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FRYDERYK SCHILLER 

RĘKAWICZKA 
przekład: 

ADAM MICKIEWICZ 

Chcąc być wodzem dzikich bojów, 
.Już u zwierzyńca podwojów 
Król zasiada. 
Przy nim książęta i panowie Rada, 
A gdzie wzniu:sły krąż:-ł ganek, 
Rycerze obok kochanek. 

Król skinął palcem, zaczęto igrzysko, 
Spadły wrzeciądze, ogromne lwisko 
Zwolna się toczy. 
Podnosi czoło, 
Milczkiem obraca oczy 
Wokoło, 
I ziewy rozdarł straszliwie, 
I kudły zatrząsł na grzywie, 
I wyciągnął cielska brzemię, 
I obalił się na ziemię. 

Król skinął znowu, 
Znowu przemknie się krata, 
Szybkimi skoki, chciwy połowu, 
Tygrys wylata. 
Spoziera z dala 
Burcząc na stronie przylega. 
I kłami błyska, 
Język wywala, 
Ogonem ciska 
I lwa dokoła obiega. 
Topiąc wzrok jaszczurczy 
Wyje i burczy; 



Król skinął znowu. 
Znowu podwój otwarty, 
I z jednego zachowu 
Dwa wyskakują lamparty. 
Łakoma boju, para zajadła 
Już tygrysa opadła, 
Już się tygrys z nimi drapie, 
Już obydwu trzyma w łapie; 
Wtem lew podniósł łeb do góry, 
Zagrzmiał --- i znowu cisze -
A dzicz z krwawymi pazury 
Obiega„. za mord m dysze. 
Dysząc na stronie przylega. 

Wtem leci rękawiczka z krużganków pałacu, 
Z rączek nadobnej Marty. 
Pada między tygr _ sa i między lamp rty, 
N a środek placu. 
Ma ta z t śmier.hcm rzecz~ do Emroda: 
„Kto mię tak kocha, jak po tysiąc razy 
Czułymi przysiągł wyrazy, 
Niechaj mi teraz r kawiczk, poda" . 

Emrod przeskoczył zapory , 
Idzie pomi 'dzy potwory, 
śmiało rekawiczkę bi rze. 
Dziwią · s ię panie, dziwią się rycerze. 
A on w zwycięskiej chw· e 
Wstępuje na krużganki. 
Tam od radośnej witany kochanki, 
Rycerz jej w oczy rękawiczkę rzucił, 
„Pani! Twych dzięków nie trzeba mi wcale". 
To rzekł i poszedł, i wi cej nie wrócił. 

1795 

.WOLF SOWINSKI 

FRYDERYK SCHILLER 

(fragmenty) 

Spośród trzystu państw i państewek niemieckich z osiemna
stego wieku księstwo wirtemberskie należało do tworów po
litycznych średniej wielkości. Nie mogło równać się z Pru
sami, ale zdec:·dowanie górowało nad tak miniaturowym księ
stewkami, jak Sachsen-Weimar lub Sachsen-Meiningen. Roz
ciągało się na przestrzeni około dwudziestu t~·sięcy kilome
trów kwadratowych i liczyło pół miliona mieszkańców. 

Wirtęmbergia jest piękną okolicą Niemiec. Na południu 
sięga do Jeziora Bodeńskiego i Alp Algawskich. Wartki Du
naj, który dopiero co opuścił stoki Szwarcwaldu, zatacza łuki 
wśród pogórza przedalpejskiego, a dalej - ku północy -
w Szwabskiej Jurze otwierają się malownicze i ludne doliny 
mniejszych i większych rzek. Za Jurą kraj opada upodobnia
jąc się coraz bardziej do pagórków sąsiedniej Frankonii. 
Jedną z najpiękniejszych dolin tworzy Neckar, płynący na 

terenie Wirtembergii północnym skrajem Szwabskiej Jury, 
by w innych już stronach wlać swe wody do Renu. Nad Ne
ckarem rozłożył się Stuttgart, stolica Wirtembergii. Miastecz
ko Niarbach, położone o mespełna trz~ ·dzieści kilometrów od 
stolicy idąc z biegiem rzeki, nie zasłynęło w historii niczym 
innym prócz tego, że stało się miejscem urodzenia wielkiego 
poety. 

Ojciec tego poety, Johann Kasper Schiller, osierocony 
w dzieciństwie, prowadził od najwcześniejszej młodości życie 
wędrowne, poświęcił się bowiem służbie wojskowej. Gdy 
w roku 1745 wybuchła wojna między Austrią i Francją o Ni
derlandy, był felczerem w najemnym pułku huzarów bawar
skich. Dostał się do niewoli francuskiej i powrócił do ojczyz
ny dopiero wtedy, gdy między stronami wojującymi stanął 
pokój w Akwizgranie. 
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Miał lat dwadzieścia sześć, gdy w roku 1749 zawitał do 
Marbachu i poślubił tam siedemnastoletnią Dorotę Kodweiss, 
córkę miejscowego oberżysty i piekarza. Zamierzał na stałe 
osiąść w miasteczku i zarobkować przy pomocy nabytych 
w wojsku umiejętności felczerskich, ale rychłe bankructwo 
teścia wygnało go znowu w świat. Poniósł straty i doznał 
szwanku na opinii jako bliski powinowaty bankruta, musiał 
więc szukać szczęścia gdzie indziej. Opuściwszy żonę i nie
spełna dwuletnią córkę, zaciągnął się ponownie do wojska. 

• • • 

Mały Fryderyk odziedziczył po matce wysokie czoło, rudą 
czuprynę i piegi. Gdyby mógł aż tak daleko sięgnąć pamię
cią, pozostałyby mu wspomnienia zakopconej sionki i jedy
nej, ciasnej parterowej izdebki, w której gnieździła się cała 
rodzina. Ale w Marbachu spędził tylko trzy pierwsze lata 
swego życia, więc wspomnień nie miał żadnych. Za to matka 
pamiętała, że nieraz w tym najwcześniejszym dzieciństwie 
ulegał konwulsjom i gdy leżał po nich bezsilny, już wtedy 
śpiewała mu i opowiadała pieśni i bajki ludowe, których nie
wyczerpane zasoby starczył:v jej na wiele lat później zych. 

Tymczasem ojciec wojował przemierzając Turyngię , Sakso
nię i Hesję. Nie zdobył ani laurów, ani pieniędzy. Z końcem 
wojny, uzyskawszy rangę kapitana, przyjął nienajzaszczyt
niejsze stanowisko oficera werbunkowego w wiosce Lorch 
i tam sprowadził rodzinę. Chłopiec podrósł już na tyle, że mógł 
pobierać pierwsze nauki w szkółce parafialnej u pastora Ma
sera, którego dobrotliwą postać zapamiętał sobie na całe ży
cie i uwiecznił ją później pod autentycznym nazwiskiem 
w Zbójcach. 

W roku 1766 Kasper Schiller przesiedla się z rodziną do 
Ludwigsburga, gdzie obejmuje stanowisko nadzorcy ogrodów 
książęcych, najlepsze i najzyskowniejsze w jego życiu. 

• • * 

Fryderyk rozpoczyna w Ludwigsburgu normalną edukację. 
Z cenzurą „obiecującego ucznia" kończy szkołę łacil1ską, czyli 
rodzaj progimnazjum, i marzy o studiach teologicznych. Ale 
tymczasem decyzja co do kierunku jego dalszej nauki zapadła. 
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bez liczenia się z tymi marzeniami, z których zresztą sam po 
latach szydził: „Na co bym wyszedł? Na magisterka z Ty
bingi". 

Ludwigsburg b~·ł drugą obok Stuttgartu, rezydencją ksią
żęcą. Tu i w pobliskim pałacu Solitude książę Karol Euge
niusz szukał wraz ze swą metresą, Franciszką von Hohenheim 
pełnej swobody zacisza, gdy nieprzystojnym trybem życia za
nadto wyzwał przeciwko sobie opinię publiczną. 
Był to skrajny despota i marnotrawca, którego panowa

nie - jak i panowanie wielu innych tuzinkowych książąt -
weszło do historii pod mianem „rządów metres". Sprzedając 
pułki swych poddanych Francji, usiłował jednocześnie naśla
dować u siebie przepych królewskiego dworu francuskiego. 
Nie trudno sobie wyobrazić, ile łez kosztowała w małym pań
stwie kaL:da perł . „Właśnie w sześćdziesiątych latach - mó
wi historyk Franciszek Mehring - widział Ludwigsburg roz
wiązłe marnotrawstwo tego szwabskiego sułtana, jego pyszny 
dwór złożony z dwóch tysi cy osób„. jego włoskich śpiewa
ków i t ancerzy, jego bale, koncerty, reduty, kuligi, iluminacje, 
fa jerwerki i polowania. A tymczasem nędznie sklecone mia
sto, w którym niejeden budynek już się walił, nim jeszcze 
podciągnięto go pod dach, było odpowiednim tłem dla tej 
złudnej wspaniałości". 

Zapędy tyrańskie księcia wirtemberskiego przejawiały się 
również w prześladowaniu wszelkiej myśli w olnej. Między 
innymi książęcą ofiarą był uczony i pisarz Jan Jakub Moser 
a twierdza Hohenasperg, widoczna n horyzoncie z ludwig
sburskiego parku, na dzie:=-:ięć lat zamknęła w swych murach 
poetę Daniela Schubarta. Ten właśnie poeta ukuł nazw~ 
„plantacja niewolników" dla Karlsschule, czyli szkoły Karo
la, w Ludwigsburgu, którą książę wirtemberski założył w ro
k u 1773 i ochrzcił swym imieniem. Chodziło przede wszyst
kim o wykształcenie i polityczne urobienie odpowiedniej ilości 
urzędników administracyjnych i medyków wojskowych na 
potrzeby księstwa. R.ekrutacja uczniów dokonywała się nieraz 
za pomocą metod przymusu. 

Przymusowo dostał się do tej szkoły czternastoletni Fryde
ryk Schiller. W dwa lata później przeniesiono ją do Stuttgar
tu, rozszerzono zatrudniając okc.ło pięćdziesięciu nauc„ycie li 
i przemianowano na akademię. W jej okresie ludwigsburskim 
Schiller studiował prawo, a w Stuttgarcie przerzucił się na me
dycynę, przy której pozostał już do końca. Akademia, przypo
minająca położeniem i trochę architekturą Szkołę Podchorą-
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żych w ł,azienkach, mieściła się w pobliżu stuttgarckiego pa
łacu książęcego. Sztychy współczesne ukazują nam - na tle 
dwu wzgórz uwieńczonych krzewami - trójskrzydłowy kom
pleks bud:-nków okalających dziedzińce, puste jak deptaki 
więzienne. Za to na tyłach przylegał do wschodniego skrzy
dła park książęcy, gdzie pośród drzew i łąk mieniły się dwa 
jeziora. Na jednym z dziedzińców stał - wysoko wzniesiony 
na piedestale - posąg księcia, którego otaczały symboliczne 
figury dobroci, szczodrobliwości, geniuszu i wielkoduszności. 
Posąg księcia stał poza tym w sali koncertowej, gdzie wycho
wankowie zbierali się na codzienne modlitwy. I podobizny 
księcia powtarzały się w audytoriach, zdobiąc nawet ciemne 
ławy szkolne. 

W związku ze swym pochodzeniem społecznym akademicy 
dzielili się na dwie kategorie: szlachecką i mieszszańską . 
Przynależnych do pierwszej nazywano kawaler ami, zepchnię
tych do drugiej - elewami. Elew Schiller sypiał w raz z pięć
dziesięcioma towarzyszami w jedn j sali, podobnie zresztą jak 
inni - młodsi i starsi - koledzy, ponieważ wysoka Karlsschu
le była zorganizowana na sposób ściśle wojskowy. Wszystko 
w ciągu całego dnia robiono na komendę. Nawet do sali ja
daln.ej maszerowali uczniowie w szyku wojskowym, na ko
mendę robili zwrot w prawo lub lewo, na komendę odma
wiali przepisaną modlitwę, na komendę siadali i chwytali łyż
ki do rąk. 

• * 

Wśród przemocy odbietającej człowiekowi p rawo do pro
testu i zamanifestowania swej indywidualności dusza bun
townicza doj rzała w Schillerze niezwykle szybko. Przyczyni
ła się do tego lektur.a dzieł dawnych i współczesnych. 

Z dzieł dawnych najbardziej zachwycały młodzieńca żywo
ty sławnych mężów ~tarożytnego Plutarcha, skąd szedł ku 
niemu powiew ludzkiej wielkości., budząc odrazę do otoczenia, 
c zego świadectwo znajdujemy w Zbójcach : „Gdy o wielkich 
ludziach czytam w Plutarchu swoim - mówił Karol Moor -
obrzydliwość mnie bierze na ten wiek ślimaczy„. Jasny ogieii 
Prometeja strawił się zupełnie, za to szukają płomieni z mącz
ki widłakowej, bengalskich ogni, przy których fajki tytoniu 
zapalić nie można''. 

Mimo zamków, rygorów i kar przenikała w mury szkolne 
i współczesność. Wiedziano, co się dzieje za obrębem „plan-

11 



tacji niewolników". System szpiegowski, który Karol Euge
niusz wprowadził do swej akademii wojskowej, osobiście wy
słuchując doniesień konfidentów, utrudniał obieg zakazanych 
książek, ale go nie uniemożliwił. Ci, których tresura fizyczna 
i duchowa chciała zamienić w wierne sługi prowincjonalnego 
tyrana, cz: ·tali dzieła na owe czasy światoburcze. I znowu 
z dokumentów wyłania się laskonoga postać elewa Schillera, 
który, zapomniawszy o spadających mu na czoło włosach ru
dych jak płomyki, suchy i przygarbiony, zaszywa się gdzieś 
w kąt umywalni i gorączkowo przewraca karty zakazanej 
książki, gotów ją w każdej chwili skryć pod fraczkiem na 
trochę zapadłej już piersi. 
Były to czasy ostatnich lat życia największego pisarza nie

mieckiego Oświecenia, Gottholda Ephraima Lessinga (1729-
1781), którego twórczość jest wyrazem dążności n iemieckiego 
mi szczaństwa do wyzwolenia się spod przemożnej władzy 
książąt feudalnych. W szczególności Lessingowska Emitia 
Galotti stawała do walki z przemocą i okruci ństwem takich 
władców jak Karol Eug niusz. O wiele bardziej jeszcze niż 
Lessing bu zyło się młode pokolenie pisarzy mieszczańskich, 
toteż nie darmo dziesięciolecie ich natężonej działalności 
(1770 - l 7f:O! nazywC:1 my „G l<r esem burzy i naporu". B:·ła to re
wolucja literacka, która obj ęła wszy tkie ziemie, gdzie dawał 
się słyszeć j ęzyk niemiecki. Historia literatury w;·mienia kil
kunastu nosicieli tej rewolucji - od Fryderyka Maksymilia
na Klingera, którego dramat, zatytułowany Sturm und Drang, 
dał nazwę całemu okresowi, aż do Gotfryda Augusta Burgera, 
autora znanej powsz chni ballady Lenora. Ale do dziesięcio
lecia „burzy i naporu" należy przede wszystkim wczesna 
twórczość Johanna Wolfganga Goethego. Starszy o dziesięć 
lat od Schillera, był już podówczas Goethe autorem Gótza 
von Berlichingen, dramatu histor: ·cznego osnutego na tle szes
nastowiecznych wojen chłopskich, i Cierpień miodego Wertera, 
powieści współczesnej, w której uwidoczniła się tragiczna roz
terka całego pokolenia. 

Historia literatury zalicza i młodzieńczą twórczość Schille
ra do „okresu burzy i naporu". Zanim jednak pod sam koniec 
tego okresu stanął w szeregach twórców, był żarliwym odbior
cą dzieł swego czasu. 
Około roku 1778 wpadło mu w ręce opowiadanie Daniela 

Schubarta zatytułowane Zur Geschichte des menschlichen 
Herzens (Przyczynek do historii serca ludzkiego). Było to od
krycie niemałej wagi, gdyż znajdujemy tu główne motywy, 
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dzięki którym powstali Zbójcy: n ienaw1sc między braćmi 
i ojcobójstwo. Sam Schubart jak gdyby zachęcał młodego poetę 
mówiąc w dołączonej do książki uwadze, że oddaje ją geniu
szowi, aby zrobił z niej komedię lub powieść, j eśli tylko z bo
jaźni nie zechce umieścić sceny w Hiszpanii lub Grecji, lecz 
śmiało podniesie jej kurtynę n a ziemi niemieckiej. U Sch u
barta nie ma jeszcze akcji zbójeckiej, ale stosunki panujące 
w Wirtembergii skłaniały nowego twórcę, by bunt przybrał 
tę właśnie postać. Przecież Schubart, którego szyderstwami 
poczuł się dotknięty Karol Eugeniusz, był już wtedy zamknię
ty w wilgotn:·ch murach twierdzy Hohenasperg, którą miał 
opuścić po dziesięciu latach udręki więziennej. Skorumpo
wany dwór budził odrazę każdego człowieka uczciwego. 

I jeszcze raz z dokumentów wyłania nam ::.i ę postać elewa 
Schillera pracującego uporczywie nad Zbójcami - manife
stem swej młodości. Szukał pretekstów, aby dostać się na izbę 
chorych, gdzie łatwiej można się było skryć przed okiem 
wychowawców. Pisał nocami, przypalaj ąc kosmyki włosów 
przy wątłej świeczce. Pragnął przemówić „pełnobrzmiącym 
głosem poetów", a t m czasem na każdy szelest za drzwiami 
musiał czem prędzej chować rękop1s byle gdzie i udawać, że 
pilnie studiuje któryś z podręczników szkolnych. Były to wie
czor r i noce żarliwe , podczas których „wyzwalał się z wszel
kich pęt". 

Lata szkolne dobiegały koń ca. W roku 1779 złożył Schiller 
łacińską rozprawę Filozofia i f i zj ologia, która jednak nie zna
lazła uznania władz szkolnych, poni waż młody adept m edy
cyny ważył się występować przeciwko uznanym autorytetom. 
Poinformowany o tym książę skazał go jeszcze na rok pob:du 
w akademii, ażeby „przytłumić jego ognie". Dopiero w roku 
1780, na zasadzie rozprawy O związku niiędzy zwierzęcą i du
chową naturą człowieka, otrzymał Schiller dyplom ukończenia 
akademii i stanowisko medyka przy jednym ze stacjonują
cych w Stuttgarcie pułków grenadierskich. Więcej niż skrom
na gaża wynosiła osiemnaście guldenów miesięcznie . 

Miał lat dwadzieści a jeden. Był autorem paru wierszy dru
kowanych w „Szwabskim Magazynie" i posiadaczem skarbu 
wykończonego rękopisu Zbójców . Nie znalazł wydawc~r, który 
by sfinansował druk tej tra&;edii, toteż - zaciągnąwszy nie 
pierwszą już pożyczkę - zdecydował się wydać ją własnym 

kosztem. Miarą panujących w ówczas stosunków może być 

fakt, że w t ym pierwszym w ydaniu Schiller przezornie nie 
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podał swego nazwiska, a jeszcze ostrożniejszy drukarz umieścił 
fałszywe dane co do miejscowości, gdzie arkusze tłoczono. 

Albowiem już motto brzmiało niebezpiecznie: „In tyra
nos!" - „przeciwko tyranom!", w przedmowie zaś poeta gło
sił: „J eżeli ktoś postanowił, że jego celem je t obalenie wy
stępku oraz pomszczenie religii, moralności i praw obywatel
skich na ich wrogach, ten musi odsłonić wyst pek w jego na
giej ohydzie i postawić go przed oczyma ludzkości w jego 
kolosalnym wymiar ze, zniewolić się do uczuć, przed których 
przewrotnością wzdry a się jego dusza". 

Jednocześnie z wydaniem k iążko.wym wszczął Schiller sta
rania o wystawinie Z bójców na scenie. Rzecz dostała się do 
rąk barona Herib r ta Dalb rga, dyrck or a t ea tru w Mannhei
mie, ówczesnej stolicy Pala t na tu . Bar on kochał t eatr, ale nie 
zamierzał narażać się zbytnio dla młodego autora, który 
napisał taką sztukę , ż „kat mu iaJb j ą spali ć'' . Zażądał zmian, 
na które Schillerowi w: p dlo się zgodzić . Była t c na pi rw
szego sukcesu. Prócz t go, że skr ślono szereg zbyt rewolu
cyjnie brzmiących z ań i z ł a_crod zono wymowę niektórych 
scen, Dalberg zażąd ł umieszczenia na fi sza h teatralnych 
uwagi, z której wynikało, ż akcj a n ic toczy się we współ
czesności, lecz w dawnych czasach, w roku 1495, „gdy cesarz 
Maksymilian ustanowił wieczny pokój dla Niemiec". 

Tak przysto:;owana sztuka z.ostała wystawiona w Mannhei
mie 13 stycznia 1782 r. Osiągnęła sukc s niebywały. Mimo 
okrojeń zrozumiano ją jako szturm przypuszczony do społecz
nego i państwowego porządku ow~·ch czasów. 

Młodziutki dramaturg nie znał jeszcze dostatecznie życia, 
toteż w rysunku swoich post ci nie zawsze trafnie prowadził 
„linię pośrednią między diabłem a aniołem", jak sam później 
orzekł. Stworzył więc w Amalii raczej poglądowe wcielenie 
wszelkich cnót niźli żywą kobietę. Niezawsze również zacho
wywał reguły charakterystycznej konsekwencji, bo jeżeli na 
początku Franciszek Moor jest potworem wywodzącym się 
wprost z piekła dawnych „czarnych charakterów", zimną wy
rachowaną bestią, w której nie drgnie ani jedno ludzkie uczu
cie, to na końcu przemawia sent~'mentalnymi wręcz tyradami. 
Ale mimo wszelkich słabości ze sztuki bił namiętny protest 
przeciwko niewoli i łamaniu ludzkich charakterów złymi pra
wami. To o tych prawach mowa, gdy Karol Moor, zbójca-bun
townik, woła: „Co? ja miałbym sznurówką ściskać ciało swo
je, swoją wolę kłaść w praw leszczoty?„„ Prawo jeszcze wiel
kiego nie wydało człowieka - wolność tylko olbrzymów!" 
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Schiller sam był świadkiem entuzjazmu, z jakim przyjęto 
jego sztukę, udał się bowiem pota jemnie do Mannheimu w pa
rę dni po premierze. Wróciwszy do Stuttgartu listownic dzię
kował aktorom i Dalbergowi za sukces. „Myślę - pisał na 
końcu nie bez pewności siebie - że gdy Niemcy uznają kie
dyś w e mnie poetę dramatycznego, to początek epoki będę 
musiał liczyć od m inionego tygodnia. 

Innego zdania b: ·ł wychowany na francuskiej literaturze 
pseudoklasycznej książ K arol Eug ,niusz, który przeczytaw
szy Zbójców znalazł w nich niesłusznie - prostactwo, a słusz
nie - rebeli . Gdy poeta bez .urlopu, n ie dość zat rłszy za so
bą ślady udał się po r az dr ugi do Ma nheimu, b znów być 
widzem spekt klu , ściągnęło o n niego prześladowania . Ka
rol Eugeniusz wymi erzył mu karę czter astu dn" aresztu, gro
żąc zwolnieniem ze łużby i twierdz _, jeżeli medyk pułku gre
nadierów będzie pis&.ł cokolwiek oprócz rozpraw z dz iedziny 
swego fachu. W ten sposób książę wir tem er ·ki z kal sobie 
w histor ii niesławne m iano p ześlado cy poet · w. 

Smutny los Schubarta, któr go nie tak d awn o udało mu się 
odwiedzić w twierdzy Hoh nasperg, popchnął Sc illera do 
natychmiastowej decyzj i. Obmyśl ił szczegółowy p an u cieczki, 
która- przypadła na wrześniowy w ieczór roku 17 2. Ak urat 
przyjmowano w Stuttgarcie wielkiego księcia ro -yjskiego Pio
tra wraz z małżonką. To odwróciło uwagę straży od p ustego 
powozu, który zw olna toczył si ę ok· ł miasta . O godzinie 
dziesiątej wsiedli doń dwaj m . żczyź i. Był to F r:·d ryk Schil
ler i jego przy jaciel Andrzej Streicher, muzyk. Powóz ruszył 
w ciemną n oc. O ósm j rano przekroczył szcz śliwie granicę 
Pala tyna tu. 

Od tej ucieczki, która, była konieczną samoobroną. zaczyna 
ię nowy okres życia poety. 

Adolf Sowiński 
(Fryderyk Schiller - Dziela wybrane, PIW - 1955) 



Mannheim, 11 listopada 1784 

ZAPOWIEDŹ „RENSKIEJ TALII" 

( ... ) Piszę jako obywatel świata , który nie służył żadnemu 
księciu. Wcz śnie str ciłem ojcz zn ·' zar ienia j ąc j ą na wiel
ki świat , któr znalem t. lko z daleka. Kaprys losu skazał 
mnie na zawód poety w m oim mieście rodzin nym. Upodoba
nie do poezj i obrażał prawa instytutu , w l tcirym mnie wy
chm: ~ '\vano, i były w olizj i z planami jego za łożyciela . Przez 
osiem la t entuzj azm m ój zma0 ł s1 z regułą wojskową, al na
miętność do poezji j est płomienna i silna jak pierwsza mi
ło ' ć . Rozn ieciła t . co miała zdławić: . Aby uciec od stosun
kó\ , które były dla m ni torturą, erce moje wybiegało 
w świat id ałów, lecz - n i znaj ąc świata rz czywistego, od 
któr ego dzieliły m nie żelazne sztaby; n ie znaj ąc ludzi, gdyż 
czterystu otaczaj ących mnie było jednym i tym samym stwo
r em, wierną kopią tego ameg sprz~cznego z naturą modelu; 
nie znaj ąc skłonności istot woln~ eh, pozostawionych sobie, 
gdyż tu dojrzewała skłonność ty lko jedna, kt ·r ej nie che 
teraz wymienić~ - wszelka inna siła woli słabla, gdy konwul
syjnie napinała się ta jedyna . Wszelka odrębność, wszelka 
swawola mieniącej si bogactwem natury gub " ła się w mo
notonii panującego porządku . Nie znając płci piękne] - bra
my in9tytutu bowiem otwi rały si~ , jak wiadomo, tylko przed 
kobietami, które jeszcze nie zacz ły, bądź też już przestawały 
być interesujące - ni znaj ąc ludzi i przeznaczeń ludzkich, 
pędzel mój, niezdolny d zachowania właści wcj granicy mię
dzy aniołem i diabl ·m, stworzyć musiał potwora, jakiego na 
szczęście nie było na świecie; ż;·czyłbym mu nieśmiertelności 
tylko dlatego, aby uwiecznić przykład płodu, zrodzonego 
z małżeństwa subordynacji z geniuszem. Mam n a myśli Zbój
ców. 

Sztuka się ukazała. Cały świa t. moralny pomówił mni 
o obrazę majestatu - · edynym usprawiedliwi ni.em moim 

Scena ze „Zbójców' ' (Clw do wtecki) 



była atmosfera, w jakiej utwór się narodził. Jeśli ze wszyst
kich niezliczonych skarg na Zbójców któraś mnie dotknęła, 
to chyba jedynie ta, że odważyłem się za wcześnie o dwa la
ta opisywać człowieka, nim choć jednego spotkałem. Zbójców 
przypłaciłem rodziną i ojczyzną - w okresie kiedy jeszcze 
opinia mas musi kierować naszym chwiejnym poczuciem włas
nej wartości, kiedy gorąca krew młodzieńcza płynie żywiej, 
gdy muśnie go łaskawie promyk uznania, gdy zbałamuconą 
duszę owładnie tysiące przeczuć schlebiających przyszłej wiel
kości, a w urzekającej godzinie zmierzchu nieśmiertelna sła
w a ściele mu się do stóp - podczas rozkoszowania się pierw
szą zwodniczą pochwałą, udzieloną mi nieoczekiwanie i nie
zasłużenie z odległych p owin cj i - w mieście rodzinnym za
b roniono mi pisać pod karą twierdzy. Decyzja moja j e t zna
na - przemilcz resztę, gd; ·ż w każdym w ypadku uważam za 
nieprzyzwoite wyst pować przeciw człowie~o.wi, . który .do
tychczas ył m i oj cem. Prz: ·p 'ldek m ój m e odep~uJ e am 1e~
nego listka z laurowego wieńca ksi ęcia , a pam1ęc Jego przeJ
dzie do wieczności. Szkoła ks· ęcia dała szczęście wielu set
kom ludzi, choć moje miała złamać. 

Tak więc zerwałem wszelkie kontakty. Publiczność jest mi 
teraz wszystkim ; m oimi tudiami, m oim suwerenem, moim 
powiern ikiem . Do niej wyłącznie należę. Przed tym ::.tanę try
bunałem, nie przed żadnym innym. T go t : lko się lękam i ten 
szanuj ę. Ogarnia mnie wzniosłe uczucie na myśl , że nie dźwi
gam innych kaj dan, jak tylko opinię świata, że nie apeluję 
do innego tronu, jak tylko do duszy ludzldej. 

Dziwne to jest może znaleźć w gazecie na stronie ogłosze
niowej histo iQ młodości jej autora, a przecież nie można było 
prościej wprowadzić czytelnika w sedno mego przedsięwzię
cia, jak właśnie poprzez zna1omość z człowiekiem, który m a 
je wykonać. ( ... ) 

Fryderyk Schiller 
Przełożyła Barbara Płaczkowska 

SChłlLLER DO. GOETHEGO 

Jena, 21 lipca 1797. 

Ilekroć rozstaję się z Tobą, zawsze zapładniasz Pan mą 
wyobraźnię, a mnie radość sprawia, że w zamian za wszyst
ko, czym mnie darzysz, mogę przynajmniej ożywić Twe myśli 
i skarby Twego ducha . Stosunek taki, oparty na wzaj emn: m 
doskonaleniu się, musi zawsze pozostać świeżym i żywym i zy
skiwać tym więcej na rozmaitości, im staje się bardzieJ har
monijnym i im bardziej zatracaj ą się przeciwieństwa, . które 
same u wielu in nych ludz i zapobiegają monotonii. .. Mam pr a
wo spodziewać si , ż . z czasem porozumi m y si~ co do wszyst
kiego, z czego tylko można zdać sobie sprawę, w rzeczach 
zaś, k tórych natu ry poj ąć ni e j esteśmy w s tanic, jej odczu
waniem pozostani my sobie bliscy. 
Najpiękniejszym i naplodniejsz:-m sposobem, w jaki. "NY_ o

rzystuję i przysw jam sobie nasze wzaj mne wynu rzema, Jest 
bezpośr dnie ich zastosowanie do obecnego z jc;cia i produ
k tywn e ich w ykorzystanie. Tak zat em, jak I n mów isz w e 
wstępie do Laokoona, że w poszczególnych arcydzieła h za
warta j st ca ł a sztuka, sądz , że w zystko, co óln w sztuce, 
przemienić trz ba na przypadek szcz gólny, j śli r ·a noś· id~i 
ma się potwi rdz " ć . Spodziewam si " więc, że m ój Walle nstein 
i wszys tkie m oje przyszłe dzieła , które będ · miały jakieś zna
czenie, wykażą i zawierać będą cał0ksz lt tego, co prz~~ n~
sze wzajemne obcowanie mogło do m ej na tury przeml:mąc. 
Budzi si ę we mnie znawu silne p ragn enie takiej prac~' , bo 
m am już określony obiekt, k tóry wskazu je mym siłom pole 
działalności i każdy krok znaczy tu więcej , niż gdybym mu
siał z pustymi rękami zabierać się do nowych, surowych ma
teriałów. Dołożę teraz sił, by zakoikzyć pieśni dla Almana
chu, ponieważ kompozytorzy bardzo się upominają, po czym 
spróbuję szczęścia w Żurawiach, aby we wrześniu powrócić do 
tragedii. 
Wiadomości od Pana wniosą cenne urozmaicenie do skrom

nego życia, na jakie w obecnej chwili jestem zdany; ~ży~i~ 
we mnie oprócz rzeczy nowych, jakimi mnie zasilają, rowmez 
stare, o których już rozmawialiśmy. Bądź Pan zdrów i pa
miętaj o mnie u naszego przyjaciela, jak Pan będziesz 1:1 n.as 
zawsze w pamięci. Zona przesyła Ci serdeczne pozdrow1ema. 

Sch. 
Nie zapomnij Pan, proszę o chórze z Prometeusza. 
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Goet he I Sch/ll(! r (pom il t k 11 · W eimarze) 

ADOLF SOWIŃSKI 

SŁAWA SCHILLERA W POLSCE 

Bodajże pierwszą w Polsce wzmi ankt: o chillerze znajduje
my u Ignacego Krasickie o v j ego rozpra vie O rym.otwór
stwie i rymotwórcach powstałej z k o ' m XVIII stulecia. 
Czytamy tu, że „w t r&źniei szym czasie n a] zn amienitsi dzieł 
dramatyczn~ch pi sa r.le w Ni n czech . Iffland, Sch iller 
i Kotzebt:e". 
Wynikałoby z te.;o, że K1·a,icki z ał l1dZPi ko Schille ra 

tyl ko ze słyszenia , nato 1iast nie cz 1 tał jego dzieł, koro twór
cę Wull ensrei ;;a st <i \Yi<1 n~ tówm z Ifilandem i Katz buem. 
Ifflan , wielk i aktor, ił jednocześnie a u"orcm mnóstwa 
czułostkowych, pł~rtk moraliz tors ·ie :l sztuk tea tralnych, do
szczętnie dziś zapomniany h . Kotzeb te produkownt również 
m asowo ckliwą mierno tę ramatyczną. T n t yp sz tuk, zwa
n 1ch „niem iec' imi dramat mi". był nad r popula rny na sce
nac polsk ich w począt ·ach XI., w ieku. 
Jakaś taką „niemiec a dr mą' · opr zedzono 21 stycznia 

1803 r . w w arszaw,;1-im teatrze n arodowyi Rabusiów (czyli 
Zbój ów) Schiller a . Jest iw zą obojętną, jak prz~j to ową 
„dramę", natomiast j st ·zeczą znamienną dla cza t upodo
bań pseudoklasycznych, że Rabu sie zo tali zdecydowanie potę
pieni, że tragedia ta „prawdzi ym jest potw rem dramatycz-

'' nym. 
Nie powiodła się tedy pi rwsza próba wprow adzenia Schil

lera na scenę polską, niemniej jednak od t e j p remiery zaczy
na wzrastać u nas jego sława. vV roku 180 , m rląc dokładną 
datę śmierci (9 maja), „Dziennik Wileński'' donosił, że „dnia 
16 maja zakończył w Weimarze życie sł · wny F ryderyk Schil
ler, jeden z pierwszych pisarzy i wierszop i ów niemieckich; 
żył lat 46". W tymże dzienniku, niedługo pot m, Jędrzej 
Śniadecki opublikował zwięzłą Wiadomosć ·yciu i dziełach 
Schillera. 

W roku 1810 pan· de Stael, pisar a francusk a, która przed 
laty bawiła w Weimarze i poznała osobiście Schillera, ogło
siła książkę De l' Allemagne („O Niemczech"). W jednym 
z najciekawczych rozdziałów autor ka szerok omawia drama-
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ty Schillerowskie i wyraża głęboki podziw dla poety. Jej 
książka była w Polsce nader czytana i przyczyniła się do po
głębienia wiedzy o Schillerze. K rytyka literacka częstokroć 
powtarzała jej zdanie. 

Pierwsze drukowane przekłady z Sch illera poj awiają się 
około roku 1815, po czym fala za falą wzrasta zainteresowa
nie dla poezji Schillerowsk iej, by mn· ej więcej z upadkiem 
powstania listopadowego przejść poza swój punkt szczytowy 
i opadać coraz to bardziej. 
NajwspaniaLc;zą postacią oddział~·wania t ej poezji była mło

dzieńcza twórczość Mickiewicza, który - dając t mu nawet 
zewnętrzny wyraz - poprzedził Odę do m!odości mottem 
zaczerpniętym z l1oczatku nowego s<:ul ecia Schille a : ,,Un d die 
alten Formen sturzen ein" („I stare formy padaj ą w r uiny"). 
Mickiewiczowi zawdzięczamy przekład Rękawic"'k i. która 
stała się jedną z naszych ballad ludowych. Ponadto przełożył 
Mickiewicz wiersze: Amalia oraz Swiatło i ci pło (Licht und 
Warrn e). 

Z tlziewiętnastowiGcznych tłumaczy Schillera warto wy
mienić następujących : Andrzej Brodzi1'1ski, Kazimi rz Bro
dziński, Franciszek Wężyk, J. O. Minasowicz, J. N. Kamiń ski, 
Jan Mieroszewski, Bruno Kici1i ski, Ferdyn::i.nd Chotomski, 
Franciszek Morawski, D zma Bończa-Tomaszewski, Ludwik 
Kamiński, Julian Korsak, Michał Budzyński, Bronisław Tren
towski, Stanisław Koźmian, Adam Goszczyński, Aleksander 
Krajewski, Józef Paszkowski, Stanisław Brudziński, Józef 
Korzeniowski, Walerian Tomaszewicz. 

Rozmaity był poziom talentów tych tłumaczy, u niejednego 
z nich znajdujemy wiele nieudolności i starzyzny literackiej, 
ale raz po raz błyśnie nam również czysty promień poezji. 

Na scenie polskiej Schiller powli torował sobie drogę, z tru
dem wypierając „niemieckie dramy". Niemniej jednak przed 
powstaniem listopadowym teatry w Warszawie Krakowie 
i Lwowie wielokrotnie pokazały publiczności Zbójców, Fieska, 
Intrygę i miłość, Marię Stuart, Narzeczoną z Messyny i Dzie
wicę Orleańską. 

Ta garść wybranych faktów świadczy o głośnym oddźwię
ku, jakim twórczość wielkiego poety niemieckiego odbiła · się 
w naszej kulturze narodowej za dni ubiegłego stulecia. Sy
stematycznie zestawione szczegóły z tej dziedziny znajdziemy 
w źródłowym studium Mariana Szyjkowskiego Schiller w Pol
sce (Kraków, 1915). 

Adolf Sowiński 
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KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

FRYDERYKA SCHILLERA 

1759 

Dnia 1 O listopada urodził się w Mar bach (Wirtembergia) 
Johann Christoph Friedrich Schiller, syn porucznika, a póź
niej autora kilku dzieł o ogrodnictwie, J. Kaspra i Elżbiety 
Doroty Kodweis. 

1762-1772 

Rodzina przenosi się do Lorch a następni do Ludwig
sburga, gdzie Sch.ller kończy gimnazjum. 

1773-1779 

Na życzenie księcia wirtemberskiego Karola Schiller wstę
puje do akademii wojskowej, gdzie studiuje medycynę. 

1780 

Stanowisko felczera w pułku grenadierów w Stuttgarcie. 
Schiller pisze „Zbójców". 

1781 

„Zbójcy" ukazują się w druku nakładem autora. 

1782 

H. Dalberg wystawia „Zbójców" w mannheimskim teatrze. 
Schiller otrzymuje tytuł doktora medycyn/ . Książę Karol za
kazuje Schillerowi działalności poetyckiej; poeta nocą dn. 22 
września ucieka do Mennheimu. Praca nad „Sprzysiężeniem 
Fieska" i .,Luizą Muller" (pierwszy tytuł Intrygi i miłości"). 
„Fiesko" ukazuje się drukiem. 
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1783 
Praca nad „Don Karlosem". Schiller zobowiązuje się do

starczyć dla teatru w Mannheimie trzy utwory dramatyczne. 

1784 
Teatr mannheimski wystawia w styczniu „Fieska", a w mar

cu „Intrygę i miłość". Schiller kontunuuje pracę nad „Don 
Karlosem". Z końcem roku książę Karol August weimarski 
mianuje go radcą dworu. ,,Intryga i miłość" ukazuje się dru
kiem. 

1785-1786 

Umowa z wydawnictwem Goschen na publikację czasopis
ma „Rheinische Thalia", którego pierwszy zeszyt ukazał się 
z wiosną. Wyjazd do Lipska i Drezna. 

1787 

Schiller przybywa do Weimaru. Prace historyczne nad 
dziełem „Oderwanie się Niderlandów". „Don Karlos" uka
zuje się drukiem. 

1788 

W kwietniu premiera „Don Karlosa" w Mennheimie. 
9 września poeta poznaje osobiście Goethego. 

1789 
Posada profesora historii na uniwersytecie w Jenie. 

1790 

Małżeństwo z Karoliną von Lengenfeld. Praca nad „Histo
rią wojny trzydziestoletniej" . 

1791 

Studia nad filozofią Kanta. Dalsza praca nad „Wojną trzy
dziestoletnią". Kilkakrotne nawroty choroby. 

1792 

W sierpniu Schiller, jako sieur Gille, zostaje honorowym 
obywatelem francuskiej republiki. 
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1793 

Podróż do Ludwigsburga, gdzie 14 września przychodzi na 
świat syn poety, Karol Fryder:·k . 

1794 

Stuttgart i Jena . „Listy o estetycznym wychowaniu czło
wieka". Współpraca poetycka z Goethem. 

1795 

Schiller r ozpoczyna wy daw1 i two czasopisma .,DL Horen" ; 
z Goethem pi ze „Ksenie". 

1796 

W J en i przych odzi na św iat r ugi syn poe ty. Ernest F ry
deryk Wilhelm . 

1797- 1799 

Lata ballad ~ pra y nad ,.Wallen tein m'' , k l6r go i:ioszcze
gólne· częś c i zo ta y wystawion /1 latach : 17 8 („ Oboz .Wal
lensteina" ) i 1799 („Piccolomini" i „ "mierć W llenstema") . 
Poeta przenosi si do Weimaru. 

1800 

Wydanie książ ·owe „Wallen. tein ". Naw rót choroby; p raca 
nad „Marią Stuar " i „D7Je\ icą Orleańską" . 

1801 

Druk „Marii Stu art" ; praca nad . Narz czoną z Messyny". 

1802 

Druk „Dziewicy Orleańskiej" . Śmierć matki poety. Schiller 
otrzymuje szlachectwo; kończy redakcj~ „Narzeczonej z Mes
syny". 

1803 

Druk „Narzeczonej z Messyny"; poeta zabiera się d~ „Wil
helma Tella". Teatr Narodowy w Warszawie wystawia bez
imienny przekład „Zbójców" („Rabusie"). 
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1804 

Publikacja „Wilhelma Tella' i praca nad (niedokończonym) 
.„Dymi trem". 

1805 

Dnia 9 maja śmierć poety w Weimarze. 

Dzieła dramatyczne 

„Zbójcy" (Die Ra il ber) - 1781; „Sprzysiężenie Fieska 
"w Genui" (Die Verschwi:irung des Fiesko zu Genua) - 1783; 
„Intryga i miłość" (Kabale und Liebe) - 1784; „Don Karlos" 
(Don Karlos) - 1787; „Wallenstein" (Wallenstein) - 1800; 
„Maria Stuart" (Maria Stuart) - 1801; „Dziewica Orleańska" 
(Die Jungfrau von Orleans) - 1802; „Narzeczona z Messyny" 
(Di Braut von Messina) i „Wilhelm Tell" (Wilhelm Tell) 
1804. 

Daty oznaczają ogłoszenie drukiem. 

"' . . 
Pierwszy polski przekład „Don Karlosa" p10ra Michała Bu

dzyńskiego ukazał się w lipskim czterotomowym wydaniu 
„Dzieł dramatycznych Schillera" w r. 1844. 

„Don Karlosa" wystawiono po raz pierwszy w Krakowie 
w r. 1818. 

W.L. 

• 

ma u 6 t 
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Strona tytułowa pierwszego wydania „Zbójców" 



PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE WE WROCŁAWIU 
sezon 1959/60 

Dyrektor 
ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Zespół arty tyczny 
Kierownik artystyczny : JAKUB ROTBAUM. 

Reżyserzy : Andrzej Dobrowolski. Jakub Rotbaum, Andrzej WitkowskL 

Scenografowie : Aleksander Jędrz jewskl, Jadwiga Przeradzka, Marcin 
Wenzel. 

Aktorki: Julia Arnoldt, Lucja Burzy1'iska, Halina Buyno, Halina Do
browolska, Ha lina Dobrucka , Zofia Dobrzanska, .Jadwi ga Hań
ska, Teresa Iżewsk, Barbara J a kubowska, Danu ta Korycka, 
Janina Martyno\, . ha, Zdzisława Mloclni ka, Ire na Netto, Ha
lina Roma no ~· sl< a , I r n· Szymkicw: cz, Jadwiga k upnik, Sa
b ina Wiśniewska, J:mina Zak rzewska, Em ilia Ziołkowska. 

Ak torzy : J erzy Ada m czak, Maria n Bo us taw. ki, Władysław Dew oyno. 
Fe li ks Dohrowolsk1, Bogusław Da nielewsk i. Adam Dzieszvn
skl, J uli 11sz G r. 1bow~k i, Z„ m nt Hobot Wie la w Kow alczyk, 
Piotr K urowsk i, Mie zystuw Łoza, Ryszard Mic hal ttk, A rtur 
M t d ni k i, Al b Tl N H"ki >w icz, Miecz sław Nawrocki Zb igniew 

1ow sad . A n ton i Odrowłż, Aleksa nder Ol dzk i, Ludomi1 
Olszewsk i, ncl r 7.ej P lkowski, Igor P rz g odzk i, .Józef Pi" 
r a cki, TadN1<i :> Skoru lsk i, J Szulc, Stanis ław Siel<ierski, Ma
r ian Wi niowski. 

Inspicjenci ~ K. zimicrz Her ba, .Jan usz Lm:a. 
Suflerzy : K az 'm1 ·rz Ch rqżak , ·w and ,Jns iuk iewi z. 
Dział m uzyczny: J an usz Ko7,JOr owsk i. 
Sekretarz Redakcji: Zdz. !iław Duszewski. 

Zespoł tech ni czny : 

Kierownik techniczn. : Miros!aw Dziki. 
Główny elektryk : Kazimierz Pi ątek, kierownik sceny Teatru Polsk:ego: 
Leon Stachowiak, kierownik scC'ny Teatru K a meralnego. Tadeusz K acz
marek. Ki erownicy pracowni: krawiecki j męskiej ; Józef Preckalo, 
krawieckiej damskiej: Wanda Preckało, szewskiej: M' kołaj Bratasz, 
perukarskiej: Mieczysław Wojczyński, stolarskiej: Mjchat Praisner, 
malarskiej: Tadeusz Chądzyński, modelatorskiej: Tadeusz Żakiewicz, ta
picerskiej: Ryszard Tlrnczyk. ślusarskiej: Stanisław Tapek. 

Zespół administracyjny i finansowy : 

Główny Księgowy: Witold Brzeski, kierownik administracyjny: Jerzy 
Felczer, organizacja widowni: Kazimierz Waligóra, sekretariat dyrekcji: 
Leokadia Szwagrun. 
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NAJBLIŻSZE PREMIERY 
PAŃSTWOWYCH TEATRÓW DRAMATYCZNYCH 

WE WROCŁAWIU 

fEATR POLSKI: 

BERNARD SHAW 

CEZAR I KLE OPA TRA 

ALEKSA DER FREDRO 

ŚLUBY PANIE,ŃSKIE 

TEATR KAMERALNY. 

EMANUEL ROBLES 

MONTSERRAT 
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Kasa biletowa Teatru Polskiego 

czynna codziennie w godz. 10--13 i 16-19 

Kasa biletowa Teatru Kameralnego 

czynna codziennie w godz. 10--13 i 16-19 

Przedsprzedaż biletów w P.B.P. „ORBIS" 

Rynek 38 oraz PTTK ul. Swidnicka 31 

Bilety u lgowe (zbiorowe) w Biurze OrganizacjJ 

Widowni (Tea tr Polski) - ul. G. Zapolskiej 3 

w godz. 8-16 tel. 87-89 

tele!ony: 

Teatr Polski 

Teatr KameooJny 

86-53 

86-54 

86-55 

7~44 

WYDAWCA I REDAKCJA 

PAI'j"STWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 

WROCŁAW, UL. G. ZAPOLSKIEJ 3 

Sekretarz Redakcji: ZDZISLA W DUSZEWSKI 
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PAŃSTWOWE T EATR Y DRAMATYCZNE WE WROCLAWIU 
ODZN ACZON E ORDEREM „S ZTA DAR PRACY" II KLASY 

200-ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA SCHILLERA 

FRYDERYK SCHILLER 

, 

ZBOJCY 
Dramat \V 3 a kta c h (1 2 ob razac h) 

Przekład : 

MI CHA L BUDZYŃSKI 

Opracow a nie dramatu r iczne, insce ni zacj a i reżyseria: 

J A K UB ROT BA UM, 

Dekoracje: 
ALEKSA D • R JĘDRZE.JEWSK I 

Kostiumy : 
.J ADW IGA PRZERADZKA 

Kierownictwo muzyczn e : 
JANUSZ KOZIOROWSKI 

Ki erownik a r tystyczny : 
J AKUB ROT BAU M 

Dyrektor: 
ZDZISŁAW GRYWALD 

P r e m ie r a w Teatrze P olski m dn ia 28 listopada 1959 r. 



OSOBY: 
MAK. YMILIAN, rządzący hrabia M,OOR 

FRA NCIS ZEK, syn Moora 

MALI A 

SPIEG ELBERG 

RAZ MANN 

SCHWARZ 

KARO L, sy n Moora 

SCHWEIZEH 

ROLLER 

GK1.MM 

SCHUFTERLE 

libertyni 

a później rozbójnicy 

HERMAN , sy n szl achecki z niepra\\·ego łoża 

D NIEL, sł uga hrab iego Moora 

KSIĄDZ 

ARTUR MLODNICKI 

JERZY ADAMCZAK 

ZOFIA DOBRZAŃSKA 

JAN SZULC 

ALBERT NARKIEWICZ 

RYSZARD M,ICHALAK 

IGOR PRZEGRODZKl 

MARIAN WIŚNIOWSKI 

- 'ADAM DZIESZYŃSKI 

ZYGMUNT HOBOT 

WIESŁAW KOWALCZYK 

TADEUSZ SKORULSKI 

MIECZYSŁAW NAWROCKI 

JULIUSZ GRABOWSKI 

Rozbój nicy inne p(1boczne osoby. Miejsce widowiska: Niemcy 

Czas t rwa nia a kcji: okoio dwóch lat 



Przedstawienie prowadzi : Kontrola tekstu: 

J ANUSZ ŁOZA K AZIM IERZ CHORĄŻAK 

Kierownik techniczny : 

MIROSŁAW DZIKI 

Kierownik sceny: Kierownik oświetlenia sceny: 

LEON STACHOWIAK KAZIM,1ERZ PIĄTEK 

KIEROW NICY PR COWNI: 

krawit'ckiej męskiej: 

krawieckiej damskiej : 

szewskiej : 

perukarskiej : 

stolarskiej: 

malarskiej: 

modelatorskiej: 

tapicerskiej : 

śl usarskiej : 

Józef Preckalo 

Wanda Preckalo 

Mikołaj Bratasz 

Mieczysław Wojczyński 

Michał Prnisner 

Tadeusz Chądzyńsk i 

Tadeusz Żakiewicz 

R szard T ka czyk 

Stani ław Tapek 


