
LEGNICKI TEATR DRAMATYCZNY 

premiera • marzec • sezon 1978/79/7 



Laureatom Nagrody Miasta Legnicy - załodze Za
kładów Mechanicznych „LEGMET" oraz Zakładowi 
Wyrobów Papierowych - dedykuje niniejszą pre
mierę Zespół Legnickiego Teatru Dramatycznego. 

Dyrektor i Kierownik artystyczny 

JANUSZ SYKUTERA 

Kierownik literacki 

KAZIMIERZ KOSZUTSKI 

FRYDERYK SCHILLER 

INTRYGA 
, , 

I MIŁOSC 

Przekład 

ARTUR MARYA SWINARSKI 



SCHILLER „INTRYGA I Mlł.OSC" 

Mimo iż obkuwanie dat stanowi główne zaję;. 
cie naszej młodości, faktem jest, iż utwory, któ
re miało się nieszczęście poznawać w szkole (zaw
sze mam na myśli szkołę z mojej epoki, a· nie 
dzisiejszą) , są bez czasu i bez miejsca, a ich 
autorzy bez płci i bez wieku. Dlatego czuję po„ 
trzehę uprzytomnić sobie - hardziej dla .same„ 
go siebie niż dla czytelnika - datę powstania 
tej „Intrygi i miłości". 
Rok 1783. Ta data wyraża wszystko. Poeta ma 
wówczas lat ledwie dwadzieścia cztery; dwa 
lata wprzódy zelektryzował Niemcy dramatem 
o zbjócach, pod wpływem którego młodzież nie
miecka uciekała gromadkami do lasów, aby 
stamtąd wypowiadać wojnę niegodziwemu spo
łeczeństwu. Sam poeta, młody chirurg pułkowy, 
odpokutował dwoma tygodniami aresztu to, iż 
wbrew zakazowi księcia udał się do Mannheimu, 
aby być świadkiem tryumfu swego dzieła. Nie
bawem spotyka go cios: najbliższego jego przy
jaciela, Schubarta, towarzysza jego myśli i ma
rzeń, skazano na osiem lat twierdzy; to rozstrzy
ga o życiu Schillera: ucieka spod berła wir
temberskiego książątka i chroni się do Mannhei
mu. Tam powstaje „Intryga i miłość". Schiller 
doświadczył sam na sobie system, któremu . wy
powiedział wojnę. 
Rok 1783! W tym samym czasie po paru latach 
starań wydziera we Francji Beaumarchais poz
wolenie zagrania prywatnie swego „Wesela Fi
gara" - zanim w rok później uświęci je tryun:if 
publiczny. Cóż na pozór rozbieżniejszego duchem 
niż te dwa utwory? Jeden fajerwerk wesołości, 
niefrasobliwy wybuch śmiechu człowieka, któ
ry wszystkiego doświadczył, wszystkiego wy
próbował i ze wszystkiego nauczył się śmiać; 
drugi - posępny dramat, nie rozjaśniony żad
nym promykiem światła, owoc marzeń i buntów 
niepogodzonego z ohydną rzeczywistością mło
dzieńca. A jednak! Mimo wszystkich różnic: jest 



coś co czyni obie te sztuki dziećmi jednej i tej 
samej epoki, jednego ducha. W obu nich tętni 
ta sama rewolucja, ten sam protest przeciw ist
niejącemu porządkowi, to samo zuchwale od
wrócenie wszystkich obowiązujących wartości. 
„Intrygą i miJością" mógłby nazwać i Beauma
rchais swoją sztukę, tylko że intryga znajdzie 
się tam w końcu po stronie miłości ... I tu, i tam 
u góry tyran, wedle którego zachcenia kręci się 
życie tych, co odeń zawiśli. I tu, i tam otacza go 
zgraja zauszników bez sumienia. Zepsucie i zgni
lizna u góry, cnota i p1·awość w dole. I tu, i tam 
lokaj sądzi swego pana. Tu o życiu i wolności 
poddanych rozstrzyga sędzia przedajny głupiec, 
tam - łotr prezydent i szambelan idiota. Wurm 
wart jest Bazylia. I tu, i tam kaprys możnych go
tów jest zdeptać bez litości miłość i życie bie
daków. I tu, i tam wreszcie padają ze sceny owe 
apostrofy nabrzmiałe dynamitem, niosące wichr 
rewolucji. 
Cóż za zuchwalstwa tego młodego Schillera! Co 
za policzki dane temu, co każda epoka ośmiela 
się nazywać „porządkiem społecznym"! „Nie
rządnica" i lokaj - oto trybunał wydający wy
rok na pomazańca bożego w scenie, gdy kamer
dyner księcia przynosi jego kochance książęce 
brylanty. Od niego dowiedziała się Lady Milford 
co jest ceną tych brylantów: ilu synów wydarto 
rodzicom, aby ich sprzedać do wojska! Sam ów 
lokaj - to ojciec, który stratą dwojga dzieci 
przyczynił się do ich ceny. I tych dwoje po
krzywdzonych - bo i Lady Milford jest na inny 
sposób raczej ofiarą niż wspólniczką - stanowi 
w tej chwili trybunał ludzkiego sumienia, przed 
którym staje ów książę, niewidzialny przez ca
łą sztukę, ale sprawca wszystkiego zła, które 
się spełnia w imię „racji stanu", będącej w isto
cie racją rozpusty i zbrodni. Zdumieniem przej
muje śmiałość, jaką było w owym czasie wysta
wienie podobnej sztuki. Jeżeli Beaumarchais 
omal nie odpokutował swojej więzieniem, na ja
kie niebezpieczeństwa narażał się ten młody de-

zerter, którego sam Goethe, właśnie wchodzący 
w krąg swego olimpijskiego zrównoważenia, 
uważał dość długo za bolszewika! Dobrze jest 
pamiętać o tym, jak wyglądają w dobie swego 
tworzenia późniejsi „klasycy" .( ... ) Gorączka te
go młodego oburzenia, protestu, ten szlachetny 
potok słów, działają na nas jeszcze i dziś, gdy 
nie ma żadnej obawy, aby kochanka naszego 
władcy zamąciła spokój poddanych, gdy nie ma
my żadnego księcia i gdy, przeciwnie, część na
rodu rajcuje nad tym, skąd by go wynalźć i na 
tronie Piastów osadzić. Bo w gruncie tu nie 
o to chodzi, chodzi o to wiekuiste pytanie: czemu 
jest w świecie tyle nikczemności i czemu najwię
ksza część ludzkich wysiłków obraca się na to, 
aby jedni unieszczęśliwiali drugich? Takie były 
troski młodego Schillera - i pozostał im wierny 
do końca ... 

Tadeusz Boy-Żeleński 

T. Żeleński -Boy, Flirt z Melpomeną. Wieczór V i VI, War

szawa 1964, s. 487-490 . 



Ale jeśli gość nieokrzesany, wyrzucę za drzwi... za 
przeproszeniem ekscelencji... (Akt II, sc. 6) 
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Ilustracja do Intrygi i milości. Luiza Mi!lerin sekretarz 
Wurm (III, 6) 

CZTERY WIEKI LUDZKOŚCI 

Rubinem w czarkach czerwieni się wino 
I gościom lśnią oczy jak w srebrze, 
A oto pieśniarz - o miła nowino! 
On dobre zamieni na lepsze, 
Bowiem bez lutni nawet przy nektarze 
Z pospolitością radość idzie w parze. 

D:.1s7ę tak czystą mu dali bogowie, 
7e ś,:.; i at siq w niej wiernie przeciera; 
On tetjemPice zna losów - i powie, 
ro przyszła gotuje nam pora, 
_f3 o sie dział w radzie bożej - nie cz!owieczej 
I r:odslt;chiwal naturę wszechrzeczy. 

On c«: e życie jak wachlarz rozwinie 
1 wszy.::.e~:m je w pieśni u~rnże -
Do;:1 nasz przystroi jak pięk•11 świ:1tynię 
(Te'.1 talent od Muzy ma w darze) -
Pod dach najniższy, w skromnej chatki progi 
Niebo wprowadzi i niebieskie bogi. 

cf.lk syn Jowisza, co z woli raz bożej 
Na tarczy okrągłej obrzeżu 
Z~emię i niebo, gwiazdy, i morze 
Wykreślił i pięknie odmieczył -
Tak r ieśniarz wier nie odtworzyć się sili 
Obr az wszechświata w mijaj r:ccj chw!li . 

ćpiewa o świecie , gdy jeszcze był młody 
I mlod., rozbrzmiewał radością -
B"crzc w r:::imiona wesołe narody, 
Rad czasom i 1 udom jak gościm"; 
Bowiem ludzkości wicki widzial cztery, 
A w piątym obraz m:.ilujc ich s;'.cze ry. 

Najpierw Saturna opiewa wiek prawy, 
Gdy dziś było takie jak wczor<ł. -
Gdy lud pasterski miał ziemi dzierżawy, 
A ziemi nie gnoił, ni orał -
Bo dla miłości żyjącym pastuszkom 
Szczorda i hojna ziemia była służką. 



Potem nastały dni pracy i boju 
Ze smokiem i zmorą straszyła -
Czas panujących się zrodził i wojów, 
I tych, co się chronią pod skrzydła, 
Bój nad Skamandrem rozgorzał na nowo, 
Mimo to piękność wciąż była królową. 

Po bojach laury zakwitły na gruzach 
I mir zapanował jak ongi -
Do chórów niebios dołącza głos Muzy 
I bogów się wznoszą posągi, 
Lecz wiek fantazji - od ludzkiej łaskawszej 
Rychło przeminął i odszedł na zawsze. 

Zadrżały mury niebieskiej stolicy, 
Bogowie umknęli w pośpiechu -
Oto na ziemię Syn, zastąpił Dziewicy, 
By ludy wybawić od grzechu. 
Już płocha rozkosz zmysłów odegnana, 
Człek w zamyśleniu upadł na kolana. 

Zniknęły czary, uroki zwodnicze 
I świata młodego uroda, 
W celach klasztornych pokutne tną bicze, 
Rycerze się mierzą w zawodach. 
Choć radość życia w noc mroczną się skryła, 
Miłość, jak dawniej, wciąż czuła i miła. 

Jedyny ołtarz szacowny i święty 
Pod Muz się uchował ochronąi -
Miejsce, gdzie cnoty skarb czysty, nietknięty, 
To serce niewiasty i łono. 
I oto znowu pod niebo się wzbiło 
Pienie sławiące i wierność, i miłość! 

Nici, ci łączą niewiastę z pieśniarzem, 
Zaprawdę przenigdy nie pękną, 
Oni oboje przynoszą nam w darze 
Pospołu i prawość, i piękno -
A pieśń wpleciona do miłości wieńca 

Życiu młodego użycza rumieńca. 

Fryderyk Schiller 
(tłum. Włodzimierz Lewik) 

INTRYGA I Mil:.OSC JAKO TRAGEDIA 
LUDZKICH Sł.ABOSCI 
Pewna szczególna klasa ludzi ma powód do 
większej niż inni wdzięczności wobec teatru. 
Tylko tutaj mianowicie wielcy tego świata słu
chają czegoś, czego gdzie indziej nie słyszą albo 
słyszą rzadko: prawdy; tylko tutaj widzą coś, 
czego gdzie indziej nigdy nie widzą albo widzą 
rzadko: człowieka. 
Słowa te wypowiedział Fryde1·yk Schiller w od
czycie pt. „Co może zdziałać dobry stały teatr", 
wygłoszonym 26 czerwca 1784 na posiedzeniu 
Towarzystwa Niemieckiego w Mannheim. Nie 
były to słowa bez pokrycia: ich autor udowodnił 
ich słuszność własną twórczością, w pewnym 
stopniu już pierwszą tragedią „Zbójcy" (1781), 
zwłaszcza jednak powstałą właśnie wówczas tra
gedią „Intryga i miłość" (1784). Ten utwór miał 
Schiller zapewne na myśli, kiedy - przedsta
wiając wielorakie działanie teatru rozumianego 
jako „instytucja moralna" - podkreślał jego 
znaczenie jako zwierciadła szczególnie użytecz
nego dla „wielkich tego świata". 
Z rzadko spotykaną odwagą ośmielił się w swej 
sztuce pokazać sprawy, które stanowiły bolesny 
składnik ówczesnej niemieckiej rzeczywistości, 
ale o których tak otwarcie nikt przed nim nie 
pisał.( ... ) 

Jest „Intryga i miłość" czymś więcej niż tyl
ko literackim dokumentem epoki. Świadczy 
o tym już sam fakt, że pozostała utworem ży
wym, wzruszającym widzów i czytelników po 
dziś dzień, mimo że zmieniły się gruntownie 
stosunki polityczne i społeczne, wyznaczające 
jej fabułę. Wielokrotnie zastanawiano się, także 
i u nas, nad przyczynami niesłabnącego powo
dzenia tej sztuki Schillera, która na dobrą spra
wę powinna była spocząć w lamusie teatru, po
dobnie jak wiele dramatów okresu „burzy i na
poru", znanych dziś na ogół tylko historykowi 
literatury. 
„Dzieciobójczynię" Leopolda Wagnera skryty-



kowal Schiller, jak wspomniano poprzednio, za 
to, że „nie wznosi się ponad przeciętność". Miał 
zapewne na myśli, że nie wznosi się ona ponad 
przeciętność w sensie pospolitości wydarzeń 
z życia w kierunku wzniosłości, które to uw:mio
ślenie wyzwala utwór z ograniczeń czasowych. 
On sam pisząc sztukę o Luizie Miller, potrafił 
tragedii, rozgrywającej się w konkretnej epoce 
i w konkretnym kraju, nadać walor ogólności, 
zapewniający jej trwałość i aktualność w róż
nych szerokościach geograficznych. Postacie tej 
tragedii to niewątpliwie twory XVIII w., pro
dukty ówczesnego feudalizmu, ale poza tym lu
dzie ze swymi przymiotami i słabościami nie 
związanymi jedynie z tamtą epoką. Końcowa 
katastrofa wynika wprawdzie z dawnych ukła
dów społecznych, ale zarazem - a może nawet 
przede wszystkim - jest naturalnym nastę
pstwem winy, którą ściągają na siebie, w wię
kszym lub mniejszym stopniu, wszyscy jej boha
terowie. 
Można sobie doskonale wyobrazić fabułę „In

trygi i miłości" w odmiennej scenerii. Inne mo
gły by być stroje i mundury, inne tytuły urzędo
we, inny rodzaj zależności jednych ludzi od dru
gich, a i tak mogłaby się rozegrać tragedia, któ
rej głównymi motorami są - nie związane z ok
reśloną epoką - ambicja, chęć górowania nad 
innymi, żądza władzy, egoizm, namiętność, zaz
drość, którymi powodowani ludzie gotowi są na 
wszystko lub prawie na wszystko. Sedno konflik
tu tragicznego w „Intrydze i miłości" tkwi 
w tym, że z drugiej strony dla innych ludzi ist
nieją rzeczy „święte", nienaruszalne nawet 
w obliczu największego zagrożenia, którym się 
oni nie sprzeniewierzą, choćby trzeba było po
nieść najwyższą ofiarę. Intryga uknuta przez 
Wurma przy poparciu Prezydenta i udziale mar
szałka Kalba może się powieść tylko wtedy, jeśli 
Luiza dochowa przysięgi przypieczętowanej Sa
kramentem. Jedno jej słowo odsłaniające kulisy 
ukartowanej gry rozbroiłoby Ferdynanda i zmie-

niło bieg wydarzeń. Luiza może jednak wyznać 
prawdę dopiero wtedy, gdy śmierć zwolni ją od 
przysięgi . Musi zatem umrzeć; nie tylko, czy :iie 
tyle jako ofiara niesprawiedliwości społecznej, 
He jako bohaterka, którn poświęciła „niżs:rn" 
racje dla racji „wyższych". Można uznać świę
tość przysięgi za rekwizyt epoki i zastąpić go 
czym innym. Schiller będąc protestantem, i1os
łużył się tutaj, podobnie jak później Goethe 
w „Fauście", a on sam w „Marii Stuart", języ
kiem doktryny katolickiej jako środkiem artys
tycznym, przydatnym dla jego zamysłów. Chciał 
pokazać, że człowiek w każdej epoce musi coś 
uznawać za wartość nadrzędną, musi mieć sy
stem wartości, warunkujący jego człowieczeń~ 
stwo. 
I może na tym polega siła cddziaływania drama
tów Schillera w ogóle, w tym także „Intrygi 
i miłości", że poeta umiał tak doskonale uświa
domić człowiekowi istotę jego natury: słabość 
i ułomność - przy jednoczesnej tęsknocie do 
ideału; skłonność do upadku - i radość przez
wyciężania słabości, choćby za cenę życia . 
„Intryga i miłość", tak odmienna w warstwie fa
bularnej od reszty dramatów Schillera, jest mi
mo wszystko wariantem stałego Schillerowskie
go wzorca tragedii, wypracowanego bardzo 
wcześnie, już właściwie w pierwszej sztuce 
„Zbójcy". Istotny jest w nim, mówiąc ogólnie, 
konflikt racji wyższych i racji niższych. Zwy
ciężają zawsze racje wyższe, co przeważnie wią
że się z katastrofą bohatera. Jego klęska jest jed
nak tylko pozorna; w gruncie rzeczy oznacza bo
wiem zwycięstwo lepszej cząstki człowieka, 
zwycięstwo moralne, najważniejsze dla Schille
ra, który najzwięźlej może wyraził to w końco
wej kwestii swojej „Dziewicy Orleańskiej", gi
nącej w bitwie ze słowami: „Kurz ist der 
Schmerz und ewig ist die Freude"· 

Olga Dohijanka - Witczakowa 
Fryderyk Schiller, Intryga i miłość, BN Wrocław 1976, wstęp 

s. V, LXXII - LXXIV. 
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