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Otóż, Najwyższy Trybunał w Utrechcie 
Dąży do podniesienia poziomu wymiaru 
Sprawiedliwości tutaj, na prowincji, 
Gdzie, jak się zdaje, sporo jest nadużyć 
- Można spodziewać się surowych sankcji. 
Ale moim zadaniem jest na razie 
Tylko przypatrzyć się, nie zaraz karać. 
A jeśli nawet znajdę uchybienia, 
Ucieszę się, gdy będą niezbyt wielkie. 

Naprawdę, tak łaskawie, że - no - bardzo -
Szanowny pan być może skrytykuje 
Nasze praktyki prawne, tu i ówdzie, 
Bo choć tu one istnieją od dawna, 
Już od cesarza Karola Piątego, 
To co to przecie ludzie nie wymyślą? 
U nas się mówi, że świat wciąż mądrzejszy 
Robi się. Toć ja wiem, że Puffendorfa 
Wszyscy czytają dzisiaj, taka moda. 
Ale te nasze Kulki, to jest tylko 
Tyci kawałek świata, to i tyci 
Kawałek tej mądrości nam przypada. 
Niech więc pan radca ździebko nas pouczy, 
A się przekona, że nim stąd wyjedzie 
Zadowolony będzie z nas zupełnie. 
A gdyby już teraz wyszło na to 
Że dobrze sądzim, cud to chyba byłby, 
Bo się nie bardzo jeszcze orientujem, 
O co się panu rozchodzi naprawdę. 

Tak, słusznie, brak przepisów, albo raczej 
Jest ich za dużo. Przesiew by sią przydał. 

Przez taaakie sito! A co to plew będzie! 

Premiera , g k~s. 1992 r. 
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ROZBITY ·~ZBAN 

Heinrich von Kleist (1777-1811 ), jeden z najwybitniejszych 
dramatopisarzy i prozaików niemieckich pierwszej połowy XIX 
wieku, pochodził ze starego rodu junkrów pruskich. W latach 1772-
1779 zgodnie z tradycją rodzinną służył w wojsku, później przez 
krótki czas był urzędnikiem państwowym w Królewcu, jednak przez 
całe życie pragnął i próbował utrzymywać się z pisarstwa. 
Niepowodzenia, jakie spotykały go na tym polu, raz po raz wtrącały 
go w głębokie depresje. Do końca nie zdołał znaleźć sobie miejsca w 
życiu uwikłany w nieprzezwyciężalne sprzeczności swego czasu, stanu 
i charakteru. Państwo pruskie, jego wojskowe i cywilne instytucje, 
odstręczało go, ale nienawiść do najeźdźcy, Napoleona, uczyniła zeń 
mimo woli patriotę. Dla arystokracji, z której się wywodził, był jako 
"literat" odszczepieńcem, a przecież bez jej łaskawej akceptacji nie 
mógł osiągnąć tak upragnionej sławy. Targany sprzecznymi 
uczuciami, wyobcowany ze swego naturalnego środowiska, 
zniechęcony niepowodzeniami na niwie literackiej, na koniec prakty
cznie bez środków do życia popełnił samobójstwo nad jeziorem 
W annsee pod Berlinem razem ze swoją przyjaciółką, Henriettą Vogel. 
Miał zaledwie 34 lata. Na jego nie mieszczący się właściwie w ramach 
żadnej ze znanych konwencji dorobek pisarski, którego tylko część 
ukazała się za życia autora, nie wzbudzając zresztą większego 
zainteresowania współczesnych, składają się opowiadania, spośród 
których "Trzęsienie ziemi w Chile" (1807), "Markiza O." (1808), 
"Michał Kohlhaas" ( 1808-181 O) i "Zaręczyny w San Domingo" 
( 1811) należą do największych osiągnięć nowelistyki niemieckiej, 
przede wszystkim jednak sztuki teatralne, obok "Rozbitego dzbana" 
(1811) zwłaszcza "Pentesilea" ( 1808), "Die Hermannsschlacht" 
(1808, Bitwa w Lesie Teutoburskim), "Historya o Kasi z Heilbronu" 
(1810) i "Książe Homburgu" (1810). Dwie ostatnie oraz "Rozbity 
dzban" należą do stałego repertuaru teatrów niemieckich. 

J.St.B. 



OKOLICZNOŚCI POWSTANIA "ROZBITEGO DZBANA" 

W 
edług relacji współczesnego Kleistowi pisarza ~zwajcar_skiego 
Heinricha Zschokke (1771-1848) na przełorme 18011 1802 
roku on, Kleist oraz Ludwig Wieland, syn Martina, postanowili 

rozegrać między sobą konkurs na utwór literacki, którego punktem 
wyjścia miał być wiszący w berneńskim mieszkaniu Zschokke'go miedzio
ryt francuskiego artysty J.J. Le Veau, zatytułowany "Le juge ou la cruche 
casee" (Sędzia albo rozbity dzban) a wykonany według powstałego w 
1782 roku obrazu Debucourta. Z?chokke miał napisać opowiadanie, 
Wieland satyrę, zaś Kleist komedię . Ostatecznie palmę pierwszeństwa 
otrzymał Kleist. Czy takie właśnie były okoliczności powstania "Rożbitego 
dzbana" trudno dziś powiedzieć. Sam Kleist tego nie potwierdza, wspomi
na jednak w nie opublikowanej przedmowie do pierwszego wydania 
utworu o widzianym w Szwajcarii miedziorycie, jak - mylnie - twierdzi, 
niderlandzkim. Oto tekst tej przedmowy. 

"U podstaw tej komedii leży prawdopodobnie zdarzenie historyczne, o 
którym jednak nie udało mi się dowiedzieć nic konkretnego. Pobudką stał 
się dla mnie pewien miedzioryt, który wiele lat temu widziałem w 
Szwajcarii. Przede wszystkim rzucał się na nim w oczy sędzia, siedzący 

• 

dostojnie w swym fotelu; przed nim stała stara kobieta trzymająca w ręku 
rozbity dzban i jakby wskazując na wyrządzoną temu dzbanowi krzywdę; 
oskarżony, młody wieśniak, na którego sędzia wrzeszczał widocznie uzna
jąc go winnym, bronił się jeszcze, ale słabo; jakaś dziewczyna, zeznająca w 
tej sprawie prawdopodobnie jako świadek (bo któż wie, w jakich 
okolicznościach popełniono wykroczenie), skubała stojąc między matką a 
narzeczonym skraj fartuszka i nikt, kto złożył fałszywe zeznanie, nie 
mógłby być bardziej od niej skruszony; pisarz sądowy natomiast (który 
być może chwilę wcześniej spojrzał na dziewczynę) zerkał z boku nieufnie 
na sędziego, jak Kreon przy podobnej okazji na Edypa, kiedy padło 
pytanie, kto zabił Lajosa. Na dole widniał napis: Rozbity dzban. -Oryginał 
był, jeśli się nie mylę, dziełem jakiegoś malarza niderlandzkiego". 

Nad sztuką pracował Kleist z przerwami do 1808 roku, kiedy to w 
wydawanym przez siebie czasopiśmie "Phobus" opublikował jej 
fragmenty. W całości sztuka ukazała się drukiem dopiero na Wielkanoc 
1811 roku, na sześć miesięcy przed samobójczą śmiercią autora. 

Po raz pierwszy wystawił "Rozbity dzban", jeszcze w pierwotnej wersji, 
sam Johann Wolfgang Goethe w teatrze weimarskim w roku 1808. Była 
to, niestety, bardzo nieudana premiera. Przedsięwzięty przez reżysera 
podział sztuki na trzy części, rozdęte zakończenie, niefortunna obsada, 
zwłaszcza roli sędziego - wszystko to sprawiło, że przedstawienie trwało 
cztery godziny i znudziło widzów śmiertelnie. Rozgoryczony Kleist zemścił 
się zamieszczając w swoim czasopiśmie zjadJiwe epigramy pod adresem 
Goethego, któremu nie wybaczył porażki aż do śmierci. 
Wyciągnął z niej jednak wnioski - przede wszystkim zmienił i skrócił 

zakończenie, nadając mu większą zwartość, lepiej wydobywając napięcie. 
Dziś "Rozbity dzban" należy do najczęściej grywanych sztuk na scenach 
niemieckich. Utwór ten w dramaturgii niemieckiej zajmuje pozycję 
porównywalną do tej, jaka Fredrowskiej "Zemście" przypada w teatrze 
polskim. 

Jacek SŁBuras 



Rozdział II 
Powszecfine oóowi.ązkj wzg{ętfem wspófohywatefów w ogó{ności. 

§3 OóowUJ.ze/(nie usz/(pazenia nif(pgo y nadfiroazeniasz/(pdy. 

'l(ażda sz/(pda rozmyś{nie, afóo ty{kp z nieóaczności fuó 
fek_(omyśfności wyrząazona, przez sz/(paziciefa powrocona y 
nadgroazona hydź powinna. 

§4 'J{,adgroazenie stać się powinno w tym sposoóie, ażeby 
uszk,pazony ife możności znowu do tego stanu, w /(Jórym przed 
usz/(pazeniem zostawał, powrocony 6yl Jeżefi się to stać nie 
może: kgi,da, usz/(pazonemu wynil(ła sz/(pda, na.dgrodzona 
hydź powinna. 'Ten oóowi.ązek._rozciąga się nie ty«@ do sz/(pdy 
tyczącey się dóór y maU,tk._u, afe nadto do tey, /(Jóra się /(pmu na 
osoóie, zdrowiu y sławie wyrządziła. 

••• 
§ 12 O przeciągu czasu w k..tórym nadfirodzenie sz/(pdy żądane 

óydź może. 

'l(to zaś nadfirodzenia sz/(pdy żąda, 
sz/(pdziciefu wcześnie w to 

powołać powinien; a gdy się z 
nim ugodzić nie może, zgłosić 

się ma do Sądów, ażeóy cała rzecz 
y właściwa oneyże istota nafeżycie 
oójaśnione óydź mog{y, nim srzodkj do 

tego zginą, y tnufnieyszemi staną się 
do wynafezienia„. 
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SEKCYA I 
O Zaclwwaniu się w prawnycń sporacń. 

Rozdział I 
Powszecfine prawidła 

§ 2. '](Jo w Sądzie sk._argę zanosić afóo osKfi.rżonym óyć może? 

'l(ażtfy, fc_tóry podług prawa soóą. i maiątfc_iem swoim rzą.tf.zić iest 
mocen, rzecz swoiją zaniesieniem s{@rgi stµ{uwey popierać. może, i 
fc_ażdy poddany tafc_że iafc_iegof(p{wief(_óą.dź stanu {uó godności może 
być sąbwnie os(@rżonym ... 

§3. Oóowii/.zek._mówienia prawdy i podawania dowodów. 

'W fc_ażdym prawnym sporze należy natkwszyst{(p efodwcfzić, iafc_ie w 
soóie zawiera zdarzenia, a te iafc_się z prawdą. zgacfzaią.; Sędziego iest 
oóowią.zf(_iem, ażeby prawtf{- fuó f afsz zacfiocfzącycfi w prawnym 
sporze of(p{iczności efocfiocfzif, i te ile potrzeóa efo należytego 
przystosowania praw efo zacfiocfzą.cego przypatfl(_u, efol(_łtulnie 
wyjaśnił. Ją. przeto w fc_ażdymsporze, tafc_powód, iafc_osfc_arżony 
należą.ce efo rozsą.tf.zenia sprawy of(p{iczności podług prawdy i nayftp
szey wiadomości swoiey Sędiiemu opowiediieć, i śrzod/(j, klóremi 
ofc_azane być mogą., podać powinni. 'llmyś{ne prze/i:iztałcanie {uó 
zamilczanie prawdy, prawa surow~ {@rzą.; i na kim się to w Są.tf.zie 
raz ofc_aże, ten w wsze{fc_icfi. inszycfi przyszfycfi sprawacfi efo wyk_ona
nia potrzeóney przysięgi niezefofnym óęcfzie. 

••• 
§28. O przysięgacń przez iedną stronę od drugiey żądanycń. 

Ztwyczayną. iest rzeczą., że powód fuó os(@rżony maiqc dowieść iaf(g 
zaprzeczoną. of(p{iczność, od przeciwni{&. swego przysięgi żą.da. (jdyby 
wzyscy {udzie byfi sumienni, óy{aby to zaiste nayk.rótsza droga; {ecz 
pfocfiość wie{u wyciąga wie{f(_iey w tey mierze ostrożności, tafc_cfa{ece, 
że żą.dania przysięgi wtedy ty{f(p u.żyć można, gdy na inszycfi 
tfowocfacfi z6ywa, afóo gdy o sumienności przeciwni{@ nie wą.tpfiwa 
zacfiocfzi pewność. 
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CZĘŚĆ II 

Rozdział XI 
§6 ... cefnienie się oa ważnycfi zaręczyn mimo wofę arugiey strony, 

tylf<p z następuiq.cycfi powotfów mieysce mieć może: 

a) & taf(icli przyczyn, & l(_tóryclióyjuż tfopefnione Małżeństwo 
rozwiedżione óytlź mogło. 'Ia/(pż potfeyrzany zwią.zet fetl(_ie 
obrazy uczynk.Pwe, zef.żywe af6o wzgaraliwe postęp/(j, fu.bo aa 
rozwiązania jui; aopełnionego Małżeństwa nie óy{yóy 
tfostateczne, są. powoaem cefnienia się oa zawartycli zaręczyn; 

b) & taf(jey waay w sposobie życia zaręczoney osoóy, & klóreyóy 
rodżice ze.zwofenie swojie ucliy{ić mogfi; 

c) & otff(rytey tfopiero po zaręczynacli obrzyaliwey, zarażfiwey 
clioroóy, zwłaszcza francy, tudżksz inszego ja/(_iego nieufeczafnego 
aefel(_tu z jeaney z stron zaręczonycli; 

d) & wiell(_iey naaer szpetności ciała, afóo inszego obrzydżenia y 
wstręt sprawuiącego /(_afectwa, /(_tóre Jeana część arugiey przetf 
zaręczynami zataiła; 

e) tf{a otff(rytego po zaręczynacli hłętfu wzgfęaem maią.tl(_u z kJ.µ[ 

słuszny wypaaałóy wnioset że przyszłym Afafżon/(pm na 
potrzeóney sufficiencyi zhywaćóy mogło; 

t) tf{a l(_ażaego, nawet co ao maiq.tk.µ. prze.z osobę zaręczoną. afóo jey 
rodżiców popełnionego poastępu; 

g) tf{a oamian, /(_tóre po zaręczynacli na osoóie w osoóistycli przymio 
taeli afóo maiq.t/(_u jey ol(_ażą. się,y tego są. rodżaju, iż aruga strona 
mogąc to aawniey przewidżieć, pewnie nie óyfahy się zaręczyła. 
Afiędży inszemi jest oamiana ~{igii arugiey strony; 

h) gayjeana strona wyraźnie przeięty na siebie poaczas zaręczyn afóo 
pak!ów Afałżeńsl(_icli oóoWią.zel(_aopełnić nie może; 

i) c[{a późniejszycli zaręczyn arugiey strony. 



WALTER 

ADAM 

Ja kazałem 
Stosować prawo zgodnie z przepisami. 
Myślałem, że przepisy tutaj w Kulkach 
Są takie same jak i wszędzie indz,iej. 

A to najmocniej przepraszam, bo tutaj 
My właśnie w Kulkach, pan radca wybaczy, 
Mamy zasady takie nasze, własne, 
Co prawda niepisane, ale jednak 
Wypróbowane, bo to już tradycja. 
I ja nie widzę, co bym dzisiaj tutaj 
Zrobił niezgodnie z tymi zasadami. 
ale tak jak w u was w mieście to robicie, 
To ja też umiem, panie radco, owszem. 
Jak pan chce, to ja zaraz - Bo ja mogę 
Sądzić raz tak, raz tak, nie ma różnicy. 

ROZBITY rZBAN 
' ~ 

Polskie przekłady 
"Rozbitego dzbana" 

1 .Dzieła Wybrane, w tym "Rozbity 
dzban" w przekładzie Zbigniewa 
Krawczykowskiego, Warszawa, PIW, 
1960 r. 

2."Rozbity dzban", Przekład: Zbigniew 
Krawczykowski, Warszawa, PIW, 
1953 r . 

3."Rozbity dzban", przekład: Józef 
Mirski (właść. Józef Kretz), oprac. 
Mieczysław Urbanowicz, Wrocław
Krak6w, Ossolineum, 1957 r . 
Biblioteka Narodowa, seria Il, nr 109. 

4. "Rozbity dzban", przekład: Jacek St. 
Buras (w maszynopisie) , w 
przygotowaniu druk nakładem Teatru 
Współczesnego w Warszawie 

Realizacje "Rozbitego dzbana" 
w Polsce 

1. Teatr Wojska Polskiego w Łodzi -
1948 r . 
Przekład: Zbigniew Krawczykowski 
Reżyser: Danuta Pietraszkiewicz 

2. Teatr Dramatyczny w Krakowie -
1953 r . 
Przekład: Zbigniew Krawczykowski 
Reżyser: Irena Babel 

3. Teatr Ziemi Pomorskiej w Toruniu -
1955 r . 
Przekład: Zbigniew Krawczykowski 
Reżyser: Malwina Szczepkowska 

4. Teatr Polski w Poznaniu - 1958 r. 
Przekład: Zbigniew Krawczykowski 
Reżyser: Włodzisław Ziembiński 

5. Teatr Kameralny w Warszawie - 1961 r . 
Przekład: Zbigniew Krawczykowski 
Reżyser: Maria Wiercińska 

6. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
1964 r . 
Przekład: Zbigniew Krawczykowski 
Reżyser: Tadeusz Zuchniewski 

Gościnnie 

1. W Krakowie, Łodzi , Warszawie -
1952 r . 
Berliner Ensamble 
Reż. Therese Giehse 

2. W Gorzowie Wielkopolskim - 1976 r . 
Kleist-Theater von Frankfurt (Oder) 
Reż. Klaus Baschleben 

3 . W Warszawie - 1976 r. 
Deutsches Theater z Berlina 
Reż. Adolf Dresen 

Pn.episy sądowe zamieszczone w pro 
gramie pochodzą z następujących 
dzieł: 

1) Nauka o prafUach dla obywatdów 
Państw Pruskich z niemieckiego na 
polski. pn.ełożona. W Berii.nie y 
Szczecinie nalcJadem Fryderyka 
Nicolai 1794 r. 

2) Nauka dla stron względem zachowa 
ni.a się w processach, tudzież inrrych 
sądowych czynności.ach, podług 
pn.episów powszechnej Sądowej ordy 
nacyi dla Państw Pruskich pn.ez 
C.G.S . y C.G. ułożona w Warszawie R. 
1796. Na.k.ladem Korespondenta. 



ADAM Uu, to, panowie, jest poważna sprawa. 
Ja sam żem widział trochę tych pisemek, 
Co nie przyznają, że jest Bóg na świecie, 
Ale do dziś, jak wiem, żaden bezbożnik 
Dowodu nie dał nam, że nie ma diabła. 
Więc ten przypadek, co się tutaj zdarzył, 
Dokładnie trzeba zbadać. Proponuję, 
Zanim się postanowi tak czy owak, 
Żeby synodu się zapytać w Hadze, 
Czy sąd ma prawo ogłosić publicznie 
Że to Belzebub dzban Lipkowej rozbił. 

TEATR WSPÓŁCZESNY W WARSZAWIE 
ul.Mokotowska 13 

Scena Teatru Małego 
ul.Marszałkowska 122 

Dyrektor 
Maciej Englert 

Zastępca Dyrektora Wojciech Pronobis-Proński 
Kierownik techniczny Włodzimierz Szcześniak 

Pracownie 
krawiecka męska Eugeniusz Sobota 
krawiecka damska Cecylia Dąbrowska 
malarska Adolf Laskowski 
modelatorska Grzegorz Hohendorff 
perukarska Antonina Truchan 
tapicerska Zbigniew Machulski 
rekwizytor Wojciech Jarosiewicz 
brygadier sceny Benedykt Daniel 
główny elektryk Włodzimierz Sokołowski 

akustyk Sławomir Stefankiewicz 

Redakcja programu Jadwiga Adamowicz 
Opracowanie graficzne Maciej Kałkus "Studio P" Andrzeja Pągowskiego 

Ilustracje: wg Williama Hogarth'a 

Kasa Teatru czynna codziennie od 11:00 do 19:00 
(w poniedziałki do 17:00) z przerwą od 14:00 do 15:00 

Telefon 27 50 22 
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