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1759 
10 list opada w Jl.farbach (Wirtembergia) urodził się 
Johann ChTiistoph Friedrich Schiller , syn felczera. 
1762-1772 
Rodzina Schillerów przenosi s1ię do Lorch, a następ
nie do Ludwigsburga, gdzie przyszły dramaturg 
kończy gimnajzum. 
1773-1779 
Na życzenie księcia wirtemberskiego Karola, Schiller 
wstępuje do akademii wojskowej, gdzie studiuje 
medycynę . 
1780 
Stanow isko felczera w puł•k'll grenadierów w Stutt
garcie. Schiller pisze „Zbójców". 
1781 
„Zbójcy" ukaz ują się w druku naldadem autora. 
1782 
DaLberg wystawia „Zbójców" w teatrze mannheim
skim. Schiller otrzymuje tytuł doktora medycyny . 
Książę Karol zakazuj e Schillerowi działalnośc i poe-

tyckiej. Twórca nocą dnia 22 wrzesma ucieka do 
Mannheimu. Pracuje nad „Sprzysiężeniem Fieska" 
i „Luizą Miller" (pierwotny tytuł „Intrygi i miłości") 
1783 
„Fiesko" ukazuje s ię drukiem. Schiller rozpoczyna 
pracę nad „Don Karlosem". 
1784 
Teatr mannheimski ·wystawia w styczniu „Fies<ka" , 
a 13 kwietnia „Intrygę i miłość". „Intryga i miłość" 
ukazuje się drukiem . 
1785-1786 
Wyjazd do Lipska i Drezna. 
1787 
Schiller przyby>va do Weimaru. „Don Karlos" uka
zuje się drukiem. 
1788 
W kwietniu premiera „Don Karlosa" w Mannheimie. 
9 kwietnia poeta poznaje osobiście Goethego. 
1789 
Posada profesora his torii na uniwersytecie w Jenie. 
1790 
Małżeńs two z Charlottą von Lengefeld. Praca nad 
„Historią wojny trzydzies toletniej". 
1791 
Studia nad filozofią Kanta. 
1792 
W sierpniu Schiller zostaj e honorowym obywatelem 
Republiki Francuski ej. 
1794 
Stuttgart i J ena . „Listy o estetycznym wychowa•niu 
człowieka ". Współpraca poetycka z Goethem. 
1797-1799 
P1raca nad balladami i „Wallensteinem", którego 
poszczególne części zostały wy~awione w latach: 
1798 („Obóz Wallensteina") i 1799 („Piccolomini" 
i „Śmierć Wallensteina"). Poeta przenosi się do 
Weimaru. 
1800 
Wydanie ksią żkowe „Wallensteina". 
1801 
Drurk „Marii Stuart" ; praca nad „Narzeczoną z Mes
syny". 
1802 
Druk „Dziewicy Orl eań~ikdej" . 
1803 
Druk „Narzeczonej z Messyny"; początek pracy nad 
„Wilhelmem Tellem". Teatr Narodowy w Warszawie 
wystawia bezimienny przekład „Zbójców" (pod ty
tułem „Rabusie"). 
1804 
Publi:kacja „Wilhelma Tella" i praca nad (nie do
kończonym) „Dymi trem" . 
1805 
9 maja poeta umiera w Weimarze. 
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Mannheim, 11 listopada 1784 

( ... ) Piszę jako obywatel świata, który nie służy 
żadnemu księciu. Wcześnie straciłem ojczyznę, 
zamieniając ją na wielki świat, który z•nałem 
tylko z daleka. Kaprys losu skazał mnie na 
zawód poety w moim mieście rodzinnym. Upo
dobanie do poezji obrażało prawa instytutu, 
w którym mnie wychowywano, i było w kolizji 
z planami jego założyciela. Przez osiem lat 
entuzjazm mój zmagał się z regułą wojskową, 
ale namiętność do poezji jest płomienna i silna 
jak pierwsza miłość. Roznieciła to, co miała 
zdławić. Aby uciec od stosunków, które były 
dla mnie torturą, serce moje wybiegało w świat 
ideałów, lecz - nie znając świata rzeczywiste
go, od którego dzieliły mnie żelazne sztaby; nie 
znając ludzi, gdyż czterystu otaczających mnie 
było jednym i tym samym stworem, wierną 
kopią tego samego sprzecznego z naturą modelu; 
nie znając skłonności istot wolnych, pozostawio
nych sobie, gdyż tu dojrzewała skłonność tylko 
jedna, której nie chcę teraz wymieniać -
wszelka inna siła woli słabła, gdy konwulsyjnie 
napinała się ta jedyna( ... ). W okresie kiedy 
jeszcze opinia mas musi kierować naszym 
chwiejnym poczuciem własnej wartości, kiedy 
gorąca krew młodzieńca płynie żywiej, gdy 
muśnie go łaskawie promyk uznania, gdy zba
łamuconą duszą owładnie tysiące przeczuć 
schlebiających przyszłej wielkości, a w urzeka
jącej godzinie zmierzchu nieśmiertelna sława 
ściele mu się do stóp - podczas rozkoszowania 
się pierwszą zwodniczą pochwałą, udzieloną mi 

nieoczekiwanie i niezasłużenie z odległych pro ... 
wincji - w mieście rodzinnym zabroniono mi 
pisać pod karą twierdzy. Decyzja moja jest 
znana - przemilczę resztę, gdyż w każdym wy
padku uważam za nieprzyzwoite występować 
przeciw człowiekowi, który dotychczas był mi 
ojcem. Przypadek mój nie odejmie ani jednego 
listka z laurowego wieńca księcia, a pamięć jego 
przejdzie do wieczności. Szkoła księcia dała 
szczęście wielu setkom ludzi, choć moje miała 
złamać. 

Tak więc zerwałem wszelkie kontakty. Publicz
ność jest mi teraz wszystkim: moimi studiami, 
moim suwerenem, moim powiernikiem. Do niej 
wyłącznie należę. Przed tym stanę trybunałem, 
nie przed żadnym innym. Tego tylko się lękam 
i ten szanuję. Ogarnia mnie wzniosłe uczucie na 
myśl, że nie dźwigam innych kajdan, jak tylko 
opinię świata, że nie apeluję do innego tronu, 
jak do duszy ludzkiej .( ... ) 

Pirzełożyła BARBARA PŁACZKOWSKA 

zr 
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INTRYGA i MIŁOSC 

( Kabale und Liebe ) 
na po ds ta wił przekładów 

ARTURA MARII SWINARSKIEGf i MICHAŁA BUDZYŃSKIEGO 

OBSADA 

BARON VON WALTER, prezydent 
na dworze jednego z książąt 
niemieckich 

FERDYNAND, jego syn, major . 

KALB, marszałek dworu . 

LADY MILFORD, faworyta księcia 

ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI 

TADEUSZ PARADOWICZ 

BRONISŁAW WROCŁAWSKI 

GABRIELA SARNECKA 

MICHAŁ SZEWCZYK 

V 

WURM, sekretarz osobisty prezydenta 

llOHD ~N SOBl~~;i~rł-OllM triorv..vf ł MILLER, muzykant miejski . 

JEGO ZONA . . ALICJA KNAST 

LUIZA, jego córka . EWA SONNENBURG 

ZOFIA, pokojówka lady Mllford . JULITTA SĘKIEWICZ 

Straż książęca . . . . . . . ~DRZEJ FOGIEL, MICHAŁ KRET 
oraz MACif KORWIN 

opracowanie tekstu i reżyseria 

MACIEJ KORWIN 

sufler - IRENA BARYŁA 

scenografia 

BARBARA PTAK 

asystent reżysera 

MICHAŁ KRET 

opracowanie muzyczne 

BOGDAN PAWŁOWSKI 

inspicj ent - KRYSTYNA SABARA 

Premiera dnia 13 kwietnia 1984 roku w 200-lecie pierwszej inscenizacji -----------



FRYDERYK SCHILLER 

TEA'J'R JAKO INSTYTUCJA MORALNA 

Jak długo sztuka jest nie tyle szkołą, ile za
biciem czasu, dopóki służy raczej do ożywienia 
ziewającej nudy, do wypełnienia niemiłych 

wieczorów zimowych i do karmienia wielkiej 
armii naszych miłych nierobów pianą mądrości, 
zdawkową monetą uczucia i sprośnymi żartami 
galantów, jak długo pracuje ona raczej w inte
resie krawców i szynkarzy, tak długo niech nasi 
autorzy teatralni zrezygnują z patriotycznej 
próżności przyznawania sobie tytułu nauczycie
la narodu. Dopóki nie wychowa się publiczności 
dla sceny, scena sama nie wychowa chyba pu
bliczności. 

Obrazowe przedstawienie z pewnością silniej 
przemawia niż martwa litera i suche opowiada
nie; tak samo działanie teatru jest z pewnością 
'głębsze i trwalsze niż działanie moralności 
i prawa. 

Jedna jest tylko tajemnica zabezpieczenia 
człowieka przed zepsuciem, a mianowicie ochro
na jego serca przed sł~bościami. Możemy się 
spodziewać , że teatr w dużym stopniu spełni to 
zadanie. On to wielkiej rzeszy głupców wciska 
do ręki zwierciadło i zawstydza tysiączne ich 
odmiany skuteczną drwiną. Co zdziałał poprzed
nio przez wzruszenie i strach , sprawia tutaj 
(może szybciej i niezawodniej) przez żart i sa
tyrę. Gdybyśmy chcieli przeprowadzić ocenę 
komedii i tragedii według skuteczności działania 
każdej z nich, doświadczenie przyznałoby może 
pierwszeństwo komedii. Drwina i wzgarda do
tkliwiej rani dumę człowieka niż odraza jego 
sumienie. 

Jesteśmy zdani na współżycie z niegodziwcami 
i z głupcami. Musimy schodzić im z drogi albo 
ich spotykać , udaremniać ich zamysły albo im 
ulegać. Teraz już nas oni nie zaskoczą. Jesteśmy 
przygotowani na ich knowania. Teatr zdradził 
nam tajemnicę , jak ich wynaleźć i unieszkodli
wić. Zerwał obłudnikowi przemyślną maskę , 
odsłonił sieć , którą omotał nas podstęp i intry
ga. Wydobył oszustwo i fałsz z zawiłych labi
ryntów i ukazał w świetle dziennym ich strasz
ne oblicze. 

Teatr jest czymś więcej niż każda inna pu
bliczna instytucja państwowa: jest szkołą 
praktycznej mądrości , drogowskazem w życiu 
obywatelskim, niezawodnym kluczem otwiera
jącym najtajniejsze zamki ludzkiej duszy. 

Pewna szczególna klasa ludzi ma powód do 
większej niż wszyscy inni wdzięczności wobec 
teatru. Tylko tutaj bowiem wielcy tego świata 
słuchają czegoś , czego gdzie indziej nie słyszą 
albo słyszą rzadko: prawdy. Tylko tutaj 
widzą coś , czego gdzie indziej nie widzą albo 
widzą rzadko: człowiek a. 
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PEWNOSć 

Tylko rumak ognisty 1 śmiały pada na bieżni. 
Osła zaś pozna i kiep po tym, że równy ma krok. 

- -
GODNOŚĆ CZŁOWIECZA 

Proszę, dość filozofii, dajcie mu jeść i gdzie mieszkać, 
Byleby nagość swą skrył, godność odnajdzie już sam. 

- -
TO, CO WOLĘ 

Odnieść n a cl sercem zwycięstwo - wielka to cnota 
w mych oczach, 

Ale sercem wieść bój - to mi najpierwsza z cnót. 

- -
EPOKA 

Wielką, mówicie, epokę zrodziło nasze stulecie. 
Cóż, kiedy wielki dzień zastał karzełków tłum. 

-
TYRAN I TYRANIA 

Nienawidzić tyrana może i duch niewolniczy 
Lecz dla tyranii ma wstręt tylko szlachetny duch. 

Przc loży l WLOOZIMlERZ LEWIK 

1. Choćbym mówił językami ludzkimi i clDlt'l 1 1m 1 

a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dzw1ę 
czącą lub cymbałem brzmiącym. 

2. I choćbym miał dar prorokowania i .- • 1• w . -' •t 
kie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, 1 cho ~bym 
miał pełnię wiary, tak że bym góry przenosił, 
a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 

3. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym 
ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie 
miał, nic mi to nie pomoże. 

4. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie 
zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma 
się. 

5. Nie postępuje nie przystojnie, nie s'l:uk~ : w -'gfl 
nie unosi się, nie myśli nic złego. 

6. Nie raduje się z oiesprawiedhwoś . 1 ~'·. ·1ę r a 
duje z prawdy. 

7. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszyc;t
kiego się spodziewa, wszystko znosi. 

8. Miłość nigdy nie ustaje: bo jeśli są proroctwa, 
przeminą; jeśli języki - ustaną, jeśli wiedza -
w niwecz się obróci. 

9. Bo cząstkowa jest nas~ wiecba i c:iąstlmwe 
nasze prorokowanie. 

10. Lecz gdy nastanie doskonałość: to, co cząstkowe, 
pneminie. 

11. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak diiecię, 
myślałem jak dziecię, ro:cumowałel1l jak dziecię; 
lecz gdy na męża wyrosłem, uniech!łłern tego, 
co dziecięce. 

12. Teraz bowiem widibny jakby priez zwierciadło 
i niby w zagadce, ale wówC?:i:as twa:a;zą w twarz 
Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wów
czas poznam tak, jak jestem pozneDy. 

13. Teraz więc poiostaje wiara, nad:zieja, miłość. te 
trzy: lecz z nich · największa jest miłość. 

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian. 



Redakcja programu 
EWA PANKIEWICZ 

Projekt plakatu, afisza oraz opracowanie graficzne 
progr'1mu JAROSŁAW ZDUNIEWSKI 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź , ul. Obro11ców 
Stalingradu 21 , tel. 33-50-36 - przy jmuje zamówienia na 
bilety (na mies iąc wcześniej) codziennie od godz. 8 do 16. 
KASA TEATRU POWSZECHNEGO - Łódź , ul. Ob ror\ców 
Stalingradu 21, tel. 33-50-36 - czy nna ca ł y tydzień (z wy
j ątkiem poniedziałków) od godz. 11,30 do 19,15. We wtorki 
od 13,30 do 19,15. 
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