
TEATR im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

/Sade 
1 



JEAN - PAUL MARAT 
Nie ma chyba w rewolucji francuskiej osobistości, która by 
zyskała bardziej sprzeczne oceny współczesnych, a także 
pośmiertnie, niż Jean-Paul Marat.( ... ) 
Istotnie, 1Jył Marat człowiekiem niecodziennym, którego po
stawa częstokroć mogła nie tylko zrażać, lecz budzić nawet 
odruch wstrętu; niemniej wypada w nim dostrzec płomien
nego dziennikarza i ideologa. Miał on, w rzeczy samej, jedną 
z najbardziej radykalnych koncepcji przebudowy społeczeń
stwa, wyrastającą po części z dostrzeganej przezeń opiesza
łości rewolucji. 
Jean-Paul Marat urodził się W'Szwajcarskim Neuchatel, 
w 17 43 roku. Gdy nadeszła jego szesnasta wiosna, ruszył 
w świat, a dokładniej do Francji, gdzie najpierw osiadł w Tulu
zie, później zaś w Bordeaux, ale wreszcie, jak wszystkie obie
żyświaty tamtych czasów, trafił do Paryża, by studiować 
medycynę i nauki przyrodnicze. Ale i Paryża było mu za mało; 
trudno zresztą powiedzieć dlaczego: być może i on był już 
zarażony modą na Anglię, która ogarniała raczej kręgi ary
stokratyczne. W każdym razie ląduje w Wielkiej Brytanii, prze
bywa w Anglii oraz Szkocji. W czerwcu 1775 roku uzyskuje 
tytuł doktora medycyny w uniwersytecie w St. Andrews. Po
wraca wówczas do praktyki lekarskiej, którą był już prowadził 
uprzednio. Nie jest to praktyka byle jaka, bowiem w jednej 
z wytworniejszych dzielnic Londynu. W 1777 roku otrzymuje 
ofertę objęcia stanowiska lekarza w służbie hrabiego Artois. 
Przenosi się zatem chętnie do Paryża. 
W czasie pobytu w Londynie Marat utrzymywał dość bliskie 
kontakty z angielskimi kołami radykalnymi i masońskimi; zo
stał członkiem Wielkiej Loży Anglii. Kontakty te, a także ogól
na atmosfera życia politycznego i duchowego wyspiarskiej 
stolicy sprawiają, iż Marat chwyta za pióro. Pisze swą pierw
szą głośną pracę Les chaines de resc/avage. Tekst nie jest 
oryginalny; to głównie liberalne wyznanie wiary, polegające 
nade wszystko na przekonaniu, iż źródło zła leży w nieprawo
rządności monarchów. ( ... ) 
Jego bystre obserwacje i diagnozy są tak precyzyjne, zwłasz
cza gdy dotyczą postaw poszczególnych osób, że jeszcze 
dzisiaj wywiera wrażenie swoista .prognostyka"; Marat czę
stokroć ocenia ludzi tak, jakby znał ich póżniejsze losy, ich 
przyszłe ewolucje.( ... ) 



Chęć uzyskania liczniejszego audytorium, pogląd , iż powi
nien popularyzować swe opinie, skłoniły go do założenia we 
wrześniu 1789 roku własnego pisma , zatytułowanego "Przy
jaciel Ludu". („.) Z numeru na numer narasta u Marata po
czucie misji warstw niższych, a rewolucyjny światopogląd 
klaruje się w coraz większym stopniu poprzez odrzucanie tego, 
co zie w nowej praktyce społecznej i ustawodawczej. Jesz
cze nie ma Marat dokładnego poglądu na to, czym rewolucja 
winna być w kształcie ostatecznym, lecz już wie, czym być 
nie może, w jakiej materii należy jej dostarczać argumentów 
i bodźców. („.) 
Jego gwałtowne, nieokiełzane ataki na władze miejskie spra
wiły, iż nieraz powoływany był przed ich oblicze, pismo za
wieszano, a jego kolporterów ścigano na równi z autorem, 
który za cel swych działań wymierzonych w Radę Miejską 
postawił sobie zwalczanie tam prawdziwej, a często i urojo
nej korupcji. („.) Konflikt wszakże narastał, aż wreszcie 8 paź
dziernika wydano nakaz aresztowania Marata. Dziennikarz 
musiał się ukrywać i przez jakiś czas przemieszkiwał u roz
maitych politycznych przyjaciół. („.) 
Rozkaz aresztowania Marata zostaje ponowiony. Jego dru
karnia i mieszkanie są kilkakrotnie otaczane przez gwardzi
stów i służbę sądową, a 22 stycznia (1790) na polowanie 
wyrusza cały batalion. („.) Trzeba uciekać. Marat opuszcza 
stolicę, do której wraca dopiero w maju 1790 roku. Paryża 
wiele nie widzi; mieszka głównie w piwnicach przyjaciół. Ale 
pismo wydaje. W swych atakach na Zgromadzenie jest coraz 
bardziej namiętny. („.) 
Nad wszystkim górowały jednak apele Marata o zajęcie się 
materialną kondycją warstw niższych . (.„) popierał plebej
skie żądania podwyżki plac, starając się doprowadzić pośred
nio poprzez zastąpienie dotychczasowych podatków progre
sywnym podatkiem od dochodów. Trzeba przyznać, że ten 
pomysł był bardziej demokratyczny i rewolucyjny niż fiskalne 
akty prawodawcze Konstytuanty.(.„) 
Po rzezi na Polu Marsowym, kiedy Marat uznał, iż "lud zakoń
czył swój żywot" i że "jego trud, by go przebudzić, był da
remny", pożegnał we wrześniu 1791 roku swych czytelni
ków i udał się zrezygnowany do Anglii. („.) W Londynie nie 
zagrzał jednak miejsca i w lutym 1792 roku powrócił do Pa
ryża , by odegrać poważną rolę przygotowawczą przed wy-

darzeniami 10 sierpnia.(.„) Piętnował deformacje rewolucji, 
brak zdecydowania jej centralnego aparatu. Rewolucja - wo
lał - zna.lazła się w martwym punkcie; skończył się już sojusz 
wszystkich warstw przeciw tyranii monarchistyczne a sprzecz
n~ int~resy pono~nie biorą górę. Nadszedł czas, by odpo
w1edz1eć na pytanie, kto przede wszystkim z rewolucji ma 
skorzystać. („.) 
Po 1 ~ sierpnia Marat zaczyna głośno apelować o wprowa
dzenie terroru, który wysyłając na szafot kilkaset osób za
straszy kilkanaście tysięcy, umożliwiając doprowadzenie re
wolucji do jej pierwotnego celu.(„.) , 
23 kwietnia 1793, tuż przed własną zagładą, żyrondystom 
udało się wreszcie postawić Marata w stan oskarżenia za 
"podburzanie do przelewu krwi oraz mordu". Triumf był krót
ki; już nazajutrz dziennikarz został uniewinniony i wyniesiony 
z gmachu rewolucyjnego trybunału na rękach tysięcy osób 
~ypel~iającyc~ ulic.e. Owo uniewinnienie jeszcze bardziej roz
s1erdz1!0 przeciw memu zwłaszcza paryskie kupiectwo oraz 
tych wszystkich, których wymieniał jako potencjalnych kontr
rewolucjonistów. Na rozlicznych zgromadzeniach wolano z 
kolei: "Marat na gilotynę! " . Dochodziło do czynnych napaści 
na dziennikarza. 1 O maja, na przykład , gdy opuszczał klub 
kordelierów, w którym był jedną z najważniejszych postaci, 
został obłożony kijami i pięściami. 
Nic dziwnego, że w owej atmosferze, kiedy stal się już sym
bolem nieumiarkowanego radykalizmu, kiedy, po czerwcu, 
uznano go za jednego ze sprawców tragicznej klęski żyron
dystów - nie znana nikomu, przepełniona żarliwością antyter
rorystyczną Charlotte Corday zadała mu morderczy cios. 

Jan Baszkiewicz, Stefan Meller 
Rewolucja francuska 1789-1794 
Warszawa 1983 
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MARKIZ DE SADE 

„Wladczość, gniew, uniesienie, przesada we wszystkim, roz
wiązlość nie mająca dotąd sobie równej" - tak scharaktery
zował się w liście do żony Donatien Alphonse Fran~ois, mar
kiz de Sade (1740-1814), pochodzący z bardzo dobrej ro
dziny awiniońskiej, która liczyła wśród swoich przodków Laurę 
Petrarki. Ten wielki pan i wielki rozpustnik zyskał rozgłos naj
pierw skandalami, których przyczyną była wspomniana skłon
ność, nazwana potem od jego nazwiska sadyzmem. W cza
sach, gdy chorych umysłowo wiązano łańcuchami, społe
czeństwo nie widziało innej rady na patologiczne dyspozycje 
markiza, jak zamknięcie go w więzieniu. Więziony kolejno 
w Pierre-Encise (1768), w Miolans (1772), w Vincennes 
(1777), przewieziony w końcu do Bastylii (1784), skazany 
został na spędzenie w niej reszty życia, ale w 1790 r. Rewolu
cja uwolniła go. Obywatel Sade, sekretarz sekcji Pik, przeby
wał więc dziesięć lat na wolności, tylko w okresie Terroru na 
kilka miesięcy zamknięty został w więzieniu. Ale Pierwszy 
Konsul zaprowadził porządek - Sade powrócił do więzienia 
(1801) i pozostał w nim do końca życia (1814). 
Pobyt w więzieniu uczynił z niego pisarza, Sade należał bo
wiem do tych więźniów, którzy dają wyraz swej wściekłości 
tworząc. Napisał więc Dialog księdza z konającym (Dialogue 
entre prętre et un moribond), 120 dni Sodomy (fes 120 Jo
umees de Sodome), opowiadanie o orgiach, którego rękopis 
jakoby znaleziono przy burzeniu murów Bastylii. Utwór napi
sany podczas ostatniego pobytu w wiieniu, noszący tytuł Flor
bella albo Natura zdemaskowana (fes Joumees de Florbelle 
ou la Nature devoilee) zabrany został z celi Sade'a (1807) 
i spalony na żądanie jego syna. W okresie Rewolucji udzielo
no Sade'owi zupełnej swobody publikowania swych pism. 
Alina i Valcour (Aline et Valcour, 1795), a zwłaszcza Filozofia 
w buduarze (la Philosophie dans le boudoir, 1795) i Nowa 
Justyna i dalszy jej ciąg , Dzieje Julii (la Nouvelle Justine, su
ivie de fHistoire de Juliette, 1797) wywołały skandal. 
Wiele stronic tych utworów ma wartość wyłącznie z klinicz
nego punktu widzenia. Nie bez przyczyny Apollinaire odkrył 
na nowo tego pisarza, a surrealiści powitali go jako swego 
wielkiego poprzednika. ( ... ) 
Sade, współczesny Walpole'a, Ann Radcliffe i Lewisa, znaj-



duje tak jak oni, upodobanie w pisaniu "czarnych romansów". 
Sceny rozgrywające się w podziemiach odosobnionych klasz
torów i niedostępnych zamków czy w więzieniach, przedsta
wione z dokładnością, która graniczy niemal z halucynacją, 
nacechowane są - intensywnym sadyzmem. Sade należy do 
swej epoki również ze względu na pasję filozofowania, jego 
bohaterowie podczas przerw w orgiach snują rozważania 
mające uzasadnić ich postępowanie. 
Niekiedy próbowano zdyswalifikować "oświecenie" XVIII wie
ku przedstawiając zbuntowaną myśl de Sade'a jako ukorono
wanie zuchwałego racjonalizmu tego okresu, ale poglądy "fi
lozofa w buduarze" sięgając granicy doznania ludzkiego świad
czą jednocześnie o ubóstwie jego "filozofii", która utraciła swe 
wartości wyższe, jak głoszone w owym wieku: "dobroczyn
ność", troska o dobro powszechne, ideat szczęścia społecz
nego czy ożywiający encyklopedystów entuzjazm dla wiedzy. 
Sade odkrył, w szczytowym punkcie wieku, ostatni jego pa
radoks. Ten kuzynek mistrza Rameau, gorszący aż do po
tworności, potrafił "wydobyć prawdę", jego dzieło ma war
tość dokumentu. Ukazało bowiem człowiekowi twarz czło
wieka, której już nie można zapomnieć. Stylem niekiedy prze
ciętnym, poprzez fikcje, które osiągają najwyższą intensyw
ność, wyraża de Sade wizję świata bez wartości, w którym 
zło jest tak naturalne, jak dobro. Wiemy, jaką rolę odegra 
w przyszłości ta filozofia. 

Uteratura francuska, t.I. 

Warszawa 197 4 

Łańcuchy i lochy stanowily 

„dekorację" znacznej części życia 
Markiza de Sade 
rycina z początku XIX w 



Peter Weiss (1916 -1982) niemiecki prozaik, dramatopi
sarz, malarz. Urodził się 8 listopada 1916 r. w Nowawes pod 
Berlinem, w rodzinie mieszczańskiej. Dzieciństwo spędził 
w Berlinie i Bremie. W 1934 r. wraz z rodzicami, którzy posia
dali obywatelstwo czeskie, opuścił rodzinne Niemcy udając 
się na emigrację, najpierw do Londynu, potem do Pragi. 
W latach 1936 -1938 studiował w praskiej Akademii Sztuk 
Pięknych malarstwo i grafikę. Od 1939 r. przebywał w Szwe
cji, w 1945 przyjął obywatelstwo szwedzkie, rezygnując 
z powrotu do Niemiec. Zmarł 1 O maja 1982 r. w Sztokholmie. 
Początkowo zajmował się malarstwem i filmem eksperymen
talnym. W Szwecji miał pierwsze wystawy swoich prac ma
larskich. Debiutował w 1946 r. zbiorem poematów prozą, na
pisanych w języku szwedzkim. W 1960 r. opublikował mini
powieść Cień ciala woźnicy (Der Schatten des Korpers des 
Kutschers), nawiązującą do Franza Kafki. Początki jego pracy 
literackiej związane były głównie z prozą, w której domino
wała tematyka autobiograficzna. W powieściach Ucieczka 
z domu rodzinnego (Abschied von den Eilem, 1961) i Azyl 
(Fluchtpunkt, 1962) rozprawiał się z mieszczańskim świa
tem swojego dzieciństwa i wczesnej młodości oraz doświad
czeniami emigracyjnymi. Teatralny sukces odniósł z począt
kiem lat sześćdziesiątych, kiedy to zachodnioberliński Schil
ler - Theater zrealizował dwie prapremiery jego sztuk: Nocni 
goście (Nacht mit Gasten, 1963) oraz Męczeństwo i śmierć 
Jean Paul Marata przedstawione przez zespól aktorski przy
tulku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade 
(Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt 
durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter 
Anleitung des Herm de Sade, 1964). Premiera Marata/Sa
de'a w reżyseńi Konrada Swinarskiego, wraz z kolejną, przy
gotowaną wkrótce przez Petera Brooka w Royal Shakeaspe
are Company w Londynie, prezentowaną także podczas go
ścinnych występów w Paryżu i Nowym Jorku, przyczyniły 
się do światowej sławy autora i dzieła. Marat/Sade w reżyse
rii Brooka został również sfilmowany. Weiss Początkowo de
monstracyjnie apolityczny, z czasem stal się rzecznikiem le
wicy. Związany był z "Grupą 47" - kołem pisarzy austńac
kich, zachodnioniemieckich i szwajcarskich, których łączył 
protest przeciw faszyzmowi i postulat literatury zaangażowa
nej. W 1965 r. równocześnie w 15 teatrach niemieckich (NRD 

i RFN) oraz londyńskim Aldwych Theatre wystawiono kolejny 
dramat Weissa -Dochodzenie (Die Ermittlung), napisany pod 
wpływem frankfurckiego procesu oprawców z Oświęcimia. 
Począwszy od tej sztuki w jego twórczości dramatycznej za
czyna się zwrot ku aktualnej tematyce polityczno-społecz
nej, czego przykładem są dramaty: Śpiew o luzytańskim stra
szydle (Gesang vom lusitanischen Popanz, 1967 - prapre
mierowe przedstawienie reżyserował w Sztokholmie Giorgio 
Strehler) i Dyskurs o Wietnamie (Viet Nam Diskurs, 1968). 
Oba dramaty mają charakter interwencyjny, gdyż za swój 
przedmiot biorą toczącą się właśnie wojnę w Angoli i kolo
nialne zapędy Portugalii oraz amerykańską ingerencję w Wiet
namie. Kolejne teatralne utwory Weissa to: Holder/in (1971) 
sztuka osnuta na dziejach romantycznego poety niemieckie
go, Nowy proces (Der neue Prozess, 1975) adaptacja po
wieści Kafki, dokonana z inspiracji Ingmara Bergmana, Trocki 
na emigracji (Trotzki im Exil, 1979) - dramat, w którym starał 
się określić swoją pozycję artysty na skrzyżowaniu polityki 
i sztuki. Dziełem jego życia jest monumentalna, napisana 
w pierwszej osobie, powieść Estetyka oporu (Die Asthetik 
des Widerstands, t.1-3, 1975-81), w której połączył doku
mentację historyczną z artystyczną wizją epoki, esejem i ana
lizą dziel sztuki. W jego dorobku literackim znajdują się także 
liczne przekłady na język niemiecki i adaptacje literatury 
szwedzkiej, m.in. przekłady utworów Augusta Strindberga. 
Weiss uważał się za nieortodoksyjnego socjalistę, który pra
gnął być również radykalny i awangardowy jako pisarz. 
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MAŁGORZATA SUGIERA 
Dylematy Marata i Sade'a 

„Z jednej strony powstaje potrzeba, by siekierami i nożami/ 
zmieniać ten świat i ulepszać I z drugiej istnieje indywidua/ny 
system I by pójść na dno za sprawą wlasnych myśli" - po
wiada Peter Weiss ustami de Sade'a. Tego fragmentu rozpo
czynającego epilog Marata/Sade'a nie ma w polskim tłuma
czeniu Andrzeja Wirtha, które zostało oparte na jednej z wcze
śniejszych wersji dramatu, co najmniej pięć razy przerabia
nego przez autora. A szkoda, bo markiz de Sade formułuje 
w nim kluczową dla całej akcji opozycję. Opozycję między 
tym prawem ludzkiej społeczności do wciąż ponawianych re
wolucyjnych zrywów w imię powszechnego szczęścia na
wet za cenę rosnącego do nieba stosu trupów, za którym 
jednoznacznie opowiada się Jean-Paul Marat, a prawem jed
nostki do swobodnego dysponowania własnym życiem i rzu
cenia go na szalę jednostkowego doświadczenia, jak chce de 
Sade, który eksperymentując z ciemnymi stronami własnej 
natury wierzy, że studiuje istotę współczesnej mu epoki. Dla 
pierwszego krępującym więzieniem jest panujący system 
społeczno-polityczny, jaki należy za każdą cenę obalić. Dla 
drugiego więzieniem jest własne ciało, problemem - własna 
śmiertelność i całkowita obojętność natury na los jednostki; 
obojętność, przeciwko której buntuje się cala mocą swojej 
wyobraźni. Twarde zasady rzeczywistości i nieograniczoność 
władz wyobraźni. Rewolucyjna utopia i cynizm skrajnego in
dywidualizmu. Nóż i pióro. Jak dowieść, kto ma rację? Ła
twiej pewnie w uczonej rozprawie czy filozoficznym dialogu 
niż na teatralnej scenie, gdzie nadmiar teoretycznych zało
żeń, abstrakcyjnych argumentów i wykładni ideowych postaw 
grozi przerostem gadania nad działaniem i płynącą stąd śmier
telną nudą. Peter Weiss postanowił jednak napisać dramat 
i przyznać trzeba, że miał genialny wręcz pomysł na to, by 
drętwotę ideologicznych sporów zamienić na żywe mięso 
teatru. 
W skracanym dla wygody do postaci Marat/Sade tytule dra
matu Weissa nazwisko Marata oddziela od nazwiska de Sa
de'a jedynie znak zwany po polsku ukośnikiem, sugerując 
bezpośrednią konfrontację między równorzędnymi bohatera
mi. Pełna wersja tytułu jednak, barokowo wręcz rozbudowa-

nego, jasno wykłada skomplikowaną strukturę "szkatułkowej" 
akcji. Na scenie przecież - niby rosyjskie baby w babie -
fikcyjne światy ukrywają się we wnętrzu innych fikcyjnych 
światów. Jesteśmy w przytułku Charenton w piętnaście lat 
po krwawej rewolucji, której jednym z przywódców i póżniej 
ofiar był Jean-Paul Marat. Tamte rewolucyjne ideały ponoć 
nie tylko ocalił, ale również zrealizował miłościwie teraz pa
nujący cesarz Napoleon, którego najbardziej charakterystyczną 
pozę tak lubi przybierać dyrektor przytułku Coulmier. A ponie
waż dla władz obłąkanymi są także ci, którzy buntują się wo
bec panującego systemu, wśród pacjentów Charenton zna
lazł się markiz de Sade, własnoręcznie napisanym i wysta
wionym dramatem na temat ostatnich godzin życia Marata 
uświetniający obchody państwowego święta dla dyrektora, 
jego rodziny i zaproszonych gości. Nie dość na tym - na sce
nie oglądamy także rojenia gorączkującego Marata. Zespól 
de Sade'a składa się oczywiście z pacjentów przytułku 
(w tym także kilku "nieprawomyślnych" aktorów z jakiejś wę
drownej trupy) tak dobranych, by ich choroba korespondo
wała z dyspozycją scenicznej postaci. Stąd Marata gra, na 
przykład, pacjent cierpiący na schorzenia skóry, leczony ką
pielami wodnymi. Informuje nas szczegółowo o tej zasadzie 
doboru "aktorów" do ról jeszcze przed rozpoczęciem akcji 
sztuki markiza sceniczna postać, zwana Wywoływaczem. 
Przedstawienie de Sade'a przypomina zatem mniej tradycyj
ny spektakl teatralny niż rodzaj psychodramy, w której uczest
nicy - można powiedzieć - grają samych siebie w założo
nych okolicznościach, odreagowując własne stresy, lęki i trau
my. Fikcja przylega tu na tyle blisko ciała rzeczywistości, że 
co chwila grozi przerwaniem spektaklu. Lunatyczka, obsa
dzona w roli Corday, wciąż zapomina swoich kwestii i zapada 
w śpiączkę, zaś były ksiądz, a obecny radykalny socjalista, 
zamiast roli wypowiada własne rewolucyjne poglądy, zmu
szając dyrektora do interwencji i ponawianych gróźb zerwa
nia spektaklu. W dodatku znajdujący się za plecami grają
cych główne role pacjenci przytułku, oddający się swoim 
maniom i tikom, co jakiś czas dają się ponieść ferworowi 
scenicznej akcji, dopominając się o własne prawa do wolno
ści. Wewnętrzne napięcie akcji rodzi się tyleż z przedstawio
nej historii zabójstwa Marata, co możliwej w każdej chwili 
katastrofy przedsięwzięcia de Sade'a. 



Dyspucie Marata i de Sade'a przeciwstawia zatem Weiss bo
gaty inscenizacyjnie nurt akcji, w którym przygotowane we
dle scenariusza sytuacje przeplatają się z elementami praw
dziwego życia przytułku, aktualnych interwencji dyrektora 
w funkcji cenzora i de Sade'a jako reżysera w tok przedsta
wienia oraz takich scen z teatralnej "kuchni", które zwykle 
przed okiem widza pilnie chronią kulisy i aktorskie garderoby. 
Zaznaczone tak precyzyjnie w rozbudowanym tytule kolejne 
poziomy scenicznego świata w czasie trwania akcji nieustan
nie się przemieszczają, nakładają na siebie i wzajem podwa
żają. I właśnie płynność oddzielających je granic sprawia, że 
szpital wariatów staje się metaforą obłąkanego świata, a in
gerencje dyrektora, wspomaganego przez pielęgniarzy, do
wodzą konieczności rewolucyjnego przeciwdziałania tak 
w Charenton, jak poza nim. Zapominamy również, że siedzą
cy w wannie Marat to jedynie postać w sztuce napisanej przez 
markiza de Sade'a, że wypowiada napisane dlań kwestie. Nie
ustanne przemieszczanie się płaszczyzn światów przedsta
wionych nie tylko stawia ich twarzą w twarz, stwarzając po
zór równorzędnej wymiany zdań, ale również wyjmuje przed
stawioną przez de Sade'a Rewolucję Francuską z historycz
nego kontekstu, zmieniając w sprawę aktualną tyleż dla pa
cjentów przytułku w Charenton, co dla nas, widzów, siedzą
cych za plecami dyrektora i jego gości. 
Peter Weiss pisał Marata/Sade'a na początku lat sześćdzie
siątych, na fali narastającej rewolty kontrkultury. Kolejne wer
sje tego dramatu dowodzą nie tylko coraz wyraźniejszej poli
tyzacji jego światopoglądu, zapowiadającej akces do sił lewi
cy. To także próby utrzymania aktualności scenicznej akcji, 
by potrafiła znaleźć bezpośredni odzew ze strony widowni. 
Wystarczy posłuchać powtarzanych kilkakrotnie przez chór 
kwestii: „Maracie co się stalo z naszą rewolucją I Maracie 
my nie chcemy już czekać na jutro", zakończonych radykal
nym wezwaniem: „I dzisiaj chcemy widzieć obiecaną zmia
nę." Czyż daleko im do tego podstawowego gestu kontrkul
tury, który jej czołowa teatralna grupa, Living Theatre, wyra
ziła najlepiej w tytule ich najważniejszego spektaklu Paradise 
now (Raj teraz). „Co się stalo z naszą rewolucją?" -to pyta
nie pada w dramacie Petera Weissa tyleż z ust bohaterów 
sztuki de Sade'a w 1793 roku, co z ust pacjentów przytułku 
Charenton w 1808 roku, a wyraża przecież także frustracje mło-

dych ludzi w 1963 czy 1968 roku, których rodzice zaprzepa~ 
ścili powojenne szanse na zmiany. I oni wszyscy powtarzali 
jednym głosem: ,,/dzisiaj chcemy widzieć_ obiecaną z"!ianę!" 
Raj kazał na siebie czekać tak w 1793, 1ak w 1808 1 1968 
roku. żar jego mitu wypalił się bodaj doszczętnie podczas 
paryskiego Maja, wpisując rewolucyjny zryw na listę utopii, 
z którymi koniec XX wieku ostatecznie się pożegnał. Poże
gnał się także - choć nieco później - z utopią _rewolu~ji w tych 
krajach, których żelazna kurtyna skutecznie broniła przed 
wezbraną falą i gorzkim rozczarowaniem kontrkultury. Wy
gląda więc na to, że historia rację przyznała markizowi de 
Sade, jego cynicznemu i skrajnemu indywidualizmowi. Nad
szedł koniec zbiorowych eksperymentów, pozostały nam pry
watne, pokątne doświadczenia na sobie i bliźnich. Tym sa
mym dzisiejszemu teatrowi nic po tekście Marata/Sade'a, który 
- pozbawiony tego istotnego elementu, jakim jest społeczny 
kontekst dyskusji nad racjami rewolucji - zmienia się jedyni~ 
w (efektowną scenicznie, być może) zabawę konwenciam1 
teatru w teatrze. Czy jednak tak jest rzeczywiście? Czy to aby 
nie kolejny mit czasów, które lubimy nazywać posthistorycz
nymi? 
„A więc widzą mnie państwo stojącego I przed nadal otwartą 
kwestią " - kończył markiz de Sade kwestię , którą przytoc~y
łam na początku. I może przedstawienie Tadeusza Bradeckie
go potrafi przekonać widzów, że dylematy Marata i Sade'a są 
nadal aktualne. 
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PETER WEISS 

MARAT/SADE 
Die Verfolgung und Ermordungfean Paul Marats dargestel/t durcb die Scbau
spielgruppe des Hospizes zu Cbarenton unter Anleitung des Herrn de Sade 

muzyka oryginalna 
HANS-MARTIN MAJEWSKI 

Przekład Andrzej Wirth 

!!! Jedna z najważniejszych sztuk XX wieku !!! 
Po raz pierwszy w Krakowie głośny dramat Petera Weissa, 
którego pełny tytuł brzmi: Męczeństwo i śmierć jean Paul 
Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Cha
renton pod kierownictwem pana de Sade. 
Przedstawienie rozgrywa się w całej przestrzeni Teatru im. 
Juliusza Słowackiego, wydobywając klimat niepowtarzalne
go wnętrza, nie mającego sobie równych w Polsce. Możli
wość spojrzenia na widownię, która okazuje się być sceną, 
z perspektywy sceny, która staje się widownią - jest dodat
kowym atutem tego barwnego, różnorodnego, wielowar
stwowego i zaskakującego spektaklu. Spektaklu, w którym 
wszystko jest poddane rytmowi muzyki niemal jak w musi
calu. Dzięki niezwykłej, ekstatycznej muzyce skomponowa
nej i opracowanej przez Grzegorza Turnaua, dzięki zna
komitym kreacjom aktorskim, wreszcie dzięki jawnej 
teatralności Marat/Sade staje się bardzo atrakcyjnym spek
taklem, który uwalnia i pobudza wyobraźnię widzów. 
Publiczność staje się świadkiem przedstawienia, przygoto
wanego przez jednego z najbardziej „wyzwolonych" ludzi 
XIX w. - markiza de Sade'a, w szpitalu psychiatrycznym 
w Charenton w 1808 r. Pacjenci odgrywają epizod z rewo
lucji francuskiej z 1793 r. związany ze śmiercią jednego z jej 
przywódców - Marata. Na tym tle zderzają się postawy dwóch 
wielkich indywidualności: Marata, który sens ludzkiej egzy
stencji widział w działaniach podporządkowanych zbioro
wości i de Sade'a, dla którego najważniejsza była indywidu
alna wolność bez granic. 
Dramat stawia pytania ważne dzisiaj: „Maracie, co się stało 
z naszą rewolucją?!" . 

Sztuka zawdzięcza swą sławę znakomitej prapremierowej 
realizacji Konrada Swinarskiego w berlińskim Schiller -The
ater (1964) oraz wybitnej realizacji teatralnej i filmowej Pete
ra Brooka. 

Ili Ten spektakl koniecznie musisz zobaczyć !!! 


