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Służyć z a zwierciadło naturze, 
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~erliner filbenbbf<ittcr. 

(,1 teS ~Catt. '.Dtn 1::-tm '.['mmb~r 1s10. 

~j{g id) ben m3inta 18or m @ .. . 4ubracbtł, 
traf i~ bafd~fr emes 2!brnbi>, iii tinem ~ffent{id)en 
~artrn, ~m f,:>rn. <!. an, btr fcit $_\1r3nn, in bit1 
ftr €rabt, a!s er~tr ~Jnaer Oer Optr, an,gi:(łd!t 
roo.r, unb bd bcm lpublico auścrorbcntCid}tłi @!uct 
ma~rr. 

MARKIZA O., nieświadoma tego, jak to się stało, zaszła 
w ciążę. Ojciec dziecka, które ma się narodzić, jest niniej
szym proszony o ujawnienie się. Ze względów rodz in nych 
postanowiła„. postanow i liśmy„. wydać ją za m:1ż. 

<:fr t>afict)crrt mir, ~a§ i~m bie lpanromimir 
bitfi:r IPurpm uil'l ma9nu9rn m.lcf.'rl, unb licj 
nicf1t unbtuthd) mcrfot, ba; dn ~dn3tr.1 ber ftd) au&' 
biltirn rot'Ut 1 mancbal~i 11on 1f)11rn lcrnin Hnne. 

~a b1cft '2fcuFcrun9 mir, burcQ bie 2frt.1 roic 
a fit ot'rb ra~tt, m t' ~r, a lti t'in b ll'§a <-'inf a U (~im, 
foli"~ I~ miciJ bd ibm n i fOtr.1 urn · ibn iJbcr · bit 
G:irunbe, auf bit a l'int fo fl'nbabart:. m~9auptun9 
frii l)rn t~1111t, 11<i~n· ~u vcrnc 9rrHn. 

(fr fragrt mi<lł.1 l'Ó 1d) 11idit, In btr ~(Jat, 
~ inigt ..i;t'ro~gungrn ~~r 'Puopr n, bcfotibrrs bet rrdf 
nam, Im '!an~ fd)r gracibll .9tfunbt'n b111ct. 

~1tftn Umfłanb fonnr' id) nidic ldugnrn. <!int 
@rup~c t1cn tiitt Q)autrn , bit uacb ·cin~m rafcf;rn 
~act t:ie 9\onbe tdnate, 9acte t>on ~w1a nid}t 9ilb1 
f~cr gemal)lt roabm fbnncn. 



P11m.l:ir 11/n fil)' po,-hodz.11 z tak dzmw~~o 1Nl11 1 J>or11S:;_11N "C 
11 Mk obryrh 1111 rt~i&nath . ~t trzebu cz11s11 , aby111 111~~! .Jr 
zro:;wnir1 . Prn1z.r. 1m,-bte 1111 1'1111 pqzn-oli też sohir pwitdziri. 
ż• z.au J'{r JJllli< \_<lilll/1(11 1 n11p1111 ·11 lros'4{, kird) ll'id:;_( 11tiod)d1 
h1dz1 111/111111 i il11cb11 , k.tórz1 <"z_rka;11 11t1.;11h.i tt11tr. co 1110 dop1m 
1111dr;ii. 

I Il ISllX. /.li". C.orth, d" f /. rf/11 l\.lmlt1 

1, lcist bd natu rą skomplikowaną o \\'\Tainrch cechach patolog-icznrch, 
jedm m 1 t1·ch luJz1, kt(my nie mogą dojŚ Ć do lad u ani / sn b~i , .ini 
L ornczaj~1cym ich św i atem. Tute l. przcchucl zil raz pu ra L cię /. k i c kryz1·>1 
ż~ uo \'t', z krc'inc h kai(h Jopr<J\\adtal go niemal do obl<;du i do ch<,:(i 
samounice:.t \1·1cnia si\ . Tt kry1.ys\ hyly dwojak iq naturr: jedne wrnikak 
1 jego wh~mc j parologiC?nej natu r~, Jrug1c spo\1·odnwanc zosta ly (iwczcs 

m mi p rąd:imi duch<J\\'\ mi i wrpad bmi po lit 1·c1n rmi, kró r~·mi f-. leis t 
przejmm1·al si· gli,:hoko. \\ ci•ll';U irch krrzysó1r 1rracil kolejno 1\ ia r~ 

11· rozum lud7 ki, 11 mi lość , we ll' lasm t, lenr puc1 \'C ki, w p!7y9l ość swej 
OJClyLnr. \ dzialo sii,: ro 7a1n1e \1·in'ld g1\·:1 lto\\'nl' cl1 1maga1i i 1q•tr1.ąsr'lw 
1\'e11rn,;1rzmch, 1\·sród nnpal?li vcj v:alki / sobą ,anwm 1 ze S\1·01m 
fll • lC1.eniem. 

\\ ' l(leikie tb\·ily mn qcpliwic pnt<,: i nc ~ i h tw<irve, :ile ily te ulegil 
od razu jak1c:mus zahamowaniu, 70,rah 1ak br m1·11;zione prze; 1ak ą~ 

11 roe:1 moc, kr«> ra nr pnzwalala im m11nnąć 'i\ 11 'Po,r'1b na1u raln1. I. q 
11 n lt;>l m"c, kr<'ira nre po1\\ abb m n )/\\'Jn<ll' ~I\ \\'. p1>,1 '1h n:uur:i lm . I q 
az ulegl \\' 1ragic1.0ej 11·:1lcc. Th·iiy \\ ni m tu w1dk1e n~mi~ lll tl~Ci , rh ·1L1 
7ądza m1lośc1, sla11·~ i szcz<,:śc ia, crnll'ila go chorobliwa niemal ambicja. ,\ le 
1 le d:1icn ia 1.ostak od ra1u nhamowane. 1){! r.1zu zdła 1\ · iun e pr1eL 
pr1ygniarając1) o siłr; . l tv ll'iaśnic hrlu dziwną, niem1zumialą Jla 
otoGenia Lagad ką j go 7ycia. i\atu ra obeszła sir; L nim po macoszemu, 
obda rn1ąc go rói.nl'mt Jefcktami. J-lm jąb l si.,: i mriw il z t rudnością , co 
1>czy l'1scic nic ubt11·ia!o mu ohco\\'anm / l udźm i 1 p:imli i. 01\·a lu moż l iwosć 

bezpośredni<> na nich oddzrn ll' wani:1. Ś l'iadomość w1 eh brakr'>w iiZl'u
nych k r~p1 > 11ala go, czrn1 bt 111eśmia l rn1, b Jzila 1\· nim niek ied1 pocw c1c 
n1ismśc1, kompens<Jw~nc 1nc')\\· 11·1·bucham1 nrc1m1crnq du1m 1 dr~7-
niąccgo 1.arozumiabr1r1 . [(ieisr p ragną ! 1 b l i 7 y ć si<; do illlh , ale przr
chod1i lo mu 10 / 11 idk.1 1 rudno~cią . 11· tnll'ar;1 mrn: 1.teho1\ 111«11 ~tę 

d1111 nic. i'.:1 j ę;11 "1hą, malo 111 raca! u\\'a 1 1 n,1 drug wh 1 pogqion1 1\· 

rn1m1 ślaniac li --- mc'>\\' il , a racze j mrucral cos do ;1 eli1e. To zn1)11· noyn~I 
mÓ1\' iĆ / g'ra l rowną pasją , ai nagle:, niera1 11· pol1111·1e 1dani:t, un 11'~ 1 



1 pai rz rl ti,:pym 11·zmkicm przed siebie wpada jąc u· glu chą zadum~. To t eż 

mimo mlodcgo 1ncku nahrn l wcześnie ce h dziwaka i od ludka. l wcześnie 
j uż ujawniał chęć usuwania si\ od ludzi schodren ia im / oou, gubien ia si~ 
11· ja ki mś dalekim kraju, na jak iep; od leglc j ll'rspie. Stąd 11·ielokrotne 
„ucieczki" 11• jego Ż1'ci u , 11·ielokrotne zrn kanie bez wieśc i na dlu gie 
m1cs1ące , qąd sk łonno ~ ć do rajcmniczośu , do mistrti kowania na11·cr 
najb liżsnch, do uk n wania ' ' ·u ich 11· l aści w1 eh nm i a~ri 11. 

T11·urczość poe r~ c ka , w któr j widzial si u rn ie 11 · l aśc1 wy sens i cel 
swego .ima, b1 la d la ń m.;:ką. b hamou·ane sily LW(irczc 11·1·huchah 1cdna k 
od czasu do cza:u z elemen ta rną s ilą jakbr z bezdennej glęb i i torowalr 
sobie drogi; prL:cz wszy~tk ie przeszkuch . . 

13ernd \\ il helm Hen r: · 1'leist u rodził s i ę 18 paidz1crnib 1177 r. \1 ·e 
rrankfu rcie 1rnd Odrą 1ako J!Ul <> llll'k sta n:j, ,; lacheckici r1Jdz1nr p ru ~kicj . 

0 1ciec by! oficerem. \farb , jego drugą żoną, rak że ffe nrrk mia! Jw1e 
przl'rodnie siostry, z krurych jedna, I 'lryka, darzda :o serdecznrm 
uczucitm 1 111cmal du śm ierci bda mu 11ierną p rz1·ja ci ólką. 

Rodziców l\. lcist :trncil 11-cześnie. Pozostali- po nich maJą t<:czek 1apew
nial tdko skromne moi.lill' 0Śc1 i.1ciowe 1 ka7al rodzeństwu licLrĆ ' il: 
z groszem. Stosownie do rmil'cii rml zinncj mia ł I lenn·k p< iŚ \1 ·i ~cić s ię 

s l uż bi e woj skowej. Pocz~tkmn.: n, uki pnbiera ł w domu i jako pi ęrn as to l<.: 

rni chlopicc \\'sr;1p il do pulku gwardii prusk 1e1 l\ iebawcm uznkal stopień 
podchorąi.cgo, a 11· rnku 1'97 poruc'l!l ika .. \le ~ luiha 11·01skowa me 
od poll'iada ła jego sk lonnościom. J,Jeist pragn ą ł ksmłcić si<,:, s tudiować, 

rorn:erz~ ć swe pogląch·, ob rać in111 1.awód. \\ rrm celu uk ła dał sobie 
n:twet ptdam unr .,plan irc imn'', którego j ed nakże nigdr 111c ll' rk onal. 
\\ ro ku 1799 rczy):.'. nujt: z ka rim · ofi cersk iej, 11 mępu jc1 \1o jska i zapisuje 
si<; na uniwem tet u· rudzinnnn m ieście. Tu studiu je foxkę i matemat1•kę . 

Bnl'a te? czę st~ m ,<>ościcm w .domu gtncr~ l-majora 1.nn Zengc 1 nicba1;·c111 
p011·sk uje 1nględy jego na jsrnr~ t. j córki , C:harlom \\ il hclm inl', która 
zostaje oficjaln ie je)!O na rzeczoną. \X' stosunku do 111ej obja11 1ają s ię ju ż 

charaktc rrst1·cz ne cechr narurr przrsz le)!O poetr. I,Je is1 w1 mienia dlugie 
Ji q1 / nar;,cczoną, w któn·ch 1m ebija wnai.n iL: 1ego do kmnmk1c 
1 pedantl'czne usposobienie. Srara s ię 1\' nich wrkazać dz1ewczy111c s wą 

11·17.szość uml'slo11·1. poucn j ~ i „w1Thowuje" na ka i.d1·m kroku. 
_lc<lnoczesnie udcrLa rei: czi;sto w ton scn rymc:nt.tlnr, brna wrażli 1n 

i obraź liwi. Chcąc nieha11·em poślub ić \\ ilhelminc;: stara si<; o j akąś posad~ 
mogącą zape1rnić ch oćb1· s k rom ną egzrncncjc;: . \\. tym celu 11·1jec ha l do 
l:lcrli na, gdzie dzięk i poparciu do:.r. I sk r1im 11e stanowisko w ckparrnmen
uc cel i akc1 z1. Tu , w l:le rl in ic, przechodzi Sll'<'>j p1c rwm„ znam· nam 
krP1s ż1·c iow1 . Jego pmcz rnr nie są dość ja. ne. , -a1prnwdopodobniej 

chodzilo o 1 ak ieś poważne niedomaga nia w dziedzinie żrcia plciowego. 
C:clem usunięcia ich postanowi! Kleist udać się do \'hirzburga, do jednego 
z tamtejszych lckarzv. Kuracja w \X'urzbu rgu m1ala widocznie przebieg 
pomyśln ;• , po dwóch miesiącach bowiem powrócił l\.leisr do Berlina 
w dobrym, a nawet radosnvm usposobieniu. Ale horyzont zaczął si ę 

niebawem znuw zaciemniać. Posada małego urzędn ika nie udpowiadala 
jego górnym ambicjom. K łe!Sl uk lada więc nowe „plany ż1-ciowe" , myś l i 

fl profesurze we Frankfurcie, tu znów marzy o cichym ż y ciu wiejskim, to 

o wyjeździe za g ranicę, do poludniowe1 Francj i, gdzie żvłby razem z żoną 
z lekcji języ ka niemic kiego. \X duszy jego narastają nowe konflik tr, które 
napełniają obawą jego najbl i ższych, i w marcu 1801 r. na s tęp uj~ no\H 
kryzys. 

l\:.lc ist zaznajomi! się wówcza~ bliże j /. filozofią 1'anta , której zasadnicze 
tezy obaliły jego cały dotychczasowy racionalisryczny 'w1atnpog l ąd wy
snuty z doktryn Oświeceni a. Klei t nie mógl bowi m pogodzić si ę 

1 my ś lą, że nic pozna jemy nigd\' „rzt:czy samej w sobie" , jak 10 twierd~il 

Kant, tylko jej „zjawisko", że nic wiemy nigdy, co jest prawdą, a co td ko 
pozorem. Ta teoria wstrząs n~ la nim do głębi. Uważa! się teraz za jedną 

7. „ofiar gl upoty" , jedną z liczn ych ofia r, jak ie fi lozofi a k rr'iłew ieckicgo 

mvś li c 1 e l a miala na sumieniu. Czul się „u 'odzonr w samo se rce„ 
i powtarza! z rozpaczą, że u t racił jedyny, najw yższy c~I życia, że niczego 
już nie posiada. Postanawia te ż odtąd rządz ić się tdko uczuciem, a nie 
rozumem, w ktc'>ry przesra! wierzyć. 

Jedyny ra tunek ze stanu ogarniaiącej go depresji widział teraz w dalekiej 
podróżv. Pa ryż„. Paryż konsulatu, Parv ż odd ycha jąc ~ jeszcze atmosferą 
rewolucji, zrobi! na Kleiśc ie ujemne wrażenie . mysi jcao i serce po~r rąża 
się w nowych rozterkach. Oga rnia go zwątpienie i zn icchęcrnie. Oddala 
się też coraz bardziej od narzeczonej , która na próżno wzywa gu do 
powrotu. „Prawdopodobnie ni rdy do kraju ojczystego nie wrócę pi sze 
l\.leist do niej. - \XI\', kobiety, me rozumieci · 1ednego słowa, w naszym 
języ ku: «ambicja».„ Wrócę ty lko wtedy, gdy będę mógł spelnić pokladane 
11·e mnie nad zieje, kt<'>rc rozbudzilem l e kkomyślnie ntejedną ch elpli 11ą 

wy pow1cdz1ą. Krótko mówiąc: jeś li nic będę mógł powrócić do ojczyzny 
okrn1· s l awą , nic powrócę nigJ1 ". 

i\ sławę ą zamierzał zdobyć czego zrcs~tą wówczas wyraźn ie me 
powiedział - jako poeta. Tym samym wszedł wreszcie na n~wą drogę 
żvcia i postaw ił sobie psny cel przed oczami. Ab) go osiągnąć, pustanowil 
usunąć się w zacisze i ram z Jala od ludzi spokojnie pracowac nad dzidami 
poetyckimi. Więzi' n arzeczeń skie stałv się dlań ciężarem. Po dłużs1,vm 

milczeniu zry wa ~ ięc listown ie z \Xlilhelminą. „Droga moja l 'ie pisz ,do 



mnie w1ęceJ. Mam JUŻ 11lk o jedno pragn ienie umrz ć wkrc'itce. " 
Przedtem opuści! r..:lcisr Pa ryż i udał . ię przez Heidelberg I 'rrasburg do 
Szwajcarii. Tucaj nrm m:i l się ,,. Bern ie, gdz ie 10ala1! <ię · kole lud7i 
nprzna7.n ionych. i\f imo iyo li\\'cg«1 moczenia nic u u! si Kleis1 \I' B ·rnie 
najlepie1 i szukając zupełnego spoko1u 11'\'ll a jąl ma li Jomck na \1·ysepce 
DeJosea na .J eziorze Tuńskim . Tu wi c'1cl l przez ens jak i ś 71·c1e idl'lliczn , 
1a1\n pisaniem S I\'~ d1 picrwszrch draman·l\\' u boku pr~> rej ,; · i c1 ~k1 1 
dzie11Tzrnr p ro,radzącej mu sk romne gospocl;umro. Ży w i ł 11·u:dy t r1~· 
)_ Tzen'.:1: „M ieć dziecko, dokonać 11idki go cz1nu, napisać pi~kne 
d1.1clo. 

Dwa piern·szc żrczen rn mgdy me zostaly spdnione. () zrealiz,i1rnnie 
m ecic11;< 1 \1·alczrl / determinacją i rozpaczą przez oas dlu./<;71·. D1idem 
T! m mia I h1 ć d r~ma t /( ohn-1 (, 11i.1k.tJrd, ul\\·"ir o rnz miar;tch monunu:nral 
111·ch, kr<'>rym zamie rzał pm·ćmić 1 la11 ę Goc 1 hq~o 1 Schillera Praca nad 
nim szla ci~żko, wś ród wzlotr'iw 1 upadkó\1·, \1·ś r<'>d zalamań i nm1Tch 
hlrsk<iw nad7i · 1. \ \ rt:zuh,1c1e poeta r01chorm1·a l si~· rn,::iko 1 opuśc i I s1q 
. amotnię na pięknej \\') s>pce. Opętam ideą stwcmenia \I s11·1 m Jr:imacii: 
arcl'<l!.icb na miarę Sofok lesa I s·1ekspira, rrnota ł '>ię ~01.p . o ł ill' i e , 
niezdolni Joprm1·ad11ć rn·ego tani i •m:ma do końct . . ·ie nując 1ui 
śroJk iiw ut r11rnan1a, k<l r11·sral z pomocr \\'1erne1 l 'lr ·ki, „najbardzic1 
sio rrzanej dusz\'", om;, / ll fia rnoŚCI swego no\\'eg•J prz1·jaci la F:rnesta 
Pfu da . Z n1 111 wrhra! "H; \1·e 11 · rn·śniu 180.1 r. \\ n< 1 ll' ą pndr/17 dn \\ 'loch 
i do Franq i. \\ ' drodze . !t:ist nagi. zn i kl. c; n;!O\ fu rią prLybrl do Pary7:1 
i ru, ,,. g Jzm i ć ro1. paczy, spali! n;kopis nit:dokońuonego Kohrr/11 
C11i1k.ard11. \asrępnie krąid pe> h anqi i dotarl Jo BoulognMur \ fer, 
gdzie :\apoleon gromadzi! właśn ie \\' id ką armi~ . ahy na jq cz k 
pucpraw ić się do .\ nglii . !.rozpac7001 p()(.:ta zamrerzal 1.aci~gn;1ć si ~ 
,,. szeregi francuskie 1 11 · z iąć udmł w w1·pra\\' ie , ah1 zginąć na pol u bit \H. 
\\ \pra\\'a nie doszła do skutku dla braku odpc rn·1cdniej fln11 i 1,leist po 
d zies ięc i omics i\: crnej ru laczce 1nc)c i ł zn,·>w do 01czrzm. Rozpilczą l si~ 
ter.ii m JŻt na j s pokojn i ej~ z \ okres \1· Jego hur1.l i\\'1 m Żl' ci u . Odzl'~ka\1·sn 
rt'i\\'ncl\l·agc,: c..IL chową, po-;ranm1· i ł 1nT1ec 'rę poc;1i 1 pu\\' rr\cić do sl użbr 
państ \\'Owt j. Otrzrnial sk romną posadc,: '' [ · rr'ilt ll'cu, clo kąd podążył 
w maju I IJ5 r. / mal ru s \\·ą cb wną na r1cczoną, \\ 1i helm1rw, J U Ż 1ako i.one,: 
pro feso m tilmofi i ~ruga . '.:l tosunek oJ "iJga uloiy l .;1 c,: pr1. 1w111c. Po 
pe\\·nym czasie 1.auąl znÓ \1 ku nie1.1dowok niu rud 7rnr mtensy\\'niej 
p rm1\l' a Ć literacko. Pr'lcrabia po swn jemu .\foli ·mirskiego l111/itrio11t1, 
p1rn: on gin alną komcdi1c Ruzhitr dzbt111, n ;:1 n~ />r11tNifr( ' po kn1n.! polm 
\\. /, róle\\'cu pr7en \\'a jednak nm1·a bu r1.a drit1m1·a. adszeJI rok I '06; 

11 : buch la \\'ojna prusko-francuska . Po karasrro tic Prusakó\\· pod j eną 

zaj~li francu7i Berl in 1 ngarnc,:li niemal calą monarchi\ fn derrc1ańską . 

Kleist , przera7on) hicgiem \\'ypadk6w 1 wytrącony znow z niwnowag1 
duchowej , opuścił\\' zimie 1807 r. l..:rc'i lew1ec i podą7yl pieszo do Berlina. 
l ' bram miasta 1.osra! jednak arc:szrowanl' przc1 Francuz,·iw pod zarzutem 
szpiegostwa i rvem 7 dwoma m\1'arZ\'S7.'lmi wywiezioOI' do Francji 
1 •>Sadzony w forcie Joux koło Besanc;on. \asrępn1e umieszczono go 
\\' Chalons-sur-Marnć, sk~ld go \1 kc1c tegoż roku z trudem \\')dobyła 

i!ryb. Kleist osiedli! się teraz 11 Dreźnie, gd1ie rozwiną! nader ożywioną 
dzial:łlno~ć li t eracką 1 publicmrczn;1. Tu ws:1.edl te:i \\' koła polit\'kow, 
nauko 1·có11 , poetÓ\\ i am~uiw , prtybl'hch z rc 'iżnrch stron 0.1emrec, 
i s tał srę na wet przez pewien czas bardziej towarzyski. 

Poeta zaC?.ąl teraz \\'\'dawać czasopismo litcracko-polir1·cwe po<l naZ\q 
„ Phohus" Z cnsopismcm t) m łącn I ouy 11 i~cic <lui.e nadzrejc, ale 
w1ększosć \\'spcilpraco11nik1iw, na kn'>rych hod, nll'iodła, tak 7e na treść 
pisma sk ładał\' su; gl<iwnrc arrykulr Kleista i i\liil!cra. Tu ukazah· się 
fragwcnt\' l'mlesil1·i i l\as1 z /-/ dbro1111 oru Rozbit1xo (H1a11a, tu 1cdrn1 
dochowan} fragmcm Ro/!rrta (,'11/skarda, tu orygmalna no\\'cla ,\/11rkiz.t11·011 
O., ru znaczna część wielkiej opo111eści pt. .\f1chal Kohlha11s. Odtllwięk 

1ednak, jaki lllajdm\'al „Ph1ihu," , bd dość slab! i ntc hraklo nawet 
jawn1·ch ataków oraz zlosliwych przycink/iw. 

Pomyślny okres drczdcńsk 1 przcrwah W\ pad ki 1ewnęrrzne . \fa wio,nę 
I H09 r. wrhLJchb oocki\\'ana pr7c1 Kleista wojna austnacko-francusk,1. 
Poeta zamierza! pooątkmrn udać .;ii,: na11·chmias1 na plac boju i 1\ziąć 
udzia ł ,,. \\'alce , ale z nie111adomych powodów \\' }jechał / Drezna dopiero 
pod koniec hl' ictnia, pr1c jc;t1 Jo gł~b1 ważnośc i ą chll'il! i snuiąc1 ku 
uCJCsze rowarnSll podróż1 śmiałe plam wo1enne. Dane mu reż b~ Io 
obserwować z daleka wielką bitwę pod \spem zakończoną klęską 

'apolcona. 1' leisr uda! si~ rcra1 do Pragi 1 oddal sic; 11 1updnosci na 
usługi ~prawie .\usrrri 1 0.1cm11:c. Pisa! wii,:c płomienne amkuh połitrCI 
ne, zagrzewa!, 1achęcal, s;rdzil , pmrunowal. l31t\\'~ pod \\ .ag-ram w lipcu 
1809, zakończona klę~ką .\umiakciw, rm\\'iała nadz1qL pocrr na r\'chle 
\\'\11rnlenit 01cz1 llly, spu\\'odowala nowe załamanie sic,: J..:lc1sta 1 nc I\\ 1 
kr\'?Ys \\' Jego życiu . Opukił nagle Pragę i rnikną ł na czas dłu ższ1 / oczu 
S\\'\'Ch bliskich. R07e,zla się nawet 111adomośc o jego śmre rci . Dopiero po 
wielu mic-;1ącich, 11 lumn 18!11 r., \1·1phnąl tnn\\ 11 Hcr!1nic, gd1iL 
rozpoC!ąl się 1uż t.istatnr ok res 1cgo ż1 cia i dmlalnośc1. 

\\' BerłiniL zaczął ł(lmt k•mtrnuuw,1c s\1·ą dzrałalność dre1dcrisk~, 

„Phiihus" nie 1c>'•ral Jlli. 11·prawd11c \\'~kr1esm111 , kcz od p1L·r\1 zcg~i 

października 18!0 r. n:dagowal pot:ra, razem / \damcm \ful!ercm, 
czasopi>mo po l1t1 crnc „Berlinn \bcndhlancr", skicro\\';1nc mtro przcc111 
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Napoleonowi. \X; t \' 111 czasie wydal Kleist swó1 najdo1 rzalsz1· dramat Pri11::;_ 
1io11 Hor11b11r;g (Książę l lomb11rt,11) 1 opu bli kowal dwa tomy inter sujących 
nowel. Pracował tc:i nad bliżej nie znaną powieścią, któ rej rękopis niestety 
zaginą ł , i pla nował t ragedię o zdobyciu J erozo ł im ) przez T\'tusa. Po 
upadku „Berli ner .\ bcndbliiuer" znałaz l si.,: 1':.leist raz jeszcze 1r n:1der 
krytycznvrn położeniu. Pozbav,·ionr organ u prnsO\\'t:go, w którvm mó"I 
się wypowiadać i oddział ywać na opin ię p u bliczną , matcna lnie zruj · 
nowany, zawiedziony we 1rszvstkich swvch nadziejach, opuszczony naw t 
przez tak ofi a rną dotrchczas U l rv k ę , ujrzał się nad brzegiem przepaści . J uż 

n u~ ra t nosi! ~ i \ 7 zam iarami samobr'i juymi , szu k.t l jednak tawszc kog-fi ~, 

z kim razem mógł bl' ta kończyć ż1 cie . Los namrrczył mu teraz wwa rzrszkę 

śm it: rci. B y ła nią nie1aka i\doł fi na I !enrictta Vogel , fona małego urzędnib 
rachub1 . Byla to ko bieta c i ężko chura, przeczulona i histen una. Je j 
histeria poci reala też niewątpl i wie his teri<,; h.łeista. I .istr, jakie pi, al do 
niej, sprawia j ą przez swą, wszelkie granice przekraczającą cg:załrac j\'., nader 
przrkre wrażen ie . i 'ie widząc db ~ie bie 1ui żadnej przyszlofo , zJec\'d1i\1 '.1-
li się oboje wsi óln1e zakoiirn ć życi e 1 zamiar S\l'Ój wyk1>nali 11· dniu 
21 list pada 1811 w miejsowości \X annssc k oło Berlina . 

f til"lc.};)" /\l.!Ul\ł.I 

irJgnu:nt\ \~).ClfPU J11 
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JEGO CIERPi b~N I I JEGO POCHODZE 'IE ... 

Usiłowanie morderstwa 
Oto co na podstawie wrpow icdzi Hausera or:-iz moich \\'la . nl'ch 
w;·powiedzi i ob erwacji mam do zakomu nikowania na temat 
rcgo ponurego za j ś cia . \X' cz:isic, gd1 I J:.i.user 1osta l %1''.ln ionr, 
w domu bd y t y ł ki> dwie spo kre\1·n ione ze mną osoby pici 
żeńsk i ej, 1a sam był m nieobecn y. („.) 
Hauser leż a! bez pr1. y tomnośc 1 i w tnn stanie odnakz iuno go, idąc 
po ś la dach krwi do piwnic\'. K1edr umieszczono go \1 h'1żku, 

domagał s i ę , by za nie.' ć go do mojego domu. , \ ku rat \\'rÓcilem, 
1 kiedy 1.dola lem mu 11•1 ti u mcz1· ć , :!e klęrn;: przl' nim (zan iewi
dział), opow iedz i ał ur\'wanymi łowami przebieg 1,aj.'cia, po czym 
znowu straci! p rzytomnu ść i \\' t) m stanie, przerywanl'm od czasu 
do Gasu paruks1·1: mam i, ( „ ) :;najdO\rnl si przez dwa dni . („.) 

Miękkość i dobroć erca w pierwszym okresie 
C si ło\\'ani e morder twa, któ r1.:go mia! być ofiarą, wywarło fatalny 
wp lyw na jego usposobienie. Zwierza! s1i;: potem, :i.e gdyby 
nieznajom i', któn trz\'mal go \1· wi~zie ni u i jak Hauser 
rn czmiennit utrz;·mn \'al - bd rym samym czltJ\l'i ekiem, kt!'>ry 
próbowa ł ~o za bić , zos tał wcześn ie j rnzpwnanr, Ha us r w. rawil 
hy si\ za nim, bo przeci eż ulowi ·k c'l\\' żyw i ! go \1· dzieci ństwie 
i nie zab ił gu, t raz jednak, gdybl' go z łapali, niech / nim rohią, co 
chcą . („.) 

Głowa 

\\: 182 ro ku w połowie listopada nsrałcm Hause ra za1i;cego 
rl" owarncm m\~ kic j glm1 \' r~· sun ·k mia! \1·ygląd portretu . 
Hause r pu\\· icdział mi, że ma pr7. d oczyma t\ twarz i wid zi ją 

\1·ia.'n 1c 7. te j st rnn r, tak jak ją nar\'sowal. Na mnją uwag<,: , ż 
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1c<lno oko patrzr nieco w innrn1 kierunk u niż drugie , spojrzał 
naj pierw na rys unek, potem w miejsce, gdzie wydawała s i ę 

maj acz rć głowa, i powtórzy! to kil kakrotnie, jak kto' , kto 
porównuje portret ze s tojącym przed nim oryginałem. \X 'r z ie 
odrzekł , że głowa zezuje rzeczywiśc ie tak, jak ją wy rysował . 

Z powodu nagiego ból u oczu nie mógł dokończyć obrazu 
i do[ iero po ja k imś c:rnsie dorysował nieporządnie zwisające 

włosy , którrch rysunek różni! się wyraźnie od pozo stałych, 

lepszych fragmentów obrazu. Kiedy spy tałem o kolor włosÓ \1· 

odrzekł , że j u ż nie pa mięta; rłowa znikła i włosy rysował już tylko 
na pod tawie mglistego wspomnienia. („.) 
Glowa, k tórą wbac1y l Hause r, nie wywołała w nim uczucia 
niesamow itoś ci i grozy, nie był tez wcale zdziwiony, lecz zupełnie 
spokojnie zabra ł s ię do rysowania. Znajdował 'ię wówczas zresztą 
w pewncgu rodzaju ekstazie, w stanie silnego napięcia duchowe
gu, który wkrótc potem u s tąpił; tylko w tym stan ie był zape\ ne 
zdolrn· wykonać rysunek , stosunkowo calkiem poprawny; to, co 
dorysowa ł późnie j, było , jak 1 u ż wspomniałem , zupełnie inne, 
daleko gorsze. 

Dodatek do poprzednich uwag 
Wyrażano wobec niego opinię i przekonanie, że sam s ię z ranił 

i jeszcze na łożu .' mierci traktowano go jak szelmę, który chce 
wrpłatać kolejny figiel. („.) 

la pytanie k siędza, czy nic czuje w sercu gniewu, nienawiści, 

zł oś ci, Hauser oJrzek l: „Dlaczego miałb) m czuć gniew, nienaw iść 

albo złość~ Nikt mi przecież nic nie zrobil." Tc słowa traktuje s ię 

jako wyznanie samobójstwa; otóż można by je w ten sposób 
roz um i e ć jedrn 1e pod wa runkiem, że bdaby to jedrna wypowied ź 

Hausera, a on sam nie sprzeciw ia łby s i ę stanowczo tak iej wyk ła

dni. J śli uwzględni się wszystko, co należy , to jest jasne, że 

Hauser nic mia l tu na myś li nieznanych osób, króre zgo towa ły mu 
tak tragiczni' los, ale ludzi, wśród których ży l. 
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JEŻELI MARKIZA O. będzie w domu swojego ojca o godzi
nie jedena tej, trzeciego bieżącego mie iąca, to złowiek, 
którego poszukuje pojawi się tam, aby jej pa · ć do stóp. 
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By!a to ś roda , godzina druga po po!u<lntu, dnta 20 
listopada br„ kiedy zajechała do nas powozem para 
gości , pan i pani. Zatrzymali się \\' naszej gospodzie 
i zamówi li obiad. Pop rosili o osobny pokój, doda1ąc, że 
pozcnaną tyl ko kilka godzin , bo ma1ą tu po nich 
przyjechać przy jaciele z Poczdamu. Pokazaliśmy im 
pokój na pa rterze po lewe1 st ronie, obejrzeli go, ale 
Pani s ię nie spodobał , prosiła o jakiś pokój na piętrze, 
a k i edyśmy ich tam zaprowadzili, pan.i zapytała , czy nie 
mogl ib yśm y im dać i drugiego, sąsiedniego . Zgodzilis 
my się na to. Potem pani podeszła do okna i spytała nas, 
czy nie można by tu dostać czółna bo chcieliby się 
przeprawić na drugi brzeg jeziora. Moja żona od 
puwiedziala 1ej, że wprawd7.ic mamr łódkę, ale przep· 
rawa nie jest ła twa, wygodn iej jest prze1ść się pie zo na 
drugi brzeg. Wydawa!o się nam, że panią to ucieszyło . 
Potem prosi la o sofę, a ponieważ sofy nit mid1śm\, 
kazała do obyd wu P" k"1 wstawic łóżka, ho wa1nmi, 
dodała , którzy chyba nadjadą tu dopiero nocą, zechcą 
zapewne trochę odpocząć. 
Pó7niej pan i pani wspólnie obiadowali, nbo1c byl i 
w dobrym humorze, po obiedzie pr7echadnli ~1ę cza~ 
1 a k iś po drugiej stronie jeziora, tam, gdzie się póznic1 
mieli zastrzeli ć , ale niezadługo powrócili do gospody 
i opłac i li woźnicę, któ ry pustym powozem zawrócił do 
Herł ina . Oni zaś 1.amówili kawę, poprosili o pióro 
i atrament, zamknęli się w poko1ach i coś pisali. 
\v· jakiś cm później kazali snbit podać \\'icC7erzę . \\'ino 
1 rum p rzywieźli ze sobą . Po wieczerzy znów zasiedli dn 
pisania, a kiedy dziewka słu7ebna przyniosła im dzban 
wody i zapytała , czy mają jeszcze jakies 7rczenia, 
odparli : „Nie. Nic nam nie pomeba. ,\le gdr pr1.yjadą 
gośc i e, być może poprosimy jeszcze o hcrootę" . 
Sługa, który czuwał tej nocy, widział u nich św iatło 
przez caly czas i chwilami ~ly szał ich kroki . Tak mim.:ła 
nuc. 
O piątej rano pani zeszła na dół i poprosiła o kawę. 
Oboje ją wypil i, o siódmej poprosili o nową 1 tak sir,: 
przeci ągnęło do dziewiątej . Potem polecili dziewczynit: 
oczvś c i ć sobie odzież, a gdy służąca ich zapytała, czy 
mają życzenie zjeść tu dziś obiad, odpo\\'1edzieli jej, że 
poproszą tyl ko o filiżankę bulionu, ale za ro wieczorem 
sobie to w Jwóinas1ib wynagrodzą. 
Zażąd ali też zaraz rachunku, uregulowali go i kazali mi 
wyp isać pukwi rowanie . Pó7.n1ej poprosili o posłańca 
1 przekazali mu list do Berlina. Goniec ruszył w drogę 
o dwunastej . Gdy Kh spytałiśm~, co sobie życzą na 
wieczerzę, pan odrzekł: „Dziś wieczorem prn1adą Lu 
dwaj panowie, na pewno zechcą sobie dobrze podjeść" . 
Na to pani: „Ależ dajże spokój , W\'starczi im omlet, jak 
nam". „Ale za to rzecze pan 1utro wiecwrem 1uż 
suhie sol idn ie podjemy". I oboie rn:z 1cszc2c po\\'tr"ir1rli: 
„Wieczorem prz)•będą do nas dwa1 goście' '. 
Wypili bulion, a wciąż przy tym rozpyt~·wali o godzinr,: 
i o to, kiedr posłantec może dotrzeć do Berlina. Jako że 
wyszedł o dwunastej, odpow 1adahśm\' im więc, :że 
o trzeciej po poł udniu , najdalei o wpół do czwarte] 
powinien stanąć u celu. Po jakiejś chwili obo je zeszli 
1. pię tra, zamówil i dwie kawy 1 raz 1eszcze sp\'tali , CZ\' 

posłan iec J U Ż mógł si~ znale;~ć na mie1scu. „Tak, 
niebawem tam będzie" - odparliśm\' . 
Późn ie j wysz li przed gospodę, rozmawiali o piękn~ m 
położeniu i malowniczej okolic\' , a tak prz) trm 
wygląda l i wese Li i rozbawieni, że nikt hy nie mógł po 
nich niczego niezwyczajnego zauwahć Sądziliśm~, że 
prtez tego pos łańca zamówili sobie powt'iz na Jrogę 
pow rotną do Berl ina. 

Ramcr Maria Rilke: 
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Żadm z 1111s 11ie _;ut prze;rz)'s/)' 11i cimlll)'. 

jesteśn{Y .lz11ka;q~J, z których 
I)i _;eden 111oże d1Jszedl do ta;e11!111c 
!\/eis! 11imerplin} i p1m11~), 

Dni pelne ~l'b riamotr 1 lęk.!1, 

·Iż hól rozerll'al .Je 11a d11we -
I twoja !llfka ~yla 11aszq !!lęh/, , 
1 porz11liśvo 111rorz11uk tu u;ą. 

l nad Fziorm1 staliś111y zie!OJl)'!l/' 
Kie~)' 1e cicho noc oplata, 
Ostat11ie dębo1JJ slali.rvu Hklm!J' 
I u•ręczaliś!l1}' nasz>'" 11arzeczot1)tJJ 
Osia/me róże !!Jlllione1.o lata, 

Lecz chll'il'}qc się 11ad cz11s11 hrz~~iw1 
Pokochalii11~}' ~los, kfÓ() 11as u•z;•u•a 
I k11żdj· zostal z;·rie podrl11rhiwać 
Ochr, zraniony po "'lodzierirz.)'ch z~1111wh 
I 

.~lrln!J 111ros/y t1afll korzenie. 

\1ezaJługo 1ibojc weszli do kuchni 1 ram i\I rociła sti; 
do mo1ej żonr z p~ laniem, czyby nie mo7na podać im 
kaw\' po pr1.eciwleglei scronie jeziora, tam. eJ11..: ta 
piękna z1dona polanka. Bo ram taki cudo\1·n: widok. 
Zona moja była trochę 1askocwna, bo w daleko, ale 
pan bardzo grzecznie dodał, że gomwi 5ą ocz\' \\' iście za 
fatygę <lnpłacić , i poprosił jesLCll: •i rum a osi1.:m 
grosz1. 
' astr,:.pme oboje państwo skierowali sii;: \I' stronę rq 
polam, kiedy zaś mo1a żona oś\l'iadczyla, 1e tymc1~1sem 
sprząmie sit; ich pokoje, p•iwiedz1eli , ie sobie tego nie 
życzą, wolt:libr, żebr wszystko zostało, 1ak jest. Pani 
niosła koszyczek nakryry bialą chusteczką, najpcwmej 
ukryte tam brh pistolety. 
~iedyśmy 1m tam podali bwę i rum, poprosiłi o stolik 
i dwa krzesła . ~azaliśm\ im 1e ram zan i eść. \\"tedy pan 
pnpros1ł o ołfiwek 1 sp\'rnl , ile wm1t:n jc'ir nam 7.a k:l\n;. 
Przyszło nam na myśl, że ro może jak1s arn sra 1 chce 
nar\'sować nbm te1 okolic\, 1'.ied\·m posyłał dziew· 
czi nę l ołówkiem, kazałem je1 im powiedzieć, 7e nu nie 
spiesmo 7 tym rachunkiem za kawę, ale 1>nl uboje 
wnzłi kilka krok{l\\· naprzemr s!użące1 i pan.i oddała 1e1 
naczrnia od kaw\', a \I jednej z filiżanek łcżah już 
pieniądze . . 
Pani po\1'1edz1ala jej: ,,'Ie cztery grosze ro dla 1ras za 
fary gę, reszta db gospodarza„ . Proszę u myc filiżankę 
i pm n ieść mi Ją ru / powrou:m." Gch cbiewczrna 
odeszła, oboje zawrócili zni°>W \\' srrnm: smlika. 
Słu7ąca nit: zdążda ujść \1'1ęce1 ni7 jakies czterdzieści 
kroków, gdr usłrszllła wymnł. Po dalszvch trmlziestu 
krokach dobiegi ją odglns Jru,l!lego. Pom1ślała sobie, 
że to pewnie ci państ\l'O 1.abawia1ą 5ię strzelaniem, bo 

nbo 1c byli przez ca!) czas cacy weseli , pełni życi a, ciskali 
kamyki do jeziora, skakali, żartowali. 
'\;am się od razu wydało jakieś dziwne, że prosil i 
o odniesienie filiżank i, chociaz nie mieli już kawy. r\le 
posłalism) służącą , żebv im tę filiżankę odniosla. 
l(iedy doszła na miejsce, znalazła ich obo1e bez żrcia, 
le7eł1 \\'C krwi 
Osłupiała ze zgrozr, pop\dziła co tchu z powrotem do 
gospod) i w biegu zawołała do napotkane1 dziewczyny: 
„Goście się zastrzelili, l eżą tam nicż\'wi . " 
\a ą w1eśc WS'l)'Scysmy oniemieli ze Źdum 1en ia. \'\'bie
gam\' na piętro do ich pokoi. \X'SZ\'Stkie drzwi za
mknięte na głucho. Bocznymi drzwiami przedosta1emy 
się do 1ednego / pokoi . Parrzl'm1·: drzwi zataras wali 
\\'S7\'stkimi znajdu1ącymi 5ię tam k rzesłami ; nic nie 
zostawili poza zapieczętowaną paczką . 
Biegniem~ wszysC\ na polan\; tam zobaczvliśmy trupy 
oho1ga. Pani leżała \I' mzpiętym płaszczu z rnzchylony
mi połami, głowę m i ała odrzuconą do tv ł u, ręce 
skrz\'żowane na piersiach l\.uła przebiła lewą pierś 
i serce na \1·1· lnt 1 \\'}'Szła z tvlu pod łopatką . Pan k lęc7.a l 
tuż przed parną, Pozbawił się życ i a, strzela1ąc sobie 
w głowę przez usta. kh twarze nie byh: zmienione, 
oboje \\'\dawali :;ię spokojni i pogodni. 
t\a nasze poleceme prLcszukano kieszenie pana, sądzil i ś · 
my bowiem, że mo7.e napisał kilka słów tym po7.yczonym 
od nas ołówkiem, jednakże nie znaleź li śmy nic poza 
parą klucz\' do ich p<Jko1ów. Bezwloczn ie puwiaclomili
Śm\ o wsz\'stkim policję w Poczdamie. 
O szóste) \\'ieczorem z1awi!i się dwaj panowie prz\'byłi 
z Berlina. Jeden z nich , wysiad!m z p >WOZU, zapvtał 
nas, czy za>tał tu jes1cze gości . Odpowiedzieliśmy mu, 
że nie ży1ą, wted\ on raz jeszcze spytał , czy to prawda. 
Odrzekhśm\, że tak, l eżą w kałuży krwi na tamtym 
hrztgu jezl~)[a . . 
\ia to drugi pan, mąż zabite j, wszed l do gospodr, 
\1 jeden kąt cisnął kapelusz, w drugi rękawiczk i . \'\.' idać 
h_ylo po nim, ie ~mierć malżonki była dlań strasznym 
c10sem. 
Gdyśm\ spytali o tego pana, co się razem z parną 
zastrzelił, odpowiedzieli nam, że to przv1aciel ich domu, 
nie1ak1 pan Heinrich \ 'Oil Kleist. Tak więc ci dwaj nowo 
przyby!j pano\\·ie okazali się owymi zapowiadanymi 
gośćmi, którym zabici z taką troskl i wości ą chcieli 
~apewmć dobrą wieczerzę. 
.\ż do jedenaste1 wieczór oczekiwalism\' przybycia 
kogoś z policji, a kiedy nikr się nie zj awi ł , wszyscyśrn y 
się udali na ~poC?ynek . Naza1utrz rano mąż zma rłej 
kazał sobie przynieść pukiel \\'losów swej żony, a potem 
obaj panowie od1echałi do Berlina. Około południa 
po\\ rócił pan, któI) przedtem towarzyszy ł mężowi 
zabitej pani, bvl ro niejaki pan Peguilhen, racica wo1s
ko\\ ~" Kazał wykopać tuż ohok cia ł zmarłych głęboki 
dól 1 zapowiedział. że z Berlina przyśle dwie trumny i że 
pochowa się tych d\\'oit: obok siebie \I' jednej mogi le. 
Dnia 22 listopada o drugiq po południu p rzy1echa ł 
z Berlina nad\l·orny lekarz wraz z funk cjonariuszami 
poliqi ; sporządzili szczegófo,1·1· protokół , kazal i prze· 
nieść z\\'loki obojga zabity h Jo ma łej chatki i tam 
prteprowa<lzili badanie. Potem zw łoki złożono Jo 
prtygoto\1'anych trumien. Bvło już ok oło clziesiąte1 
wicw'n, gd1 pochowano oboje na miejscu wiecznego 
spocz1 nku. 
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