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Działanie teatru jest z pewnością głębsze i trwalsze 

niż działanie moralności i prawa. Teatr karze tysiąc 

irystępków, które sprawiedliwość świata puszcza płazem. 
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Fcrderyk Schiller 
porcrec J. F. \ \'eckhcrlina z 17 82 ' 

Dom 11 .llorhoch. 11 · kllirym urodzi/ się 

Schiller 

Szkota ll r>jskowa im. /\aro/a 

Urodził si't 1 O listopada 1759 roku " . Marbach, 

niedaleko Stuttga rtu , siedziby k5i ą:7A1t Wirtember

gi i. Jego o jcic.:c by ł fe lczerem, później o fi ce rem 
armii , matka córką zubo:i'.a łego piekarza i ober
żysty. Mały Schille r przejawi a ł dwie skłonnośc i -
7.amiłowa nie do kaza 11, któ re lubił wygłaszać przed 

rodziną, oraz J o zabawy w teatr - przy pomocy 

papierowych fi gu r in scenizowa ł ")'myś lon c przez 
sieb ie tragedie. Na ro7.kaz despo tyCT.nego ks i ęc ia 

wirtl'mbcrskicgo Ka rola Eugeniusza zosta ł wycho

" ·ankicm ?.a łożonej pr1,ez niego \\' Ludwigsburgu 
s1_ko ly wo jskowej, przeniesionej później do Stutt

gartu. Tu rozpocLą ł studia pra\\l1icze, po tem jed
nak przeni ós ł sir,: na ,wdzi a ł mccl;·czny, uzn aj ąc, 

że z dwojga złego medycyna blii'. za jes t poezji, 
któ rej prób;· podejmowa ł. W Szkole Karola pa
nowa ł a surowa dyscyplina, regulamin nic pozwa

l a ł na " )'jazdy Jo domu rodzinnego, nic przewi
dywa ł " ·akac ji . W;·kroc-Lc nia by ły zgłas1A1nc same

mu k s i ~·ciu, któ ry s ta nowił o sta tni ą in s ta n cj ę, 

wymaga ł ·'lcpego posłuszc f1 stwa. Schille r nie mia ł 

c1 ... 1su na rOZ\\ijanie \vlasnych 7..a in tcrcsowail l szko

ł a „tłumiła jego 01,ricó" Picrn·s?.1 jego prac<,: dy
plomową odrzucono ze \17.gl'tdu na krytykę au
torytetów nauk przyrodnic0·ch. Dopiero drugą, 

„O Z\ \·i ą7.ku mi .,;dzy Z\ \·i crzc;cą i duchn\\'ą n aturą 

CT.ł owicka", UZ\'ska ł " . 1780 roku dyplom i mógł 

po o .~ miu lata~h opu śc ić mury zn.ienawidzonej 

akade mii " ·njsko\\'cj. 
Otrzyma ł stanowisko medyka pr7:>' pulku gene

ralskim". Stuttga rcie . Ź l e pł atn a i niec iekawa po
sada ni c ma rt\\· ił a Schill e ra. Mógł uk (>i1czyć 

„Zbójców", dramat pisany potaje mnie jeszc.1.e 
\\' akademii. Wvda ł go wkrótce \\'ł asnym sump
tem 1.1 pożycmne pieni ,1dze. Egzemplarz trałll do 
(k rcktora mannheimskiego teatru narodowego, 

l-I criherta ,·on Da lbcrga, który postanowił " )'-
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s t a wi ć utwó r. VII s tyczniu 

1782 r. odby ła si<t premiera, na 
któ rą Schille r przybyl po tajem

nie, opuszo.aj ąc bez zez"'o lenia 
pułk . By ł \\'tedy po .raz pierwszy 
\ \' pra\\Tlzh\)11TI teatrze. Dran1a t 

zosta ł przy j<;: t;· cntuzjastyc1.11ic . 
Kicd\' z kof1ccm maja z.apragną l 

obc jc,zcć spektakl po raz drugi, 

ukarano go 7,1 opuszczenie mia

sta dwu tygodnio" ; ·m aresztem 
i 1.akazcm „pisania komed ii " . 

Prześ ladowa ny przez ksi ęc ia uc i ekł ze Stuttgartu 
w przebraniu wraz ze swoim pr7yjac i ełcm, mu

zykiem Andreasem Streichcrcm. Z kł opotów bra

ku pieni ędzy i pracy wybawiła go Henrictta von 

Wolzogen, matka ko legi szkolnego Schille ra , prze
sy ł a jąc zaproszenie do swojego domu w Bauer
bach ko ło Meiningen. Tutaj powstał a „ Intryga 
i miłość", któ rą odegrano w Mannheim w 1784 

roku. \>Vywarła ni ezwykle wraże ni e , a jednym 

z do"odó" · uznania dla auto ra było przyjęc ie go 
w poczet cz łonków Towarzyst\\'a Niemieckiego . 
To na pos iedzeniu Towarzystwa wygłos ił Schiller 

przemÓ\\·i enie „Co może naprawdę zdziałać do

bry s ta ł y teatr?", stano"'iącc credo dramatopisa-
rza, któ remu pozosta ł wierny do ko11ca życ i a . Schiller juko uczen 

\Vkrótce sytuacja Schill e ra pogorszy ł a s ię . Prze- . 
straszonv śmi a łośc i ą „ Intrygi i miłośc i " dyrektor teatru w Mannheim wstrzym;wa ł s i ę 

z odnO\:·icniem umowy o dal sze j współpracy z poetą, praca nad „Don Carlosem " 
prze biega ła opornie z powodu choroby i kolejnych kłopotów materialnych. Cic 'l) ic

nia pog lębiały rozterki natury moralnej wywołan e silnym 1 od\\7-3Jemmonym uc-~u

ciem do żony majora Heinricha wrn Kalb , Charlo tty. Wszystko to spra\\'lło , ze opuscd 
Mannheim. 

Na zaproszenie przy jaciela, młodego pra\\'nika Christiana Kornera prze ni ós ł si"· do 
Lipska i Drezna, a w 1787 roku do Weimaru. Był już ma ny111 poetą, auto rem kilku 

granych \\' teatrach sztuk. W pierwszym okresie pobytu w \>Ve1marze .1.a1mowa ł s1<; 
badaniami hi storynnpni , w któ rych roz"'aża ł problem roZ\,·oiu ludzkosc1, biegu wy-

darzc f1 historycm ych, sprawy ustroj owe, kulturalne i estet;'c1.11e . . . . 
We wrześniu 17 88 roku spotka ł si<t z Goethem. Znaj omość przeks?.tałcda s1i; z bie

giem lat " ' przyjaźó . W 1789 roku 1.a pośrednictwem Goethego otrzyma ł ni ep ł a tną 

posad i;:· profesora hi storii na uniwersytecie w Jenie. W 1790 roku pośk1bd Charlo tt<; 

, ·0 11 Lengefc łd , z którą mia ł Cl\ \ 'ó rkę dzieci. Aby podo łać no" y m obowi ązkom , praco
wał niejedno krotnie 14 godzin na dobę . Najbardziej m<;CT:y ły go drobne prace.' któ re 
pisa ł dla za robku. Zimą 1790/ 91 c iężko zachorowa ł. Mus ia ł za\\Ks i ć ")'kł ady r '.'mie

ni ć tryh życi a. By! osobą znaną , cenioną, sza no\vaną, a rn1n10 to nie m1al z~ co Zj~Ć . 

Pomoc przyszł a z daleka. W c.-1.asie choroby Schille ra rozeszb s i ę. wieść., ze . gcmałny 

poeta niemiecki uma rł. Dwaj dul1sq' wielbiciele jego t\vó rcmśc1, k5 1 ąz<; Fn ednch Chri 
stian ,·on Holscn - Augustenburg i minister hrabia Ernst von Sch1mmcłmann zo~ga111 -

zowali urocLYstość 7.a łobną, a kiedy dowiedzie li s ię , że Schille r żyj e, postanowili mu 
pomóc, pror;onując s ta łe wsparcie materialne. „Nareszcie mam troch<; m)]nego CT.a -

Tea cr Narodo11y 
w 1l1annheim, 

/Idzie odbyła się 

premiera 

„Zbójcó"'" 
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su, by si<; uczyć, by s i ę s kupić i praco"·ać dla 
wieczności" - komentował Schi ller to wydarze
nie w li ście do przyjaciela. 
W 1794 roku ")'daje c-1.asopismo „Die Horen", 
dla któn:go pozyskuje Goethego. Zacieśniają się 

kontakty mii;dzy obu poetami, objawiające s ię we 
wspólnych dyskusjach na tematy \\łasnych utwo
rów i problemów estetycmych w ogóle, \17.ajem
nym inspirowaniu s i ę, we współpracy na gruncie 
teatru \\'eimarskiego, którego Goethe by ł dyrek
torem, a dla którego Schi ller zaczą l pisać utwory 
dramat:ya.J1e. Pierwszym byla trylogia o wodzu 
niemieckim z a~1sów \\Ojny 30-letniej, Wallen
steinie: „Obóz Wallenste ina" ( 1798), „Dwaj Pic-

Pomci z 1786 r. colom i ni " ( 1799) i „Śmierć Wallensteina" 
( 1799). Potem powstaly: „Maria Stuart" ( 1800), 

„Dzie\\'iCa Orlca11ska" (1801), „Oblubienica z Messyny" ( 1803), „Wilhelm Tell" 

( 1804). Pracu"'ał gorąo.ko"'o, " ·brew powracają9111 atakom choroby płuc, w prze
czuciu, że zostało mu nic"·iclc C-Lasu. Ostatnim dziełem, którego nic zdążvł ukoilczyć, 
by! dramat oparty na \\'ątkach z historii Polski i Rosji - „Dymitr". Umarl, pi sząc mo
nolog matki care" ·icza, Mar~·. z li aktu,"' dniu 9 maja 1805 roku. 

Charloccc \'On Schiller. ;onu poc~1 

Dum Schillera 11 · \l Cimul7-C, 

1r kuhym mic.'i%.kal 
od JO kwietniu I 801 r. 

do .<mierci 

Zosta ł pocho\\'any we wspólnym grobie dla ubo
gich przy kościele św. Jakuba w Weimarze. Po
grzeb odbvł si~· bez rozgł osu, zgodnie z ówcze
sn:111 Z\\ye1.ajem - w nocy. Dwudziestu młodych 
wielbicieli talentu Schillera odprowadzi ł o go na 
mie jsce wiecznego spoe1.;11ku. VI' skromnym or
szaku nic bylo Gocth1.:go, przed którym , ze w1,glę
du na stan zdrowia, ukryto ś mierć auto ra „Zbój
CÓ\\·". 

Dopiero " ' 1827 roku przeniesiono kośc i Schil
lera do weimarskiej Kr)'Vł:)' Książęcej, gdzie spo
czy\\'a obok Goethego i ks. Karola Augusta. 

Nu podstawie 11·s1Fpu O. Dobijanki-Wi1czako1re1 
do: F Sch iller „ fntr;;']" i milo.<ć", Wroclall' [ 976 
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Ol9a Dobijanka-Witczakowa 

„INTRYGA I MIŁOŚĆ" 
JAKO TRAGEDIA LUDZKICH SŁABOŚCI 

Można sobie doskonale \\)'Obrazić fabułę Intrygi i mi/ości w odmien
nej scenerii. Inne mogłyby być stroje i mundury, inne tytuły um;do
wc, inny rodzaj zależności jednych ludzi od drugich, a i tak mogłaby 
sic,; rozegrać'.' t ragedia, której głównymi motorami są - nie związane 
z określoną epoką - ambicja, chęć górowania nad innymi , 7,ądza „da
clzy, egoizm, namiętność, zazdrość, którymi powodowani ludzie go
towi są na wszystko lub prav.ie na wszystko . Sedno konfliktu tra
girznego ,,, lnt1yJze i mi/ości tl·wi w tym, że z drugiej strony dla in
nych ludzi istnieją rzec-q „święte", nienaruszalne nawet w obliczu 
naj,,ic,;kszcgo z..agrożen ia, którym się oni nic sprzeniewierzą, choćby 
trzeba było ponieść najwyższą ofiarę . Intryga uknuta przez Wurma 
przy poparciu Prezydenta i udziale marszałka Kalba może się po
wieść tylko wtedy, jeśli Luiza. dochowa przysięgi przypieczętowanej 
Sakramentem. Jedno jej s łowo odsłaniające kulisy ukartowanej gry 
rozbroiłoby Fercł)'11anda i zmieniło bieg wydarzeń. Luiza może jed
nak wyznać prawdę dopiero wtedy, gdy śmierć zwolni ją od przysię
gi. Musi zatem umrzeć; nie tylko, c:zy nie tyle jako ofiara niesprawie
dliwości społecznej, ile jako bohaterka, która poświęciła „niższe" 
racje dla racji „wy-7..szych" . Można uznać Ś\\iętość przysięgi za rehvi
zyt epoki i 7..astąpić go czym innym. Schiller, będąc protestantem, 
posłużył sit,: tutaj, podobnie jak później Goethe\\' Fauście, a on sam 
w iii/arii Stuart, językiem doktryny katolickiej jako środkiem arty
stycznym, przydatnym dla jego zamysłów. Chc ia ł pokazać, że czlo
\\iek \\' każdej epoce musi coś umawać za wartość nadrzędną, musi 
mieć system wartośc i, \\·arunkuj ący jego człowieczeństwo. 
I może na tym polega siła oddziaływania dramatów Schillera w ogó
le, ,,. tym także fntry9i i miłości, że poeta umiał tak doskonale uświa
domić człm,ickowi istotę jego natury: słabość i ułomność - przy 
jednoczesnej tęsknocie cło ideału; skłonność do upadku - i radość 
przezwyc iężania słabośc i , choćby za cenę życ ia . 

!nt1y9a i miłość, tak odmienna \\' warstwie fabularnej od reszty dra
matów Schi llera, jest mjmo wszystko vvariantem stałego Schillerow
skiego wmrca tragedii, \\.)'pracowanego bardzo wcześnie, już wła
ści\.\ ie \V pien,·szej sztuce Zbój91 . Istotny jest w nim, mówiąc ogól-

cd. na .<Ironie I O 
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Teatr Ś ląski im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katmvicach 

Fryderyk Schiller 

Intryga i ntiłość 
(Kabale und Liebe) 

przekład - Artur Marya Swinarski 

obsuda 

Prezydent von Walter; na d1mrze 

jedne90 z książąt niemieckich . „ ... . . . . ..... Adam Ba u mann 
Ferdy nand, jego ~n , major Grzegorz Przybył 
Von Kalb, marsza lek divoru . . .. .. Jerzy Kuczera 
Lady Mi!ford.jaworyta księciu ... ... ... „ ... „ . . . .. . ... „ .. .... . . . Anna Kadulska 
Wurm , sekretarz Prezydenta .. 
Miller; muzykant miejski .. 
Żona Millera . . ......... . . . 
Luiza, córka Mi llera ... .. .. ... .. .. . 

... . Andrzej Wa rea ba 
.. Czesław Stopka 

. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Ewa Leśniak 

Z?.fia, pokojó11ka Lady Mi!ford . „ „ „. „ „ .. „ 

.... . Ewa Kutynia 
Krystyna Wiśniewska 

reżyseria 

Krzysztof Babicki 
scenoarefia 

Marek Braun 
muzyka 

Marek Kuczyński 

u~stent reżyscru - Gr:1cgorz P1-1:ybyl 

inspicjent - Dagmara Habryka 

siifler - Maria Krupa 

premiera na Dużej Scenie 
17 grudnia 1999 
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Kr.qsztof Babicki - abso lwent filo logii po lskiej U ni\\'crs~tetu Gda1iskicgo i Wydzia

łu Róyscrii "' PańslWO\\'ej Szkole Teatralnej w Krakowie . Od 1982 roku Z\\i ązan)' z Te

atrem Wybrzeże w Gdat1sku , gdzie wysta"i ł m.in . „Sonat'< "idm " i „Pann't Juli i;" Stri nd 

berga , „Ko rd iana" S łowackiego , „ l l io ba" \\'cdług Biblii , „ Pułapk<t " Różewicza, „Wa llen

~ teina n Schillc ra1 „Caligulę" Ca n1 usa, „W i śn io\\)' sad" i „TT-zy siostr ;-111 Czechowa, ,,Troi

lma i Kresyd<,'.", „Antoniusz.a i Kkopatrę" o raz „Wszystko dobre co siit dob rze ko óczy " 

S1cbpira, „Kobiet<; z morz,1" Ibsena, „ Biesy " Dostojewskiego, „Godzin'< ko ta" i „Tupi 

laka" l:nquista, „Arbd ię " i „'v\lynalaze k miłości" Stopparda. O statn im jego sukcesem 

na tej scenic jc't >Ztuka Maxa Frischa „Biedcrmann i pod pa lac/.c" (premie ra w paź

d1ie rniku br. ). 

W latach 199 1 - 9-t by ł takie dyrekto rem artyst;·cm ym Teatru Wybrzó.c . 

~la " s\\ o im d orobku kil ka n:a ł i zacj i w Teatrze Star ym w Krakowie , w teatrach 'v\lrod a

" ia i Poznania . Przygotcmal ponad 20 spektakli "'Teatrze Telewizji . 

Otrz~ mal na1,>rudy 1.a rei\s<.:ri\· na festiwalach teatralnych we 'v\lrocła\\iu , Ka liszu i Toru 

niu . Jest laureatem p res tiżowe j nagrody im . Kon rada Swinarski ego, przyznawanej przez 

mic> i~c111ik „Tco;.1tr", a tak/e Nagrody im . S ta nis ława Wyspiaiiskicgo . Jego spektakle po 

kazywane by ły na \\ielu ti.-, ti\\ ,1lach i przegl ądach z.agra nicrnych, m .in . w Pradze , Brat;·

sławic , 8udapes/.cie, Turku, Oslo, Paryżu , St. Pete rsburgu, Be rl in ie, Seulu. 

Jako rc/' "'r b) ł 1.apra,1~1n~ do wspó łpracy z teatram i Fin land ii , I icmiec, Rosji , Ko rd 

Płd. , Ho landii. Hc:;ysc'n"' al m .in . „B iałe ma łże ń stwo " Różewi cz;i i „Z życ i a glist" Enqu i

' '"' " . Teatrze ,\\iejskim " Tu rku (Finland ia), „ Biesy" wed lug Dostojewskiego w Abo 

SH·nska Tcatcr (Hnlandia) , „Pulapk<;" Różewic7~1 " . Teatrze Le nsowieta " . St. Pete rsbur

gu, „Don Carło,.,1'' Schilk ra w Teatrze Na rodowym w Mannheim, „lvlakbc ta" " . Teatrze 

,\\ ichoo " St>ulu , „Antygonit" So fo klesa w Haa rlem Tonecl w Ho landi i . 

Marek Braun - ab>e >łwC'nt wydzia łu archite ktury wnętrz oraz scenografi i krakowskie j 

ASP, d1j~ pl'(lagog tej uc1.d ni. W Ti.:atr/.C Ś ląsk im przygoto" ' ł scenograf! <,: 111 .in. do „Wróżb 
kumaka" \\(·dług Grassa, „Antygo ny w I owym Jorku" G łowacki ego, „Krzcscl " lonc

,co. „ lntr: ga i miło<{" jest ko lejną wspó l ną pracą z Krr.y ztofc m Babickim. 'v\lncśn i ej 

1reali m wali '"Pól nil'" Teatrze \\.'~ hr;teże „ Bic ·:·"Dostojewskiego , „ Arkadię" Stoppar

da, „Kto mó" i o l7.ekaniu '' I lud lego , „'vVszystko dobre co s ię dobrze ko11czy" Szekspira, 

a tak/c „Ojca" Strindberga w Teatrze Polskim we 'vVrocławi u oraz „ N i c- Boską Ko mc

di \·" Kra> ińskicgo i „Pułapk•( R6/.ewiC1.a w Tcatr/.c No"·; ·m w Poznani u. 

Jc't laureatem nagród i": r6żn i l'Ó , 111 .in . na1,rrody z.a scenograf!\' do „Życi a "·cwnętrzne 
go" Kote rskiego na Kali>kich ~potkaniach Teatralnych, nagrody Ministra Ku ltury i Sztu

ki 7.J scenograll<t do po J,kiej sttuki "·spó łol.'sncj „Magniflkat" Szturca , nagrod:· „O ko 

recenzenta" \\" Sznccinil' 1.a \cc nogra fi 't do v tu k w reżyseri i An ny August;110\\·icL. 

Marek Kuczyński - alNilwc nt Akademii ,\luzycm ej w Gdat1sku , jest kompozyton:m 

młodego poko lenia , 'pec ja li1uj ącym si~ "' muA ce fi lmowej i tcatra ln ·j. Swobod nie po

rusz;i ' i 'Ł " widu , ()·łach , od muzyki s~rnfonic-1.11ej i kameralnej do jazzu. Jest autore m 

mu0 ki do Il lmów fabularnych, 111 .in .: .,Cudze SZC/.'t'Ście " .\.li ros ława Borka (nagroda z,1 

najłcps11 111uzyk<; na XXlll f'estiwa lu hlmów Fabularnych w Gdyn i), „ Ka mil'!\ na ka

mirniu" Rv,1.anla Bt-ra według po\\ic,;ci Wiesława Myśliwsk i ego , a t,1kie ponad 40 fll 
m (m dokumentalnych. 'vV>i ród kompo~·cji , p isanych d la teatr u n agrodą 'v\loj ·wody Po

mor, kicgo \\. 1998 r. zosta la wyróżn i ona mu~·ka do spektaklu „'v\lyna łaze k 111 ilości" 

Stoppan la w ró .. K. Babickiego (Teatr Wybrzeże ". Gdafok u). Jest też la ureatem l na

grody " . ko nkursie na Hejna ł -r)·s i ąclcci a " ' Gdafoku . 
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cd. ze strony 7 

nie, konflikt racji wyiszych i racji niższych . Zwyci<rżają zawsze racje 
\\yższe, co przeważnie wiąże sic; z katastro(1 bohatera. Jego klc;ska 
jest jednak tylko pozorna; w gruncie rzeczy oznacza bowiem z\\'y
cięstwo lepszej cząstki uJowieka, Z\\}Ci<rstwo moralne, naj\Ya:i.nicj
sze dla Schillera, który najzwiceźlej może \\)Tazil to \V koócowej kwestii 
S\\'Ojej Dziei-ricy Orleańskiej, ginącej w bit\\ ie ze słowami: „ Kurz ist der 
Schmerz und e1viiJ ist die freude": 
'vViele się mówi o późniejszym "l)łY"'ic filozofii Kanta na Ś\\·iatopo
gląd Schillera, który rzcczrviścic studiował intensywnie autora Kiy
ryk (widać to np. w rozprawach krytyczno-teorctycmych z lat dzie
\\ięćdziesiątych). Ale to, co np. stanowi istotc; rygoryzmu etycznego 
Kanta, znajduje się już, przed zetknic;.ciem sice z pismami filozofa, 
w dziełach Schillera od samego początku. „Niebo g1riaździste nade 
mną i prawo moralne we mnie" - to najpic;kniejsza rzecz także \\' od
czuciu bohateró\v Schillera i zasada służąca im ostatecznie ?~1 busole; . 
(Sam Schiller określił później podstawowe myśli filozofa z Królewca 
jako „prada1rny 11.'.J·TGZ ludzkiej mądrofo ",zresztą zgodn ie z własną oceną 
Kanta.) Zasada ta, niejako z samej istoty natury człowieka zmuszają
ca go do "')1ścia poza i ponad ograniczenia jego osobowości, jest tak 
dm11a jak historia człowieka. Dlatego też m.in. tezy Arystotelesa 
o tragedii zachowały ważno.~c'.- przez tyle wiekó\\·. 
Jeśli przypatrzymy sice istotn;m treściom Intrygi i milo.l'ci, przebijają
cym przez osiemnastowieczną otoc~.kc;, stwierdzimy, że utwór ten 
ilustruje vvspomniane podsta\\'o\\'e pra\nly o czJo,\icku, po\\'szcch
nie akceptowane./..,/ 
Wszystkie figury, bez \\r1gł<,:du na pozycj ę społeczną, obciążone są 

jakąś winą, nie wynikającą koniecznie z ich sytuacji życiom~j, lecz 
mającą swe ź.ródlo również w „prywatnych" słabościach wlaśei\\"ych 
naturze ludzkiej. vVszystkie też mają świadomośc'.- istnienia okn.~ślo
nego \·vzorca norm postc;powania, sprawiającą, iż wiedzą, że od nie
go odeszli lub że do niego \\Tacają. W ten sposób autor podkreśla 
wolność c-.do\\ieka jako jego cechcc konstytutywną oraz poglithia pra\\·
dziwość kreślonych przez siebie postaci. 

' Krótka jest bolc~ć - ale rado~c'.· wicc1.11a. 

O('/" Doh11,inka-l I i1m1ko11.i 

F Schiller ,,lnt')~/'1 i mdośt'", lfo1d.i11 I L/76 
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Tomasz Mann 

PRZEMÓWIENIE 
W ROKU SCHILLEROWSKIM 

Uśmiech, który niekiedy musimy wstrzymywać wobec wspa

niałej \·vielkości Schillera, dotyczy z nią związanej wiecznej chło

pięcości, zamiłowania do wyższego rodzaju zabawy w Indian, 

do przygód i sensacji psychologicznych, do plutarchowskiej 

biografii skrajnych charakterów, niezwykłych cnót i podnio

słych zbrodni - tej wyobraźni rozpalonej „anonimową wielko

ścią" kradzieży korony, kronikami ludzkich błędów i rzadkich 

przejawów zepsucia, „Pitavalem", dziejami przedziwnych spi

sków i rebelii, jezuickich intryg, Inkwizycji i ofiar gier hazar

dowych ... Jest w tym fantastyczna jakaś skłonność do plano

wania wielkich interesów, nieustanna podnieta do przedsię

wzięć na wielką skalę, zmaganie się z mnóst\-vem spekulacji . 

A c-q przejawem tej wspaniałej dziecięcości nie jest wreszcie 

również wieloletnie zadręczanie się tego potężnego artysty spe

kulacją filozoficzną, zagrzebywanie się w estetycznej metafizy

ce i krytyce w imię wolności - c-qli dlatego, że odczuwał nie

jasny, podśvviadomie działający impuls sztuki jako nieludzki 

przymus i nic już nie chciał t\-vorzyć, zanim nie zdoła podnieść 

instynktownych doznaó do rangi całkowicie uświadomionego 

prawa rozumu? „Przykro było patrzeć - mówił Goethe, retro

spektywnie jeszcze tym zmartwiony - jak człovviek tak nieby

wale zdolny zamęczał się filozoficznymi systemami, które nic 

mu nie mogły pomóc." Uważał to zadręczanie się za dosyć 

przykrą, choć w1ruszającą dziecinadę, w którym zawarta była 

jednak energia twórcza, mająca wyjść zwycięsko z uciążliwych 

spekulacji i po ich przezwyciężeniu odnaleźć siebie w uszla

chetnionej postaci na wyższym stopniu twórczości. Gdyż pięć 

lat poświęconych teorii i krytyce początkowo utrudniło może 
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jego rozwój, czyniąc go drażliwszym, wybredniejszym, bardziej 

wymagającym względem samego siebie, lecz bynajmniej nie 

paraliżując tego potężnego talentu w porównaniu z jego pierw

szymi, burzliwymi przejawami, nawet jeszcze w porównaniu 

z Don Carlosem, oczyściło go, uszlachetniło i podniosło, zmie

niając żywiołową porywczość w prawdziwą niezależność. „Nie 

vmlno - mówi w okresie pracy nad Dziewicą Orlear1skq - nie 

wolno, jak vvidzę przy tej sztuce, popadać w niewolę pojęć 

ogólnych, lecz przystępując do nowego tematu, trzeba mieć 

odvvagę wynajdywania nowej formy i zawsze elastycznie trak

tmvać pojęcie gatunku." 

Brzmi to bardzo praktycznie, wyraża się w tym świeży, reali

styczny stosunek do formy, do sztuki - i już czujemy potrzebę 

uzupełnienia tej niebiesko-idealistycznej aureoli, otaczającej 

jego postać konwencjonalną glorią, nieco jednak silniejszą 

barwą, domieszką realizmu, należącego do istoty jego \·vielko

ści. 

W wypowiedziach tego ideologa wolności na temat polityki 

i problemów społecznych shvierdzamy zdumiewająco reali

styczny brak egzaltacji. Nie ograniczył się przy tym do słynne

go, uderzającego w demokrację powiedzenia: „Większość to 

bzdura". Potrafił posługiwać się słowem w sposób tak brutal

ny, jak w dystychu Godność człowiecza: 

Proszę, dość fiiozefii, dajcie mu jeść i 9dzie mieszkać; 

Byleby nagość swą okry/, godność odnajdzie już sam. 

Przecież to, na miły Bóg, socjalistyczny materializm! A w każ

dym razie coś zgoła innego niż pusta retoryka, którą mu z błęd 

nego nawyku przypisują. 

Nie, bynajmniej nie stoi przed nami ginący z tęsknoty vvieczny 

młodzieniec ani egzaltowany marzyciel, ale mężczyzna, zahar

towany studiami historycznymi, zmuszony do zajmowania się 
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sprawami praktycznymi przez teatr, którego wymogom spro

stać w mistrzowski sposób nauczył się późno, przynajmniej 

według własnego mniemania. W okresie Zbójców zapewnia, że 

„nie pretenduje do głosu w teatrze" i genialne to dzieło, które 

st\vorzył żywiołowy temperament teatralny, ma się nazywać nie 

dramatem, tylko „powieścią dramatyczną" . Don Carlos nazwa

ny zostaje „poematem dramatycznym", autor zaś zdecydowa

nie uważał tę sztukę za dramat książkowy, do czytania, który 

właściwie nigdy nie zdoła zadommvić się na scenie, choćby ze 

względu na swoją długość. Ale długość i nuda to dwie rzeczy 

różne. I teatr niemiecki najwidoczniej nie chciał ani nie mógł 

zrezygnować z tego dramatu „do czytania'', mającego tak zna

komite role i vviersz o tak wspanialej nośności - podobnie jak 

nie zrezygnował zresztą z Dziewiry Orleańskiej, po której prze

czytaniu książę Karol August orzekł, że grać ją chyba nie spo

sób - w czym Schiller go poparł: „Nie, na scenę Dziewica chy

ba się nie nadaje." Sztuka ta okazała się jednym z jego najwięk

szych sukcesów teatralnych, a przedstavvienie w Lipsku, na któ

rym obecny był czterdziestodwuletni autor, było prawdopodob

nie szczytowym momentem w zewnętrznej biografii Schillera. 

Gdy tak idzie przed teatrem w Lipsku przez tłum składający 

mu hołdy, myśli może o tym, jak nieustannie powtarza się to 

samo, jak nieomylny jest poryw, który pobudza wszelką jego 

nvórczość, jak tajemniczo działa w nim zmysł dramatyczny, 

który raczej jego posiada, niż jest talentem przezeń posiada

nym. 

Tomasz Mann 
Przemówienie w Roku Schillerowskim ( 1955) - fragment 

„Eseje" cl. Mario Kurecka, 'v\!itold Wirpsza, vVcm zawa 1964 
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Zastępca Dyrektora 

KRYSTYNA SZARANIEC 
Asystent Dyrektora 

DANUTA PUŁECKA 
Kierownik Literacki 

ELŻBIETA TOSZA 
Kierown ik Techn iczny 

SYLWESTER KOTUCHNA 
Kierown ik Dzi ału Imprez i Reklamy 

URSZ ULA MARCIN IAK 

Praco11'11ia krawiecka - EV/A KERG ER 
Pracownia sto larska - FRANC ISZEK KRACZLA 

JERZY GRACZYK 
Praco1mia malarsko-modelarska - AGATA KURZAK 

Pracown ia tapicerska - WOJCIECH BARTKOWSKI 
Praco11~ i a perukarska - TERESA MELEK 

Światło - MARIA MACHOWSKA 
Dfo~ęk -ADAM SZYMURA 

Brygadzista sceny - DARIU SZ SO BI ERAJ 
Rekwizyto r - MARIAN WOJTKOWIAK 
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40-95 1 Katoll'ice, Rynek 2, skr. poczt . 223 
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Elektromontaż f ~~e 
MoEriWR.@Katowice S.A. -...,..-

„ Elektromontaż-1 " Katowice S.A. 
ul. Barbary 21 , 40-950 Katowice 
tel. (0-32) 251 22 31 do 3 

MoELLER@ 
Moeller Electric Sp. z o.o. 
ul. Zeusa 45/47, 80-299 Gdańsk 
tel. (0-58) 554 55 91 do 8 



Pewna szczególna klasa ludzi ma 

powód do wifkszej niż wszysry inni 
wdzifczności wobec teatru. Tylko 

tutaj mianowicie wielry tego świata 

słuchają czegoś, czego gdzie indziej 
nie słyszą albo słyszą rzadko: praw

dy; tylko tutaj widzą coś, czego gdzie 
indziej nigdy nie widzą albo widzą 
rzadko: człowieka. 

Teatr jest kanałem, w który na użytek spo

leąny spływa światło mądrości od myślącej 
lepszej ~Zfści narodu, i stąd łagodniejszym 
blaskiem promieniuje na ca!J kraj. Słusz

niejsze po}fcia, szlachetniejsze 
zasady, czystsze uczucia wchodzą 
stąd w krew narodu; znika mgla 
barbarzyństwa, ciemnego prze

sądu, noc ustf puje przed ziryr

cipkim światlem. 

Fryderyk Schiller 
„Co może zdziałać dobry stat1' teotr" 

Ze zb1orcJ11 
Dliału Dokumentacji 

ZGZASP 


