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FRYDERYK 
SCHILLER 

czyli 
ZBUNTOWA N Y 
MIESZCZANIN 

Fr ydery k Schiller (1759-1805) należy do tych 
wielkich i wciąż żywych klasyków, których 
twórczość zrodziła się z prostestu przeciwko o
krucieflswu tyrani i. W jego olbrzymiej poetyc
l<iej i dramaturgicznej spuściźnie, zrodzonej na 
fali buntowniczego kierunku niemieckiej lite
ratury pod korl'iec XVIII w ., kierunku zwanego 
„Sturm und Drang" („burza i napór") - od
najdujemy wierny obraz ówczesnych dramatycz
nych konfliktów społecznych i politycznych. 
Schiller - obok starszego odcó o dziesiqć lat 
Goethego - otworzył wrota przed europejskim 
romantyzmem, który w oparciu o postc;-powy 
n urt Oświecenia, o bunt mieszczaflsldej i!l'Leli
gencji i o zryw paryskiego ludu w 1789 r. tak 
bujnie rozwinął się później w okresie jeszcze 
bardziej nasyconym ruchami wolnościowymi, w 
p ierwszych dziesiątkach lat X IX w. 

Nie by ło rzeczą przypadku, że twórczość 
Schillera tak silnie związala się ze sztuką tea
tralną. Poryw młodzieńczego buntu szukał uj 
ścia w bezpośrednim, żywym korl'takcie z od
b i orcą, szukał możliwości dotarcia do zbiorowo
ści ludzkiej, a tylko teatr stwarza szansę bez
po~redn iego zaatakowania człowieka całą wie
lością środków wyrazu: słowem, obrazem, ru
chem i tą tak ważną ·wspólnotą przeżycia akto
ra i widza. Schiller, wiedziony instynktem. po
ruszony l ekturą dramatów Lessinga, protestu
j ąC'ego przeciwko feudalnemu uciskowi, oraz 
l ekturą więzionego poety Schubarta, pierwszy 
swój gorący bunt ujął w formę utworu -sce rricz
ne.~o: byli to „Zbójcy", jedna z czołowych po
zycji niem ieckiej literatury „Burzy i naporu". 
Spod jeg0 pióra spłynęło później wiele drama
tów i tragedii, a choć w różnych epokach i 
miejscach osa dzał ich akcję, to zawsze jasno 
i wyraźnie adresował je do spraw współczes
nych m u Niem iec. W „Don Karlosie" przenos i 
na;; rra hiszpaflski dwór kró lewski z czasów 
Wielkiej Inkwizycji i wyzwoleńczych walk Ni
derlandów, w „Marii Stuart" - cło Anglii, w 
s i eć matactw p0lilycznych, w „Dziewicy Orleaf1-
skiej" - do średniowiecznej ,Francji, walczącej 
z angielskim panowaniem, w „Wilhelmie Tel-



lu" - w przeszłość Szwajcarii, w wir walki u
ciemiężonego ludu, w „Wallensteinie" wreszcie 
- w przeszłość własrrego narodu, w dzieje wal
ki o zjednoczenie Niemiec. 
Wszystkim tym dziełom przyświeca to samo 
molto, które umieścił na pierwszej stronie 
„Zbójców": IN TYRANNOS - przeciwko tyra
nom. We wszystkich zamknął swoje własne 
gorzkie doświadczenia młodości i swoją wiedzę 
o świecie, rządzonym przez absolutnych wlad
ców. 

Tak więc w całej jego dramatycznej twórczo
ści możemy odnaleźć ów ogólnie pojęty rys au
tobiograficzny. Najbardziej jedrtak autobiogra
ficznym dziełem jest niewątpliwie „Intryga i 
miłość", opatrzona podtytułem „tragedia miesz
czańska". W tym utworze pojawiają się żywe 
echa wczesne j młodości Schillera, uplywającej 
w mroku wilgotnych murów Karlsschule -
szkoły , kształcącej przyszłych dworaków i u
rzędników wirtemberskiego księcia, Karola Eu
geniusza. Był to jeden z najbardziej despotycz
nych i zdeprawowanych feudałów ówczesnych 
Niemiec, podzielonych na trzysta państewek i 
k:s ir;s tw. Ich władcy toczyli nieu:stanną w:-ilkę 
o pierwszeństwo przy tronie wielkiego cesarza, 
a ta walka o własną przewagę i polityczne 
wpływy odhywala się kosztem ludu. wykorzy
stywanego i gnębionego do granic nieludzkiego 
okrucieństwa. 

Skąd w książc;ccj Karlsschule, w tym przy
bytku łamania prawości człowieka i niszczenirt 
wszelkiej wolnej myśli, znalazł sic; młodziutki 
Fryderyk Schiller? Stalo się to na zasadzie re
kompensaty społecznej: z woli ojca, który sam 
na sobie doświadczył upokorzeń i niedoli czlo
wieka nie mogącego sic; pochlubić ani wysokim 
p nchodzeniem, ani majątkiem, ani wyksztalc:c
nicm. 
Kasper Schiller - jako dziecko wcześnie osie
rocone - nic miał wielkiego wyboru w poszu
kiwaniu podstaw swego bytu. Zaciągnął się 
wic;c do woj ska i w służbie dla Księcia Karola 
Eugeniusza, w nieustannym przcrzucartiu się z 
miejsca na miejsce, w marszu bitewnym, wrc~z
cie w szeregach wojsk francuskich, w których 
znalazł się jako jeden z tysięcy żołnierzy sprze
danych Francji przez wirtemberskiego księcia 
- spędził całą swą młodość i wiek dojrzały. 
Miał wyższe ambicje, miał szerokie zainlercso
wnnia (póź!l'iej, na starość poświęca się botani
ce) , ale jego niski stan społeczny podporządko
wywał go całkowicie woli feudalnego władc.:y. 
W księstwie wirtemberskim panował terror tym 
okrutniejszy, że Karol Eugeniusz nic przebierał 
w środkach zdobycia źródeł dochodów na utrzy
manie swego luksusowego dworu (dwa tysiace 

osób!), swoich metres i po królewsku wystaw
nego trybu życia. Rozkazy księcia były wszech
władne, zmuszały nawet Kaspra Schillera do 
pełnierria funkcji oficera werbunkowego, która 
w warunkach stosowanego wówczas przymu.su 
(organizowano brutalne łapanki na młodych 
mężczyzn) była funkcją wręcz hańbiącą. 
Wszelkie próby ustabilizowania życia Schillera
-ojca spełzały na niczym i nawet małżeństwo 
z młodziutką córką oberżysty, Dorotą Kodweis, 
oraz przybywające na świat dzieci nie mogły 
zahamować nieustających żołnierskich wędró
wek. Dopiero w 1766 r. Kasper Schiller docze
kał się stanowiska nadzorcy ogrodów książę
cych w Ludwigsburgu , w drugiej obok Stutt
gartu siedzibie księcia. 
Mały Fryderyk miał wówczas siedem lat a 

jego siostra kilkanaście. Jedynym pragnieni~m 
~teranego żołnierką ojca stało się teraz za
pewnienie dzieciom lepszego losu, niż ten, któ
ry jemu przypadł w udziale. Niskie pochodze
nie społeczne i brak majątku mogło choćby tyl
ko częściowo wyrównać wysokie wykształcenie 
i dlatego ojciec Fryderyka postanowi! zapewnić 
je synowi za wszelką cenę. Fryderyk uczy się 
więc początkowo w Ludwigsburgu w szkole ła
cińskiej (rodzaj progimnazjum) i z pochlebną 
oceną wstępuje - jako czternastoletni chłopiec 
- do założonej wówczas przez księcia Karola 
Eugeniusza „Karlsschule". Szkoła ta prowadzo
na była systemem iście koszarowym, dławią
cym jakikolwiek rozwój indywidualności. Cały 
dzień regulowany był komendami C.Stój 1 Do 
modlitwy! Do stołu!"), a żelazrry rygor nie ze
zwalał na kontakty ze światem zewnętrznym, 
nawet na kontakty z rodziną, bo zimowe i let
nie ferie uczniowie spędzali także w murach 
szkoły. Na dziedzil'lcu i w salach stały na wy
sokich piedestałach posągi księcia i nieustanny 
kult jego osoby był podstawowym kryterium 
wychowawczym tego uczelnianego zakladu. 
Przez okna szkoły można bylo dostrzec na ho
ryzoncie kamienną sylwetkę twierdzy Hohen
asperg, w której więziony by! m . in. przez dzie
sięć lat poeta Daniel Schubart. To on nazwał 
Karlsschule „plantacją niewolników" i sobie 
tylko znanymi sposobami przemycał do rąk 
Schillera swoje utwory, pełne oskarżeń tyranii. 
Z drugiej strony kompleksu uczelnianych bu
dynków widać było zarysy wspanialej rezyden
c.:ji księcia Karola Eugeniusza, który ukrywając 
przed publiczną opinią Stuttgartu swoje gor
szące wybryki tu wlaśnie szuka! dla nich azylu. 
Towarzyszyła mu jego metresa Franciszka von 
Hohenheim, za której klejnoty i królewski tryb 
życia płacili swym życiem sprzedawani do ob
c.f ch krajów żołnierze i maltretowani haraczem 



podatków poddani. W wysokie mury szkoły do
rierały wieści · o bezwzględnym ministrze księ
cia, Montmartinie i o intrygach jego sługusa 
Wittledera, skłonnego do największych podło
ści w imię własnych, karierowiczkowskich in
teresów. 

Ani książę, ani nikt z otaczającej go służal
czo dworskiej elity nie przeczuwali, że staną 
się wkrótce bohaterami „tragedii mieszczań
skiej". Któż z nich mógł przypuścić, że tuż o
bok, za murami Karlsschule rośnie bunt w ser
cu młodego mieszczucha, syna najemnego żoł
nierza i dziewczyny z oberży? - A przecież 
właśnie z tych młodzieńczych obserwacji i 
gorzkich doświadczeń Fryderyka zrodziła się 
tragedia „Luise Millnerin" zatytułowana póź
niej „Intryga i miłość". Zaliczony do pariaso-
wego grona „elewów" (synów szlacheckich 
kształcono w osobnej grupie „kawalerów") 
przygotowywał się do zawodu medyka wojsko
wego, odprawiał modły za księcia, pisał po
słusznie panegiryki na jego cześć, wtapiał się 
w poddany rytmowi komend tłum „plantacji 
niewolników". Były to jednak tylko pozory. 
Wrażliwa natura mlodego Schillera i zaszczepio
ne przez matkę poczucie wspólnoty z prostymi 
ludżmi stworzyly podatny grunt dla wszelkich 
- jakże skąpych w szkolnym więzieniu 
wpływów wolnej myśli oświeceniowej, dla 
wszelkich głosów protestu przeciwko tyranii. 
Drżąc z lęku przed surowymi represjami czyty
wal poeta nocami (w umywalni!) zakazane dzie
ła walczących pisarzy. Nikt nie wie, jak dotarla 
do jego rąk „Emilia Galotti" Lessinga, jak zdo
bywa! gorące wiersze Schubarta, - ale rozwija
jąca się w latach 1770-1780 twórczość miesz
czańskich poetów, określona ową nazwą „bu
rzy i naporu" (od tytułu dramatu Klingera 
„Sturm url'd Drang") zdołała choć w skromnych 
fragmentach dotrzeć do zamkniętego w murach 
Karlsschule elewa Schillera. W 1778 r. dostaje 
się w jego ręce opowiadanie Schubarta „Przy
czynek do historii serca ludzkiego", zawierają
ce motywy tak dramatyczne, że w poetyckiej i 
gorącej wyobrażni Fryderyka przerodziły się w 
wątki tragedii. Tak oto przy palonej nocami 
świeczce, w całkowitej tajemnicy przed kole
gami i zwierzchnikami szkolnymi, powstał 
pierwszy dramat Schillera - „Zbójcy", do któ
rego rl'apisania zachęcał go żarliwie sam Schu
bart. Pewne ułomności warsztatowe tego de
biutu scenicznego rekompensował żar i szla
chetny patos walki podjętej przez bohatera 
sztuki. Do dziś na scenach całego świata poja
wia się nieustraszony bojownik wolności i spra
wiedliwości - Karol Moor, który stal się pier-

wszym scenicznym 11osicielem wolnościowym 
idei Fryderyka Schillera. 
Młod:v poeta pisze, coraz więcej. Jest autorem 
fil_ozofujących i medycznych rozpraw, kilku 
wierszy, wspomnianvch wyżej „Zbójców". ogól
nych zarysów dwóch następnych dramatów i z 
takim to dorobkiem kończy w 1780 r. Karls
schule w Ludwigsburgu z dyplomem medvka. 
Zostaje oddelegowany do jednego z książecych 
oułków w Stuttgarcie, skazany na pełnienie o
bowiązków wojskowego medyka za 11iewielkim 
wvna_!!rodzeniem. Ma dwadzieścia jeden lat. 
Natvchmiast wydaje własnym ko<;ztem (żaden 
wvdawca nie zaryzykował publikacji . Zbój
ców") swój pierwszy dramat. nie podając ' p rze
zornie swego nazwiska. Ostrożn:v drukarz s fał
szował dane o mie.isru druku. ale - .iak sie to 
miało później okazać - nie udało się autor
stwa utrzymać w tajemnicy. 

W 1782 r. „Zbójcy" ukazuią s ie rl'a scenie w 
Mannheimie, gdzie nie się-gała ji.1ż władza wir
temberskiego ksiecia . Mimo to dyrektor teatru 
baron Dalbere: 7ażądał od Schillera orzeniesie
nia akcji szluld w dawne czasv i złrigodzenia 
zbvt rewolucyinie brzmiacych kwestii. „Zbói
cv" odnieśli "f!rornnv sukces u publiczności 
mannheimskiej. ale na urzęduiacego w Stutt
_!!arcie młodego medvka snadły reoresie 7e 
stronv oburzonego IPkt11rą tee"o riziela k<>iecia 
Karola Eugenius7a. FrvdP.rvk Schiller podeimu
.ie przełomowa dla .iego dal<;zvch lnsów dec.V?ip: 
nocą , w czasie hucznvch 11roczvstości dworskich. 
wymvka sie zamkniE'tvm powozem z l!ranir 
księstwa wirtemberskiego i ucieka do Mannhei
mu . T11 oferuie teatrowi nową P .tnke - .. Snrzv
siężcnic Ficska w Genui" - ;:ile har"l1' DalbPrf! 
w obawie przP.d konsekwencjami odmawi;:i jei 
wystawienia. P oeta tuła iac siP po obcvch. a 
żvrzliwvch mu domach . pisze trae:edi~. ~v któ
rc>i 7awarł świeże .ieszcze W<>Pomnieni;:i z Lud
wi2",h11qrn: .. Luise Millnerin" czyli „Intryl?'c i 
miłość". Równocześnie ohmvśla zarysv nastep
nvrh dramatów - .,Don Karlosa" i „Marii Stu
art". 

Kied.v po roku wrzawa wywołana jego uciecz
ką ze Stuttgartu nieco przycichła. baron Dal
?er'.1' p1:zy.imuje oferte wystawienia ,.Sprzvsic
zen1a F1eska w Genui" i „Intrygi i miłości" . o
czekując ukończenia ,.Don Karlosa". Osobiste 
przeżvcia (rozwijająca sie choroba płuc. nie
szczęśliwa Pierwsza miłość) przedłużaią pracę 
nad tvm dziełem , ale sława młodego dramatur
lla rośnie . a lektura pierwszego aktu .. Don Kar
losa" budzi uznanie i żvczliwość weimarskief!o 
księcia Karola Augusta, który po wizycie Schil
lera w Weimarze mianuje go radca swego dwo
ru. 



W latach 1785-1787 Fryderyk Schiller pozysku
;„ ~'.>bie w Mannheimie grono bliskich przyja
ciół, podzielających jego_ poglądy. i d?~eni~ją
cych artystyczną rangę ieg_o _tworczosc1. _Pisze 
wiersze, rozprawy, publikuic wydawnictwo 
Rheinische Thalia" ale jego rosnąca popular
~ość wśród postępo~vego mieszczaństwa i twór
ców zderza się z chłodem i wrogością arysto
kratycznych salorrów, do których miewał cza
sem dostęp jako atrakcyjna postać „modnego'' 
poety. 
W 1788 r. - w kilka miesięcy po premierze 
Don Karlosa" w Mannheimie - Schiller przy

bywa ponownie do Weimaru, aby zetknąć się 
tu z człowiekiem, którego przyjażń i artystycz
na opieka tak ogromny miały odtąd wpływ na 
jecro twórczość: tym wspaniałym, mądrym, uta
le~towarrym do stopnia genialności przyjacielem 
był sam wielki Johann Wolfgang Goethe. 
W następnych latach Fryderyk Schiller daje 
się poznać nie tylko jako wybitny artyst~, ale 
także jako autor teoretycznych rozpraw filozo
ficznvch i historycznych. Otrzymuje posadę pro
fesoi:a uniwersytetu w Jen ie, piszę „Historię 
woj ny trzydziestoletniej", „Listy o estetycznym 
wychowaniu człowieka'', podejmuje współpr~cę 
poetycką z Goethem. W teoretycznych rozwaza
niach rozmijał się Schiller z ideowym rrurtem 
swoich dzieł poetyckich i d;amaty~zni'.ch, p~
dobnie jak i inni pisarze nieograniczaiący si~ 
do twórczości ściśle artystyczne]. Rozprawy i 
esaye Schillera pozostają pod wyraźnym wI?ły
wem idealistycznej filozofii Kanta, rraton:nast 
w jego utworach artystycznych dochodzi do 
głosu jawny bunt prze~i~~o pełn~j spo.łecznych 
konfliktów rzeczywistosci, i brzmi w nich wez
wanie do walki w imię zniesienia tyranii. 

Rosnąca sława pisarza i spływające rtań splen
dory nie szły w parze ~ dochodami. Profe~or 
jeńskiego uniwersytetu zył z opłat studento\.V 
(nie wypłacano mu źadnej pensji) i te nader 
skromne wpływy nie pozwalały na zbyt wygod
ne życie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bar
dziej, gdy w 1790 r . Schiller żeni. się z C~a~lot
tą von Lengefeld i wkrótce i:owię~sza się Jego 
rodzina. Tak więc rozgłosowi wybitnego arty
sty i naukowca, tytułom (m. in. otrzymał ho
norowe obywatelstwo francuskiej republiki). 
jawnej życzliwości księcia wein:iarsk!ego i. co
raz częstszym kontaktom z moznymi osobisto
ściami towarzyszą dotkliwe kłopoty finanso'Ye· 
upokarzający zakaz wstępu na. salony dla Je
go małżonki, która jako szlachciarrka_ 6traci~? te 
prawa przez małżeństwo z „plebeiuszem , a 
wreszcie uporczywe nawroty choroby. Wszystko 
to zadręczało poetę i przyjaźń z wielkim Goe-

them stawała siQ w tych warunkach niezwykle 
ważnym i cennym oparciem. 
Pamiętajmy przy tym, że był to okres na

brzmiały wielkimi wydarzeniami i rewolucyj
nym wrzeniem, jakie przynosiła ze sobą Wielka 
Rewolucja Francuska (1789), a wiQc okres, któ
ry w wrażliwym i dociekliwym umyśle Schil
lera wywoływał burzliwe rozterki. 
Gruźlica płuc pożerała siły poety i zmusiła go 
do przerwartia na rok pracy pisarskiej. Po in
tensywnej kuracji w Karlsbadzie spotkała go 
wreszcie nieoczekiwana pomoc finansowa ze 
strony księcia von Augustenburg i dui1skicgo 
ministra hr. von Schimmelmanna. Podjął na 
iYowo wysiłek twórczy, poświęcając się głównie 
rozprawom teoretycznym. Wobec śmierci jego 
największego prześladowcy, księcia wirtember
skiego Karola Eugeniusza, mógł teraz po dzie
sięcioletniej rozłące odwiedzić rodziców w Lud
wigsburgu. Szukając ujścia dla nurtujących go 
myśli i idei zakłada wydawnictwa filozoCiczno
artystyczne („Hory" i „Almanach Muz"). Nie
ustannie dojeżdża z Jeny do Weimaru, aby 
wspólnie z Goethem zgłębiać problemy sztuki 
i powiązania człowieka z otaczającą go przy
rodą. Wspólrtie piszą i drukują swoje „Ksenie", 
mające formę polemicznych epigramatów, ata
kują złą literaturę, wykorzystując przy tym 
formę celnej, zjadliwej satyry. 
Rok 1797 jest rokiem ballad, które rodziły si~ 
w ramach szlachetnego poetyckiego wspózawod
nictwa z Goethem. Obydwaj mistrzowie stwo
rzyli szereg arcydzieł tego rodzaju poetyckiego, 
żeby wymienić choćby schillerowską „Ręka
wiczkę", „Pierścier'l Polikratesa", „żurawie 
Ibikusa" lub „Rycerza Toggenburg". 
W tym ogromie prac pisarskich nie zapomina 
Schiller o twórczości scenicznej. W latach 
1798-1799 teatr weimarski wystawia kolejno 
powstające części „Wallensteina". Poeta pisze 
nocami aż do świtu i tylko rradludzka wola po
zwala mu przezwyciężać nieuchronnie postQpu
jącą chorobę. W 1799 r. Schiller wraz z rodziną 
przenosi się do Weimaru i tu, w atmosferze ro
dzinnych trosk (ofiarna do granic poświęcenia 
żona poety również zapadla na zdrowiu), w 
walce z atakami choroby, ale \.V stałym korrtak
cie z wielkim Goethem Schiller bez reszty od
daje siG twórczości artystycznej. 
Każdy jego utwór był znowu - jak przed
tem - walką o wolność i zjednoczenie narodu 
niemieckiego, ale w szerszych koncepcjach po
litycznych tkwił Schiller na rozdrożu pomiędzy 
ideami demokratyczno-republikańskimi a złud
nymi wyobrażeniami humanisty, który przcra
żorry rozlewem krwi francuskiej rewolucji 

(c.d. na str. 11) 
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skłonny był upatrywać wyrównanie krzywcl 
.:;połecznych na drodze wielkodusznych posunięc 
oświeconego władcy. Wzór takiego władcy wi
dział w księciu weimarskim, Karolu Auguści2 . 
Mimo to, kiedy pisał wiersze i dramaty, jego 
pióro stawało się orężem otwartej walki. Poetc; 
fascynował głęboki tragizm losów ludzi, którzy 
~Jiorą na siebie ciężar odpowiedzialności za po
prowadzenie tej walki. Wzory owych bohaterów 
odnajdywał w historii mi!l'ionych epok. W ostat
nim roku osiemnastego stulecia rozpoczął pra
cę nad scenicznym obrazem życia niemieckie
go bohatera Wallensteina, który podjął w XVH 
w. walkę o zjednoczenie Rzeszy i stawiając 
wszystko - nawet swoje zasady etyczne - nd 
jedll'ą kartę, poniósł klęskę. „Wallenstein" był 
~ jak już wspomniano - częściowo wystawia
ny w weimarskim teatrze, a Goethe ocenił ten 
<.1twór jako dzieło najwyższej rangi, jako dzieł o 
zawierające ogromne bogactwo prawd o zmag~ 
niach człowieka z życiem. 

U progu nowego stulecia „Wallenstein" uka
zuje się w druku, a ostrym rtawrotom choroby 
poety towarzyszy uparta praca nad „Marią Stu
art" i „Dziewicą Orleańską". Powstaje prawic 
równocześnie „Narzeczona z Messyny" (odważ
ne sięgnięcie do niezbadanych wówczas przez 
naukę praw dziedziczenia charakteru, wyzna
czających los człowieka). W tym samym okre
sie zachodzą dwa ważll'e, a tak różne w od
czuciach Schillera wydarze!l'ia w jego osobistym 
życiu: umiera jego ukochana matka (1802), a 
równocześnie książę Karol August, doceniając 
wielkość swego podopiecznego i jego nieustc;pli
wość w walce z przeciwnościami losu, uzysku
je dlat'l dyplom cesarski przyznający mu szla
chectwo. Schiller przyjmuje je głównie ze 
względu na żonę , której przywracano v-: ten 
sposób utracone z dl'l'icm ślubu prawa szlacncc
kie. 

W 1803 r. powstają pierwsze sceny „Wilhelma 
Tella", jed!lego z najsłynniejszych dramatól , 
poety. W tym samym czasie Schiller wkracza 
po raz pierwszy na scenę polską: w Teatrze Na
rodowym w Warszawie wystawiono „Zbójców", 
nadając im tytuł „Rabusie" (tłumacz anonimo
wy). W następnym roku „Wilhelm Tell" uka
zuje się w druku, głosząc szerokim rzeszom 
czytclrtików ostatecznie skrystalizowaną ide•' 
wolnościową Schillera: nie samotnie walcząc:·· 
bohater, nie wielkoduszny władca, ale cały m: 
ród. cały lud, zjednoczony wolą wyzv;oleni;.; 
mc7.e stanowić zwycięską siłę w walce :!: tyr::·· 
nią. Oto znaczące słowa jednego z bohat~rót>> 
„Wilhelma Tella", Stauffacher~: 
„ .Zaclnejże w tum ucisku nie zna j .Z.ziem obrony? 
O! nic - wlad ::v turanów jest frrcs wymieniony, 



Gdy lud nie ma już nigdzie ulgi w uciśnieniu, 
Gdy nie może wydołać nieszczęścia brzemieniu, 
Sięga z dobrą otuchą w niezbędnej potrzebie 
Po swoje prawa, wiecznie trwające na niebie, 
Co są jak gwiazdy nigdy nieskazitelnemi. 
( ... ) 
Tak. Gdy nas gwałt odziera z pierwszych dóbr 

człowieka 
Bronić się mamy prawo; kraj zbawienia czeka, 
Niech żony, dzieci nasze oręż zabezpiecza. 

(przekl. J. N. Kamiński) 

W ostatnim stadium choroby powstają pierw
sze sce!l'y dramatu „Dymitr", gdzie w obrazie 
tragicznych losów ogarniętego żądzą władzy 
Dymitra Samozwańca nic szczędził poeta gorz
kiej ironii warcholstwu polskiej szlachty. Utwór 
len nic został już ukończony. 

9 maja 1805 r. Fryderyk Schiller ostatecznie 
przegrywa swoją walkę z chorobą. Umiera w 
Weimarze. 

k.k.c. 

Fryderyk Schiller - rzeźba Danneckera z 1794 r. 



Fryderyk Schiller 

POCZĄTEK NOWEGO STULECIA. 

Przyjacielu zacny! gdzie na świecie 
Cicha ustror'l wolności, pokoju? 
Wiek przeminą! wśród burzy i w boju, 
A mord - nowe otwiera stulecie. 

Oto związek krajów rozerwany, 
Stare formy padają w ruiny, 
Wojny nie wstrzymają ocearry 
Ni bóg Nilu, ni Renu głębiny. 

Dw;i potężne narody się zwarły 
O wyłączne nad światem władanie, 
Ludom grożąc zachłannymi gardły 
Wzrroszą trójząb i gromu błyskanie. 

Każdy kraj dla nich złoto swe wa.i:y, 
I Jak Brennus w surowej przeslłości -
Francuz kładzie wśród świata mocarzy 
Miecz na wagach sprawiedliwości. 

Już na morza Brytyjczyk niesyty 
Każe flotom handlowym wypłynąć , 
By królestwo wolnej Amfitryty 
Ramionami polipa owinąć. 

Do bieguna gwiazd poludrriowcgo 
W przestrzeń rzuca go pęd niewstrzymany, 
Ku pustyniom, ku wyspom, ku b:·zc;;om 
Mórz. Nie znajdzie Ziemi Obiecanej. 

Ach, napróżno nad mapą schylony 
Szukasz błogosławionego kraju, 
Gdzie wolności kwitrrie sad zielony, 
Gdzie ludzkości młodość w wiecznym m;iju. 

Nieskończony świat przed tobą leży. 
Wielki nawet dla statków cierpliwych, 
Ale nie ma wśród jego bezbrzcży 
Miejsca - dla dziesięciu szczęśliwych. 

Musisz uciec od nacisku zdarzeń 
W cichą serca twojego świątynię: 
Wolność jest jedynie w kraju marzeń, 
Pięlrno w pie~ni zakwita jedyrrie. 

(1801) 

Przełożył 

Mieczysław Jastrun 

Fryderyk Schiller 

(Poniższy tekst napisał poeta w dwa lata po pra
prcmicr-t:e „Zbójców" w teatrze mannheimskLm, rw ro
ku ukazania sic; na scenic „Intrysi •i miłości", a wic;c 
w pierwszym okresie po swojej ucieczce ze Stul
tgarlu. - przyp. k.k.c .). 

Ma1111he1ni, Il listopada 1784 r. 

ZAPOWIEDZ „REŃSKIEJ TALII" 

( ... ) Piszę jako obywatel świata, który nie słu
ży żadnemu księciu. Wcześnie straciłem ojczyz
nę, zamieniając ją na wielki świat, który zrta
łem tylko z daleka. Kaprys losu skazał mnie 
na zawód poety w moim mieście rodzinnym. 
Upodobanie do poezji obrażało prawa instytutu, 
w którym mnie wychowano, i było w kolizji z 
planami jego założyciela. Przez osiem lat en
tuzjazm mój zmagał się z regułą wojskową, ale 
namięlrrość do poezji jest płomienna i silna jak 
pierwsza miłość. Roznieciła to, co miala zdła
wić . Aby uciec od stosunków, które były dla 
mnie torturą, serce moje wybiegało w świat 
ideałów, lecz - nie znając świata rzeczywiste
go, od którego dzieliły mnie żelazne sztaby; nie 
znając ludzi, gdyż czterystu otaczających mnie 
było jednym i tym samym stworem, wierną ko
pią tego samego sprzecznego z rtaturą modelu; 
nic znając skłonności istot wolnych, pozostawio
nych sobie, gdyż tu dojrzewała skłonność tylko 
jedna, której nie chcę teraz wymieniać - wszel
ka inna siła woli słabła, gdy korrwulsyjnie na
pinała się ta jedyna. Wszelka odrębność, wszel
ka swawola mieniącej się bogactwem natury 
!!Ubiła siq w monotonii panującego porządku. 
Nie znając płci pięknej - bramy instytutu bo
wiem otwierały się, jak wiadomo, tylko przed 
kobietami, które jeszcze nie zaczęły, bądź też 
.i uż przestały być irrteresujące - nie znając lu
dzi i przeznaczeń ludzkich, pędzel mój, nie
zdolny do zachowania właściwej granicy mię
dzy aniołem i diabłem, stworzyć musi'ał po
twora, jakiego na szczęście nie było na świecie; 
życzyłbym mu nieśmiertelności tylko dlatego, 
aby uwiecznić przykład płodu, zrodzonego z 
małżeństwa subordynacji z gerriuszem. Mam na 
myśli „Zbójców". 

Sztuka się ukazała. Cały świat moralny pomó
wił mnie o obrazę majestatu - jedynym uspra
wiedliwieniem moim była atmosfera, w jakiej 
utwór się narodził. Jeśli ze wszystkich niezli
czonych skarg na „Zbójców" któraś mnie do
tknQla, to chyba jedynie ta, że odważyłem si ·~ 
za wcześnie o dwa lata opisywać człowieka, 



nim choć jedrtego spotkałem. „Zbójców" przy
_.łaciłem rodziną i ojczyzną - w okresie kiedy 
Jeszcze opinia mas musi kierować naszym 
chwiejnym poczuciem własnej wartości, kiedy 
gorąca kr ew młodzieńca płynie żywiej , gdy 
muśnie go łaskawie promyk uznania, gdy zba 
łamuconą duszą owładn ie tysiące przeczuć 
sc h lebiaj ących przyszłej wielkości, a w u rzeka
jącej godzin ie zmierzchu rti eśmiertel na s ława 
śc i ele mu się do stóp - podczas rozkoszowania 
s ię pierwszą zwodn iczą pochwałą, u d zieloną mi 
nieoczek iwanie i niezasłużenie z odległych pro
wincj i - w mieście rodzin nym zabroniono mi 
pisać pod karą twierdzy. Decyzja moja jest 
zna r1a - przemilczę resztę, gdyż w każdym wy
padku uważam za nieprzyzwoite występować 
przeciw człowiekow i , który dotychczas był mi 
ojcem. Przypadek m6j n ie odejmie ani jednego 
listka z laurowego wieńca księcia, a pam ięć 
jego przejdzie do wiecznośc i . Szkoła ks ięcia 
dała szczęście w ielu setkom ludzi, choć moje 
miała złamać. 

Tak więc zerwałem wszelk ie kontakty. P u
bliczność jest m i te raz wszystk im: mo im i st u
diami, moim s uwerenem , moim powierrrikiem . 
Do nie j wyłącznie na leżę . Przed tym stanc: try 
bunałem, nie przed żadnym innym. Tego ty l
l<o się lękam i ten szanuję. Ogarnia mrric> 
wzniosłe uczucie na myśl , że nic dźwigam in
nych kajdan, jak tylko opinię świata, że nie 
apeluję do innego trorru , jak tylko cło dus7y 
ludzkiej. 

Dziwne to jest może znaleźć w gazecie na st ro 
nie ogłoszeniowej h i s torię mlodośri jej autora, 
a przecież nie można było prościej wprowadzić 
czytel n ika w sedno mego przedsięwzic;-ria, jak 
właśnie poprzez znajomość z człowiekiem, któ
ry ma je wykortać. (. .. ) 

( ;-r:!c::~: l. D. :rlaczl;owska) 
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