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Fr11der11k Schiller 1759-1805 

FRYDERYK ENGELS 

NIEMCY 
PRZED REWOLUCJĄ FRANCUSKĄ 

DaW'Ile Niemcy mane były w tym czaisie Pod narllW'ą Swiętego Cesal'
stwa Rzymsk:ilego Na:rodu N:erriieck:Dego ii składały ·ę :r;Bóg wie iJ.u ma
~h państewek, k:ró1eetiw, elektoratów, \księstw, arcy.księstw. wiellkicll 
księstw, ksiąsltewek, hrabstw, baronlid i wolnych m iast - jedno nieza
leżnie od drug.ieg<>, a wszystkie pod.leg.le władzy, o ile i1Jaka istnialia, co 
jedn.alk me miało już m iejaca od wU.eków - iaesarza li Sejmu Rzeezy. 
Nieza.leżn<lŚć ty.eh państewek lęgała tak daleko, że w tkażde-j wojqlie prze-



c.iwko „arcy-wrogowi" (na:luralf11io Francji) n!ekióre z nich sprzymierzały 
si<: z królem Francji · prowadziły ohvat:'tą wojnę praeciw wł.a.memu 

~wl. Sejm Rz.eg-zy, w ktln skł.ad W'Chtodzi.ły delegacje wszyislkkh 
tych państewe'k pod przewoc!n iclJwean kanclerza ~ który mial 
ograiticzać władJzę oesaa-za - obradmvlalł stJa.]e, .I1tle dochodził jednak 
.nii!gdy do jakliichikolw:iiek, chocey ;n.awet in.ajbard:ziej pazbawiocych z:oa
c.zenia tre7iUltaitów ... J ak. llla}WiękE.zy bałagan i :nam ieszaa:iie były wskutek 
tego na porządku d:ziiennym. Rzesza, wewnętrznie rozbita zarówno 
w czas.le wojiny j.ak i pokoju, pi-z.eży1a w okr.ewe od RefonTI.a(!j do 1789 
roku smreg wojen domowych„. Szwajcairtila U1Zysk.ail".a PoZWQlenie n.a unie
zależnienie się od Rzeszy; w ,tycll 1wal"ll1llk.acl1 Belgiia ~testamentem 

Karola V przek.arLain.a H iszpaa'lli!i; a. wsz.ysllkim tym krajom powodzilło &ię 
lep iej po oderwaru:.u od Ndemiec. Do tej postępującej :zewnęttrznej 

ruiny R2let;a;y dochodmiło jak naJWoięk.&ze zamiesz.aatie wewnętnne. Każde 
.książątko .był.o d1a swoi.eh podd'81lyclJ. k.r\\lli.ożerx:zym i samowolnym de 
spotą. Rzesz.a ni.e t.ricm.czyła się nigdy o 'prawy wewnętnne lk.tórego
kol"'.'iek :ze swO!dl pańslw, prócz tego, że utw-OrZyła .trybun.ad: (Sąd Ape
lacyjny Rzesrzy w W tz.larr-), mający rozpatxywać zarż..a·l.enia prawne pod
danych praooiwko 1kh pa.nom; a.le szlachetny &w .trybunał talk soI:dnie 
zajmoW!ał &Lę tymi procesami , że rnie sły.s;z.ano inigdy, .aby choć jeden 
z nkh został i'O'l'.Strzygm ty. Trudno wprost uw~erzyć, jakich okrucieństw 
i a!któw samowoli cllopU62lCzadi filę wyn iośli ks~ęta w s l:.oolmku do S\VOich 
poddanych. Książęta ow i, żyjący tylko dla swcxi.ch preyjemnost.ek i roz
pustnych '\vybryików, ze.z.walali woóan rndlnis.trom li u.rzędrukom państ1.1:0-

wym na kauiy de:,potyczny gwałt : wolno im wobeo tego było, ~ na
ra.żen.i.a się n.a j.aiką:kolw1ck karę, poniewierać ruesu::zęśliwym ludem -
Pod jednym tylko warunkiem: ażeby napełniali skarb swego pana 1i za
pe<w.niahl jeg ha.remowi uewyczerpa.ne dostawy pięknycll kobie.t. Rów
nież i sz.liachta, o ile nie by · niezależna, lecz Podległa władzy króla, 
biskupa lub księcia, .nawykła trakLować lud z pogardą większą od tej, 
jiaką okazywała psom, 11 wyciskała z pracy swo'ch poddanych tyle p le
~. ile tylko ro.ogi.a - podd.ańslwo bylo bowiem wtedy zwykłym 
w Nti.emczech 2.Jawistiem. żadnych oonak. wo.lnOOci n' było również 
w rt.aJk zwanych szunmie wolnych mWl6t.a.ch R.ze.;Tzy, l bow)em rządzil L 

z jeszoi.e wd,ęlmzą tyranią : burm · -trz i samoobier.alny senat, których 
u:rzędy stały się z biegiem wieków tak samo dziedzlczne j · korona 
cesairsika, Nic nie d orównuje hacn.i.ebnemu post,ępowaniu tych ma-Jych, 
~h arys lokratów li z.ais.Le nie dano by w '.ary, że tego rodzaju 
było J;l01'ożenlie Niemiec pnzed pięćdziesięc.ilu laly , gdyby pamdęć o nian 
!l!ię żyila jeszcze wśród wielu ludzi., k tórzy przypominają .><>bie U! ci.asy, 
l gdyby nie ~ to potwierdzenia ootek aulorytclów. A lud! Co 
mówil l ud na ten s ian rzeczy? Co czynił? A 'Wlięc ml.s.c7.ań&llwo - owi 
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' kochający p ' niądz burżu - znajdQ\vało ę w tym ustawicznym 1.a-
mieszaniu źródło dobrobytu, Włledz;Gło, że w mętnej wodzie najlep'iej 
łowić cyby; pozwalało się u · k.ać : braiai:, poru •w,ai mogło mścić się 
na swoicll wroga<:h w sposób godlly ieb;e; zemsta za .:norzone bezprawie 
potegala na tym, że oszukiwcilo ono swych ciemiężycieli . ZjednOC'Lona 
z ludem burtuazj n mogłaby obruić daw.re władze i zbudować ~o 
na nowych podstaw. eh , tak Wl.ośnie "ak tego cz~ściowo dokonała burżu
<nja ang el ka w laiach 1640-1688 i jak zamierztłła właśnie tego dokona~ 
bw·żuazja fra.ncu.>k.a. Ale niem.i.eoka burżuazja ole miała t akiej energti, 

Pomnik Goethego i Schillera w Weimarze 

n'.e pretendowa.łla al.igdy do takiej odwagi ; wlediliała, że Niemcy niie -są 
niez:ym innym, jak kupą gnoju ; urząd7JH:a &ię jednak przytuln.Le w tej 

kupie gnoju, sama był.a bowli.em gnojem i dobrze ·ę jej wiodło w cieple 
ola<:zzją.cego ją gnoju. L00mvi pria(:ującemu nlJe dzlal się na!(m}iast 
gorzej niż obecnie, z wyjątk!iem chlopstw.a, które było przeważnie pań
szczyźniaaie li które nie moglo nic z.dzi,ał,ać bE'Z pomocy miast, U6taw:icz-
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nie iJ:>owjem kwateroWlaiło po wsi;a.ch wojsko z.aciężne, grożą-ce krwawym 
9th.tmi.endem każcllej próby buntu. 

Tuk i.e oto było poło:ilende Niiemiec pod komec asta.tniego stulecia. Cały 
krnrj był wegetującą rrw;ą 1Zg!Młimy i odra.i.a.jąoego upadku. Nikt nie 
02JUł się dobrrz.e. Krajowe 1rzemiaśło, handel. przemy.sł li. ro1niobwo skua-
czyły się dio osł.:attec:z:ności· ; chłoipi, II'Zemieślnicy i wllaści.o!ele manufaktur 
odic.ruwaili podwójny ucisk - krwiGŻerczego l"Zl\dU i- złych lilnfteresów. 
521.aochta i ks.: ążęta 'Wliózieli, że - mimo wyzyku podcLa.nycti - dochody 
kh nile Jn.Qgą W1211."0S:fląć n.a tyd.e, by mogły dotrzymać kroku icll ciągle 

roon.ącym wyidatkom; wszystko było .na opak; powszechny bezwład opa
nował cały lkiraj. Ani. oświ.a.ty, and. środków odd:z.iaływania n.a. umysły 

ma.s, ara wolnej prasy, anli. ducha obywatelskiego, .an.li 87Je1"szego handlu 
z iil'lillYmi. km.jami - nk, tylko niikczemnooć i soblkost'WQ. Cały 11&.'ód 
prrzesią·lmął pospoli!tym, pelrz.a.jącym, 111iko2'Jemnym duchem kramarstw.a. 
Wszystko się p!Tl.e'Żyło, rozpadło, zm:er7Jało szybko db ruiny, i nie było 
IllalW'et na.:jsł.aibszej inadziie.i na j.alkąś pomyślną :zimilanę; n.arodowil n ie s lar
ozalło s.i!ł nawet in.a to, by uprząbnąć trupy ~eh ilnąty.tucji. 
Jedyną nadzńeją zmiany na lepsze doetmeiga.ło się w literaiturze k rajo

wej . Ta h.a!n:iebna pod 'W!l.ględem po1:iJty>cznym li. społec:z:inym epok.a była. 

zaa-arziem wielską epoką alberatucy niemieokńej. Około 1750 roku urodzili 
się rwsr.yecy mistnzowtite duch.a niemieokiiego, poeci Goethe i Sch·iller, filo
zofowie Karut i Fichte, a mledwi.e dwadziił:!śc:La. lat późn lej - ostait.ni 
w.iie1:1ti meWirzyk ruemieck, Hegel Każde godne uwag~ dzilelo tego ok.re61l 
tchnie duchem oporu i buntu praec)w całemu gpolłecrr.efistwu niemiec
kiemu - takiiemu, jakim było wówczas. Goethe pisrze: Gotz von Berli
chmgen, dramatyczny hold, rzłożony pamięciu buntownika, Sch iller swych 
Zbójców, w kltórych sławi S7ll.achebnego młod2li.eńca wypowiadającego 

otwaritą WICY.ill'lę caiemu &połeczeństwu ... 

Fragmenty Listu Pierwszego Do Redaktora 
„Northern Sto.r", z dn:ia 15 października 1845 r . 
Fryderyk Engels. Sprawy niemieckie. K · i ą ż
k a i W i e d z a 1950, str. 7 - 10, 

IRENA BOLTUC-STASZEWSKA 

vV OKÓŁ ,.ZBÓJ c: ÓW'" 
Ta studencka tragedia jest data, w historii lud3kofri. Gdy jq wysta

w;~no dnia 13 stycznia 1782 roku w Mannheimie, u c:....-ynilo; biednego, 

maleg-0 chirurga, ukrytego w glębi loży, w.yraz~cielen~ u~::~ć calego n~: 
rodu. Schiller stal się zdobywcą serc, poniewa.: rzueil swiatu germ.a 
skiemu dziki okrzYk wolności - PO\Viiedział francusk i poeta, Henryk 
Rougon w 150 roczni.cę u.rcxl..z.Ln F.ryderyk.a Sd11illlern. 

Aby d:zJiś w pel.ni :z.rozumieć 
rewolucyj.ność chillerows.lcieh 
„Zbójców", mw;iany cofnąć s · ę 

myślą w owe „mroki feud.a 
liz,mu", k1iedy w miniaturo
wych ksiąstewkach niemi.ee
ik,ich mairionet:kowi książęta 

zupełnie n~e 1m air ionetkowo i 
mi nu.aturo'.VIO .trizymali w że
laz:ne j obręczy crządów abeolu
tys tycznych .swoich biednych 
pod(i.ainyeh. Bunt przeciw .ty

r.ainii, pr.zeoi!w feudalnym rzą
dom był w końcu XVIII wie 
ku hasłem śmia1łym i postę

powym. 
Na ka.roie tytułowej wyoo

J11i·a „Zbójców" znajdujemy 
protest „In tirannos" 
„Przeciw tyranom", 1a w sen
tencH ł.aic i ńs~iej czytamy : 
„Czego nie ulecza, lekarstwa, 
uleczy żelazo; czego nic ule
czy żelazo, uleczy ogień" . 

Schiller występuje tu przeciw 
chorobliwym sbo.sunkom s.po
łecz.nym, które uleczyć mogą 

już jedynie środlki radykalne . 
Tragizm u tworu, tra®imm jego 
bohat.ei=a polega n.a tym, że 
'tyeh środków irad yJrnlnych 
autor nie zna1jduje. Bunt jed-

<:-----m!!!!!l!!!!9) 
~in ...cd,lmfi tl 1 

\.'\) Ił f tt I f hen, 
lf 

Karta ty tutowa I wydania 
,,Zbójców" z 1782 r. 

5 



nostld: przeciw tyranii musi skończyć się fiaskiem, próba obalenia bez· 
prawia przy pomocy nowego gwałtu prowadzi do tragicznego końca. 

Pierwszy wie1ki .protest rodzącego się romantyzmu przeciw absolutyz
mowi i przeżytkom feudalnym nie mógł wyjść jeszcze poza protest mu
ralny, protest jednostki, wyrażający się w jej uc:eczce od rzeczywistoki. 
A'1e n.ie zapominajmy, że 170 llat temu sam protest, sam bunt był już 
rewolucją, był wyrazem dążeń i marzeń uciśnionych rzesz społec.zei1-

stwa, choć droga tego buntu okazała się ślepą uliczką. Dlatego premiera 
„Zbójców" była wielką datą w historii postępowej myśli ludzki.ej, dla
tego i dziś darujemy wielkiemu autorowi wszystkie naiwności roman
tyczno-zbójeckiej opowieści porwani płomieniem woilnościowym tyrad 
Karola, jego gorącym protestem przeciw wszelkiemu uciskowi: 

„Niech mnie postawią na czele takich, jak ja, a Niemc11 zrobię 
repubtiką, wobec której Rzym i Sparta będą klasztorami mniszek" 

-woła młody, zapalony student. Za własną niezawinioną krzywdę 

i ikrzy;wd~ wszystkich uciśnionych wy~owiada wojnę całemu spobec-Leń
atwu. 

„Mój duch c=ynów spragnion11, mój oddech wolności.„ O, czemu.t 
nie mogę w ca.lej przyrodzie za.r zewia buntu rozniecić, powietru, 

ziemię i morza przeciw temu hien rodowi do walki poprowadzić". 

Romantyczny bohater zrywa wszystkie więzy, łączące go ze s.połeczeń-
11twem, st<i•je się tylekroć opiewanym „szlachetnym zbójcą". Nie ma 
chyba narodu, który by takiego szllachetnego raz:bójn1ka, mściciela 

krzywd społecznych w. tradycji s.wojej nie :znalazł. Mamy i my naszych 
ludowych Jam.osiików i Ondraszków, co rabując bogaczom, biednym 
:zdobyte skarby rozdawali. Mamy w literaturze, prekursora Karola 
Moora - osławionego Robin Hooda, a w szeregu sławnych zbójników 
staaii-e Rinaldo Rimaldini·, a może i Franciszek Villon ... 

„On dla rabunku, jak my, nie zabija 

- pow.ie o Karolu jego towarzysz, Razmann -

Ale niechno wywącha DZIEDZICA, CO SWOICH CHŁOPOW 

JAK BYDŁO OBDZIERA ZE SKORY, albo dostanie w łaP11 hul
taja ze złotym galonem, co prawem frymarctzy i srebrem pluje 
w oczy sprawiedliwości, albo innego panka podobnego pokro3u. 

Człowieku. Wtedy jest w swoim żywiole .•• " 

R-ewolucyjność Schilliera nie polegała tylko na odważnych hasłach, 

po stokroć bardziej postępowe było ukazanie fi aska idei ow,rch sławio
nych przez epokę „Burzy i Naporu" samotnych buntowników. W os,t&t
nlm akcie ·tragedii nasz bohater zawoła z rozpaczą: 
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Ryciny Daniela Chodowieckiego do „Zbójców" z 1783 r. 

„Zamiast druzgotać tyranów, male strącałem pigmeje... O, glv.

piec ze mnie, żem chcial ohydnymi czynami świat upiększać, 

a bezprawiem utwierdzać prawo. Nazywalem 'to zemstą i prawem ... 
I oto stanąłem na krawędzi okropnego żywota i z rozpaczą widzę, 
że DWOCH LUDZI TAKICH JAK JA CAŁY MORALNY SWIA

T A PORZĄDEK ZE SZCZĘTEM ZNISZCZYC ZDOŁA. Nie w mo'" 
jej mocy losy dziejów zawrócić ... " 

Przedstawicielem w naszej tragedii świata feudalnego, świata tyranii 
i despotyzmu jest brat Karola, Franciszek Moor - uosobienie wszyst
kich najgorszych cech charakteru. Niektórzy krytycy uważają jego 
charakter wproot za nieprawdopodobny. Okazuje się, że n:e od dzi5 
istnieje schematyzm. W „Zbójcach" nie :z.najdziemy nic innego, j ak 
dobrze nam znanego „bohatera pozytywnego" i „negatywny, czarny 
charakt-er" i to w o ilJeż bardziej kontra,;towych b<:lrwach, tyle że z nie
bylejakim talentem odmalowanych. Dewizą Franciszka jest: .. prawo 
prawem, pęd pędem, silę silą się niszczy. Prn w o zaw.~~e pr::y zw ucięzcy". 

Przy t-,fIIl S_chiller obdarza swego bohater~ nie tylko wszystkimi zbrod
niczymi cechami, lecz także swoistą filozofią. Sam autor pisał do dy
rektora mannheimskiej sceny, Daiberga, :.":.e Franc:~zek „za wiele filo-
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zofuje, czym musi zrazić i zmęczyć widza". Filozofia to na pr~wdę 
swoi sta - „człowiek powstaje z błota, w błocie czas jakiś leży, bloto 
jego dziełem i w blacie jego koniec. Btoto kalem ludzkiego przeznacze
nia ... " 

„Schiller byl naszym największym poe,tą liberalnym, to rzecz pewna, 
przeC'zul on, że po Rewolucji Francuskiej nastanie nowa epoka ... " -

pisał Fryderyk Engell3 . Liberalizm Schillera - to nie tylko potępienie 
feudalnych przeżytków w układzie społecznym, to także odważne wy
stąpienie przeciw obłudzie ówczesnego kleru. Antykleryka1ne akcenty 
znajdujemy w wielkiej scenie z księdzem w lasach czeskich i w innych 
fra gment.ach sztuki. Np. Schweizer w ten sposób usprawiedliwia rabu
nek kośc.iola: „Po co w kościele takie gałgany. Znoszą Stwórcy, który 
drwi sobie z itych tandetnych kramów, a dzieciom jego kaią umierać 
z glodu ... ", u Karol dodaje : „nauczają o miłości bliźniego, a przekleń
:: twami wypędzają za drzwi osiemdziesięcioletniego ślepca ... " 

• • • 
„ZBOJCY" są p ierwszym utworem scenicznym młodziutkiego poeiy. 

Nic więc dziwnego, że wykazuj ą powa:żme braki zarówno w motywacji 
p~ychologicznej akcji. jak też w samej budo,wie utworu . Schiller 
wpra wdzie pis.al do Dalberga, że „zbójca Moor powinien stać się na 
scen ie epoką, bo - pomijając pewne momenty filozoficzne, niezbędne 
barwy cal cgo obrazu - wszystko w nim jest akcją, jest pełnym plastyki 
życiem„." 

Na~ jednakże rażą owe długie i dziś mało zrozumiałe dywagacje filo
zcficzne, przeciąże.nie utworu długimi , monologicznym•i opowiadaniami 
o tym, co si<: działo za sceną itp. Dlatego w .naszej realizacji scenicznej 
zdecydowaliśmy się na poważne opracowanie utworu. I t.ak zrezyg·no
wal iśmy z postaci Pastora Mosera, którego religijno-filozoficzna rozmowa 
z Franciszkiem, osłabiająca wartkie tempo akcji ostatnich scen sztuki, 
na P~ wno nie wzbudziłaby już dz! żywszego oddźwięku . Skreśliliśm; 

Spiegelbergowi część jego przydługich li zbyt nudnych opowiadań, zosta
wiając opowieść o psie, o zdobyciu klasztoru mniszek i częściowo 

o „poborze zbójeckiego rekruta" ; skróciliśmy poważnie opowiadani~ 

. schweizera, Rollera ~· Schufterlego; monologil Karola, a szczególn !e 
filozoficzne rozważania Franciszka musiały ulec dużym skrótom i zmia
nom. Usunęliśmy zupełnie 3 scenę aktu I między Franc:szkiem i Amalią, 
która nic nowego nie wnosi, a przedłuża i tak rozgadaną sztukę. Prze
&tawiliśmy dwie sceny aktu III, przez co uzy9kaliśmy większą płymność 
akcji „zbójeckiej" i scen pałacowych. Zrezygnowaliśmy wreszcie, choć 
z żalem , z postaci Kosińskiego. Decyzja fa nie była łatwa. Niestety Ko
sii1ski poza nowym opowiadaniem o bezprawiach czeskiego władcy, 
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opowiadaniem bardzo długim i skomplikowanym, nic do akcji nie wnosL 
Jego opowiadanie jest tylko niezbyt udaną próbą motywowania decyzji 
Karola, wydaje nam się jednakże, że w tej i tak niezupel'l1ie jasnej 
sytuacji: scenicznej moitywy decyzji Karola w jego ówczesnym nastroju 
p.5ychicznym są zupełnie wystarczające. Zachowalliśmy przy tym frag
menty tyrady Karola ero Kosińskiego. 

Tak wygląd.a rejestr najważniejszych zmian i grzechów realizatorÓ\V 
w stosunku do oryginału. Poza przytoczonymi wyżej motywami i ko
n 'ecmości•ą skrócenia dla inaszej widowni tego i itak długiego przedsta
wienia - w pewnej mierze usprawiedliwHają nas informacje prof. 
Z. Zygulskiego o zmianach tekstu, d okonanych przez samego Schillera 
dla teatru w Mannheimie. Opracowując „Zbójców" dramaturgicznie nie 
1.naliśmy tych relacji, tymczasem okazało się, że w większości wypadków 
byliśmy z autorem jednomylśni. I tak SchHler w tekście prapremiery 
usunął całkowicie pos tacie Pastora Mosera ·i Schwarza, skrócił wspom
nianą scenę 3 aktu I i połączył ją ze sceną pierwszą tegoż aktu ; wyrzucił 
w większości opowiadania Spiegelberga i fragmenty „dialektyczne" 
z monologów Francis1..ka. P onad to rozbudował postać Hermana, mo
tywując szerzej jego nienawiść do Moorów, jemu też a nie Danielowi 
zleca Franciszek zabicie Karola w akcie IV. Inne zmiany związane były 

z chęcią zamaskowania rewolucyj,nego charakteru utworu . I tak prze
niesiono akcję do r. 1495, grając sztukę w kostiumach „rycerskich", 
z Księdza Zll'ObionQ „Komisarza". W zakończeniu Franciszek stawał przed 
sądem Ka.rola i był strącony do lochów zamkowych, a Amalia gi·nP,ła 

z własnej ręki. 

• * * 

„Zbójców" Państwowy Teatr im. Jaracza wyst.awia w związku z ogło
szonym przez Swatową Radę Pokoju uroczystym obchodem przez .::aiy 
świat kulturalny 150-lecia śmierci Fryderyka Schille r a . Uważamy pna 
tym, że w roku romantyrzmu polskiego powinn iśmy przyswaj ać ~aszej 

publiczności i naszemu teatrowi '11iegrane od lat, a prekursors.kie dla 
polskiego romantyzmu utwory •największych poetów niemieckich . 

Nasi romantycy bym gorącymi wielbicielami i tłumaczami Schillera 
W Roku Mickiewiczowskim zacytujemy sąd naszego wie.szcza o „Zbó;

cach": 

„Szyler jest od dawna moją jedyną i najmilszą lekturą. O tra

gedii Reiber nie umiem pisać. Zadna nie zrobiła, ani zrobi na mnie 

tyle wrażenia''. 
IRENA BOŁTUC-STASZEWSKA 



STANISŁAW DĄBROWSKI 

POCHÓD "ZBÓJCÓW" 
PRZEZ SC~ENY POLSKIE 

Dnia 13. I. 1782 r. szare, małe afisze zwabiły w Mannheim widzów 
na 5-tą ppoł. na prapremierę tragedii młodziutkiego poety Fryderyka 
Schillera. Intendent teatru National Bilhne, radca Dalberg, rekliamował 
starania swe i nową wspaniałą wystawę. Franciszka zagrał znakomity 
August Wilhelm Iffland, pan Book - K arola, pani Tosca111V- Amalię. 

I rozpoczął się pochód tej sztuki przez sceny niemieckie i zagraniczne. 
Bywały trudności z cenzurą, nie wszędzie się też znal.lazł wśród artystów 
- Franciszek. Najmn '. ejsze szmiry objazdowe straszyły tą tragedią po 
miasteczkach widz ów, co nam uwieczniają stare, humorystyczne, m'.>
nachiojskie „Fiiegende Blatter" w zabawnych rysunkach i dowcipach„. 
Patrzę na urocze małe rycinki, miedz ioryty rylca Daniela Chodowiec

kiego: ilustracje do „Zbójców" z Gotajskiego Teatra1m~go Kalendarzyka 
z 1783 r. Artysta przekazuje nam szereg scen z smu:klymi figurkami 
o pseudoklasycyzującej linii, na t lle oschły,ch, zimnych wnętrz pałaco
wych czy romantycznej leśnej gęstwiny. 

Amalia strojna w modny w6wc2la.'l „caraco", to czule nachylona nad 
chorym st<ircem, to znów wymierza ostrze sz;pady przeciw potworowi
Franciszikowi. Wszystkie sceny cechuje grrecma, uprzejma, konwencjo
nalna poza, z wyjątkiem tej z 5-go aktu: strzał nad <trupem ojca'. Bar
dzo dalekie są te wi'Zje od okrnpnie wykrzywionych na scenie rysów 
Iffl.landa i jego grofutie czerwonej peruki, wywołujących wrzaski prze
rażenia, omdlenia na widowni„„ 

Na prapremierze w Mannheim afisz głosił, że traged ia dzieje się 

w Niemczech, w roku, gdy cesarz Maksymil'an wieczny pokój dla kraju 

ustanowił. 

Gdy w 1870 r. Teatr Rozmai,tości przygotowywał wznowienie przy 
pomocy artystów malarzy Lessera i Gersona, zwrócono się z zapytaniem 
do teatru w Berlinie, w jakich kostiumach grać ,,Zbójców", stosując się 
do ohzymanej informacji wzięto stroje z czasów Wallle:nsteina. Z cie
kawostek należy przypomnieć, że z n iemieckich akt orów Karol Seydel
man, Ludwik Devrient ~ali obie role w tym samym wieczorze, gdyż 
bracia nie .spotykają się na scenie. 

Gdy w XVIII wieku na scenę warszawską wszedł Schiller „Don 
Carlosem" ii „Marrią Stuart" w wykonaniu niemieckich aktorów, to 
„Zbójcy" pod <tytułem „Rabusie" ukazali się pierwszy raz po ,polsku 
21. I.1803 r. w obsadzie: Aloizy Zólkowski, ten najpopularniejszy komik 
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Jan Królikowski w roli Franciszka 
w „Zbójcach" w r. 1868 

grał Franciszka Moora, Marcin Szymanow -Iti- Karola, Józef Nacewicz. 
- Matksyntiliana. Oburzony na ainonimowy utwór recenzent Gazet11 
Warszawskiej ,nazywa tragedię „potworem dramatycznym„. tworem za
palQnej imaginacj.i. i gŁowy zbytnim schekesperizmem zajętej.„ wiele 
osób dziwiło się, że podobna sztuka znaleźć mogla tlumacza". Gra alcto
rów .zadowoliła krytyka, którego zdaniem uniesiony zapał herszta rabu
siów, Karola „mocne i szkodliwe na słabych umyslach sprawiał11 wra

żenie". 

W 1805 r. 1 stycznia wznowiono „Zbójców" w przeróbee La Mar
teill.liere'a pt. „Robert dowódca rabusió w", powtórzono 24. I. i dano 

20. VII. w Kaliszu. 
Gdy Jan Królikowski p ierwszy ra~ odegrał tylko popisową scen1: 

z V aktu z Danie:.iem (Jan Chomanowski) 7. VIII. 1847 r„ powtórzonll 
w tym roku 3 razy, wiemy tyle, że na premierze był 2 razy przYTWolY

wany, 
25. IX. 1865 r. na dochód pogorzelców grał gościnnie, niestety już po 

niemiecku, artysta ówcześnie drezdeńskiej sceny, Bogumił Dawison; 
artysta warszawskiej opery, Jan Koehler, partnerował mu po niemiecku 
w roli Daniela. O Dawisonie w tej r.oli pisał LeWestam „ odbija się o~ 
iwietnie od czczej, napuszystej deklamacji, czysto tylko liryczne;, w któ
re; Niemcu szczerze lubują. D. skłania się do realizmu, szybk:ie tempo, 
pierwia&tek rasowy łączy się ze szkolą jrancuskq" . Zadziwia krytyka 
w tej roli wca1e ,nie antypatyczny wygląd tego mistrza plastyki mimHti. 

W 1866 r. Lewestam oglądając kreację Królikowskiego we fragmencie 
!I aktu ma pewne zastrzeżeni'a. Chwali oryginalne, nie naśladownicze 
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FRYDERYK S CHILLER 

"" Z B Ó ..I C Jl' "" 
Dramat w ; aktach 

Przekład w oparciu o tłum. M. BUDZYŃSKIEGO 
i opracowanie dramaturgiczne IRENY BOŁTUĆ - STASZEWSKIEJ 

MAKSYMILIAN panujący hrabia MOOR 
KAROL } . . 
FRANCISZEK Jego synowie 

AMALIA EDELREICH 
HERMAN, syn szlachecki z nieprawego łoża 

SPIEGELBERG I 
SCHWEIZER 

os o by: 

FELIKS ŻUK OWSKI 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 

EMIL KAREWICZ 
OLGA BIELSKA 
WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS 
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ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 
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ANTONI ŻUKOWSKI 
JERZY CWIKLIŃSKI 
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ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ 
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STANISŁAW ŁAPIŃSKI 

DANIEL, sługa hrabiego Moora 
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ZBÓJCY 
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traktowanie ro~i. ale ani charakteryzacja, bynajmn:ej nie odrażająca, ani 
styl modlitwy, jakby triumfalnej, ucieczka przed wpadającymi zbójami, 
styl gry, zbliżający charakter do granic szlachetniejszej natury, nie 
odpowiadał krytykowi. 

W 1866 i 1868 r. Królikowski i Jan Chęciński (Daniel) grali tę samą 
scenę 6 razy. F. H. Lewestam w „Klosach" 173 i 174 w rellacj1 z wieczoru 
z 15. X. 1868 r. w którym na scenie uwiel'lczono KrólikowskieJo gałąz
kami lauru i dębu, rozbij.'.! rolę Franciszka na tmy fazy: obłudy, buty 
i skruchy. Ostat-nia ma z całej tragedii najwięcej „gorącej akcji, a tym 
samym efektu". Plan tej s1.tuki nazywa surowym, treść: „nieokrzesaną 
Lub potworną, język nienaturalny" widz·i w niej „uganianie się za efek
tem", stwierdza, że całą tragedię przen!.ka akcja niezmiernie ożywiona, 
a bardziej jeszcze „prawdziwe uczucie". Sądzi, że olbrzymie powodzp
nie, towarzyszące sztuce, powoduje „zajęcie patologiczne, jakie budziła 

w widzach treść samego przedmiotu". Zaznacza, że Schilller chlaszcze 
„bez litości wszystkie instytucje rodzinne, społeczne, państwowe". 

Króbi1kowski swe mistrzostwo nikczemności i zgrozy opiera na uż.rciu 
trainych dróg do ludzkiej ufności. Ty•tana zbrodni, istotę nieczłowteka, 
pófuoiJka cLemności ukazuje nam :t.wiązacriego jeszcze, choć z. daleka, 
z ludzkością. W przedostatnich scen.ach 5-go aktu całkiem oryginalnie 
Królilkowski „lamal swą duszę w jeden okruch za drugim, i nikl tak 
w oczach naszych szybko, lubo stopniowo, bo stopniowo jego szatańską 
istotę luzowll.la odpowiednia cząstka topniejącego w skrusze ;. we lzach 
człowieczeństwa". W finalie tragecHi użył KrólilkQwsk.i samobójstwa, jak 
w oryginale autorskim, nie idąc po linii sceni'cznych zmian. 

Józef Rychter w roli hrabiego Moora =lazł szczęśliwie wieliropańską 
dumę uączoną z tkli'wośaią rodzinną. Sliabiej zacysował figurę Karola 
- Jan Tata:rkiewicz, brakło mu siły u uczucia. Widać na premierze in.a
cze~ St<Jlpe traktował rolę Szpig;e!lberga (pocZciwie rubaszny!), skoro 
w rok później ten sam :krytyk nie szczędzi mu pochwał. Schweoizera grał 
dobrze J. Grzywiński, Kosińskiego - W. Piasecki. Cały ensemble wy
kazał jaskirawo nieobycie się naszych aktorów z tragediami tego pokroju. 

ówczesne uwie1lbicn'.e Kdlikowskiego w tej kreacjń miało swe odbicie 
podczas jubilem:zu. Oto :fragment wiersza zJ;oźonego mu w ten wieczór 
w hołdzie: 

DziS jest dzień glodowy, 
W którym za pracę i ducha i ciala 
Do stóp .twych pada wieniec wawrzynowy 
Spojrzy! a jeśli nie starczy Ci chwala, 
Weź nasze serca-Fidiaszu wymowy! 

Wacław Szymanowski resumując (Tyg. Ilustrowany Nr 43, 1868 r.) 
wrai.€1l'lia w;downi dawne i ostatnie, stwierdza, że ów fragment tylic.o 

14 

Boleslaw Ładnowski w roli Franciszka 
w „Zbójcach" w roku 1888 

kiedyś grywany dzirałal jakoś na nen.vy: słynna modliltwa, strza.ły, ogień 
bengalski... dziś gdy się gra całość, w 5 akcie sporo znudzonych opuściło 
widownię, zwłaszcza ci z foteli i lóż, osądziwszy, że „to nudne jak lukre
cja'', ok1aski do końca sypał tylko rozentuzjazmowany paradyz i galeria. 

Szymanowski zachwyca się wykończonymi szczegółami gry Królikow
skiego, jego ruchlliwością fizjonomii, g:ętkim głosem, rzadkimi mocnymi 
wybuehami, a jedook w edle tra<lyej i zakulisowej w tej roli ~ zer
wał sob~e struny głosowe. Powolne konanie starego Moora, to przykry 
ciężalr dla wlirlza<, Rychter umiia.ł unatura.lnić tę postać. J. Chęciński 

grał Hermana,, Tatamewicz - K.acrola, Sailomea Palińska - Amalię. 

Dnia 30. XII. 1863 r. debtutowł Bolesław Lesrz.<:zyński w roli Karola 
(przybywszy do Tuapsa.y z Lubl!:n.a), zanuoono mu sikażoną akoen.tem 
dykcję, chwiadono wspaniialy choć surowy głos. 

Nde popisał się Stanisław Wardzyński, alk!t.or prowincjonalny, biorąc 
na· swój debiut w War&zawie ,rolę Karola. F. H. Lewestam przy okaozji 
tej :recenzjd. wyI<aża :z.a:chWY1ty nad grą K·róliikowski go „O tym Franzu 
Moor wieLkiego o,rtysty możnaby cale tomy napisać, wyraźmyż przy
najmniej glęboką wdzięczność za to święto duchowe, którego ucz11nU Ms 
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uczestnikami. Pan i Palińska miala wiele momentów nadeT szczęśliwych, 
- rolę Spiegelberga tak jak obecnie jest grana , uważamy za jedną 
z najcelniejszych lcreacji p. Stolpego . (KlosY Nr 225 I. X. 1869). 

DI11ia 17. IX. 1870 r. w Tea1lrze Wielkim w Warszaw;Le, wystąpiła w roli 
AmaliH pierwszy !l"a.z Modrzejewska, jak p;s ze F . H . Lewestam, a1by swym 
cmn1jącym zja wisk.iem, bezmiarem kobiecości gołębiej, je6Z<.'Ze bardaliej 
skontragtować postać zlego demOl!la w kreacji~ K·rólillwwskiego. Karola 
pierwszy raz zagrał z powodzenf.em Swierzewski, Schweizera po Grzy
wińskim - Tatark;ewicz, Dam."e - urzędową osobę. 

Dnia. 21. X. 1870 debiutował amant prow.incjonalny, eksta.ncerz, Alek
sa.n.der Kwia1tkowski w ro1i Kai"Ol.a., wykazał walory głoou 1i intel.igeneję. 

Widown.ię ocw.0row,ała Modrzejewska , pożegnam.ie HektOira li Androtnar
chy PI'ZY .akompa.niam€-ncie hady wypowiada „gtosem pelnym ognia, 
łez i myśli". -. 

Na warszawskiej f,cenie MaiksymiJ1ian.a grał od 1863 do 1864 W. Rapac
ki, wyjątkowo Stł"omfeld, Ka,rola w .tym okt"esie Ta;t,arkiew'.ICZ, zasad
ni-ew Leszczyński , w 1884 - Kotarbiński, Franciszka zalW'sz.e - K!l"Óli'
kowski, Amalię - P.al 'nowskai, Nowakowska, Ma.roello i lf. Ladn.owska. 

Dnia 4. II. 1927 r. Teaitr Na·rodowy wys.l·atWił w reży-serllii T . Trz.ciń
skliego, w dekoracjach W. Drab ika tragedię w ob6adzie: J. Chmieliń&ki 
- Maiksymil.i.ain Moor, J. WęgJ.iZ.yn - Karol, W. Brydziń.srki - Franei
szek, Z. Jaroszewćlka. - Amalia, J. Z "eliński - Dam.i.el, res?Jtę ról gra.I.i: 
E. Solarski , A . Szymański, J. Szymański, T. SkairżyńskJ., Mys?Jkiiewicz, 
F. Norsk1i, A. Żabczyński, J. Zejdowski - urzędowa osoba. Na plan 
pierwsrzy wybida €ię rola Ka.rola „Pochód uczuć byl pochodem ze szczytu 
na szczyt, powiększając sztukę poezji, ze slów jego szedl wiew roman
tyczny". (A. G . Siedleck !, KuTier Warsz. r. 1935). Na. kreacji! Brydz.iń
skiego zadężył balast ·tradycji tej roli, krępują<: jego poozukitwania. 

N a 'kr .a ko ws k 1i ej scenie premiera „Zbójców" pod tytułem „Karol 
MooT, czyli rozbójnicy w lasach czeskich", dana była na benefis Szymoll.1, 
Włlodlka - Fratneiszeik, 14. Il. 1825. 

W 1829 r. 23. VI. zeepół lwowskii, goszcząc w Krakowie, grał tragedię 
z A. Benzą - Karol, W. Smochowskim - Framdszek, Kamińską -
Amalia, był -to arty~czny sukces. 25. V. 1843 r. J. Rychter grał Maksy
mi1iana, I. Chomiński - Karola, A. Ladnowski - Francliszka, A. Pique 
- Amalię. 

Dyr. Meoiiszewsk il w seri ! Sch'illerowskich przedstawień wznowił 
10. I. 1843 r. „ Zbójców" na benefis J. Króli!k:owsik1Łego, który p ierwszy 
raz zagrał swą najsłynniejszą później rolę Franci:S2lka - przedstawienie 
powtórzono 2 razy. 
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Józef Węgrzyn w TOli KaTola w „Zbójcach" w roku 1927 

w 1852 r. 22 kwie~illia dano o'bsa<lę: Hubert - ~a·ksymalilan, J. Ka·~i-
._,_~„.• K.a!rol A Lin:lwwskii - Fr<:neiszek, B. Linkowska - Am.ah a , 

Ch"""'" - • • C -r „ wpa-
Lirnlk.owsOOi miany tu jaikio kom'ik, z.dain.iem spra;woz.daiwcy „ ~asu , 

d ł , odd:iiwi<>i'ki tych Tól. W la.tach 1853, 1857, 1859 z nowych 
a czasem w "' . ~ Karol 

sił ujirzano: Król:ikow<>kie go - F•ramciszek, A. !aink-0 . ego :--- · 
w 1860 :gościmnie grał tu J. Kró1ikowski, entuz1astycznno przy1mowany, 
._,_ · 1864 .obok mego J. Szymań.ski' grał Ka rola, któremu cenZW"~ 
l"""' 1 w • . · K · · oweJ gporo .tek.&tu z. roli wycięta. Za A . Skorupk1 ~ S. oz.mLaJila w n 
obsadzie 11. XI. 1866 r. z W. Wolskim - MaksymH'·an, F. ~dą - ~-
rol w o~~~~,,.im _ F·rainoiszek, H. Modrzejewską - Am.aha, wznow1e

' · ... ~ · · 1 g ifepe:rtu-
ru·~ Zbó3"c6w" odniooro sukces, stało się to .pozycJą ze az.ne o . 

'" " · żd · Mod · ewskleJ 
ail"U do 1885 if., prawie w każdym sez.<JIIl!ie. Po odJe zie I"ZeJ • 
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AmaJiię grywaiły: B. Wolska, W. Nowakowska, L. Parmiaka, H. Ładnow
&ka, H. Marcello, A. RakieWliaz.owa (gościnnie), A. Kałużyńska 1892-3. 

Po Rapa.ok.im :rolę objął z powodzeniem B. Ładnowsk i , później A. Pod
wyszyński, R. Żelazowski, E. Rygier. !Z nac>tępców w 1rolli Kairola po 
z~ Bandy -..vybij.a.ł się Ze1azovJski i W. Sob:C6law. 

W 1882 M. Frenkiel ~ał Henn.ana, a 1884 Rollera, tę rolę od 1890 
grał L. Solski. W Nowym Teatrze „Zbójcy" 13. X . 1895 otrzy
maJ.i oOOa.dę : M. Zboiński - Maksymil'an, J. Ko' arbiński - Kam, 
E. Ry:~ - Franciszek, L. Senowska - Ama,1ia1, L. Sols.ki - 8,pi.e
ge1berg. 

W 1898 17. I. R. Zelaz.ow&ki ~a;ł gościnn '.e - FraincL~. L. Stępowski 
- Ma!k.symilian.a, St. K.naike-Zawadzk.i - Ka.rol.a.. W 1900 M. T.ara
silewtiicz grał Karola, J. PopławskL - Frand:'s.z.ka, H. Arka win - Arna.Idę, 

oraz A. Zelwerowicz - Mosera. 
-21:-xII. 1904 w przedstawioniu dla młodz:ieży ukaza~i &ię w. Kosiński 
- Ka.rol, J. Osterwa - Griimrn, J. Węgrzyn - Raz.m.airm. 

27.1. 1923 II'. w ·reżyserili Z. Kułakowskiego W. Braick.i - Ka4"0il w. Kira-
6ni()Wieak.i i W. Miia.rczyńok:i (Firanciszek), J. Zmijew'Ska - AmaLia, Mi.aa-
ozyński przewrzeszczal rolę, a Krasnm 'eok!i odnalazł właśdwą nu'tę 

d 'Sl'l.Cl'Lel"OŚĆ. 

Dobre przyjęcie krytyki spotkało przedstawienie 8. XII. 1934 r. w re
żyserii Kartowskiego (zarazem dookonałego wyikonaiwcy Fł"aru: !ISZk.a.), 

W. Nowaikowski grał Karola, R. Wrońs.k.i. - M.aksyrniJdana,, Z. J~oo:z.ew
sk.a - Amalię. 

Teatr w Ł od .z i w drugiej połowie XIX w. dbał o repertU&" klasycz.. 
ey niemieok!i, prarwdo:podobnie z powodu konkurencjti na ówczesnej sce
nie iniiemiedkti.ej łódl7lkiej. Od 1867 II'. wchodzi na polBk:i. afilsz „l'ntryga 
ł mUo.łć", odtąd prarwie co irok gro.n.a. „Zbójców" pierwszy dał d(yr 

Aleksander Oannanlirand 18. XII. 1870 .r. z Marią Bendową (Amalia), 

Alieksandrern Kwialllkowskim (Karol). W 1886 7 majai wystawliil: ich T<>
ma5Z SmO'brydci:. W 1887 r . przyjechał do Łodzi.i na występy alkilxllr k!ra.
kowskiej, lwowskiej 1i wriedeńSk.iej sceny JulLusz O.slkair Eisenbet i wy
stąpił na ni.emi.eokitej łóclz.killej scenie w roli FrćlllliciB.zllm Mooira, ai rrua 
polskiiej rolli Mfillern. (..,Intryga t miłość"). W tym roku Sarmaticus 
w aait;y.kule w Dziem1~ku Łódzkim obwrza się n.a &tarą kurtynę w Teatrze 
Vilk.tooi,a., na której wtidnieją p00tacie Goethego i SchUlerai, malowane 
„fiLT ech.t dev,tsche Lodz", a powinina jego zclaaU.em zdobić pollsiką scenę 
podiobiama Fredlry. 

DyT. Józef Teksel daje 3. II. 1888 :r. „Zbójców" z gośdlnnymii wys~ 
mi B. Lad.nowskiego. Za dyr. Juliana G.rabińBkiego gra. gościnnie 
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18. VIII', 1888 
1

r.' Bol. LCS7-czynski. W stałym Tea trze łóelzk.im ~ dyr 
l.uc. Kosa.ol~K1eg~ 17. II. 1889 r. występuje Rom n Zelazowski, z.a dyr. 
Luc .. Dobrzans·k:e go 24. VIII. 1890 x. E e law Bolesbwsk i. za dyr. Ka
~la ~opczewsJc 1 ego 24. X . 1890 li 20. II. 1891 r. Ga br. M~a grała Ama
lię, Joze! PopławSk.L - F.rand s2lka, Kopczewsk,i - Karnla. za dy;r. Cze-
6ława. Janowskiego 2~ . . III. 1892 gości..'l.ny wys'.~p R. Zela~&k.iego, 
Amailii.ę grała Fel. Róz.a.nska. Dnia 15. XI. ,i 26. XI. H. Marcello .g:ra 
gośainnie Amalię. 

„Zbójców" dał dyr. Michał Wołowskl1 29. XI. 1895 i 2. II. 1896. w 1896 r 
26 kwi.ztma wyi51tąpH 1gośc'.innie St. Knake-Zawadzki za dyr. Cz. Ja~ 
n~~!?g~. W ostatnich swych latach dyrckc "1 Michał Wołowski dal 
„Zbo3cow' 13. XI. 1896, 5. II. i 7. III. 1897, a w 1898 28. V„ 3. VI., 16. IX. 

V:- .Poznan1-u „Zbójców" wystawiił w 1805 r . (wrzesień-paździem:ik) 
WoJrnech Bogusllawskii. ze swoim niemieckim zespołem warszawskim. 

Po dłu~!ej Przerwiie Jul Pfeiffer. dyr. krakowi.s.kiego 1teatru, goszcząc 
w ~o~u W. 1844 r . w [eaie, wystawj~ tu tragedię z Janem Króhikow
skun w Jego świetnej krieaeji. W 1852 r. 29. VI. Teatr krakowsk!i Toma~a 
~heł~owslcilego ~ „Zbójców" z K. Hubertem (stary Moor), J. Kali
cilńsJcun (Karol), A. L!lnkowsklim (Franciszek), B. Linkowską (Amalrila). 
W 1868 r . 24. V. Teaitr krakowski Adama Skorupki wystawił „Zbójców" 
z W. ~ioliskim (Maksymilian Moor), F. Bendą (Karol), W. Rapackdm 
(Francns.zek), F. Nowakowską (Ama!Li!a), przy nich młody Bol. Ładnow
s~ ~źnlejszy Franciszek Moor, grał wówczas Spiegelbergia. Rolę Ko
dńsklie~o _z bNlku mężczyzn grały nieraz arfystld;, w 1869 r. 18 lipca 
M. Kwkińska przy powyż.stzej ob&adzie. 

. 9, XI. 1870 II'. Lech Nowakowsk:if wznowił utwór. 27. VI. 1871 r. Fran
c!kzka grał Konarski~ Amal!ę Nowakowska. 16. VII. 1872 r . gośai:nnie 
z ~rem krakowsk im grał J. Królikowski. 10. II. 1872 grał Franciszka 
~azmlierz Królikowskrl, aktor poznański!, 19. II. 1873 r. za dyr. Sarnec
Jdiieg10, Moszyński d! Benda zmi:eniali s~ rol.amii. 16. XII. 1875 r . Franci.sika 
grał Władysław Barącz, uczeń Dawj'sona, znany li n.a scenach niemiec
kich z tej roli . 15. IV. 1880 r . gościnn~e wystąp ił w roli! Karota w. Iwa
nowski. artySlt.a te~tr:u m !ejskli'ego w Harburgu. 3. IV. 1881 r. występ 
Rapackiego (FranCli.Szek). 24. XI. Kaz. KrólikowskJL (Franc.iSzek), St. Hiie
rowski (Karol), J . Otrembowa (Am.allia). 

~ 1892 r. gościl11I11ie grał Franciszka Edmund Rygier, który w 1896 r. 
obJął ~tr. W 1896 r. 20. X., 29. XII. M. Taras!ewicz (Karol), E. Rygier 
(Francusze~_>· W Audrain (Amalia). W 1898 K. Adwentowicz (Karol), Ry
gier (Francmek). Adwentowicz pierW!Szy raz Karola Moora grał w 1895 r . 
w Cięstochowie u Cz. Janowskiego. W 1900 r., 10 maja, Wł. Kosiński 
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Wojciech Brydziński w roli Franciszka 
w „Zbójcach" w roku 1927 

(Karol), Stan. Wysocka (Amalila), K. Adwentowicz (Herman), Rygier 
(Franciszek). W 1904 r. 17. XII. 5 riazy, 190:5 r. 28. X. 3 razy z Rygierem. 

W drugiej połowtie XIX wieku teatry prowlincjonalne 1i objazdowe 
często dawały „Zbójców", kasową atrakcję. 

Teatr lube 1 ski', baz.ując z imą na· miejscu, gra zwłaszcza za dyr. 
Pawła Ratajewi'cza w objazdach traged ię wiele razy. W 1869 w Radomiu, 
Kielcach. W 1870 r. 4 razy w Lublli1111:e, .tu w 1871 r. 3 razy. W 1871 r. 
w Wiarszawtie, w ogródkoWYm teatrze Eldorado, w Siedlcach, w Płocku. 
W 1862 we Włocławku <i w Eldorado, Piotrkowie i Płocku. Dyr. Jul. 
G.rabińskb w Lublinie grał od 1873 do 1875 r. 2 razy, Konst. Sulikowski 
w Tomaszowtie Piotrkowskim ti' w Opocz.n:e w 1874 r. Dyr. Miecz. Krauze 
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w 1875 r. we Włocławku, w 1876 r. w K ielcach ·i w s :edlcach, dyr . J ózef 
Ryback i' w 1877 r . w Łomży i warszawskim teatrzyku Alkazarze. 

W Lublinie wystawi : dyr. An.as.t. Trapszo w 1878 r. k 1879 r ., dyr. 
L uc. Dobrzański/ i Boi. Recki w 1889 .r . w Lubliinfo ś ·n n e tępy 
B. Leszczyńskiego. Dyr. Czesł. Ja.nowski, 1tu w 1890 r . Bolesław Marecki, 
w 1893 r. z go§ć. wyst. Boi.· Ład !'K>~"Sk·:ego, w 1895 r. z gość. wyst. St. 
!Cnakeo-Z awadzk'ego, dyr. H. L asocki 189911900 r ., dyr. Boi. Bolesławski 
1909 r. I dop:~o w 1920 r. zrzeszoode aktorów w mowno tragedię. 

W 1867 r. dyrektorowi J. Okońskiemu cenzura \V"Zbroniła wvstawieuia 
w Lublin.!'e „Zbójców''. . 

W Tor u n i u, w 1869 r. polsk: aktor Wł. Barącz grai Fram:tiszka 
z zespołem teaitru diemieckilego z Poznania a w 1873 r. polski zespół 
objarzdowy pod dyr. I. Kalicińskiego. ' 

W Bydgoszczy grano utwór w sezon ie 1925/ 26 r. 

Teatr w li 1 e ń s k chyba pierwszy llla polskiej . cenie 7..a dyr. Doml•
ntlka Morawsldiego wysbawił ,,Zbójców'' w 1798 r . p długiej przerwiie 
tj. w 1922 !l'". m dyr. Franciszka Rychłowsk"ego ujrzano tu traged i.ę. 

Na lwowskiej scenie „Zbó;c6w" wystaw:ł J. Nep. Kamiński, ich 
tłumacz 7. XI. 1817 r . z J. Nowakowskim (Maksymilian), A. Benzą (Ka
rol), W. Smochowskim (Franc.: zek) i Ap. Kamińską (Amallla). Dn~a 
8. V. 1818 r. Franc 'szka grał gościnnie Sew. Maliimowskli . Lwów podziwi.a! 
doskonałą grę Smochowskiego i .,szlachetnego grzesznika" Benzy. 
W 1824 r. w stałej obsadzie grała Ma.recka __, KosińslCego. Tr agedia 
pra\W.e co roku wracała na afisz, zważmy, że Smochow.:k i grał swą rolę 
od 1817 do 1871 r. 26. X. 1864 r. grał ją gościnn 'e J . Król ikowsk i, od
rębnlile od klasyc2J11ego poprzednika, grał w pełnym wyra21'e realizmu. 
W 1880 r. A. Podwyszyński' grał Maksymiliana, W. Woleńskli _ Karola, 
B. Ładnowskil • - Franchszka, T. Nowakowska - Amal ię Zauważyła 
prasa dnne , nowe ustaw:enie roli, oglądając. ponownie Królikow kiiego 
w 1882 r. gdy zadierał już cechy ludzkości, a uwypukla~ potworny 
charakter, tworzył z roli „abstrakcję". 

W 1888 r . .ziaiimponowal rolą Karola gość. B. Leszczyń ki , gdy R. Zela
zowskii grał - Franoimka, A. Żelazowska - Amallt:. w i-1.ałej później
szej obsadzli.e bxiali udz'iał S Hierowski (Karol), Franci.s2.lcł gra Il : Ład
nOW!Sk i, E. Rygier, J . Chrriielińskil, Ama.J.1ię - F. Stachowicz. 

DoJliero 28. I. 1933 r. Po długiej przerwie wz:now ' ł te tr tragedię w de
ko racjach i kostJiumach Pronaszki·, reżyser.: Radulskiego, z muzyką 

R. PałeStra (na moywach z XVIII wieku). W roli K rola - J. Strachoc
ki, Franciszka - T. B!aloszczyński, Amalitl - M. Malanowtcz tworzyli 
szczęśli'Wie dobrane artystyczne tmo. 

STANISŁAW DĄBROWSKI 



FRYDERYK S JIILLl1Jl 1?59 - 1805 

Fryderyk Schiller , jedE'n z najw:~k~z.ych poetów :rte m1ecld-ch, urodził 
się dni.a 10 Dis:! pada 1759 roku w miasteczku Marbach w W:rtem
ber giL Ojciec jego, Kasper Schill€r, był felczerem wojskowym w Mar
bach, potem w Lorch, wreszai'e w Ludwiigsburgu, gdzl.e młody Johann 
Chri!stoph FrL ri<:h Schii llcr , ukończył g1Illna7.jum. Zgodnie z wolą r<>
dz 'ców młody F ryderyk przygotawuje ię do zawodu pa torskiego. 
Nagta interwancja k ędi'a wirtemberskiego Karola Eugeniusza, zm ienia 
te plany 1 Sch iller m usli ws.tą pić do Ak>ademi : Wojskowej, gdzń.e p o
czą tkowo situdiuje prawo, a następnie medycynę. W roku 1780 SchlUer 
opuszcza wreszcie mury znl:ertaw'dzonej Akadem.iii., której żelazny 

rygor ' żo ·ci. k a dyscyplina dobne da ły ·rę młodemu poecie we 
:zmak.i · obej mu je s tanow isko klczera w pułku grenad lerów w Stull
garae. 

W cza ie ~tud:ów w Akadem\Ji Woj kowej w ielkie znaczenie dla dal
szego rozwoju młodego poeLy miało potajemne poznawan:e najwięk
sz eh arcydzieł l"lle r alury n :emieck.lej i światowe.i . W tym czasie czyta 
Schiiller utwory Klops.locka, Burgera , Goethcg>o, Lei~wi'b:a , Szekspira 
: wielu innych. Z tego sam ro krosu pochodzą jego pierwsze próby 
poetyclcle, j uż w r ok u 1777 rozpoczyna poeta pracę nad swoim pierw
szym dra matem, niad „Zbójcam " . „ Zbójcy" ukazują i ę w druku w roku 
1781 nakładem autor.n. Już w następnvm roku u twór ten zostaje wy
stawiony przez teatr w Mannheimie, kie rowany praez Dalber ga. P oeta 
potajem.cli.ie pnybywa na prapremiere do Mia!rmheimu, k>tóry leżał poza 
granicam · W~rtemberg:d. Oburzony ilym ksląże Karol za·kazuje Schll.le
rowi. dalszej dzialalnośct poetyckiej . Znając dobrze despotyzm księcia 
l obaw'tając się losu innego poety, Sch ubarta, k tórego z.a głoszone 

w w...:erszach 'idee wolnośC1ówe trzymaino przez 10 lat w strasznym wię

zieniu w Hohen-Asperg, Schiller decyduje si~ n.a ucleczkę. W nocy 22 
wrześn·e 1782 rok u ucieka poeta z przyjaa~lem muzykiem S t reiich erem 
do M.a.nnheimu. N !e tety, w Mannhe:i irue nie 2m.a jduje spodz iew an ej 
pomocy. Od tej chwili rozpoczyna się <tułaczka Sc}jillera po ksiąstew
kach niemieckich, k tórych w l::adcy nioe chcąc narai.ać się księciu w 1x
temberskiemu, nie rad1li w idzieli na swych terytor:ach ściganego poetę. 

C:.ężkie warunki m ater.i.alne, ciągłe nJebezpieczeństwo aresz.towan!a , 
nie mają jednakże wpływu na dalszą twórczość literacką paety. W tych 
latach pracuje on n.ad „Sprzysiężen;i.em Fieska", „Luizą MilleT" (pier
wotny tytuł „In trygi i mi!ości") i nad „D on Kar losem". W roku 1784 
wierny poecie teatr mannheimski wystaw •a „Fieska" i „Intrygę i mi-
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. , (..f•t ' ' • d . . b 
• Js~· , rt1\vnoczesn1e poeta wy a1e drukiem o ydwa u twory. w końcu 
l uż mku znRjd11j' wre zc..c stJly przytułek w Weimnn.e di;fe książe 
Karol Augu>t m nujc go i.dc4 dworu . „Sprzys 'ęienic .fi~ska" n·c ma 
~a ~enie wiclk ego powodzeni.a, za 1to tragedia miesz<:zailska, ,,Intryga 
l milo~ć", w kLórej Schiller p'ętnuje despotyzm książąt, ukazując reali -
tyc:rin·e konfł.lkt świata. feudaJ.nego ze świni.cm mi ·zcun1sk'.m; zdoby a 
obie w t~Lrze trwa łą PoZYcję. „llitrygę i miŁość" n.azwe póin .ej F..ng Is 

„pierws.-ym niemieckim polit yc::nym dramatem tendenCJ)j1111m". w roku 
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1787 Schiller kończy „Don Karl osa" i \V)'claje go drukliem w na ·tępnym 
roku utw~r te~ wystawi.a teatr w Mannhe'mie. Ut.wór ten uważany jest 
za ostatnie dzieło epolti „Burzy i Naporu" Jest to płomienDe oskarżei:tie 
feudalnych W1ddców absolulllych, przy czym obala wiarę n iedawnych 
czasów ośwliecenia w możliwość 1mu enia ,,szlachetnego władcy". 

W tych latach poeta dużo podróżuj , Jeźdz1' do Lipska i Drezna 
P~ez ld~a miesięcy r ed guje zasop' mo „Rheinische Thatia" J po
ś~vię~ Slę naukowym pracom historycznym. Pisze dzieło pt. „Oderwa
nie stę Niderlandów'· . W roku 1789 zoslajc profesorem historii na un.L-. 
we.rsytecie w J enie, a w roku następnym żeni! się z Charolol.Lą von 
Lengefeld . W tymże roku p.s.ze „Historię wojny Lrzvd.:iestoletniej" , 
rOZJ>QCZyna studia nad fillozo!!ą Kant.n i pisze szereg rozpraw filozo
!Ucznycb. W roku 1794 wydaje „Listy o estet11cznym wycltowanfu czlo
wii:>ka". 
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Wielkie znaczenie d la dal.szych dziejów poety ma. przyjaźń z drugim 
największym poet niemieckim, Johannem W-01ffgoangi.em Goethem. 
Goethego poi.naJe ooob:k1e 9 wrześni.a 1788 roku, przyjaźń obydwóch 
poetów i k h współpraca poetycka da.tuje się od roku 1794. W ·roku na
stępnym Schiller redaguje ~łsno „Die Horen" przy współpracy 
Goetheg , razem piszą poeci złośliwe satyryczne epigarnaty - „Kse
nie", ogla.sz.ane w „Abnana.chu Muz.". W latach następnych Schi:ll.er 
ipowraca do .twó.rozości liiteracldej. P isze w tym okresie ballady i wielką 
tryl®ę dramatyczną z dz.iejów Niemiec pt. „WaHenstein". W roku 1800 
wydade „Wallensteina" i pracuje nad nowymi dramatami - Marią 

Stuart" i ,,Dziewicą Orleańską" (dzieje Joanny D'M"x:). Z roku 1802 da
tuje się próba tragedii. .cmtycznej - „Oblubienica z Messyny", a z roku 
1804 ostatni w ie lki dra mat ·rewolucyjny osnu.ty na tle znanego podanLa 
szwa~rsk.iego - ,, WUh.elm Tell". 

Obok własnej twórcwści d.ramatyoC2.11ej Schiller, dużo tłumaczy. M. in. 
„Makbeta" Szekspira, ,,T urandot" G oz:z:tego il „Fedrę" Rae ne'a. Z jego 
baillad najbaircl.ziej znane są : „Rękawi.czka", „Nurek", „żórawi.e l blkusa", 
z innych wierszy: „Przechadzk a" i „Pieśń o dzwonie". 

Na wtiosnę roku 1805 &tan 7.drorwia poety 2ll'WllC7..llii się pogaa"SZ.a. Poeta 
pracuje w tym czasie nad wielk:im ~len z daliejów pol&co-rosyj
sk.k h pt. ,,Dymitr Samozwaniec" (Demetrius), niestety nagła śmi.erć -
dn ia 9 maja 1805 roku - nie poa:waila poecie dlokończyć tego a&ta.tniego 
dzieła. Schiller zost.a:je pochowamy we wspólln.ym wobhe i oopiero Po la
tach =ątlki j~ złoż.ooo w gro~ ~t 'W'eimwrskkh, gdue 
rówmeż spoczął i wielki Goethe. 

W bogatej twóre:z.ości d.ramaly<:7lnej i poety1cki.ej Fcyderyika Schillera 
znajdujemy obok ideałów h:umą.nia:mu, haseł ~j'llylch, bun.tu i pro
testu przeciw niesprawiedliwośaiom ustroju społecznego, p rzeciw :tYTanii 
i uoi.sk!Owi, p ri.eciiw de&Potycmej wł.adzy i ciemężen;j,u ludu - akcenty 
rozaz.a.rowanilia czy pesymizmu. J ego tw~ć jednakże była zawsze 
dTogowskaa.em d:1a postępowej myśli politycznej :nal'Odu niemieckiego 
w jego dążeniu do jedności .i wolności, bo jak powdedzial Bieliński: 

„w poezji Schillera wiecznie pulsuje jego serce żywą, płomienną 
i szlachetną krwią miloki do czlowieka i do ludzkości". 

J. s. 
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