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I opowiedziało mi bo jkę o młodzieńcu, który zakochał się 
w gwieździe . Słoi nod morzem, wyciąga! romiono 1 czcił ową gwiazdę, 

śnił o niej i myśli swoje ku niej k ierował. Ale wiedział, lub wydowoło mu 
się, że wie, iż gwiazdo nie może znaleźć się w objęciach człowieka. Uznoi 
więc zo swo je przeznaczenie, że bez nadziei spełnienie kochać musi 
gwiazdę i w oparciu o łę myśl skonslruowol cały poemat o życiu pełnym 

rezygnacji i milczącego, choć wiernego cierpienia, kłóre miało go ulepszyć 
i oczyścić. Lecz wszysłk ie jego morzenia zmierzały ku owej gwieździe. Pewnego 
razu znowu sio/ nocą nad morzem, no wysokim brzegu i połrzył no łę gwiazdę, 
i płonął ku niej miłością. I w chwili nojwiększej tęsknoty skoczył i rzucił się w pustkę, 
gwieździe lej naprzeciw. Lecz w momencie skoku pomyślał jeszcze błyskawicznie: 
Io przecież niemożl iwe I I oto leżał już no dole, no piasku - rozłrzoskony. Nie umiał 
kochać. Gdyby w chwili owego skoku miał dość siły ducha, oby mocno 
i n ieugięcie wierzyć w spełnienie, uleciałby wzwyż i połączyłby się z ową gwiazdą . 

Miłość nie powinno prosić( ... ) oni żądać. Miłość musi posiadać siłę, dzięki 
kłórej dojdzie samo w sobie do pewności. I w1edy nie ją cokolwiek ciągnąć będzie, 
lecz ono zacznie przyciągać. ( .. . ) 

Lecz innym razem opowiedziało mi inną bojkę. Był raz pewien czlowiek, który 
kocha! bez nadziei. Wycofał się całkowicie w głąb własnej duszy i zdawało mu 
się, że spłonie z miłości. Stracił świa t cały z oczu, nie widział juz oni błękitu niebo, 
oni zieleni losu, strumień mu nie szumiał, harfo mu nie dżwięczolo, wszystko 
zapadło, o on siał s ię nieszczęśliwy i biedny. Lecz mi łość jego wzrastolo i chciał 
raczej umrzeć i sczeznąć, niż zrezygnować z pozyskania p iękne1 kobiety, którą 
kochał. I wtedy poczuł, że jego miłość spaliło w nim wszystko inne, s1oło się potężna 

i ogromna, jęło przyciągać i przyciągać, oż owo piękno kobieto musiało jej 
posłuchać i nadeszło , o on stał z wyciągniętymi ramionami, golów ją do siebie 
przytu lić. Lecz gdy stanęło przed nim, było całkowic ie przeistoczono, on zaś 
wzdrygając się , po ją! i ujrzał, że przyciągnąl do siebie cały utracony już świat 
Stoi przed nim, oddał się mu - niebo, i los, i strumień - wszystko wybiegło 
w nowych barwach, świeże i wsponiołe, jemu naprzeciw, do niego należało, 
mówiło jego językiem . I zamiast zyskać jedną tylko kobietę - miał oto cały świat 
w sercu, o każda gwiazdo no niebie plonęło także w nim i rozkoszą przenikolo 
jego duszę . Pokocha! i przy tym odnalazł samego siebie. Większość ludzi jednak 
kocha po Io, żeby siebie przy tym zatracić 

(Hermann Hesse, Demian. Dzieje miłości Emi/o Sincloiro, 

Przeł. Morio Kurecka, Poznań 1968, s. 163-164) 

. ) N ie można robić wszys1kiego, co komu przyjdzie do głowy! Nie wolno 
przeciez zabijać człowieka tylko dlatego, że s ię go nie cierpi I („.). 

W pewnych okolicznościach wolno także i to . Tylko że przeważnie okazuje 
się Io pomyłką. Wcale leż nie chciałem powiedzieć, że powinno się robić po prostu 
wszystko, co przyjdzie mu do glowy. Nie, lecz nie powinno się tych pomysłów, 
które mają sens, czynić szkodl iwymi w 1en sposób, że zacznie się je odpędzać 
lub no ich temat morolizowoć. Zomiosł przybijać siebie lub kogoś innego do 
krzyżo , mozno wśród podniosłych myśl i pić wino z kielicha i rozpomięływoć przy 
tym misterium ofiary. Można również, nie wykonując żadnych takich czynności , 
trakłowoć swe popędy i lok zwane ułomności z szacunkiem i miłością. Wtedy 
ujawnią swój sens, o wszystkie one moją sens. I gdy nawiedzi nos znowu jakoś 
iście szaleńczo czy grzeszna myśl, gdy zechce się kogoś zomordowoć łub popełnić 
g igonlyczne jak ieś bezeceńsłwo, niechże s ię przez chwilę pomyśli o tym, że to 
Abraxas w nos fok fontozjujel Człowiek, kłórego byśmy chcieli zabić, nigdy nie 
jest panem X lub Y, z pewnością jest on maską jedynie. Bo z chwilą, gdy 
nienawidzimy j ak iegoś człowieka, nienawidzimy w jego obrazie czegoś, co tkwi 
w nos samych. N ie oburza nos bowiem coś, czego w nos samych nie ma. („ .) 

Rzeczy, które widzimy („.) to te same rzeczy, które istnieją w nos. I nie ma 
żadnej innej rzeczywistości prócz lej, jaką morny w sobie . Dlatego też większość 
ludzi zyje tok nierealnie, ponieważ zewnętrzne obrazy uważają za rzeczywistość, 
o swego własnego świata wcale nie dopuszcza ją do głosu . Można być wtedy 
nowel szczęśliwym . Lecz z chwi lą, gdy pozna s ię już raz tamto, inne, nie ma s ię 
już wyboru i nie może iść drogą, kłórą obiera większość. ( ... )drogo owei większości 
1est łatwo, o noszo !rudna. Chodźmy. 

(Tamże, s. 124-125) 



( ... ) Jeszcze nie doszedłeś do punkru, z którego dostrzec możne, co włościwie 
oznaczają pojęcia „dozwolone" i „zabronione" Przeczułeś dopiero część prawdy. A 
reSZlo też do ciebie dojdzie, wierz mil Odczuwasz no przykład teroz w sobie, od roku 
już mniej więcej, popęd silniejszy od wszystkich innych, o uważasz go za „zabroniony" 
Grecy zaś i wiele innych narodów uczynili przeciwnie, uzno 1ąc ów popęd za boga 
i cześć mu oddając podczas wielkich uroczystośc i. A zolem to co „zabronione" nie 
1est wcale wieczne i bywa zmienne. Obecnie przeciez każdy czlowiek może spoć 
z kobietą, z chwilą kiedy wraz z nią zgłosił się do księdza i kiedy ją poślub i ł. U innych 
narodów notomios1 sprawy te jeszcze dzisiaj przedstawiają się inaczej. Dlatego też kozdy 
z nos musi sam dla siebie dochodzić, co dozwolone, o co zabronione - dla niego 
zabronione. Można nigdy nie uczynić nic zabron ionego i być przy tym arcyłotrem. I 
odwrotnie także. Właściwie to tylko kwestio wygody I Kto za wygodny, żeby sam myśleć 
i sam sobie być sędzią , poddaje się po prostu zakazom takim, jakie istn1e1q, i łatwo 
mu żyć. Lecz inni sami czują w sobie przykazania i dla nich zabronione są 17.eczy, które 
każdy człowiek honoru czyni codziennie, natomiast dozwolone są dla nich rzeczy no 
ogół potępione . Każdy musi odpowiadać za siebie. 

(Torme, s 69- 70 

A doświadczenie pouczyło go, że każda kobieto jest piękno i potrafi uszczęśliwić, 
że niepozorna i wzgardzono przez mężczyzn zdolna jest do niesłychanego zoru 
1 oddania, przekwitło do - bordzie1 niż macierzyńskiej żałobnie słodkiej tkliwości, 
ze każda kobieto posiada swój czar 1 swoją tajemnicę, której odkrycie czyni 
szczęś liwym . Pod tym względem wszystkie kobiety były podobne. Wszelki brok 
młodośc i czy urody równoważył jaki ś szczególny gest. Co prawdo nie każda oo trofilo 
jednakowo długo [go] ul r?.ymoć. Wobec no 1m łodszej 1 najpięk ni ejszej nie był oni 
odrobinę czulszy czy wdzięczniejszy niż wobec brzydkiej, nigdy nie kochał połowiczni e. 
Ale bywały kobiety, które po !rzech o.y dziesięciu nococh miłosnych naprawdę go 
dopiero do siebie przywiązywały, i inne, które po pienwszej szły w zapomnienie. 

(Heni\onn Hesse, Norr.yz i Zlo:ovsty. 
Pneł Marceli TornowS '·Wa rszewo '.;>003, s 180) 

Haniebne to było przecież, godne śmiechu i płaczu, jak wykpionym było się przez 
życie! Kiedy się żyło, pozwolo iąc grać swoim zmysłom, ssało do sylo z piersi słorej 
motki Ewy-wtedy doznawało się wprawdzie niejednej wielkiej rozkoszy, ole nie mia ło 
się ochrony przed znikomością, było się wtedy jak grzyb w lesie, który dzisiaj pyszni 
się w pięknych bonwoc , o jutro gnije. A kiedy szukało się obrony, zamykało się 
w warsztacie i usiłowo lo zbudować pomnik przem ija jącemu zyciu - wtedy znów trzeba 
było zrezygnować z życ i a, wtedy było się j uż tylko narzędziem, było się wprawdzie 
w s łużbie rzeczy nieprzemijających, ole usycha ło się przy tym i rrociło wolność, pełnię 
i rozkosz życia. 

(Tomze, s ?63) 

Wszelki byl zdowol się opierać no dwoistości, no przeciwieństwach, a lbo się 
było męzczyzną albo kobietą, albo włóczęgą , albo mieszczucher n, albo rozumnym, 
a lbo wrażliwym - nigdy niepodobna bylo przeżyć 1edn ocześn1 e wdechu i wydechu, 
męskośc i i kobiecości, wolności i ładu, popędu i ducha, zawsze trzeba było za jedno 
płacić urrolą drugiego, i zawsze jedno było tok samo ważne i godne pożądania 
jak drugie. Kobietom było może pod tym wzg lędem łatwiej. Nołuro stworzyło je tok, 
że rozkosz samo przez się przynos iło swój owoc, o ze szczęścro miłosnego 
powsrowoło dz iecię. Mężczyzno zamiast te1 proste j płodnośc i o trzymał wieczną 

tęsknotę. Czyż Bóg, który wszystko tok stworzył, był zły lub wrogi, czy śmiał się złośliwie 
z własnego tworu? Nie, nie mógl być zły, ieżeli stworzył lanie i jelenie, ryby i pta ki, 
los, kwiaty, pory roku. Ale przez stworzenie Jego szło ryso, czy to że świat nie udoi 
się i był niedoskonały, czy też że Bóg miol, dopuszczając ów brok i ową tęsknotę 
bylu ludzkiego, jak i ś szczególny zamiar, czy że było to nasienie wrogo, grzechu 
p1enworodnego? Ale dlaczego miałyby to tęsknoto i niedostatek być grzechem? Czy 
nie powstawało z nich wszystko piękne i święte, co człowiek stworzył i oddawał Bogu 
z powrotem 1oko ofiarę dziękczynną? 

Dawid. Uriasz i Batszeba 

11 Następnego roku. w uasie kie
dy królowie zwykli wyruszać 

na wojnę. wyslal Dawid Joaba wraz ze 
swoimi wojownikami i z całym Izra
elem. i c i splądrowali ziemię Ammo· 
nitów i oblegli Rabbę . Dawid wszak-

[Tomze, s 264) 

że pozostał w Jeruzalem ie 'I przytra
fiło s ię. że pod wieczór Dawid wstal ze 
swoj ego loża i przec hadza ! się po ta 
rasie swojego królewskiego dornu, 
i ujrzał z tego tarasu kąpiącą s i ę kobie
t ę. A byla to kobieta wielkiej urody. ·' 
Dawid posiał. aby się czegoś dowie-

dzieć o tej kobiecie. Powiedziano rnu: 
Jest to Batszeba. c<\rka Eliama. żona 
Uriasza Chetejczyka. •Dawid rostał 
gońców i bzal ją sprowadzić . A gdy 
ona przyszłn do niego. obcowal l nią. 

A wlaśni e byla una po swoim oczysz
czeniu. Potern puwrócila do swojego 
domu. 5 Kobieta ta poczęlJ. Poslala 
w i<;c wiadomość do Daw ida tej trdci: 
Poczęłam. " Wtedy Dawid pos i a ł do 
Joaba rozkaz: Przy'lij do mnie Uriasza 
Chetejczyka. I Joah przyslal Uriasza 
do Dawida . 7 A gdy Uriasz przyby l do 
niego. wypytywal go Dawid . jak się 
powodzi Joabowi. jak <;ie powodzi 
woj sk u i jaki przebieg ma wojna. x Po
tem rzeki Dawid do Uriasza : ki ź do 
swojego domu i um yj swoje nogi. 
A gdy Uriasz wyszedł z domu króla. 
niesiono za nin1 dar ud króla. ''Lecz 
Uriasz położyl się w bramie domu kró
lewsl-.iego razem ze wszystk imi sluga
mi swojego pana. a du swojego domu 
nie pus:i.ectł. 10 ł doniesiono Dawidowi: 
Uriasz nie poszed l do swojego domu. 
Dawid ka za l więc powiedzieć Uria
szowi: Czy nie odbyleś clalel-i ej drogi"' 
Dlaczego nie poszedle~ do swojego 
domu·.1 " Uriasz odpowiedzial Dawi
dowi : Skrzynia Boża. Izrael i Juda 
przebywaj~ w s załasach . mój dowód
ca Joah i wojownicy mojego pana 
obozują w otwartym polu. a ja miał
bym pój ść do mojego domu. j ek pić 
i obcować z. mojq żoną"' Jakoś 7y" 
i jak żyje dusta twoja. że tak iej rzeczy 
nie uczy nię: c Rzek i wiec Dawid do 
Uriasza: Zatrzymaj się turaj je:;zcze 
dziś. a jutro cię odprawie;. ł zatr:i.yma ł 

się Uriasz w J.:ruta lemie rrzez ten 
clzier\ i przez dz i er\ następny. 1' Dawid 
zaprosi I go. aby jadł i pil u ni0go. i u pil 
go. Wieczorem wrzed ł. aby s ię rolo
żyi.: n~ ~woim po~laniu wrat ze -.ługa
mi "wojego pana. Lecz du swojego do
mu nie puszedl. "Rano napis;d Dawid 
list do Joaba i poslal go rrzez Uria
sza.1; W tym li śc i e zaś napisał tak : Po
stawcie Uriasza na sarnyrn przedzie. 
gdzie bitwa je>! najzaciętsz<J. a potem 
odstąpcie ud niego. tak by zos tal ugo
dzony i poległ. "' A gdy Jo:tb oblegał 

miasto. postawi! Uriasza w miejscu. 
o którym wiedział. że tam są najdz ie I· 
niej si wojownicy. 17 Gdy zaś wojowni
cy wypadli z miasta i w"zczęłi walkę 
z Joabem. poleglo kilku z jego lud 7. i . 
z wojowników Dawida. zgin ;1ł t eż 

Uriasz Chetejczyk. " Wtedy Juab wy
słal posłar\ca i kazal Dawida powiado
mić o calym przebiegu bitwy. ''' I dal 
poslańcowi takie polecenie: Gdy zlo
żysz królowi spnP.vozdanie o całym 
przebiegu bitwy '" I zbierze w cedy 
w królu gniew. i powie do ciebie : Dla
czego podeszli ście tak blisko do mia
sta. aby s t oczyć bicw(' Czy nie wie
dzieliście. że strze lają z muru? ~· Któż 

co zabil Abimelecila. syna krubbosze
ta"' Czy nie kobieta. która zrzuciła na 
niego górny kamień mły risk i z muru. 
i on zginął w Tebesry Dlaczego pode-

szliście tak blisko muru·.1 Wtedy po
wiedz: Tak że Uriaoz Chetejczyk. twój 
wojownik. zgi n:1ł. '' Posłaniec po
,zedł. a gdy przybyl do Dawida. clo
niósl rnu o W'\Z)'\ tkirn. l czym wysła ! 

go Joab . '' I powiedział posłaniec do 
Dawida : Mężowie ci mieli zraz.u nad 
nami przev.•agt: i \vyq·Ji nnprzeci\\1 

na, w gl<1h pola. leC? potem my ode
pchncliśmy ich aż ku wej śc iu dobra
my. 1' Wtedy jednak łucznicy z.aczęli 
strzel ać do twoich wojowników z mu
ru i niek rórzy z wojowników króla zgi
nel i : zginq l takie twój wojown ii-. 
uriasz. 1' Dawid rzeki cło poslar'ica: 
Tak powie,z Joabowi: Nie martw 'ię 
t ą ~pra w~. gdy7. miecz pożera raz cego. 
ra z innego. \\l1móż twoje natarcie na 
miasto i zburz je' W cen sposób doda
waj rnu otuchy.> f\ gdy żona Uriasza 
uslyszala. że Unasz. j ej m4Ż ąi nąl. 

opłakiwała swego mę7,a. ' Le L: l gdy 
przeminęła Laluba. posiał Dawid 
i sprowadzi! ją do swojego domu. 
f ZU>tała jego żon4. i urodzila rnu sy · 
na. Lecz ten rostępei-. 1-t óry popelnił 
Dawid . nie podobal si<; Panu. 

Prorocku nagana Da "' ie/a 
i jcf!O pukut;l 

12 Wredy Pan posbł Natana do 
Dawida. a ten. rrzys zedł szy do 

niego. rrnwiedział: 
w rewnym mieści e bytu dwóch 
m~i.6w, 

Jeden hogaty. a drugi uhngi. 
' Bogaty miał bardzo w iele 
U\vleC i bydła. 
' Ubogi zaś nie mial nic oprócz. 
jednej małej owiec zki. 
Krór'I nabyl. I żywi I j4. a ona wy
ro..:; I a u niego 
Razern Z Jego dztcćmi . 

Z chleba j ego jada ta . z kubka je 
go rita. 
Na ł onie jego sypiala i była mu 
.1ak córka. 
'Pewnego razu przyby ł do rrn;ża 
bogatego podróżny. 
Ża l rnu bytu wziąć z.c "''oich 
uwrec czy z.e swojego bydła. 
Aby je przym1clzić d la podróżne-
go. 
Który do niego przyby ł. Wziąl 

więc ow ieczkę tego rnęż.a uho-
gie go . 
I ją prz.y rządz. il dla tnęża. który 
do niego przybył. 

·' Wredy Dawid wybuchnql wie lkim 
gniewern na owcO'o rnęża i r7..ekt do Na
lana: Ja.ko 7yje Pan. że na śmierć zao,lu

gujc mąż. który tak post<1pil. '' Za 
owieczkę zaplaci w czwórnasób. dlace
go że ta.k<1 rzecz uczynił i Le nie mial li
tości. 7 Wtedy Natan rzekł do Dawida : 
Ty jesteś tym mężem . Ta~ mówi Pan. 
Bóg Izraela: Ja cię namaści Iem na kró
la nad lzraekrn i Ja cię wyrwałem z n;

ki Sau!J. 'Dałem ci dom twojego pana 
i żony twojego pana na twoje tonu. da
łem ci dom Izraela i Judy. a je,liby to 
było za mało. byłbym dodał ci j eszcze 



nadto. 9 Dlaczego więc wzgarcl z il eś 

słowem Pana. popeln iajqc Lio w oczach 
j ego9 Uriasza Che1ejczyka zabiłeś mie
czem. jego 7.011ę w7.i;1leś sobie La żonę. 

jego za.; zabileś m ieczem Ammoni 
tów. 1

" Teraz już nie ods tąpi miecz od 
twojego domu po wszystkie czasy. dla
tego 7.e mn;;i wzga rdziłeś i w1iąłc .~ 7.o
n~ Uriasza Chetejczyka. aby była two
ją i.oną 11 Tak mówi Pan : 010 Ja wzbu
dzę -. Io w twoim włas n ym domu. 
pr-.eciwko tobie. na twoich uczach. za
bi o rę ci 1woje 7.ony i dam je innemu. 
i będzie z nimi obcowal w blasku tego 
s l ońca. 1 ~ Ty wprawdzie uczyniłe.ś 10 
potajemnie. Jajednak uC?yn ię to wobec 
całego Izrae la i przy blasku ,;101ica. 1.> 

Wteuy rzeld Dawid do Natan'1: Zgrze
szy łem wobec Pam. Nata11 zaś rzd,I do 
Dawida: P"n równiei. odp u~cil twój 
grzech. nie umrzesz. '" Ponieważ jed
nak czynem tym zbe::-;i'.cześc deś Pana. 
przeto syn. który ci się urodz.il musi 
um17eć . 1' Potem Natan poszedł do 
swojego domu. Pan za~ ugoc\Lil dz.iecit;. 
któ1·e żona Uriasza urodz iła Dawidowi. 
i ono zachorowało. 1'' Wtedy Dawid 
bLigal Boga 1.a dzieci .;cic111 i pościł Da
wid. a gdy przyvedl 11;1 noc do domu. 
l eża ł cal<) noc na ziemi. 17 Gdy zaś przy
st<tpi li du niego ,1ars1 jego dornu. aby 
go podnieść z ziemi. nie chcia ł wstać· 

i nie 'Poży ł z nimi posilku . "Siódme
go dnia dz iecię zmar ł o. Slud1.y Dawi 
da hali "' powiedzieć mu. i..e dzicci c; 
nie żyje . rn yś ldi bowie111 Jeżeli oto. 

póki jeszcze dziec i ę 7.ylo i my mówili 
śmy tlo niego. on nie <;!ucha! naszego 
głosu. 10 jakże mamy mu powiedzieć. 
że dziecię nie żyje . Gotów jeszcze zro
bić sobie co.\ zlego. 1'' Lecz Dawid <;po
s t rzeg ł. 7.e jego s łud zy szepcz4 między 
sobą. do111y '1ił się wi~c. że dziecię nie 
.i.yje. I zapy tał Dawid "'oich s ług: Czy 
dziecię m1arh' A on i odpowiedzie li : 
Zmarło. ' " Wtedy Dawid podniós ł s ię 
z ziemi. umył si<;. namaśc ił. zm i enił 

swoje sza ty i poszedł do świąt yni Pana. 
aby rnu oddać paklon . Potem powró
ci ! do swojego domu. poprosił o posi 
łek. a gdy rnu go podano. spoży ł go. ~ 1 

Wtedy rzek li do niego jego s łudzy: Co 
ma z naczyć to. co uczyniłeś» Dopóki 
dziecię ży ło płakałeś i pościłeś . a gdy 
d? iec ic; zniarlo. podnios łeś sic; i spoży
!e; pos iłek' '',\on odpowiedzial: Do
póki clzicciG żylo pościlern i płakałem. 
gdyż myslalem sobie: Kio wie 0 l'vlo7.c 
Pan zlituje s i ę nade mną i dziec ię będzie 

ży ło"-' ' ·krn1. z.aś. gdy zma rło. po có7 
111am pościC.' Cz.y mogę je jeszcze 
przywrócić życiu .·.' To ja pójd~ za nim. 
a nic ono powróci do mnie. :' Następ

nie Dawid pociesza ! Baiszehe. s'Nojq 
7.onG. przyby ł do niej i obcowa ł 1. nią 

Potem ona u rodziła syna. któremu 
nadal imi.:; Salomon. A Pan go milowa!. 
'' ł poruczy! go opiece I\ a tana proroka. 
a ten nadal mu imię Jedid ia (Um ilowa-
11y przez Pana) ze wzg l ędu m Pana. 

i li S:im. 11- 12. 25! 

Gotthold Ephraim Lessing ( 1729 - 1781) 
„Był zołoż.yciele11 nowe1, orygina ł e1 nic 1eck1e1 literał ry.. 1ego 

wszyst ich utworach w czuwa się wiei q spo l eczną myśl , ten sam postępowy 
humoniz n 1 t ę sa mą „dobrą nowinę" , dla któ rej on „ pros owo/ ście ż.k i" ... Jego 
styl jesl odobny d o stylu rzymskich budowli : no1w i ększa t rwolość przy 
największej pros o ie ... " (Heinrich Heine) 

Zos!ug1 Lessinga dla sceny niemieckie1 są olbrzymie, był nie tylko pierwszym 
wyb i nym dr motop1sorz m, o le 'okle 1 eolog1em i leore ly iem teatru. Jego 
Dromalurg<a hamburska odegroło w swoim czasie rolę nowolo rskq i do dzi ś 
uchodzi zo klasyczne d71e ło teatro logi i zow1erojqce odkrywcze sformulowo n10 
w zakres ie ilozolii dromołu, smoku esletycznego, istoty 1ra g 1czności, jok równ ież 
w zak res ie rcg ul gry ak torskiej („myśl enie wraz z poetq " ) Pro pagował 
narodowy chara kter !eo ~> . zwołczol mod9 I ancuszczyzny, vlegon ie wpływom 
poetyk i Boilea u, k losycys yczny gust do Rocine 'o i Corneil le' ów. Bl 1zsi mu byli 
Sz kspi r i Molier, o ze wspólczesnyc Didero t. Tok samo bow1e1 jok pisor7 
francusk i uważał , że boholeromi dra o tu owi ni być zw kii - podobni do 
widza ludzie, o nie wyłq nie poslocie s łorożylne czy <rólow1e lub rycerze. 
Będąc prz dstowicielem d oj rza łych lot wie u oświecenia , Lessi1 g troktowol teo tr 
jako „ kaza lnicę" ema ncypującego się mie s1czoństwo niemieckiego, zwolczo l 
ws zelkie prze1owy evdolizmu i zocofo. io politycznego . 

No scenie de bi utowoł w ł 7 48 r. , o le jego pierwsze sztuki nie odniosły 
o kiego riumfu 1ok pierwsza ,,trage io m1eszczo ·ska" v"fslo ·1iono w 1 755 r.: 
Miss Sara Sampson. Minna von Bamhelm s o ło si ę pier,vszym a rcydziełem 
niernieck ie1 komedii , milia Golotli bylo żar li wym pro teslem przec iwko 
przemocy możnych 1 godną ooprz d n iClką lnl1yg i i milośeJ Friedrich Schille ra. 

Jo1po ężn iejsze i no 1 g lębsze d zi eło alon mędrzec - rozgrywające si ę 
w Jerozolimie w okre ie wojen krL y7owych - idee ludzkości i toleroncji 
przcdklodo nad różnice rasowe 1 relig ij ne 

{zo Stonislow "1orc2ok Oborski, 
Przewodmk reatrc ln y, War tcwo 1991, s. 225-6} 
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