⁈

Dlaczego⁈ Co się stało?

No wiesz‼

Byłem w Konwenc i. — Robespierre, nie pokazu się: galerie cię zlinczu ą. Akc e

Dantona wznoszą się w całym mieście z każdą minutą. Jest gorze , niż przypuszczałem.
Bądźmy przygotowani, że nas każde chwili aresztu ą.


przerażony
Nas⁈ Za co?…
-
podnosi się; do przyjaciela
Czy mam iść zaraz?

Poczeka . — Więc Konwenc a uż po stronie Dantona? To nienaturalne! Pod tym

kry e się czy aś rozległa akc a.

Tego nie wiem; w każdym razie galerie są ak opętane — a w Konwenc i to ǳiś

decydu e. Fouquier pisze, że nie wie, czy się w ogóle utrzyma. Publiczność żąda natych-
miastowego zwolnienia. O wyroku śmierci mowy nie ma; w na lepszym razie proces i to
niebezpieczne zawieszenie przeciągną się nie wiadomo dokąd.

Wzburzenie ogólne.  odsuwa krzesło, zaczyna niespokojnie choǳić.

Słucha ! Billaud! Czy oni nas faktycznie…

Ależ nie mogą nas przecie aresztować!

I znów mamy anarchię na karku!

Robespierre, mów prędko: co robić?

zatrzymuje się, patrzy w ziemię
Trzeba by uzyskać dekret, na mocy którego prezydent mógłby wykluczyć Dantona od

rozpraw.
Wzburzenie rośnie.
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Wykluczyć! Sąd okryłby się hańbą!

To dopiero znalazł radę! A on wszystkiemu winien!

z gestem
Proszę — idź i wyrób ten dekret Proszę barǳo.

zirytowany
Trzeba! O, mó drogi, wydać rozkaz to nie sztuka; ale powieǳ no teraz, ak go wy-

konać?

podnosi głową, bezradnie
Nie wiem, panowie. piekielny hałas Na razie sam wy ścia nie wiǳę. Musimy zapewnić

sobie poparcie akobinów, może nawet sekc i — i czekać. Wiem tylko, że nie możemy
się cofnąć.


ciska pióro, którym się bawił
Nie! Tego uż za wiele!

frenetycznie
Robespierre, zrozum nareszcie, że nam grozi gilotyna‼

groźnie
A wyzywać e nie mam zamiaru!
Pozbawione wyrazu, uporczywe spojrzenie ’ onieśmiela go trochę; szybkie

następstwo, prawie kanon:

Jesteśmy pobici, Robespierre. Musimy się poddać.

Czemuż by sąd nie miał zwolnić Dantona, ak tylu innych?

Sam mówiłeś: co znaczą upokorzenia, gdy choǳi o rząd?

Wycofamy się w nienagannie honorowy sposób!

Jeśli ulegniemy, Konwenc a nie naruszy Komi…

podszedł i trzasnął pięścią w stół
Dość tego‼ cisza niechętna. Drży. Stłumionym głosem Tchórze! Rewoluc a wybrała was

za woǳów‼ Wycofać się? Z honorem, w sprawie Dantona! — A cóż wart zhańbiony rząd,
choć mu zostawią życie? Co wart dla Franc i loka ski Komitet⁈

Gilotyna! Wielkie nieszczęście! — Ależ i owszem, moi droǳy, naturalnie, że pó -
ǳiemy pod topór w razie przegrane ! Naturalnie, że poniesiemy konsekwenc e! Jakby
kogo obchoǳiło, co się z nami stanie, eśli sza ka Dantona dorwie się do właǳy!

Saint-Just, pisz do akobinów i sekc i. Ja idę uzyskać dekret. Za pół goǳiny dowiecie
się, kogo tym razem gilotyna czeka.


uderza dłonią w stół
Nie. Na to się nie goǳę.
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Rozporząǳa swoim życiem, nie naszym!

Teraz nie wiem uż, co sąǳić…

wstał. Chwyta kolegą za ramią
Człowieku, mie rozum! Ciebie właśnie przeklina ą w głos! Słowa ci pisnąć nie daǳą.

Pogorszysz sytuac ę.

Ech, tak źle znowu nie może być.

Albo też chodźmy wszyscy.
Wsta ą; ostatni .

To nie ma sensu — ale eśli uż…
 wpada, roztrzęsiony, starczy.

Czeka cie! Słucha cie naprzód!
Zatrzymują się; wszyscy stoją.

Jeszcze coś⁈

Trybunał uż się zawalił?
Wracają na miejsca z wyjątkiem ’ i -.

złamany. Starczym głosem
Jesteśmy otoczeni spiskiem, który obe mu e cały Paryż.
znieruchomiałe zawieszenie

półgłosem
Przeczuwałem coś w tym guście…
-
Kaczka alarmistów! Strzeżcie się!

oburzony
Kaczka! Od trzech dni agenci z wszystkich więzień…

złowróżbnie
Aha, więzienia!…
Okrąża spiesznie stół i siada.

biada
Ale nie połapaliśmy się, bo któż by śmiał przypu…

ostro
Do rzeczy!

siada ciężko
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Komisarz polic i Wichterich przyprowaǳił nam ǳiś rano więźnia z Luxembour-
gu, Laflotte’a — był przedstawicielem Republiki w Wenec i. Laflotte uzupełnił raporty
agentów.

Panowie, żywioł kontrrewoluc i est daleko potężnie szy, niżeśmy sąǳili. Aresztowa-
nie Dantona popchnęło ich do tego zamachu. Wszystkie więzienia są zorganizowane,
a żona Desmoulinsa i krewni dantonistów rozszerzyli ligę na miasto. Trzech bankierów
i wielu prywatnych da e fundusze. Przekupu ą i podburza ą lud na ogromną skalę. Spisek
obe mu e podobno setki, może tysiące luǳi…


niskim głosem
No, no, no!

Powtarzam, com słyszał — na galeriach Konwenc i, w sąǳie, u akobinów — wszęǳie

wśród publiczności pełno płatnych podżegaczy. Trybunał est otoczony podobno całym
kordonem. Publiczność ma wymusić zwolnienie oskarżonych; eśli się to nie uda, porwą
ich. — Wśród zamieszania inni ma ą otworzyć więzienia, uzbroić politycznych i puścić
ich na Tuileries.


po chwili, wśród ciszy
Vincent redivivus ¹¹¹.
-
Podniesiony do kwadratu.
Znów osowiała cisza.  z wolna opiera łokcie o stół a czoło o złączone ręce.

No, Robespierre. Tym razem uż się nie podniesiesz.

A bęǳiesz miał katastrofę państwa na sumieniu!

I nasze życie.
znów cisza

Więc co teraz, Robespierre? Co teraz⁇

z wolna odsłania twarz nieco błędną
Co… o co wam choǳi?…
,  i  wybuchają śmiechem nienawistnie szyderczym.

O co nam choǳi!

chwyta go boleśnie za przegub
Tyś przeforsował ten wariacki proces, ty! Tyś na nas nieszczęście sprowaǳił! Ratu że

nas teraz, ty z two ą przeklętą ambic ą!

sarkazm fosforyzuje poprzez próchno
No? — Cóż teraz, dyktatorze, co?…

w nagłej pasji przypomina zjeżonego kota. Palce mu się zakrzywiają
Co teraz? — Jesteście uratowani, durnie, cieszcie się! Gilotyna was ominęła! — Wy-

graliśmy sprawę Dantona, wielki, święty Boże‼
¹¹¹redivivus (łac.) — zmartwychwstały, odroǳony. [przypis edytorski]
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zrywa się
-
podczas gdy , stojąc u okna, wyjmuje chustkę i szarpie zębami, walcząc z łka-

niem — żeby odwieść od niego uwagą
Oczywiście, koleǳy, teraz Konwenc a est zagrożona, więc musi nas słuchać. Wszelki

opór ustanie, gdy tylko się dowieǳą, ręczę wam. A wspólny ont Konwenc i z akobinami
pod woǳą Komitetów zgniecie z łatwością ten bunt.

przełomowa ulga

zrywa sią z radości
Ależ, naturalnie! O, błogosławiony spisek!

prostuje sią
Nareszcie oddycham.

Tak. Rząd uratowany. — Oh!…

wstaje
Prędko, chodźmy im powieǳieć!
ruch ku drzwiom

powstrzymuje ich rozpąd
Hm… Saint-Just, eśli ci luǳie ma ą krztę rozumu, to zapewnili sobie przede wszyst-

kim współuǳiał większości w Konwenc i.
Zatrzymują sią i spoglądają po sobie, niespokojni.

odwraca sią
Człowieku, to nie spisek, to ǳiecinny odruch popłochu! Słyszałeś: żona Camille’a!

Starcy i kobiety!
Inni zbliżają sią z powrotem.

Więc tym barǳie , Robespierre, o co ci choǳi?

Sam mówisz, że nas ten spisek ratu e, a tu…

chytrze
Aż tak barǳo ci Camille’a żal?

z politowaniem ku niemu
Camille’a! — Koleǳy, czyż wy nie wiǳicie, co ten spisek znaczy? Cóż stąd, że nas na

razie ratu e?

opuszcza oczy. Trochą ponuro
Tak… rozumiem.

obejrzał sią na niego
No, to ci zazdroszczę.

Jeszcześ pan nie po ął, Barère? Weszliśmy na drogę terroru. Nasz pierwszy krok! Sam

wstęp dopiero, a co za skutki!…
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Setki luǳi, mówicie… set-ki — luǳi…
wybucha stłumionym krzykiem
Nie! — Tego nie wieǳiałem… tego nie przewiǳiałem… Boże mó ‼! — Nie… Nie‼…


No a któż to nas pchnął na tę drogę, co? — Czy a w tym wina?…

Death and damnation‼!¹¹² Pięć lat krwawe pracy całego narodu czarci biorą, a ten

szuka winy! Nikt nie est winien, you blubbering idiot¹¹³, musieliśmy zgłaǳić Dantona,
a teraz musimy iść dale , choć nas odtąd każdy krok bęǳie od-da-lać od celu!

-
niespokojnie
Maxime… licz no się ze słowami!…

Wieǳcie i wy, co was czeka! — Teraz trzeba bęǳie zmasakrować kilkuǳiesięciu

głupców, co nawiązali ten spisek z komedii. Tą rzezią wprawimy tysiące w szał. Zamachy
się posypią. Trzeba bęǳie zabĳać, zabĳać, zabĳać przez cały boży ǳień. Staniemy się
katami. Naród nas przeklnie. Rewoluc a stanie się torturą… dla ludu‼

Świat cofnie się przez nas. Wszystkie plagi przeszłości powrócą. My e przywrócimy,
właśnie my! Trzeba bęǳie skupiać i skupiać właǳę, aż…


słuchał w najwyższym napięciu. Przy ostatnich słowach zerwał się bez szmeru
…aż dokąd?…

podstępnie
Aż do dyktatury.
Robespierre milczy, wykręcając ręce.

wśród martwej ciszy — jak wystrzał, poprzez stół do ’
Kłamiesz‼! - wstaje, mierzy go groźnie Chcesz zabić w nas wiarę, przeklęty

Judaszu…
-
szpicrutą
Milcz!

…byśmy ci nie przeszkaǳali sięgać po koronę! Czym Danton wobec ciebie, podły

trucicielu⁈

spokojnie
Jeśliś uiległ rozpaczy, to strzel sobie w łeb, z łaski swo e , boś niebezpiecznie szy od

wściekłego psa.
-
trzęsie się
Histrioni! Zrozumcie naprzód, co się do was mówi! Każde bydlę lubi się oburzać.

Każda pusta pałka eksplodu e, ak tylko przestanie po mo…

ściąga boleśnie brwi

¹¹²Death and damnation (ang.) — dosł. śmierć i potępienie; wyrażenie, które ma wyrażać złość i ustrac ę.
[przypis edytorski]

¹¹³you blubbering idiot (ang.) — ty beczący idioto. [przypis edytorski]

   Sprawa Dantona 



Ccci-cho, Antoine! — Macie słuszność. To zbrodnia tak mówić. Zbrodnia tak my-
śleć…

nagle
Słucha cie. Wyznaczcie komis ę. Może ednak — może przecież a estem winien,

a w takim razie dałoby się zawrócić! Sądźcie mnie! Przeszuka cie mo ą ǳiałalność — mo e
mowy — zna dźcie ten punkt, gǳie się zaczął mó błąd! — Billaud, Saint-Just, Carnot—
esteście równie zdolni ak a. Sądźcie mnie! Naprawcie szkodę, aką wyrząǳiłem! Da się
na pewno, musicie tylko…


podnosi rękę, żeby mu przerwać
Zbyt ci na gilotynę spieszno, mó drogi. Opamięta się. Jeśliś popełnił błąd kardynalny

— w każdym razie teraz za późno. A eszcześmy bitwy nie wygrali…

podnosi się jak przebuǳony
Za to straciliśmy mnóstwo czasu. — Robespierre, idź pan do Konwenc i powieǳieć

o spisku.

pada na krzesło
Nie mogę. Jestem nagle śmiertelnie zmęczony. Brak mi głosu.
-
To nic, zostań. Ja im doniosę — i zażądam odrazu tego dekretu.

Jakiego?

Że Trybunałowi wolno wykluczyć oskarżonego od rozpraw. wstał Chodźmy razem.

podnosi się za nimi
Mmm… ale genialny pomysł. — Idę z wami. Sam go zaniosę do sądu.

podnosi głowę, dotąd opartą na ręce
A o tym, że dantoniści żąda ą świadków, nie warto w ogóle wspominać…
Reszta zamienia znaczące spojrzenia.

  
CZĘŚĆ I
Trybunał Rewolucyjny. Na estraǳie w głębi sąd, przed nim na przeciwległych sobie ławach oba
rzędy oskarżonych. Rząd pierwszy: , , , , ,
, .  w fotelu jako główny oskarżony, podkreślono bowiem fingo-
waną przez niego „conspiration de l’étranger”¹¹⁴, stojącą w zawiłym związku z szantażem
Kompanii Indyjskiej, a łączącą wszystkich szesnastu inkryminowanych. W rzęǳie drugim
ǳiewięciu luǳi, mięǳy nimi . Jury na ławie wzdłuż ścian. U dołu na przestrzeni
kilku metrów szerokości pod ścianami odcięte od reszty sali galerie, zapchane publicznością.
Przestrzeń wolna mięǳy barierami zawiera kilkanaście krzeseł, lecz i tu publiczność prze-
ważnie stoi.

Tłum składa się z publiczności prywatnej i agentów ligi. Ci są uzbrojeni — z czym się sta-
rannie kryją — rozproszeni wśród obecnych porozumiewają się znakami mięǳy sobą, potem
nawet z . Publiczność barǳo różnorodna. Kobiety dwu możliwych do odróżnie-
nia klas, majątkowych oczywiście, w pełnej temperamentu mniejszości. Proletariat przeważa,
ǳiś w usposobieniu złowrogim, zrazu wyczekującym. Ci ulegają hipnozie  z entu-
zjazmem, gra bowiem na luǳkiej namiętności oburzania się, z wyjątkiem stronników -
’ — w tym stronnictwie więcej kobiet niż w tamtym — których podczas kryzysu

¹¹⁴conspiration de l’étranger (.) — spisek cuǳoziemców. [przypis edytorski]
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reszta wyszyǳa, maltretuje, więc onieśmiela zupełnie. Młoǳież ulega roznamiętnieniu hała-
śliwie i zgoła bezmyślnie: ona to przedrzeźnia prokuratora i pierwsza bombarduje sąd. Trochę
mieszczan, którzy popierają oskarżonych z pewną godnością; parę dandysów obu płci — oni
bawią się i za tym razem, szczują dla zabawy, podniecają się rozkosznie. Pewien procent
poważnych — inteligentnych — luǳi z rozmaitych klas; opierają się sugestii najskuteczniej
i ostrzegają resztę. Nastrój zasadniczy: napięcie oczekiwania. Wszyscy wieǳą, że to czwarty
ǳień, czują zbliżanie się kryzysu. — Z początku przeważają aktywnie dandysi i młoǳież:
orientacja złośliwie wesoła na tle naprężonej ciszy.


do 
Czy należeliście do osobistych przy aciół Dantona?

Nie. W ciągu ostatnich tygodni przyłączyłem się na parę dni…

straszliwie zachrypnięty. Galerie: ledwo dosłyszalne — aż wątpliwe — echo przedrzeż-

nienia
A to był właśnie decydu ący okres!

Nie przeczę. — Wnet wszakże stwierǳiłem znaczną różnicę w naszych poglądach

i celach, więc zerwałem ten przelotny związek.

Tymczasem fakty wskazu ą na to, że wasze ataki w sprawie Wandei były edną z ról

w ich spisku — wyznaczoną i opłacaną przez zagranicę.

O, moi panowie. Życiem moim rozporząǳacie, ale od mo ego honoru wara wam!
Siada. Nieokreślony szmer uznania.

Grubo się mylisz, Phi…
Zachowując ciszę, masa drgnęła — spręża się.

Nie macie głosu, Danton!
pierwsze, barǳo stłumione, lecz pewne, wydrzeźnianie i chichot. Cichy syk o spokój

Nie mam głosu! — A odbierzże mi go, dale ! — Mie odwagę wyznać publicznie, żeś

dostał zaliczkę na nasze głowy!
Tłum się z wolna ożywia; szmer: „Nabiera rozpędu— cicho, słuchajcie!”— głosy podnoszą

się zaledwie do szeptu. Za każdą saillie ¹¹⁵ coraz powszechniejszy, lecz wciąż silnie stłumiony,
chichot i oznaki aprobacji.


Nie da no się oszukać, Fouquier: głowa Człowieka ǲiesiątego Sierpnia warta w każ-

dym razie ponad trzyǳieści anków!

półgłosem — nastrój ogólny jak wyżej
O, to, to — doskonale! — dale , dale !…

Nazywacie się Człowiekiem ǲiesiątego Sierpnia… przedrzeźnianie śmielsze i liczniej-

sze. Zirytowane syki o ciszę…ale gdy sąd was pytał, czemuście sieǳieli na wsi przez cały
okres przygotowań, a w domu przez całą prawie noc przewrotu — toście na swą obronę
literalnie nic…

¹¹⁵saillie (.) — tu: dowcipny, błyskotliwy komentarz, żart. [przypis edytorski]
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troszkę głośniejszy — zachwycony, podniecony
O , teraz coś bęǳie… Zaczyna się! Uwaga! — Ty… patrz no… patrz na niego!…

Ty, marny pisarczyku z Châtelet¹¹⁶, mnie śmiesz wyzywać⁈ — Czy myślisz, żem tak

ak ty pozbawiony ziarnka godności, bym sobie usta miał kazić odpowiadaniem na two e
smrodliwe oszczerstwa⁈

Aprobacja objawiająca się pomrukiem; ubawienie dandysów i młoǳieży, ale ponura cisza
proletariatu. Dwa szeptane okrzyki; „Brawo Danton! — Dalej, pokaż no im”.


Zamiast faktów — azesy. Za każdym punktem to samo.

Aha, azesy… co? — Słucha , Fouquier, ǳięku , no ty na klęczkach Panu Bogu,

żem nie raczył dotąd zmiażdżyć twych idiotycznych potwarzy… ednym z faktów, akie
znam! — Któż to wymyślił, żem sieǳiał w domu? Robespierre! — Ten sam Robespierre.
gwałtowny ǳwonek  aż do końca co całą dobę ǳiesiątego sierpnia przedygotał
nie tylko w domu, lecz schowany w piwnicy, zagrzebany w węglach!

  
wciąż półgłosem
A to się odciął! — Niezrównane! — Nieprawda! — Co za podły wymysł!

Nic ǳiwnego, że zazdrości Dantonowi sławy — on, co Maratowi zazdrościł pogrzebu!
Śmiech i protest wybuchają ostrzejszą nutą.

uderza teką w stół, gdyż  znów usta otwiera
Danton! Straciliśmy trzy dni przez pańskie puste krzyki. pomruk aprobacji drugiego

rzędu eśli nie chcesz odpowiadać — milczże pan nareszcie!
Agenci zamieniają spojrzenia; duszna cisza oczekiwania powraca.
  
Hola! On ma prawo gadać! — Nie przerywać oskarżonym!
Niecierpliwy syk o ciszę onieśmiela protestujących.

Kto z panów ma co dodać do swo e obrony?
Wśród oskarżonych nagłe poruszenie — przestrach — zamieszanie. Szmer, zrazu szept,

wzrasta do stłumionego krzyku.
 
Co dodać⁈… — Ależ a ani nie zacząłem! — Mnie się w ogóle nie dali odezwać! —

A to co ma znaczyć?… Już⁈ — przecie wrzask Dantona za ął cały czas! — Trzy pytania,
i… Cóż to za sposób⁈…


Panu przerwano obronę, Philippeaux.

ku oburzeniu reszty
Powieǳiałem wszystko, co miałem do powieǳenia.

Więc nikt?
gwałtowny — już nie tłumiony — rozpaczliwy, chaotyczny protest

¹¹⁶marny pisarczyku z Châtelet… — Fouquier-Tinville przed rewoluc ą był prokuratorem sądu Paryż-Châtelet.
[przypis edytorski]
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półgłosem do swoich
Cicho… a niechże dopełnią miary!…
Uspokaja po części swój rząd; cichutko brzęcząca cisza.

wstaje
Przesłuchanie oskarżonych est ukończone; termin przepisany upłynął wczora . Za-

pytu ę was zatem, obywatele przysięgli: czy esteście dostatecznie poinformowani?
Jury spogląda z niepokojem na galerie; narada; wyraźne wątpliwości. U publiczności

zmiana orientacji: odtąd przewaga aktywna proletariatu i agentów. Poważna zacięta agre-
sywność, na razie w postaci sprężonej gotowości. Wśród dandysów etc. onieśmielenie i jakby
niemiłe przeczucie.


pierwszy — nerwowy, szeptem
Aha, uż… No, wnet się okaże… O, teraz uwaga!… drugi — zǳiwiony Co, uż⁈…

Jakże to być może? — Jak to, przecie ledwo zaczęli!…
    
szeptem
No, chwila się zbliża… Trzęsiesz się, nie udawa ! To z napięcia. — Uda się. Jestem

zupełnie spoko ny. — N-nno…
,  
mimo wyrazu wątpliwości u niektórych
Tak.
podczas narady, i teraz, pierwsze nieuchwytne porozumienie mięǳy agentami a -



jakby słowo  było hasłem — wyskakuje
Rozprawy będą skończone, gdy a skończę!
pomruk drugiego rzędu. — Nowy wstrząs tłumu, namiętny a poważny

obojętnym gestem przyznaje mu głos, równocześnie dając znak jury, które chętnie siada

z powrotem
Pytaliśmy właśnie; czemuż się pan zaraz nie upomniał?

Franc o! Dożyłaś dnia, gdy na potężnie sze filary Wolności zmieszano z tą szwabsko-

-żydowską hołotą i rzucono na ławę hańby!
szept przejęcia, nawet poǳiwu. Rzadkie uśmiechy, potrząsania głową

wśród niechętnego pomruku swego rzędu, półgłosem
Żeby ten uż raz skończył! Wychwalał się przez trzy dni, a eszcze mu mało!

Ludu! Całe me życie leży przed tobą otworem. Byłem ci towarzyszem i woǳem przez

lat pięć. podniecenie wzrasta. Szmer przejęcia Nazwisko mo e widnie e ak pieczęć na każ-
de święte karcie twoich ǳie ów. We mnie, Człowieku ǲiesiątego Sierpnia, Rewoluc a
stała się luǳkim duchem, na moim czole świeci znak Wolności! szmer, choć stłumiony,
coraz gwałtowniejszy. Wyraźne przyspieszenie pulsu. Pierwszych kilka oklasków — lecz silnie
stłumione, by nie zagłuszać Wraz z tobą strąciłem z podstaw tron zmurszały… poklask —
wciąż pod tłumikiem napiętej uwagi — wzbiera a z kupy gruzów po nim w eden miesiąc
stworzyłem młode mocarstwo!

kilkanaście jawnych oklasków

jeszcze barǳo rzadkie
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Lud nie zapomniał, Danton! — My pamiętamy, towarzyszu!
 
nie wiadomo skąd
…Za pomocą ośmiuset tysięcy, co się rozwiały bez ednego kwitka!
groźny szum oburzenia — rzadkie nieśmiałe chichoty

ze śmiechem
Oto poziom kłamstw, akimi chcą zaćmić sławę moich zasług! — Obywatele, żądam

od was odpowieǳi. wszelki szmer ustaje Czy nam prawo przyzna e świadków obrony?

Tak! Tak est! Tak! Tak‼

Danton! Nie wolno zwracać się do galerii!
Trzy do czterech już nieśmiałych przedrzeźniań. Milkną wobec groźnego milczenia po-

ważnych stronników.

krótkie, rozkazujące
Cicho! — Nie przerywać! — Niech gada!

przez ramię
A pokaż no mi paragraf! Zapominasz, że to a ten sąd ustanowiłem! Chciałbyś mnie

pouczać, co? ponadǳwonkiem  Czy sąd przesłał Konwenc i naszą listę świadków?


Tak! — Ta-ak.

Gǳież oni? Przecież na większość pytań odpowiemy dopiero, gdy przy dą! — I akim

prawem Herman chce zamknąć rozprawy?

liczniejsze
Słusznie! — Gǳie świadkowie? Nie wolno sęǳiom odmawiać! — To ich święte pra-

wo! — Stawić tu świadków! — Swiad-kó-ów‼

Konwenc a odpowie, ak — i kiedy — uzna za właściwe.
Ściszenie lekkiej dezorientacji: Konwencja jest jeszcze świętością.

dyplomatyczniej
Oskarżenie wyszło od Konwenc i; akżeby oskarżyciele mieli świadczyć ku obronie?
Galerie: coraz ciszej; uznają słuszność.

Słyszycie ten nęǳny wykręt⁈
rzadki, niepewny pomruk potwierǳenia
Ludu ancuski! Od te parodii sądu ǳwonek a, Danton, odwołu ę się do ciebie!

wstrząs. Nowe napięcie. Cisza skupienia Mnie, tytana Rewoluc i — nikt prócz ciebie ed-
nego nie ma prawa sąǳić!

stłumiona aprobacja
Skoro Konwenc a zwleka z wysłaniem świadków — żądam, by tu, przed trybunał

opinii publiczne , wezwano mych oskarżycieli: oba Komitety.
napięcie bez tchu. Nieartykułowane wyrazy przejęcia, poǳiwu, aprobacji — wciąż jednak

półgłosem
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A wówczas z naciskiem — gdy się obie strony wypowieǳą — ty, ludu, rozstrzygniesz,
kto z nas dwu: a, czy też wszechmocny Komitet Ocalenia — kto z nas dwu est winny.

otwarty poklask. Namiętne przejęcie

A kto ostatnim obrońcą Wolności!

Nie macie prawa prowokować audytorium!
głos mu się łamie i tonie
ǲwonek opętany. Poklask wzbiera w ciągu kilku sekund w burzę. Krzyk nie tłumiony—

zatargi z przeciwnikami — u neutralnych zdumienie, niepokój, przestrach i dezorientacja.

Wam gadać o prawie! — Żądamy obecności Komitetów! Niech tu staną Komitety!

— Komitety niech przy dą! — Wysłać natychmiast po Komitety! — Łatwo oskarżać za
plecami! — Niech się Komitet zmierzy z Dantonem! — Komitety! — Komite-e-tyy‼!


O co im choǳi?… — Kiedy oni ma ą rac ę. — To pachnie umówionym zamachem.

Bądźmy ostrożni! — Ależ to uż zakrawa na rozruchy! — Chodźmy stąd, póki czas! —
Na Boga, co się tu ǳie e⁈ — Czy oni powariowali⁈…


nieliczni
Opamięta cie się! — Luǳie! Poszanowania dla sądu! — Prowokac a do rozruchów‼

— To akc a wroga!
Strzeżcie się od uǳiału! — Bronicie spiskowców i zdra ców‼
Rzucają się na nich, zamykają im usta, bĳą ich nawet. — Ciekawi — na przykład 

— włażą na krzesła.

dłonie u ust
Roz-pra-wy zamknię-te‼
Poruszenie w zbitej masie. Agenci porozumiewają się i przebĳają tuż za rząd pierwszy na

właściwej galerii; ci ze środka pchają się stopniowo ku przodowi.
 
Łotrostwo! — Bezeceństwo! — Słowa mi pisnąć nie dali! — Kneblu ą nas! — To

nie proces, to atka!

spostrzegł 
Pâris! Leć do Konwenc i! Krzyknĳ, że wzywamy Komitety! Że bezprawnie tłumią

nasz głos!
 przeciska się.

Przysięgli odchoǳą na naradę!
Połowa wstaje, reszta odmawia, bo nie śmie. Starcie gwałtowne.  zdecydowany,

nieustraszony, daremnie stara się przekonać resztę.

Ludu! Ten proces, to awny mord masowy w biały ǳień!

neutralni i przeciwnicy cichną, częściowo wchłonieni
Słyszycie⁈ — To nie sąd, to rzeź! — To mord! — Hańba‼!
Czterej żandarmi ustawiają się na brzegu estrady. Pod groźną presją , -

 i  jury podnosi się lękliwie i zdąża za przewodnikiem ku drzwiom na lewo.
Tłum rzuca się w ich stronę. Prawie powszechny krzyk.
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Stać! — Ani kroku dale ! — Nie ruszcie się! — Nie pozwalamy! — Nie wolno! —

Rozpraw nie było! — Nie damy wam powtórzyć drugiego września¹¹⁷‼
 
wyraźne, wyskakują kolejno
Żądamy natychmiastowego zwolnienia! — Żądamy zwolnienia bez narad!

Zwolnić — zwolnić — zwolnić natychmiast! — Zwolnić Dantona! — Zwolnić wszyst-

kich! — Tak! Zwolnić ich! — Niech ży e Danton!

Wezwę — wo sko — na salę‼
Krzyk, ryki, pisk kobiet — teraz podnosi się wycie i świsty. Ligowcy wyciągają broń, jeszcze

ją kryjąc.

Wo sko! A wzywa ! — Dale , spróbu tylko! — Waż no się nas tknąć! — Poczeka ,

bando! — Pręǳe , wzywa ! — Bo ą się więźniów pod strażą! — Tchórze! — Tchórze! —
Mordercy‼!

 
Bandyci! — Hycle! — Płatne zbiry rządu! — Zdra cy! — Mordercy! Loka e Pitta!
Zaczynają bombardować sąd kulkami z papieru. Lud naśladuje. Rzucają wnet wszystko co

pod ręką. Liga przestaje się kryć; wśród szału większość tłumu przyłącza się do nich. Grupują
się dokoła zbrojnych.

¹¹⁸
Ludu! Mordu ą nas! Broń swych obrońców!

Odwagi, bracia! Przemoc przeciwko przemocy‼ Żandarmi gotowi do bo u. Herman

nie da e im wyciągać broni.
Na jego znak woźny wybiega.
 
szał
Niech ży e Danton! — Hurra Danton! Precz z trybunałem! — Precz z Komitetem!

— Precz — precz — precz z Komitetem‼ Na latarnię! Na latarnię Trybunał! — Komitet
na gilotynę‼ — Na gi-lo-ty-y-nę‼!


wskakuje na ławę
Razem szliśmy na Zamek w noc przewrotu — razem chodźmy ǳiś! Ça ira!¹¹⁹
Na to hasło ligowcy popychają tłum naprzód. Wyłamują i przeskakują barierę, rzucają się

ku estraǳie. Oskarżeni czekali na tę chwilę, by skoczyć w tłum. Wiǳą jednak, że żandarmi
nadstawiają na nich broń — i zatrzymują się na część sekundy, jeszcze na estraǳie. Wtedy
cicho, błyskawicznie wkracza wojsko i odgraǳa estradę od publiczności. Tłum cofa się falą
i zastyga w zawieszeniu.

W próbie ucieczki jeden  nie brał uǳiału. Został sam jeden na ławie, ze
skrzyżowanymi nogami, jak w salonie.

¹¹⁷Nie damy wam powtórzyć drugiego września… — W pierwszych dniach września  r. wo ska republiki
ponosiły kole ne klęski a do Paryża zbliżała się armia pruska.  września sankiuloci zaatakowali więzienia i wy-
mordowali – osób, głównie więźniów politycznych, w obawie, że gdy sami opuszczą Paryż, by dołączyć
do armii, ro aliści zorganizu ą kontrrewolucy ne powstanie. [przypis edytorski]

¹¹⁸CAMILLE — W tym mie scu w wydaniu źródłowym rozpoczyna się kole na czerwona klamra, w efekcie
wypowieǳi Camille’a i Dantona zna du ą się w dwóch klamrach ednocześnie. [przypis edytorski]

¹¹⁹Ça ira (.) — tu: powieǳie się; tytuł i początkowe słowa popularne pieśni rewolucy ne powstałe w 
r., która do czasu Marsylianki pełniła funkc ę nieofic alnego hymnu republiki. Słowa te, ak się przy mu e, zo-
stały zainspirowane przez Beǌamina Franklina, który zapytany o wo nę o niepodległość Stanów Z ednoczonych
podobno odpowiadał łamaną ancuszczyzną „Ça ira, ça ira” („Bęǳie dobrze, bęǳie dobrze”). [przypis edy-
torski]
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Duchowa jedność masy rozbita. Odtąd nieufność wzajemna, a po części wytrzeźwienie
definitywne, przeszkaǳa nowemu zespoleniu i wszelkiej akcji.

Oskarżeni, rząd pierwszy; odrzuceni z powrotem na ławę, pilnowani.

Trudno… przegraliśmy…

Miałem nawet chwilę naǳiei…

śmieje się przez łzy
O … zmęczyłem się.

wibrującym półgłosem
Nieprawda! Lud nas nie opuści!

głośno
Nie da cie się nastraszyć! My też mamy broń!
znaczące spojrzenia wśród sęǳiów
¹²⁰
Zdra cy z Komitetu zerwali maskę! Salwami chcą was zmusić do milczenia!

: osłupienie, oburzenie
Co… bagnety⁈ — Strzelać do nas chcecie! Do bezbronnego ludu!… Gorze niż za

tyrana! : energiczna aprobacja A wiǳicie? Teraz nas wyrzucą. — Słusznie, cóż mieli
począć? — Jak się publiczność zachować nie umie… : trzeźwi Luǳie, mie cie rozum! —
Danton to agent Pitta! — To zamach na rząd, a wy, durnie, pomagacie!

Rozmach złamany. Masa rozsypuje się wewnętrznie w oczach.

Obywatele, nie traćcie głowy! Z waszych uniesień korzysta wróg!
Nagle pustka nieufności dokoła ligowców, którzy daremnie starają się ukryć. Cisza dez-

orientacji.

wyraźnie wśród ciszy
Obywatele przysięgli, proszę.
Jury exit.
Galerie:

nikły, chwiejny
Ależ… nie wysłuchaliście… A świadkowie? — Jakże można…
Złowrogie milczenie; onieśmielony protest rozpływa się w nim.
 ,   
Jesteśmy straceni! — Już po nas! — A wszystko przez Dantona! Danton wszystkiemu

winien!

Ludu! Na wiernie szych przy aciół despotyzm zarzyna ci w oczach — a ty byś stał

i patrzył⁈
Galerie: wstrząs konwulsywny — ale już barǳo słaby.

Danton! Przestańcie podżegać, bo każę was wyprowaǳić!

¹²⁰DANTON — W tym mie scu w wydaniu źródłowym rozpoczyna się kole na czerwona klamra, w efekcie
wypowiedź Dantona zna du e się w dwóch klamrach ednocześnie. [przypis edytorski]
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Na jego znak dwaj żandarmi przysuwają się do .
 
Co… oskarżonego⁈ — A tak! Sam sobie winien! — Ależ to bezprawie!… — Psst!

Bądź no ty cicho! — Mnie uż się w głowie kręcić zaczyna…

Tym dopełniłeś miary, Herman! Milczałem do te chwili; teraz — powiem — praw-

dę.nastaje cisza wyczekiwania. Sprzeczka mięǳy , który odraǳa, ,
który nalega, i naczelnikiem odǳiału, który się waha — o wykluczenie . Przy
dwu ostatnich słowach następnego okresu krótka, oniemiała pauza Czy wiecie, czemu ich
opłacono, żeby mnie zgłaǳili? — Bo a estem edyną ǳiś przeszkodą — mięǳy Robe-
spierre’em — a właǳą królewską.

Galerie:

: napięcie wobec sensacji
Co… co… co on powieǳiał⁈… — Słyszeliście⁈ — Robespierre!… — właǳą królew-

ską… — cicho, uwaga! — Ale Robespierre‼… :oburzenie — głośniej Co za bezwstydne
oszczerstwo! — Przecież to on sam gramolił się na tron!

Spiskowcy, zapomniani, nabierają otuchy. Ostrożne znaki, spojrzenia.

Sam się tym kłamstwem gubisz, Danton!
Wraca do rozmowy, kilkakrotnie przerywanej, by słuchać; potem coraz gwałtowniejszej.
Galerie:

pasjonowanej ciekawości
Nie przerywać! — Niech mówi! — Chcemy wieǳieć! — Mów, Danton! Mów!

Robespierre skrada się ku tronowi od lat pięciu! Jak chciwiec złoto, tak on bez wy-

tchnienia zgarniał właǳę! — Ja eden stałem dotychczas na straży, ale mnie zdra ca pod-
łym podstępem powalił!

Zatrzymuje się na parę sekund, by obserwować efekt. Galerie:

coraz silniej roznamiętniony
A wiecie, to może być prawda… Co znowu! ǲiecinne bu anie! — Gǳież by Robe-

spierre… Hm, a kto wie?…

Ludu paryski! Zdobywco Bastylii! Wolność ginie, a ty śpisz⁈ — Rząd tchórzliwy

poddał się uż: dotąd mówiono eszcze „tak chce Komitet”; od trzech dni mówi się awnie
„tak chce Robespierre”!

Wybiera , ludu. ǲiś ostatnia chwila! W twoich rękach byt Republiki! Pozwól nas
zarżnąć, pó dź w ślady Konwenc i, a zaprzedasz się w niewolę, akie Franc a eszcze nie
zaznała, a okry esz się hańbą, które wieki z ciebie nie zmy ą!

 ,   
szeptem, w napięciu
Patrzcie! Patrzcie! Porusza ą się, fakt! — Uratu ą nas eszcze, zobaczycie! — Tylko

teraz ostrożnie! — Ani mrugnąć, aż…
oskarżeni, rząd pierwszy tak samo

Odwagi! Jeszcze nie po nas!

A wiǳicie, nie mówiłem⁈ Lud nie da nas…
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Nie da cież się znów nabrać!
Galerie:
 
Wiecie, a od dawna pode rzewałem… — Wieǳiałem, że coś za tym tkwi! — Ro-

bespierre uż w ǳiewięćǳiesiątym drugim… Ty… da no pokó . On wie, co gada. —
Wiesz, że Robespierre zamierza porwać królewicza? Fakt!…


frenetyczne młoǳieńcze głosy — toną w pustce
Robespierre mordu e Wolność! — Sięga po koronę! — Musimy mu przeszkoǳić,

bracia! — Nie cofać się przed zbirami tyrana! — Ratu my Wolność! — Ratu my Dan-
tona!

Milkną wobec zabójczego braku rezonansu, trzeźwieją stopniowo.
  
Ośle, bądźże cicho! — Ostrożnie… to szpicel. — No, teraz to uż pusty hałas… —

Uspokó się, zaraz przestaną. — Wstydźcie się, wariaci! — Wiesz, takie bu dy!… Da
pokó ; wierzą mu, idioci. — Miałeś rac ę, ma na ętych luǳi tuta . — No, teraz nie ma
uż obawy.
  
CZĘŚĆ II
 

uderza halabardą
Przedstawiciele narodu!
Wchoǳą  i . Sąd wstaje. Wojsko salutuje. Tłum cichnie zupełnie.

Prezydencie, oto świeżo wydany dekret Konwenc i.
gwałtowny wstrząs wśród oskarżonych — szalone napięcie — iskry naǳiei. Stłumiony

szmer

Obywatele! Wykryliśmy szeroko rozgałęziony spisek. oskarżeni drętwieją. Parę —

z całej siły tłumionych — westchnień przerażenia ma ący za cel uwolnienie oskarżonych
i zamach na rząd Republiki.

na całej sali elektryczny wstrząs
Żona Desmoulinsa ostry krzyk ’ wyda e wielkie sumy na przekupienie lud-

ności przedmie skie . — Strzeżcie się, obywatele! Od agentów wroga roi się wśród was!


Bandyci! Lucyllę chcą mi zamordować!

Nie da cie się…
Spiskowcy w popłochu starają się ukryć. Uwidocznieni przez izolację; wszystkie oczy ku

nim zwrócone.
 ,   
wściekły wybuch
Milcz! — Teraz dość! — Cicho nareszcie, przeklęte bydlę! — Stul pysk! — Przez

ciebie giniemy wszyscy!

czyta
Konwenc a Narodowa dekretu e, że Trybunał Rewolucy ny doprowaǳi rozprawy

w kwestii spisku Chabota, Dantona, Delaunaya i innych do końca bez dalszych przerw.
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Że prezydent uży e wszelkich środków legalnych, by utwierǳić autorytet własny i Try-
bunału, w razie gdyby się zamach ze strony oskarżonych miał powtórzyć.

Dekretu e, że oskarżony, który by stawiał opór sprawiedliwości narodowe lub e
uwłaczał, zostanie bezzwłocznie wykluczony od uǳiału w rozprawach.

szmer respektu — grozy — zdumienia i poǳiwu

zrywa się
Obywatele, biorę was za świadków: czyśmy stawiali opór sprawiedliwości narodowe ?

Czyśmy e uwłaczali?…
 
namiętny, młoǳieńczy, wśród lodowej ciszy, z groźnym pomrukiem na dnie
Nie! Nigdy!
szmer groźby; liczniejsze wyrazy ironii
 
ironiczny
O, tylko od czasu do czasu!…
Wybucha śmiech, stłumiony przez szacunek dla deputowanych — lecz niepowstrzymany.

półgłosem
Powinszowanie, Danton.

Chwała Bogu, że koniec. Już ledwo ży ę.
Osłupiałe przygnębienie przeważa wśród oskarżonych. Westermann ściska pięści i klnie

cicho, siny z gniewu;  ma oczy obłąkane.  patrzy nań w zamyśleniu.
Parę sekund zawieszenia. , zrazu spieniony, rozejrzał się po twarzach. Na ich

widok uspokaja się raptem zupełnie.

tak spokojny, że aż łagodny
Podła, tchórzliwa zgra o: ciebie nikt nie zmieni. Na bezbronnych rzucasz się ak lew,

lecz widok kukły w mundurze prze mu e cię szałem popłochu. — Znam cię, tłuszczo.
Wiem, ile wart twó zapał i two e przysięgi. Wieǳiałem, że bęǳiesz stać i gapić się o tak
— ak stado wołów — gdy mnie związanego powloką pod nóż.

Ale żeby w te sromotne chwili — zamiast konać z wstydu za własną nikczemność —
rechotać śmiechem kretynów… to uż coś więce niż sama podłość. To two a niezgłębiona,
niechlu na, nieprzemożona ak wał betonowy głupota, bezmyślna trzodo.


gniewny
Przestań no breǳić! — Stul uż raz gębę! — Bezczelność! zdumionyCo?… — O czym

on gada? — Czego on chce? — Do kogo to?… Co to znaczy?

miękko
Pogarda mo a przebacza ci nikczemność, motłochu — wieczny Judaszu. Kto umie

grać na twych odruchach, ma cię w garści; może cię użyć, do czego tylko zechce. — Za
to głupota two a, motłochu — to żywioł. Rozsiadła się nadęta na ziemi całe , bo pełno
cię na każde pięǳi lądu; trzęsie światem. Podmywa i zalewa wszystko, co nią nie est.
Ani Bóg, ani Szatan z mie sca e nie ruszą. krótka pauza Więc za to edno, żeś głupie ak
but — za to przeklinam cię, pospólstwo, ty mierzwo luǳkości.

zmistyfikowana publiczność stoi rzeczywiście bez ruchu, z otwartymi ustami
Zostawiam was zatem na pastwę tygrysa, który wam wskrzesze czasy Tyberiusza. Wol-

ny naroǳie! Ukąpiesz się po oczy we własne krwi, nim spełnisz wolę, którą ci wszcze-
piłem. Ale ą spełnisz! Tułów Robespierre’a przy ǳie wnet gnić obok mo ego!

nagły, krótki poszum oburzenia
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A skończże pan uż raz!

obraca się błyskawicznie
A tobie, świetny Trybunale, tobie, zbiorniku złoǳiei, szantażystów i alfonsów, wam,

hycle Robespierre’a — powiem uż tylko to edno: że splunąć na was — nie warto.

zamieniwszy znak z prezydentem
Wykluczamy pana od rozpraw. Wyprowaǳić go.
 wstaje z śmiechem i odchoǳi, eskortowany przez żandarmów. Wśród oskarżo-

nych szmer oburzenia i rozpaczy.

zrywa się, drze zeszyt zawierający obronę, rzuca strzępy na prokuratora
Ty koszmarna małpo prokuratora, masz, a masz, a masz! Ofic alnie angażowani mor-

dercy! Tfu! na znak  chwytają go żandarmi. Wpada w szał Nie! Nie wolno wam
mnie tknąć!

Tłum oǳyskuje swobodę i zaczyna objawiać lekceważenie. Drwiny, przedrzeźnianie.

Puść! Puść do diabła‼ Nie dam się zarżnąć za plecami‼!
Galerie: wybuch szalonego śmiechu.

Macie mnie wysłuchać, sęǳiowie! Da cie mi się bronić‼ Jestem kompletnie niewin-

ny‼ Sęǳiowie‼!
Żandarmi odczepiają go i wloką.
Gaudium¹²¹ tłumu.

szarpie go
Głupcze! A bądźże cicho! Nie ośmiesza się‼

prawie niesiony w powietrzu
Aeech… bydlęta, świnie, nie luǳie‼

podnosi się i przeciąga, ziewając
No, prześwietny sąǳie — pozwól, że się wykluczę sam.
Tłum cichnie i uważa, ubawiony. Potem wyraża każdemu wesołe uznanie.

I a. Zresztą można było od tego zacząć, zamiast nas tu piłować po szesnaście goǳin

ǳiennie.
 odchoǳi bez słowa.

iǳie z nimi, ignorując sąd
Nie, Hérault. Oskarżonego słuchać nie potrzeba, lecz wylicza ąc mu ego zbrodnie —

wypada ednak na niego patrzeć.

do wszystkich
Na pożegnanie, hołoto, pocału cie mnie gǳieś wszyscy razem.
Zachwyt, nawet oklaski.    wychoǳi gremialnie.
równocześnie:
 ,   
szmer tępej rozpaczy

¹²¹gaudium (łac.) — radość, wesołość. [przypis edytorski]
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Koniec. — Wszyscy pó ǳiemy. Lepie wieǳieć z góry. — A wszystko przez to bydlę
ryczące! — Boda tego furiata!…

Galerie:

: ożywiony
No, gładko poszło… — Uff, ale uszy mi spuchły. — Warto czasem takie emoc e…

No, na chwilę potracili głowy…
: tajemniczo, przejęci
Wiecie, to prawda, chcieli ich porwać. — Wiǳiałem na pewno, miał pistolet!… A co,

nie ostrzegałem was⁈ — Teraz się pochowali, szuka ich! — Wczora gadał na rogu ulicy,
z pewnością eden z nich…

tłum przerzeǳa się szybko, gwarząc
: niespokojni — szept
Co on breǳił o Robespierze?… Ty, hm… kto wie?… Mnie też uż od pewnego czasu…

To fakt, że Robespierre z każdym dniem potężnie szy…
: oburzeni
Nieprawda! Robespierre nigdy… Wiecie, ak ży e, ak robotnik! — A to ci łotr do-

piero! — Hołota! — A chcieliście eszcze pomagać, durnie!
: swobodnie, beztrosko
Czekasz na ury? A po co? — Mowy nie ma, wszyscy pó dą. — Po takim skandalu!

— Oni tam w karty gra ą, po co mieliby się naraǳać? — Przedstawienie skończone,
wraca my. — Ja uż nie czekam…

: zamyśleni, poważni
Trzeba teraz barǳo uważać… i milczeć. — Ten spisek, wiecie… to zły znak. — Za-

czyna się fatalny okres. — Taka atka sądowa, to znak, że rząd ledwo się uż trzyma. —
O tak, coś się psu e w naszym wolnym państwie. — C-cisze , na Boga!…


podaje wodą wyczerpanemu 
No, chwała Bogu… ale diabli wieǳą, akie będą skutki. Lud nie zapomni…

Och… ǳięku ę. Mam zawrót głowy. — Ta świnia nie narobiła przez pięć lat tyle

szkody, co ǳiś!

z nagłym przestrachem
Byle go tylko przysięgli nie chcieli… ech, nie. Zraził sobie wszystkich. Zresztą sprawa

zbyt asna.

Ale z Robespierre’em czeka nas przeprawa, nno! naśladuje go Odbierzecie mu głos!

wybucha nerwowym śmiechem Ha, ha! Odbierz no głos piorunom, ak zaczną walić! —
Odbierzże głos puszczone sforze, ak się raz rozwy e! A odbierz!


ponuro i cicho
To początek, Fouquier… wnet poznamy eszcze gorsze rzeczy.

Cholera, nie rzemiosło!…

  
Przedsionek kancelarii w Conciergerie; sklepiona sala poniżej poziomu ziemi, o charakterze
barǳo ponurym. W głębi schodki prowaǳące na dwór, pod górę. Wejście z kancelarii po
lewej. Luki okienne pod sufitem. Całość wygląda tak mniej więcej, jak ją przedstawia Muller
na słynnym „Appel des dernières victimes de la Terreur”¹²², wiszącym w Luwrze. Pod ściana-
mi żołnierze; kat Sanson, elegancki, skromny, poważny jegomość, z czterema pomocnikami;

¹²²Appel des dernières victimes de la Terreur (.) — Apel ostatnich ofiar terroru; tytuł namalowanego w  r.
obrazu Charlesa Louisa Müllera (zw. Müller de Paris, t . Müllerem z Paryża; –). [przypis edytorski]
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czterech fryzjerów. — Zawieszenie w połowie ruchów: wszyscy słuchają bez tchu ostatniego
popisu  za sceną.

  
…i współwinnych w obu spiskach prze…
  
A z eǳże go sobie, ten swó wyrok! — Banda! Nawet skazać nie śmieli mnie w oczy!…

  
…przeciw bezpieczeństwu Republiki…
  
Republiki! Paczki tchórzliwych ła daków, co nie umie ą boda ponieść ryzyka swych

zbrodni!
  
…na śmierć przez ścięcie.
  
Głupia hołoto!Mnie edna tylko potomność śmie… wpada.Wiǳi otoczenie. Parę tercji

wewnętrznego zawieszenia. Rozglądając się, kończy z roztargnieniem, trzeźwo — kontrast
wstrząsający. ‥ sąǳić.  wskazuje mu krzesło Aha. siada, zrywa kołnierz, daje przez
ramię znak Dale .

Wprowaǳają za nim , , .  ponury
i wściekły,  straszliwie nieswój. Pauza. Strzygą kark wszystkim naraz.


zaczyna cicho, wśród ciszy
Odchoǳę. I pozostawiam za sobą chaos straszliwy. O rządach nikt wśród nich po ęcia

nie ma. Robespierre! Jego Komitet!… Bogowie‼ — Beze mnie wszystko się rozpadnie za
trzy dni. Wpaku ą się w terror po uszy, to edyna metoda durniów. — Ho, ho! Teraz
będą ścinać tuzinami, potem — seriami. Cała Konwenc a pó ǳie.


nieswój
Obywatelu… bo was skaleczę.

Napoczniesz robotę wskazuje przez ramię na Sansona, który opuszcza oczy tamtego

pana, co? Ha, ha! Niezłe! — Niewǳięczny naród wnet się przekona, co we mnie stracił.
Ale rozpacz i skrucha przy dą za późno. — Rewoluc a zhańbiła się ǳiś na wieki wieków.
Mnie, mordowanemu, twarz wstydem płonie za morderców. — To się nazywa Trybunał‼


Pomogłeś go ustanowić, Danton.

traci wszelką miarę
Pomogłem⁈ — Czy a pomagałem komu — lub racze , czy mnie kto pomagał — nieść

na tych dwu ramionach, po urwistym brzegu przepaści, Franc ę rozszalałą w spazmach
przeistoczenia⁈ Wszystko, co Rewoluc a zdobyła — wszystko, co stworzyła — to moje
ǳieło.

Lecz z ścieżki, którą ja przebiłem… korzystał złoǳie zdradliwy. On to kradł mo e
ǳieła edno po drugim, by e zamieniać na plagę luǳkości. Przez niego…


To na nic, Danton. Strachu w sobie nie przekrzyczysz.

zaskoczony aż do przerażenia
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Strachu⁈…

Tak, strachu. Już pan ledwo kracze, aż przykro słuchać. Ale milczeć nie śmie pan ani

na chwilę. — O, ak się pan trzęsie… ręce zimne i mokre, hm? — a twarz ak z gliny…

bez tchu
Pan mi śmie…

O, pociesz się pan, a także. Myślałem, żem uż przemógł w sobie zwierzę, co za

wszelką cenę chce żyć. — Gǳie tam. Wnętrzności mi się skręca ą. — Trudno, spo rzenia
śmierci nie można spoko nie wytrzymać. Lepie nie udawać.


wyniośle
Wyobrażam sobie, iż stan taki musi być przykry. Lecz mylnie pan przypuszcza, że a go

poǳielam. — Drżę?… Owszem! Drżę z bólu, drżę z gniewu na myśl o losach O czyzny,
wydane na pastwę te cuǳoziemskie bestii…

Nie znaliście go bliże . Nie przeczuwacie, co to za charakter… ot, na przykład, czy
wiecie, kiedy okazywał Camille’owi na czulszą, na troskliwszą przy aźń? — W goǳinę,
nim go kazał aresztować. To autentyczny, perwersy ny Neron.

szczerzy zęby z intensywną satysfakcją
Dopiął dureń swego — trzęsą się przed nim. Panu e. — I myśli, że się teraz beze mnie

obe ść potrafi‼ — O , pozna on rozkosze właǳy! — Da ę mu trzy miesiące: tak naregu-
lowałem opinię publiczną. Bo chcę, by przed sromotną śmiercią, aką mu przeznaczam
— zdążył oszaleć; lub sam się powiesił.


z jezuickim westchnieniem
Wiesz, żal mi cię, biedaku.
 oniemiał. , potem , wstają; wiążą im ręce na plecach.

łagodnie, po kilku sekundach ciszy
Czy pan faktycznie eszcze nie wiǳi, że ǳisia est pan niczym, że pan est ruiną?
 rzuca nań przerażone spojrzenie i opuszcza głowę
Był pan ednym z odprysków masy społeczne w zeszłoroczne fazie e życia. Osobiście

est pan miernym adwokatem prowinc onalnym. Znaczenie pańskie było funkc onalnie
zależne od sytuac i, ak znaczenie zera od ego położenia w ukłaǳie cy.

Faza pańska minęła ǳiesiątego lipca¹²³. Od tego dnia był pan echem: dokuczliwie
natrętnym, lecz — wbrew na gorliwszym staraniom — uż nieszkodliwym.

Wstaje; pomocnik kata obcina mu kołnierz.
Wprowaǳają ’, ,  — ten jest osłupiały i chwieje się, lecz

oǳyskuje później pełną przytomność.

rozejrzał się
Cóż teraz? siadają Hu, akim zmęczony. ‥ dobrze bęǳie się wyciągnąć…

szeptem
Fabre… zmiłu się nad moimi nerwami.

kontynuuje bez litości
O tak — Robespierre padnie. I to w sposób straszny. Bo w pewnym punkcie obecne ,

krytyczne fazy — paść musi, na mocy mechanicznego prawa równowagi.

¹²³Faza pańska minęła ǳiesiątego lipca… —  lipca  r. Danton został usunięty z Komitetu Ocalenia
Publicznego, którego kierownictwo przeszło w ręce Robespierre’a. [przypis edytorski]
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, przytłoczony, podnosi się ciężko. Obcinają mu resztę kołnierza.

poczuł nożyczki na karku i wyskakuje jak pstrąg, z przeszywającym krzykiem
Aaaaa‼!

Cicho, Camille! To nie boli!

poderwany, obraca się i grzmi
Ośle, milcz natychmiast‼
Blednie; opiera się biodrem i dłonią o stół.  opada. Żelazna łagodność ze strony

fryzjerów i pomocników kata.

…a pańskie łgarstwa — pańska na zupełnie obo ętna śmierć — nie zaważą tyle zdej-

muje sobie z ramienia kosmyk odciętych włosów i zdmuchuje na ego losie.
Podaje dłonie za siebie.  załamuje się. Opuszcza głowę, wspiera się na obu rękach.


trze nasadą głowy o kark
W…! Ja już mam „wrażenie przy emnego chłodu”, akie nam przyrzekł stary Guillo-

tin¹²⁴…
Pomocnik zbliża się z pętlami do .

obejrzał się mętnie; słabo
N-nie mogę. — Za chwilę. pada na krzesło Niedobrze mi.
Z wolna opuszcza głowę na ramię, na brzegu stołu.

z okrucieństwem
A-cha.
Wszyscy skupiają się dokoła .

łagoǳi
Nic ǳiwnego — nieprzerwane natężenie głosu przez cztery dni…

Przeszczekać cztery dni na edną nutę! — Tego na za adle szy pies by nie dokazał.

Tą cyą, bracie, prze ǳiesz do historii!

unosi czoło znad ręki
Huzia, loka skie dusze! Huzia na pana, gdy leży na ziemi! Drwĳcie, szydźcie, uży cie

sobie za wszystkie czasy korne służby!

Szacunku dla władcy! Czy wiecie, że edna goǳina ego życia warta więce , niż suma

naszych pustych egzystenc i?
szydercze ożywienie, dopytywanie

Słyszałem i a! Łaskawego mamy pana, bracia matołki. ǲiewięciu z nas byłoby zostało

sierotami na tym niepoczciwym świecie — gdyby nie ego troskliwość o nas.
ostrzejsza nuta nienawiści

¹²⁴Guillotin, Joseph Ignace (–) — lekarz, wynalazca gilotyny używane we Franc i od  r. [przypis
edytorski]
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oparty o ścianę w głębi
Da cie mu spokó . Każdy z nas broni się czym może przed świadomością, że ak mi-

liony przed nim, ak miliony po nim — spartaczył swą robotę i został skreślony.
Powstaje skrzepła cisza.

nagle, z gorzkim wybuchem śmiechu
Ale niedługo można się przed nią obronić!…

ponuro
Tak, rac a. Wiem — bo a też spartaczyłem. Skrewiłem eden raz tylko: przy puczu

Vincenta. Dałem się zbałamucić cywilowi. — A to była właśnie wielka chwila w moim
życiu. Przegrałem e.


Ech, Westermann. Ty nie wiesz, co to przegrać życie. Ale a! Ja, co stworzony na

ornament wykwintnych salonów — dałem się wepchnąć w rolę fanatyka! Ja, com stracił
bez winy honor i życie — ośmiesza ąc się bezcelowo dla sprawy, która mnie nic a nic nie
obchoǳiła! — Uch, co za nonsens — nonsens — nonsens w takie klęsce!

Wstają wszyscy trzej.

Nie ciebie ednego prąd poniósł w absurd, Hérault. Ja estem — delikatnie mówiąc —

bandytą z natury, a nie śmiałem być ani wesołym żołdakiem-łupieżcą, ak Westermann,
który nie umie docenić komplementu, jak widać po minie ani drapieżnikiem giełdowym, ak
Batz i Boyd. Nie, z nabożeństwem trąbiłem o zbawieniu O czyzny, ak wszyscy. W wol-
nych chwilach tylko, przy okaz i, zdarzało mi się czasem świsnąć coś niecoś — i eszcze
dałem się przyłapać‼


z roǳajem poǳiwu do nieskończoności
I pomyśleć ednak, że przez takich luǳi… dokonu e się rozwó państw.

zamyślony
Po mnie zostaną nazwy miesięcy — i parę komedii¹²⁵. — To mało, ale przecież coś.

podczas gdy mu ręce wiążą
A po mnie — po moim talencie, na większym w ǳisie sze Franc i — zostanie co? —

Szmata brukowa! do , tuż nad nim, tonem prawǳiwszym niż zwykle Ukradłeś mi
talent, ukradłeś mi życie, aleś skraǳionych skarbów nie umiał nawet użyć! — Przez ciebie
straciłem honor; przez ciebie umieram tak młodo; przez ciebie ginie Lucile; przez ciebie,
pusty bałwanie — przez ciebie odtrącił mnie Maxime! — A cóż za korzyść z tylu ruin,
choćby dla ciebie ednego? Nic! Zero! Zniszczenie i kwita! — Tyś nawet swo e łotrostwo
spartaczył!


No — on się potrafił ednak pokaźnie obłowić. To uż coś znaczy… chociaż teraz i emu

nie lepie . nachyla się stopniowo nad nieruchomym Dantonem Ciężko leży na żołądku życie
zmarnowane — życie zakłamane — życie zgniłe na pniu, co, Danton? — O , gdyby tak
można było siebie zwymiotować!


pod nadmiarem szyderstwa dźwiga się nagle
Zawodźcie, niedołęgi! Zalewa cie się łzami! Ja nie mam czego żałować! — Umiałem

forsę zbĳać tysiącami; umiałem nimi szastać — a to trudnie . Umiałem ǳielnie obłapiać

¹²⁵Po mnie zostaną nazwy miesięcy — i parę komedii… — wypowiada ący te słowa Fabre d’Eglantine był poetą
i dramaturgiem oraz twórcą nazw miesięcy kalendarza rolniczego. [przypis edytorski]
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ǳiewczęta — i pić, ak mało kto. — Syt teraz estem, ale dobre było. podaje ręce pomoc-
nikom kata Bilans Robespierre’a bęǳie mnie wesoły — gdy tu stanie za parę tygodni!


Brawo, Danton! Trzymać się! Nie przyznać się, choć mdło, choć dusza wy e, ak pies

za umrzykiem! Kłamać, kłamać i kłamać do ostatniego tchu!

Tak est, ostrożnie z prawdą, przy aciele. — Czy wiecie, ak należy myśleć w nasze

sytuac i? — Że na pięknie sza est ofiara złożona złuǳeniu, ofiara bezużyteczna. Że dobrze
est nosić kle not lub oddać na fundusz publiczny — lecz pięknie est — rzucić go w morze.

Wszelka prawda da się znieść w tragiczne szacie; a tragizm — można dostać barǳo
tanio.


Uchyliłbym przed tobą kapelusza, Fabre — gdybym eszcze posiadał kapelusz — i rę-

ce.
Wprowaǳają, jak stado stępiałych baranów, skazanych pierwotnego rzędu drugiego. Na-

stępnie ustawiają wszystkich gęsiego wzdłuż ściany.  natychmiast przybiera postawę.


Wszystko gotowe. Ruszamy.
Kilku słabnie. Żołnierze podtrzymują ich.

Naprzód, bracia! Staniemy bez trwogi przed sądem przyszłych pokoleń, przed który

ǳiś pozywam zwycięskiego wroga! Już za lat parę nazwisko mo e za aśnie e ognistymi
głoskami w Panteonie historii — a two e, łotrze Robespierre — zostanie wyryte na wieki
na e niezniszczalnym pręgierzu!


żarliwie, podczas gdy wychoǳą
O, Danton! Cóż za wielki histrion w tobie ginie!

  
Saint-Honoré . Wieczorem szesnastego germinala.  sam, na wznak na łóżku.
Hałas konwoju, głosy ’ i . Jeden krzyczy z rozpaczy, drugi ryczy przekleń-
stwa.  nie reaguje ani na to, ani na pukanie chwilę później. Dopiero za drugim
razem, lecz po interwalu , odpowiada.


zupełnie normalnym głosem
Proszę.

wchoǳi i wbrew woli zachowuje się jak wobec umierającego. Szeptem
Poczta wieczorna, Maxime. Nic ważnego.

bez drgnienia, głośno
ǲięku ę.
 nie śmie podejść ani się odezwać; czeka na jakiś znak; obejrzała się nieśmiało

— po czym wychoǳi szybko, na palcach. Tymczasem przechodnie pobiegli za konwojem; ulice
puste, stąd cisza nienaturalna aż do końca odsłony.

Znów pukanie — rytm -. Odpowiedź znowu zwleka.

We dź.
Podnosi się niechętnie na łokciu, podaje gościowi rękę i kłaǳie się z powrotem.
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-
W biały ǳień sieǳisz w domu i to bezczynnie⁈ Wszęǳie cię szukałem. Jeszcześ nie

odpoczął?

Nie. — Więc cóż?
-
Definitywne zwycięstwo. Ani śladu oporu, tłum zachowu e się nawet — obo ętnie.

Namiętne wezwania Camille’a wywołu ą tylko pomruk.

Tak. I śmiech. uniósł się, prostując ramię, i w zamyśleniu patrzy ponad przyczółek ku

oknu Słyszałem go stąd… the poor little thing¹²⁶… króciutka pauza; - bębni pa-
znokciami po płycie.  składa poduszkę we dwoje i kłaǳie się znów jak najwy-
godniej — Co do postawy tłumu nie miałem na lże sze obawy.

-
No — Trybunał i Komuna obradowały przez goǳinę nad formą transportu. Pache

był tak niespoko ny, ak przy straceniu króla.

Mó Boże! Więc eszcze nie znacie paryskiego tłumu⁈ O, akże wam zazdroszczę! —

Ten tłum, co się bawił na procesie ak na walce kogutów, szczu ąc i rycząc — on by stanął
w obronie pokonanych⁈

-
Hola, Maxime. Paryż wydał także i ten tłum, co zdobył Bastylię. Ten tłum, co wtar-

gnął trzy razy do Tuileries, podrapał trochę posaǳki, a nie zabrał ani edne łyżeczki na
pamiątkę. Ten tłum, który patrzył na sromotny powrót przyłapanego króla-zbiega —
w milczeniu.

 podniósł się z wolna i usiadł na brzegu.

głęboko zǳiwiony
Tak — naturalnie. Przecież to prawda. pauza I a potrafiłem o tym zapomnieć!…
-
nachyla się ku niemu
Słucha , Robespierre: zbierz no ty się cokolwiek. Nie pytam, co ci est, boś to niestety

aż nazbyt wyraźnie powieǳiał, parę goǳin temu. — Zda esz sobie chyba sprawę, że teraz
musisz ob ąć dyktaturę nad Franc ą?


wstaje i zaczyna się błąkać po pokoju
Męczysz mnie.
-
śleǳi go
I będę cię męczyć, póki cię z te haniebne prostrac i nie wyrwę! Jesteś dyktatorem,

człowieku! Jakeś ty śmiał krzyknąć w Komitecie, że rewoluc a przepadła⁈ Przecie po to
esteś na ziemi, żeby osiągnąć e cele mimo wszystko! — Teraz naród dał ci pełnomoc-
nictwo…


zatrzymuje się nad nim, oparty o stół na dłoniach
Słucha , Saint-Just, czemu ty mi ulegasz? Czemu nie uważasz, że tobie, a nie mnie

należy się właǳa dyktatorialna?
-
To ostatnie pytanie est niezłe. Mó drogi: dyktatury nie zazdrości się nikomu. To nie

korona królewska, z przepychem, z wygodami, z wszystkim, do czego wzdycha nęǳna
¹²⁶the poor little thing (ang.) — tu: biedactwo. [przypis edytorski]
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luǳka próżność. To stanowisko straszne. Komu innemu nie brałbym za złe, że przed nim
drży.

A czemu ci ulegam? Przecie to asne, Maxime. Tyś genialny, a nie — a cel mamy
wspólny. Wobec tego rozumie się, że ci oddałem swó talent do rozporząǳenia.


Więc nie uważasz, abyś mi był równy?
-
Nie. w ciągu następnych słów  odchoǳi do okna, zatrzymuje się tam, wra-

ca, wreszcie pada na krzesło, mętnymi oczami wpatrzony w ścianę Jeśliś do tego stopnia
zmiękł, że szukasz, na kogo by zwalić swą godność — to da że na miłość boską spokó .
Wiesz przecie sam, że nikt poza tobą nie dorósł do sytuac i. Ponadto nikt nie dojrzał
do właǳy: na czystszy rewoluc onista zǳiecinnie e natychmiast, upo ony swą śmieszną
osobistą wielkością. Ty eden nie zapomnisz, nigdy, że esteś tylko psem łańcuchowym
narodu… … ale tyś zda e się chory — po prostu. Jeśli tak — to chwała Bogu.


bezwładnym ruchem przechyla się naprzód i opiera się na rękach
Nie… nie estem chory. ciszej Straciłem grunt.
-
zdumiony
Grunt⁈! Masz przed sobą zadanie ponad miarę luǳką — wiesz na dokładnie , co

masz robić — i…

krzyczy szeptem
Chłopcze, a nie wiem, co mam robić! — Nie wiem uż nic… dosłownie nic…
-
po chwili
Robespierre: odpowiadasz sam eden za życie i przyszłość dwuǳiestu pięciu milionów

luǳi. Rewoluc a przepadnie, eśli ty e nie uratu esz. Pyta cię kto, czy ufasz sobie, czy
nie? Albo czy chcesz przy ąć właǳę? Co myślisz osobiście, ak się czu esz — to — w ogóle
w grę nie wchoǳi. Wątp w swo e siły, męcz się, drży — tym gorze dla ciebie. W każdym
razie zwyciężyć musisz.


opuszcza ręce, opiera się wstecz o poręcz
ǲiecko, gdybym tylko w siebie wątpił — a wieǳiał„czego dobro powszechne wy-

maga… to bym cię nie gorszył widokiem swe r… bezradności.
Tymczasem a nie wiem uż nic… wszystko, w co wierzę, czym ży ę, rozpadło się nagle

na kawałki… dotąd po ąć nie mogę, ak się to stało… ak się to stać mogło. — Wystarczyła
edna śmiertelna myśl.

-
Nie rozumiem.

Starałem się oǳyskać równowagę po tym złowrogim przebłysku przyszłości. Powta-

rzałem sobie, że choć katastrofa wyda e się nieunikniona, muszę e zapobiec. Że po to
— ak ty mówisz — estem na świecie. Naraz — akby się kto za mną odezwał — edno
proste pytanie: czy to, co się nam, woǳom rewoluc i, wyda e klęską, nie byłoby dla luǳi
w rzeczywistości… wybawieniem?…

- podnosi się z wolna
A to pytanie, na które odpowieǳi nie ma…
pauza. Zaczerpnął oddechu
Od tego się zaczęło… potem cios za ciosem. Sąǳiłem chwilami, że to początek obłę-

du… czego się uczepiłem, każda myśl, każdy fakt rozsypywał mi się w palcach. Nic nie
zostało… każdy punkt w programie rewoluc i, każdy postulat Praw Człowieka — leży
przede mną, przekreślony znakiem zapytania.

   Sprawa Dantona 



Tonę.
-
po długiej chwili, twardym tonem
Jakim prawem mówisz o tym mnie? Czyś zapomniał, że przeze mnie możesz zarazić

setki tysięcy?

podnosi głowę
Więc two a wiara, apostole Wolności, chwie e się za lada tchnieniem cuǳego zwąt-

pienia?
-
Umysł luǳki est mało odporny. A two a myśl zawsze ponosi mo ą. Milcz zatem,

póki ten… ten atak nie minie.

Ten atak… wstaje naraz i zatrzymuje się, jedną ręką oparty o stół A może powinienem…

może dla całe Europy lepie bęǳie, eśli się nagle… usunę… eśli się rewoluc a rozpad…

-
mimo woli
Wara od te myśli!

obraca się gwałtownie
Więc co? — Na ślepo dale ⁈ Choć może za zakrętem przepaść? nagle, z przyczajonym

spokojem Sam uzna esz, prawda, że teraz dyktatura est koniecznością?
-
bacznie
Tak.

A skoro tak, to znaczy, że naród nie może rząǳić się sam — że demokrac a, podstawa

obywatelskiego ustro u, est iluz ą!
-
spokojnie
Nie, przy acielu. Co innego warunki normalne, co innego kryzys. Ale to uż zwykły

chorobliwy skrupuł. przesuwając się o krok, staje tuż za przyjacielem. Kłaǳie mu ręce na
barki; w miarę jak mówi, nachyla się i przybliża coraz ciaśniej; wreszcie obejmuje go jed-
nym ramieniem i prawie przyciska się do niego, bokiem Do kata, człowieku, dźwignĳże się!
Dla tych milionów luǳi bezradnych i bezbronnych — ty jeden‼ Wobec tego zadania,
Robespierre — abstrakc e, które cię o szał przyprawia ą — są ǳiecinne!

Tak est — na ślepo! Na ślepo, skoro nie można inacze — byle naprzód, Robespierre!
Byle nie zastó , bo zastó to rozkład!

Jeśli nasz program błędny — to go zmienimy. Do korzeni. — Demokrac a czy edy-
nowłaǳtwo? — Maxime, przecie to w gruncie rzeczy — drobnostka! Choćby się grunt
doktryny pod tobą załamał, nęǳa ludu est faktem! Ludowi wszystko edno, na podstawie
akich teorii wywalczysz mu prawo do człowieczeństwa. Albo aki bęǳie ustró państwa,
eśli tylko wszyscy będą w nim nareszcie mogli żyć po luǳku! Nie ma się co prze mować
atakami zwątpienia, pókiśmy nie zaspokoili niewątpliwych potrzeb ludu.


w ciasnym uścisku, z wolna obraca głowę ku głowie przyjaciela
Co to est lud, Saint-Just?
-
opuszcza go, prostuje się
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Cóż to znowu za pytanie? — Lud to osiemǳiesiąt pięć procent luǳkości, ciemiężone
i wyzyskiwane dla bezpłodnych celów egoizmu. To ci, którzy się wskutek nęǳy i pracy
zbyt ciężkie na luǳi rozwinąć nie mogą.


Tak. — A teraz przypatrz się luǳkości w przekro u pionowym: to tysiącstopniowa

drabina, od wielkich bankierów do Murzynów–niewolników na San Domingo. Na każ-
dym z tych szczebli, Antoine — stoi ciemiężyciel i wyzyskiwacz niższych, sam ciemiężony
i wyzyskiwany przez wyższych. Odǳiel więc, proszę, ednych od drugich.

długa przerwa
wpatrzony w płytę
Czym est człowiek? Jakie prawa natury kieru ą życiem społeczeństw? Czego luǳiom

potrzeba? Czy są naprawdę stworzeni do wolności? — Nuż okrutne warunki obecne…
są na odpowiednie sze?… z nagłym, bolesnym uśmiechem Danton zawyłby z radości w swe
fosie, gdyby wieǳiał, ak dobrze się pomścił!…

-
Człowieku! Ależ to absurd! Przecie pragnienie te wolności i wiara w nią przebuǳi-

ły naród po ǳiesięciu wiekach bierności! Przecie utrzymu ą go od przeszło czterech lat
w nadluǳkim napięciu bohaterstwa!


ponury, oparty plecami o przyczółek łóżka
Cóż stąd, mo e ǳiecko? To pragnienie, ta wiara — mogą być złuǳeniem. Mogą

prowaǳić w chaos.
-
siada. Po długim milczeniu
Jeśli ma być tak… To trzeba iść dale . Niech się stanie, co musi. Nawet wówczas warto

zginąć dla te wiary, warto ściągnąć na siebie ostatnią klęskę… bo wyższe wartości — nie
ma na ziemi‥


patrzy na niego sfascynowany
Warto zginąć… dla kłamstwa!… Kłamstwo na wyższą wartością na ziemi‼… nogi się

pod nim uginają. Siada na brzegu łóżka O, wiesz — toś mnie dobił.
-
odchoǳi od stołu, błąka się
A tyś mi złamał kręgosłup. Poǳięku my sobie. Rewoluc a traci nas obu.

błędnie podnosi głowę
Przecie to niemożliwe… goǳinę temu… prostuje się nagłym szarpnięciem, ujmuje twarz

w wyciągnięte dłonie, silnie ściąga brwi Może to ednak obłęd.
-
przez ramię
To nie obłęd, to rozpacz. obraca się. Niedbale, lecz wyraźnie Strzel sobie w łeb. Za-

trzymu e się u okna, bezmyślnie patrząc na podwórze.  stopniowo opada na
łóżko, wyciąga się.


nagle barǳo spokojny i rozsądny
Słusznie. Co komu po mnie teraz? wypowiada następstwo tej myśli, starając się je zro-

zumieć To znaczy, że estem… wolny… pauza. Nagle, z westchnieniem tęsknoty Raz przy-
na mnie wyśpię się ak zwierzę… Antoine!

-
przy oknie, zachrypnięty
Co?
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Nie budź mnie, gdy ode ǳiesz — zasypiam. Bądź zdrów.
-
obraca się nagle, podejrzliwie — potem wraca do poprzedniej pozycji
Dobrze.
Przez chwilę nikt się nie rusza. Nagle - drgnął na widok czegoś na dworze.

Cofa się cicho na pokój, patrzy na śpiącego przyjaciela, wybiega.
  ’
zbliża się, podniecony
To mnie nic nie obchoǳi, mówię ci przecie, że…
Wpada do pokoju. Przebuǳony brutalnie  unosi się na ramieniu z lekkim

syknięciem przestrachu. W następnej sekunǳie mierzy intruza zabójczym spojrzeniem, pod
którym  doszczętnie traci kontenans.


Och… przepraszam. Czy można?…

bez ruchu, sieǳi na łóżku
Stawia pan to pytanie trochę późno…
- wchoǳi z bezradnym wzruszeniem ramion.

Przepraszam na usilnie — ale muszę z panem mówić…

mroźnie
Niech pan siąǳie.
Siadają naprzeciw siebie. - odchoǳi do okna, opiera się o krzyż.

Otóż u nas… wiǳi z bliska twarz swego kolegi Och… czy pan chory?

z kredowym uśmiechem, tak wymuszonym, że ǳiała kurczowo
Ja? Cóż znowu!
barǳo roztargniony, co chwila ziewa kurczowo
-
On cztery doby nie spał, Barère. Tyś się nie zamęczał; spiesz się przyna mnie i da mu

spokó .

U nas toczy się zaciekły spór. A w ostatnich czasach takeśmy się… przyzwyczaili do

tego, że pan rozstrzyga wszelkie ważne kwestie — więc koleǳy przysłali mnie po pana.

przygryzł mocno wargę
Barǳo mi to pochlebia, ale ǳiś stanowczo nie zdołam wam pomóc. Od czasów Kon-

stytuanty¹²⁷ nie byłem tak zmęczony.

Hm… to fatalne. — Niechże mi pan przyna mnie powie swo e zdanie!
-
Nie bądźże natrętny, Barère!

Czy by się to nie dało do utra odłożyć?

¹²⁷Konstytuanta — ancuskie Zgromaǳenie Narodowe, obradu ące w latach –, którego ǳiełem było
uchwalenie „Deklarac i Praw Człowieka i Obywatela” oraz konstytuc i z  r. [przypis edytorski]
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Niestety — to nie ode mnie zależy… …

z ciężkim westchnieniem
À la bonne heure¹²⁸. Mów pan. — Zresztą Saint Just mnie zastąpi, eśli bęǳie ko-

niecznie trzeba.
- podchoǳi i siada mięǳy nimi.  ziewa ponownie i ukrywa twarz

w ręce, podpierając ją.

Choǳi o ten spisek więzień…

podnosi głowę, nagle ocucony
Co… uż⁈

Tak…

Ależ nic o nim eszcze nie wiemy pewnego! Może to wszystko fantaz a tego donosi-

ciela…

z gestem
Cóż począć? Komitet Bezpieczeństwa rzucił się na to ak zgłodniały zwierz. Rzecz

ważna, więc przyłączyliśmy się do dyskus i. Teraz edni z nas — wśród tych CAarnot i a
— są zdania, że należy sprawę potraktować ak na lże , stosownie do pańskich słów, że to
odruch rozpaczy. Więc Lucile Desmoulins, kilku dawnie uż pode rzanych bankierów,
kilku tak czy owak straconych więźniów odpokutu e — i koniec.


barǳo uważnie
Słusznie — eśli bęǳie w ogóle za co.

Wiǳi pan. — Tymczasem Comsur uwziął się zaaranżować istny Sąd Ostateczny. -

 podnosi się Mówią, że trzeba zgnieść bunt w zarodku, - uśmiecha się
i potrząsa wolno głową. Robespierre, słuchając uważnie, poprawia przed lustrem swój strój że
należy dać przykład odstrasza ący a sensacy ny — operu ą ǳiesiątkami nazwisk.

-
na wpół do siebie
Słowem, zraziliśmy sobie połowę ludności — zraźmy więc czym pręǳe i resztę też.

odświeża fryzurę
O które pan wyszedł? Czy mnie pan długo szukał?
- śleǳi go płonącymi oczami.

obraca się z krzesłem
O, więc pan przy ǳie⁈

I should hope so¹²⁹… Kiedy pan wyszedł stamtąd?

Proszę się nie spieszyć — zarząǳono goǳinę przerwy. Schoǳimy się ponownie o pół

do ǳiewiąte . patrzy na zegarek czyli za dwaǳieścia minut. wstaje

¹²⁸À la bonne heure (.) — tu: w samą porę. [przypis edytorski]
¹²⁹I should hope so (ang.) — tu: mam naǳie ę. [przypis edytorski]
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Barère kłania się i wychoǳi.

gotów
Jestem panu barǳo wǳięczny. Przy dę punktualnie.
Obaj gens de la haute main¹³⁰ patrzą na siebie, jakby wzajemnie zahipnotyzowani swym

widokiem. Mĳa długa chwila doskonałej nieruchomości.

nareszcie
My — God.
-
by go wypróbować
Zostań, wyśpĳ się — od tak głupiego pomysłu odwiodę ich z łatwością sam.

roztargniony
ǲięku ę… Wiesz co, Antoine, byłbym człowiekiem szczęśliwym, gdybym mógł uwie-

rzyć, że to naprawdę głupota.
-
podnosi oczy z anielskim wejrzeniem
Ostatecznie… to nawet est przecie możliwe…

z cierpkim śmiechem
Miałem naǳie ę, że się przyna mnie zǳiwisz… zaczyna choǳić Nie ma co się łuǳić.

Tak głupi nie est nawet stary Vadier, żeby w dobre wierze chwytał za miech — chcąc
ugasić pożar. — Oni chcą spotęgować terror…

zatrzymuje się
Oni chcą sprowaǳić katastrofę.
Tak, rewoluc a przybiera obrót tragiczny. Przestała dogaǳać tym panom. Więc chcą

ą przerwać — za aką bądź cenę. Cóż znaczy dobro państwa, gdy choǳi o komfort ego
władców⁈

Na pierwotnie szych podstaw Republice brak. Straciliśmy dwa lata przez te fakc e;
teraz nie wiadomo literalnie, od czego zacząć — praca narasta w kwadratowe proporc i
do liczby dni… a im uż się znuǳiło! zmęczyli się! Utulę a was do snu, wierni towarzysze.
Odstrasza ący, sensacy ny przykład wam się marzy? — Spełnię wam to życzenie. W spo-
sób, który was gruntownie zaspokoi… Terror ma ednak swo e dobre strony, panowie
koleǳy! znów choǳi Teraz trzeba przede wszystkim zakończyć wo nę. Całą mocą narodu
na Północ. Musimy rozbić koalic ę w ciągu lata: dość uż raz tego trwonienia wartości
i sił! — Ale w tym celu trzeba kontrolować generałów z bliska. Oni lubią wo enkę…
nagły zwrot Saint-Just, po eǳiesz utro na ont północny.

-
Hm… wiesz…

jak przymrożona brzytwa
Co?…
-
z podkreślającym uśmiechem
Tyranie krwawy, oszczędź mnie: po adę.

ustawia się przed nim; intensywnie
Jednolita celowość poruszeń, Saint-Just! — Przeciw tym, co zamiast zwycięstwa na-

rody szuka ą własne sławy — masz terror. Lecz od samego zwycięstwa ważnie sza mo-
ralna postawa nasze akc i. Od wo ny o byt państwowy do wo ny zaborcze est eden

¹³⁰gens de la haute main (.) — luǳie sprawu ący właǳę. [przypis edytorski]
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krok. Robiąc go przekreślamy rewoluc ę. Gdyby zwycięstwo miało doprowaǳić Franc ę
do tego — to lepie bęǳie, eśli wo nę przegra. Zapisz to sobie odchoǳi; przez ramię.
I pilnu no pana Pichegru, niech mi ten młoǳieniec nie zbiera indywidualnych laurów.

-
Musisz się zatem postarać, by mi Komitet uż na utro tę mis ę powierzył. No…

A w dodatku nie śmie przeczuwać, że pomysł ode mnie pochoǳi…
zamyśla się z wolna
Sprawować właǳę dyktatorialną, lecz tak — aby się nikt nie spostrzegł!…
Ulega komizmowi sytuacji i wybucha śmiechem, serdecznym i zrozpaczonym równocześnie.

-
ożywiony
Wiǳisz, Maxime, dlatego tak niechętnie cię opuszczam. Przecie two a obecna sy-

tuac a nie da się utrzymać. Dłuże ak przez parę dni nie zdołąsz ukryć swoich funkc i
absolutnego monarchy. — Tymczasem kara śmierci za samą propozyc ę nadania właǳy
naczelne — to nie żarty. Pomyśl tylko, ak tych twoich znużonych siedmiuset kolegów,
których teraz przyciśniesz terrorem — bęǳie czyhać na lada pretekst, by cisnąć w ciebie
bombą oskarżenia o uzuparc ę właǳy. A to broń niezawodnie śmiertelna.


I can’t help smiling¹³¹. Śmiertelną tę broń wyszczerbili sobie na mnie w ciągu dwu lat

tak gruntownie, że uż się tylko do muzeum nada e ako osobliwość.
-
Potwarz była nieszkodliwa. — Od ǳiś to uż nie potwarz; i pierwszy, kto się waży

rzucić oskarżenie — zmiecie cię ednym ruchem ręki.

Musi się naprzód ważyć.
-
zniecierpliwiony
Nie bądźże lekkomyślny, Maxime! Słucha : zostaw mnie tu. Zabiorę się do pracy nad

opinią publiczną. Za trzy tygodnie, Maxime, bęǳiesz mógł ofic alnie ob ąć dyktaturę na
ednogłośne żądanie Paryża. — Zważ tylko, ile czasu w ten sposób oszczęǳisz — nie
mówiąc uż o bezpieczeństwie!


zamyślony
Chłopcze, nie mogę: ont ważnie szy.
-
Chwili spoko u nie zna dę. Przecie razem z tobą przepadnie wszystko!

To bęǳiesz o mnie drżał. — Nie uwierzysz, ak słodko wieǳieć, że est przecież ktoś,

kto o mnie drży, a nie przede mną… Nie miałbyś ednak powodu. Nic mi się nie stanie.
Nad tyranami czuwa osobna Opatrzność… Jakoś się utrzymam. Niechby mi dano tylko
dwa lata…

Muszę przeistoczyć rząd od wnętrza, nie narusza ąc go nominalnie. Duch Dantona
zdemoralizował Konwenc ę w straszliwy sposób. Trzeba ą zsubordynować — nawiązać
z powrotem przerwany kontakt z narodem — i dać e taki nawał pracy, by nie miała
czasu na kłótnie osobiste. — Za to Komitet musi wytrwać ma wyżynach, czy chce, czy
nie chce; coś przecie musi pozostać, czemu by ogół mógł ufać bezwzględnie. — Komunę
trzeba odnowić. Brak mam teraz czasu na znoszenie sabotażu.

krótka pauza; żartobliwie:

¹³¹I can’t help smiling (ang.) — nie mogę się powstrzymać od uśmiechu. [przypis edytorski]
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Duchowe z ednoczenie Franc i!… Nim ą boda myśl rewoluc i na wskroś przeniknie
— miną ǳiesiątki lat wytężone pracy. Po wsiach ludność dotąd nie wie, o co nam cho-
ǳi. Większość rozruchów i buntów wynika edynie z te straszliwe ciemnoty moralne .
Wychowywać luǳi na luǳi — oto nasz pierwszy, na ważnie szy cel. To spec alne zadanie
akobinów: tymczasem kluby filialne śpią lub zbĳa ą bąki. Trzeba e zaprząc na serio…

Administrac ę trzeba odchwaścić. Strach, co się po prowinc ach ǳie e. Te stowarzy-
szenia ludowe, te komuny lokalne i komitety rewolucy ne bez kierunku, bez naǳoru…

Franc ę trzeba by zasypać tysiącami energicznych komisarzy, inteligentnych i mo-
ralnie do rzałych. Tymczasem luǳi, którym by można powierzyć materialny i duchowy
dobrobyt ednego choćby departamentu — est kilku zaledwie. Głupota na stanowiskach
odpowieǳialnych wyrząǳa wszęǳie katastrofalne szkody: emisariusze same Konwenc i
grasowali po zbuntowanych prowinc ach ak dżuma; zamiast zaraǳać złemu i z ednywać
ludność — utwierǳali ą w zaciekłym oporze. Lyon, Bordeaux, Nantes są spustoszone…

Och, móc być sprawiedliwym… raz eden pozwolić sobie na ten luksus, i wysłać Fo-
uchégo z Collotem na szafot, za Lyon‼¹³² — Wiem, że nie mogę… lecz na myśl o tym
skatowanym mieście — tracę chwilami kontrolę nad sobą. Złośliwe kretyny, eden z dru-
gim… a takich wszęǳie na więce !

Klęski gospodarcze uniknęliśmy dotąd — ale to nie dobrobyt. zatrzymuje się przy
oknie. Zmienionym głosem — A czasu tak straszliwie mało…

-
uderzony, odwraca się nagle. Cicho, bez nacisku
Czemu? — Jesteś przecie młody…

znów roztargniony i zmęczony
Czemu? — Tego nie wiem. Ale wiem, że tak est.
-
Za to możesz przybrać nareszcie właściwe tempo. Fakc e zgłaǳone; masz wolną drogę.


odwraca się ze znużonym uśmiechem
No… w gruncie rzeczy masz rac ę. Istotnie mogę teraz ruszyć naprzód… inna rzecz,

że od ǳiś — zamiast dotychczasowych barykad na poprzek gościńca — armie całe cza ą
się niewiǳialne po rowach i zza płotów — z tysiącami pocisków w pogotowiu…

wraca na pokój
Nie zabiliśmy Dantona. Rozmnożyliśmy — rozsialiśmy go. Krew ego uż zaczęła

wydawać swó plon. Jak krew mitycznego herosa — z każde kropli roǳi mu się mściciel.
opiera się o stół. Sarkazm retoryki ledwo zaznaczony:
Jak my padniemy, Antoine — ty i a — to nas wapno połknie i strawi, myśl nasza

rozwie e się ak oddech — tylko nazwiska zostaną i pó dą na pastwę historyków. podnosi
sięAle Dantona zabić nie można. Bo Danton, to kolos życia — to pierworodny syn Natury
— to nieśmiertelna Bestia w człowieku.

podnieca się coraz barǳiej
Póki człowiek nie przerośnie te besitii w sobie — póty bęǳie się raz po raz buntować

i krwawić — daremnie. Rewoluc a nie dotrwa do celu ani za tym, ani za drugim, ani za
piątym razem. Dantonowa korupc a, Dantonowe kłamstwo zawsze przeważą z czasem siłę
rozpędu ku górze…

Chryste… co a znowu mówię!…
-
prawie z uśmiechem
Na szczęście wiem uż, że można nie brać na serio tych twoich proroczych ataków…

ale ty się nerwowo rozkle asz, przy acielu. A w twoim położeniu… chwila wyczerpania

¹³²na szafot, za Lyon… —- Joseph Fouché i Collot d’Herbois kierowali krwawymi repres ami wobec miesz-
kańców Lyonu, odbitego w paźǳierniku  r. z rąk ro alistów. [przypis edytorski]
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może mieć katastrofę za skutek… wstaje wzburzony; namiętnie Maxime: odpocznĳ przez
eden tyǳień. Sześć dni tylko! — I zostaw mnie w Paryżu!


Och, przestańże nareszcie. — Ileż razy mam ci powtarzać, że to wykluczone…
-
Kiedyż mi przyna mnie pozwolisz wrócić?

Po przełomie. Ale natychmiast po eǳiesz na prowinc ę. Jesteś potrzebny wszęǳie…

Och, gdybym cię miał w choćby piętnastu egzemplarzach, Saint-Just! — Ciebie, coś
uspokoił zbuntowaną Alzac ę i z ednał ą — bez przelewu krwi!

Ten brak talentów to podstawa wszystkich naszych nieszczęść.
-
No — generałów mamy dobrych. Tyle musisz przyznać.

Tak est, muszę. — Mam tylko naǳie ę, że żaden z nich nie est tak dobry ak Du-

mouriez.
-
zirytowany
Nie bądźże maniakiem, Maxime! Zamiast ǳiękować Bogu, że przyna mnie zewnątrz

kra ma zdolnych obrońców — ty…

… a się ich bo ę. — I nienawiǳę ich… Nienawiǳę ich…
Nazywasz mnie maniakiem? — A czyż ty nie znasz ich sam? Dusza wo skowego

z powołania nie est do rzałą duszą luǳką. To na wpół zwierzęca dusza złośliwego ǳiec-
ka. To umysł skarłowaciały, przeraża ąco ciasny — a wybu ały patologicznie w kierunku
edne edyne , zwierzęce funkc i zdobywania. — Jak każda niedorazwinięta duchowo
istota uzna e na świecie tylko siebie samego. Niechże ego kra poniesie klęskę epokową
— byleby on w nie znalazł odwet za akieś błahe pominięcie; niech się Europa zamieni
w kupę gruzów — eśli on przez to zyska potęgę i sławę.

Gdy Dumourieza na rękach noszono, drżałem o przyszłość… wieǳąc, że ako geniusz
wo skowy musi być łotrem bez czci i wiary. Tam, gǳie pragnę się mylić — mam zawsze co
do oty słuszność. Toteż bo ę się teraz ak zarazy tych młodych… taki Hoche… Jourdan…

-
Ech. Na wybu alsze temperamenty wśród tych panów noszą na szyi solidną obrożę.

Kontrola rządu nie opuszcza ich na krok.

intensywnie
Póki jest rząd, przy acielu… Ale niech no mi korupc a łeb ukręci; niech no zgniła

kanalia dantonidów, ci spekulanci polityczni, paskarze i prowokatorzy, zagarną właǳę…
Ożywczy wstrząs Rewoluc i wytworzył w naroǳie ancuskim niebywały nadmiar

energii aktywne . Zasób est tak znaczny, że ǳięki niemu rozwó nowego państwa mógł-
by się dokonać w kilkanaście, zamiast kilkaset, lat i dopiąć nie osiągniętego dotąd stopnia
społeczne doskonałości.

Ale — w tym celu następcą moim musiałby być geniusz. — Tymczasem mnie zluzu ą
prawdopodobnie tacy Tallien, Barras i Fouché. A wówczas pierwszy lepszy przedsiębiorczy
synek Marsa skupi dokoła siebie tę potęgę; bezcenne narzęǳie życia zmarnu e się w rękach
idioty na niszczycielskie orgie żołdackie; bydlęcy atleta roztrwoni dla swe tępe uciechy
energie twórcze, akich kra nie zdoła uż wyprodukować…

Franc a est tak naładowana żywotnością, że może się rozpuchnąć po Ural — na parę
piekielnych lat — eśli wpadnie w szpony takiego drapieżnika bez mózgu. — Ha, ha!
Ładna realizac a Republiki Uniwersalne : Europa, spustoszona ak po trzęsieniu ziemi,
dygocąca z głodu i strachu u stóp boskiego Caesara…
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Takiemu to nadaǳą dyktaturę all right, eszcze go będą prosić, żeby ich raczył popro-
waǳić na zatracenie…

pada na krzesło
Instynkt! — O tak, niezawodny instynkt u mas, ten sam, co pcha owady prosto

w płomień…
po chwili — szybko, cicho, niemal histerycznie
Och, akże mnie ta myśl zamęcza! Wszęǳie nade mną wisi. We wszystkim słyszę

e groźbę. Jakby mi coś powoli czaszkę przepalało, ciągle i ciągle w ten eden rozogniony
punkt… — Wiesz, miewam chwile wręcz obłędnego pragnienia: wytępić, wyrżnąć w pień
wszystkie talenta wo skowe w kra u. Zabić — utłuc — nawet ǳieci w szkole kadetów.
— Niechby naród miał spokó boda na lat parę… boda póki się Republika z zalążka nie
rozwinie…

Któż bęǳie po mnie chronić bezbronnych głupich luǳi przed żarłocznością tych
ludożerców⁈! przechyla się wstecz z kurczowym przerywanym westchnieniem — Oooch…
uspokó my się. chwyta go krótki atak nerwowego kaszlu. Przemógłszy go szczerzy zęby w nie-
miłym śmiechuJeszcze trochę, a byłbym dostał krwotoku… suchoty w dodatku! opuszcza
głowę na ręce; szeptem, z przerażeniem Wielki Boże… akżem a bezsilny…

-
spokojnie
Masz gorączkę; nie spałeś cztery doby, wskutek tego popadasz w histerię. — Za to

wobec przyszłości, mó miły — wobec piekielne wszechmocy przypadku — esteś bez-
silny, bo esteś człowiekiem. Trwonisz zatem życie, gdy się tym zadręczasz. — Zamuru
się w chwili obecne ; nałóż sobie klapy na oczy, ak koniowi.

Co po tobie nastąpi — tego nie możesz zmienić; tymczasem nie wolno ci się płoszyć,
bo wieziesz państwo.


prostuje się powoli
Tego — nie mogę — zmienić… gorączkowym szeptemA przecież muszę, do stu katów!

Muszę‼
Masz rac ę. Robię z siebie błazna. znienacka wybucha śmiechem, który przeraża -

- Już miałem wygłosić odkrycie, że nie można przezwyciężyć śmierci!
-
silnie ściąga brwi
Www… wiesz, nie śmie się lepie .

tężeje nagle. Martwa cisza w pokoju
Słyszysz?…
-
ponury
Co?

Tłum wraca.
-
Requiescant in pace¹³³. — Nie podnoś lewe ręki, manszet¹³⁴ się zaczepił.

starannie odczepia koronkę i znów obraca głowę ku oknu
Nie można przezwyciężyć śmierci! Mylisz się, Antoine. To tylko a nie mogę. Ja tylko

estem wobec przyszłości bezsilny. Przyszłość est pod znakiem ǳisia zmarłego Dantona.
patrzy na zegarek
Czas na nas, Antoine. Chodźmy.

¹³³Requiescant in pace (łac.) — niech spoczywa ą w poko u. [przypis edytorski]
¹³⁴manszet — d. mankiet. [przypis edytorski]
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 ventóse, An CXXXVII,  h.¹³⁵

¹³⁵ ventóse, An CXXXVII,  h. — Przybyszewska podała datę ukończenia czwarte redakc i „Sprawy Dan-
tona” według ancuskiego kalendarza republikańskiego, obowiązu ącego we Franc i w latach –, a ob-
licza ącego czas od proklamowania republiki  września  r.:  ventôse’a,  roku to  marca  r.
[przypis edytorski]
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