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Tadeusz Kudliński 

SCHILLERA TEATR WALCZĄCY 

Fryderyk Schiller (1759-1805) był młodzień
cem dwudziestodwuletnim, kiedy napisał swych 
„Zbójców". Ojciec poety uprawiał skromny za
wód cyrulika, zanim otrzymał wojskowil rangę, 
matka była córką wiejskiego szynkarza. Ambicja 
rodziców, aby syn wypromował się wyfej, zmu
siła młodego Schillera do szukania kariery życio
wej w akademii wojskowej, gdzie studiował prawo 
I medycynę. Praktykując następnie jako chirurg 
pułkowy, zbuntował się jednak przeciwko bezdusz
nej dyscyplinie lamiilcej osobowość, zerwał z do
tychczasOWil karłe14 wojskową, I - zaczął pisać. 
Fakt ten jest znamienny dla czasów, w których 
Schiller żył, więc dla Niemiec wieku XVIII, kiedy 
kraj budzi się z długiego odrętwienia I zapófnienia 
kulturalnego. Gdyż w istocie trwaiil jencze skutki 
okrutnych i wyniszczających wojen domowych, 
które na długo pog14tyly Niemcy w upadku 
gospodarczym, a ludność doprowadrily do stanu 
niemal pierwotnego. Najpierw w połowie wie
ku XVI wielka wojna chłopska przeciwko uciskowi 
feudałów świeckich i duchownych. stłumiona 
krwawo, wyrwollla morze okrucieństwa I wanda
lizmu. Następnie w połowie wieku XVll pokój 
westfalski zakończy/ drugą, jeszcze bardziej wy
niszaają<Ą wojnę - aż trzydziestoletnią - wojnę 
wewnętrzną Niemiec podzielonych wrogo na 
protestancką północ i katolickie południe. Patro
nująca południu Austria utraci swe wpływy 
ł znaczenie, a wzrośnie rola Prus Fryderyka li. 
Pozostałe Niemcy rozbite na szereg drobnych 
państewek, żyją szczątkami miniaturowego feuda
lizmu. Jak wsryscy artyści uk I Schiller korzysta 
z protekcji kslążąt-melenasów - protekcji nieraz 
dolegliwej I klopotliwtj, choć ocukrzonej udzielo
nym łaskawie szlachectwem. 

Wiek XVIII, wiek oświecenia, upamiętniony 
u schyłku Wielką Rewolucją Francuską staje się 
w Niemczech e14 przebudzenia z rastoju, wielką 
mobillzacjil sil kulturalnych. Trzeba też pamiętać 
że dotychczasowe zapótnienie Niemiec jest b:ir-

dzo znaczne, gdyf tymczuem powstały w Eu-ropie 
epokowe zjawiska w dziedzinie literatury I te
atru. Anglia wydała przed dwoma wiekami ge
nialnego Shakespeare'a i dramat elżbietański, Italia 
- komedię ludową poHszechnie naśladowaną, 
Francja Ludwika XIV dała kulturze ojca komedii 
- Moliera I klasyczn'l tragedię, Hiszpania swój 
wspaniały te:itr b:irokowy. A więc powstały już 
arcywzory teltralnej sztuki, do dziś żywotne. 

Odrodzeniu kulturalnemu Niemiec p.i.tronulil 
dwa wielkie nazwiska - Goethego I Schillera, 
poetów zwiąunych zresztil przyjatnlil I wspólnymi 
dilŻeniami mimo rótnicy ulentów I posta.w. 

Pamiętajmy, ie Schiller jest świadkiem prze
wrotu wywołanego przez Rewolucję Francusk'l. 
przewrotu dz.iejoNego, który obalił wiekowy 
feudalizm, a hasta wolnokl poniósł zbrojnie poza 
granice Francji, takie do Niemiec. Jednakże po 
upadku Francji napoleońskiej pocznie działać 
reakcja bismarckowska, zmierzająca do wskrzesze
nia jedności I potęgi niemiec:klej, opartej na prus
kiej dyscyplinie i milit;arytmie. Niebawem w r. 1870 
zagrozi on Francji a z kol ei Europie I światu 
w powtarujących się wielkich wojnach roku 
1914 i 1939. 
Otóż S;hi!l~r nie dożył upadku Napoleona 

I czasów Bismarcka. Ale barbarzyństwo wojen 
domowych we własnym kraju i ujawnione przy 
tym cec:hy charakteru niemieckiego napawały 
go zapewne l~kiem o p rzyszlość. Można też 
w twóraoścl jego - szczególnie w „Zbójcach" -
odkryć óH niepokój, choć zamukowany melodra
matyczną anegdotą. Tu znaletć można odpowiedź 
na pytanie dręczące n;uz świat powojenny: jak 
w narodzie cywilizowanym, o pretensjach do 
przewodnictwa kulturalnego, może tlić się stale 
zal"%ewie pierwotnego barbarzyństwa wojennego, 
które w hitleryfmie doszło już do nieludzkiego 
bestialstwa i masowego ludobójstwa. Niedawni 
proces Eichmanna czy proces frankfurcki wywołu
ją 1 upomnienia te koszmary. które wielu nie
poprawnych chciałoby usunąć w niepamięć. Ale 
czyż ludzkość ma przeżyć jeszcze jedno zagrożenie 
po tylu doświadczeniach dziejowych l 
Tę to iście niezwykłil I grotnil dialektykę dusry 

niemieckiej dostrzegł już wtedy młody Schiller, 
nie dostrzegał jej - w swej pogod:i:le olimpijs
kiej - Goethe, choć pasowany na geniusza, na 
mędrca z Weimuu. „Zbójcy" Sil ostrzeżeniem, 
że w charakterze niemieckim drzemie zawsze 
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obok wzniosłego idealizmu i sentymentalizmu -
skłonność do bruulnoścl, przemocy i gwałtu. 
Niemcy zdolne są do wydania zarówno szlachet
nych marzycieli jak i okrutnych katów, zdolnych 
do wciągnięcia w swoje suleństwo całego zdyscy
plinowanego narodu. 

Goethe jest oczywiście poetą znaczniejszej mia
ry, niżeli Schiller, ale nie dorównuje mu szłachet
nokią i zapalczywością uczuć, rzetelnokią postawy 
oraz trafności'l I bystrości'l spojrzenia - chał 
przeżył o ćwierć wieku towarzysza młodszego 
o lat dziesięć. Schiller, ldostrzegając niebezpieczne 
skłonności rodaków, karmiące grotne, niszczy
cielskie siły, tworzył swój teatr walczący - wedle 
dzisiejszych pojęć: teatr polityczny, propagando
wy - poprzez który walczył nieugięcie o wolność 
I sprawiedliwość, a buntował się przeciw przemo
cy I obłudzie, przeciw wszelkiemu zepsuciu 
I skostnieniu. Nic też dzlwnego, że Rewolucja 
Francuska uhonorowała poetę godnością obywatela 
Republiki, że stał się on natchnieniem romanty
ków, że Rewolucja Październikowa uczciła w nim 
bohatera walki o wyzwolenie człowieka. 

W ruchu niemieckiego odrodzenia kulturalnego 
XVIII wieku, zwanym „Sturm und Drang" patro
nem teatru stał się Shakespeare rozsadzający wszel
kie skostnienie życiowe i sceniczne. Na tragediach 
wielkiego Anglika wzorował się także I Schiller, 
choć nie osiągnął mistrzostwa tamtego, zamienia
jąc patos tragiczny na koturn melodramatu. Ale 
mimo nadużycia zbyt Jaskrawych barw I zbyt po
nurych cleni, oraz nagromadzenia okropności 
i okrucieństw, mimo owej mieszanki piołunu 
z lukrecją, zachowują dramaty Schillera swą nle
znlnczalną teatralność, porywają namiętnością wy
powiedzi. 
Pomiędzy rokiem 1781 (debiut „Zbójcami") 

a zgonem (180S) nworzył Schiller cykl dramatów, 
z których wiele wykazuje po dziś dzień swą 
aktoalność. Do nich należy „Intryga I miłość" 
(tragedia miłosna mienczańsklej córki i syna 
prezydenta, odsłaniająca intrygi i zepsucie dworu), 
czy" Don Carlos" (następca tronu hiszpańskiego, 
zbuntowany przeciw despotycznemu ojcu, na tle 
miłości do jednej kobiety). Schiller, odk;\d obrał 
karierę pisarską, uzupełniał gorliwie braki wy
kształcenia humanistycznego w zakresie filozofll, 
estetyki, staj'lc się także erudyt;\ w dziedzinie 
historii. Owocem studiów nad dziejami Niemiec 
była praca właśnie o wojnie trzydziestoletniej, 

której bohater Wallenstein stałslę także po
stacią główną wielkiej trylogii teatralnej pod 
tymże tytułem. Po „Wallensteinie" powstały dalsze 
tragedie z historii obcej, o tytułach mówl;\cych 
za siebie: „Maria Stuart," „Dziewica Orleańska" 
Ol"ll „Wilhelm Tell" - rzecz o bohaterze walk 
o niepodległość Szwajcarii (która uzyskała nieza
łeżnośł właśnie w pokoju westfalskim). Niedo
kończony, bo przerwany przez śmierł, pozostał 
dramat nczepiajlłcy o historię polsą o „Dymitrze 
Samozwańcu." 

„Zbójcy" SO\ - jak wspomniano - utworem 
młodzieńczym, w którym wspomniane cechy me
lodramatu na1mocniej dochodZ'l do głosu. Temat 
tel tragedii dotyka „zbrodni kainowej". Zły brat
intrygant pozbawia dobrego brata ogniska ro
d~innego i miłości dziewczyny. Brat dobry utra
ciwszy wszystko, przystaje do zbójców i staje się 
ich przywódq. Kiedy sprawa wyjaśni się i dojrzeje 
do zadośłuczynienia, będzie już za późno. Ta za
wikłana i ponura historia hrabiowskiej rodziny 
Moorów nie mogłaby nas dziś s:i:czególnie przej'lł, 
gdyby j" brać dosłownie. Jednak pobrzmiewają 
w tej tragedii echa - niepokoj;\ce, jeśli sprawę 
rodzinn'ł poszerzył na dzieje, na rodzinę narodów. 
Otóż demoniczny Franciszek Moor I jego zapa
miętanie maniackie przywodz.ą na myśl Innego, 
groźniejszego psychopatę, o historycznym imieniu: 
Adolf. Tak jeden jak I drugi jest okazem podobnego 
zwyrodnienia polegającego na zerwaniu hamulców 
przez skrajny i bezwzględny egoizm. Chęć posiada
nia rzeczy pożądanych wył;\cznie dla siebie I za 
każd'l cenę wiedzie do przemocy nad drugimi, do 
drapieżności I okrucieństwa, słowem: do wynatu
rzenia Instynktu władzy. Obojętne, czy idzie tu 
o interesy prywatne, czy o losy Kraju. 

Ale tak.że i szlachetny Karol Moor nie jest wolny 
od podobnego wynaturzenia, broniąc swej godnoś
ci, wolności i niezależności. Bowiem zbyt łatwo 
nlezaleinośł przemienia się w swawolę (jakbyśmy 
dziś powiedzieli: w chuligaństwo), gdzie nie trudno 
o kompanów złych-duchów. A st;\d krok tylko do 
zbójectwa, które czymte jest w końcu jak nie 
przemoq nad drugimi. I tu schodzi się wynaturze
nie władzy z wynaturzeniem wolności. Miłość 
I sumienie każ'ł Karolowi porzucił w końcu rze
miosło zbójeckie, ale pozostaje - banda zawsze 
złowroga, bo ponadczasowa, symbol sił pierwotnych 
i złych w społeczeństwie, zdolnych do wywołania 
katastrofy. 



To niebezpieaeństwo „bandy" widział czy prze
czuwał Schiller. Tę samą nutę podjął za naszych 
czasów B. Brecht w swej ostrej sztuce o Hitlerze -
pod postacią (I pod tytułem) „Artu ra Ui", którego 
świadomie uczynił szefem - bandy gangsterów. 

Tak więc dawny melodramat Schillera o wuni 
w rodzie Moorów ma akcenty jak najbardziej 
ogólne i ponadczasowe, a zarazem współczesne. 
Budzi w nas wspomnienia niedawnej przeszłości, 
jest zarazem groibą jej powtórzenia się, jeśli jej 
nie zapobiegniemy sami - solidarnie z wszystkimi 
:iwolennikami ładu i pokoju. 

Dodajmy na koniec, że tekst „Zbójców" grany 
jest w tłumaczeniu znakomitego poety współ
czesnego F. Konopki, który -za swą działalnośł 
przekładową (szczególnie za przekład obu części 
Fausta) otrzymał nagrodę polskiego PEN-Klubu. 
jego przekład „Zbójców" jest też przykładem 
pięknej I jędrnej polszczyzny, poetyckiego polotu 
i dramatycznej werwy. 
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