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wraz z Adamem Milllerem cza
sopismo literackie. 

Z kolei ogłosił nowe dramaty: 
„Penthesileę", historię nieszczę
śliwie .zakochanej w Achillesie 
amazonki i „Kasię z Heilbronn, 
hymn na cześć stałej miłości, 
której nawet zckada nie może 
zachwiać. Sztuka znowu posia
da rysę konstrukcyjną, wynikłą 
stąd, iż Klei.sit pierwotną postać 
rywalizującej z Kasią roman
tycznej syreny, ze względów 
scenicznych za:Sitą•pił ułomną i 
maskującą swe defekty fizycz
ne baronówną Kunegundą von 
Thunneck. 

W czasach wojennych nędza 
coraz to bardziej dawała się 
Kleistowi we zna-ki. Do tego do
szła jeszcze jego ntieszczęśHwa 
miłość do Julii Kun.ze, która 
wyszła jednak ·za mąż za bo~a
tego ziemianina. Nie miał rów
nież pisarz ·szczęścia z nDwyrni 
swymi dramatami. Na próżno 
zabiegał w 1809 r. o wystawienie 
swej tragedii noszącej tytuł: 
„Bitwa w Lesie Teutoburn'kim", 
w którym niedwuzna•cznie wzy
wał swych rodaków . do wypę
dz.enia najeźdźców. Bez echa mi
jały również płomienne i gnie
wne wiersze patr1otyczne. 

N a wi:adomość o wystąpieniu 
Austrii przeciw Napoleonowi pi
sarz wyruszył do Pragi, znalazł 
się nawet na polu bitwy pod 
Wagram. Klęska Austrii przy
prawiła go o nawrót choroby, 
pod •koniec roku je::lnak powró
cił do Niemiec, wydał szereg no
wel i w krótkim czasie ukończył 
ostatni swój utwór: „Księcia von 
Homburg", narodowy dramat 

o wyższośc~ prawa i obowiązku 
nad indywidualnymi dążeniami 
jednostki. Ale żadna z tych 
sztuk n:ie trafiła na scenę, zmar
ła ponadto królowa, ostatnia 
ouiekunka poety, cenzura zmu
siła w 1811 r. wy<lawane przez 
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StronrL tytutowa I wydania 
„Rozbitego dzbana" Kleista 

Kleista pismo: Berlińską Gaze
tę Wieczorną do milczenia. Po
eta wyczerpał swe siły w walce 
z niepTZychylnością epoki i 
przerwał swoją działalność pi
sarską. Rozpoczął jesz·~e stara
nia o jakiś urząd, zresztą bez 
rezultatu. Zawiodła wre3Zcie 
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Rys, A. MenzeL 
Scena z „Rozbitego dzbana" 

śmie~ci rodziców opiekowala si1; 
z ni~zwykłym poświ ęcenier.1 
choru1ącym czr;s to bratem, w y 
ruszył do Paryża, potem zaś do 
Szwajcar~i, gdzie postanowił sin 
osiedlić . Zrazu przebywał ,~ 
Bernie, następnie zaś w Thun . 
ą,dzie zamieszkał samotnie n~ 
wysepce Delosea, jedynie w to
warzystwie młodziutkiej córki 

rybaka, Magdaleny Stattler 
uwiecznionej później w postaci 
Ewy w „Rozbitym dzbaniie". 
Jednocześnie zerwał narzeczeń
stwo z Wilhelminą Zenge, któr::i 
me chciała zgodzić się na wieś
niaczy, skromny tryb życia, 
które postanowił wieść w 
Szwarcarii. 

_W 1802 r._ ukończył tutaj pa 
wielu przerobkach swą .pierw
szą tragedię: „Rodzinę Schrof
fensteinów" , wydaną bezimien-

nie w następnym roku. Dzieło 
to - pisane całkowicie w sty
lu romantycznym, naw.iązuje p0 
części do Szekspira, zwłaszcza 
do „Burzy" i „Rome:i. i Julii", 
po części do „Wallensteina " 
Schillera. 

Jest to średniowieczna histo
ria rycerska , oparta na motyw'.c 
skłócenia się dwóch gałęzi tego 
samego rod u, boga to rozbudo
wanym przez oryginalną wy
obraźnię pisarza. 

Utwór obfituje w liczne pięk
ne sceny, zwłaszcza miłosne, aJe 
załamu : c si.q nieco na jed
nym szczególe konstrukcyjnym. 
osłabiającym siłę tragizmu v.; 

Rys. A Menzel 

Scena z „Rozbitego dzbana". 

zakończeniu. Mianowicie młodzi 
bohaterowie Ottokar i Agniesz
ka, kochający się wbrew wro-

„ 

g.i.e.i postawie swoich rodziców, 
pragnąc UJSC przed pościgiem, 
zamieniaJą wzajemnie szaty i 
wówczas giną nieszczęśliwie z 
rąk własnych ojców. ' 

Wszystko to jest bardzo nie-
prawdopodobne, a scena prze
b·ierania się w teatrze - nie do 
wystawienia; poza tym zaś Otto-
kar w kobiecym stroju staje si,, 
wbrew intencji autora postac:ą 
nieco komiczną. Mimo to sztuko 
sprawiła w Niemczech silm~ 
wrażenie jako dzieło prawdz'
wego romantyzmu, konkuru
jące przy tym swy1n rozma 
chem z teatrem Szekspira. 

Kleist natychmiast przystąµ1 l 
clo nowej pracy i podjął potęż
ny zamiar stworzenia w następ
nym dziele syntezy tragedii 
starożytnej i szekspirowskiej. 
Od czasu napisania „Goetza von 
Berlichingen" przez Goethego , 
który pierwszy dał Niemcom 
sztukę wzorowaną na teatrze 
elżbietańskim i od chwi1i, gdy 
Schiller w „Oblubienicy z Mes
syny" stworzył nowoczesny 
wzór klasycznej tragedii, spra
wy te interesowały pisarzy Eu
ropy, pierwszy jednak Kleis t 
postanowił stopić w jedność oba 
te wielkie schematy. 

Zamiar niestety nie powiódl 
się. Przez długi czas chorobl.i'wi e 
ambitny pisarz mocował si~ z 
obraną formą i liczne nieudane 
próby w tej dziedzinie przypła
cił chorobą powstałą wskutek 
przepracowania. Zamierzonym 
dziełem był „Roberit Guiskard" 
- historia wodza Normanów, 
który dąży do wielkiego celu. 

do zdobycia Bizancjum i de 
stworzenia nowego imperium 
Bohater zaraża się dżumą, lecz 
nawet wówczas próbuje jes·zcze 
szczęścia w bitwie, umierając 
u progu zwycięstwa. Zaprzy
jaźniony z Kleistem słynny po
eta, Wieland znał fragmenty 
Guiskarda i uważał, że młody 

A. Muszyński. Projekt kos.liumu 
Bernardci 

dramaturg przyćmi tym dzie
łem sławę Goethego i Schillera 
P roba nie dała rezultatu. Pisarz 
leczył się przez k<illrn miesięcy 
w Bernie, po czym z siostrą 
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wrócił do Niemiec przenosząc 

się z miasta do miasta. Jeszcze 
raz wróoił do Szwajcarii, zawę
drował nawet do Mediolanu i 

A . Muszyński. Projekt kostiumu 

Adama 

z powrotem przez Genewę ru
szył do Lyonu i Paryża , gdzie 
po dwuletniej pracy bliski obłą
kania spalił rękaipis i postano 
wił popełnić samobójstwo. Do 
tego wprawdzie nie doszło, lecz 
pisarz przyipłacił swe wysi~ki 
trwającą 5 miesięcy chorobą . 7, 
„Roberta Guiskarda" ocalało 
przypadkiem jedynie 500 wier
szy, z których nie wiele można 
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wywnioskować o dalszych za
mierzeniach autora. 
Poznać można tu jedynie me

todę autora, wzorowaną w pew
nej mierze na tragikach staro
żytnych, z1właszcza na Sofokle
sa „Króla Edypie", ~nianowicie 
przesunięcie początku sztuki do 
punktu kulminacyjnego i umie
szczenie całej akcji w ekspozy
cji rozwijanej stopniowo prze:~ 
wszystkie sceny dzieła. W tych 
warunkach sztu}rn zawiiez:ała 
jedynie rozwiązanie węzła dra- · 
matycznego. W podobny sposób 

A. Muszyński. Prnjekt kostiumu Ew y 

pisane są często również póź
niejsze utwory Kleista, czego 
przykładem „Rozbity dzban". 

J ednakźe po tych tragicznych 
próbach Kleist obiecał siostrze 
porzucić literaturę i rzeczywi
ście przyjął urząd kontrolera 
oóbr, do cz2go zmusiła go coraz 
dotkliwsza bieda. W 1805 r. 
znalazł się Kleist w Królewcu, 
ale już w następnym roku, 
otrzymawszy o·d królowej nie
wielką pensję , rzuca urząd i pi
sze słynne swe nowele: „Trzę
si enie ziemi w Chile" oraz „Mar
kizę von O ... " Ta o:: tatnia no
wela budz iła wówczas treścią 
swą powszechne zgorszenie. 
Niezamężna markiza powiła bo
wiem dziecko, lecz nie ma naj
mniejszego pojęciia , •kto jest je
go_ ojcem. Wobec tego ogłosze
niami w gazetach wzywa nie
znanego o·jca, aby się ujawnił. 

Z kolei Kleist zajmuje się 
wolnym przekładem „Amfitrfo
na" Moliera, kończy rozpoczętą 
jeszcze w Szwajcarii, a potem 
częściowo w Dreźnie kontynuo
waną pracę nad „Raz bitym dzba
nem", rozpoczyna nową trage
dię pt. „Penthesilea" i pisze swe 
najdłuższe opowiadanie pt. „Mi
chael Kohlhaas" o prostym czło
wieku, który daremnie szuka 
u ówczesnych władz zadość
uczynienia za wyrządzone mu 
krzywdy, wobec czego buntuje 
się i sam się mści na sprawcach 
swoich rnieszczęść. 

„Michael Kohlhaas" to gniew
ne oskarżenie bezprawia i prze
kupstwa ówczesnej epoki. Ten 
sam problem satyrycznie ujęty 
i przeniesiony w inne holender
skie środowisko, zawarty zo.stał 
w „Rozbitym dzbanie". Sztuka 
uka,zuje nam wieś osiemnasto
wieczną i panoszącego się tam 

sędziego , który z chęci użycia 
dopuszcza się drobnych i wię
kszych bezprawnych czynów, li
cząc przy tym na bezkarność , 
gdyż szantażem zapewnił sobie 
milczenie znaj~cej jego sprawki 
prostej, szlachetnej dziewczyny 
wiejskiej. Nawet inspektor są
dowy, który rozszyfrowuje ła
two przestępstwa sędziego Ada
ma, gotów jest dla zachowania 
autorytetu sądu zatuszować 
sprawę 1i dopiero całkowite , pu-

A. Muszyński. Projekt kostiunw 
matki 

bliczne ujawnienie przestępstw 
zmusza gc do ingerencji. 

Sztuka, napisana zręcznie , z 
werwą i humorem, była je
dynym dziełem Kleista , które 
trafiło iz-resztą bezimiennie na 
scenę w Niemczech. Reżyserem 
był sam Goethe, ale inscenizacja 
ta skończyła się fiaskiem arty-

9 



stycznym. Goethe nie był bo
wiem odpowiednim il'eżyserem 
w lekkiej roman tycznej kome
dii, poza tym zaś utwór otrzy
mał bardzo słabą obsadę aktor
:,; ką . Jak wynika z wypowiedzi 
Goethego, jego stosunek do 
sztuki Kleista nie był całkowi
cie szczery, Kleist zaś, swoim 
niepohamowanym zwyczajem 
obra2ił się śmiertelnie na Goe
thego. Wyrazem tego były ogło
szone przez niego fraszki, ata-

między autorem i społeczeń~ 
stwem. Pogłębiła tę przepaść 
jeszcze bezkompromisowa bojo
wa postawa Kleista w okresie 
wojen napoleońskich. W 1806 r . 
Prusy zostały pokonane i odtąd 
prowadziły politykę ugodową 
i współpracowały z wrogiem 
narodu . 

Kleist daremnie wzywał do 
walki z najeźdźcą , lecz jako 
piewca wolno§ci i swobody na-

Scena z „Rozbitego dzbana". Rys. A. Menzel 

kujące Goethego i ośmieszające 
jego życie prywatne. Niestety 
zraził sobie tym Kleist opinię 
publiczną, wskutek -czego wy
dawane w tym czasie przez nie
go czasopismo „Phoebus" stra
ciło popularność i upadło. Nara
stał wskutek tego rozdźwięk 
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rodowej, nie znajdował nigdzie 
zrozumienia. W 1807 r. pisa,rz 
udał się do Berlina, tutaj jed
nak przez pomyłkę wzięto go 
za szpiega i wywieziono do 
Francji, gdzie przez dłuższy czas 
był internowany. Po powrocie 
osiedlił się w Dreźnie , wydając 
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ostatnia nadzieja na przyjęcie 
do armii, w której poeta pragnął 
walczyć o wyzwolenie Niemiec. 
Król Fryderyk Wilhelm III za
warł bowiem właśnie pakt z 
Napoleonem, a ginąć za ces9.rza 
w walce przeciwko Rosji pisa rz 
nie miał ochQty. Kleist ode
pchnięty przez społec zer'J. s two , 
opuszczony również przez rodzi
nę, pozbawiony w~zelkiego opar
cia, . poznał w owym czasiP. pię
kną Henriettę Vogel, nieuleczal
nie chorą na raka. Oboje pQsta
nowili umrzeć. Dnia 21 listopa
da 1811 r. nad brzegami jeziora 
W anm:ee koło Poczdamu pisarz 
zastrzelił przyjaciółkę i siebie, 

załatwiwszy poprzednio spokoj
nie wszystkie swoje ostatnie 
sprawy. 

Umarł częściowo z własnej 

winy, skłócony z ludźmi na sku
tek swego n ieposkrom.ionego 
gwałtownego charak teru, w du
żej m:erze jednak z winy ówcze
snego społeczeństwa niemiec
kiego, które nie uznawało naj
bardziej patriotycznego z pisa
rzy niemieckich. Większość jego 
dzieł posiada wprawdzie po
ważne błędy, na wszystkich jed
nak znać piętno geniuszu. 

Alfred Kowalkowski 

Bohaterowie „Rozbitego dzbana". Rys. A . Menze! 

Następna premiera sceny toruńskiej: 

Jarosław Iwaszkiewicz 

LAT O w NOHANT 
(komedia w trzech aktach) 

Reżyser · 

Maria d'Alphonse 

Scenogra f 

Antoni Muszyński 
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