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,l ""'\ l 
l _ im w1os':>ąca je 11 po1Pielr""lł 

pr:ze11 1y~s . ..,,n lę, którn pr-yciągn je 
leu ~ i rm1i. " Tnie ml głoby br""rHieć 
~npr~ec:ze11il! pm11 1 (i::iyki nn r"'ec:z 

prn11 metnfi~yle i "" 11nl1r~·io11e ll 

LrnleLncil! o rmio łnc/1 i ic/1 Of!:z
cieles11ej, p11e111nn tyc:< 11 ej lw11dycji. 

1.ylu1rn11e spostr;:ze:ie11ie Hei11 ric/1n 

1 011 Klei lfl dolyc2y jednnJ? innrio-
11elel?, 11ie n11 i ołó1P, ft poclwd- i 
..., 11ncler laóli?iegu i 11iepo:zorntign 
Lrnldaltł ''() tl!nlr~e mario11elel·/'. 

l~o-:pmu•n mn cl1arn.ieler (i /o;;.o(ic "-' -

11ego di<1/ogir, 111 ldórym Lnje1nr1icl:' 

.·111ir1L<1 im1lerii -dolrwj .:<. rnnd11 ycl1 -

1PsLM 11 · cie11111y1n .~11 ieile pudl:!łlm 
sce 11 y i 1typl:!t11 ic: ją dosl<o11nły1H 
rndrern, ndsłnnin pier11•:.;-:=1 y t<111rnr7 

lef1lru opl!rn111l:!go. l l lnrionl!tl?i -
/JE!1fehyj11y i11strn1mmt ory, bo 
/!o-l)(l11 1in11y jni<iejlw /11 ie/, nfe/dncji. 
l<lórą obcią-;,e11i .i;;ą 11 1 ·-::y:cy nl<Lor~y 
i ln 11 cur-:::e. pr""'el?s-=-irJłrnją ud11•ir::
C" ll e ""estniuie11ie ISóg - -, Jrm •iel? 11 · 

lririclę /369 - cz /011 1icd: - nu1rio-

11l:!tlm. \\ tal?i111 1101--...-ącllm ll'yrn:i 11 iu 
wiclnć d11•11::::11nc~11i! i 11ijnl?ie 

f!<Jło:i:e11iu c~toll'iel.:n. Lns/m /J~cląrn 
11d-in lu ur fio~j(l 1m1 ll' ri i jlJS l 

~m1·s~e n/bo po11nd 11iin , albo po"<t 

11 im. Jłby jej dostąpi · c~lou iel~ musi 
się pr:zemie11 i ć . 

e-101~ i el~ (n ll"i ~ i nktov) ;:it (t!l!i s ł 
pornięd;zy boską rvs~ec/rn ied~ą . 

11ieś11 i ndomośc ią innrioneli<> i rni ę 

d:;;.y zbnu ie11iein i 11iewi1111 ością, 
cnłlm11 ilością pel11 i 1 jednośc ią 

slnłości . 211n/n-,,f się w syluncji 11ie 
do po::zn~drnszc:ie11i n , lelórą ol?re . ~ tn 
gpecf 1 .~windo 1 n nść i n ie jednornd-

110 ~ć. Tyrnc:<.nswr 1nnrio11etkn 11 ie-

111i11 11n i 11 if:!ś1 1 indornn unosi si~ 

u 11owielr>11 j(tk r111ioł, 11 c ią.:l wPn l-
11im1n od pomirej i w ?eclrobernl:'j 
siły grn11•itncji. 
f-lhy pr.:zy111rócić c~łowiekow i sln11 
lcrsb ro:z.m1ielnjąrnj, f{/e1sl pou•ie
r:zył ś 11 inl ''J{n si ;<. l le il/mJ1111u ., 

wlndn 11 iu ()pntrz 11ośc i i jej sh~y
dlntyc/1 wysln11 11i l?ó 11 1• l7ie HJOgło b!]( 

i11nc~ej slwro 11 drn rnncie Lyin 

cl1od::zi o rnd spotkn nin, rniłości 

i Jff:"f!1nie11ie11ir1. O 11 ic i11 11ego nie 

ino~e le'°' clwd.,,.ić 11• Lelllr-:;ce , klóry 
podio!jmuje si~ lo mi. ler i111 n grnc'. 

K11. ·in i fryd!!ry/?, /JY01Pm/~e11i 
fJPe~ (IJJioly spolyimją s i ~ w ś11io 
ll!Jlll jed1wc:z11:11 ie ś11ie. Tim se11 slaje 
się J1(Jj1t•<t:ż11 il:!js~yrn i 11 njhnrcl~il! j 
r1:1<1/11yin ..,..clnr'r::11iun1 11 · clm11wcie . 
111" .wój ln0i c·:11y /)()1" ..,..<[Cli:!lc i jn,'11<], 
se1111ą or.,. !)li' i slo.~ć. F2o .., c'""n ro11•11je 
t.y/J,o (n/,L, i..;. r~f!c::.u11·islo.~ć L<il, 

opies~nl l:! wypełnia se 1111 e pt"'"+t!po-
1nit!dH ie. flrri oły 1n11s~ą cloporvtric 
Kns i wytrwnć u dą:że11ii1 do 
rryś rr iorieao. n rno~e 11nwet objnw io -
11 ego elt.1, olac~nją ją op i el-cą , nby 
rn ogłn fH'""- 1!.;;tU yc i ę~yć gro:i 11e pr:<.e 
s;zkod y, wsp01-nngnją ją , ,Jdy~ ty I ko 
tnie dolco11n s i ę p r~eini e 11i e 11i e 

fr ycle vylea . Kasi(l pocie/mrn tytitfo-
11,ej I vóbie 0911in :za. tnjl! iirntowrn1r1 

pr::it.e-:Z l1ernbi11((. Obm10.~ć r111io
fóu stnje się rril:'onrn/ wyc~i1wn l11(l , 

rrnt urn /11(1 i po;ic_ąc/n11n. O to co mówi 
odprownd:injący J nsię do lelc1s:zton1 
{:;oll{ryd: ''Kiedy pr:z l:!cl10cl:ziliś111y 
/ca ło tl!j lwplic:z lei rrn ro:zslnjnc/1, Lo 
byhvt pewierr, .:że po kn~ą s i ę :z r1 l'n~ 

dwn n11i oły 1 Lncy clwnj młod -:: i. 
11 ysocy, ~ binłyrHi jCl k ś 11ie g 
sler~yd.fmni u rn rn iorr i p011> ied.;<ą : 

Do wid..,.e11ia, 0 1eobn ld:zie. Do 
1rid~e 11io, Cott ft·yd:z ie. \\?rncnjc il! 
Lm n, ·lu1.de ś ie pr:zy, :;t/i . tern.:z rHy 

pop ro ll'<1cl:z irny /{nsi ę clo lJrnw 
l:Jogn ··. } ] 11 i o ły pornngnją Knsi ln ic , 

jrd?by rn;zpo..,. 1rnły 11· 11i uj s i os t r:;:urną 

d~1s ::!; ~, poc:~,1,dy ;;,:npm/1 r111i el8/?iej 
p1ieim1y. 
Z-111r:--ec;ze11iw1 n11ielslc iego ~ 1rinln 
jesl f 

0

L111eow1dn. Je.: /; Knsin ~clo/11(( 
jr::sl 1Płnclnć s iłrw1i tenlrn pr;z w 1i e-
11il!11in. 11 • h'tó ry1r1 lud-leic i pospolite 
1111r :i e i1/e c 1vy lmwil!11iii, lo J{ww
girn dn )est nlc tor:::.y cą ::z np ir::<' ys i ę -

:i:o 11ą gr;;z r::cl10wi i ś rni erci. r9nfn 
s;;z ti1cz11n stanowi p r~ern.i li we 

połąc~ r::rrie ~ębóu, l?tóre ··„nlf!:inły 

/;: iedyś do pet111f!j c./:z iew -:r y11y 
:z Vilo11nd1iiun '', wł . r)w, l-?t ·re 
' 'p ir&:ysłn110 ;;i: Prn11 cji " i ~drnwego 
wyglądi1 poli c:;z /?ów poc/10d;;z ącl!go 
:i. węg ir::rs lc ic/1 kop11 /1i. Tę upiorną 
slcłndmrlcę podtP yrniijl! dodntleowo 
specjnlrr e stn /011 e rn: ;;: towmrie. 
Knsin i ]{i1mgii 11 dn - oto sl?rnjrro

.~ci rni ęd.:Iy /ctó ;-y1111i Pvyderyl? mttsi 

dolwr.r(l( wyboni. Jeś li wyb il:!l"::ZI:! 
T<nsię , dostąpi łnslc i pr:zernri e/e11in. 
)e.ś li ulegnie :.z hu;/;;rn 11 iu, i<tórego 

? 

1nisl r;;zy11ią jes t Ku11eg1111drr 

" OS t(l11i l! potę1 iorry. rydl! ryl<, stnjąc 
si ę ob ielcte1vt psyc l1omn cl1ii. ({by 
~wyc i ę~y ć, 1m1:-;i powier~y ć .~i ę 

Opn tr ...,, 110.~ c i i :z e2wo li ć sob ie 
snnre rnu 11n odc:.zyln11 ie pnl impsesl i1 

tnjern 11 ego , rr u, u lt> tóryni po rn ~ 

p iern· ··~y .poLlw ł Kns i ę . 

\\ l i ś c i e du /1 lm·ii vo11 Klei.'L IP 

Pl!rn rn 18 07 f{ lt!i . I: pisnl: "flc/ 1. 
có~ ;rn rn ,c;z.ący .-Lnn Ln :życ i e, 11w 

)Jm1i rn ję nkreś lnjąc jl! » łm ł'em 
''fnlig ae ". \\lolcół rr ns ,,zjmt'islm. 
które n ::ż eby poją ć, lr::zebn /Jy 11;iec-::: -
11 0.'ci. (l -::n/l!d111ie j e spos tr;.:e9rm1y. 
j rr· 11 yp i ernją je 11 owe i " 11i /mją 
ró u 11ie 11i epoj Jli.! jnlc lnr11l f! ''. Od lej 
pełni.!) 11i e cl 1 ~c i wungi o ~yc i u I lei.st 



pr2ecl10d:z i od rw~i1 do opisu 
obrn2u. klóry oglądnł w ko.śc i ele 

11 L ai 11 L Lott p (cl1 oci:zi o obrn~ 
.._ i1 no11n "'Oouetn "[ i1ni ernjąrn św. 
Vl lngdnl e11a"). J:J is:;ce o 11i1M Lnk: 
'jes t tam pnrn u -Jepydlo 11yd1 
rn 1 i ołów, które s{rnwnją -:ze wyc/1 
sied:;ób pe ł11 ycl1 11i ebiwiskiej rndo:ci, 
by p r;zyjąć do sieb ie du ' ;;::ę . . f-l 011n 
lelęc y 1w:znn P0 11n blndo,'cią 

.śrnierc i. wn i emjące ;;cn .ś cinło osw1 n 
się 11 rn 1n im1n m1iołó11. }ni ~ e 
de lilwL 11 ie Jf!J clotyh1ją! Tyllw 
ko 11 ius;:zl rmli s11 ycl1 ró;żnnyc/ 1 
pn lcó 11 l!11os:zą uleo cl1 n 11 ą i ·Lolę 

klórn Lem~ wnle11ęłc1 .pod ręlei losu. 
fl 011n r-:z u (t 11 n 11ie · 1 ojr7 c11i e 

wniernjącycl1 oc.:z ii, jnkby juz 
oglądrtłn s~c<ęśliwo.ść 11iebimisleicl1 
blo11i. Jes:iic-.zein 11 i9cly 11i l! 11 1 id-i(lł 
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czego - tn k u ;ł.HIS.:l. njącego i pod 11 i -
słego . . , l1 1oże u tedy , w Iw 'ciele 

11 ~n i11l Loup u rolni. 1807, (I 1 nięc 
w ty1n snmy111 c;zns ie kiedy Kle ·ist 
f'O"ZfJO ;;iął p rn cę 11 ad '' /{n ią ". poja-
11 ilo . i ~ u 11 i ego pr;zelw 11n11 ie, ,że 

tylko m 1i oły 11, 1 0gą rJ r:zdmnn ć ouą 
'{nligue" i 11ndać 7yc iu ·en·, 

11 prnu nd:injąc do mju ppe- bmrny 
iniło.'ci lub .'rn ierc i. \\/ "Kns i '' 
c111ioły pro1uncl.,.,ą clo brmn rnjll 
popr~e"'"' mi łość. ] ln obrn:zic 'Ooueln 
i 11 · iyc iH Kleistn, prn1l'rid:ziły pr.:ze" 
ś 1 ni e rć. Jl jednnle d~ iumn tn ''f{c1s in 
;z l-{e ilb m111111 ". Uhrm1n w lws tiu rn 

"11 iel/e iego lti storyP11 e90 clrnrnntu 
rycer kiego", w średl! iowiec:<11yrn 
n nnivet gotyckiin pej;;rniu ln k, 
jnkby K.lei. L obmvinł się, :i.e . prnwy, 
o /'C tóryc/1 mówi 11 i e dnd:;cą s i ę ji~ 

/Ą ym:z i ć współc:<e ' 11 ie. f-l.b olut 11n 
wi e rność i de len11i 11 ncjn K.n si pr2e

;i 11n c;;w 11 ej 11 e .śn i e Fryde ryieo1ui , 
podclmvn11 ej 11icuslm111yrn próboin 
(l:i dn c,;rn s11 rn:zpO'°' 11r111 in n 11 mrel 

jes6l c.;ze dhriej (ws;;rn/c K.ns in do 
os tnl11iej c/111 i/i 11ie wie, ..:..c Lo 011n 
bęcl" ie pm 111 ą 111łoclą :;c : I ub i oną 
pPe::z Pryderylm) i jej ś lep e posłu-
:ze 1i slwo 1 n ogą 1i.:ydmunc'. · i ~ 

nbsimfo/11e i drn.i 11i ć. f?i· 1M i11 i Lb 
po1uin 11 y 11 r11 vl:! l (j e .~ li j es;zc":r e tego 
nie ;z rob i ły) ,:w · ądn ć 111n i e .'i;;zc~e 1 Ji n 
"Knsi" 11n liści e ks iąg ::zn/ n~n 11 yc/1. 

f~ jeś l i 11rn111y do c:zy 11 ie11in • drn -
1nntem nbsolulnyrn? ud i łn slen 11 ie 
2nd0t1 1o lą . ię półśrndkmni . Ofimn 
f{n i ~bliin ją do .5w ię lo .ś ci , jej 
rni ło~ć je L fo siu1. 'f /nLego uy tn-
11 ie11ie Lego tekslu u . cl1y łleu 11 ns;;z
ego wieku, który Lnk smno 11 ic.<e1 m1 
s i ę 11 ie d:zi11 i. jale li ' nic 11 ie wier:.::zy, 
jest t1 i e l ką odwagą. Tenl r IA ' pogon i 
- n 11 łns 11 yrn trefio11yrn () go11 e111 bo i 
s i ę miePyć :z le11'lnlcm1i iw m i r1rę 

li iec~ 1 1ośri s.;rnknjąc 111nłycl 1 łnt-

11 yc/1 ~dobyc"'"'y. fł c~y:i. 11 ie jest Lnk, 
:ie ''Kris in dl. Heilbro1111u" z cnłą 
su oją 11 ie ll'spółc:-es1 1 ością jest 
11 łnś11ic 11 spMc~es 11ości 11 ie-= b ęd 11 n ? 

~y-:z 11 ie tr ebn by pr-=ybyły nnrn 
11n pomoc nr 1i oły? 
''/-&isin ~ l-lei /lmJ 111 1i1 " do lej pory 
11ie minia s-zc-ęścin do polsleiego 
ten lrn. \\? XIX 11 ieku dwulaol11 ie 
grn110 ją po po lsint, nie ~god 11ie 
.;?. obou ią :wjącą rnodq rv pr-=erób
kncl11 delilenl11 ie móll i ąc b(l rd:-o 
d0t1 1ol11ycl1 i da lekic/1 od oryg i11 ału. 

\\?rocłmrslw polskc1 prnpreiniern 
opnrlr1 je l o lek. L w ndnpln .ji 
Jerzego }nrockiego. !~ó-7 11 i . i ę 011 nd 
leksla i11legm li1 e00 slm5trmri. ldóre 
/}()...,/m1o i nją drnrr1nl w i e l o. · ło11 11 0.~ci i 

1nyo. lr:inją 7Jisyu1m1e 11 ni m 11 ydn 
r-e 11in, podkre ' / r1jąc ic/1 11 ie mno
lll ity. 1wdpFyrnd--.:0 11 y cl1 rm1kler. 
2 mirrn y te 11 ie wpłyu nją jed11nk 
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,i.nsad11ic.;w 11n i11Lerpre ln cj ę utworu 
i 11 y11 ikają rn c:zej :z ko 11 iec~ 11ośc i 

p>2y toso1i mlin go do 11 ymogóu1 

sce11y. }ed11nk u dwócl1 rn iejs-
rnd1 rniy er i11gerownl 11 tekst 
brird~o inorno. lJo m:.:z p ienis~y. 
kiedy dodnł scenę ro;zgrywnjącą · i ę 

pmn i ęd 7y f{u 11 egu 11 dą j u?.o<n l ią 
/.P bm1 in/11 i :;wrnki~ lrrnbiego 
voin Lrnl1ln. JJo rrP drng i -
;z111 ie 11i njąc nieo1ic.:z!!11ie :""'lt1f, ;_ 

f{u11egu11dn jest i 1 }aro kiego pokn 
~r111n jnleo do lw 11nle -orgr111i~o -

1u111y in ·Lnmie 11 t do {nhryleo1rnnin 
:;c łudze 1 i. lKe"'yser ~re;;.yg11ou nł 
:i. op i ów o lś11 ie 1 /l{lją ej w-ody lej 
po tmi sku1 injąc . ię 11n jej 
11 ~ hud-:njacym odrn-r~ 1 o. lępo11 •n -

1m1. D odr111n scenn 11 rnłośc i 
poś11 i ęco 11 n jesl prncocl1ło1111emu 

ł ' " 1 pieP o 01c ite1m1 1no11to11'Cl11i11 
urody i 11 yglądu K.w 1egu11dy pr~ed 
. polkm1iein ~ f-?rycforyl?iem 1Pedfo 
polP eb i oc;;z.ekującyc/1 ją 111 lyin 
dniu .<ndmi. ()bsern 1,1jeiny ''cl l(l rnie
lery::zncj ę ., stm111 d11cl1n ''(9/1cin
łnbyin, :ieby w Lym ro inmn 11n sobie. 
łqc::r 11 ie .,., lyin 11mvet, co je. t 11 1e 

mnie 1nnrl11 e. widnć było J1ieu i

doc:;rnl:' d !ts<~ ''. Ku11eg111 1dn 
}nroci2iego jesi aktcw-=ycą i ;;z ł11d,i_l:'-
11ie1n gro-i11iej ""yrn od lego, które 
upi 1ł Kleisl. 11 łr111 i7n1/ncjn uc~u 
cimn i f?ryderykn 1nn ·ię /)(J."w1ąć n;ż 



do tego, by ''0 11 c;z ul to, co dr c ę , ril eby 
c;;.zu f" . 1 o Lego pol r;;.ze b(l c;;;egoś 
u i ę cej 11 ii 1nakijn · o l.~ ll'i e11>(ljący 

11 yrn(llown11 ą Hrndą. 

i/by pra.z e1 nir.mie 11i e dopełniło się , 
n 7 dobytn c11. riel sl-<ość nie itle9fo 
ro.i.L noo1 1ie11 i i1. } (l ro le i ?: inie 11 ił 7 (1-
l-<01 i c- e11 ie "Knsi ;;t l-leilbro1111u ". 
s .... c:zę 'cie K(l si i Prycle r-ytcc1 wy
r eł 11i si ę we ś 11i e . \\) oryg i11(lle 
oś11 i(ldP yny Fryderylw i ujcwmil'
nie .esnr kiego poc /10d7 e11in Kn. i 
innją 1n1e1sce 1. grocil' , u której 
bo/1alerlu1 ukry1w się pr::wd in śc iwą 

Kw1egi111dą. Knsin jest 11! pełni 
. ~11'indomn Lego co się d::zieje. Tu 
pr:.ryby1m esm-, lelóry u::rnnje ją 

-:-n woją cól'"i-<ę i Pryderyk, który 
f>rDsi o jej rękę . /l3e~pośrl:!dnio po Lej 
,'ce11ie i l elH ej jes:zc;;ce 11i edopou ie 

d:zell ro7 m011i ie f?ryderylen -: Kn. ią 
JJ (lslępuje scenn śl11hu. Knsin -:ns
koc;;(OJl ll tym :że Lo 011n jest os tn 
Lec 11ie 11 ybrn11ką Pryderykn 
·/111 ieje się oddnjąc się bo leiej 
opir;re, Lnie jn icby :zn chwilę iniułn 
u1mść i . L rncić .'u iado111ość. JJo 
pogró:żlwc/1 f{w 1egw1dy o :zl:!inście 
:::n :z 11il:!1N1gę ros:zyscy scl 1 od:zą :ze 
. ce11y u śli1b11y1n l<oro1L och ie. 

L l }<1rncl<ieuo /0-1 ·i~, lelón1 1nn si~ 
drm ied:z iec' o Lym, -7e jesl córleą 

cesnr•n i ukoc/i 111ą fryderylm, 
-,os l(lj l:! 11t!J f JOd l~inrdci em C7 ( t mego 

b~u, tego smnego pod którym Ś/ iqc 
opowied,in łrr Pryderyko11 i s11 ój ell . 
Ka in śp i i śp iąc ::zos lnje oddm1(1 ~n 
;żonę fryde yko11 i. Śpiąc pr;zyj11irnje 
u y:l'llcmie n1iło .~ci. o więcej . .'piqcn 
K.n i n pi I n o wn ll n je s l p r.~.f!"" rm i oło 
który lyin m:zem jesi widoc:.r ll y dln 
li s;;cys lkicl 1. I 1n jnwie wl~ inłem 
Knsi jl:!s l ty lleo prośbn Pryderylm 
o Lo, by wy ląpiłn jrrleo bogiłli 

podc:zns jego ś li.Lbu ;c Ku11 eguJ1dą. 
}ej s~c~ę 'cif! ln1 n tylko u e .foie. 

l'ln jmvie dcJ11 induje się, :i.e Lo lli e 

onn będ::cie ::żollą Pryderyicn. 
Od tego momenti1 bol/(1Lero11 ie 
drnmnlu i~ l egnją ro.zdwojeniu: 11r1 
l ycl 1, I< Ló r;:z y oddn 11 i ren I n o.fr i 
uie.zmą :ze sobą ś li1b i ?:ejdą :ze sceny 

w ~ Jubnycl1 or ·;;.zn/wc/1 i Lyrl1 klór2y 
po:zosicrną idea l11 yini, lu11ntyc~11y n1i 

oblubie1icmn i. }nrociei 14sunął w Len 
sposób obm1 ~ 11 icl 7 óll o Lo, co sLa11 ie 
się .i 11i e..,.11 ykłyin 1.1c~ 11 c i en1 Kcrni 
i Pryderykn, ich u y.'11 i rrną 1nilo.~cią 
wledy, kiedy b~d,2il:! fJ addrrnn regu
ło1ri od~ i ennośc i . Sleorn l)()wiw1 
°'OSLcmą Ll. w 1 i~ t e 11 ie~u ylefo, rndo
w1 11:1 11 1c1rn1d-?i do gło ·u mogą doj ;ć 
prn1rn i pre jrr po, po l il o.~c i. }nrnclei 
nie po;;c11 n/a tl(l Io. ~ml'lylmjąc 

:-nlco1ic->1m ie 11 ' la~gi.t u ie ' 7 llie 

. 'pe lninjącej się iniło.~c i . &;d ieś Lewi 
11 1 gł~bi srnny, w.fród cere111011irdó1l' 
:/ub11ycl1 i pPd<lelisllP Kwwgirndy , 

IO 

dojd;zie mo;ie do wypeh1ie11in 
le lątwy, Je tórą tal-< celnie s{onl'lii
łou ał 11onvid, -'ze "ro;;.zsądele jest 
trup i1c:zuć''. Ale na pr:zodz ie sce 11y 
po~wstaje lf.nsin i Pryderyk fi(! 

,;wwsdi'. e jta pP en11ielo11y, oddn11i 
swej rniłości, pogrą:że11 i w so1n11n m
bulic;;c 11yrn ;;rnc/1 wyce11iu. Kiedy ju::i 
ws;;zyscy opus;;cc;;cq teatł" Pryde ryle 
powtór:zy słowa rn p c;;.zy11nją c e 

jego 1nilos11e wy.:znmlie: ''Posłucl1nj 
Knsiu, cl1c ę ci co.~ powied;;c i eć ... " 
f ln ie SCl:!nn inilos1.w trnmć bed;;c·ie 
dn rnpo sen;za {ii.ie. 
8mn [{/eisl nie zostnł uratowm1y1n 
pr;;ze:i "u iec;;z 11ą leohiecość '', lelórej 
leo lej1 1y1n wcielenieHt jest u łaś 1·1ie 

[{ns in ;;c, l-le illmrn 11 11. Aby osiągHąć 
:;cc;;c ę.~cie i fosleę 1,nusi(lł p ł·;;c e kro 

c;t,yć próg .fo1 ie re i. 
Ur>ion1e smnobójstwo, l-<tóre popeł-
11 ił wrn:z :z l [e11 t" iellą Vogel, było 
dla niego cl1ybn nnjbnrd' iej 
oPeleiu m1ym wydn r,;;::e 11iein w :życiu. 
rlr1 pn11 ało go osobhwą rndością. 
Kilterrl·<rot1.1ie 11 re l(l cji św indk 1 

o, lll lnic/1 d1wil :ż yci<1 [{ /r;isln -
li łn.~c i c i e l(l -njn;idu ''1 od 110u yrn 
d-:.rbnnern" - SLi rn1ni11 gn pojr111 in ją 
się olueś le nin "11 ese li i ro bmoieni'' . 
Tn ie jnkby ~n c/1wi l ę nie .'rnierć 
ininła ic/1 spot/, (l ć lee~ wiec::z.11n 

Pc~ę ' /i11 off '\\) li .~cie J>O -",eg11nl11yin 
do 2ofii nlii ll er Kleist pisnł: 

- li 

"'7 ]J d ,;c,yc:zyiny ~ alii ;;:c rowia, lla s;zn 
leocl1min, droga pr::;cyjnciółko 

JJ iechnj IDani będ:z ie s;zc::z ę.śliwn, 
o ile to w ogóle mo7/i11 e 1rn tej 
' ie1.ni. Vl 1y ;;c. nns~ej slm11y 11ie 

cl1cerny j ta 11ic wied,;c ieć o rndoś
cincl1 Lego ś1 in la i marą s ię 11 rn 11 

prnwd;ziwie JJi ebimisl'C ie łą le i i . łmi

cn, w którycl1 bln ku będ:;ziemy 
wędrnwm' ::z clług iini skr:zydłwni 
i1 rmnion. lld i e~1!' Tym, letóryrn 
.świ(l lło sł.01i ca spmwin l)ó / swy1n 
bln. kiein Kleist o{in rownł Len Lr 
pr::zemien ie11 in, rnistyP ną H ieoma I 
s;;cm1sę . 

"O Lentr::;cf! u1nrio J1 etek" ieo 1ic7 y s i ~ 
pytcmi ern: "~y nie p01 i 1 u1 iśiny 
rn,;z: jes:.tc:ze :i.je'{ 0 11 ocu 7 ·D r;zeu a 
windo ino.~c i dobrego g_fogo, 
aby od:zys[ea{ i1LrncoMy slmi 
n iewin1 1 ośc i . " 

Stnry tan cer~ op f! roll y odpowindn: 
"1f3e;z ~adnycl 1 wątp liu ośc i , to jest 
oslatHi ro7d:z ilił l1i Lori i .świn ln.' 

;;cy jes lefoiy lin to pr:zygotowm1 i? 

pniihie rn ik 199-+ 
I lti pocl.·tr111•il! IPkLlff!J lr>l?sLM 1 oprnro1Mr1in 

re.żysers lł i ~go J~ r~ ego Jnrurkiego. 



!lustmrja loha111111 Hei11rirńa Ramberga do "Kasi z Hei/bron1111 '' ( J 830) 

Z lis(ó "" Kleista .„ 

DO HE RllCHA OSEIPHA VO COLLil 

Dre~110 8 grudnia 18 8 

Drogi J;Janie vm1 olli11 , 

Snrn sobie :zdnj ę .'p rnwę ~e t r~ebn dolw11m' hótóu li mej s;z luce "Ka. in 
;z He ilbro 1111 u", wie1n też, ie w 11ic:zyje ręce 11 ie 1n ógłhy 1n Lej sprn wy 
~ więk. :zyin ::.t ło:iyć ::z m1fm1iLm1, 11i :i u lJrn lsk ie. l?iec/1 JJn11 postąpi ~ n ią 
Lak, j al'< tego będ;;c ie wyrnagnć lJmislen sce HCL 7Rów 11 ie:i. Lea lr berli1iski, 
ktrJ ry 1nr1 s;;z l ukę t ę u ystmv ić, t rncl1 ę r~ecz s/e rnrn, n jn smn le:i 
prnwdopodob 11ie to uc;ly nię dln i1111yc /ti sce11. )nh::i.e cl1ęl11i!:! usłys~nłby,m 
jnle i e .ś słów/w od ]Jmw 11a l !:! rnnt "JJe11tlwsilei ". lliech by 11rn1 el było surou e! 
Kto bowiem lubi '/{a ię", le11 róu 11 i e:ż ?rfP ionie "1Je 11tl-1 es i / eę", 011 e 

pPy11n le:i.ą do iebie j nk + i - do algebry, lo jedna i Ln sa ma i Loln, Lylko 
po1nyślm1n u pr-zec i11stew 11 ycl1 sobie ::zwicr::rkncl1. lJros;;cę , je '/i będ;iie J crn 
niinł po Leinu c::rns i ocl1olę ot1onrcie rni powied:z i eć, co 1Jn 11 o ty111 rnyś l i, 
..,.npew11 imn, ie hęd~ie lo dla 1n11ie i pouc-njące, i pPyjein11e. lJr-::zesyłmn 
lej: róu 11 oc:leś 11 i e kwil do C9e. msko- Króle1 vskiej f&isy Tenlrn l11ej. 
1Jr2ei?n2u ję go 11n ręce JJnna, drogi 1Jm1 ie 1>011 ,o/I i 11 , gdy:ż 11 ie rnmn 
;i 11njorności IA \'Oied11iu n :życl iwo 'ć , jnleq 111i 1Jrn1 okrRuje dodnje 1Hi 

odwc1gi, by JJn11a Lym obcią.:żyć. lJros:<ę 11 njL1pr~ej111ieJ .:zn t ros::zc::zyć . i ę 
o u ypfoce1 1ie rni /1011ornri wn i pr:2esłnć 1ni je, n 7e są lo br111lm0Ly 

pC1piero11 e, więc l oc::z.tą ty/Jeo 1 Pówc~r1. gdy się Hie lrnfi -'-'nd11 n i11 11n pe11 ~in 
i s'"".rybkn okrt;;tjn. lJroszę wło-;yć lo do ieoperly 1w adres bnrn 11 rt 1 0 11 ] uol, 
lu lejs::zego @. f{ c/1nr9e d'af {n i re, 1 c Len sposób :;rnoszc;t:ęd::ł irny • obie opłr1 Ly 
poc.i.lou ej. 

JJmlski oddcmy /-lenriclt pon Kfoisl 



1Jre:i. 110, 22 lutego 1809 

\'Oieln1oi11 y lJmi ie! 

Z poPątkiem grud 11 in ubiegłego roleu p r:zekn;znłe in ol'?n;;zyjnie 
pole1 itou mi ie doly -zące Lyrl1 300 gulde116 11 w bn11 kn0 Lacl1 1w mn11u slerypl 
"Knsi 2 1-[eilhro mni '' i 11 krótce potem po;;w o lił1m1 sobie i1111ą OV<'O.~.ją 
pr2esłn ć odFis drng iego 1nojf!90 drn111n tu ''JB itwn /-lennmin "*. JOoniewn;i od 
Lego c~nsu nie ininłern ;;ec~ęścin być ;;rns;;tc:zyco11y :ż. r1d11ym pi:m11.! 1n od 
JJmrn, fJros;zę u i ~ c jnk 11njusil11 iej o windo 1n ość, o ile to 1,noit liu e 11nj b l i~ s;zą 
poc:zlą . c~y obie te pr:ze yłlc i dos;i,ły 1Jm1skich rąle . 0 „.c;;c. e9ól11 ie :in/ rni 
będ+ie jeś l i :< pDL~ ·odu jnle i egoś niedopnlr2e 11 in -za11 iedbw10 pf';felen~.cw iri 
lJmw tej drng iej Pti1ki, poni eu a:i 011 n, bard+iej 11 i;;i: jnirnkolwiek i1111n, 
oblic-0:011n jest nn clw i lę obecn ą, tote:ż niemo/ .życ~ę sobie 1 yco{n ć ją 
.zupełn ie, w rn;:;cie gdyby oko l icz 11 ości , jn l? łn LH o się Lo 1~1 o:że ;;c. dnr:;cy ć, 11 ie 

.ze:zwolily 11c1 li ystm1 ie11ie jej w nnjb/i;is;;:t.y1n c;;cnsie. 

l1'lmn -:;:ns2c2yt po;;coslać -z 11ajwyi 2yrn s2c1cu11l? iein dla \'Oie/1 no:inego 
lJmw, odcln 11 y /??i,i. 

} [ei 11 ricl1 P. ]{lei. l. 

I {t!i 11rid1 }osep/1 0011 nll ill - pisnr mistr incl?i i sekn!tnr:i ih ·om, :zwirp:n11y ;z 

11'iede1iski111 n.irgl/1enler, gdzie 17 rnnrw I 10 rokH odby ła : i ę pmniern "J{ns( . 

"'Klei . l til~o 1ipy/ lf:'11 drninnL pod ko11iec rolm 1808 111 Tire:inie. 

ł 

' ' I 

DO MARKI o KLER§T 

Berlin, innj I 11 

{. .. ] a ami pPy leleturze n/bo li tentPe ou ieu n 1n11 ie jakby podrn uc/1 mej 
Hnj11 c-eśni ejs~ej młodości. Zycie, co /e;;iy pr:iede 111 11q nic:zym pL1stko11 ie 
11({9/e u<yskujf! jnkie .ś cudow11 e wido/ei, a we 11111ie bud;;zq się s i ły, o któryd1 
sąd+iłem , cie ą jii:i obwnn rłe. \'Otecly prng 11 ę i ść be u al1 Clli i oporó11 ~n 
porywm ni 1nego . errn, dokąd/eo /wiek by in11ie w i odły , i nie og lądnć się 11a 
1·1i c po:;zn moim włas11yrn wew11 ę LP11y 1n -:radou ole11 iern. l?n:zbyl s i ę 
poddm vnłe111 do tycl1c:zn sądom lucb-i wiele śladów tego w idn ć .:zwfo s~c:;rn 

w "Knsi ;z /-lei lbro11 11u ". :Z poc:lątku byln to rn łk i e 111 11 ie„łn s2Lulea i 

jedyn ie u :zg lącl 1w to, by ł"7 ec;:c pr---.y. to, 0 11 n ć do sceny stał ię pr:zyc+y11ą 

Lylt1 p01nyłeie, -i:e tern:;c aż in i się d1ce 11(ld Lyrn płnknc'. * 
Słou em, dos:zedłem do ll(ljgłębs:;zego pr:+eświ <1 dc"'e11 in, :i.e ty/ ko 11 tedy 
d;;cielo un le~eć n10-.:'e do całej l ud:::t leośc i jeś l i :irnd:;ci się w fud;z/eirn Hniy.~ le 

wolni:! i su obodne. 

1Jre7 110, pói 11 n jesie1i 1807 

17.ieopisrmie nnlie 111:zrns.:zn u :.zyslko, co J:Jm1i rn i pis7 e o ")Oe11 Ll1esilei". 
To prmvda, 11 niej cnłn ww n njsl~ryls:i.n i Loln, i 1Jn11 i to 11 ic;cym jnl'?nś 
jns 11 01 Pid..,.ąrn odgndła: w niej u s:zy Lei? ból i ~nra;zein cnły bln k mojej 
dus;;cy. Tern:i jeslw1 Lylleo ciekm1, co 1Jn11i po11 il:! o "Kc1si ;z l [eilbro1111 u ". 
bo je. t 01w pr-zec iu ie1i Lu e111 '"JJe11Ll1esilei ., to jej drug i biegu11, i ·lotn, co 
ró1111ie jest polę;;i 11 n d7 i ęki s11 e1m1 be;zgrn11ic nemu oddn11i11 jr1l~ Larn lc1 
d.:;cięi~i swenw d..,. in łn 11 i u . [„.] 

11 /nria m11 /O eisl - drrnw d11•orn i /Jl'"'y)ncióllm krńlmrej prnsl~il'j. 1wc/1od~i/n 

:<. nryslukmtyc:rnego rud11 wloskic/1 lirnbió1c ?_jrrn/Lie ri, by/n · 011ą Prydl!ryJ.m l'OJI Kfoi. ln -

k11~y11n pisnr-u1. 

"JJirn rs:w rednkcjn n11lorsk(I "Knsi :z /leilbrr1111111 '' nir ncl1mrnlr1 ·i~ 1r .p 1 1 ści:i 11ie Rlei. lfl . 

'S -



Her1nann .L r . ~ cigano 

MOTYW ZAU ~.ANITA W JORA L T.A\CJf-lJ 
JHEK IR CH VON J[(LE ST.A 

jed ną :z 11r1jbnrd.,. iej 11 y/„s.z lnłco 11 ycl1 cec/1 osoboLI o.' ci Hei11ricl1n uon Kleistn 
byfo prng11 ie11ie be:zgm 11 ic"" 11 ej wspólnoiy HC~ t~ ć ~ i11 11 yin i istotmni 
lucl.:i.leiini . ~łó111 11ym l1mwtein li sló11 do 11nr-;rec~o11ej \'Oill1 elini11y vo11 :Ze119e 
było nb ·o l1d11e ,:zmt{r111ie. \'O 11 i e.zlic~o 11 y cl 1 po11 Lór-::re11 inc/1 i pnm{rn.zr1 /1 lej 
myś l i Kle i t :z(lpew11in. su oją nrll';cec;;conq, ;łe d(lr.zy ją rnłko11 ilyin 

~rwfrrn ie 1 n i ~ lrr/?rl smną ""npn/c-:::ywośc i ą slnm się i~yskać Lnkie smne 
'npeu n ie11 in :7 jej strony. \'Ospo ób n ie 1n 11 ie) gorący podkreśl(! wspó lnotę 
iic.:.wć o{erou m1q, nie i wy1nngn11q od .'iii ojej siostry Uhylei. 
ff jego :s los imek efo pr"'y)nciól - do lBrocb!sa letóry to, j(ll< li iercLtił smn 
K.lei. L, ::znnł 11m1 >e l 11nj lnj11 i ejs~e ~nl?rmwrlei jl:!go . errn, do lol1sego, 
-;;.::. i<Lóryin to pPedt1 c:;eeśn ie 1Rgod11 ił rnłlwu i Lą u spół 1 10Lę 11w ją t/?ou ą do 
/w11rn ;iyc in, do JJ{ue ln /etórego błngrrł, -7eby 7rtsląpił inu ~011ę, d~iec i i 
w111~l<i, po11ie11 n~ 11igdy 11ie 111n :7m11inrn wstąpić tP 7 11 ią.ze le inahe1i lei; 
11 s~ystfa i e te slosw1l<i 11ncecl1own11e były tą smną 1nn r-:.yc i e l ską Lo11(1cją 
uc;;rnć. frn bnrd:<iej :zngrrdkowe /Jyło ;;rnc/1ou n11 ie, im hnrd7 iej lr1j e1m1ic;;:e 
11 YfJOH ied-i dolyc;t.ące jego ::wminróu, lym gwnłtow 11 iej i ~m- l i 11 iej pmg11ął 
on .~lepego podą~rn1in ~a nim do 11•ytyc?o 11 yc lr pPP iebie celóll . To co 0 11 

u:<Hm1 (d :in ;;c bm1 ie1111e 11 nle:inlo i1;::11 mvm' be~u rm111lw1L o, c / 1oćby 
u ydm1 nło się 11(11n lo wąLp l i 1 oe n mo.;i:e nn wet I o brr wione se11 .:u. ub·iefo
ly1111 e i1.;:. nsnd11ie11ie lego ;żądm1in ~ 11(1jd1 1je się w pylm ii u, które ski em11 1nł 
do .woje) 1wr:zec-:ro11ej: '' v;<:y~ nie jeslw1 c~ło1uiel<ie 1 ll ·-:r /acl1et 11 yin?', i Ly1n 
snmyin i~11rd 11 :ze ll?ie dn i. ~e 11 yjn:11ie11in ::Z (l -:r bylec'"" 11e. 

Uu n~a ł, ~e inn 011 i :ć s11 oją 11 łns 11 ą ciem n ą. c i ę-"l~ą drogą kiórej kieru nek 
1Ho~e mu 11 slu1'""c1ć ty/Jw gło, 11 1eu 11ęir: 11 y . Kto go kocll(I i pr~y~ 11 r1j l:! się do 
;.:11 iq::zlw ~ 11 iin, 11iwsi po11(1cl w:""y Liw re peklo11 1nć ten gło · 1rell 11ętr;;z 11y 

nie prólmjąc 1in11 el go h1. lys::ieć. /Jori n.· nil ie i 1 ni lość Lu or~ą wspól11e 
...,m1{n 11 ie /?Lóre hl iwuw in 11nj 'ci ·lejs-e 11 1if"Y 11 spól11 oty i polw 1111je 

- lb 

he:;rnnd:<eiej11e o. mnot111e11i e jednostki. \\? su•r;ic/1 krmlni?Lnc/1 ::z ludi 111i clą~y 
Klei . L H. trr11 ic;z. 11ie do poko11n11in ogrn11ic:zeli i11dywid11rili"'ncji. 
K.i/J.wlaol11ie ~n lrw111je ·ię, po11ie1mi - rnpod-i go e11ergin, którą po.:11·ięrn 
11n 111y1m1s""'e 11i e cudu /;e;zgrn11ie<1wgo oddrmin :ię, n 11 S/Jó/1 w ::z. He11riellą 
'Oogel scm1obójsl11 o !)().~li i(ldc-n 11i '""n. nd..,ie ekslnlyc'"" 11ą rndość po 
pr;zeprou·nd;zonej próbie klórn osln l ec~1 1i e pol1l'ierdziłn Lriwn{nlnie 
o, iągnięly rnirno 11>s'"-'"yslko - .' 11 hes. 

(?,łowie/< renli'""ii)e s i ~ pr-e::z. s11 oje cJ -, icdn. Din clrn11wlopi '(ll'"' (I Kleisln 
pr:z.ywią;zm1ie do ""' <1t1{n11i<1 11ie jest Ly/Jw jecl11ym.:::: wie/u Le1J1nlóui, nie jest 
lo 11 fo.:11ie Le11 teinnl, ll'okół klón!fJO ustmPic:z11ie l<rą:i:y. f vs l Lo l1N5rc:zy 
Jco 111plelcs pr-o-e:ż.yć, t?Lóry doinnun ,' i ę ciąg le 1to11 ego l<s:z LrrłL01/lrr11in 
i 1tiysl~puje 11 1e ws:zy. Li<ic/1 jego i1L1Nmicl1, c:zy lo j(C/eo :iądm1ie c:zy LI!~ jrilw 
lw11 Lnrl<L ~yc~e 11i o11 y. Oc '""y11 i.'cie 11ie • (1u·::ze sto i 011 1oyrn:i 11ie 
111 ce11Lrnrn ril?cji, .:zc111• ''"I! jec/11nk jesl 11 1eu 11ęlr .., 11i e :z. i11L l:!grml'([ 11y :z i:lolą 

nlccji i jl!:l pewnego rnc/ -:: njt1 leluc.:ze1n do crrfoj drninnlilł'gii K.leisl<i. 

J et 11 i e c /1 c ę 11 · i ~cuj :urrn Hll!ljO fa~f)()ll'm' i łwnn ć lmłern, 11ieclwj 
rn:qJoslr-=e Sll'Ol)()d111e sla:zyclln i 1)(){n111ie 11ie.'pętm1e lm :/01irn, 11iuclu1j 
luci, 11n11·eL wimo 11iel;e-0y ie c:::;.u 1islrr. jnl< rn11d1n rmlcr)/ ś11'inlh 

I lei11r icl1 m11 K/uisl 



Maria Dębicz 

KA§lA ZE LWOWA 

\\? d:;c:in le rękop isóu 11 rocłmv, kiej Biblio teki O ssoli11 eull'l :znnjduje ię 
tmc li ę pod11 is-zc;zony c.;t:nrny :zes-:ryL lic•y 11i e1.l ie le ponnd Lo slro11 . 
~npi a11 ycli slnrm1 11 ym c:::y tel11ym pi mem: tu i ó11 d':>: ie poprn wlei i sheś
le11in po r"'ąd;c.0 11 0 ołó 11 >k i e1n. :Zes:ilyl co poświndc;zn piec..,.ęć był 11 łn s-
1 1 ośc ią gminy lwów i 11 n l e::lnł do :zbiaró11 trm1tejs~ego tenlru. }est te-': 

Lempel ce11:zury i dn. tn: ~ 1nnrcn 1853. 2es6tyt -:;rm1 iern '"f{n. ię ~ ełzn " -
pr:zeróbkę s:z luki Hei11 ricl1n von Kleistn "Kn ·in Hei lbro11 11 it". j esl Lo 
drngn li ersjr1 pr:<eróbki. ]Jiern s~n, zng i11 io 11 n, poclwd::z iłn -;- 1826 roku 
i nosiło tytuł 'Jns11ou id..,.qrn ". Obie 11 ystnwio110 tl Lec1tr-:e lwou sleim. 
\ lnkiej fom1ie KleisL poj(liL i ł się po m.:z pierws;;cy im scrmncii poi leic /1. 

\\? c;n licji, jednym :z sied1mrnnstu lernjó11 /eoro1111ycl1 !lustr-ii, po upndleu 
\\?iosny [udó11 11 :zrnocnio110 biurokrncję i for- 011 mro jryl? nierniecle i. 
-. ::zc:zę:liu yrn lrn{em w środo11 iskt1 leu llarn l11 y1H 11 Óll c-ns 50. Lysięc:z11e90 
min. Ln pojm1 ił s i ę )n11 l lepou111cen Knmiilslei. Był troórcq stn fej polskiej 
sceny 11 e [Il 011 il:! . Kierou nł 11ią .3.3 lnln (1 09-1842). 2n jego 
dyrelelorsleiej lende 11 cji odbyłn · ię pieni szn premiera "J&1si ', Pyli 
'Jns11011 id.:zqcej ". 
l&uniliski hył u sz.ecl1slro1111ie tiLClle11to11 n11y111 człowieleiw1 tenlru: nktorern, 
nutore rn, re · ysenm1 Lłumnc:ze1n, pr;łedsi~biorcą. 

Kmni 1i. ki robił ws:zy. tka, by wpływ po i, l<iego sł011>n rn:zs:zePflć 1n~y Lyin 
mi n~n l, 7e obowią;zk i ein Lenlnt jesl reago11 ać nn b i eiące 11 yclnr-e11in . 
l fr-,.y/ s i ę więc 11i l.' ty lko od lGogiisłnu ·Jeiego ("teatr u s/uj_bie 11nrodi1 "), 
nie róa nie:i od 1lie111có11. 
1Jo pn:zos/,njącej t1 kręgu liL!:!mtury 11iemieckiej ?}nlicji pre11-1il:!ry s::<.ły 
:(' '\\?i ech1in, \\?l:!irnnrn. Kmn i1i. ki pr:i.ys1Mjal ro1~1 n 11 Ly-1n rriwtiec/.,,i. [Jrnno 
cl ..,. il:! . iąLl?i :-:tul? KoL;;ze/mego Collinn, :Zieglera i i1111yc/1 nie Lely, Pęsln 
. łnbyc/ 1 mlloró1P. 1!3łys::zc::wly 11n-1l1islen cl1illt!m, Ejoellwuo. 
Drng(I prerniern u edh1g ''Knsi .;( l--l.eillmm11u" - "Kn. in :z I eb_n, c:zyli 

}ns11ot1 icb:qrn" odbyfr1 się Jli.:Ż """ dyrei?cji }1ili11Pn JJ{ei{em. /1 liłośnicy 
sceny . ..;lnoPyli {w1d11s;z 11n Le(l/r.:ze sl<lnde/? "To11nPyst11n Im yno11e90". 

1Jo 1włm 1 0 rndę Len tmlrrą 7 ud;;ci (( łein l1mbiego Predry, ' do;zwnlczjąc mu 
wpłyu LL nn ukłnd reperliuz n1 i rrn dop il11 01m 11ie 11'ystm1 " (pr""edstn11 1ie11). 
\\? hilyrn I - 2 To11Y1r ---, yst i1 o ogłosi ło ko11 l?i1rs 11n nnpisn11ie "naj lep ·-,.ej 
S:;ltuki jnieo te;ż 11n pr-::r etł1.t1nn c:z l! 11 ie ". nyć 1M o:że w ""ll ią;cki1 -; lcord ur,'e111 
Frn11cis-ek 1Bło L n i kil r:zedło;żył 11 owq we rsj ę '' f{ns i ". 
Jnk 11 yglqdn pr2eróblen ~ pr-::rerób/ei, c::zy li "[{n in • Hei lbro111111 '' Klei ta, 
nn podslrno ie LeJe tu 11 i ede 11c~ylen l l lhei1w. spoi. ;;tC""'Olln pPe~ 
l3łoL11ickiego i prciteds lnwionn jnko ''drn innt 11 3. odd:zinłnc/1 ~pro logiem"? 
JJo pi1mv -::re, ;;tgod11i e ;;t ó11 c.;c es 11y1n obyc:znjen1 li ternckim, s;zt11lw było 
0sc1d~onn 11 l~o 11he l11 ych rn-i ejsrncl1 geo9rn{i ccit11ycl1; po drugie minia 

poi ·kich bo /1n teró1c; po tr-:recie - po lsle-i e ren/in liistoryPne. Tnk w i ęc 
Knsin :z J-łe ilb ro 1111 ~1 w 1.. ~u nbi i pFe11iosłn si ę do 'JBe ł:zn 1w l'?uś 
f:~ern onq. \ s~ys lle ie i1111 e rniejscowo.~c i były, jnk JBcb: , poło:io 11 e 111 bli. -
l?i!:!) nlwlicy L11 011 r1. Ti~ wędmu nłn knsin ~n s11 oiin wy.~ 11i o11ym rycer em . 
lJos i ndło.~ć '-....,Lnu f{en , le tórej pn l<1ly 11 l?ndm 1ii ;żądnł dla Ku 11 egu 11 dy, 
~nrnie11iłn . ię IP K~c 1 wę 1(11. leą, n T<.w1!!0undr1 1v Ki rr gę - k. i ę;ż rr iP /?ę n n 

Zbrnc::rn, /dórn by1 /l(/łn 11n 6tmnk 11 tnrn Ly 1 lnibies:;wim, Tl1eob(l /d 
triedehorn - płnl11er-::r :z l [eilbro11 11 u, opieku11 Kn i ~rnierrił :ię li ' 

poc:.e.ci111egn /1lnciejn /llnlulw 7 'tGeb:n, r1 l1rnhin Pnrn 1.. Lrn/11 11 1 woje111od::zicn 
cl11:drnsbego }rn1n JJm1•łn 8 7 n:!ll im1 itę lelóry ini(lł mądrego i 11 1ierne90. ługę 
- 11ie CjoLLsclwlll'n, fr:p S/?i/Ję . Y?iugrnbin 1·011 f?reiburg slcił · ię iws:zleln
rrem l11belsl<i111 J J. ~011ką. nrcybi. lmp ?}ebll({rd - ~tn11i. łn11 1 em Jlnłęc::ze rn, 
n lmrc-:1nnr:z 1Jecl1 - 9ospocl11ikie1H 2.rniją. l3łolrriclei 11if' ;;rn1 ie11inł epnl<i 
/1isloryc~11ej: ~oslnfo :red11in11 iec-!!, nie pfJ/sl?ie. lJrJ.'Lr1ć ce:r1r---,t1 
nie1niecl<iego ::rn · Ląpil osobą króln Kn -:ii 1ni er:zn \\ iell?iugo i~ pe11 nością nil! 
było Lo pr:zypncllw1ce. Rn:ziinier-: \\?iell<i (UJ3 -U70) dnł llol Cl! 111nrną 
pn::zycję 111i ęchy 11f1rodm1•ą i ~nsolmy s/wrh. C)slm rn::z11rn11 inł . · i ę ~ n11nr
cliią. nie co{njqc .-ię 1n::::.ed /.wrr111ie111 ś1nieffią c7 /011/u)11· rndó1P rycer:lcic/1. 
Jl/u i>ył Le:ż /?róle111 sły11ącyrn ~ li c"" 11ycl1 i 11ie :icry1M11ycl1 ro1nn11srl11 1 

i 1Hnł-'-e1lsl11. 

\\) pro/0911 "Rn si.;::: Bef:zn '', /?iedy od/;y11·n . ię sąd rycer. /?i. (11 · didnslwlim/1 
;w-11m::w110: "u ·ecl łuu 11rn11 1 K(l~i 1nier:zn \'Oie ll<iego "). 11 lnlui< rnóll'i: "nns:z 
/ar)/ 111n :Ho1111ości do mMnt11r 111iłns11ycl1 ". }ed11n/? frn1 1cis:ze/c Ksrnrnry 
BfoL11icl<i 11ie cl1ce p:w' 11 1i ..,l!nmlw lm51n. /{n:in..,. i3CJl-n nie jest nieśl11lmq 



córką hóln, lee;;; brnln kró ln - Bale łmm, 11rntowm 1ą od 'rnierci rv c""'nsie 
nnjści(I Tntnrów i po11 iePonq s-:lncl1eL11em11 11lnluk 11·i . ]Jod ko11il:!c . ~tuki 
oien:ie się posn:i 11 ą pmmą: po Il ypęd::w11i11 Talnró 11 . powrncrrją do K.n. i 

boleshrn 011 e ~w inki. "J1iecl1 ~yje Kn:<t irn ier:z \'Oielk i 11iecl1 :iyje f{nLnr~y 11 n 
roc/11 pinslo1rskiego" - IPOł(lją 11 fi11n le rycer~e i lud. i 1iHl jed11nk 
u1ojeuod::z. ic S::ueni<111iitn pmoied;;l ie rlo ołtn r,:ln K.nsię ::z kró le11 :sl<ego rodu, 
,prn11 iedl iwy hól osąd::zi 11iegod-.:::i1NJ_ Kingę. 2ostmrie ''-:esłrmn" 11n rol? do 
kin ::zlorn by Lr1111 m::zpmnięly1Pntn ;~li e li i11y. 
J lu Lor po i ki ej pr-:eró/Jki 11 ie trnci 7 oc~LI dyclni?tyc;i 11ycl1 i pntriolycz 11 ycl1 
powi1111ości tenlru. /11sce11i::zncjn 1853 -ncl1ot1 rdn ·~tnfnr" ro1nn 11 Lyc:;rny: 
/ns, ru i11y ;z.mnku, groin , mgły, rnrio/ 11• blr1sku spływnjący :z 11iebr1. Lu 0t1 ~ką 
1-mblic--:11ość o l:niły „popisy piroleclrnic::z 11 e" w :cenie po~r1rn ~mniw . "Tenlr 
c-eri/'011y1n og11iein ośli ieLl011y, słycl/(lć 11 ir bębnó!I " - pisnł ł'3łoL 11 icki Il 

Hwngnc/1 i1 1scrmi..,.ncyj 11 ycl1. 
Obie rn-w1iery od110Lowt1jeiny jnlw reperl11nrowe cielert l/ osllei 111 Oli skieuo 
L 1~ntru . !11Leresujq 11 ns cizi in) po11ie1m~ były jecly11yrni polskimi 
poprJ".ed11ic:zkmn.i obernej 11 rocfrnv lei ej prnrniery ·'f{r1si - } [eilbro11 11u'. 
C?oś je '""c+e połąc-::y/o Lę ,':zlui<ę "" \\ rocłr111 iem. \\) 1817 rok11 11· 

ńwc~tJ. 11y1n lf3reslrrn po m:z piern ·7 y 7 ngrn110 "Dns f&Ll1cl1e11 no11 

} leilbro1111··11 cnło:ci - lak, jnk ją 11 opisnł ]{lei L. 

październik 1994 J[A E JDA JR UM ŻY ~JIA ][ TWÓRCZOŚCJI 

I X 1777 13ernci l [ein rid1 \\?il/1elin vo11 f{ /eisl Hroc/;;óf się 11 e 
h n11/?{ur ie 11 (1d Odrą jnko syn l~np iln 11 n (p6:i 11iej innjorn) 
}oacl1imn Friedricl/(l vo11 Klei. L, rLyt od:;cqccgo się ~ fJnts 
l\'iego junkierslwn; jego rnnlkn, J1.i/ im1n Ulrykn ~ domu 1 011 
lJr111 1lll it:z, pocl r od:: iłn ;;ce s-: lo cl1ty us i nd łej 11 • Dol11ycl1 
EiRycnc/1. 2 rnr1/:'ie1lslwo Lego urnd.:lifo ·ię je.PPe c:zu aro 
d.:zieci: fryderylm, f-111gustr1, ) 11/in11n i Leopold. 
,._.__ piern'. z.ego nw ł:ie1isl 11 •n knpil(//w 1 011 Kleisl ..,. f{n mli 11ą 
Lui 7 q 1>0 11 \'Oul{{e11, pr~y::zfy nn .: 11 inl c/11 ie córl~ i , 
\ 'Vi /11 e/rn i11n i l llryl?n. 

20 21 



1785-17 8 Vienr ·::ze 11m rl< i u doinowegn gwvern ern , Leolow1 G/1ri stirwn 
Cm. ln 11 lm·Li11 iego. 

JR VI 1788 ~ini erć njcn . 

1788-1792 1 nls~n 11m dm 1v ;rnl<łnd:z i e pnslorn Sm11 ueln 1 foi11 ricl1n 
Lvnle l ll' 1.Gerl ill i l' . 

/li/ 1792 JJ;ęt11rdo / e t11i Kleist 1Pslę / J llj t:! do Króle wsle iego l(e9i111e 11 l11 
~1mrd ii 11 JJnc:i.dmni e. 

3 I I 17 3 Ś1Hie rć 111nth 

1793-1794 Kleist 11 • stop11ii1 podcl1o rą~e90 0 i l!r~e r1d-:inł 11 rn;z ..,.e u yin 
re9i1ne11lern w wnlil'nc/1 pr~ec iw rewolucyj11 ej nrnlii 
{m11rns l~ i ej pncfr -zns t~w. pierws::zej wojny /wnl icyjn ej . 

179=s-179(J JJo :epnrn lystyc~ 11yrn pdwj1,1 u l3n~ylci 7 n11 ·nrty1n pr;zl:!.:<: 

JJ rn, y ~ f'rn 11 cją -.11 ./ 7L)5 /(/ l:!isL 11 •m:i .:ze s11•y t11 

re9 i1H ente1H tr rnrn dn lJoc~dr111 111. Sft1...;.bn li ' lws~nrnc/1 
I POj s/?Oll'yc/ I. 

179(; l r1le1n Lego rol<H ]{leisl lł'rn:z ;z l l!ryl~ą jed~ie 11 <1 11 1ysp~ 
l(ugię, 9d:i. ie po~ 11 nje Llllhuii?ll 11011 13rod~e .. 

1797 ni. ;;t (I słirż bn w JJoc;z c/nin ie. R1 1•m 1-.~ 11n pornc~11ilm. 
1Jr~yjn? 1j ;z nde1H 110 11 1J{11 el i Ottonem f1u911slern 
1( ii/1 !!:! 00 11 [ i I ie11 · t em. 

1798 \'\!:p6ln il:! ~ l(ii /1 fo1r1 Klei st rn~ 1JOc~y11n jnlw .'nrnoufa 
sliuli o11 rnri e 1w1 LernnLy/.!/. pr~yrody i fi/o;;zo{ii poci 
/? ien 111 b e111 )o /1w11 1<1 L l l. L l'3mwrn .:ze t.';z/wły l1l iejs/? iej 
11 1J0Pdrm1 ie. 

22 

4 fl! 1799 f<'leisl ot r;:zyinuje ;zu olnienie -ze / u:ż l y 11 oj leo1Pej 11n 1 ołn ·1u1. 
pro · !J ę . 

1799 l1 n1nnt ·yk 1Ą /n cjn f<.'lei t(/ 11(1 U11 i1 /ler ·yterie we Prn11leflłrcie 
ll(lcl Odrą . Tr:zy se 11P , lry sl ij chóu• Jn(ll e1nnlyc2110-
fi~yc:;.11ycl 1 om.z liwnrrni tyc;rn ych. 

1800 Zr1r~c,y11y ~ \ i.l/1e/1ni11 ą von Zengf:! (1 780-18-2) cór/ul 
ge n e rn łn- mnjorn Rug11stn \ il/1 el1nn l [Mli nn1111n 1;0 11 
:Ze 11 ge. 

X I I 1800 rlngly wyjn;zd do B er li11 (1 ~ Prrn1fa f11 r l 11 llml Od rą. 1Joclró:ż 
f{_/f:! i ·La pu / li ern ;zecJ1, w Lo11 •nr-:ry:l11 ie L11cl11 i/en 1011 
Prodws. Operncjn u \\?r:.ir~b i1r9u . JJ011 ról do 1Berli 11n. 
l7i ei1dm1 e I rńby stnbi/ i..,.ncji :ży c i owej 11n po ·nd-, ie w·~ęd11ilw 
/Jm1st11•mt•ego. Kry -:rys 1 1 ,ewnęlr-::11y pi. m:i(I 11a tle 

.:w inlopog lądrJ11 yin . 

1'5 IV 1801 Kleisl uclnje si~ u rn;z -:: sioslrą L l!ry/eą 11 1 podró~ dn 
1Jre;:z1w, . lrm1 Ląd dn 1 Jn ry:fo. Z /t>n1lcf:! in pn-ic/-z i r.m 1 i l~ a 
11'S/Jól11i!:!:;: L llry/?ą wrnrn do l<rnj11. l(n:z.s lnnie -, sioslrą 1Pe 
f?rmrlł{1trcie 11ncl l1 lu11w1 i clnls"O'(l drngo do s~rrnjrnrii [/lj"(l;z 

~ 111nlr1r:ze 1n l lei11ricl1w1 Lo /1se. 

/H02 ]JobyL rr S-:rrrnjrnrii. J.Jróby osierlle11io si~ 11rul je;zionm1 
Ti1w1. )Jo-'-e9110! 11 y list efo H(lr::zec::zo11ej. /Jmrn 11nd 11l11•orein 
''Die frwrilie ~jl1011orn:z" (r(od""i11rt C/1011orezó11). /H)~niej 
11re1m 11y111 pr:ze::z pisnr;;::.r1 "kod::zi11n t cl1rn{{e11slc!i11 ''. 
JJ011'.'Lrtjt' piern P!f s'""'l<ic dnwrnl 11 /1i:Loryc::z11e9rJ „ /r~oherl 
~jui:ldtrct". Clwmhn. 1Jolt'r6L ..,. /Sernn do \\?l.!inu1rn /H):.f:11ą 
jl!sie11ią 1802. 

/ci.iOj J lohyt 11• ().'i:111r11111slecll 1>od \\Jei1m1re111 11 \\ ielrllldn. 

1 u~(l::Z(lllif:! si~ drnl<il..!IH "/((Jc/...,.i11y t ..,rl1mff1,11slf:!i11 ., li' S::.:1Mj 

rnr11. I Jn/Jyl 11• Drl!illil! i s111JLlm11i11::::: pr:::::yj(lcil!le111 111łnclo.~ci 



1804 

I V !RO~ 

I O( 

rn te in 1011 lJ[He l. \'\J.p·/11n ..,. 11i111 podró:::t do Ee rnn i 

'Tirnn. lJieS?c1 u ędrótl'lrn do póf11ornej fLn lii, . Lmnlqd pr;i.e~ 
f]e ne11 ~· Lyon. do ]Jnry~n . Klei t popndn i1 sln11 depre ji. 

pn lenie rękop i. i1 Lrngedii ''JR.oberl ~uish1rd''. lJiern s~e 
plm1y 'mnobójc-e. l 0 1PróL d. hnju. l1orobn 
reko11wn les encjn w /1 1.ogw1cji. 

O iedle11 ie się w 1Gerli11ie i jes-:c-e jed11n próbn pou rotu do 
sł112by pmlst1vowej. 

\'Oyjn;zd do J{rólewcn u celu objęc i a uP~du pmlstu Oil ego 11 · 

hbie Dóbr K ró lewsl<?i cl 1. f 011 tnle ty ~ I rn. le irn obo.;le111 
re form spnfep11 0 - polily ..,.11ycl1. '- p0Llen11ie ;z \'Oill1e lrni11q, 
byłą 11m:-ec~o 11ą, podówczas ji,f2 "'°'o nq pro fesom fi lo;zo(ii 
\'Oi llielrnn Trcrngottn Kn19n. l.1lko11c:zenie . ~Luk i ''l o:zbily 
bbm1 ''. 

1)11 ół· pruski po le / ęsce pod }e11q ucieka ~ Eer/i 11n do 
] ·rólewrn. Kró lewrn. JOei ·L ..,. po11 odu -x łego .-tanu drou in 

bier;;lf! pe 'cio 111 iesięc;;rny urlop. JC1m j n u JJi/ lnu. lJrncn 

11nd dals::.zymi drmnnlmni i 11011 elnrn i. 

Klei t chce wmrn ć do 1Jrn;;rnn. Z.wres;ztou ewy 30 I pr:zP 
li łnd-xe {m 11 cu, Jeie w Berlin ie pnd :;wr~ulem s2piegostwn. 
3 I I I pF eu ie;;c iony do f?or l de Joio:: 11 e Prn11cji wm.z 
.;.:: d11 omn townr;;cys;rn1 ni podró:iy. \\) leu iel 11 iu pr:ze lrw1 -
sporLowm 1y do obont jl! 1i ców woje11 11y ·11 11 

1 lrn lo11s sur 
/1 lnrne. 12 VII nn . lmLeJe strirml Ulryki i l1 lmii 1011 Klei t 

uu oli 1io 11 y (11 p i ~ć cbii po pol?oju Tyl.iyckim). 14 VIII 
powrnrn do I3erli 11n. \'Oyjr1~d do Dre;rnn. lJPyj ' 11 i 

li :półprncn :i f-łdm ne 1n /1lullere rn . L /l„n;;c.uje ·· ię dnil?iern 
trngikornechn Klei. tn "Jłm{ilrio 11 ., orn:z jego opo11 indnilie 
]ern ~ii mo und Josep/ie pó;i 11 iej 11Cl211 rwe "Tr--;ę, ie11 ie ;;:ciem i w 
C9l1 ile ". 

IO 

I OQ 

I IO 

'\'Ospól 11 ie ..,. pr:i_yjncióhni f ldmnein Vi lull f!rern, JJ{1Ąe lern 
i !(u.l-1/ ein /{ leisl :;rnk/ndn pismo "JJ/1óbus ", poś11 ięcm1e 
litemtur.;::e i , - tu ce. Uk ~mi ie się druki1.m1 11n łmnnc/1 
''lJ/1oln1sn " f m9111e11 tów jego :z.tule i opo11 i ndm i (lrwrnedi i 
"l o:zbily d".7/JC111 ·, drn111nlóu1,· "1Je 11 Ll1esilen '', ''/Roberl 
f]uisknrd', "Kn. in :i ł-leilbrn11111/. opo1 indn11in ''ll1icl1c1el 
Ko l1/11nn "). 11.ieudrwe 11'yslrn virmii: pr:ze- Soet l1ego 
a Tenlr::le \ eimnrskiin . ;z luki Kleisln 'Ro-bity d:zbm1" 
(prerniern 2 III ). '\\? li prn k. ią~Jwwe wydcrn il! 
''JJe11 Ll1e i/l! i ". Q-iywio11 n d in łn l iw.'ć Kle i ·Ln io ducl1u 
pn l r i o lyc~ 11yin i n11Ly nnpoleo1iski1n. 1Jrncn nnd drcmwLem 
l1isloryc no - pntriotyc.>t ll ym pl. 'J3itwn l lemu111r1" 
("Bil11 n 11 Le ie Teulobur /?im"). 

/{/eisl be:zslnitec:z 11ie :znbiegn o n ystmPie11ie drrnnnlu 
'Y3iLwn w Les ie Te1,1Loburski rn ". Li ryle(! polilyc.>t11n Kleisln. 
Klei st pi s;ze swój /?Citriotyc;;c. 11y "Kntecl1ia:.1ti J7ie111rn ·. 
29 VI pisnr:i opus:zc7 n D re ..,. 110. JJodró;i 11 rri;;c .z libern /-
11y1n polilyleiw1 i lri slorykiern Priedricl 1rm1 hrisloplwin 
1J(l tr I 111n 1111 1 m do JJrngi . D m-e1n11 e s Lnrm 1 in o :;znfo..;. ei 1 ie 

pis1nn "fJennn nin" wobec óu P e ·11ej sytuncji polityc;;cnej (po 
:zwycięs lu il! rl(lpoleo11n pod '\\?ngrn1n , od11il!Sim1ym u d11incl1 
- i Ó VII tego;i roku). 23 XI pP yjn;zd pisnr~n do 
Frn 11!c(u rlu 11n cl Odrą. lJod koniec rnl?u powrót do Berli11n. 

\'O 111nrcu f leis l leo11c;zy pi. nnil! drnrnn tu pl. "Ksią.:źę 
l lornburgu''. 1Jrw1iern ''/{nsi -- l-[ei lbro1mu' w '\'Oiedn iu. 
1 ml? s~luiei w wydm 1iu le. i ą;:ż/<011 y·1.n i iilm;zm1ie ię 

/Jierws~e90 lo1m-1 11011 el i opo1L indmi pisc1r:<.o. Od IX Kleisl 
ro:zpOCrii:!jJl(l t1 1ydnwcmie 1 isinn ''JBerli11er flbendb /tiller", 
o trmcfo11cjn cl1 m1Ly 11n po leo1iskirl1. Trnd11ości {i11n11so11 e 
i polilyc7 1ie 11' ~ii ią;zJeu ~ pisrnf!m. 
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1811 Lll\'a;rnje się dndeiern s;z tuht "k(n:::z.bity d~br111 ''. Kleist 
pop(ld(l IV lw 11flilet ;:: włnd;;zrm1i pn1sl\' i1ni. lJi .rnw "] erli11 er 
J lbe11dblntter'' pir;ze taje się itle(l ;;zyw(lć. lJrnrn 11ncl dwu
tornowq powie.ściq (pó:ź11 ie) ;::ngi11 io11ą). Brnie .ś rndlców do 
j:ycin. Oclwied:ziJ.ty rnd:z i11y we Prn11/efu rc ie 11nd Oclrą 
i ostntec;rne ;;z 11ią rn~s tr111ie. Vogłębiw1ie się ko11fl il'?t 1,1 
pisn r.zn ;;z dwoiren1 i ir~ąde111 pm. le i1111. 1J o;c 11 m1 ie f..lclo l(i11y 
ł-[ e 11rietty 'Oogel (1777-1811). 
Smnnbójstwo Kleistn 11nd je;: io rern \\?m111 see, popeł 11io11e 

H enrietta Vogel 
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DWORZEC ŚWIEBODZKI 

----

Dworzec Świebodzki powstał jako drugi we Wrocławiu, 

z przeznaczeniem dla linii kolejowej Wrocław 

- Świebodzice, otwartej w 1842 roku. 

Dworzec istniejący do dziś powscał w łatach 187 3-187 5 

według projckt6w berlińczyków Kyłlmanna i Hcydena, 

dekoracyjna część wejścia głównego jest autorstwa 

wrocławianina Karła Li.ideckiego. 

Sala teatralna 

SCENA NA ŚWIEBODZKIM 

zoscała zbudowana według koncepcji architektonicznej 

Wiktora Jackiewicza, 

wnętrza kuluarów według projektu 

Wojciecha Jankowiaka i Michała Jc;drzejewskiego. 
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__ WROCŁAW, ul. Włodkowica Bo 

M iejsce oczarowujące niepowtarzalnym 

klimatem lat cz terdziestych -

czasu filmów z Humphrey 'em Bogartem ... 

Zaciszny ogród, wykwintne jedzenie 

i sączący się leniwie motyw z "Casablanki" 

- ''.As Time Goes by ... " 

Któż oprze się pokusie? 

Hum,hrey Ingrid Paul 

li l) li\ 11 ~i]~' li\\\ ~\ ~ ll l~\11~]11) 

otwarte: 13°0-1°0 i dłużej . 

Za tc;pca dyr k rora : K Z IM I ERZ Bl DZ NO\ SK I 

Ki rownik r c hni zny: O M S D URA 
Zast9pca kie r wnika d/ c k ·ploa racji: JADWIGA ZI EMI , S KA 

Re kwizyto r: J E RZY LA KOWSK I 

Ki rownic pracov n i: 

krawieck i j damsk i j: KAZI\11 RA KIE RWI K 

krav ieck iej m skiej: G RZEG RZ RAG A r 
szc sk ie j: J ERZ P O RZY Z E K 

pcrukar k iej: KRYST Y. Z BROSZ ZYK 

modelarskiej: ANDRZ EJ GEMBORYS 

' tol arski cj : J E RZY DOMŻALSK I 
malar ·ki ej: tvI RI N K II ECIAK 

tap icer k icj: WŁODZIMIE RZ POMORSK I 

ślusarsk i ej: LESZEK . OW K 

clcktroak usr_ czncj : ZBIG IE V\ J ĘDRYCH 

elektrotech niczne j: KAZI. lfl ERZ P IĄThK 

Kicrmvni k Działu M arketingu i przedaż : LI JA KLIMCZYK 

In fo rmacje i zamów ienia na bilety zbiorowe i indyv idualne 

w rodz. 9-16, tel. 387-89 oraz 386-53 w. 261 

N a okładce: L udwig Ferdinand Schnorr vo n Carol fcl d 

" l padc k ze s kał ' (1883). 

Redakcja program u: f\I RTA DF;BICZ 
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T EATR POLSKI 

ul. Zapols kiej 3 

S0-032 v rocław 
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