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Spektakl kameralny

W spektaklu zostaną użyte fragmenty przemówień Maksymiliana Robespierre'a: m.in. O kondycji ludzi  

kolorowych, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, O środkach utrzymania, O grzywnie srebra, O  

zasadach moralności politycznej, a także teksty Louisa Saint-Justa.
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Thermidor, nieukończony dramat pisany przez Stanisławę Przybyszewską w latach 

trzydziestych XX wieku, jest ostatnim elementem tryptyku poświęconego przez autorkę Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej. Pozostałe części cyklu stanowią: całkowicie nieznana sztuka, zatytułowana 

Dziewięćdziesiąty trzeci oraz wielokrotnie wystawiana w teatrze i słynna Sprawa Dantona. 

Fabularnie, Thermidor jest kontynuacją Sprawy Dantona, i przedstawia wydarzenia, które 

rozegrały się kilka tygodni po zgilotynowaniu Georgesa Dantona, Camille'a Desmoulins oraz 

pozostałych działaczy Klubu Kordelierów, i które były związane z przewrotem termidoriańskim, 

obaleniem Komitetu Ocalenia Narodowego, skazaniem na śmierć Maksymiliana Robespierre'a, 

Louisa Saint-Justa oraz przywódców Klubu Jakobinów. Sztuka Przybyszewskiej jest 

sfikcjonalizowanym zapisem ostatnich godzin życia Robespierre'a i pozostałych członków 

Komitetu, jej akcja rozgrywa się w nocy z 7 na 8 termidora roku II, według kalendarza 

republikańskiego, czyli z 25 na 26 lipca 1794 r., według obecnej miary czasu.

Stanisława Przybyszewska nie ukrywała swej fascynacji postacią oraz ideami 

Maksymiliana Robespierre'a, widząc w nim jedynego świadomego reprezentanta prawdziwych 

idei republikańskich. Literacki oraz ideowy związek Przybyszewskiej z Robespierrem pozwolił jej 

także zrozumieć powody rewolucyjnego terroru, wprowadzonego przez Konwent Narodowy 

ustawą z 10 prairiala roku II (10 czerwca 1794). Autorka  dostrzegała w rządach terroru 

konieczną i zrozumiałą w owym czasie reakcję rewolucyjnego rządu na zagrożenia zewnętrzne i 

wewnętrzne demolujące republikański porządek we Francji. Obalenie Robespierre'a, człowieka, 

dla którego najważniejszą wartością rewolucji francuskiej była równość obywateli, który starał się, 

by egalitarne i uniwersalne zasady społeczne i polityczne obowiązywały nie tylko w zapisach 

prawa, w działaniach legislacyjnych francuskiego Zgromadzenia, a później Konwentu 

Narodowego, ale także w praktyce rządu demokratycznego, było dla Przybyszewskiej 

równoznaczne z upadkiem Republiki i jej ideałów. Noc z 7 na 8 termidora jest więc wybrana 

nieprzypadkowo. Tej nocy przywódcy termidorian ostatecznie zdecydowali o ataku na Jakobinów 

i Komitet, ta noc jest ostatnią chwilą  republikańskiej demokracji i jednocześnie początkiem 

nowej formacji politycznej - termidoriańskiej burżuazji. 

Przedstawienie Thermidor wg dramatu Stanisławy Przybyszewskiej, trzecia premiera 

sezonu 2014/2015, inauguruje linię teatru poświęconą tematyce związanej z współczesną 

demokracją. Do spektaklu, oprócz tekstu polskiej dramatopisarki, włączone zostały fragmenty 

nietłumaczonych dotąd przemówień Maksymiliana Robespierre'a wygłaszanych w Konwencie 

Narodowym, m.in. O grzywnie srebra (1791), O środkach utrzymania (1791), O moralności 
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politycznej (1794), oraz zapomnianych, choć obecnych po polsku od lat 50-tych, tekstów Louisa 

Saint-Justa. Chcemy poprzez ten zabieg skonfrontować utopijnie demokratyczne idee jakobinów 

z dzisiejszą rzeczywistością polityczną, społeczną i ekonomiczną. W teatrze jako miejscu debaty 

publicznej stawiamy pytania: czy nie jest tak, że od ponad dwustu lat mamy wciąż do czynienia z 

jednym i tym samym procesem, z nieustannym podważaniem wypracowanej w okresie Rewolucji 

równościowej deklaracji praw człowieka i obywatela; czy wciąż żyjemy w systemie 

demokratycznym, skoro nie jest możliwa równość obywateli? 
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Maksymilian Robespierre   O grzywnie srebra (kwiecień 1791)   
przeł. Agata Łukomska   fragmenty

Po co zebraliśmy się w tym przybytku ustaw? Po to,  by umożliwić narodowi korzystanie z  
wiecznych praw, które przysługują wszystkim ludziom. 

Sami przyznaliście to, gdy postanowiliście ogłosić uroczystą deklarację tych świętych praw, 
będących niejako wiecznymi fundamentami, na których musi się ono opierać:

„Wszyscy ludzie rodzą się i pozostają wolnymi i równymi w prawach.
Suwerenność należy zasadniczo do Narodu.
Prawo jest wyrazem woli powszechnej. Wszyscy obywatele mają prawo uczestniczyć w jego 
tworzeniu, czy to osobiście, czy przez swoich swobodnie wybranych reprezentantów.
Wszyscy obywatele mogą sprawować wszystkie funkcje publiczne, w zależności jedynie od  
cnoty i talentów, jakie posiadają.” 

A zatem, czy prawo jest wyrazem woli powszechnej, jeśli większość z tych, dla których jest  
stanowione, w żaden sposób nie może uczestniczyć w jego tworzeniu? Nie. A przecież odebranie 
wszystkim,  którzy  nie  zapłacą  kontrybucji  równej  trzem  dniówkom  robotnika,  nawet  prawa  do 
wybierania  elektorów,  którzy  będą  nominować  członków  Legislatywy,  czymże  jest  innym  niż 
absolutnym odcięciem większości Francuzów od stanowienia prawa? 

Czy  ludzie  mają  równe  prawa,  jeśli  jedni  mogą  być  wybierani  na  członków  ciała 
ustawodawczego czy innych instytucji publicznych, inni mogą ich tylko nominować, a jeszcze inni w 
tym samym czasie nie mają żadnego z tych praw? Nie; a właśnie takie potworne różnice ustanawiają 
pomiędzy  nimi  dekrety  dzielące  obywateli  na  czynnych,  biernych,  półczynnych  i  półbiernych,  w 
zależności od różnego stopnia zamożności,  umożliwiającego opłacenie bezpośredniego podatku w 
wysokości trzech dniówek, dziesięciu dniówek, albo grzywny srebra? 

Wreszcie, czy Naród może być suwerenny, jeśli większość tworzących go jednostek odrze się 
z praw politycznych stanowiących o jego suwerenności? Nie, a przecież sami widzicie, że te dekrety 
odbierają te prawa większości  Francuzów. Czym stałaby się zatem wasza Deklaracja praw, jeśli  te 
dekrety zostałyby utrzymane? Pustą formułą. Czym stałby się Naród? Niewolnikiem: bowiem wolność 
polega na posłuszeństwu prawom, które się sobie nadało, a poddaństwo na byciu zmuszonym do 
podporządkowania  się  woli  cudzej.  Czym stałaby  się  wasza  Konstytucja?  Prawdziwą  arystokracją. 
Bowiem arystokracja to stan, w którym część obywateli jest suwerenem, a reszta poddanymi. I jaka 
byłaby to arystokracja! Najbardziej nieznośna ze wszystkich, arystokracja bogaczy.

Wszyscy  ludzie  urodzeni  i  zamieszkali  we  Francji  są  członkami  społeczności  politycznej 
nazywanej Narodem francuskim, to znaczy francuskimi obywatelami. Są nimi z natury rzeczy i mocą 
pierwszych zasad prawa narodów. Prawa przywiązane do tego tytułu nie zależą ani od majątku, który  
każdy z nich posiada, ani od wysokości podatku, który na niego przypada, ponieważ to nie podatki 
czynią nas obywatelami;

Lud, ta rzesza ludzi, których sprawy bronię, swoje prawa czerpie z tego samego źródła, co wy. 
Kto dał wam władzę, by je im odebrać?

Powołujecie  się  na powszechny  pożytek!  Ale  czy  może być  coś  pożytecznego,  co nie  jest 
sprawiedliwe i uczciwe? I czy ta wieczna zasada nie stosuje się zwłaszcza do organizacji społecznej? A  
jeśli celem społeczeństwa jest szczęście wszystkich i zachowanie praw człowieka, to co należy myśleć  
o tych, którzy chcą je ufundować na władzy kilku jednostek i upodleniu reszty rodzaju ludzkiego! 

Moja wolność, moje życie, prawo do bezpieczeństwa dla siebie i tych, którzy są mi drodzy,  
prawo do stawiania oporu uciskowi, prawo do swobodnego korzystania z wszystkich władz mojego 
ducha  i  serca;  pierwsze z  tych,  których  natura  udzieliła  człowiekowi,  czyż  nie  zostały  na równi  z 
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waszymi  powierzone straży  praw?  A  tymczasem wy  mówicie,  że  te  prawa nie  są  moją  sprawą;  i  
chcecie  mi  odebrać  udział,  który  na  równi  z  wami  powinienem  mieć  w  administrowaniu  rzeczą 
wspólną, i to tylko dlatego, że jesteście bogatsi ode mnie! Czyż prawa i władza publiczna nie zostały 
ustanowione,  by  bronić  słabości  przed  niesprawiedliwością  i  uciskiem?  Złożyć  ją  całą  w  rękach 
bogatych, to zatem wykroczyć przeciwko wszystkim zasadom życia społecznego

Ale  bogacze  rozumowali  inaczej.  Mocą  dziwnego  nadużycia  słów  ograniczyli  ogólną  ideę 
własności do pewnych przedmiotów; samych siebie nazwali jedynymi posiadaczami, zaczęli twierdzić,  
że jedynie posiadacze są godni miana obywateli, swoje własne dobro nazwali dobrem wspólnym, i  
aby zagwarantować powodzenie tego roszczenia, zagarnęli dla siebie całą władzę w społeczeństwie. A 
my,  którzy  ponoć  chcemy  ich  przywieźć  do  zasad  równości  i  sprawiedliwości,  na  tych  samych 
absurdalnych i okrutnych uprzedzeniach próbujemy, nie zdając sobie z tego sprawy, wznieść naszą 
Konstytucję?...”
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Premierze Thermidora towarzyszy debata

Kapitalizm i widmo demokracji ?
5 listopada godz. 18.00 Górne Foyer TPB

W  debacie,  organizowanej  wspólnie  z  polską  edycją  międzynarodowego  czasopisma 
społeczno-politycznego Le Monde diplomatique, podejmiemy główne tematy związane z premierami, 
które  zostaną wystawione w TPB listopadzie  i  grudniu (Thermidor,  Detrot.  Historia ręki).  Chcemy 
rozmawiać  przede  wszystkim na  temat  wzajemnych relacji  pomiędzy kapitalizmem i  demokracją,  
dwoma  kluczowymi  pojęciami  związanymi  zarówno  z  tematyką  rewolucji  francuskiej,  jak  i  z 
współczesnym kryzysem ekonomicznym, społecznym i politycznym.

W debacie, prowadzonej przez Przemysława Wielgosza, wezmą udział publicyści i badacze, 
zajmujący  się  kwestiami  relacji  demokracji  i  kapitalizmu,  zarówno  współcześnie,  jak  i  w  ujęciu 
historycznym.
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Biogramy

Paweł Wodziński

Reżyser teatralny.  Ukończył  Wydział  Aktorski  (1989) i  Wydział  Reżyserii  Dramatu (1993) PWST im. 
Aleksandra  Zelwerowicza  w  Warszawie.  Debiutował  w  Teatrze  Dramatycznym  m.st.Warszawy 
przedstawieniem Woyzeck Georga Büchnera w 1992 roku. 

W 1998 roku założył a następnie był szefem towarzystwa teatralnego – stowarzyszenia powołanego 
do promocji współczesnej dramaturgii oraz głoszącego ideę teatru społecznie zaangażowanego. W 
latach 2000 –  2003 Dyrektor  Naczelny  i  Artystyczny Teatru  Polskiego w Poznaniu.  W roku  2010 
dyrektor programowy 5 Międzynarodowego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT 
w Gdyni. 

Od  sezonu  2014/2015  Dyrektor  Teatru  Polskiego  w  Bydgoszczy,  gdzie   wyreżyserował   sztukę 
Stanisława  Wyspiańskiego  Powrót  Odysa  (2007)  oraz  spektakle  Krasiński.  Nie-Boska  komedia.  
Instalacja  teatralna.  (2008),  Słowacki.  5  dramatów.  Rekonstrukcja  historyczna  (2010),  Mickiewicz.  
Dziady. Performance (2011) oraz Ślub Witolda Gombrowicza (2012). 

Jest także autorem blisko 40 scenografii. Pisze teksty teoretyczne i felietony.

Agata Skwarczyńska

Scenografka, kuratorka, filozof (z wykształcenia). Mieszka w Warszawie. Pracuje w teatrach na terenie 
całej Polski. Stworzyła m.in scenografię do spektakli:  „ Nocny Portier w reż. Łukasza Chotkowskiego” 
(Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 2011),  Okrutne i Czułe w reż.  Remigiusza Brzyka (Teatr 
Jeleniogórski im. Norwida, 2008). Współpracowała z Pawłem Wodzińskim (kostiumy, reżyseria świateł  
oraz  współpraca  scenograficzna)  przy  trylogii  romantycznej  w  Teatrze  Polskim  w  Bydgoszczy:  
Krasiński.  Nie-Boska  Komedia.  Instalacja  teatralna,  2008;  Słowacki.  5  dramatów.  Rekonstrukcja  
historyczna,  2010,  Mickiewicz.  Dziady.  Performance,  2011.  

Od 2007 roku stale współpracuje z Teatrem 21, członkami zespołu są osoby z zespołem Downa i  
autyzmem.  W  ramach  tej  współpracy  powstały  spektakle:  Lot  nad  Panamą,  Alicja  Rozprawa 
14/06.Kraina Czarów.  Pole Gry  (Teatr  Dramatyczny w Warszawie,  2009), Portret (Teatr  Studio  w 
Warszawie,  2010)  oraz  Ja  jestem  Ja  (Teatr  Baj  w  Warszawie,  2011).      
Stworzyła oprawę plastyczną wystawy Teatr w stanie wojennym w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 
W latach 2010- 2011 objęła kuratelę nad polską ekspozycją narodową oraz architektury w ramach 
Praskiego Quadriennale – Performance and Space Design 2011.  Libereted Energy polska ekspozycja 
w ramach Praskiego Quadriennale została zaprezentowana w czerwcu 2011 w Pradze w  Czechach 
oraz w lipcu 2011 w Centrum Polskiej Scenografii w Katowicach.
 
Najbardziej  interesują ją działania,  które dotykają granic  istniejących miejsc i  wyobrażenia o nich. 
Uważa, że teatr jest miejscem, którego skonwencjonalizowanie można i należy podważać. Nie tylko w 
obszarze działań na scenie.
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