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JAN KOPROWSKI 

SZTUKA O MltOśCI I CIERPIENIU 

Fryderyk Schiller, najwybitniejszy obok Goethego 
przedstawiciel literatury niemieckiej, żył na prze
łomie dwóch epok: klasycyzmu i romantyzmu . 
„Okres burzy i naporu" (Strum und Drang-Perio
de) wyraził się dobitnie w jego baliladach, dra
matach, pracach poświęconych historii i este
tyce. Urodzony w połowie osiemnastego (1759), 
zmarły w początkach dziewiętnastego stulecia 
(1805) był nieprzejednanym wrogiem feudalnej 
tyranii.na co wpłynęły zarówno jego osobiste 
losy jak i nabrzmiewające w Europie (głównie 
we Francji) ruchy wolnościowe i rewolucyjne. 
Już w pierwszym swoim dramacie „Zbójcy" 
(wystawiony w Polsce w 1803 roku pt. „Rabu
sie)", który poeta zaczął pisać mając zaledwie 
lat siedemnaście, doszedł do głosu bunt prze
ciwko krępującej wolę jednostki niesprawiedli
wośc i społecznej. Franciszek Moor, szfiachetny 
zbójca, ustanawiający własne prawa i gromiący 
w patetycznych i podniosłych słowach, pełnych 
r:nł?dzieńczej siły, ·niegodziwości ówczesnego 
sw1ata, pozyskuje sympatię i przychylność wśród 
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młodego zwłaszcza pokolenia. „Zbójcy" odegrn
ją wielką rolę w epoce romantyzmu (również 
w Polsce), stając się symbolem walki o nowe 
wartości duchowe i moralne. 
Spośród wiel·u dramatów, które Schiller napisał, 
największvm jednak powodzeniem cieszyła się 
i cieszy p~ dziś dzień „Intryga i miłość". Należy 
ona do żelaznego .reperi'uar-u teatralnego w Niem
czech i innych krajach, Polski nie wyłączając . 
Tę „mieszczańską tragedię", jak nazwał ją sam 
poeta, Fryderyk Engels określił jako „pierwszy 
niemiecki dramat tendencyjny." ,.Intrygę i mi
łość" napisał Schiller w r. 1783, gdy pełnił obo
wiązki dramaturga w mannheimskim teatrze 
Znał już jako tako scenę i wiedział sporo o życiiu, 
bowiem miał za sobą służbę lekarską w wojsku, 
areszt i zakaz pisania, wydany przez księcia 
Karola Wirtemberskiego. 
„Intryga i miłość" (przetłumaczona poraz pierw
szy na język polski iprzez Józefa Korzeniowskiego 
pt. „Podstęp i miłość") jest z pewnością utwo
rem dojrzalszym niż „Zbójcy". Zawierając podob
ny ładunek ideowy, co poprzednie utw:)ry poety, 
odznacza się ona większym realizmem i l<onkret
nością obserwacji. Konflikt o zakroju tragicznym 
między parą kochanków o nierównym starcie 
i możliwościach społecznych, surowy osąd moral
ności arystokracji i intryg dworskich - świadczyły 
o wielkiej odwadze autora sztuki, a ta1kże o wiel
kim }ego ta1lencie scenicznym. Z ipunktu widze
nia aktorskiego każda rol.a w „Intrydze i miłości" 
zasługuje na uwagę i każda warta jest zagrania. 
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Ni·ewiele mamy takich sztuk w ·repertuarze świa
towyim. 
Jak głosi legenda, ·pomysł do „Intrygi i miłości" 
nasunął s·ię SchHlerowi w czasie odsiadywania 
kmy w areszcie za samowolny wyjazd do Man
nheimu na przedstawi·enie „Zbójców". Za wzór 
posłużyły mu stosunki, panujące na dworze księ-

. cia Karola, a jednocześnie postanowił wpleść 
w akcję sztuki krążące po Wirtembergii opowia
dania i p·lotki, rozgłaszane przez różnych ludzi; 
m. in. prz·ez jego przyjaciół. 

Pierwsze przedstawienie (prapremiera) „Intrygi 
i miłości" odbyło się 13 kwietnia 1784 roku we 
F.rank1furcie nad Menem, w dwa dn·i później 
wystawił ją teatr w Mannihei•m. P·ubMcmość przy
jęła przedstawienia bardzo gorąco, a obecny na 
premierze Mannheimskiej Schiller mógł cieszyć 
się jej niewątpliwym powodzeniem. W Pol.sce wy
stawiono „Intrygę i miłość" po rnz pierwszy 
w 1818 roku. P·otem ,zaczął się jej triumfalny marsz 
przez wszystkie sceny kraju. W „Intrydze i miło
ści" występowaM ·najwybitniejsi ·aktorzy polscy 
a główne jej mle mają wspaniałe wręcz tradycje 
wykonawcze. Dość powiedzieć, że Ludwik Solski 
grał Milllera, Aleksander Węgierko - Ferdyna·nda, 
Władysław Grabowski i Aleksander Zelwerowicz 
- Kolba, Maria Gorczyńska, Maria Malicka 
i N.ina Andrycz - Lady Milford, a sama Helena 
Modrzejewska - Luizę. 

Teatr, wprowadzający dzisiaj „Intrygę i miłość" 
do swego repertuaru oddaje podwójną przysłu
gę: raz aktorom, którzy mają się w czym „wy-
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grać," a dwa - publiczności, która ma sposob
ność obcować z dziełem wielkiego talentu i wiel
kiego serca. Swiat dawniej nie był ta'ki dobry, 
jak niektórzy skłonni są czasami sądzić. Literat·u
ra, która stanowi dokument czasu, przekazuje 
prawdę o ludziach swojej epoki, ich życiu i sto
sunkach społecznyoh. 

„Intryga i miłość" będąca dokumentem przemi
nionej dawno ery feudalizmu ni·emieckiego, przy
nosi również, jak każde dzieło wybitne, wartości 
ponadczasowe i ponadhistoryczne: prawdę o I u
dzki m cierpieniu . 
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, , Fryderyk Schiller 
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T. BOV-ŻELEŃSKI 
O „INTRYDZE I MIŁOŚCI" 

Cóż za zuchwalstwa tego 1młodego Sch illlera ! 
c _o . za ~oliczki d~ne temu, co każda epoka 
osm1,ela się nazywac „porządk i em społecznym"! 
„Nierządnica" i loka~ - oto trybunał wydający 
wyrok na pomazańca bożego w scenie, gdy 
kamerdyner iksięcia przynosi jego kochance 
ks ! ążęce bryi.anty. Od niego dowiaduje s i ę Lady 
M11lford, co jest ceną tych brylantów: i'lu synów 
wydar~o rodzicom, aby ich sprzedać do wojska! 
sa.m .ow ·lokaj .- to ojciec, który stratą dwojga 
dz1ec1 przyczynił się do ich ceny. 
I tych dwoje pokrzywdzonych - bo i Lady M.ilford 
jest na inny S!posób raczej ofiarą niż wspólnicz 
ką - stanowi w tej chwili trybunał ll·udzkiego 
S<u~i enia, przed którym staje ów książę, niewi 
d.z1a·lny p~ze7 oałą sztUikę, ale sprawca wszyst
kiego zła, ktore się spełnia w imię ,,racji stanu", 
będąc w istocie rncją rozpusty i zbrodni. Zdu
mieniem przejmuje śmiałość, jaką było w owym 
czasie wystawien ie podobnej sztuki. Jeżeli Beau
marchais omal! nie odpokutował swojej więzie
niem, na jakież niebezpieczeństwa narażał się 
ten młody dezerter, którego sam Goethe, właśnie 
wohodzący w krąg swego olimpijskiego zrówno
ważenio, uważał dość długo za bolszewika! 

1925 
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Po „Zbójcach", tej zdumiewającej eksplozji 
dwudziestoletniego geniuszu, - „Intryga i mi 
łość"stanowi jeszcze zuchwalszy krok naprzód. 
W „Zbójcach" było wiele niedomówień, które 
współcześni sł·uchacze rozumieli zresztą dosko
nale. Poprzez domowy konflikt Moorów widziano 
zbrodnie i nadużycia feudalnego systemu. W no
wej sztuce młody autor uderza wprost: łotr mi
nister, głupiec marszałek dworu, książęca ko
chanica tuczona krwią ludu, nikczemność zau
szników, rhandel ludźmi, przedajność sumień, -
i, poza sceną, niewidzialna ale wszechobecna 
ku1kła książęca, śmieszna zarazem i groźna. To, 
co w „Zbójcach" było tylko epizodem, - k·rzywda 
młodego Kosińskiego i jego narzeczonej - staje 
się główiną treścią mieszczańS<kirej tragedii, jork 
„Intrygę i miłość" nazwał a·utor w podtytule. 

1934 
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MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWćRCZO~CI 
FRYDERYKA SCHILLERA 

10.11.1759 - Fryderyk Schiller urodził się 
w Marbachr ·nad Neckarem 
jako syn lekarza wojskowego. 
Do szkół chodził w Ludwigs
burgu a następnie w Stutt
garcie. 
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1781 - Powstaje pierwszy dramat 
„Zbójcy", którego prapre
miera odbyła się w Mann
heimie 13.1.1782 r. 

1782 - „Fiesco". 

1783 - „Intryga i miłość" pierwotnie 
zatytułowana „Luiza Miller". 

1788 „ Don Ka rlos". 

1790 Ożenił się z Chrarlottą von 
Lengefeld. 

1792 Otrzymał obywatelstwo hono
rowe Republiki Francuskiej. 

1794 -

1798 -

1799 

1801 

1804 

1805 

9.5.1805 

Przyjaźń z Goethem . Wspólna 
praca przy redagowaniu za-
łożonego przez Schillera 
czasopisma artystycznego 
„Die Horen" a później 
„Musenalmanach". 
Trylogia „Wallenstein" {po
szczególne jej części : „ Obóz 
Wallensteina", „Dwaj Picco
lominiowie" 1 „Śmierć Wal
lensteina"). 
Przeprowadzka na stałe do 
Weimaru. 
„Dziewica Orleańska" 
i „Maria Stuart". 

" 
Wilhelm Tell" i „Narzeczo-

na z Messyny". 
Praca nad „Dymitrem" {Sa
mozwańcem). 

Śmierć Schillera w Weimarze. 

Opracował Jan Koprowski 
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W NASZYM REPERTUARZE 

A. Fredro - ZEMSTA 

J. Gorczycka - ODMIENIEC 
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