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Cofnijmy czas o lat przeszło dwieście, aby zna
leźć się w miasteczku Marbach w Wirtembergii. Tam, 
w rodzinie wojskowego felczera, 10 listopada 1759 
roku przyszedł na świat Fryderyk Schiller. Dojrze
wał w ponurych promieniach ówczesnej historii. Jego 
ojciec był uczestnikiem różnych kampanii wojen
nych, m. in. wojny siedmioletniej. Brał w nich udział 
z rozkazu księcia wirtemberskiego, Karola Eugeniu
sza, który zyskał sobie miano jednego z najokrutniej
szych władców w dziejach feudalizmu niemieckiego. 
To właśnie Karol Eugeniusz sprzedawał hojnie swych 
poddanych chłopów jako żołnierzy innym państwom. 
Dziesięć lat więził w twierdzy Hohenasperg poetę 
Daniela Schubarta (co nie przeszkodziło okrutnemu 
i chciwemu władcy wydać wiersze więźnia w ksią
żęcej drukarni i ... zagarnąć zyski ze sprzedaży książ
ki). 

Niewesoły los czekał i Fryderyka Schillera. Na 
zurządzenie księc~a wirtemberskiego wstąpił Schiller 
do wojskowej akademii w Stuttgarcie. Panov.rał w niej 
żelazny rygor, który miał uczynić z młodzieży ślepych 
służalców feudalnego władcy. „W ten sposób - pisze 
Franciszek Mehring w dziele „Dzieje Niemiec od 
schyłku wieków średnich" - zrabowano młodemu 
Schillerowi osiem drogocennych lat 'życia: w wieku 
od dwunastego do dwudziestego roku życia zdany był 
na łaskę i niełaskę „starego Heroda", jak Schiller 
później nazywał księcia który był udręką jego mło
dości. 

Nie było w ówczesnych, podzielonych Niemczech 
!?iły, która by zdołała obalić gnijący porządek feudal
ny. Nie było po prostu silnego mieszczaństwa, które 
we Francji, w oparciu o masy ludowe, zburzyło nie
nawistną Bastylię. Na tle tej konkretnej sytuacji his
torycznej trzeba rozpatrywać treść ideową „Sturm 

und Drang - Periode" (okres burzy i niepokoju), 
ruchu kulturalnego, który odzwierciedla w latach sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku fer
menty ideowe w Niemczech. W tej sytuacji rozumie
my ówczesne i późniejsze sprzeczności ideowe w 
twórczości Schillera, zarówno jego namiętny bunt 
przeciwko feudalnej przemocy, jak i utopijne marze
nia o „królestwie piękna", które ma zapewnić szczęś
cie ludzkości jakby poza okrutnymi prawami historii. 

Z buntu przeciwko samowoli i okrucieństwu feu
dalnych książątek, przeciwko zacofaniu społecznemu 
i kulturalnemu, przeciwko rozbiciu narodowemu, 
przeciwko całemu ubóstwu ówczesnego życia w Niem
czech, z buntu, który skutkiem słabości mieszczań
shva niemieckiego nie mógł przemienić się w burzę 
rewolucyjną, zrodził się okres „Sturm und Drang" 
i jego literatura. Cechowały tę literaturę namiętny 
protest przeciwko panującemu porządkowi społeczne
mu i zarazem sentymentalno - utopijne marzenia 
o powrocie do natury. Były w niej elementy ostrej 
krytyki kościoła podpory murszejącego gmachu feu
dalnego, i próby racjonalistycznej krytyki nierów
ności społecznej, i obrona elementarnych uczuć ludz
kich deptanych przez porządek feudalny. 

Z tego buntu zrodziły się dwa klasyczne utwory 
okresu burzy i naporu. „Gotz von Berlichingen" i 
„Cierpienia młodego Wertera" oraz młodzieńcze dra
maty Schillera. 

W roku 1777 zaczął Schiller pisać „Zbójców". Był 
wówczas jeszcze uczniem akademii lekarskiej z ko
nieczności a z zamiłowania żarliwym czytelnikiem 
Plutarcha i Rousseau'a. W tymże roku książę wir
temberski uwięził postępowego poetę Schubarta. Ży
cie i książki pogłębiły nienawiść młodego poety do 
feudalizmu. W roku 1799 ukazał się „Natan mędrzec" 
Lessinga, dzieło wyrosłe z racjonalistycznych trady
cji 08wiecenia, piękny i mądry protest pisarza prze
ciwko nietolerancji religijnej. W roku 1781 Schiller 
ukończył i wydał „Zbójców''. Premiera sztuki (znie
kształconej częściowo przez cenzurę) odbyła się w 
Mannheim w roku 1782. 

Wystawienie „Zbójców" wzbudziło entuzjazm. 
Rozgłos sztuki przekroczył niebawem granice Nie
miec. 

/ 



Historycy literatury wykazywali niejednokrotnie 
różnor~kie sł~bości artystyczne młodzieńczego drama
tu Sch~llera. Jak np. b;1"ak .dostatecznej motywacji psy
ch?logiczneJ w okreslemu postaci, prymitywny po
dział. bohaterów na ludzi skończenie złych lub skoń
czerue dobrych. Ale jeszcze w czterdzieści lat po uka
zaniu się „Zbójców" pisał młody Mickiewicz w liście 
do przyjaciela: 

„Szyller jest ~? d~wna moją jedyną i najmilszą 
lekturą. O tragedii Reiber (Rauber) nie umiem pisać. 
Żadna ani zrobiła ani nie zrobi na mnie tyle wrażenia. 
- trzeba tam ciągle być to w niebie to w piekle· nie 
masz środka ... " ' 

Po wystawieniu „Zbójców" stanęło przed Schille
rem widmo twierdzy Hohenasperg. Poeta we wrześniu 
r~ku 1782 opuścił potajemnie Stuttgart i szukał schro
~eni~ w sąsi~dnim księstwie, w Badenii. Rozpoczęła 
się ~lkule.trua tułaczka poety, połączona niejedno
~ot:iie ~ biedą, ale zarazem znaczona trwałymi osiąg
męc.iami artystycznymi. Już w roku 1782 napisał 
Schiller nowy dramat „Sprzysiężenie Fieska w Ge
nui", w którym sięgnął do czasów Odrodzenia i uka
zał walkę republikanów przeciwko tyranii. W roku 
następnym rozpoczął pracę nad nowym wielkim dra
matem „Don Carlos" (wydał go dopiero w roku 1787). 
W __ tym samym roku 1782 ukończył „Intrygę i mi
łosc". 

. z.anim zajJ?iemy się tym dramatem, odbądźmy 
~a3p1~rw pospi~szną wędrówkę po dalszych drogach 
zycia i twórczosci Schillera. 

W roku 1789 zaszła w jego tułaczym życiu zmia
na. Został powołany na katedrę historii na uniwer
sytecie w Je1?-1-e. (Wykład inauguracyjny poety -
profesora nosił tytuł: „Czym jest historia powszech
na i po co ją studiujemy".) 

. ~tudia histo.ryczne prowadził Schiller już daw
rueJ. Ale w Jerue ~ógł im poświęcić się w sposób sy
stematycz:iy. Ukonczył wówczas pracę „Dzieje woj
~y t~zyd~1~stoletn~ej". (1792 r.). W tym okresie zajął 
się rowmez badaruam1 nad estetyką. Pisma estetycz
ne Sc.hillera (jak np. „O estetycznym wychowaniu 
człowieka", „O poezji naiwnej i sentymentalnej") 
powstały . po~ wpływem myśli filozoficznej Kanta, a 
szcz~gólme _Jego poglądu, że nasze sądy estetyczne 
powinny byc „bezmteresowne", że - w konsekwen-

cji tego mniemania - najwyższą sztuką jest ta, któ
ra odrywa nas od rzeczywistości, bo jedynie wówczas 
doznania estetyczne mogą być w pełni czyste, nie za
kłócone stronniczością. 

Podkreślano wiele razy rzecz oczywistą, że mię
dzy tymi poglądami estetycznymi a praktyką twór
czą Schillera istnieje wyraźny przedział. Ale i u pod
staw schillerowskiej tezy, że przez kulturę estetycz
ną, przez piękno osiągniemy prawdziwą wolność, 
tkwiła myśl, która przewija się przez całą twórczość 
tego wielkiego przedstawiciela sztuki najgłębiej ide
owej, najpełniej i najszlachetniej stronniczej - myśl 
o wyzwoleniu człowieka z poniżenia i ucisku. Trium
fujący uparcie w Niemczech feudalizm skłaniał nie
kiedy tę zasadniczą myśl w kierunku „królestwa ułu
dy estetycznej" (jak nazwał estetykę Schillera Meh
ring) ale nie wprowadził do jego dramatów i wier
szy rezygnacji z walki o wolność. 

Lata pobytu w Jenie - to okres wzrastającej 
przyjaźni między Schillerem i Goethem, przyjaźni 
płodnej dla obu twórców, zamanifestowanej m. in. 
wspólnie pisanymi epigramatami o charakterze sa
tyryczno-polemicznym (tzw. „Ksenie", czyli poda
runki). Uderzały one ostro i celnie w nieuctwo i cy
nizm krytyki, w fanatyzm i obłudę. 

Lata studiów i pracy na uniwersytecie osłabiły 
początkowo działalność artystyczną poety. Ale boga
tą wiedzę historyczną wykorzystał on niebawem w 
trylogii dramatycznej „Wallenstein" („Obóz Wallen
steina'', „Dwaj Piccolomini", „Smierć Wallensteina"), 
Pisał ją w ciągu ośmiu lat, ukończył w roku 1799.-

„ Wallenstein", dramat wysoko ceniony przez 
Goethego i dziś żyjący nie tylko na scenach niemiec
kich, to zarówno dzieło historyka, z wielką swoboda 
i znawstwem poruszającego się wśród realiów epoki: 
jak i dzieło poety - patrioty, który prawdę histo
ryczną z czasów wojny trzydziestoletniej nasycił zaw
sze u niego żywą nienawiścią do despotyzmu i marze
niem o zjednoczeniu ziemi ojczystej. W obrazach peł
nych głębokiej wiedzy o najbardziej ukrytych my
ślach i uczuciach ludzkich, ukazał Schiller, jak nad 
słuszną ideą zjednoczenia państwa zwycięża u głów
nego bohatera dramatu ambicja osobista która każe 
mu się troszczyć przede wszystkim o własną wielkość 
i władzę. W tej szerokiej i barwnej panoramie histo-



rycznej oświetlił również poeta tłumy żołnierzy 
i chłopców, którzy płacą koszty okrutnej wojny. 

Okres jenajski wzbogacił spuściznę Schillera „Bal
ladami". Opiewał w nich poeta wzorem poezji ludo
wej siłę i prawdę najpiękniejszych uczuć ludzkich -
miłość i przyjaźń, ukazywał ukrucieństwo i nietrwa
~ość władzy tyranów, uderzał w przesądy religijne 
i stanowe. Jedna z tych ballad - „Rękawiczka" -
stała się w przeróbce Mickiewicza - nierozdzielną 
cząstką zbioru najcenniejszych polskich ballad roman
tycznych. 

Niotywy ludowe znajdujemy i w słynnej „Pj.eśni 
-0 dzwonie". Pisał ją poeta w okresie, w którym do
szły do głosu jego marzenia o wspomnianym już 
„królestwie ułudy estetycznej", utopijne przekona
nie, że jedynie przez pięko osiągniemy wolność. Stąd 
w ostatniej części „Pieśni o dzwonie" pojawia się wy
jas~rawi?ny obr~z rewolucji jako siły przede wizy
stkim ruszczące]. A jednak rewolucja roku 1789 
przyznała autormvi „Zbójców" tytuł Honorowego 
Obywatela Republiki Francuskiej. Był bowiem Schil
ler niewątpliwie jednym z najbardziej płomiennych 
przedstawicieli buntu mieszczaństwa i mas ludowych 
przeciwko całemu porządkowi feudalnemu. A „Pieśń 
o dzwonie" - to przede wsz:1stkim piękny i realis
tyczny obraz trudu ludzkiego, strofy przeniknięte 
.afirmacją twórczej , pokojowej pracy prostego czło
wieka. 

· W roku 1799 przeniósł się poeta z rodziną do Wei
maru. W sześć lat później już nie żył. Coraz bardziej 
nękany chorobą pisał w tych latach gorączkowo, jak
by w wyścigu ze śmiercią. Niemal co roku ukazywał 
.się nowy dramat poety: w roku 1799 - „Maria Stu
art", w 1801 - „Dziewica Orleańska", w 1803 -
„Narzeczona z Messyny", w 1804 - „Wilhelm Tell. 
Smierć 9 maja 1805 roku przerwała pracę nad dra
matem z dziejów Rosji i Polski - „Dymitr". 

W dziejach literatury europejskiej dzieło Schille
ra ma jedną z najgłośniejszych tradycji. Wystawia
no .Schillera w ~e~trach wielu krajów . .. Cieszył się 
duzą . popularnosc1ą i w Polsce. Jego dramaty na sce
ny galicyj_skie w okresie zaborów wchodziły jakby w 
zastępstwie wypędzanych z teatru sztuk polskich ro
mantyków. 

... A teraz wróćmy do dramatu o „Luizie Mille
rin" - bo taki był pierwotny tytuł „Intrygi i miloś
ci". Po „Zbójcach" z ich na pół fantastyczną scene
rią, po wycieczce w historię („Sprzysiężenie Fieska 
w Genui") sięgnął Schiller tym razem do żywej praw
dy o czasach mu współczesnych. Dramat wyrósł nie
wątpliwie z bardzo konkretnych obserwacji praktyk 
na dworze księcia Karola Eugeniusza wirtemberskie
go. 

„Intryga i milość - to realistyczny i wnikliwie 
podpatrzony obraz stosunków panujących w środo
wisku dworskim, gdzie święcą swój smutny triumf 
służalstwo, l_rnrierowiczostwo i różnorakie intryganc
kie machinacje. Duszna i złowroga jest atmosfera w 
tym maleńkim światku, wyizolowanym z auten
tycznego i ciężkiego życia narodu, a przecież ciążą
cym tragicznie nad jego losem. 

„Intryga i miłość" - to jednocześnie mocne i peł
ne szlachetnego patosu oskarżenie stosunków feudal
nych,gdzie frymarczy się nie tylko godnością ludzką, 
lecz i ludzkim życiem i ludzką krwią ... 

„Intryga i miłość" - to typowa „tragedia miesz
czańska" osiemnastego stulecia, w której \vypowiadał 
się bunt społeczny i uczuciowość całej klasy sp-Ołecz
nej. To historia miłości kochanków, których połączy
ło naturalne prawo serca (echa poglądów autora „No
wej Heloizy" rozbrzmiewają tu bardzo wyraźnie) a 
rozdzieliły przesądy i przemoc panujących układów 
społecznych. 

Podkreśliłem trzy zasadnicze znamiona dzieła 
Schillera jako sztuki osadzonej mocno w realiach hi
storycznych jego czasów. W konstrukcji zaś artys
tycznej, w kreowaniu postaci przez poetę dopatry
wano się dalekich genealogii szekspirowskich. Jest tu 
niewątpliwie i echo tragedii Szekspira „Romeo i Ju
lia" (sceny miłosnych spotkań Luizy i Ferdynanda) 
nasuwają się także analogie z „Otellem", gdy osza
lały z zazdrości Ferdynand zabija zniesławioną nie
słusznie ukochaną. 

„Intryga i miłość" - to jedna z najpopularniej
szych sztuk Schillera często goszczącą na scenach róż
nych krajów. Zapewne, historia tragicznej miłości 
ma w sobie zawsze siłę emocjonalną przemawiającą 
do wielu. „Jak to się dzieje - zapytywał wielki wy
chowawca pokolenia, które zburzyło Bastylię Diderot 
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Prezydent von Walter - na dworze jednego z książąt niemieckich: 
- EMIR BUCZACKI 

Ferdynand - jego syn, major 

von Kalb - marszałek dworu 

Lady Milford - faworyta księcia j 
W urm - sekretarz osobisty Prezyd~ta 
Miller - muzykant miejski 

Jego żona 

Luiza - jego córka 

Zofia - pokojówka Lady Milford 

Kamerdyner księcia 

Kamerdyner Prezydenta 

Kamerdyner Lady Milford 

Straż sądowa 

- ANDRZEJ MROŻEWSKI 

- BOGDAN KRASKIEWICŹ 

- EWA DECÓWNA 

- TADEUSZ SZANIECKI 

- ZBIGNIEW KORNECKI 

- MARIA KĘBŁOWSKA 

- MARIA STOKOWSKA 

- MAŁGORZATA PIEKLUS 

{
- MIECZYSŁAW JASIECKI 
- WŁADYSŁAW KOZŁOWSKI 

- WIESŁAW GRABEK 

f- WŁADYSŁAW KOZŁOWSKI 

l- * * * 
f- JERZY GŁYBIN 
\- JERZY KRÓL 

LIDIA I JERZY SKARŻYŃSCY 
:J.izyka 

PIOTf' FIGIEL 
Reżyseria 

BOGDAN PORĘBA 

Asystent reżysera 
WŁADYSŁAW KOZŁOWSKI 

Układ szermierczy 
BOGDAN KRAśKIEWICZ 



- że w sztuce tak trudno jest znaleźć ten przyrodzo
ny krzyk, który nam jest właściwy? Dlaczego poeta, 
gdy go uchwyci, wstrząsa nami i napełnia nas za
chwytem? Może dlatego, że odkrywa nam wtedy se
kret naszego serca". 

Schiller odkrył tajemnicę serca swoich współczes
nych, tych wszystkich, którzy żyjąc w pętach feu
dalnych więzów i przesądów, pragnęli życia godnego 
wolnych ludzi. Odkrył też stary w istocie sekret wiel
~ie~ sztuki ideowej, tajemnicę jej trwałych wartości, 
Jakie zdobywa ona wówczas, gdy twórca w pełni, ca
łą potęgą myśli, uczuć i przekonań angażuje się w 
walce po stronie postępowych i twórczych sił swo
jej epoki. 

A może również nie stracił ten dawny poeta zdol
ności i:orozumienia z nami, ludźmi dwudziestego wie
k~, ~dor:.~;y w ~łasnych losach poznali okrutne wyro
ki h1storu łamiącej niejednok!rotnie szczęście jednost
ki ... 

Intryga i miłość" - to sztuka o ludzkim losie 
uwikłanym w surowe prawa historii. „Intryga i mi
łość" - t~ zar~ze~ sztuka o miłości, tej o której inny 
poeta nap1sał, ze Jest stara, a przecież pozostaje zaw
sze nowa („Es ist alte Geschichte, dach bleibt sie im
m7r eu" - Henryk Heine). Historia i miłość, wstrzą
sa1ący patos i czuły liryzm - to siła tej starej, ale 
przecież żywej, jakże ludzkiej sztuki. 

JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

MIŁOŚĆ I POLITYKA 

Schiller bliski i Schiller daleki. Uznajemy dziś - jak i wczo
raj - wielkość Fryderyka Schillera, ale jego dramaty grane są 
w Polsce sporadycznie. Kiedyś Schiller zapalał umysły swą nie
spokojną wyobraźnią, gwałtownymi namiętnościami i szerokim 
gestem poetyckim. Fascynował romantyków przez wiele dzie
si_ęci_oleci po swojej ś~ierci, był ulubionym poetą rewolucjo
rustow. Zygmunt Krasiński stawiał go wyżej niż Szekspira, 
~ deklarował tę opinię nie tylko jako dramaturg i poeta ale 
i vv"ytrawny znawca literatury europejskiej oraz uważny obser
wator współczesnego sobie życia teatralnego. Pisał więc: „Szek
spir rozumiał duszę ludzką, Schiller ducha ludzkości; Szekspir 
?odawał ludzi jednych do drugich jak ziarnka piasku, Schiller 
ic~ zl~wał _z sobą jak światła promienie. W Schillerze prawda 
w1ekmsta, idealna, drga i brzmi i jaśnieje". 
. To, co pokolenia nowe ceniły w Schillerze najwięcej, wiązało 

się z duchem epoki romantycznej - a więc przede wszystkim 
wrażliwość na cierpienie i niepokoje ludzkiego serca, protest 
p~zeciwko wszelkiemu gwałtowi, jaki bywa wywierany na czło
wieka. Szermując ideałami wolności i braterstwa, kształtowa
nymi wedle pojęć francuskiej rewolucji mieszczańskiej, przy 
wszystkich swoich uniesieniach potrafił Schiller zdobyć się na 
racjonalistyczny dystans. 

„Intryga i miłość" powstała bezpośrednio po płomiennym 
debiucie „Zbójców" a przed ukończeniem „Fieska" i w trakcie 
opracowywania nowej tragedii „Don Carlos" - a więc na fali 
najbardziej buntowniczych nastrojów młodego poety. Gniew
ny ~lody człowiek miał w chwili prapremiery „Zbójców" za
ledwie 22 lata. Były to czasy i na zewnątrz niespokojne, za kil
ka lat miała przecież wybuchnąć Rewolucja Francuska. Lata 
siedemdziesiąte XVIII wieku, określone w literaturze niemiec
kiej mianem „okresu burzy i naporu", ukierunkowały rewolu
cyjne dążenia twórcze młodych poetów. 
. _Fryderyk S~hiller miał również powody do rozgoryczenia 
i ~eza?O\yole1?'1a. Wcielo?-y przymusowo do Akademii Wojsko
we] ks1~c1a Wirtembersk1ego Karola Eugeniusza, w ktl;rej pa• 
nawał n~e tyle d!ryl wojskowy ile policyjny, (tak że z racji nie
chlubneJ sławy nazwana została „plantacją niewolników") -
czuł się człow~~k~en;; zaszczutym i upo~orzonym. Uhvierdzony 
sukcesem „Zbo1cow o swym powołamu pisarskim, rezygnuje 



z kariery wojskowej i ucieka ze Stuttgartu, gdzie książę zwią
zał go przymusowo wojskowym etatem medyka p~łkoweg?; 
Wskutek krytycznych warunków materi.alnych dec)'.'zJę ~k~pic 
musiał ciężką chorobą płuc, która miała przysp1eszyc Jego 
śmierć. 

Prapremiera „Intrygi i miłości" odbyła się 13 kwietnia 1784 :· 
Utwór odebrany został jako „płomienny gniew ~atyry poh~ 
tycznej", w zestawieniu jednakże z egzaltowanymi porywami 
„Zbójców" - zabrzmiał spokojniej. 

Tytułowa „intryga" wyprowadzona zostaje z różnic klaso
wych dzielących parę kochanków. Schiller zderza z sobą dwa 
światy: feudalny świat dworski i mieszczańshvo -. ubogie, po
niewierane, ale dopominające się o swoje prawa. Między klasa
mi tymi istnieje przepaść nie do przebycia, ist.nieje mur prze-:
sądów, uprzedzeń i pogardy. W tragedii Schillera zakocham 
młodzi starają się mur ów przebić, nie obchodzą ich przesądy 
stanowe, sądzą, że miłość przezwycięży wszystkie społeczne ba
riery. 

Schiller wyidealizował parę swych bohaterów. Fe~dynand 
to młody marzyciel i entuzjasta o rysach werterowskie?, _Pe
łen szlachetnych ideałów, ale nie znający jeszcze dobrze swiata 
i ludzi, a więc bezkrytyczny i łatwowierny. Z teg<_> ~a~ego szla
chetnego kruszcu ukształtowana jest Luiza - mes~1~ła, WiI'~
żliwa córka ubogiego grajka miejskiego. Ona bardz1~J real.me 
patrzy może na życie, przewiduje klęskę swego uczucia. Naiw
nym zakochanym przeciwstawiony jest brutalny, skoruml?owa
ny świat dworski, naginający ~rawa do s~ch. p~trzeb,. me co
fający się przed zbrodnią. Na Jego szczycie widzimy 03ca Fer
dynanda - Prezydenta von Waltera, bezlitosnego satrapę, tym 
niebezpieczniejszego, że dysponującego bystrym rozumem 
i przebiegłością. Otacza go świta podobnych mu szwarccharak
terów - Wurmów i von Kalbów. 

Interesującą, bo niejednoznaczną postacią jest Lady Milford. 
W zamierzeniach autora miała i ona być kobietą bez charakte
ru, próżną i egoistyczną metresą książęcą~ w ~stateczne_j ~eda.k-:
cji tragedii poeta wzbogacił ją wewnętrzrue, me odmawiaJ.ąc JeJ 
rysów dodatnich. Stała się postacią budzącą współczucie, ale 
przecież nie wolną od pewnych sprzeczności. Chełpi się ona np. 
swą charytatywną działalnością, gdy mówi do Ferdynanda: 
„Panie majorze, rozsadzałam drzwi wic;zien.ne i darłan:. wy~o~1 
śmierci", ale jednocześnie rzekomo nie wie o tym! iz ks1ąz~ 
sprzedaje swych żołnierzy za morze, żeby mieć za co rmponowac 
jej drogimi brylantami. 

Nie był to jeszcze dramat buntu. Choć tak ostro rozprawia 
się w nim Schiller z upadającym porządkiem społecznym, po-

przestaje na odmalowaniu niesprawiedliwości, na bezradnym 
proteście. Ani Ferdynand ani Luiza nie myślą o obaleniu znie
nawidzonego ustroju - buntują się przeciw niesprawiedliwości 
moralnej, a nie - przeciw niesprawiedliwości społecznej. Fer
dynand jest zbyt silnie związany ze swoją sferą, jedyne wyjście, 
jakie widzi w trudnej sytuacji to ucieczka z ukochaną. Oboje 
mogą złożyć życie w ofierze ale nie umieją się wydźwignąć 
z matni. 

Tego rodzaju wzruszenia i bunty z trudem przystają już do 
tragedii losów i przeznaczeń naszego wieku. Oddalają nas od 
dzieła Schillera i inne anachronizmy, nie tylko tendencyjność 
w ustawieniu konfliktów społecznych. 

A jednak „Intryga i miłość" co pewien czas wraca do teatru 
i nie ponosi klęski. Pociąga nas w niej jej wielka młodzieńcza 
pasja, żarliwość myśli i szlachetność tonu poety. Jest to huma
nizm najwyższej próby, który nas wzrusza i trafia do naszych 
serc. 

Opr. is 



HESKI ŻYWY TOWAR . 

Jak wiadomo w INTRYDZE I MIŁOŚCI" (która nawiasem 
mówiąc została na~ana naprzód przez Schillera „L~mise Mil
lerin" czyli imieniem i nazwiskiem głównej bohaterki drama~u) 
chodzi nie tylko o tragiczną miłość i związaną z nią ponurą in

trygę, lecz również o potępienie han~lu ludźmi, czyli_ w danym 
wypadku handlu żołnierzami heskimi. Fryderyk Schiller potę
pił ten proceder - ustami starego kamerdY_ne:a -:- a co wywo
łało wówczas czyli w r. 1784 tak w Europie Jak i w Ameryce 
bardzo duże echa. 

Myliłby się jednak ktoś, kto by przypuszcza~, iż ov.:a sprz~~ 
daż żołnierzy dlatego wyvrnłała takie oburzerue Schill~ra, iz 
była pierwszą tego typu tranzakcją dokonaną przez księstwo 
heskie, a ściślej mówiąc przez jego władcę, la~dgrafa __ Frydery
kaII. Tranzakcja ta, opiewająca na dostarczeme AnĘln na pr_o
wadzenie wojny w Ameryce 12.000 11:1dz~ w postac: 4 b,atal~o
nów grenadierów, piętnastu półbatahonow mus~kieterow 1 2 
kompanii strzelców, nie była pierwszą lecz trzydzies_tą czwartą 
z rzędu, jaką państwo heskie zawierało. Ogółem takich tranza
kcji Hesja dokonała w latach ~omi~dzy _167~ a _1815-37. 

Pierwsza dotyczyła sprzedazy krolow1 dunskiemu .c~łe~o Pt;ił
ku piechoty w ilości 1600 ludzi oraz czterech kom paru i ra1tarow 
- za cenę 60.000 talarów. Inna rzecz, że tranzakcja _ta, zawarta 
przez landgrafa Karola I opiewała tylk? ~a _rok, :więc była ra
czej rodzajem pożyczki. Następne były JUZ rue pozyczkowe. 

Między innymi tranzakcja „ameryka~ska" dokonai;a przez 
landgrafa Fryderyka II, kosztowała Ang~ę 45.0~0 talarow _rocz
nie, z tym, że po ewentualnym powrocie Heso~ _do kra)U, ta 
suma miała być wypłacona zacnemu landgrafowi 1eszcze przez 
rok. W umowie tej zwanej przez grzeczność „su?sydialną", An
glia brała na swój koszt wyżyV:ienie ~ ut~zyma111:e c~łego korpu
su heskiego łącznie z wypłatą zołdu zołmerzom. i ~flce_rom. J ed
na z klauzul tranzakcji przewidywała jednak, ze zołruerzy hes
kich nie będzie można używać w walkach morskich, lecz tyl~o 
lądowych. Przyna)mniej tyle mieli oni na pociechę. Ostatmą 
tranzakcją jaką zawarła Hesja, ~yła podpisana w r._ 1815 umow~ 
z Anglią przez landgrafa Krystiana IX. Wsk~tek Jednak, k~ęs~ 
Napoleona pod Waterloo umowa zos~~ł~ rozwiązana, choc Jakąs 
sumkę landgraf Krystian IX od Anglu Jednak otrzymał, na tzw. 
„otarcie łez". 

Ksi_ęstwo ~eski~. (ściślej mówiąc „Hessen - Kassel") prze
s~ło _więc ~o. bistoru czy raczej do opinii publicznej jako szcze
goln~e obci~zone tym handlem „uzbrojonym żywym towarem", 
a ktorą to Jego złą famę spotęgowała jeszcze Schillerowska „In
tryga i miłość". 

Tymczasem Hesja wraz ze swymi landgrafami nie była wcale 
jakimś wyjątkiem w tego typu handlu, polegającym na sprzeda
waniu całych oddziałów wojskowych jakiemuś obcemu pań
stwu. Praktyki tego rodzaju były 'W Europie, a zwłaszcza w 
Niemczech, w drugiej połowie wieku XVII i przez cały niemai 
wiek XVIII czymś dosyć nagminnym. Słynęły z tego również 
i Prusy, a zwłaszcza za panowania Fryderyka I dziadka Fryde
ryka II, o którym on sam tak pisał: 

„ ... Poświęcił on życie 30.000 swoich pQddanych w rozmai
tych wojnach jakie prowadził cesarz austriacki łącznie ze swy
mi sprzymierzeńcami, aby w ten sposób uzyskać koronę kró
lewską (W r. 1701 - w czasie Wojny Sukcesywnej Hiszpańskiej 
B. S.) sprzedawał krew swych poddanych Anglikom i Holen
drom. Sprzedał im też raz 20.000 ludzi właściwie tylko po to, 
aby móc utrzymać armię złożoną z 30.000 ludzi". 

Fryderyk II oburzał się na dziadka, który między innymi 
w ten sposób tworzył podwaliny pod potęgę państwa pruskie
go, ale sam naturalnie zapominał, że jakkolwiek żadnych zwar
tych oddziałów innym nie sprzedawał, to jednak od innych, 
czyli od rozmaitych niemieckich księstewek takie oddziały -
kupował. Nie mówiąc już o tym, że w ościennych państwach 
a zwłaszcza w Polsce zwyczajnie porywał ludzi, i wcielał ich do 
szeregów pruskich, na równi z jeńcami wojennymi. 

Tak więc landgrafowie hescy, sprzedający swych żołnierzy 
komu tylko się dało, nie byli wyjątkowymi „przedsiębiorcami". 
Mieli licznych poddanych sobie komilitonów. 

Tyle, że tą swoją tranzakcją amerykańską wywołali wielkie 
oburzenie w oświeconej Europie, dostrzegającej w walce sprze
danych Anglikom żołnierzy heskich przeciwko niepodlełgości 
Stanów Zjednoczonych szczególnie obrzydliwy postępek. Do 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej bowiem, która miała ogłosić 
proklamację praw człowieka i obywatela, było już niedaleko. 

BOLESŁAW SURÓWKA 

* * * 
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