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„ ... Teatr jest instytucją, w której przyjemność idzie 
w parze z nauką, odpoczynek z wysiłkiem, rozrywka 
z kształceniem, w której żadna zdolność duszy nie wytęża 
się z uszczerbkiem dla drugiej i w której nie zaznaje się 
żadnej rozkoszy kosztem całej osobowości. Kiedy zgryzota 
toczy serce, kiedy melancholia zatruwa nam samotne 
godziny, kiedy świat i codzienne zajęcia napełniają nas 
odrazą, kiedy tysiąc ciężarów przytłacza duszę, kiedy 
praca zawodowa grozi stępieniem naszej wrażliwości, 
wówczas otwiera dla nas swoje podwoje teatr - marząc w 
tym świecie sztuki, zapominamy o świecie rzeczywistym, 
odzyskujemy równowagę, nasza wrażliwość odżywa, 
zdrowe namiętności wstrząsają naszą drzemiącą naturą i 
pobudzają krew do żywszego krążenia: Człowiek 
nieszczęśliwy wzruszając się cudzym cierpieniem opłakuje 
tutaj własne zmartwienia, szczęśliwy trzeźwieje, a pewny 
zaczyna odczuwać niepokój. Sentymentalny niewiściuch 
mężnieje, dziki człowiek bez serca dowiaduje się tutaj po 
raz pierwszy, co to uczucie. I w końcu -jakiż twój triumf, 
naturo! Naturo, tak często deptana i tak często się 
dźwigająca! - kiedy ludzie ze wszystkich kręgów, stref i 
stanów, zrzuciwszy wszelkie więzy sztucznego podziału, 
wyrwani z miejsca, w którym postawił ich los, zbratani 
jednym wszechogarniającym uczuciem sympatii*, stopieni 
znowu w jeden ludzki ród, zapominają o sobie i o świecie 
i zbliżają się do swego niebiańskiego źródła. Każdy z 
osobna przeżywa uniesienie, które ogarnia wszystkich i 
które, wzmocnione i upiększone, powraca do niego odbite 
w setkach par oczu; pierś jego mieści teraz tylko jedno 
uczucie, a mianowicie: że jest człowiekiem.'' 
Fragment artykułu Fryderyka Schillera 
„ Teatr jako instytucja moralna" (1784) 
w przekładzie Olgi Dobijanki 
• „ .uczuciem sympatii - tj. współodczuwania, uczucia jednoczącego wszystkich. 

4 

Czy współczesne oblicze 
miłości ukrywa się między 
kiczowatymi okładkami 
„harlequinów'', czy w im
portowanym sentymenta
lizmie11walentynki''? A mo
że bardziej naszej wraż
liwości odpowiada mrocz
ny erotyzm Georgesa Ba
taille' a albo płytki racjona
lizm pełnych chłodu po
radników? Z pewnością 
znajdą się zwolennicy tych 
propozycji, ale po chwili za-
stanowienia łatwo zauwa

AkwafortaDaniela Chodowieckiego żyć, ile uproszczeń i pos-
(1726-1801) przedstawiająca scenę politego fałszu w każdej 
z ,,Intrygi i miłości". z nich. 

O ileż głębsze spoj
rzenie na miłość znajdujemy w tych kilku dziełach 
należących do literackiego kanonu kul tury europejskiej: 
w „Pieśni nad pieśniami", w „Romeo i Julii", ,,Otellu" ... 
W śród tych u~orów znajduje się również Schillerowska 
„Intryga ... ". Ze czasy odległe, odmienne realia, inne 
panują konwencje? Dystans pozwala lepiej widzieć to, 
co istotne, to, co na przestrzeni wieków nie uległo zmianie 
w naturze ludzkiej ... A nie zmieniła się ani miłość, ani 
przeszkody na jej drodze ... 

Nie tylko prawdę uczucia zamierzał przedstawić 
Schiller w swoim utworze. Nie mniej ważna - a w swoim 
czasie wręcz rewolucyjna - była tendencja społeczna tej 
sztuki, powstałej na kilka lat przed rewolucją francuską 
(prapre~iera we Frankfurcie nad Menem 13 kwietnia 
1784). Owczesne Niemcy podzielone były na wiele 
feudalnych p~ństewek, rządzonych despotycznie przez 
książąt-tyranów, którzy tępili każdy przejaw niezależ-
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Chodowiecki,gdańszczanin, 

znakomity grafik działający w 
Berlinie, wykonał po berlińskiej 

premierze (1785) „Intrygi i 
miłości'' cykl kilkunastu akwafort 

przedstawiających sceny ze 
spektaklu. Powyżej jedna z nich. 

nego myślenia i zachowywali się w swych państewkach 
jak okupanci, wyzyskując je niemiłosiernie, do tego stop
nia, że gdy brakło pieniędzy pochodzących z wygó
rowanych podatków, niektórzy z książąt sprzedawali 
obcym armiom swych poddanych jako zaciężnych żoł
nierzy. Taka była finansowa podstawa balów i fajer
werków urządzanych dla Lady Milford, o tym mówi 
Kamerdyner we wstrząsającej realizmem scenie drugiej 
drugiego aktu „Intrygi". 

Prawda uczucia i prawda społeczna łączą się 
w „Intrydze i miłości" w płomienną obronę godności 
człowieka, co stanowi o sile tego utworu, od dwustu 

6 

z górąlatobe91ego w repertuarze europejskich teatrów. 
„Intrygę i miłość" (a także wcześniejszych „Zbój

ców") nazywa się często utworem romantycznym. Mimo 
że ahistoryczne, określenie to ma silne uzasadnienie. 
Początki działalności literackiej Schillera mieszczą się w 
ramach prądu literackiego określanego mianem „burzy 
i naporu". Była to grupa młodzieży zbuntowanej przeciw 
istniejącemu porządkowi społecznemu i klasycys
tycznym regułom literackim. Fascynowała ich twórczość 
Szekspira, Jana Jakuba Rousseau, Edwarda Younga, upra
wiali znany nam z romantyzmu kult „geniusza" ... 
To powoduje, że niektórzy historycy literatury obdarzają 
ten okres mianem preromantyzmu. Najwybitniejsze 
utwory tego okresu, to wymienione dramaty Schillera i 
„Cierpienia młodego Wertera" Goethego. Wywarły one 
wielki wpływ na kształtowanie się romantyzmu, także 
w Polsce. „Książki zbójeckie" z IV cz. „Dziadów" to 
zarówno dzieła podziwianego przez Mickiewicza 
Schillera , jak i „Nowa Heloiza" Rousseau. Kiedy 
w Niemczech naprawdę zapanował romantyzm, Goethe 
i Schiller przeżywali właśnie w Weimarze okres kla
syczny. 

Jednocześnie takie cechy „Intrygi i miłości", jak 
dialog prozą, wprowadzenie mieszczan na scenę tra
gedii - niedopuszczalne w świetle poetyki klasycyzmu -
miały swe źródło nie tyle w preromantycznym rus
soizmie, ile w typowo oświeceniowym, zapoczątko
wanym przez Diderota, a w Niemczech uprawianym 
przez Lessinga, gatunku dramy mieszczańskiej. Mieczy
sław Klimowicz uznał nawet „Intrygę" za najwybitniejsze 
dokonanie tego gatunku. 

Dzieła wybitne zwykle wymykają się klasyfikacjom. 
Dlatego siadając w teatralnym fotelu zapomnijmy o his
torykach literatury: na scenie dramat po prostu żyje. 

Janusz Legoń 
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Fryderyk Schiller 

Intryga i miłość 
(Kabale und Liebe) 

Tragedia mieszczańska 
Przełożył Artur Marya Swinarski 

Obsada: 

~~-~f'-.._ 

i'ł~ 
:~~ ------F'- Miller - Jerzy Dziedzic 

Jego Żona - Małgorzata Kozłowska 
Luiza - Barbara Guzińska 
Zofia - Jadwiga Grygierczyk 
Kamerdyner - Cezariusz Chrapkiewicz 

Reżyseria i scenografia Stanisław N osowicz 
Muzyka Janusz Butrym 

asystent reżysera Grażyna Bułkowa 
inspicjent Renata Sladeczek sufler Barbara Dec 
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Akwaforta Daniela Chodowieckiego 
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„.„ Wreszcie .triumf zupełny: 13 kwietnia 1784 r. teatr 
frankfurcki wystawia "Ludwikę Millerównę" („Luise 
Millerin ''), „tragedię mieszczańską'', trafnie przez Iffl.anda 
na ,)ntrygę i miłość'' przechrzczoną. W dwa dni potem odbyła 
się jej premiera w Mannheimie, w kilka miesięcy później w 
Berlinie. 

Jakże wolno wloką się wskazówki na zegarze historii w 
porównaniu z pędem poezji Wolność głoszącej! Dopiero za pięć 
lat wybije jej godzina we Francji, a poeta niemiecki w skromnym, 
niepozornym, dziesięcioosobowym dramacie, w monologu 
kamerdynera, między wierszami scen kilku, niemal wszystek 
jej program streszcza i światu całemu ogłasza . 11Możesz sobie 
wyobrazić-pisze w r. 1830 Zelter do Goethego - czym była ta 
sztuka dla mnie i dla takich jak ja młodych zapaleńców; niby 
prąd elektryczny, wszystkich nas przeniknęła jej siła". W 
dziejach powszechnych teatru trudno o drugi przykład tak 
wspaniałej i skutecznej propagandy rewolucyjnej za pomocą 
środków niepokalnanie artystycznych a prostych. Nie masz tu 
już idei chodzących na szczudłach i udających ludzi. Nikt się 
tu w togi patetyczne lub romantyczne płaszcze nie drapuje. 
Bohaterowie nie recytują ani aleksandrynów, ani jambów, ani 
nie usiłują już tych form metrycznych na prozę przerabiać. 
Fabuła dramatu już się nie wije nudnymi meandrami, ani się 
nie stara natłokiem perypetyj jak obuchem bić widza po głowie. 

„.Oto jeden z niewielu przykładów dramatu, wnętrzną 
swą treścią monumentalnego, na scenie w kameralną ujętego 
formę. Ideorealizm Schillera, do którego doszedł o własnych 
siłach w czasach, kiedy tak łatwo było w ślepym zaułku „Burzy 
i Naporu'' utknąć lub w się w melodramatach mieszczańskich 
rozczulać, albo też zupełnie oderwawszy się od życia społecznego 
w tragice neoklasycznej estetyzować - stawia go w dziejach 
dramatopisarstwa światowego ponad gromadą współcześników 
jego i następców. Ze wszystkich on najwyżej wzniósł się do 
S ks . " ze pira.„. 

Leon Schiller „Podróż teatralna Mickiewicza z Odyńcem", 
opr. Jerzy Timoszewicz, Warszawa 1973 
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Życieitwórczość FryderykaSchillera 
20listopada1759 

16 stycznia 1773 

1773-1780 

1781 

13 stycznia 1782 

1783 

styczeń 1784 

13 kwietnia 1784 

czerwiec 1784 
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Urodził się w Marbach, w księstwie 
Wirtembergii, monarchii absolutnej, 
rządzonej przez despotycznego 
księcia Karola Eugeniusza. 
Pochodził z rodziny mieszczańskiej. 
Na rozkaz księcia wstępuje do Ksią
żęcej Akademii Wojskowej, gdzie 
panował szczególnie surowy regu
lamin. 
W trakcie studiów rozczytuje się 
w pismach Plutarcha, Szekspira, 
Rousseau. Rozpoczyna pisanie 
„Zbójców". Po studiach pełni fun
kcję medyka wojskowego w Stut
tgarcie. 
Publikuje „Zbójców". Anonimowo i 
własnym nakładem, gdyż wydawcy 
obawiali się prześladowań. 
Słynna prapremiera „Zbójców" w 
Teatrze Narodowym w Mannheimie. 
Wielki sukces. Autor przybywa 
potajemnie na premierę. Druga 
wyprawa na przedstawienie kończy 
się aresztowaniem i zakazem 
pisania, co zmusza Schillera do 
ucieczki z Wirtembergii do Palatynatu. 
Zostaje oficjalnie zatrudniony jako 
dramaturg teatru w Mannheim. 
Premiera tragedii republikańskiej 
„Sprzysiężenie Fieska w Genui". 
Publiczność rozczarowana. 
We Frankfurcie nad Menem pre
miera „Intrygi i miłości." Dwa dni 
później premiera w Mannheimie. 
Odczyt w Mannheimie, opublikowany 
później pt. „Teatr jako instytucja mo
ralna", uważany za klucz do twórczości 
dramaturgicznej pisarza. 

1785 

1787 

1789 

1791-1793 

1794 

1796 

1797 

1799 
1798-99 

1800 
1801 
1804 
9 września 1805 

Schiller przenosi się do Lipska, 
potem Drezna. Romans z Charlottą 
von Kalb. 
Powstaje „Oda do radości". 
Książkowe wydanie „Don Carlosa" 
- ta pierwsza wierszowana tragedia 
Schillera, nad którą pracował od 
1783 r., kończy ostatecznie okres 
„burzy i naporu" w dramacie nie
mieckim i w biografii Schillera. 
Na zaproszenie Charlotty von Kalb 
udaje się poeta do Weimaru. 
Dzięki protekcji Goethego, 
poznanego rok wcześniej, Schiller 
zostaje profesorem historii na uni
wersytecie w Jenie. 
Opracowuje własną koncepcję 
tragizmu, zawartą w tak.ich 
rozprawach, jak „O sztuce tra
gicznej", „O wzniosłości", ,,O pate
tyczności''. 

Początek wielkiej przyjaźni i współ
pracy twórczej z Goethem. 
„Ksenie" Schillera i Goethego 
- epigramy wymierzone przeciw 
współczesnym pisarzom, filozofom, 
politykom. 
Tzw. rok ballad. Powstają ~tedy: 
„Rękawiczka", ,,Nurek", „Zurawie 
Ibika" 
„Pieśń o dzwonie" 
Trylogia o Wallensteinie - cykl tra
gedii historycznch. Premiera w teat
rze Goethego w Weimarze. 
„Maria Stuart" 
„Dziewica Orleańska" 
„Wilhelm Tell" 
Poeta umiera w Weimarze; 
pochowany został we wspólnym 
grobie dla ubogich 
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Państwowy Teatr Polski 
Bielsko-Biała, ul. 1Maja1 
tel. 284-51,52 
rezerwacja biletów tel. 284-53 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Marek Gaj 
Zastępca Dyrektora Sabina Muras 

ASYSTENT DYREKTORA - MENEDŻER 

ORGANIZACJA WIDOWNI 

ZESPÓL TECHNICZNY: 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

KIEROWNIK OŚWIETLENIA 

AKUSTYK 

GARDEROBIANE 

MARIA SCHEJBAL 

GRAŻYNA CHOLEWKA 

RYSZARD PASZEK 

JERZY KOCOŃ 

IRENEUSZ JEZIAK 

CZESŁAWA GLUZA, 

HALINA BARGIEL 

BRYGADIER MASZVNISTÓW 

REKWIZYTOR 

KIEROWNIK PRAC. PERUKARSKIEJ 

I CHARAKTERYZACJI 

PRAC. STOLARSKA 

PRAC. MALARSKO-BUTAFORSKA 

PRAC. ŚLUSARSKA 

PRAC. TAPICERSKA 

PRAC. KRAWIECKA MĘSKA 

PRAC. KRAWIECKA DAMSKA 

ANDRZEJ ŻEROMSKI 

ANDRZEJ GILOWSKI 

RYSZARD PALUCH 

CZESŁAW ŁACIAK 

JERZY GOLENIA 

RUDOLF BIZOŃ 

ROMAN BYRDY 

JÓZEF WADOWSKI, 

ZBIGNIEW KAJZER 

MAŁGORZAT A SOWIŃSKA, 

ANNA WAJDA 

Program pod redakcją Janusza Legonia, kierownika literackiego. 
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