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No okładce 
Inscenizacjo Rozbitego dzbana 

Szkic Otto Axera 

W 150-lecie śmierci Henryko von Kleista Swiotowo Rodo Po
koju uznalo rak 1961 rakiem rooznicowym tego wybitnego 
poety i dramaturga niemieckiego. 
Czcząc wraz z calym światem kulturalnym nieprzem1101qcq 

wartość twórczości Kleista, Teatr Polski wystawia na Scenie 
Kameralnej od dn. 7 lipca jego komed i ę «Rozbity dzban•. 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

ze zbiorów 
Dmału O'"' . 7t; 7 ASP 

HENRYK KLEIST 
Portret Wilhelminy von Zenge z r. 1806 

Fryderyk Chrystian Hebbel: 

Swiat go <poetą i człowiekiem uznał, 
Przed największym mógł nie chylić czoła, 
Mocą zrównali mu nieliczni zgoła, 
W nieszczęśóu, sądzę, nikt mu nie dorównał. 

(Przełożył Zbigniew Krawczykowski) 

Fryderyk Christian He b be I (1813-1863) - poeta i dramaturg, zna
ny i w Polsce. Jego Dzienniki w przekładzie Karola Irzykowskiego opu
blikował „Czytelnik" w r. 1958 . 

• - -----
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KRONIKA 2:YCIA KLEISTA I SĄDOW O JEGO 
TWORCZOSCI 

Henryk von Kleist urodził się dn. 18 października 1777 r. 
we Frankfurcie nad Odrą, jako syn kapitana piechoty, po
tomek starej rodziny junkrów pruskich, osiadłych m. in. 
w Swięcinie na Pomorzu. Rodziców stracił wcześnie; ser
deczną mu opiekunką i wieriną przyjaciółką była siostra 
przyrodnia Ulryka. 

2:xcie i .działalnoś~ Kl.eis!a zamyka. się między dwoma 
do_n1osłym1 wyd_c:rzen1am1 h1storycznym1: rewolucją burźua
zy1ną we Francp (1789-1794) oraz wojnami wyzwoleńczymi 
w Niemcze~h przeciw Napoleonowi (1812-1814). W r. 1806 
upa~!o „Sw1ęte Cesa~stwo Rzymskie Na.rodu t-!iemieckiego", 
wkrotce potem . ~ozb1te zostały Prusy 1ako pierwsza wów
czas potęga militarna Europy. Walka z okupacją francu
ską, próby reform politycznych i społecznych szły w Niem
czech w parze z wpływem filozofii Kanta i sporami między 
iclasycyz~em w~imarskim a rozkwitem romantyzmu, zde
cy-dowan1e odm.1en~ego chC!rakterem i rolą społeczną od 
naszego. Te z1aw1ska polityczne i artystyczne swoiście 
i skomplikowanie odbijały _się na tragicznej, o patologicz
nych cechC!ch natu~ze Kle1~ta, kt.óry wielu przemian spo
łecz~ych nie rozu~1ał, choc prze1mował się nimi głęboko. 
Tkwił w kręgu intereSÓVf klasy junkrów pruskich, ale 
w ~wych, zwłaszcza ~eal1stycznych, dzi~łach - co pod
k~esla1ą wszyscy marks1sto"."scy krytycy - 1ak komedia Roz
b_1ty dzban czy nowela Michał Kohlhaas - -umiał wyzwolić 
się Sf?od wpły"'.'u wstecznych pog!ądów swe/· klasy. 

. Kleist hxł - 1ak pisze prof. Zdmław 2:ygu ski (we Wstę
pie do f:?z1el wybranych, PIW 1960) - „jednym z tych ludzi 

·~tórzy ~1e r:n~gą do1ść do ładu ani z sobą, ani z otacza~ 
1ącym 1c.h ~wiałem. T ?leż prz~chodził raz po raz ciężkie 
kryzysy zyc1owe, z ktorych kazdy doprowadzał go niemal 
do obł_ędu i d~ chęci. samo.unicestwienia się. W ciągu ty~h 
kryzysow utracił koleino wiarę w rozum ludzki, w miłość, 
we własny talent poetycki, w przyszłość swej ojczyzny." 

„T"".'órczość poet.yc~a, w której widział słusznie właściwy 
sens 1 cel swego zyc1a, była dlań męką. Zahamowane siły 
twórcze. wy.~uchały jednak od czasu do czasu z elemen
tarną siłą ... 

* 

Zgodnie z tradycją rodzinną młody Henryk Kleist za
czął od szkół wojskowych w Poczdamie pod Berlinem. 
Brał udział w wyprawie wojennej przeciw rewolucji fran
cuskiej . Nie zdawał sobie sprawy, jakie siły polityczne tu 
się ścierają, ale nabrał zdecydowanej niechęci do wojny. 
Pisze wówczas do siostry Ulryki: „Oby tylko niebo dało 

• 

nam pokój żebyśmy mogli ludzkimi czyinami okupić ten 
czas, który' tutaj tak niemoralnie zabijamy." '!" r. 1799 re
zygnuje z kariery wojskowej i we Frankfurcie nad Odrą, 
~a uniYfersy~ecie, studiuje filozof!~,. fi.zykę i ma!ematyk_ę, 
interesu1ąc się muzyką. W rok ipozn1e1 za~ęcza się z Wil
helminą von Zen-ge, córką generała. Czę~c1ą _swego. „planu 
życiowego", polegającego na zdobywam~ wiedzy 1. samo
doskonaleniu się, obdarza narzeczoną, kto~ą sta~a się uro
bić - na s.posob pruski - na posłuszn9 zonę . 1 wzorową 
matkę. Narzeczeństwo to wkrótce z_osta1E'. rozbite. 

Zaznajomienie się w r. 1801 z filozo~1ą K~nta, z;-vłas~
cza z jego Krytyką czystego rozumu, '?bal1ło ~aqonal1-
styczny światopogląd Kleis!a, Of?arty. na c1_asnych 1 dogma
tycznych doktrynach Ośw1ecen1a. Filozofię Kant~. :z:ro~u
miał opacznie. Porzuca naukę, po_stc;in~w1a . rządzi1c ~1~ 1e
dynie uczuciem i szuka równowagi zyc1owe1 w podrozach. 
Do narzeczonej, wzywającej go do powrotu, pisze:. „Wy, 
1kobiety, nie •rozumiecie jednego słowa w nas~ym 1ęzy~~ 
«ambicja » ... Wrócę tylko. "."tedy1 gdy będ~ mogł spełn_1c 
P?kła_dc;ine we mnie_ nadz1e1e, ~tore. rozb~dz~łem , le_kkofl"!y~I: 
nie rne1edną chełpliwą wypow1e?z1ą. Krotko mow1ąc: 1e~l1 
nie będę mógł powrócić do 01czyzny okryty sławą, nie 
powrócę nigdy." 

• 
W Szwajcarii w r. 1802 powstaje m. in. pierwszy_ szk1ic 

Rozbitego dzbana oraz tragedia losu Robert Gu1skard, 
niezwykle ambitne przedsięwzięcie, które Kleist zniszczył. 
Niemiecki stary poeta Wieland napisze później, że gdyby 
duchy Aischylosa, Sofoklesa i Szekspira złączyły się dla 
stworzenia tragedii, powstałoby takie dzieło jak Gu1skard 
Kleista, który predestynowany 1był do tego, by zapełnić !ę 
lukę w dramaturgii n•iemieckiej, jaką pozostawili po sobie 
nawet Goethe i Schii'ler! 

* 
W latach 1805-1806 Kleist mieszka w Królewcu jako 

urzędnik Komory Celnej. Tu spotyka się ze swą byłą na
rzeczoną Wilhelminą, która wyszła za mąż za profesora 
filozofii Kruga. Stosunki między nimi układają się przy
jaźnie. 

Kleist kontynuuje pracę literacką. Tu, w Kr?lewcu, pow
stają jego arcydzieła realizmu: pełna wers1a Rozbitego 
dzbana i Michał Koh/haas. 

„W te początki zdrowej t.wórczo~ci - ja~ w stulecie 
śmierci Kleista ocenia fakty historyk 1 krytyk literatury n1~
mieckiej Franz Mehring _(wybór j~go. pism w przekł~d~1e 
Zbigniewa Krawczykowsknego ukaze się nakładem „Ks1ązk1 
i Wiedzy") - wtar-g·nęła katastrofa r. 1806, która zdruzgo: 
tała państwo staropriJskie. - Gwaltownem_u prze."'.'rotoyv1 
w życiu narodu, ·dokonanemu przez franc_usk1 podboi, K_le1st 
potrafił .przeciwstawić jedynie nienawiść staropruskiego 
junkra i oficera - do obcych najeźdźców. Nienawiść ta, 5 
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która wy~uchła w gryzących satyra~h, w potężnych p1es
n1ach woiennych, a przede wszystkim w 1ego gigantycz
nym dramacie Bitwa w lesie Teutoburskim, nosiła z pew
nością jakąś cechę genialna-demoniczną. - Na pewno 
Kleist odczul najgłębiej narodową hańbę, jednak dostrze
gał tylko jej wykonawców, a nie sprawców; obcy i zimny 
stanął wobec społecznych reform; odseparował się od po
stępowych sił narodu, pogrążając się coraz bardziei 
w spróchniałym romantyzmie [oczywiście mowa o jego roli 
społecznej w życiu Niemiec. Przyp. Red .], który w daleko 
większym stopniu nienawidził w Napoleonie dziedzica re
wolucji niż tyrana narodu ." 

• 

L?ta 1807-1809 to najbardziej twórczy okres w życiu 
Kleista: Kończy komedię . Amfitrion (oryginalną wersję 
z Moliera), dramat Pentesi/ea, dalej Kasię z Heilbronn . 
Teatr weimarski Goethego wystawia Rozbity dzban, zresz
t9 be~ powodzenia . Goethe nie był zwolennikiem twórczoś
ci. Kleista, ostro krytykował m. in . jego Pentesi/eę, co boleś
nie dotknęło autora; za ocenę Pentesi/ei i klęskę Rozbitego 
dzbana zamierzał wyzwać Goethego na pojedynek. Skoń
czyło się na kilku złośliwych epigramach pod adresem 
Goethego i tego nieprzejednanym, negatywnym stosunku 
do Kleista, nawet po jego śmierci. 

* 

W r. 1810 Kleist pisze Księcia Homburgu, dramat, który 
Wilam Horzyca nazwał brandenburskim Kordianem. Zda
niem Mehringa, utwór ten jest „jedyną w niemieckiej lite
raturze ~ramatycznej odważną próbą osiągnięcia, przy po·
mocy widma grożącej śmierci, tego, co w innych trage
diach osiąga się jedynie przez samą śmierć: moralnego 
oczyszczenia i przemiany bohatera". Horz)'ca, który w se
zonie 1957/58 realizował w warszawskim Teatrze Narodo
wym po raz 1pierwszy w Polsce Księcia Homburgu (w prze
kładzie Jana Sztaudyngera) snuł m. in . tak,ie podobieństwa 
i . różnice z Kordianem: „Podobieństwo wzięło się - zda
niem Horzycy - zapewne z tego, co Norwid we wstępie 
do Krakusa określa jako «uwidomienie fatalności historycz
nej narodowi lub w.iekowi, jakiemu wyłącznie właściwej » . 
Obydwaj poeci, chcąc wyrazić fatalność dziejową, uka
Z?ii « posąg człowieka na posągu świata » , istotę osamot
nioną, oddaną w swej samotności burzom swego serca 
i nie znającą innej rzeczywistości, jak rzeczywistość snów 
i uczuć. Obaj szukają wyjścia z zaklętego koła romantycz
nego odosobnienia, ale Kordian dojrzewa do męczeńskie
go auto-da-fe, gdy Homburg do świadomego swych celów 
życia. W tym różnica . Ale czyż fatalnością dziejową na
szego narodu w owe dni nie było to, że można było doj
rzewać tylko do męczeństwa i do marzenia? Homburg 
w szczęśliwym urodził się kroju i w szczęśliwsze lata; 

szczęśliwszy też poeta, mimo swego niełatwego życia 
i tragicznej śmierci, ozłocił go swym marzeniem." 

Pewne analogie z niezależnymi od Kleista myślami Sta
nisława Wyspiańskiego, zwłaszcza w Wyzwoleniu, pod
kreślił z okazji polskiej prapremiery Księcia Homburgu 
Wojciech Natanson-; wcześniej jeszcze zestawiała tych 
dwóch poetów i dramaturgów Bronisława Rosenthal w roz-
1prawce w języku niemieckim, ogłoszonej drukiem w Kra
kowie w r. 1938. 

* 
Księcia Homburgu, jak o tym świadczy list Kleista do 

siostry Ulryki z marca 1810 r., zamierzał wystawić na swej 
prywatnej scenie w Berlinie polski arystokrata i mecenas 
sztuk pięknych książę Antoni Radziwiłł, autor kompozycji 
muzycznej do Fausta. Bio!;Jrafowie niemieccy Kleista nie 
znależli dowodów, że zamiar ten został zrealizowany. 

Niepowodzenia poety i rozczarowania działacza poli
tycznego i literackiego, jako publicysty, odrzucenie przez 
dwór ,i własną klasę społeczną jego oryginalnego artystycz
nie i patriotycznego Księcia Homburgu - złamało poetę zu
pełnie. Odwróciła się nawet od ni e go najbliższa rodzina. 

W. tym nastroju poz.naje żonę mc;ilego urz1dnika rachuby 
Henriettę Vogel, kobietę chorą n1euleczaln1e, histeryczkę, 
która podobnie jak Kleist - nie widząc dla siebie lepszej 
przyszłości, postanowi la wspólnie z nim samobójczo roz
stać się z życiem. Dn. 21 listopada 1811 r. w miejscowości 
Wannsee koło Berlina Kleist zastrzelił najpierw Henriettę 
a potem pozbawił się . życia. Zwłoki obojga pochowano 
we wspólnym grobie w Wannsee. 

• 
„Tragedia tego życia - powiedział Mehring - wzbudza 

nie tylko litość i trwogę według recepty dawnej drama
turgii, co litość nad ofiarą i nienawiść do zła toczącego 
jak rak naród niemiecki." Również współczesny nam kry
tyk GyO"rgy Lucócs, widząc w niektórych partiach twór
czośc! Kleista „kształty potężne, niekiedy wręcz genialne", 
przecież przestrzega ostro niemieckich historyków ideologii 
i literatury narodowej przed potakiwaniem wszystkiemu, 
co ~ dziedz!nie ,filozoficznej i estetycznej u Kleista fałszy
we 1 reakcy1ne, „podczas gdy - jak pisze Lucócs - nie
liczne zwycięstwa realizmu nad romantycznymi przesąda
mi, zdrowej myśli nad historią, jak chociażby Rozbity 
dzban, traktowali jako nieistotne produkty uboczne". 

* 

Niemiecka krytyka f?odkreśla jako fakt niebywały i wy
jątkowy w dziejach, ze dramaturg Kleist nie widział na 
scenie ani jednego ze swych utworów, choć niektóre pre
miery odbyły się za jego życia na ojczystych scenach. 7 
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q ileż trag~_di~ nas~ych ro171antyków Mickiewicza, Słowoc
k1ego, Kros1nsk1ego 1 Norwida była większa! 

. Zw_ięzł~, a!e . interesujące dane o Kleiście na scenach 
n1em1e_ck1ch. 1 o Kleiście w Polsce znajdzie Czytelnik we 
Wstępie Mieczysława Urbanowicza do Rozbitego dzbana 
wydane~o w _przekładzie Józefa Mirskiego („Biblioteka Na~ 
ro?owa , seria li, tom 109, Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich, Wrocław 1957). 

Z. dramat.ów Kleista tylko trzy trafiły n~. sceny polskie. 
K~s1ę z Hetlbronn teatr _lwowski za dyrekcp J. W. Kamiń
s~1ei;io zagrał dn .. 2 ~a1a 1826 r. w adaptacj~ F. K. Błot
n1ck1ego ~polszcza1ące1 osoby i miejsce akcji pt. Jasnowi
dząca, H1sto_ryczno-roma~tyczny dramat. - Po raz drugi 
tea.tr lwowski zagrał Kasię z Heilbronn dn. 18 marca 1853 r. 
w 1~sz<:ze s~obodniejszej przeróbce, jako Kasię z Be/zca, 
czyli Jasnowidzącą, przenoszącej akcję do Polski z czasów 
króla Kazimierza Wielkiego. 

Rozbity dzban wszedł. Ro. raz pierwszy w Polsce na sce
nę łó?zką ":' r.- 1948 z 1n1qatywy Leona Sc-hillera, w prze
kładzie Zb1gn1ewa Krawczykowskiego (pierwodruk prze
kładu: P!W, 1953); potem zagrały go teatry w Krakowie, 
Tor~n1u 1 w Pozn?mu. W Warszawie Rozbity dzban gra· 
ny 1est po raz pierwszy rprzez scenę polską. W r. 1952 
przywiózł tę komedię Berliner Ensemble Brechta ale to 
prze~stawie~ie, .przesad~ie naturalistyczne, ocenia~e pozy
ty:-vn1e w Niemczech, nie spodobało się polskiemu środo
wisku t_eatralnemu: Krytyka pol~kieąo środ_owi~ka wpłynęła 
d9datmo na zesp_oł Brechta, ktory 1ą przy1ął 1ako w .dużej 
mierze słuszną. Pisze o tym Leon Schiller w szkicu Teatry 
b~~liń_skie (Pamiętnik _ Teatralny, zeszyt 3, r. 1953). Obszer
me1 1 surowo ocenia przedstawienie Rozbitego dzbana 
pok~z~ne prz_ez .Be'.line.~ Ensemble, zwłaszcza na tle „pros~ 
loty innych .1nscemzacp! Konstanty Puzyna w szkicu Teatr 
Brechta, czyli o prostocie (zob. zbiór jego szkiców To co 
teatralne, Wyd. Artystyczne i Fi Im owe, Warszawa l 96Ó). 

Książę Homburgu zagrany został w reżyserii Wilama 
Horzycy ·przez Teatr Narodowy w Warszawie w 1958 r. 

Opublikowane .przez PIW Dzieła wybrane Kleista obok 
Rozbitego dzb?na i Księcia Homburgu, zawieraią [eszcze 
dramat Pentesrlea w przekładz·ie Witolda Hulewicza, kil
ka nowel w przekładzie Edyty Sicińskiej oraz wybór Listów 
w tłumaczeniu Heleny Kahanowej. 

. <? życiu. Klei~ta skąpe pozostały wiadomości. Najobsze;
n1~1szym 1 na1bogatszym informatorem są właśnie listy, 
ktore ze względu na swój charakter, myśli, dokumentację 
pr~eżyć oraz formę - są częścią jego literackiego dzieła. 
W1ększo.ść jednak list.ów Kleista zniszczyła jego rodzina, 
nawet siostra Ulryka 1 narzeczona Wilhelmina von Zenge. 
Pierwsza, bo nie rozumiała jego twórczości i nie chciała 
szkodzić pamięci brata, druga - bo jako wierna żona 
profesora Kruga, bała się wracać do listów poety pisa
nych z „ogromną namiętnością." 

• 

• 

„ 

TRAGEDIA 2YCIA I SMIERCI KLEISTA 
OPOWIEDZIANA W KILKU LISTACH 

Autorzy i adresaci: Henryk von Kleist - Wilhelmina von 
Zenge, narzeczona poety - Ulryka von Kleist, przyrodnia 
siostra poety - Adolfina Henrietta Vogel, ostatnia przyja
ciółka poety - Wilhelm Teodor Krug, następca Kanta na 
katedrze filozofii w Królewcu - Ernest Fryderyk Peguilhen, 

przyjaciel Voglów 

WILHELMINA VON ZENGE DO SWEGO PóZNIEJSZEGO MĘZA 

W. T. KRUGA 

Frankfurt, 16.6.1803 

[ ... ] Gdy miałam osiemnaście la.t, ojcu mojemu powie
rzono dowództwo pułku stacjonu1ącego we Frankfurcie. 
Z żalem rozstawałam się z Berlinem, gdzie zostawiałam 
uk~chane~o brata i równie ·ukochaną przyjaciółkę. Serca 
mo1ego nie wzruszył do owej •pory żaden mężczyzna. Być 
może z jednym tańczyłam lub rozmawiałam chętniej niż 
z innym, żaden jednak nie był właściwie przyczyną moje
go smutku przy wyjeździe z Berlina. 

Z .początku niie podobało mi się wcale we Frankfurcie, 
żyliśmy jak gdyby nadal w Berlinie, lecz niebawem pozna
liśmy ludz-i, którzy zainteresowali się nami i starali w roz
maity sposób uprzyjemnić nam czas. Wśród nic-h wyróż
niali się zwłaszcza Kleistowie. 

_.Porucznik Klei.st służył jeszcze wówczas w pułku mojego 
01~a. ~rzychodz1ł do - ~~s ze swymi siostrami niemal co
dziennie 1 wszyscy lubd1smy go bardzo, gdyż był to wesoły 
młody człowiek i swymi żartami często pobudzał nas do 
śmiechu. Starszy jego brat, porucznik gwardii, wystąpił 
w •tym czasie z ·wojska i studiował we Frankfurcie. I on 
był. naszy_m sąsi~dem, ale gdy przychodziliśmy z wi~ytą 
do dego sióstr, me przyłączał się do towarzystwa. Dopiero 
kie Y. jego brat został przeniesiony do Poczdamu, siostry 
straciły towarzysza, a my miłego uczestnika naszych ze
brań, zbliżył się do nas. Byliśmy jednak wszyscy zdania, 
*e .nie zdoła zastąpić br.at~, był ~elancholijny, ponury 
1 bardzo małomówny. Po 1ak1mś czasie zaczął nam towa
rzyszyć na s.pacerach, .przychodził do nas z siostrami, ze 
mną ·grał i śpiewał, i jak się zdawało, czuł się wśród nas 
zupełnie dobrze. Słuchał wtedy wykładów z fizyki ekspe
rymentalnej doktora Wunscha, a po collegium opowiadał 
nam zwykle z wielkim ożywieniem treść wykładu. Zain
teresowaliśmy się tym tak bardzo, że razem z siostrami 
Kleista i kilku innymi pannami z naszego koła udałyśmy 9 



się do doktora Wunscha z prośbą, crby i dla ·nas zechciał 
wykładać fizykę. Profesor zgodził się i odtąd stałyśmy się 
bardzo gorliwymi słuchaczkami, powtarzałyśmy lekcje 
w domu pod kierunkiem naszego korepetytora, .pana von 
Kleista, i pisałyśmy wypracowania na tematy poruszane 
w wykładach. 

Pewnego wieczoru Kleist .przeczytawszy wypracowania 
swych sióstr poprosił, bym mu pokazała także swoje. 
Uczyniłam to, a on przejrzawszy powiedział, że jest dobre, 
tylko bardzo błędnie napisane. Poprosił o pozwolenie, by 
przejść ze mną w krótkich wypracowaniach główne zasa
dy gramatyki niemieckiej . Chętnie na to przystałam, pilnie 
się do tego przykładając, gdyż chciałam mu wynagrodzić 
jego trud. 

Jednego wieczoru, gdy byłam u Kleistów, -dał mi jak 
zwykle wypracowanie owinięte w biały papier, ale jakież 
było moje zdumien•ie, ·gdy otworzywszy w domu .paczuszkę 
znalazłam list Kleista, w którym pisał, że mnie już od daw
na kocha i że uszczęśliwiłabym go oddając mu swą rękę. 

Nigdy dotąd nie myślałam, że jakiś mężczyzna może 
mnie pokochać, uważałam, że jestem brzydka i nieznośna, 
i byłam wieczn•ie z siebie niezadowolona. Z Kleistem czu
łam się bardzo swobodnie, lubiłam ,go jak brata, ale go 
nie kochałam i byłam zdumiona jego oświadczynami. Do 
tej pory nie miałam o niczym najmniejszego pojęcia, prze
ciwn·ie, sądziłam, że przekła·da nade mnie siostrę moją, 
Lottę. Zwierzyłam się Luizie* i wyznałam jej, że go wpraw
dzie lubię, ale nie jest on mężczyzną, który mógłby mi 
się podobać. Na drugi dZ'ień napisałam mu, że go nie 
kocham i nie zos'-tanę jego żoną, ale zawsze będę go ce
niła jako .przyjaciela. 

Niestety, nie mogłam uniknąć z nim spotkań. Był zrozpa
czony moją odpowiedzią i chciał mi wręczyć drugi liist, 
ale odmówiłam . .Przez .osiem dni nagabywał mnie na spa
cerach, ponieważ przestałam przychodzić do jego sióstr, 
'Prosił Luizę, by wzięła ten list, w 'końcu podał mi go ze 
łzami w oczach tak, że wzruszona przyjęłam. 

W liście tym pytał, co mu mam do zarzucenia, i zapew
niał, że będę z •n'im robić wszystko, co zechcę, i żebym mu 
wyjawiła, w jaki ·sposób zdoła pozyskać moją miłość. Od
pisałam, dając dbraz mężczyzny, który mógłby mnie uczy
nić szczęśliwą. Tak bardzo starał się sprostać temu 
ideałow.i, że w końcu pozwoliłam mu napisać do moich 
rodziców i przyrzekłam swą rękę w razie ich zgody. 
Posiadał trochę majątku, nie tyle wprawdzie, byśmy 

mogli z tego żyć, jednakże król obiecał dać mu urzędową 
posadę, gdy skończy studia. Moi rodzice wyrazili zgodę 
pod warunkiem, że zaczekamy, aż on obejmie urząd, z cze
go ·byłam bardzo rada. Kleistowi ogromnie zależało na tym, 
by mnie kształcić i udoskonalać. Gdy wracał z wykładów, 
poświęcał mi zawsze godzinę czasu, zadawał ·interesujące 
pytania, na które musiałam pisemnie odpowiadać, ~ po-
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prawiał moje elaboraty. P_rzync;isił ~i pożytec~ne książki 
do czytania, kazał wypow1adac swoi sąd o. nich i pisać 
streszczenia. Czytał mi wiersze, · potem n;us1ałam je od~ 
czytywać lub. tłumaczy~ na ·j~zy~ fra.ncu_s~1. S!arał ~1ę tez 
zaostrzyć mó1 dowcip 1 rozw1nąc ~ystro~c, ka~ąc m1 uk~a
dać na piśmie rozmaite anegdoty •1 porownan1a. T_ak .więc 
żył całkowicie .dla .mnie. Po~ochc:ła.m go ser.deczn1e 1 po
stanowiłam, że 1emu wyłącznie 1pc:isw1ęcę s.we zyc1e .. Wpraw
dzie nieraz uświadamiałam ·sobie, że nie odpowiada on 
jednak mojemu ideałowi mężczyzny, ale myślała~ i~, być 
może, niie spotkam lepszeQO. 1 nie zr:ałam tez. n1~ogo, 
kto by mi byl bJ.iższy. Uczc1w1e wypełn.1ałam ~wo1e sluby, 
wystrzegałam s•ię błędów,. które u . mnie !;Jan1ł, v-;. ~uchu 
zawsze czyniłam go sędzią wszystkich moich. ~)lsli 1 P.o
stępków. Tak . żyliśrt:iY ,pół rok~. bar~zo szczęsl.1w1e; Kle1~t 
skończył tuta1 studia 1 przen1osł się do Berlina, by_ s!ę 
tam w dalszym ·ciągu kształcić i przygotowywać do ob1ęc1a 
urzędu. 
Nauczyłam się cenić jego ~owarzys.two, tak że .przy roz

staniu czułam się bardzo n1eszc:z:ęsl1wa, a pot~m brako
wało mi go na każdym kroku. P1syw9ł regularnie ~o dwa 
tygodnie, przyijeżdżał, ilekroć mógł! 1 był 91a. mn!e zayv
sze tak samo ddbry i serdeczny. Posiadał dllzą 1ntel1genc1ę; 
wszyscy wykłado"."cy .byli. pe~ni podziwu d)a. jego zdolnoś
ci; obdarzony n,1~zm1e~nie zy"'fą W)lobra~n1ą, cz.ęsto od
dawał się marzeniom 1 fanta_z1owa~1u. M'IO~. v.:zn1osle po
jęcie o moralności, a ze mnie chc1.ał zrob1c. ideał, . czy.m 
mnie nieraz wprawiał w zakłopotanie. Obawiałam się, ~e 
nie sprostam jego wymagan·i.om, i wytężc:łc_im w~zystk1e 
siły, by rozwinąć ,v.:sz~chstro~n1e S"."~ :z:dolnos~1, gdyz prag
nęłam wydać mu się 1ak na1bardz1e1 interesu1ąca. 

Przed dwoma laty przyjechał całkiem niespo~ziewc:nie 
na Boże Narodzenie i oświadczył, że gdyby chciał, mogł
'by natychmiast otrzymać posadę, ale że. jest to dlań nie
możliwe, bo zajęcia ·urzędowe są dlc_i niego klęską, poza 
tym nie chce poświęcić swej wolności. Zapytał, czy zado
woliłabym się jego nie"'fielkim . majątkiem. Przestraszyła~ 
się bardzo tego wszystkiego, nie dorad~ałam r;iu ąn1. r:1e 
odradzałam, nie chcąc być przyczyną 1ego r:1eszczęsc1a, 
i z·apewniałam, że .zgodzę się ~a wszystko dla 1ego dobra. 
Wyjechał do .Berlina, lecz. niedługo p<;>tem ~trz~małam 
J.ist, a jego tr~ść była .o ,w1~le okropn1e1s.za n1z p1~rwsza 
wiadomość . Pisał ze filozofia Kanta, ktorą własn1e stu
diuje, doprowad;iła go do t~kiej rozpaczy,. iż nie . może 
już dłużej wytrzymać w swoich czt~rech scian.ach . ! uda 
się w podróż, by się trochę rezerwa~. Posłał m1 s:ivc;i1 p~r
tret i filiżankę z bardzo ładnym napisem, zapewn1a1ąc, ze 
będzie często pisał i ie wkrótce wróci. 
Posłałam mu również swoją podobiznę i pożegnałam go 

listownie. Wyjechał z siostrą do . Paryża i z ,początku pi~y
wał często, potem nie dc_iwał o sobie znać p_r~ez tr~y mi~: 
siące, a wreszcie napisał, że chce .kupie pos1.adłosc 
w Szwajcarii i ma nadzieję, że zgodzę się tam z nim po
jechać, gdy przybędzie, aby mnie z sobą zabrać. Błaga- 11 
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łam go w najbardziej wzruszających słowach, by wrócił 
do kraju; wyznałam, że Z!;jodzę się towarzyszyć mu, do
kądkolwiek się uda, ale ciężko mi przyjdzie opuścić ro
dziców i wyjechać tak daleko. 

Przez pięć miesięcy każdego dnia, w którym . przycho
dziła poczta, czekałam daremnie na odpowiedź. Moje ma
rzen1ia i nadzieje szczęśl-iwej przyszłości zgasły .już od daw
na, zdawałam sobie jasno sprawę, że nigdy nie będę z 'tym 
człowiekiem szczęśliwa, 9dyż i ·jemu nie potmfię dać 
szczęścia. Pragnęłam jednakże dotrzymać słowa i poświę
cić się dla n·iego całkowicie . Tyle mu zawdZ!ięczałam, bra
łam tak żywy udział we wszystkim, co go dotyczyło, że 
sądziłam, 1ż, n'ie mogąc go uszczęśliwić, wniosę choć tro
chę pogody w jeqo życie. Znałam dobrze wszys~ie jego 
dziwactwa i upodobania i byłam przekonana, że żadna 
inna kobieta nie umi·ałaby sobie z nim poradzić. 

,po pięciu miesiącach dowiedziałam się w końcu od jego 
siostry, gd~ie przebywa. Napisałam do niego; odpisał -
że nie spodziewał się więcej Vistu ode mn•ie, g<lyż ostat
nie moje pismo zrozumiał jako odmowę z·am1eszkania 
z ni m w Szwajcarii. Pisał dalej, że po ciężk•iej walce uda
ło mu się wyrwać mój obraz z serca, przeto .prosri mn·ie, 
abym już więcej do niego nie ,pisała. Przez własną lekko
myś'l'ność ,pozbawił się .posady w Berli'nie, podróżami swy
mi zbudził u ludzi wielkie nadzieje, nie może więc teraz, 
nie zdobywszy sławy, wrócić do kraju. Jedynym jego życze
niem jest - vmrzeć wkrótce. 

List ten zrobił na mnie wstrząsające wrażenie, przy tym 
nie tyle litowałam ;się nad sobą, ile nad jego losem. Uświa
domiłam '5obie jasno, że nigdy nie zostanę jego żoną, 
zresztą już od dawna przestałam tego pragnąć. Wielkim 
wysiłkiem woli zddbyłam się na rozstanie z jego portre
tem, bardzo do nieqo podobnym, napisałam mu jeszcze 
raz, pocieszając .go j·ak przyjaciółka i prosząc, by o mnie 
przynajmniej jak o przyjaciółce nie zapomniał. Prosiłam 
go te;ż, aby .czasem do mn·ie pisał i donosił, jak mu się 
powo'dzi, gdyż będę się zawsze jak •najserdeczniej in·tere
sowała .jego życiem . Na to nie otrzymałam już odpo
wiedzi .[„.] 

HENRYK VON KLEIST DO ULRYKI VON KLEIST 

Berlin, 5 /ułeflo 1801 

Moja droga, kocliana Ulryczko, gdy zobaczyłem Sch6'n
felldta w .teatrze, oga~nęła mnie na chwilę niewymowna 
radość, że i Ty może .jesteś w pobliżu, i do ·lej pory nie 
wiem właściwie, dlaczego nie skorzystałaś z tak dobrej 
o'kazji i nie przyjechałaś do Berlina. Cieszyłbym się z całe
go serca, a choć w.iem, że w to nie wątpisz, piszę Ci 
o tym, bo radość moja byłaby większa, niż przypuszczasz. 
W całym tym ludnym królewskim mieście •nie ma oni jed
.nego człowieka, który choć w przybliżeniu lbyłby dla mnie 
tym, czym Ty mi jesteś. Myślę o Tobie zawsze z dumą 
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1 radością, gdyż jesteś jedyną, jedynym człowiekiem, 
o którym wiem, że kocha mnie całkiem bezinteresownie, 
bez ubocznych myśli, słowem, że kocha m n i e ta ki e
go, .ja ki m rj eis te m. Z bólem wyznaję, że nie mogę 
o sobie tego sameĘjO powiedzieć, .choć z ,pewnością bar
dziej na f!Q ,zasługu1esz niż ja - zbył wiele dla mnie zro
biłaś, ,i czystą przyjaźń mąci domieiszka wdzięczności. T ~
raz ,znów !Proponujesz ·mi przez Schonfol·dta pomoc, a mo1e 
nieszczęsne położenie sprawia, .że nigdy •nie mogę dawać, 
lecz zawsze muszę brać. Jeśi.i dostanę 200 talarów od 
Wackerbartha, to sądzę, że razem z moim dodatkiem zdo
łam opędzić bardzo wysokie koszty pobytu w Berlinie 
(podrażają go głównie częste odwiedziny w Poczdamie). 
Załatw to i nie obawiaj się, że, zmu'szony do większej 
wdzięczności, będę Gię mniej serdecznie kochał i czcił. 
Długo z .sobą walczyłem, czy przyjąć zaproszenie Schon

feldta i ,pojechać z n·im do Werben . . Postanowiłem ,jednak 
odmówić z przyc.zyn, •które Ci tu pokrótce wyłuszczę. Prag
nę z całego serca ,opuścić jdk najprędzei to smutne dla 
mnie miasto. Gdy tylko ukończę studia kilku fakultetów 
naukowych, tak 1ak zaplanowałem, zamierzam stąd wy
jechać. Nie chcąc przez ,podróż odwlekać tej i tak dale
kiej, upragn•ionej chwili, odmówiłem sobie przyjemności 
spo'~ka·nia ·się z Tobą. Ach, jakże chętnie zobaczyłbym Cię 
w cichym Werben, tyle miałbym Ci do powiedze·nia, tyle 
mógłby~ .~ię od Ci~bie naliczyć. Nie .wiesz, tCO się ,w i;iym 
sercu dz1e1e. Czy C11ę to aby interesu1e? Tak, z pewnosc1ą. 
Prag•nąłbym Ci opowiedzieć wszystko, gdyby to był•o moż
liwe. Ale to nie je91 możliwe, choćby nawet nie istniały 
inne przeszkody prócz tej, że brak nam właściwie sposo
bu wyraża·nia swych myśli. Jedyny środek, jaki posia
damy, mowa, nie nadaje się do tego, nie zdoła odmalo
wać stanów duszy, ukazuje tylko strzępy, urywki. Toteż 
ile'kroć chcę komuś otworzyć serce, ogarnia mnie n'iemal 
uczucie grozy, nie dlatego, bym się wzdry.gał przed szcze
rością, ale ie n'ie .umie'm odsłonić wszy s 't kiego, •n ie 
pot r-0 f.i ę i boję się, ·iż z tych ułamków ,powstanie fał
~zywy . . obraz. Jed'n·arkże wobec Ciebie odważę się na to 
1 tak \ak zdołam, w uryw'ka·ch myśli, ·wyjawię to co może 
być d a Ciebie istotne. ' 

Nie zdecydowałem siię do tej pory ·na objęcie żadnego 
urzędu - znasz moje powody. Istnieją też argumenty prze
ciwne, ale o tych również nie będę mówił. Pragnąłbym 
zawsze postępować słusznie; w tym sęk, że nie wiem, 
gdzie jest słuszność. Nie mogąc już dhtże:j znieść tego 
stanu wewnętrznej niepewności, uciekłem się do sposo
bu owego Rzymianina, który ·będąc w namiocie P'Orsenny 
i widzqc, .że król !Zbyt długo rozpatru 'ie warunki pokoju, 
zmusił go do powzięcia decyzji. Zakreś ił mianowicie krąg 
wokół ·króla i siebie i oświadczył, że żaden z nich go nie 
przekroczy, zanim nie zapadnie postanowien ie wojny lub 
pokoju. <Podobnie i ja zrobiłem. Przysiągłem, że nie wyjdę 
z mieszkania, doipók•i ·nie ustalę swego planu życiowego; 
ale upłynęło osiem dni i w końcu, niezdecydowany, mu- 13 



siałem jednak ,pokój opuścić. Ach, ty nie wiesz, Ulryko, 
jak często przeżywam głębokie wstrząsy. Czy mnie rozu
miesz? Nie ma sposobu, aby zostać przez innych całko
w i1c ie zrozumianym, człowiek ·[uż z natury rzeczy sam 
jedynie może być swym powiernikiem. 
Widzę z każdym dniem • jaśniej, że jestem zupełnie niez

dolny do pracy w urzędzie. 1Przywykłem dążyć do własnych 
celów, odzwyczaiłem się całkowicie od posłuszeństwa Wo
bec cudzych zamierzeń . Ostatnio zdarzyła mi się rzecz 
dkropnie przykra. Było to .podczas jednego z posiedzeń, 
w których nadal biorę udział, .ho nie bardzo wiem, jak 
się od nich wykręcić .bez ni•czyjej obrazy. Wśród ·rozmai
tych •sprawoidań referuje się na nich zazwyczaj artykuły 
z czasopism z dziedziny chemii, mechaniki itd. Jeden 
z członków otworzył wielki foliał, stanowiący ,piątą część 
świeżo wydanego francuskiego dzieła o mechanice. Stwier
dził ogólnikowo, że wprawdzie zapoznał się z książkq 
tylko pobieżnie, ale wydaje mu się, że zawiera ona wiele 
rzeczy, które powinny komisję za• i'nteresować. Wtedy pre
zes spytał go, czy uważa za wskazane, aby ktoś dokład
nie to dzieło przestudiował, a -otrzymawszy odpowiedź 
·twieridzącą, zwrócił się szybko do mnie i ,rzekł: „No pa
nie v.K., to ·jest coś dla pana, niech pan tę książkę weźmie, 
przeczyta i zreferuje wobec komisji." Nie mogę Ci opisać, 
co się wtedy w mo[ej duszy działo. Taka rzecz wymaga co 
najmniej roku ,studiów, jest nowa, a więc nie 1ma jeszcze 
ustalonej opinii jej wartoś.ci. Wywraca to cały mój plan 
nauki itd. iłd. Ale po raz pierwszy od dwóch lat miałem 
znowu przed sdbą przełożonego i byłem tak zmieszany, 
że tylko skinąłem głową na znak zgody. Potem jednak 
tym ·bardziej mnie to .rozzłościło; lecz wówczas przypom
niałem sobie z radością, że jestem jeszcze wolny, i posta
nowiłem nie zabierać się wcale do czytania tej książki 
niech się dzieje, co .chce. · Boję się, .ż:e będzie to znowu ,źle 
zrozumiane, bo ;przecież nie umiałem wytłumaczyć wszyst
kiego, jak nale'fy. 

Rzadko .bywam w towarzystwie. Najbardziej odpowiada
l'iby mi żydzi, tylko •Że zanadto popisu1ą się swym wykształ
ceniem. Po'znałem .Pana Cohe·na, znajomość interesująco 
nie tyle ze względu na jego osobę, ile że jest właścicie
lem .gabinetu .fizycznego, •wspaniale zaopatrzonego w przy
rządy, z którego pozwolił mi korzystać. Bywam niekiedy 
u ,Clausiusów, gdzie goście są .bardzie'h zajmu'jący niż gos
podarze . . Raz brałem udział w tańcac ,i nieźle ·się bawi
łem, -rad z roz'rywki. 

Huth wprowadził mnie w świat uczonych, w którym jed
nakowoż czuję się tak samo źle, jak wśród ludzi ·nieuczo
nych. Każdy z nich siedz·i jak gąsienica na liściu, każdy 
liważa, .że jego listek ·iest najle'pszy, a o drzewo nikt się 
nie .troszczy. 

Ach, kochana ,Ulryko, nie nadaję się do życia z ludźmi, 
to smutna praw-da, .ale tak jest, a jeśli mam bez ogródek 
wyjawić przyczynę: nie podobają mi się. Wiem, że czło
w1e'k 1jest jak zwi.erciadło i że ·Od .jego właściwoś·ci zależy, 
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jak .się w nim otoczenie odbija. Niejeden przestałby na
rzekać na zepsucie obyczajów, gdyby pomyślał, czy nie 
samo lustro, odbijające obraz świata, jest brudne i krzy
we. ,Czuję •się źle .wśród ludzi •nie tyle dlatego, .ż:e są inni, 
niź?Y!TI sohie życzył, le·cz że raczej ja sam nie jestem 
taki, •1ak ,bym •lego ,pragnął. Koniec2:iność odgrywcrnia pew
nej ro•li i zarazem wewnętrzny sprzeciw sprawiają, że każ
'<::łe .zgromadzenie ludzi męczy mnie i czuję się swobodny 
tylko we własnym towarzystwie, gdyż wte·dy mogę być 
całkowicie .sobą . . Wśród ludz·i ·jest to wykluczone, nikt nie 
ie~t sobą. Ach, wielu ludziom, którzy widzą tylko po
wierzchnię rzeczy, natura ·zaoszczędziła na szczęście owej 
smutnej jasności spojrzenia. Mnie w każdym drgnieniu 
twarzy pokazuje myśl, za każdym słowem jego zaczajony 
sens, w każdym postępku przyczynę - odstania przede 
mną wszys~ko, co ,mnie otacza, i mnie .samego odziera 
'Żałośnie z wszelkich .osłonek, aż w końcu serce brzydzi 
się tej nagości. - Na domiar ogarnia mnie dziwna, nie
przezwyciężona .nieśmiałość, która ma .prawdopodobnie 
fi 'zycz:ną przyczynę. /Z. na.jwiększym wysiłkiem .udaje mi się 
to 1>k'ryć, ta•k dby nie rzucało się .w oczy - o, jakże to 
b'olesne być na pozó"r silnym ·i swobodnym, g·dy wew
nętrznie czuję ·się słaby niczym dziecko, bezwładny, jak 
gdyby mi wszystkie członki ,skrępowano. Nie móc się nig
dy ,pokazać takim, jak by s·ię ·pragnęło, nie mieć wolności 
działania, nie umieć się nawet zdobyć na coś wielkiego, 
w poczuciu, ze cS1ę nie wytrwa, że się ,jest zależnym od 
każdego przelotnego nastraju, bać się, że najgłupsza 
dziewczyna czy ·najpodlejszy łotr w .eleganckim vbraniu 
miszczyć cię mogą najbłahszą zjadliwą uwagą! - Ulryko, 
być 1może, !że Ty tego nie rozumiesz i że są to znowu spra
wy nie ·dające się wytłumaczyć. Zrozumie je tylko ten, .kto 
·ie sam przeżywa. 
Chwiać się .też zaczyna ,filar, .który -Oo tej ,pory zawsze 

był moją ostoją ,w zamęcie życia. Mam ·na myśli zamiło
wanie do ·nauki. Jakże Ci fo wyjaśnić? Droga Ulryko, 
istnieje .utarte zdanie, .że życie ·to trudna gra. A dlaczego 
trudna? Bo trzeba ciągle i bez przerwy wyciągać kartę 
nie wiedząc, co jest atutem. Trzeba ciągle i ,ustawi·cznie 
działać, nie wiedząc, gdzie słuszność. W i e dz a nie jest 
·na·jwyiszym dobrem, lepiej ,jes't działać aniżeli wiedzieć. 
'T alen:t rnz:wilja .się w ciszy, lecz <:hara'kte'r w zgiełku świa-
1a . . Są to dwa <:al'kiem odmien·ne cele i prowadzą ·do .nich 
-różne drogi . .Jeśli ich nie mofoa pogodzić, co należy 
wybrać? Cel . najwyższy, ten, do którego .nas rkieru,ją skłon
'ności? Gdyby zdobycie praw'dy było moim dążeniem, .ach, 
jakże to smutne być tylko uczonym. Wszyscy znajomi 
radzą mi, abym wyibrał jedną dziedzinę wiedzy i tej się 
'Poświęcił. ,To droga do ,sławy, przyzinaję, lecz <:zy to ,jest 
moim dążeniem? Nie potrafiłbym zagrze'bać się jak kret 
w norze i zapomin·ieć o rbożym świecie. Wszystkie nauki 
pocią!;J~ią .mn.ie .na . r.ówni, -~ jeżeli jakąś wyr~żniam, to 
'1a'k dj'c1·ec n'a1b'ardz1e1 k'ocha1ący tego syna, ktory w da-
·nej chwil·i ,przy nim się zna'jduje. A więc mam się ciągle 15 
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przerzucać z ,jednej gałęzi wiedzy na drugą, poznając 
zaledwie jej powierzchnię, nie docierając nigdy w głąb? 
Oto fil 'ar, który zaczyna się chwiać. 
' W ,głowie mam pełno myśli, m'nósłwo o'dpowiedzi na 
wszysifkie ';"ą_~pl!wości. Ale _my_śVi te je~_zcze nie ~·ojrzały. 
·Goethe rr:cw1, ze na powz1ęc1e decyzp skł'ada się wiele 
·czy111ni1kć.<w. Ale <.zyż to nie 1jest :przywarą, -że nie umiemy 
·uchwycić ,chwii'i obecnej, że zawsze żyjemy przys'Złością? 
Jednakże - każdy przecież zwraca swe serce ku przysz
fości jak kwia't .swoje kielichy .ku słońcu. r ,Ucz się tPifin·ie 
·Gasi:oriego i nie zan'iedbL•j luitn'i. Kito iwie, .czy się nam 
to ·kiedyś .nie przyda. Dobranoc, .już ,późn·o. Pozdrów swą 
·rniłą ,gospQdyinię :i wszystkich znajomych. 

H. J<. 

HENRYK VON KLEIST DO WILHELMINY VON ZENGE 

Paryż, 27 października 1801 

Droga Wilhelmino, zapewne otrzymałaś już mój ostatni 
list, w 'kitórym •donosiłem Ci o planach ina przyszł-oś~, 
a mianowicie o zamiarze osiedlenia się w Szwajcarn. 

·Cóż Ty na 'f'o? Wol1ność, właS1na pos.iadło~ć, szlac~etn~ 
1praca, żona - ach, ukocha:na, żaden los 111e wyda·1e f!ll 
s·ię bardziej go'dny zazłd·rości ! Lecz czy i Tobie lfakże? Nie 
wyobrażci-j sobie, że życie t·o będzie •po-z:bawione uroków. 
Tak sądzić mogą tylko lud-zie, 'którzy inie mają dl·ań 
wł a ś <.i we go ztoo:umie·n,ia. Ale 1c-zy mam się tego 
z Twej •st rony dbawiać? Czyż ·jes'teś ,przyzwyczcrj·o.na_ do 
1pr'Zepychu •i zby~ku? Czyż przyjemności życia mie1sk1e90 
inie są i ·dla Ciebie tylko pły~kimi rozrywkami? Czy bierze 
w nich udział Twoja d ·us z a? Czyż nie pozostaje zaw
sze jedno nie spełnione marzenie, które urzeczywistnić 
może :tylko przyszłość, jaką Ci chcę zgotować? - D:oga 
W1i·lhelmiino, w ·ostatnim moim liście, nie chcąc, 1by pon1os~a 
Cię wyobraŹlnia, pros.iłem, byś zrazu rozważyła jedynie 
mniej 'przy)·e~·ne strony moje~~ p_lanu. A!e t~rc;i-z •p'rzeds~aw 
sobie 1 m1 e 1ego strony, a 1ezel1 spraw1edliw1e rozwazysz 

'korzyści i braki, o, 1rcrkże głęboko, ·ja'k bardzo głęb_oko 
spddnie szala 'SZ'c-zęścia. ·Posłuchaj lub raczej •odpo'W1e_dz 
mi na jedno pyta n.ie: Co jest ·n a j gł ę b ·s z y m pragnie
ni·em 1~'bie'ty? Pewien •jestem, że się ·nie pomyliłem i że 
odpowiedź Twoja będzie brzmiała: „Miłość męża". A te
raz powiedz, gdzie peł·niej rozkwitają uciechy miłości, gdzie 
dwa 'Serca bardziej są skore <larzyć się miłością i c~łon9ć 
ją, jeśli nie w ciszy życia wiejskiego? - Czy sądzisz, ze 
w mieście lu·dzie zdoln·i są kochać? Zapewne, ale tylko 
Wtedy, gdy nie mają nic lepszego do roboty. Męż.c.zyz:ia 
·pias-tlJoje urząd, dąży do boga-diwa •i honorów, a to zabie
ra mu sporo czasu . Ma, ~co ,prawda, trochę wolnych chwil, 
ale u'Clziela s.ię przyjadołom, lubi rozrywki . Mimo to po
zostałaby mu jakaś resztka .na 'k'?'chanie. Ale •na_we~ gdy 
'przebywa w domu, jego roztc;irgn1ony umysł zna1du1e . się 
poza domem, tak że pozosta1ą mu tylko skąpe -godziny, 
'które 'Składa swej żon·ie w ofierze. Podobnie ma się spra-
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wa z kob'ietą - ·i oto dlaczego b •o j ę się życia w m1es
cie. A teraz wyobraź sobie życie na wsi. Mężczyzna pra
Clfje; ·dla 'kogo? Dla żony. Gdzie wypoczywa? Przy żonie. 
Jeśl-i pragnie samotności, szu'ka jej ·u żony. Kiedy ·chce 
się zabawić w towarzys'twie, idzie ·do żony. Gdy 1jest we
soły, żona 'Clziel'i jego radość. Gdy jes\t smutny, żona dzieli 
jego 'Smuitek LQ'na jes·t mu wszy st k i m. - Czy dziew
czyna, którą ~czeka ta'ki los, może się jeszcze zasta•nawiać? 

Z u'tęsknieniem wypatrywać będę Hstu od Ciebie. Two
'ja odpowiedź na mój ostatni list nie zas.ta·nie mn·i·e 1uz 
chyba w 1 Paryżu. Dosze1dłem do wniosku, że zarówno ze 
względu na moje śro-dki, ·jak i dlatego, by 'nie 'traci~ czasu, 
pow i ni enem ·ja·k ndjp·rędzej ,przystąpić do wy'koncm•1a swe
go 1planu. Poza tym •nic mnie w Paryżu •n'ie zatrzymuje, 
tak 'i!e jeszcze przed nadejściem zimy zamierzam wyje
chać <do Szwajcarii, aby w okresie zimowym rozejrzeć się 
tam i zasięgnąć •informa·cji. - Bądż spokoj·na. Uzależniam 
wszystko od Twoje·j zgody. Nie powezmę decyz(i, zanim 
nie otrzymam odpowiedzi od Ciebie. Jeśliby mi 'Się na
wet n·ie ·u·dało urze'czywis'fnić ·swych zami·arów, rad jestem, 
że opuszczam to miasto, do którego, przyz.naję, czuję 
niemal obrzydzenie. Odpisz więc od razu do Berna, 1na
wet jeśli napisałaś już do Paryża. Prześlą mi tam ten list. 
Z Ulry'ką miałem ciężką 'Przeprawę . Nie wierzy w r•eal•ność 
mojego planu ani nawet 'W to, że mógłby mnie ·uszczęśli
wić. Ale mam •nadzieję, że rzeczywistość ją przekona. Choć 
zwiedziłaby chętnie Szwajcarię, uważa, że podróż taka 
w zimie byłaby dla niej nie wskaza•na . Wraca więc do 
FranMurtu [nad Odrą), a ja odprowadzam ją •do Frank
furtu 1nad Menem. Kochana Wilhelmi1no, proszę Cię, za
ch•owa'j to wszys>~ko w ścisłej tajemni<.y. Oj·cu swemu także 
ni1c inie mów o moim planie, dowie 'Się o nim ·dopiero, -gdy 
już będzie zreali-zowany. U •nas też nie wspomi1naj o treści 
tego l.istu . Pomyśleliby sobie Bóg wie co. Wystarczy, iesli 
Ty jesteś •o wszys~kim z góry .powiadQmiona. Ulryka zasko
czy ·ich 1tą niespodziewaną wiadomością. Bywaj zdrowa 
i życz mi szczęścia. Muszę już :kończyć, ieśli mam zdążyć 
na pocztę . - Napisz Karolowi, żeby się liczył z powro
tem swego Jana*, !który z końcem października stawi się 
we Frankfurcie 1n. Odrą . 

H. K. 

ADOLFINA HENRIETTA VOGEL DO ERNESTA FRYDERYKA PEGUILHENA 

Drog·i przyja!cielu! Wierna przyjaźń, 1którą mi Pan zaw
sze dkazywał, będzie 'le·raz wystawiona na dziwną próbę. 
Albowi-em my dbQje, ·to jest zna·ny .poeta Klei~t i ja, zna1·
dlfjemy ·się u Sltimmi•nga*, na drodze do Poczdamu, w ca -
kowicie bezradnej sytuacji, gdyż leżymy z as trze I en i, 
i 1je·dynie w dobroci życzliwego przy1aciela 'pokładamy 

• Mowa o służącym Karola v. Zenge, który towarzyszy! w podróży 
Kleislowi. 

• właściciel gospody 17 



nadzieję, że nasze 'doczesne szczątki rbędą prz·ekazane 
mocnej twierdzy - ziemi. Drogi Peguilhenie, niech Pan się 
postara jeszcze 'dziś wieczór tu przyjechać •i ta'k wszys·fko 
ułożyć, żeby mój rpO'czciwy Vogel 1ak najmniej się prze
raził. ~ouis* zamierzał dziś wieczorem lub w ·nocy posłać 
po mnie wóz do Poczdamu, gdyż powiedziałam mu, że tam 
jadę. Poda·ję to 1Pc:tnu, żeby .Pan mógł sfosownie do tego 
wszystko zarządzić. P.roszę po 1ysiąckroć pozdrowić ode 
mnie. żonę . i . córkę,, które serdecznie kochałam, a Pan, 
drogi przy1ac1elu, niech będzie przekona'ny, że przyjaźń 
i .życzliwość 1Pana ·i Pańskiej rodziny jeszcze teraz, w ostat
rnej chwil-i mego życia, sprawia mi ogrom'ną radość. 

Wasza 
A. Vogel 

U Stimminga znajdzie Pan zapieczętowaną małą czarną 
skórzaną torbę i zapieczętowaną skrzynkę, a w nich 
różne wiadomości dla Vogla, listy, pieniądze, odzież, 
a także 1książki. Za. z.najdujące się tam 10 talarów pro
szę bardzo o piękną b I ad os z o ·r ą fi I i ż a n kę, 
wewnątrz pozłacaną, ,po brzegu złote arabeski ·na białym 
11e~ ina górze na białym tle moje imię, fason, j·aki teraz 
na1modniejszy. P.roszę się zwrócić z 'tym zamówieniem do 
1buchaltera Mevesa z .fabryki porcelany, z prośbą oby łę 
filiżankę na wilię >Bożego Narodzenia przesłał V: paczce 
Louisowi. Drogi przyjacielu, musi się Pan spieszyć z za
mówieniem, bo •inaczej .nie będą go mogli wykonać. Zeg
na~ 1Pa<na ·i życzę sz'częścia. - W s'krzynce znajdzie Pan 
zap1e~zętowany klu'CZyk; o'twony on kłódkę ·od kufra, 'k'tó
ry -stoi w ·dom u u V o g I a, •jest tam jeszcze wiele listów 
do załatwienia i różne i'nne rzeczy. 

Dopisek Kleista 

I ja chciałbym skorzystać z Pańskiej uprzejmosc1, ko
cha·ny Peguilhenie, i pros·ić o •kilka drobnych przysług. Za
pomniałem zapłacić mojemu balwierzowi za miesiąc bie
żący; rproszę dać mu 1 talara ó 1 /3 C, które z.najdzie Pan 
zapakowane w s•krzynce p. Vogel. Pani Vogel prosi właś
n·ie, żeby Pa 111 otworzył skrzynkę i załatwił wszystkie zle
cenia, które Pan tam znajdzie, fok żeby Vogel nie musiał 
się tym od razu kłopotać. Wreszcie 'czarną -skórza·ną łor
bę, która jest moją własnością, proszę oddać, z wyjątkiem 
rzeczy, mogących się przydać do pogrzebu, mo'jemu gos
podarzowi, 1kwatermi•strzowi MOiierowi, Mauerstrasse 111" 53, 
1ako podzię'kowanie za opiekę i gościnność. - Zegnaj, 
·drog·i Peguilhenie. 1 Pokłoń się Pan ode mnie swej zacne'j 
żoni€ i córce. 

H. v. Kleist 

18 • mąż Henrietty 

Mówią tu, że ·jest 21 listopa-da; ale nie wiemy, czy to 
prawda. · 

P. S. W kufrze Pani Vogel, stojącym w jej domu w po
koju dla służby, z mosiężną kłódką, do której rpasuje 
mały zapiecz.ętowany . kluczyk z;najd.ujący się t~, w skrzyn
·ce - są mo'1e ·trzy listy. Serdeczme proszę 1e doręczyć. 
Są ito: 

l) list do pa·ni radczyni Mulle·r w Wiedniu, 
2) list do mojego bra-ta Leopol·da w Stolpe. Obydwa 

można wysłać ,pocztą (pierwszy lepiej wyekspediować 
przez poczciwego optyka Vossa) i 

3) list do parYi v. Kleist, z domu Gualt ieri, 1który proszę 
oddać na zamku do rąk majora Below, guwernera księcia 
Fryderyka heskiego. 

4) Wreszcie tu, w skrzynce pani Voglowej, leży list do 
pani v. Klei·st, który prnszę oddać je dn oc ze ś ·n ie ma
jorowi v. Below. - Adieu! 

P. S: N~jdrożs~y Peguilhenie, przyjdź Pan jcrk najszybciej 
~'? St1mm11nga, zerby nas pochować. Koszta ·dotyczące mo-
1~1 osoby zostaną ·Panu zwrócO'ne z Frankfurtu, •przez 
siostrę moją Ulrykę. - Pani Vogel doda.je 'jeszcze, że ku
fer z mosiężną kłódką, stojący u niej w •Berlinie, w po
·koju dla służby, i zawierający wiele poleceń otwiera się 
zapieczętowanym kluczykiem, który leży 1u, w drewnia
nej skrzynce. - Zdaje mi się, że 1uż raz o tym pisałem, 
ale pani Voglowa nalega, żebym to jeszcze rnz powtórzył. 

H. v. Kl. 

HENRYK VON KLEIST DO ULRYKI VON KLEIST • 

Nie mógłbym umrzeć nie pojedffawszy się w mym dbec
nym -spokoj·nym ·i pogodnym •nastroju z całym światem, 
a więc tprzede wszystkim i z Tobą, nctjdroższa Ulryko. 
Chcę cofnąć surowe słowa z listu do Kleistowej, chcę je 
cofnąć. 1-stotnie, wszys1'ko - 'CO siostra, co człowiek 
~ ogóle może uczynić, zrobiłaś, rby mnie ocalić! Prawdą 
1est, że nie .było ·dla m·nie ratunku na ziemi. A teraz żeg
na•j ! Oby Ci nieba <lały śmierć choć w połowie 'tak nieopi
sanie radosną i szczęśliwą jak moja, przyjm 1o jako naj
serdeczniejsze i najgorętsze moje życzemie. 

Twój 
Henryk 

U Stimminga pod Poczdamem, rano - w dniu mojej 
śmier<:i. 
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Franz Mehring: 

«ROZBITY DZBAN » GENIALNEGO POETY NIEMIECKIEGO 
ROMANTYZMU 

Rozbity dzban Henryka v. Kleista jest osamotniony za
róymo w ·naszej literaturze, j·ak wśród dzieł dramatycznych 
swojego twórcy. Powstanie swoje zawdzięcza on przy
·pad'kowi, który sam Kleist tak opisuje: „U podstaw tej ko
medii leży prawdopodobnie wydarzen·ie historyczne, o któ
rym jednak ·nie ·u-dało mi się .nic 1b1-iższego dowiedzieć. 
Podnietą do •napisc:inia komedii słał ·się miedzioryt, który 
oglądałem w Szwajcarii wiele lat temu . .Prz·edstawiał on na 
pierwszym planie sędziego, siedzącego uroczyście na sę
dziowskim krześle, przed nim stała stara kobieta trzyma
jąca rozbity dzba.n, jakby demonstrowała wyrządzoną jej 
krzywdę; os'karżony, młody chłopak wiejski, •na którego 
sędzia krzyczał 1ja'k na wi•nowację, bronił się 'jesz•cze, ale 
słabo; dziewczyna, prawdopodobnie świadek w tej spra· 
wie (bo •nie wiadomo w •jakich okolicznościach dokCina•no 
przestępstwa), stojąc pośrodku między matką a narzeczo
nym, sku1bała rąbek fartucha; 'ktoś, kto złożył fałszywe 
zeznanie, nie mó~łby mieć miny bardziej skruszonej: 
a pisarz sądowy {k·tóry przed chwilą może spojrzał na 
dziewczynę) patrzył teraz podejrzliwie •na sędziego, tak 
ja'k Kreon w podobnej sytuacji spoglądał na Edyp·a, kiedy 
pytano, k!o zabił Lajosa. Pod miedziorytem widniał na
pis: Rozbity dzban . Oryginał jeśli się .nie mylę, był dzie
łem 1któregoś z -holenderskich mistrzów." Tyle Kleist. I właś
nie. to jest zncrm~enne dla •jego dramatycznej siły twór
cze1, że odtwarza1ąc w słowach treść obrazu, natychmiast 
przekształca opisywaną sytuację w działanie ·dramatycZ!ne. 
Groina powa·ga sędziego, nieśmiała skruszona mina świad
ka-n·~rzeczonej, podejrzliwy wzrok pisarza skiernwany na 
sędziego, wszystko to 1naprowadza na błyskotliwy, rów
nie szczęśliwy co komiczny pomysł: to sędzia sam rozbił 
dzban w !czasie d. ednej ze swych rozpustnych przygód mi
łosnych i prowa ząc przesłuchanie mu·si się sam zdemas
kować. 
„Cóż to za majstersztyk psychologiczny - ten sędzia 

Adam, j·ak b-ezczel•nie i z jakim tupetem kłamie, ·jak póź
niej, wy.płoszony ze wszystkich kryjówek swojej bezczelnej 
przebiegłości, słopniowo objawia się nam tako olbrzym 
tchórzliwego bezwstydu, holenderski Falstaff." Tyle bur
żuazyj~y historyk literatury. Słowa te określają trafnie 
•komicrnego bohatera Rozbitego dzbana. Jednak przy ca
łym jego tchórzostwie, bezczel·noślci i 1kłamliwości nie moż-
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Rozprawa sądowa 

Drzeworyt Adolfa Menzla z ilustrowanego wydania Rozbilego dzbana , 
Paryż 1848 r. 

·na go z.nienawi•dzić bez reszty; podobnie jak Shakespeare 
dla swo1ego Falstoffa, również i Kleist dla sędziego Ada-
ma zachowuje trochę sympatii słuchaczów; było to prze-
cież. bezwzględnie konieczne, w p ·rzeciwnym razie postać 
'komiczna mogłaby stać się odrażająca. Sposób w jaki 
Kleist uczynił zadość tej konieczności ukazuje jego dra· 
matylczną sztukę w najpiękniejszym świetle, a wiejski sę-
dzia Adam 1należy ipo wieczne czasy do klasycznych po-
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staci •niemieckiej ipoezji. Ale i inne osoby komedii pulsują 
wesołością i życiem; cudowny jest ·holenderski iklimat lo
kalny, znako.micie uchwycony koloryt zeszłef!O stulecia, 
a •nie osta~n1ą godną podziwu zaletą ·jest wirtuozowska 
śmiałość, z jdką poeta możliwie ·jak najbardziej utru-dnia 
zadanie, aby je możViwie jak najświetiniej rozwiązać. 
Oprócz kilku Sfcen ekspozycji, cała komedia przedsłowia 
sytuację wyobrażoną ·na miedziorycie; zasadnicze wyda- 21 
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Ucieczka sędziego wiejskiego Adama 
Drzeworyt Adolfa Menzla z ilustrowanego wydania Rozbitego dzbana, 

Paryż 1848 r. 

rzenie nie rozgrywa się ·na 1naszych oczach, lecz zostaje 
nam odsłonięte później. Jednak poeta tak zręcznie ·rozwija 
tok przesł·uchania, że to, co się ·już stało, zacie'kawia •nas 
nie mniej, .niż to, co nastąpi. A impul·s twórczy, który poeta 
zawdzięczał sztuce plastycznej, został jej przez Kleista 
zwrócony z rprocen·tem: w mis·trzowskich il·ustra·cj·ach Adol
fa Menzla do jego komedii. 

Kleist ·sam 1niewiele zaznał ra·dości z powodu Rozbitego 
dzbana. Bo choć udało mu się wprowadzić tę komedię 
no scenę przed wszystkimi swoimi dramatami, jedna'k spot
kała się ona z dużym inie.powodzeniem. Wi·nę zo to po
nosił Goethe, który rozerwał komedię na trzy a'kty i w tej 
formie wystawił 1ją w Weimarze. Poza tym uroczysty i pe
iem godności klasycyzm weimarskiej 1iceny był bardzo obcy 
jędrnym, •krwistym postaciom Kleis·ta. Poeta sam tchciał wi
dzieć w Rozbitym dzbanie ·dzieło raczej drugorzędine, ale 
ta jedyna ·jego 'komedia albo · już przeżyła wszystkie jego 
dramaty i tragedie, albo też ·dopiern •je przeżyje. Pomija
jąc już Pentesi/eę, nie bardzo wiemy co począć z Kasią 
z Heilbronn, z Bitwą w Lesie Teutoburskim, z Księciem 
Homburgu, tak przecież bogato wyposażonymi w ipię'kne 
szczegóły, tak ubarwionymi purpurą prawdziwie serdecz
nej 'krwi prawdziwego poety. Taki był .już los Kleista: 
z racji swojego pochodzenia, wychowania, zawodu, żył 

22 zawsze w warunkach, które genialnemu jego talentowi mo-
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gły. od~ać sprawiedliwość w równie małym stopniu, .•ja~ 
on 1m, ·1ednym słowem - należał do szkoły romantyczne1. 
Kiedy miecz obcego zdobywcy dokonywał tego, czego nie 
mogły w Niemczech dokonać własnymi siłami klasy bur
żuazyj·ne, kiedy obce napoleońskie panowanie usuwało 
z niemieckiej ziemi największe rumowiska, by z kolei za
ciążyć z nieznośną siłą na wszystkich klasach narodu, ro
ma·ntycz1na poezja była odbiciem szczególnego rozdwoje
ni·o. Między inarodowymi a 1ipołecznymi interesami mi€SZ
czaństwa zachodziła nieprzejednana sprze.czność; klasa 
ta nie mogła zrzu·cić z siebie cudzoziemskiego jarzma, 
nie na·kładając sobie tym głębiej na kark d·arzmo rodzi
mego, Na próżno Schlegel i Tieck, przywó cy romantyz
mu, usiłowali z męczeńską genialnością i ostawioną „iro
nią" lawirować inod tą rozwierającą się przepaścią; na 
próżno ugoni·ali się po literaturze wszystkich 1narodów 
i czasów za ziemią, na której mogliby oprzeć stopę. Ro
mantyczna szkoło mogła tę ziemię zdobyć jedynie w „cza
rodziejskiej nocy księżycowej" średniowiecza; tylko tutaj 
można było znaleźć narodowe ideały. Sredniowiecze jed
nak nosiło najmocniejsze ·pię~no klasowego ponowo.nic 
jun'krów i kleru; od tego rozdwojenia interesów narodo
wych i społecznych nie było ucieczki. Dlatego też najge
nialniejszy, jedy•ny genialny poeta romantyzmu, Henryk 
v. Kleist, skończył obłędem i samobójstwem. 

(Przełożył Zbigniew Krawczykowski„ Fragment z tomu Zu1 
l.1teraturgesch1chte, który ukaże się nakładem Sp. Wyd. 
„Książka i Wiedza " .) 
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TEATR POLSKI 
Scena Kameralna 

Warszawa, ul. Foksal 16 

Sezon: 1960-1961 

Dyrektor Teatru: Stonisłow Witold Balicki 

W ramach rocznic Swiatowej Rady Pokoju 

W piątek, dn. 7 lipca 1961 r. o godz. 19.30 

Premiera 

HENRYK KLEIST 

ROZBITY DZBAN 
Komedia 

Przełożył Zbigniew Krawczykow>ki 

Walter, radca sądu . 
Adam, sędzia wiejski 
Lampka, pisarz 
Pani Marta 
Ewa, jej córka 
Jan Kałuża, chłop 
Bernard, jego syn 
Pani Brygida . . 
Elza, służąca . . 
Małgosia, służąca 

Służący Waltera 
Woźny 

Zdzisław Mrożewski 

Czesław Wołłejko 
Jan Kobuszewski 
Barbara Ludwiżanka 

Jolcrnta Czaplińska 

Kazimierz Dejunowicz 
Ryszard Kubiak 
Janina Sokołowska 
Halina Dunajska 
E. Berger-Jan·kowska 
Adam Sirko 
Z. Bończa-Tomaszewski 

Rzecz dzieje się w niderlandzkiej wiosce w pobliżu Utrechtu 

Scenografia: Otto Axer 

Reżyseria: Maria Wiercińs'ka 

Przed przedstawieniem przemówi prof. Karol Lausz 

Jedna przerwa 10-minutowa 

Teatr Polski: 
(ul. Karasia 2) 

Scena Kameralna: 
(ul. Foksal 16) 

Plan przedstawień 

Sobota, 8 lipca o godz. 19.30: Eryk XIV A. Strindber
ga w roli Karin H. Stankówna. 

Sobota, 8 lipca o godz. 19.30: Rozbity dzban H. Kleista. 



REPERTUAR W LIPCU 
(od l·go do 22-go) 

TEATR POLSKI 

Stanisław Wyspiański 

WESELE 

Reżyseria: J. Rakowiecki Scenografia: K. Ho recka 

Leon Kruczkowski 

SMIERć GUBERNATORA 

Reżyseria: K. Dejmek Scenografia: A. Stopka 

Au9ust Strindberg 

ERYK XIV 

Reżyseria : Z. Hub ner Scenografia: O. Axer 

Eugeniusz O'Neill 

POZĄDANIE W CIENIU WIĄZOW 

Reżyseria: R. Zawistowski Scenografia: O. Axer 

SCENA KAMERALNA 

Henryk Kleist 

ROZBITY DZBAN 

Reżyseria: M. Wiercińska Scenografia: O. Axer 

Felicjan Faleński 

NA DRABINIE 

Reżyseria : J. Rakowiecki Scenografia: A. Uniechowski 

Jerzy Zawieyski 

WYSOKA SCIANA 

Reżyseria: M. Wyrzykowski Scenografia : J. A. Krassowski 

Zdzisław Skowroński 

KUGLARZE 

Reżyseria: R. Zawistowski Scenografia: Z. Węgierkowa 

DSP z. 4645/d. S-8. 


