


FRIEDRICH SCHILLER 

• urodził się 10 listopada 1759 roku w Marbach, Niemcy - zmarł 9 maja 1805 roku w Weimarze, Niemcy. 

• Poeta, filozof, historyk, estetyk, teoretyk teatru i dramaturg, najwybitniejszy obok J.W. Goethego przedsta

wiciel niemieckiej klasyki, tzw. klasyki weimarskiej; swoją wczesną twórczością wpisał się w okres „burzy 

i naporu" {Sturm und Drang). 

• Już w wieku trzynastu lat próbował pisać wiersze i dramaty. Zwróciwszy na siebie uwagę księcia Wir

tembergii Karola Eugeniusza, w 1773 roku wstąpił do Karlsschule Stuttgart, elitarnej akademii wojskowej 

założonej przez księcia, gdzie podjął studia medyczne i prawnicze, interesując się też dziełami Rousseau 

i Goethego. W wieku osiemnastu lat napisał swoją pierwszą sztukę, „Zbójcy", która przyniosła mu nie-

śmiertelną sławę . W 1780 roku otrzymał posadę lekarza pułkowego w Stuttgarcie. Po pierwszym wyko

naniu „Zbójców" w Mannheim w roku 1781 został aresztowany, zabroniono mu też publikowania jakich

kolwiek dalszych prac. Uciekł jednak ze Stuttgartu i nie zaprzestał twórczości dramaturgicznej, tworząc 

tragedie prozą „Fiesco" (1783) i „Intryga i miłość" (1784) oraz napisany wierszem dramat „Don Karlos" 

(1787}, będące wyrazem buntu przeciw ograniczaniu prawa jednostki do indywidualnego rozwoju . 

• W 1789 roku został wykładowcą historii i filozofii w Jenie. Efektem jego studiów nad historią Niemiec, 

filozofią Kanta, kulturą i sztuką antyczną były rozprawy historyczne {m.in. „Historia wojny trzydzie-

stoletniej",1790-92) oraz estetyczne {..Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy", 

1795) w których Schiller, mający silne poczucie sprzeczności między ideałem i rzeczywistością, pod-

jął próbę zintegrowania człowieka nowożytnego, określanego jak „byt rozdarty", przez umoral

niający wpływ sztuki. W roku 1792 otrzymał honorowe obywatelstwo Republiki Francuskiej za 

rewolucyjne przesłanie „Zbójców". Był wydawcą m.in czasopisma „Almanach muz" (1796-1800), 

w którym drukował także utwory Goethego, wśród nich wspólnie tworzone satyryczne dwu-

wiersze „Ksenie" (1796) oraz swoje słynne ballady. W 1799 roku Schiller powrócił do Weimaru, 

gdzie Goethe przekonał go do powrotu do pisania sztuk, razem też założyli Weimar Theater, 

który stał się czołowym teatrem w Niemczech, przyczyniając się do odrodzenia dramatu. Re

zultatem ponownego zainteresowania się twórczością sceniczną stały się przede wszystkim 

dzieła inspirowane wydarzeniami historycznymi - trylogia „Obóz Wallensteina" (1800). „Ma

ria Stuart" (1801), „Dziewica Oerleańska" (1802). ,,Wilhelm Tell" (1804). W Weimarze miesz

kał aż do śmierci - zmarł na gruźlicę w wieku zaledwie czterdziestu pięciu lat. Pozostawił 

po sobie niedokończony dramat „Demetrius" (1805) oraz około trzydziestu pomysłów na 

sztuki, które zamierzał napisać w przyszłości. 

• Schiller odegrał ważną rolę w kształtowaniu się romantycznej literatury europejskiej 

i niemieckiej literatury narodowej . W Polsce jego twórczością interesowano się głównie 

w początkowym okresie romantyzmu, zafascynowani byli nią filomaci, wyraźne ślady 

jej wpływu można odnaleźć w „Odzie do młodości " i IV części „Dziadów" Mickiewicza, 

który także tłumaczył Schillerowskie ballady {m. in . „Rękawiczkę"} i sceny z „Don Kar

losa". Większość dramatów Schillera weszła na stałe do repertuaru teatru polskiego. 

Na podstawie „Pisarze Swiata. Słownik encyklopedyczny. 

Wydawr1ctwo naukowe PWN, 1995 http/lwww.e ·teatr.pllpl/reahzacje/951,b1ograf1a.htm1 



POCIĄGA Z A 5 O B Ą R U I N Ę FIZYCZNĄ. 

Schiller przedstawił tego typu zależność już w swoim pierwszym dramacie „Zbójcy". Zbrodnicza strategia 

Franciszka jest tak pomyślana, że wydaje się, iż złoczyńca przestudiował medyczną dysertację autora. Al

bowiem zamiar usunięcia ojca w taki sposób, aby jego czyn nie wyszedł na jaw, nasuwa mu myśl, aby zrezy

gnować z przemocy fizycznej na rzecz terroru psychicznego. Igrając z uczuciami grozy, żalu i skruchy, planuje 

wpędzić ojca w czarną rozpacz i poprzez rozbicie psychiczne spowodować jego śmierć . Franciszek Moor jawi 

się w pewnym sensie jako uczeń samego Schillera, ewentualnie jego nauczycieli wykładających w Szkole Ka

rola. W tym duchu rezonuje: „Filozofowie i medycy pouczają mnie, jak świetnie poruszenia maszyny współ

dźwięczą z nastrojami ducha [„.] namiętności maltretują siłę życiową- przeciążony duch ciśnie ku ziemi swo

je domostwo. - A więc jak? - Gdyby tak ktoś umiał udeptać dla śmierci tę nieutorowaną drogę do zamku ży

cia?- Działając od strony ducha zepsuć ciało''. Ironią losu jest jednak, że łotr sam ginie zgodnie z założeniami 

tej psychologicznej zasady. Na końcu dramatu dręczony koszmarami sennymi, przywodzącymi obrazy Sądu 

Ostatecznego, dostaje gorączki i złamany na ciele i duszy zadaje sobie śmierć. I tak oto staje się potwierdze

niem tezy sformułowanej przez Schillera w jego pracy dyplomowej . A teza ta brzmi „Duchowy ból podkopuje 

zdrowie maszyny". [„.] 

Przypatrując się wczesnym przekonaniom Schillera - tym opartym na wiedzy dramaturgicznej i medycznej -

o współzależności pomiędzy duchem i ciałem, można dostrzec, że młody uczeń Szkoły Karola wyprzedził naj

nowsze poglądy. To bowiem, co przedstawił w pracy dyplomowej i jednocześnie zastosował w swojej twór

czości dramatycznej, jest dziś stałym elementem praktycznej i teoretycznej wiedzy medycznej znanej pod 

pojęciem psychosomatyki. W pewnej kwestii Schiller wyprzedzał nawet naukę. Skoro jeden z miarodajnych 

współczesnych leksykonów medycznych podaje, że psychosomatyczna teoria i praktyka zajmują się ciele

sno-duchowymi, a także socjalnymi współzależnościami, to Schiller dużo wcześniej odkrył, że psychofizyczna 

konstytucja człowieka zależy od wpływów otoczenia, wprawdzie nie w sensie ekologicznym, ale społecznym 

i politycznym. Jako uczeń działającej na zasadzie przymusu Szkoły Karola i jako poddany władcy absolutnego, 

nie mógł odbierać zewnętrznych wpływów inaczej niż jako ograniczenie wolności osobistej . [„ .] 

Bohaterowie Schillera reagują na przymus w różny, często sprzeczny sposób. Z jednej strony są skłonni wy

cofać się w sferę prywatną, szukać schronienia we własnym wnętrzu, ograniczając się do przeżyć takich, 

jak miłość, przyjaźń czy bliskość rodzinna. Z drugiej strony buntują się i mają skłonność do 

rewolty. Ucisk powoduje reakcję na ucisk, z politycznie i społecznie nałożo-

nych ograniczeń wyrasta opór i dążenie do 

samookreślenia się charakterów 

Schillera. > 



„Odwaga rośnie wraz z niebezpieczeń

stwem; siła podnosi się w ucisku" - to 

zdanie wypowiedziane przez Spiegelber

ga w „Zbójcach" oddaje sedno poglądów 

antropologicznych Schillera. Dostrzega on 

tkwiący w ucisku zalążek buntu, a siłę poj

muje jako reakcję na ucisk. I wydaje się, że 

wraz z podniesieniem się z udręki otwiera 

się droga do indywidualnego rozwoju, do 

spełnienia charakterystycznej dla bohate

rów młodzieńczych dramatów Schillera żą-

dzy działania, pragnienia wielkości i przede 

wszystkim wolności jako warunku wielkich 

czynów. „Prawo", mówi Karol Moor, „nie 

ukształtowało jeszcze ani jednego wielkie-

go człowieka, podczas gdy wolność kolo

sów hoduje i olbrzymów". 

Tymczasem widać, że dobitnie zainsce

nizowany wolnościowy gest nie wystar

czy, aby usunąć przeszkody piętrzące się 

w rzeczywistości. Ze „Zbójców" wynika, 

że wyswobodzona z więzów konwencji 

i nakazów prawa żądza czynu realizuje się 

w warunkach cywilizowanego społeczeń

stwa tylko na drodze kryminalnej, poprzez 

mord i rabunek . Ktoś taki jak Karol Moor 

zawodzi ponadto z powodu wewnętrznych 

oporów, wywołanych wyrzutami sumienia. 

Powstaje więc wrażenie, ze patetyczną 

proklamację wolności dzieli od możliwości 

jej realizacji głęboka przepaść . • 





Pewna szczególna klasa ludzi ma powód do 

większej niż wszyscy inni wdzięczności 

wobec teatru. Tylko tutaj mianowicie 

wielcy tego świata słuchają czegoś, 

czego gdzie indziej nie słyszą albo 

słyszą rzadko: prawdy; tylko 

Teatr jest instytucją, w której przyjemność idzie w parze 

w nauką, odpoczynek z wysiłkiem, rozrywka z kształ

ceniem, w której żadna zdolność duszy nie wytęża 

się z uszczerbkiem dla drugiej i w której nie zazna-

tutaj widzą coś, czego gdzie 

indziej nigdy nie widzą albo 

widzą rzadko; człowieka . 

je się żadnej rozkoszy kosztem całej osobowości. 

Kiedy zgryzota toczy serce, kiedy melancholia 

zatruwa nam samotne godziny, kiedy świat 

i codzienne zajęcia napełniają nas odrazą, 

kiedy tysiąc ciężarów przytłacza duszę, 

kiedy praca zawodowa grozi stępieniem 

naszej wrażliwości, wówczas otwiera 

dla nas swe podwoje teatr- marząc 

w tym świecie sztuki zapomina

my o świecie rzeczywistym, od

zyskujemy równowagę, nasza 

wrażliwość odzywa, zdrowe 

namiętności wstrząsają 

naszą drzemiącą naturą 

pobudzają krew do 

żywszego krążenia . 





FRIEDRICHA 5 C H 
N A KATOWICKIEJ 

L L E R A 

SCENIE 

2 X 1907 I WILHELM TELL 

reż . Emmanuel Raul 

{otwarcie niemieckiego Teatru Miejskiego w Katowicach) 

X 1908 I KABALE UND LIEBE {INTRYGA I MIŁOŚĆ) 

reż . Emmanuel Raul 

16 IV 1936 I INTRYGA I MIŁOŚĆ 

przekł. J. Tuwim, reż . Marian Godlewski, 

dekor. Józef Jarnutowski 

15 111964 I DON KARLOS 

przekł. K. Iłłakowiczówna. Reż . Roman Zawistowski, 

scen. Stanisław Bąkowski 

>Na zdjęciu od lewej -Andrzej Antkowiak Don Karlos, 

Janusz Kilarski - Filip li 

41111977 I INTRYGA I MIŁOSĆ 

przekł. A. M. Swinarski . Reż . Bogdan Poręba, 

scen . Lidia i Jerzy Skarżyńscy, muz. Piotr Figiel 

> Na zdjęciu od lewej Andrzej Mrozewsk1 - Ferdynand, 

Maria Stokowska - Luiza 

17 Xll 1999 I INTRYGA I MIŁOŚĆ 

przekł. A. M. Swinarski . Reż. Krzysztof Babicki, 

scen . Marek Braun, muz. Marek Kuczyński 

> Na zdjęciu od lewej Andrzej Warcaba Wurm, 

Ewa Kutynia - Luiza 

14 
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