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Mała kronika życia i twórczości 
Fryderyka Schillera 

1759 
1 O listopada urodził się w Marbach 
(Wirtembergia) Johann Christoph 
Friedrich Schiller, syn porucznika, 
autora kilku dzieł o ogrodnictwie, 
J. Kaspra i Elżbiety Doroty Kodweis. 

1762-1772 
Rodzina przenosi się do Lorch, 
a następnie do Ludwigsburga, 
gdzie Schiller kończy gimnazjum. 

177'3-1779 
Na życzenie księcia wirtemberskiego 
Karola Schiller wstępuje do akademii 
wojskowej, gdzie studiuje medycynę. 

1780 
Stanowisko felczera w pułku 
grenadierów w Stuttgarcie. 
Schiller pisze Zbójców. 

1781 
Zbójcy ukazu ją się w druku 
nakładem autora. 

1782 
H. Dalberg wystawia Zbójców 
w mannheimskim teatrze. 
Schiller otrzymuje tytuł doktora 
medycyny. Książę Karol zakazuje 
Schillerowi działalności poetyckiej; 
poeta nocą 22 września ucieka do 
Mannheimu. Praca nad Sprzysiężeniem 

Fieska i Luizą Miller 
(pierwotny tytuł 
Intrygi i mi/ości). 
Fiesko ukazu je 
się drukiem. 

1783 
Praca nad Don Karlosem. Schiller 
zobowiązuje się dostarczyć dla teatru 
w Mannheimie trzy utwory dramatyczne. 

1784 
Teatr mannheimski wystawia w styczniu 
Fieska, a w marcu Intrygę i miłość. 
Schiller kontynuuje pracę nad 
Don Karlosem. Z końcem roku książę 
Karol August weimarski mianuje go 
radcą dworu. Intryga i mi/ość ukazuje 
się drukiem. 

1785-1786 
Umowa z wydawnictwem Goschen na 
publikację pisma Rheinische Thalia, 
którego pierwszy zeszyt ukazał się 
wiosną. Wyjazd do Lipska i Drezna. 

1787 
Schiller przybywa do Weimaru. 
Prace historyczne nad dziełem 
Oderwanie się Niderlandów. 
Don Karlos ukazuje się drukiem. 

1788 
W kwietniu premiera Don Karlosa 
w Mannheimie. 9 września poeta poznaje 
osobiście Goethego. 

1789 
Posada profesora historii na uniwersyte
cie w Jenie. 

1790 
Małżeństwo z Karoliną von Lengenfeld. 
Praca nad Historią wojny 
trzydziestoletniej. 



1791 
Studia nad filozofią Kanta. 
Dalsza praca nad Wojną trzydziestolet
nią. Kilkakrotne nawroty choroby. 

1792 
W sierpniu Schiller, jako sieur Gille, 
zostaje honorowym obywatelem 
francuskiej republiki. 

1793 
Podróż do Ludwigsburga, gdzie 
14 września przychodzi na świat syn 
poety, Karol Fryderyk. 

1794 
Stuttgart i Jena. Listy o estetycznym 
wychowaniu człowieka. 
Współpraca poetycka z Goethem. 

1795 
Schiller rozpoczyna wydawnictwo 
czasopisma Die Horen; 
wraz z Goethem pisze Ksenie. 

1796 
W Jenie przychodzi na świat drugi syn 
poety, Ernest Fryderyk Wilhelm. 

1797-1799 
Lata ballad i pracy nad Wallensteinem , 
którego po zczególne czę ci zostały 
wystawione w latach: 
1798 (Obóz Wallensteina) i 1799 
(Piccolomini i Śmierć Wallensteina). 
Poeta przenosi się do Weimaru . 

1800 
Wydanie książkowe Wallensteina. 
Nawrót choroby; praca nad Marią Stuart 
i Dziewicą Orleańską. 

1801 
Druk Marii Stuart; praca nad 
Narzeczoną z Messyny. 

1802 
Druk Dziewicy Orlea1iskiej. 
Śmierć matki poety. Schiller o trzy mu je 
szlachectwo; kończy redakcję 
Narzeczonej z Messyny. 

1803 
Druk Narzeczonej z Messyny; poeta 
zabiera się do Wilhelma Tella. 
Teatr Narodowy w Warszawie wystawia 
bezimienny przekład Zbójców. 

1804 
Publikacja Wilhelma Tella i praca nad 
(niedokończonym) Dymitrem. 

1805 
9 maja śmierć poety w Weimarze. 

Dzieła dramatyczne 
Zbójcy (Die Ra liber) - 1781 ; 

Sprzysiężenie Fieska w Genui 
(Die Yerschwi:irung des Fiesko zu Genua) - 1783; 
Intryga i mi/ość (Kabale und Liebe) - 1784; 

Do11 Kar/os (Don Karlos)- 1787; 
Wal/enstei11 (Wallenstein) - 1800; 
Maria S111art (Maria Stuart) - 180 I; 
D:i('ll'ita Orlcwiska 
(Die Jungfrau von Orleans) - 1802; 
Narzecwna z Messyny (Die Braut von Messi na) 
i Wilhelm Tell (Wilhelm Tell) - 1804. 
Daty oznaczają ukazanie się drukiem. 

Prapremiera lnstrygi i miłości 
-Frankfurt nad Menem, 1784 
Premiera polska 
- Lwów 1819 (pt. Podstęp i milośc') 

zrodziła„. nieodparta skłonność do 
nowości i niezwykłości oraz chęć doz
nania silnych wrażeń. Wyczerpany 
wzniosłymi wysiłkami ducha, znużo
ny jednostajną, często przygnębiającą 
pracą zawodową i syty wrażeń zmys
łowych, odczuwać musiał człowiek 
w swej duszy pustkę, sprzeczną 
z odwiecznym pędem do działania. 
Natura nasza, niezdolna przez dłuż
szy czas zarówno do trwania w stanie 
zwierzęcym, jak i do nieprzerwanego 
oddawania się subtelniejszym pra
com umysłu, domagała się stanu 
pośredniego , który by połączy ł obie 
skrajności, rozładował silne napięcie 
w łagodną harmonię i ułatwił prze
chodzenie z jednego stanu w drugi. 
Otóż usługę tę oddaje człowiekowi 
w ogólności zmysł estetyczny, czyli 
poczucie piękna. 
„.Jurysdykcja sceny zaczyna się tam, 
gdzie kończy się zakres działania 
praw świeckich. Kiedy sprawiedli-

wość ślepnie pod wpływem złota 
i tarza się na żołdzie występku, kiedy 
zbrodnie możnych urągają jej niemo
cy i strach ludzki krępuje ramię zwie
rzchności, scena przejmuje miecz 
oraz wagę i pozywa występek przed 
straszny trybunał. Całe królestwo 
fantazji i historii, przeszłość i przy
szłość posłuszne są jej skinieniu. 
Zuchwali zbrodniarze , którzy już 
dawno rozpadli się w proch, wskrze
szeni teraz głosem wszechmocnej 
poezji, przeżywają po raz wtó1y swój 
haniebny żywot ku przejmującej 
zgrozą nauce potomno~ci. Bezsilne, 
podobne do cieni we wklęsłym 
zwierciadle, snują się przed naszymi 
oczyma postrachy swego stulecia, 
a my z rozkosznym przerażeniem 
przeklinamy ich pamięć. Kiedy nikt 
już nie będzie uczył moralności, 
kiedy żadna religia nie znajdzie już 
wiary, kiedy nie będzie istniało już 
żadne prawo, jeszcze przejmie nas 



grozą Medea, która słaniając się 
schodzi ze stopni pałacu po doko
nanym dopiero co dzieciobójstwie . 
Zbawienny dreszcz przejmie 
ludzkość i każdy będzie sławił 
w cichości swe czyste sumienie , 
kiedy Lady Makbet, straszna luna
tyczka, umyje ręce i przywoływać 
będzie wszystkie wonności Arabii , 

by zabiły szkaradny odór 
mordu. Obrazowe przed
stawienie z pewnością sil
niej przemawia niż martwa 

litera i suche opowiadanie: 
tak samo działanie teatru jest 
z pewnością głębsze i trwalsze niż 
działanie moralności i prawa. W tym 
względzie teatr wspiera tylko spra
wiedliwość świata, stoi przed nim 
jednak otworem dalsze jeszcze pole 
działania. Teatr karze tysiąc występ
ków, które sprawiedliwość puszcza 
płazem, sławi tysiąc cnót, o których 
ona milczy. 
„.Ale zakres działania teatru siega 
jeszcze dalej. N a wet 
tam, gdzie religia 
i prawo uważają towa
rzyszenie ludzkim uczu
ciom za coś poniżające

-
f 

go, on nie ustaje w pracy 
nad naszym wychowaniem. 

---. ' -...,,,. 

W równym stopniu, jak zbrodnia 
i występek, rujnuje szczęście społe
czeństwa głupota. Doświadczenie 
stare jak świat uczy, że w plątaninie 
spraw ludzkich największe ciężary 

wiszą często na naj
cieńszych i najdelikat niejszych nit
kach i że jeśli dojdziemy do źródła 
czynów, będziemy się musieli dzie
sięć razy uśmiechnąć, zanim raz się 
przerazimy. W miarę jak 
przybywa mi lat, mój spis 
łotrów staje się z każdym 
dniem krótszy, a za to 

·' 

spis głupców pełniej-
szy i dłuższy. 
„.Jedna jest tylko ta
jemnica zabezpieczenia czło
wieka przed zepsuciem, a mia
nowicie ochrona jego serca przed 

słabościami. 
„.Teatr jest czymś więcej niż każda 
inna publiczna instytucja państwowa: 
jest szkołą praktycznej mądrości, 
drogowskazem w życiu obywatel
skim, niezawodnym kluczem otwie-

rającym najtajniejsze 
zamki ludzkiej duszy. 
Przyznaję, że samolub
stwo i zatwardziałość 
sumienia udaremniają 
nierzadko skuteczność 
jego działania, że jesz
cze tysiąc występków ma 

~ 
dzić im z drogi albo ich spo
tykać, udaremniać ich 
zamysły albo im ulegać. 
Teraz już nas oni nie zasko
czą. Jesteśmy przygoto·~ , _, 

wani na ich knowania. Teatr 
zdradził nam tajemnicę, jak ._. 

czelność nie cofnąć 
~-

się przed swym odbi
ciem w zwierciadle, 
że tysiąc dobrych 
uczuć na próż

no usiłuje do
trzeć do zimnego 

serca widza - sam jestem 
zdania, że Harpagon Moliera nie 

naprawił zapewne żadnego 
lichwiarza, że samobójca 
Beverley niewielu swych kom-

panów wyleczył z odrażającej 
namiętności hazardu, że nieszczę
śliwa historia zabójcy Karola Moora 
nie zapewni większego bezpieczeń
stwa na gościńcach. Ale jeśli nawet 
ograniczymy w ten sposób wielką 
skuteczność oddziaływania teatru, 
jeśli będziemy na tyle niesprawiedli
wi, by ją w ogóle podać w wątpli
wość, jakże ogromny będzie 
jeszcze i tak jego wpływ! Jeśli 
nawet nie sprowadza on do zera 
ani nie zmniejsza ilości występ
ków, to czy przynajmniej nie 
poznaje nas z nimi? Jesteśmy 
zdani na współżycie z niegodziw
cami i głupcami. Musimy scho-

~ ich wynaleźć 

i unieszkodliwić. 
Zerwał obłudnikowi 
przemyślną maskę, 
odsłonił sieć, którą 

omotał nas pod
stęp i intryga. 
„.Nie mogę tutaj 
żadną miarą pomi

nąć wielkiego wpływu, 
jaki wywierałaby dobra stała scena 
na ducha narodu. Duchem narodo
wym nazywam podbieństwo i zgod
ność poglądów i skłonność narodu 
w przedmiotach, co do których inny 
naród myśli i odczuwa inaczej. Tylko 
teatr potrafi w wysokim stopniu przy
czynić się do wytworzenia takiej 
zgodności, ponieważ ogarnia cały 
zakres ludzkiej wiedzy, uwzględnia 
wszystkie sytuacje życiowe i rzuca 
światło we wszystkie zakamarki 

serca; pomewaz 
jednoczy wszystkie 
stany i klasy i naj
dostępniejszą dro
gą dociera do rozu-. . 
mu 1 uczucia. 
. „Teatr ma jeszcze 
jedną zasługę, którą 



tym chętniej biorę teraz pod uwagę, 
że - jak mi się zdaje - jego wygrana 
w sporze z przeciwnikami jest już 
i tak przesądzona. To, co dotąd stara
no się udowodnić, a mianowicie, że 
w sposób istotny wpływa on na oby
czaje i oświecenie, podlegało dys
kusji, lecz nawet jego wrogowie 
przyznali, że zasługuje na wyróżnie
nie spośród wszystkich wymysłów 
luksusu i wszystkich instytucji mają
cych na celu rozrywkę towarzyską. 
Dokonuje on jednakże na tym polu 
rzeczy ważniejszych niż się zazwy
czaj sądzi. 
„.Teatr jest instytucją, w której przy
jemność idzie w parze z nauką, 
odpoczynek z wysiłkiem, rozrywka 
z kształceniem, w której żadna zdol
ność duszy nie wytęża się z uszczerb
kiem dla drugiej i w której nie zazna
je się żadnej rozkoszy kosztem całej 
osobowości. Kiedy zgryzota toczy 
serce, kiedy melancholia zatruwa 
nam samotne godziny, kiedy świat 
i codzienne zajęcia napełniają nas 
odrazą, kiedy tysiąc ciężarów przy
tłacza duszę, kiedy praca zawodowa 
grozi stępieniem naszej wrażliwości, 
wówczas otwiera dla nas swe podwo
je teatr - marząc w tym świecie sztu
ki zapominamy o świecie rzeczy
wistym, odzyskujemy równowagę, 
nasza wrażliwość odżywa, zdrowe 
namiętności wstrząsają naszą drze
miącą naturą i pobudzają krew do 
żywszego krążenia. Człowiek nie-

szczęśliwy wzruszając się cudzym 
cierpieniem opłakuje tutaj własne 
zmartwienia, szczęśliwy trzeźwieje, 
a pewny siebie zaczyna odczuwać 
niepokój. Sentymentalny niewieś
ciuch mężnieje, dziki człowiek bez 
serca dowiaduje się tutaj po raz 
pierwszy, co to uczucie. I w końcu -
jakiż twój triumf, naturo! Naturo tak 
często deptana i tak często się dźwi
gająca! -- kiedy ludzie z wszystkich 
kręgów, stref i stanów, zrzuciwszy 
wszelkie więzy sztucznego podziału, 
wyrwani z miejsca, w którym posta
wił ich los, zbratani jednym wszech
ogarniającym uczuciem sympatii, 
stopieni znowu w jeden ludzki ród, 
zapominają o sobie i o świecie 
i zbliżają się do swego niebiańskiego 
źródła. Każdy z osobna przeżywa 
uniesienie, które ogarnia wszystkich 
i które, wzmocnione i upiększone, 
powraca do niego odbite w setkach 
par oczu; pierś jego mieści teraz 
tylko jedno uczucie, a mianowicie: że 
jest człowiekiem. 

Fryderyk Schiller 

Fragmenty rozprawy 
Teatr jako instytucja moralna, 1784 
( z tomu Goethe i Schiller o teatrze 
przekład i opracowanie 
Olga Dobijanka, Ossolineum 1959 ) 

Międ 
• 
I rif 

Małgorzata Karbowiak: - Dlaczego pracuje pan nad Schillerem? Od niego 
wprawdzie uczyli się pisać dramaty Mickiewicz i Słowacki, lecz prof. 
Tazbir stwierdził właśnie - a nie jest pierwszy w tej diagnozie - że fascy
nacja romantyzmem i postawą romantyczną przyniosła w Polsce zbyt 
szybki odwrót od racjonalizmu, który zresztą kształtował Schillera. Może 
jednak zobaczył pan w tekście bardziej „intrygę" niż „miłość"? 

Waldemar Zawodziński: - Od tłumaczenia Artura Marii Swinarskiego minęło 
wiele lat i jego przekład mocno się zestarzał. Pewne fragmenty są dziś mało 
czytelne, widoczne są zabiegi tłumacza , łagodzące ostrość spojrzenia autora. 
Jeśli zatem dziś chcemy „mówić Schillerem" nie możemy posługiwać się 



takim językiem. A jest to utwór drapieżny, bezkompromisowy. Pierwsze próby 
pracy nad tekstem w starym przekładzie nie powiodły się. Doszliśmy zatem do 
wniosku, że na użytek przedstawienia powstanie nowy. Ale dzięki temu 
rozjaśniło się nam ogromnie dużo. Schiller napisał utwór, który poraża, nie 
tyle ze względu na sportretowanie takiego zjawiska jak różnice klasowe, meza
lians, co za chwilę zacznie być częste w naszym życiu. Problem awansu prze
robiliśmy po wojnie w różnych wariantach, ale dziś przyszło nam się nim zająć 
w zupełnie innej konfiguracji życia politycznego. Wiemy już, jaką cenę trzeba 
zapłacić za wspinanie się po szczeblach kariery. W Intrydze i miłości wszystko 

jest tak dotykająco współczesne„. Chęć osiągnięcia celu jest i dziś najsil
niejszym imperatywem - niszczy wszystko po drodze i ustawia nową hierar
chię wartości. 

- Pamiętam wyrosłą z ducha romantyzmu inscenizację Intrygi i miłości 
w łódzkim Powszechnym z Raciszówną, Szonertem i Malicką. Tam jednak 
na plan pierwszy wysuwała się „miłość", nie wiem, czy dziś to piękne 
przedstawienie byłoby strawne ... 

- Myślę, że ten utwór sięga do głębi natury ludzkiej. I choć nie można byłoby 
powiedzieć, że jest to sztuka psychologiczna - jak bywa u wielkich autorów 
znajomość ludzkiej duszy pozwala im tworzyć niezwykle złożone portrety 
bohaterów. Ale tu jest i coś więcej. Schiller spróbował pokazać, co leży u pod
staw rodzącego się zła . To jest znamienne: on nie poprzestaje na pokazywaniu 
skutków, co jest częste w dramacie współczesnym, ale pyta, co spowodowało, 

że ludzie stają się bestiami. Jakie są przyczyny zbydlęcenia? Jak dochodzi do 
tego, że okrucieństwo jest społecznie czy prawnie usankcjonowane? Udało mu 
się głęboko zbadać zakamarki psychiki, żeby pokazać, skąd bierze się to, co 
w tytule nazywamy intrygą. A więc chęcią podporządkowania, zniszczenia, 
zawłaszczenia, pokonania wszystkich, którzy są na drodze do zdobycia celu. 
I jak się okazuje, w dramacie nie ma wyraźnego podziału na dobrych i złych 
bohaterów. Oczywiście zło eskaluje w różnych postaciach: w przypadku 
Premiera z dramatu - u nas jest Premier zgodnie z oryginałem a nie prezydent 
- możemy mówić nawet o ucieleśnieniu zła. Ale nie on jeden jest taki. Zło 

rodzi zło. Jest chorobą zarażającą wszystkich i wszystko. Żadne uczucie nie 
jest w stanie temu przeciwdziałać. Cały świat jest chory. W sztuce rozmaite 
konteksty tak to uczucie brudzą, że za chwilę ono także będzie środkiem 
manipulacji. 

- Czy możemy mówić w takim razie o odkryciu tego tekstu przez pana na 
nowo po ponad dwu wiekach po napisaniu? I o jego zaskakującej aktual
ności? 

- To przerażający tekst., bardzo brutalny, bardzo okrutny. Oczywiście wiele 
fragmentów trzeba było usunąć, bo sytuacja polityczna i społeczna była wów
czas inna. Nas interesuje przede wszystkim to, co jest w ludziach. 
Zastanawiające jest, że ten Schillerowski model świata można przyłożyć jak 
kalkę do naszego kraju i wielu innych zakątków dzisiejszego świata. 



- Decydują o tym te same mechanizmy .„ 

- Tak, Schiller pokazuje mechanizmy rządzące ówczesną rzeczywistością, ale 
zarazem demonstruje, co w człowieku tworzy zło, które rodzi takie mecha
nizmy. I gdy się przyjrzymy nawet najokrutniejszym postaciom dramatu okaże 
się, że gdzieś na dnie tego wszystkiego leży najbardziej ludzkie poczucie 
odrzucenia, braku akceptacji, poniżenia. I dlatego nie jest to świat biało
czarny. Ból, skrzywdzenie rodzi przecież chęć odwetu. Oczywiście utwór nie 
jest taki prosty, jakby z tego wynikało, przeciwnie jest bardzo skomplikowany. 
Ale ma znakomitą fabułę i nie jest moralizatorski. Nie chce nas pouczać. 
Jestem zauroczony techniką dramaturgiczną tego autora. Stosuje kilka 
wskazówek teatralnych - mówienie z postacią, mówienie wobec postaci itp. 
Dziś trzeba to przełożyć na współczesne formy. Schiller to dramaturg prawdzi
wie zafascynowany teatrem. Operuje wspaniałym językiem. Widać, jak 
ogromną lukę mamy w naszej dramaturgii, że tak cennych utworów nie 
możemy oglądać na scenie w nowych przekładach. Każda generacja powinna 
mieć swojego Schillera i swojego Szekspira. To jest znakomite u Schillera, że 
w jego dramacie nie można postawić linii demarkacyjnej pomiędzy prywat
nością a wielkimi sprawami, że świat składa się z małych, drobnych rzeczy, 
a wszystkie są uwarunkowane wielkimi. Czy my tego nie doświadczamy? 
Nasze życie na co dzień jest uzależnione od polityki znacznie bardziej niż 
chcielibyśmy. Nasze małe, skromne życie„. I to jest jakiś dramat... 

Schiller napisał w końcu bardzo kameralny tekst. Opowiedział w nim losy 
ludzi, a jednocześnie historię całego państwa. 

„ 

To zdumiewające, że w żywej, atrakcyjnej fabularnie sztuce można zawrzeć 
tak dużo. Lecą głowy władców, bo ktoś nie odwzajemnił uczucia. Ale niszczy 
się uczucie, bo chodzi o losy państwa. I tak dalej. 

- Odnoszę wrażenie, że świat schillerowski jest niesłychanie intensywny, 
prawie tak, jak u Szekspira. Każdy z bohaterów co krok stawiany jest 
w sytuacji ekstremalnego wyboru ... 

- Zostaje rozpędzona dramatyczna machina i nie sposób jej zatrzymać . My 
tylko możemy obserwować, jak ludzie się wybraniają lub nie - z poszczegól
nych sytuacji. I co jeszcze mogą uratować . Obraz rzeczywistości jest bardzo 
intensywny i nasycony. Trudno uwierzyć , że wszystko w Intrydze i miłości 
dzieje się w ciągu jednego dnia, choć niektórzy badacze i komentatorzy 
twierdzą, że w ciągu trzech. To znakomity scenariusz filmowy, bo opowiadany 
z ogromną dramaturgiczną ekspresją. 

- Dzisiejszy teatr wymaga jednak zupełnie innych środków. Skrótów 
myślowych, poetyckich metafor, multimedialnej widowiskowości, słowem 
języka obecnego pokolenia, choć bez kaleczenia obserwowanego nie tylko na 
ulicy ... 

- Oczywiście teatr zmienił się od tego czasu, więc trzeba było dokonać 
pewnych zabiegów na tekście. Ale Schiller zna urodę języka, to poeta. I bardzo 
gorzki obserwator. Dał także niezwykły materiał aktorski, role o ogromnej 
tradycji wykonawczej; ciekawe zatem, jak nowy przekład i intencje reżyser
skie zaważą na wizerunku postaci. Mógłbym o tym zresztą mówić długo„. 

Pierwodruk: KALEJDOSKOP nr 212004 
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jest manipulacją, czyli działaniem 
podstępnym . Zwykła manipulacja to 
pospolitość , dostępna potencjalnie dla 
każdego i nie zawsze skuteczna w po
żądanym stopniu. Nie wymaga ona 
nawet jakiejś szczególnej inteligencji, 
stać na nią byle cwaniaka. Choć oczy
wiście osoby inteligentne , z uzdol
nieniami twórczymi, mają na tym 

zniszczenia). Działanie prawdziwie 
perfidne jest dla innych nie tylko 
szkodliwe , ale trwale szkodliwe, 
wręcz trucicielskie. Doznana krzywda 
długo jeszcze procentuje , niczym 
lokata na koncie. Po trzecie , rezultat 
osiąga się dzięki zaangażowanej 

współpracy i pomocy samej ofiary, 
.- gorliwie , starannie i wytrwale 

działającej na własną szko
dę. Po czwarte , gorliwość 

ofiary , jej zachwyt i wdzię

polu większe osiągnięcia , dają 
prawdziwy popis nie tylko 

pomysłowości , ale i swoistej 
elegancji . Istnieją rów ------- czność możliwe są dzięki temu , 

że z rozmysłem zdobyto jej zaufanie 
po to, aby go przeciw niej nadużyć. 
Zaufanie to odnosiło się albo do~ 
samego szkodnika , albo też do-/~ 
jakichś wspólnych i nadrzędnych 
reguł oraz wartości. Po piąte, ową 
ufność przekształcono w naiwność 

nież wyrafinowane ga
tunki manipulacji, nie będące jed
nak aż perfidią. Podstęp 
zastosowany w perfidii ma chara
kter szczególny. Po pierwsze, spraw
ca działa przewrotnie, po drugie , wy
jątkowo złośliwie , a w skutkach 
destrukcyjnie (zakładając z góry 
czyjąś szkodę lub zgubę , a nawet . 

dzięki własnej i cudzej obłu
dzie , chytrości (w której 
współuczes tnicy się przeli-czyniąc wszystko właśnie z zamiarem .. u 

czyli) . Po szóste wreszcie, choć spra- nych w myśleniu i funkcjonowaniu , 
wca tego wszystkiego może zostać a nawet (może zwłaszcza) tych czuj
rozpoznany, a nawet zdemaskowany , nych i nieufnych. 
to jednak pozostaje bezkarny dlatego, Perfidia wymaga inteligencji , 
że jego wypowiedzi i czyny są zawsze wyobraźni, pomysłowości, inwencji 
wieloznaczne, ich rezultat jest prze- twórczej , finezji. A przy tym jest 
wrotny, a intencje i autorstwo dobrze imponującym zespoleniem „zimnej 
zamaskowane. Spróbujcie mi cokol- gry" z namiętnym zaangażowaniem. 
wiek udowodnić! Zawsze się wykrę- Manipulator tylko pozornie - jak ów 
cę, bo przecież ja tego nie powie- pokerzysta z kamienną twarzą -
działem , nie moja ręka tego dotknęła. wciela się w rolę beznamiętnego gra
Człowiek perfidny, czyli perfident, cza czy wręcz zimnego drania. Zimny 
knuje i zwodzi. Jego bronią jest intry- jest tylko na zewnątrz , w środku kipi 
ga, a osłoną intrygi wdzięczna gra lawa namiętności. Prawdziwa 
pozorów i ekspozycja różn)li - bowiem perfidia nie jest zajęciem 
przynęt. ludzkich robotów , politycznych czy 
Już samo określenie 'perfi jest kryminalnych cybor~ów, l,e~z a~cy~-

perfidne, bowiem pochodzi od dziełem serdecznej złoshwosc · 
łacińskiego słowa fides - wiara. To mściwo ści , zawiści , nienawiści, 
profanacja wzniosłego słowa. Ale w której te małostkowe , nader des
informacja zawarta w takim okreś- trukcyjne emocje - z lubością pielę
leniu jest prawdziwa: wywieramy gnowane i kwitnące w postaci 
wpływ na innych przez oddziały- zawziętości - owocują misterną pre
wanie na ich wiarę, a dokładniej cyzją i perfekcją w działaniu na szko
przez pozyskanie i nadużycie tej dę innych. W zetknięciu z zimnym 
wiary . W najdosłowniejszym przekła- draniem każdy się„. sparzy. 
dzie perfidia oznacza zatem sprze- Manipulacja pospolita nie jest 
niewierstwo, wiarołomstwo. szczególnie wybredna. Podstępnie 

Perfidia zapewnia i efekty prakty- steruje się sposobem myślenia , emo
czne, i pole do popisu , i sadystyczna- cjami i zachowaniami innych ludzi. 
twórczą satysfakcję nawet tam, gdzie W praktyce jest to wprowadzanie 
„zwykła manipulacja" nie jest możli- w błąd, dezorientowanie i dezinfor
wa, albo gdzie nie wystarcza. mac ja, wytrącanie innych z równowa-

' Perfidia umożliwia przechytrzenie gi , granie na emocjach i odruchach, 
przeciwników i ofiar nienaiw- żerowanie na stereotypach 
nych, przeciwnie, sa- i uprzedzeniach , lękach , 

modzielnych i krytycz- obsesjach; prowokowa-



nie do zachowań nieracjonalnych, 
błędów i głupstw; posługiwanie się 
mistyfikacją - fasadami, grą pozo
rów , wytworzonymi złudzeniami . 
Także manipulowanie sytuacją -
sztuczne zmienianie układu sił, 

okoliczności, przebiegu wydarzeń 
przez zastosowanie zaskakujących 
manewrów. 

Manipulacja perfidna to wyższa 
szkoła jazdy. Zakłada manipulowanie 
wymową własnych słów 
i czynów w kontaktach 
opartych na zbliżeniu ludzi 
współdziałających ze sobą, 
na spoufaleniu 
i powiernictwie 
bądź w sytua
cjach , w których pozornie 
brakuje kontaktu. Jest to 
przewrotne sterowanie wraże
niami, zamiarami i czynami innych. 
Działa się tak, aby wykorzystać nie 
tyle ich nieświadomość, brak zas
tanowienia, wątpliwości itd., ile -
obrócone dowcipnie we własne prze
ciwieństwo - takie budujące przejawy 
cudzej podmiotowości, jak kryty
cyzm, sceptycyzm, ostrożność. Gracz 
perfidny nie pogardzi , co prawda, 
i tym, co w osobowości bliźniego jest 

ciasne i duszne: lękami, obsesjami, 
fobiami, urojeniami; zakłamaniem, 

chciwością, grzeszną pokusą. 
Nie omieszka skorzystać 

z okazji. Ale prawdziwie upojną 
radość przeżywa , gdy przechy

trzy spryciarza, gdy z mędrca zrobi 

głupka, cnotę zdemaskuje jako 
zakłamanie. 

Perfidia osiąga swój cel dzięki ma
nipulowani u samym sprawstwem 
czynów i autorstwem wypowiedzi. 
Szkodnik, złoczyńca działa podobnie 
jak kryminalista w przestępstwie 
doskonałym. Jeśli nawet czegoś 
domyślamy się, to nie sposób tego 
udowodnić; pozostajemy bezradni 
i bezbronni w sferze domniemań, kto 
to zrobił, kto to powiedział i czy 
w ogóle to zrobił , powiedział. Albo 

też nasza pewność i jasność obrazu 
sytuacji pojawia się cokolwiek 

za późno, już po fakcie. 
Perfidia znajduje 

zastosowanie 
w psycho

technice (w kame
ralnych sposobach oddziaływania na 
jednostki i zespoły ludzkie), jak 
i w socjotechnice (w sterowaniu wiel
kimi grupami społecznymi, instytu
cjami, zuniformizowanymi masami 
konsumentów, widzów, czytelników). 
Szczególne zapotrzebowanie na nią 
powtarza się w działaniach polity
cznych. Dlaczego? Czyż może być 
inaczej, skoro polityka jest areną 
antagonizmów i konfliktów, którym 
odpowiadają postawy nie tylko par
tykularyzmu i stronniczości, ale cza
sem również wręcz zawziętości, nie
nawiści? Dlatego właśnie perfidię 
możemy oglądać na co dzień nie 
tylko w serialach latynoskich i ambit
niejszych kryminałach. Odbieramy ją 

na żywo w wielkich spektaklach 
i w kuluarach polityki. Wiedzą coś 
o niej oberpolicjanci, dyplomaci, sze
fowie i agenci służb wywiadowczych, 
miłosierni inkwizytorzy, śliscy propa
gandyści, dyspozycyjni łowcy skan
dali ze sztabów wyborczych. 

Zjawisko to od wieków fascynuje 
humanistów; jak dotąd jednak 
głównie twórców literatury pięknej. 
Oto „pierwsze z brzegu" dzieła lite
rackie specjalnie poświęcone perfidii: 
Dekameron Boccaccia, Otello 
Szekspira, Świętoszek Moliera, 
Intryga i miłość Schillera - to 
z wielkiej klasyki. Tematycznie do tej 
samej kategorii należy zaliczyć czy
tadła Aleksandra Dumas (a w całości 
przynajmniej Hrabiego Monte 

Christo). Oryginalny wkład 
wnieśli i autorzy późniejsi . 

Np. opowiadanie Marka 
Twaina Człowiek, który zdemora

lizował Hadleyburg to nieomal 
instruktaż koronkowej zemsty - intrygi 
rozkładowej. 

Czego można nauczyć się z tych 
dzieł literackich? Zawarty jest w nich 
ogromny zasób wiedzy . Ukazują 
mechanizm tego sposobu działania: 
okoliczności sprzyjające działaniu 
zdradzieckiemu, typ osobowości 
„podmiotu perfidnego", jego sto
sunek do innych i pobudki działania, 
charakterystyczne sposoby dzia
łania, repertuar chwytów nie 
tylko podstępnych, ale wręcz 
wymyślnych. 

Perfidia nie jest - niestety - tylko 
wytworem literackiej fantazji, twór
czej inwencji artystów. Nie jest też 
jedynie sposobem działania ludzi 
obłudnych i podstępnych, wiaro
łomców i intrygantów, w powszed
nich i kameralnych stosunkach 
między ludźmi. Jest nieodłącznym 
elementem repertuaru działań polity
cznych. Sporo można o niej poczytać 
w dziełach historycznych (monogra
fiach i biografiach) poświęconych na
świetleniu tła, okoliczności, rekon
strukcji przebiegu i analizie skutków 
działań politycznych przewrotnych 
i wyrafinowanych w swej podstęp
ności. Można się z nich również do
wiedzieć, jaki jest repertuar perfidii, 
na czym polega atrakcyjność tej me
tody działania dla podmiotów 
o złośliwych intencjach, wykorzystu
jących własną lub rekompensujących 
swoim podstępem cudzą przewagę, 
jakie są przesłanki i granice skute
czności tego sposobu działania. 

Jakie cechy stanowią o destrukcyj
nym charakterze owej przewrotności? 
Czyli: jakie są wyróżniki perfidii? 
Lub wręcz - atrybuty? Atrybut to 
cecha więcej niż wyróżniająca. To 
właściwość, po pierwsze, swoista 
(specyficzna), niekiedy niepowtarzal
na i wyłączna dla danego zjawiska. 
To właściwość, po drugie, nieod

łączna, konstytutywna -
czyli taka, że gdyby dane 

zjawisko było jej 



pozbawione, byłoby czymś innym, tak że bodaj większą dolegliwością 
a gdyby ją utraciło, zmieniłoby swój dla ofiary niż jej bezpośrednie skutki 
charakter. (straty), jest trudność usunięcia szkód 
Otóż perfidia to taka odmiana prak- oraz ich nawarstwianie się w postępie 

tycznej przewrotności, która jest geometrycznym; 
zarazem: • nastawiona na„. sterowanie 
• rozmyślna (działanie ·~r edy- samoobsługą (zaprogramowana tak, 
tac ją); ,:.. -- . aby ofiara sama działała na własną 
• wyjątkowo przebiegła c zytra, szkodę); 
sprytna) w sposobie działania; • swoiście uspołeczniona (rozgrywka 
• W)1ątkowo złośliwa w intencjach, przeprowadzona tak, aby na szkodę 
lecz maskowana pozorami serde- ofiary działało jej otoczenie, włącznie 
czności, życzliwości lub przynajmniej lub na czele z osobami najbliż-
neutralności i powściągliwości; szymi, przyjaciółmi, sprzymie-
• interesowna i wręcz wyracho- rzeńcami); 

wana w pobudkach, lecz •permanentnie dotkliwa 
zachowująca pozory bez' zorowana na schemacie perpetuum 

sowności, bezstronnoś~ ~..ia~, • ..,m·e.''ft._1-~zaplanowana i wykony-
• wymyślnie wiarołomna (waru ·· ·em ana tak, aby pierwsze szkody 
powodzenia jest tu zbliżenie z ofiarą, rodziły następne, utrwalały się 
zdobycie jej zaufania, przekonanie i kumulowały, aby nawet ofiara 
otoczenia o własnej rzetelności świadoma swojej szkody lub 
i spolegliwości, a następnie przeksz- zagrożenia pozostała bezradna, 
tałcenie tych nastawień w cudzą bezbronna, a każda próba obrony lub 
słabość, a własną przewagę; czynnik odwrócenia sytuacji obracała się 
zaskoczenia tkwi w „nagłym" złama- przeciw niej, pogrążała ją, pogłębiała 
niu reguł, niedotrzymaniu zobowią- · zakłopotanie lub cierpienie i upoko
zań, zdradzie, ciosie w plecy); rzenie, poczucie bezsiły i bez
• wyjątkowo pomysłowa, wyra/i- nadziejności). 
no wana i misterna w swej kon- Prawdziwą· esencją perfidii jest jed
strukcji (można by rzec, gdyby język nak intryga. To jest jej powołanie, jej 
nie stawał kołkiem, że odznacza się cel i uwieńczenie. Udana rozgrywka, 
„inwencją twórczą" - zarówno w in- w której się kogoś pomysłowo 
trydze, jak i w jej zmistyfikowanej i trwale pognębi - to dopiero kropka 
oprawie - grze pozorów); nad i. Perfidia bez intrygi byłaby jak 
• wyjątkowo szkodliwa dla ofiary, eunuch. Wszystko poza tym może 
a nawet dla całego środowiska; być cacy, a jednak.„ brak czegoś 
• trwale i kumulatywnie szkodliwa, najważniejszego. 

Zwodzenie ofiary to jedynie zasłona 
dymna i godna oprawa właściwej 
roboty. Niezbędna, ale tylko oprawa. 
Wszystkie narzędzia są niezbędne, 
ale dopiero niektóre wieńczą dzieło. 
Podobnie jak w operacji chirurgicznej 
potrzebne są narzędzia do odkażenia, 
narzędzia do znieczulenia i narzędzia 
do cięcia, ale dopiero to, co robi 

,. Ls~alpel, czyni wysiłek c~lowy~ 
~ 1 owocnym, sprawia, ze 

zadanie jest wykonane. 
No, może przesadnie zdetroni

zowaliśmy narzędzia zwodzenia. 
Podział pracy właściwie jest trochę 
inny. Obłudna dwuznaczność, równie 
obłudny i przewrotny wykręt oraz 
zaplanowane i zakłamane wiaro
łomstwo spełniają taką rolę, że czynią 
zamach i możliwym, i dojrzałym; 
a choć to tylko przygotowania, ich 
forma sprawia, że nikt się nie nudzi 
przed ścisłym początkiem akcji . Jest 
to powszedni i żmudny wysiłek 
pielęgnacyjny, który pozwala na 
popis-intrygę w stosownym momen
cie. Może tylko wiarołomstwo -
spośród tych narzędzi - ma charakter 
ciągły i wielofazowy, towarzyszy 
działaniu perfidnemu od początku do 
końca. Wiarołomstwo najpierw 
dojrzewa (wkradanie się w cudze 
łaski, uzależnianie ofiary, wypatry
wanie dogodnej chwili do zadania 
ciosu), potem narasta (stan 
gotowości, przebieranie nogami), 
a w końcu wybucha w jakimś spek
takularnym akcie zdrady, sprze-

niewierstwa. 
Intryga jest f.llll0:'.""111 ... 

więc i uwieńcze
niem, i ozdobą działania 
perfidnego. Ale to nie 
znaczy, że przypomi
na zaszczycenie zebra-
ni a lub przecięcie 

wstęgi przez jakiegoś 
ważnego pasożyta. 
Przeciwnie, przy tym 
trzeba się napracować. 

Perfidia bowiem jest 
takim sposobem dzia
ł an i a, w którym się 

raczej nie improwizuje. 
Dopiero ciągłość od 
działywania, przygo-
towanie gruntu, pod
trzymywanie stanu 
gotowości sprawia, że 
w wybranym momen
cie intryga może za
działać jak skalpel. 
Perfident, niczym hutnik, przetapia 
coś od czasu do czasu, ale nigdy nie 
wygasza swojego pieca. 
Czym jest intryga? 

Analiza etymologiczna podsuwa 
bardzo inspirujące skojarzenia. 
Posłużmy się typową definicją słow-

nikową: 
intryga «fr. intrigue, 
z tac. intrico =zaplątuję» 

1. Chytre, podstępne działanie dla 
osiągnięcia jakiegoś celu. 

2. Lit. W utworach fabularnych, 
zwł. w dramacie: zbieg 

okoliczności lub umyślne działanie postaci 



wywołujące konflikt 
i prowadzące do zmiany 
kierunku akcji. 

Słownik wyrazów obcych PWN , 
Warszawa 1971 

I realne podstępne 
działanie, pomysłowe 
draństwo, i zupełnie 
fikcyjne postępowanie 
postaci literackich czy 
też nieoczekiwany zwrot 
akcji utworu - jedno 
i drugie może być intry
gujące. Intrygujące · - to 
znaczy wywołujące rów
nie wielkie zaskoczenie 
i zdumienie, ale też bu
dzące ogromną fascy
nację, która jest mie
szanką podziwu i cieka
wości (nie do wiary! Jak 
on to zrobił?! Jak to było 

·1· ?1) moz 1we . .. 
Słowo 'podziw' użyte w kontekście 

świństw i okrucieństw może urazić 
ucho moralisty. Ale jest jak najbar
dziej na miejscu. Pod z i w zostaje 
podziwem, nawet jeśli sprzężony jest 
z najzwyklejszym przerażeniem lub 
obrzydzeniem. Podziw nie musi 
oznaczać aż uznania; po prostu coś 
mogło nam zaimponować. Imponują 
nam nie tylko dzieła wielkie i słuszne, 
ale i arcydzieła zła, partactwa czy 
marnotrawstwa - wszystko, co prze
rosło granice naszej wyobraźni. 
Możemy więc - nie aprobując czy-

jegoś postępowania - uczciwie 
przyznać złoczyńcy, że jego nieuczci
wość wymaga niezwykłych uzdol
nień, w których my nigdy mu nie 
dorównamy. 

Nazwa 'intryga' ma charakter nie 
dosłowny, lecz metaforyczny 
a przenośnia ta powstała dzięki~ 
pewnej analogii. W rzeczy samej{~ 
sposób działania, który nazywamy 
intrygą, przypomina dzierganie, 
tkanie, snucie i wiązanie nici, czasem 
i rozpruwanie różnych węzłów. Co 
„snuje" intrygant? „Opowieści dzi
wnej treści": fatamorgany, aluzje, 
zaskakujące i wstrząsające skojarze
nia, plotki, wieści i komentarze pod
burzające lub zastraszające itd„ itp. 
Oczywiście, dla swoich potrzeb może 
też zawiązywać porozumienia między 
ludźmi : zapoznać kogo trzeba z kim 
trzeba, stworzyć układy „ręka rękę 
myje" itp. Na ogół jednak jego ,,kon
struktywne" wysiłki polegają nie tyle 
na wiązaniu, ile na plątaniu. A co 
„pruje"? Miłość, przyjaźń, koleżeń
stwo, wiarę w ideały, zaufanie do 
opiekuna - wszystko, w czym zauwa-
ży jakieś poplątanie, jakiś przerwany 
splot lub węzeł. 
Intrygant składa całość z elementów, 

nad którymi (z osobna, jak i w powią
zaniu) jedynie on panuje. Doznaje też 
władczej satysfakcji, że gdy robótka 
się nie uda lub nie spodoba, może 
spruć wszystko; byle tylko coś się 
zaciągnęło, byle znaleźć jakiś punkt 
zaczep1ema. 

-4Jł~" 

~ '. 
Intryga ,FkU~'in.:t na jednej osobie 

oznacza Śz'.:uczne wpływanie z zew
nątrz na sytuację i na procesy decy
zyjne ofiary - „podopiecznego". 
Ukryty lub obłudny sternik uniemoż
liwia mu podejmowanie suwerennej 
(samodzielnej i korzystnej) decyzji, 
ba, stara się w ogóle pozbawić go 
zdolności do decyzji. Niewidocznie 
przesądza ponad jego głową 
i rozstrzyga zamiast niego. 
Jak? Wyklucza własnymi za
grywkami pewne szanse i for
malne możliwości, złośliwie pod
powiada fatalne rozwiązania, odwo
dzi ofiarę od jej pierwotnych za
miarów, wypacza jej obraz sytuacji, 
wywiera coraz większy nacisk -
nacisk podskórny, jak i natrętny, 
organizuje jej kłopoty i hoduje 
wrogów w otoczeniu itd. W ten 
sposób zdobywa nad człowiekiem 
coś w rodzaju władzy . 

Intryga zwrócona przeciw zbioro
wości o strukturze wielostopniowej 
lub zespołowi ludzkiemu jest specy
ficznym sposobem kształtowania 
sytuacji społecznej. Złośliwiec jak 
„zły duch" zaczyna wtrącać się w to, 
co bez niego funkcjonowało har
monijnie, a w każdym razie nie 
pękało. Dzięki jego 
manewrom dezorienta
cyjnym poszczególni uczest
nicy nie w pełni rozumieją I 
i kontrolują swoją własną, / 
odrębną sytuację i swój udział 

w całości. Ich związek 
i współżycie z innymi, 

miejsce zajmowane w całości przesta
ją być wynikiem samouświado
mienia i wzajemnego porozumienia, 
a zaczyna podlegać obcej manipulacji 
lub podstępom „czarnej owcy". Ich 
partykularne interesy, oczekiwania 
i dążenia oraz ich zachowania koor

dynowane są przez ko
goś usytuowanego poza 
nimi i nie podlegającego 

ich kontroli, przez ukry
tego pośrednika lub fałszy

wego patrona, który decydu-
je, kogo z kim powiązać, kogo 

z kim rozdzielić, kogo komu przeciw
stawić,kogo z kim skłócić, kogo 
wyłączyć z wpływu lub w ogóle 
z aktywnego uczestnictwa. Wikła on 
ludzi w ,,dziwne układy", wplątuje 
w kłopoty i konflikty. splątuje ich 
losy; a im bardziej on staje się lub 
zdaje się niezbędny, tym bardziej 
zbędni okazują się poszczególni 
członkowie grupy, „odcinani" po 
kolei, po plasterku. 
Cechą powtarzalną wszelkiej intrygi 
jest nie tylko podstępność, ale wręcz 
misterność podstępu. 

Mirosław Karwat 
O perfidii (fragmenty) 

Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie Muza SA, 2001 



P
ierwszym dyrektorem teatru przy ul. Cegiel
nianej (obecnie Jaracza) mianowano Alek
sandra Zelwerowicza. Za jego dyrekcji 

(1909-1911) Łódź, jako pierwsze miasto Królestwa. 

Wyspiańskiego. Teatr Wojska Polskiego skupiał 
znakomitych aktorów. reżyserów i scenografów , 
m.in.: Aleksandra Zelwerowicza. Jana Kreczmara, 
Juliusza Osterwę, Henryka Szletyńskiego , Edmun-

oglądała dzieła Wyspiai\skiego: Klątwę i Wesele. da Wierci1\skiego, Józefa Węgrzyna , Jacka Woszcze-
W złotej serii dramatu narodowego znalazły się rowicz~, Jadwigę Chojnacką , Jana Świderskiego , 

ponadto Mickiewiczowskie Dziady, Fantazy. Sen Cze ława Wołłejkę. 
srebrny Salomei i Sa
muel Zborowski Slo
wack i ego oraz Iryd i o n 
Krasii\skiego. 

Teatr 
Przez kilka powo

jennych sezonów fas
cynował swoimi spek
taklami nie tylko Łódź . 

lecz i cały kraj . Swoiste 
i niepowtarzalne piętno 
na artystcznych doko
naniach teatru wycis
nęła indywidualność 

Leona Schilłera, który 
kierował łódzką sceną 

w latach 1946-1949. 

W okresie między
wojennym Teatrem kie
rowali m.in. Bolesław 
Gorczyński. Karol Ad
wentowicz. Karol Bo
rowski. Stanisława Wy
socka, Kazimierz Wro
czyński . 

im. Stefana Jaracza 
jest najstarszym łódzkim teatrem, 
spadkobiercą stupiętnastoletniej 

tradycji polskiej sceny w Łodzi . 

Zanim zyskał obecną nazwę, 

znany był jako Teatr Polski, 
Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

Koloryt i rozmach Dorobek jego łódzkiej 
zapewniły łódzkiej scenie przede wszystkim insce- działalności był imponujący. 

nizacje Scbillerow kie, będące najśmielszą i naj- W ciągu trzech sezonów przygotował dziesięć 
konsekwentniejszą manifestacją teatru politycznego 
(Szwejk Ha~ka, Cjankali Wolffa. Krzyczcie Chiny 
Tretiakowa, Nie-Boska komedia Krasińskiego , 

Kordian Słowackiego). 
W zespole aktorskim pojawiły się takie sławy , 

jak: Biegański, Adwentowicz, Jaracz. Krasnowiecki , 
Wysocka. Zelwerowicz, Znicz , Mielewski, wśród 
scenografów - Andrzej Pronaszko. Władysław 
Daszewski . Kon tanty Mackiewicz. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miejski 
zamieniony został na niemiecki Theater zum Litz
mannstadt. W ł 944 roku , w atmosferze niepokoju 
i szybkiego wywożenia urzędów niemieckich. teatr 
został zamknięty. 

W styczniu 1945 roku przybył do Łodzi zespół 
Teatru Wojska Polskiego kierowany przez Wła
dysława Krasnowieckiego . Za swoją siedzibę obrał 
budynek przy ul. Cegielnianej. Łódzką działalność 
rozpoczął 22 marca 1945 roku inscenizacją Wesela 

inscenizacji. Do najwybitniejszych należy zaliczyć: 
Krakowiaków i górali Bogusławskiego, Celestynę 
de Rojasa, Burzę Szekspira, Igraszki z diabłem 
Ordy , Kram z piosenkami. 

Powojenne spektakle Schillera były kontynuacją 
zarówno nurtu politycznego jak i umiłowanej przez 
niego formy teatru ludowego. Scalały wielkie trady
cje rodzime z aktualnymi treściami , które niósl bie
żący czas. 

W 1949 roku część zespołu Teatru Wojska Pol
skiego wraz z Schillerem przeniosła się do War
szawy, dyrekcję łódzkiej sceny objął Iwo Gall. 
a Teatr zyskał patrona w osobie Stefana Jaracza. 
Następca Galla, Feliks Żukowski, akcentował 

przywiązanie do schillerowskich tradycji i wolę ich 
podtrzymywania. W pamięci pozostała inscenizacja 
Zbójców Fryderyka Schillera , dokonana pp raz 
pierwszy po wojnie przez Czeslawa Staszewskiego. 

Po odejściu Żukowskiego dyrektorami byli ko- go. Obywatela Pekosiewicza Słobodzianka (wszys-
lejno: Emi! Chaberski ( 1956-1957), Aleksander tkie w reżyserii Mikołaja Grabowskiego), Pana 
Bardini i Konrad Łaszewski (1957-1958) oraz Jowialskiego Fredry (reż. Tadeusz Bradecki) , 
Karot Borowski (1958-1960). Dziadów Mickiewicza (reż. Maciej Pn,is) oraz dyrek-

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukowskiego 
( 1961-1971) w repertuarze dominowały sztuki 
reprezentujące nurt polityczny: Trzecia Patetycma 
Pogodina, Strach i nędza „ Trzeciej Rzeszy" Brech
ta, Caligula Camusa, i równolegle do tej linii -cykl 
.,klasyków współczesności" zainaugurowany Ondy
ną Giraudoux i Sześcioma postaciami scenicznymi 
w poszukiwaniu autora Pirandella. Od listopada 
1965 roku drugą sceną Teatru im. S. Jaracza stal się 
Teatr 7.15. Prezentowano tutaj komedie, farsy , wi
dowiska muzyczne i sztuki kryminalne. 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejowskiego 

(1971-1978) interesował przede wszystkim dialog 
z widzem o współczesności, a także uniwersalne 
problemy ludzkiej egzystencji w ujęciu klasyków. 
Do ciekawszych spektakli na leżały m.in.: Hamlet , 
Henryk IV Szekspira, Oskarżyciel publiczny Hoch
waldera, Nie-Boska komedia Krasińskiego, War
szawianka Wyspiańskiego , Bolszewicy Szatrowa, 
Dni Turbinów Bułhakowa, adaptacja Popiołu i dia
mentu Andrzejewskiego. Od połowy lat sześć
dziesiątych z Teatrem współpracował Jerzy Grze
gorzewski - reżyser Kaukaskiego kredowego kola 
Brechta , Wesela Wyspiańskiego, Antygony Sofo
klesa. Balkonu Geneta, Szewców Witkacego. 

W 197 l roku zainaugurowano działalność Małej 
Sceny. Prezentowano na niej spektakle kameralne, 
w których bliski kontakt z widownią tworzył nową 
jakość kulturową. Grano tum. in.: Te twoje chmury 
Westphala, Alfa Betę Whiteheada, Rosenkrantz 
i Gildenstern nie żyją Stopparda, Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakowskiego 
(I 979-1992) Teatr prowokował repertuarem. w któ
rym realizm i obyczajowość sąs i adowały z me
t afizyką , bulwar z poetycką metaforą . Uznanie kry
tyki i publiczności zyskały premiery: Trans-Atlan
tyku Gombrowicza, Pamiątek Soplicy Rzewuskie-

t.orskie - 'Zdziczenia obyczajów pośmiertnych Leś
miana, Wielkanocy Strindberga. Adrianny Leco-
11vre11r Scribe'a i Legouvego. 

W ł 988 roku Teatr utracił Scenę 7 .15 na rzecz 
Filharmonii Łódzkiej. 

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Teatru 
Jaracza jest Waldemar Zawodz.iński, reżyser, sceno
graf. pasjonat teatru. Jego prace wyróżnia poetycki 
nastrój budowany zarówno słowem, obrazem, mu
zyką i światłem. Zrealizował m.in. Dybuka 
Anskiego. Celestynę de Rojasa , Woyzecka Biich
nera, Sen nocy letniej Shakespeare'a, Tragiczną 
historię doktora Fausta Christophera Marlowe'a. 

29 października 1995 roku rozpoczęła dzia
łalność trzecia scena Teatru im. Stefana Jaracza. 
Pomysłodawcą i inicjatorem budowy była Sabina 
Nowicka - wieloletni dyrektor teatru. Nawiązując 
do tradycji, Scenę Kameralną zadedykowano pa
mięci Leona Schilłera, a na inauguracyjną premierę 
wybrano Klątwę Wyspiańskiego , sztukę, którą roz
począł swoją łódzką dzialalność pierwszy dyrektor 
teatru - Aleksander Zelwerowicz. 

Obecnie Teatr zajmuje ważne i poczesne miejsce 
na mapie teatralnej Polski, czego dowodami są zna
czące nagrody i wyróżnienia. Pracuje tu wielo
pokoleniowy zespół aktorski o wszechstronnym 
potencjale artystycznym, a swoje spektakle realizu
ją wybitni reżyserzy , m. in. Walery Fokin (Wesele 
A. Czechowa) , Barbara Sass (Mery/in Mongo/ 
N. Kolady). Tomasz Zygadło (Mi/ość - to takie 
proste L. Norena). a także przedstawiciele 
najmłodszego pokolenia twórców - Mariusz 
Grzegorzek (Skóra węża T. Williamsa), Zbigniew 
Brzoza (Zbrodnia z premedytacją W. Gombro
wicza), Jacek Orłowski (Seks, prochy i rock and 
roll E. Bogosiana). 
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