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... Patrzcie, jak gdyby bielmo z oczu mi 
zeszło, jakimże głupcem bylem, żem chciał po
wracać do klatki! Toż duch mój pragnie czynów, 
mój oddech chce wolności. - Mordercy, zbój
cy! - Te słowa rzuciły mi prawo pod nogi. -
Ludzie przesłonili mi człowieczeństwo, kiedym 
do człowieczeństwa apelował, a zatem precz ode 
mnie, sympatia i ludzkie względy! 

F r. S c h i 11 e r „z b ó j cy" 

Raskolnikow 

„.Słowem, wywodzę, że wszyscy - nie 
tylko najwięksi, lecz również ludzie choć trochę 
nietuzinkowi, choć trochę zdolni powiedzieć coś 
nowszego, muszą na mocy swej natury koniecz
nie być przestępcami - w stopniu większym l!-1b 
mniejszym, rzecz prosta. Inaczej trudno by im 
było wydobyć się z kole:ny, na pozostanie zaś 
w nie.i oni zgodzić się nie mogą, znowuż wsku
tek swej natury, a dodam od siebie, że nawet 
obowiązani są nie zgodzić się na to. 

... są burzycielami albo są do tego skłon
ni, zależnie od uzdolnień. Przestępstwa tych lu
dzi, naturalnie, są względne i wielorakie; naj
częściej domagają się oni w najróżnorodniej
szych wystąpieniach zniszczenia istniejącego sta
nu w imię lepszego. Lecz jeśli takiemu człowie
kowi dla ziszczenia jego idei wypadnie stąpać 
chociażby po trupach, przez krew, to sądzę, że 
może on wewnętrznie, w zgodzie z sumieniem, 
zezwolić sobie nawet na pochód poprzez krew -
co zresztą zależy od tej idei i jej rozmiarów. 

Porfiry 

... Lecz niech mi pan powie: po czym 
mamy odróżniać tych niezwykłych od zwykłych? 
Może przy urodzeniu są znaki, co? Chodzi mi 
o to, że tu by nie zawadziła trochę większa do
kładność, że tak powiem, więcej określoności ze
wnętrznej; proszę mi darować zrozumiałą tro
skę człowieka praktycznego i prawomyślnego, 
lecz czyby tu nie można wprowadzić na prz~·
kład jakiego, uniformu, kazać im nosić odznaki 
albo cechować ich?„. Bo sam się pan zgodzi, że 
jeśli wyniknie plątanina, jeśli człowiek jednej 
klasy ubrda sobie, że należy do drugiej, i zacznie 
„usuwać wszelkie zapory", jak się pan nader 
fortunnie wyraził, toć ... 

D o s t o j e w s k i „Z b r o d n i a i k a r a" 

Krótka kronika życia 

i tw6rczośli Fryderyka Schillera 

10. Xl.1759 r. - w miasteczku l\o'larbach 
k/Stuttgartu w Wirtcmberg·ii urodził się Fryde
ryk Schiller. 

1 i6fl r. OJci~c Schillera przesiedla się do 
Ludwigsburga, obe,jmując posadę nadzorcy ogro
dów księcia Karola Eugeniusza, znanego despoty 

satrapy. 
1773 r. Schiller kończy szkołę łacińską 

w H roku życia zostaje elewem ll;:arlssch ule 
(rodzaj akademii wojskowej), początkowo 11~ wy
dziale prawa, a później, w Stuttgarcie - na wy
dziale medycyny, 

Pierwsze utwory poetyckie. 
178!1 r. Schiller otrzymuje dy plom u k ol1-

czenia studiów medycznych na zasadzie r ozpra
wy: „O związku między zwier zęcą i duchową 
naturą człowieka". \V ostatnich latach nauki 
powstają „Zbójcy". 

1781 r. Pierwsze wydanie „Zbójców ", 
1782 r. (13.1.) Premiera „Zbójców" 

w Mannheimie. \Ve wrześniu, Schiller pod obc:ym 
nazwiskiem ucieka ze Stuttgartu przed prześla
dowaniami księcia Karola. Przybywa co l\Iann
heimu z nową sztuką - „Sprzysiężenie Fieska 
w Genui". Drugie wydanie „Zbójców". 

1786 r. Powstanie „Hymnu do radości". 
Ukończenie „Intrygi i miłości". 
Schiller udaje się do przyjaciół pod Lipsk, a na
stępnie do Drezna. 
Tu powstaje „Don Karlos". 

1787 r. Krótki pobyt w \Veimarze . 
l 788 r Pierwsze spetkanic z Goethem 

u pani Lengefeld w Volkssted. 
1789 r. Schiller ot.rzymu.ie katedrę hi

storii w .Jenie. 
Rewoluc.ia francuska. 
Zgromadzenie Narodowe przyzna.ie twórcy 
„Zbójców" tytuł honorowego obywatela Francji 
z uwagi na to, że „mężowie, którzy swoimi pis
mami i swą odwa.gą służyli sprawie wolności 

i przygotowywali wyzwolenie ludów, nie mogą 
być uważani za cudzoziemców przez narócl 
oswobodzony dzięki ich światłym umyRlom i mę
stwu''. 



1790 r. Schiller urządza się w Jenie. Ze
ni się z Lottą Lengefeld. 
Pierwsze objawy gruźlicy. 
Powstają „Dzieje wojny trzydziestoletnie.i'', za
powiadające trylogię dramatyczną o Wałłe1l

steinie. 
Schiller studiuje pilnie Kania visząc wicie roz
praw filozoficznych. 

179-1 r. Zawiązuje się przyjaźń między 

Goethem a Schiłłerem. Rozwija się niezwykle 
ożywiona korespondencja. 

1797 r. W „Almanachu Muz" ukazuje 
się C)'ld epigramatów polemicznych i aforystycz
nych pióra Schillera i Goethego p.t. „Ksenie". 
Rok ballad. Powstają najwybitniejsze ballady 
Schillera: 
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1793 r. Schiller odwiedza rodziców 
w Ludwigsburgu - po śmierci księcia w;rtem
berskiego Karola. Nawiązuje kontakty z księ

garzem Cottą w Tybindze, który wydaje mie
sięcznik „Ilory" i „Almanach Muz". Obydwa te 
pisma stają się platformą ścisłej współpracy 

między Schillerem a Goethem. 
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„Rękawiczka", „Pierścień Polikratesa", „Rycerz 
Tog·genburg", „żurawie Ibikusa", „Droga do 
hamerni". 

1798 r. Wystawienie tryptyku dramatycz
nego „\\1allenstein" w \Veimarzc. 

1799 r. Przeprowadzka do \Veimaru. 
Opuszczenie profesury jenajskiej. 



1799-1804 r. Walka z chorobą i usta
wiczna, gorączkowa prac·a. 
Powstają nowe ballady 
Stuart (1800 r.). „Dziewica 

i dramaty. „Maria 
Orleańska" (1801 r.), 

„Narzeczona z Messyny (1802 r.), „Wilhelm Tell" 
(1804 r.), „Dymitr" (nieukończony). 
Przekłady z Szeksp:ra, Racine'a, Gozzi'l•go. 

1804 r. Podróż do Berlina, Wit'lki triumf 
Schillera. Owacje .na przedstawie11iad1 drama
tów i na ulicach. 

9.V.1805 r. Schiller umie ra w \ c im al'ZC. 

11 In tyran nos! u 

... Miał lat dwadzieścia jeden. Był autorem paru 
wiersz:'!' drukowanych w „Szwabskim Magazy
'l!e" i posiadaczem skarbu: wykończonego ręko
pisu „Zbójców". Nie znalazł wydawcy, który by 
sfinansował druk tej tragedii, toteż - zaciąg
nąwszy nie pierwszą już pożyczkę - zdecydo
wał się wydać ją własnym kosztem. Miarą pa
nujących wówczas stosunków może być fakt, że 
w tym pierwszym wydaniu Schiller przezGrnie 

nie podał swego nazwiska, a jeszcze ostrożniej
szy drukarz um'eścił fałszywe dane co do miej
scowości, gdzie arkusze tłoczono. 
Albowiem już motto brzmiało niebezpiecznie: „In 
tyrannos!" - „Przeciwko tyranom", w przed
mowie zaś poeta głosił: „Jeżeli ktoś postanowił, 
że jego celem jest obalenie występku oraz pom
szczenie relig·ii, moralności i praw obywatel
skich na ich wrogach. ten musi odsłonić wystę-



pek w jego nagiej ohydzie i postawić go przed 
oczyma ludzkości w jego kolosalnym wymiarze. 
zniewolić się do uczuć, przed których przewrot
nością wzdryga się jego dusza" . 
.Jednocześnie z wydaniem książkowym wszczął 
Schiller starania o wystawienie „Zbójców" na 
scenie. Rzecz dostała się do rąk barona Herib~r
ta Dalberga, dyrektora teatru w Mannheimie, 
ówczesnej stolicy Palatynatu. Baron kochał teatr, 
ale nie zamierzał narażać się zbytnio dla młode
go autora. który napisał taką sztukę, że „kat 

musiałby ją spalić". Zażądał zmian, na które 
Schillerowi wypadło się zgodzić. Była to cena 
pierwszego sukcesu. Prócz tego, że skreślono 
wymowę niektórych scen, Dalberg zażądał 
umieszczenia na afiszach teatralnych uwagi, 
z której wynikało, że akcja nie toczy się we 
współczesności. lecz w dawnych czasach, w ro
ku 1495, gdy „cesarz Maksymilian ustanowił 
wieczny pokój dla Niemiec". 

gdy Niemcy uznają kiedyś we mnie poetę dra
matycznego, to początek epaki będę musiał li
czyć od minionego tygodnia". 
.. . Gdy poeh bez urlopu, nic dość zatarłszy za 
sobą ślady. udał się po raz drugl do Man~hei
mu, aby znów być widzem spektaklu, ściągnę
:o to na nieg·o prześladowania. 

ADOLF SOWINSKI 



FRYDERYK SCHILLER 

ZBÓJCY 
(Die Hauber) 

Drilmat w 5 aktach 

Przekład Feliksa Konopki 

Maksymilian hrabia von Moor 

Karol. 

Franciszek 
) jego synowie 

Amalia von Edelreich 

Spiegelberg ' 

Schweizer I' 

Grimm 
libertyni, 

Raz man rotem bnndyd 
Schufterle 

Roller 

Kosinski 

Herman, nieprawy syn 
pewnego arystokraty 

Daniel, sługa hral>;<>:go von Moor 

Pastor Moser 

Ksiądz 

Sługa 

O so b y: 

BOLESLA W ROSIŃSKI 

ZDZISLA W KRAUZE 

BOHDAN A. JANISZEWSKI 

KRYSTYNA BIGELMAJER 

CEZARY KUSSYK 

WLADYSŁA W SOKALSKI 

EUZEBIUSZ OLSZEWSKI 

ANTONI SZUBARCZYK 

MARIAN NOSEK 

HILARY KLUCZKOWSKI 

ZBIG; ~rnw WITKOWSKI 

f B AN GIE RSZANIN 
I AN DRZEJ ZJĘBIŃSKI 

.JAN DASZEWSKI 

ROLAND GŁOWACKI 

ZDZJSLA \.7 RELSIU 

EUSTACIIY KOJALLOWICZ 

Rzecz dzieje sic w Niemczech nn prze lrzeni około dwu lat. 

Reżyser EDMUND PIETRYK 
(wnrsztnt reżysl'rski PWST Wnrsznwn) 

Scenograf .IANUSZ A. KRASSOWSKI 

Muzyka PETR EBEN I WALERIAN PAWl:.OWSKI 

Inspicjent Eustachy Kojałłowlcz Sufler Hallna Swlncow 

Akustyk Helena Ponczek 



Schiller o dramacie 
i teatrze 

.„Kiedy nikt już nie będzie uczył moralności, 

kiedy żadna religia nie znajdzie już wiary, kie
dy nie będzie istniało już żadne prawo, jeszcze 
przejmie nas grozą Medea, która słania,jąc się 

sehodzi ze stopni pałacu po dokonanym dopiero 
co dzieciobójstwie. 

„.Każdy będzie sławił w cichości swe czyste su
mienie, kiedy Lady Makbet, umyje ręce i przy
woływać będzi~ wszystkie wonności Arabii, by 
zabiły szkaradny odór mordu. Obrazowe przed
stawienie z pewnością s;Jniej przemawia niż mar-

twa litera i suche opowiadanie; tak samo dzia
łanie teatru z pewnością głębsze jest i trwalsze 
niż działanie moralności i prawa . 
.. W równym stopniu, jak zbrodn'a i występek, 
rujnuje szczęście społeczeństwa głupota. Do
świadczenie stare jak świat uczy, że w plątani

nie spraw ludzkich największe ciężary wiszą 

często na najcieńszych i najdelikatniejszych nit-

kach i że jeśli dojdziemy do źródła czynów, bę
dziemy się musieli dziesięć razy uśmiechnąć, za
nim raz się przerazimy. W miarę jak przybywa 
ri lat, mój spis łotrów staje s:ę z każdym dniem 
krótszy, a za to spis głupców pełniejszy i dłuższy. 
.„W naszej epoce zaczyna panować duch huma
nitaryzmu i tolerancj'; ich promienie przedarły 



się do sal sądow~·ch i jeszcze dalej - do serc 
naszych książąt. Jakiż udział w tym boskim 
dziele przypada naszym teatrom'? Czy to nie one 
zaznajomiły człowieka z człowiekiem i czy nie 
one odsłoniły tajemny mechanizm jego postę

powania? Pewna szczególna klasa łudzi ma po
wód do większej niż wszyscy inni wdzięcznośd 
wobec teatru. Tylko tutaj mianowicie wielcy te-

go świata słuchają czegoś, czego gdzie indziej 

nie słyszą albo słyszą rzadko: prawdy; tylko tu

ta.i widzą coś , czego gdzie indziej nigdy nie wi

dzą albo rzadko: człowieka. 

Od reżysera 

W jednej ze studenckich dyskusji zastanawia
liśmy się od jakiego momentu dla każdego z nas 
zaczyna się współczesność w literaturze - naj
częściej padały nazwiska Strindberga, Prousta 
i Dostojewskiego, zaliczałem s:ę do zagorzałych 
rzeczników tego ostatniego. Nagle jeden z mo-

ich przyjaciół powiedział, że dla niego współ
czesność zaczyna się od „Zbójców". 
Ta myśl nie przestała mnie 1; rześladowai• , cho
ciaż nic mówiliśmy w:ęcc,j na ten temat. \V pa
rę miesięcy potem zająłem się adaptacją sce 
n:czną jednej z w czcs n •eh riow ie -ci Do. to.i ·w 
skiego. a przy okazji " og-ól w cze n ym D o-



jcwskim i znów raz po raz potykałem się i na 
tym terenie o Schillera, którym sprowokował 
nas mój przyjaciel Wtedy zacząłem pojmować 
sens tej prowokacji, skłoniła mnie ona raz je
szcze do refleks.ii na temat. „sprawy Kaina", 
czyli na temat istoty buntu - w kilka m'esięcy 
potem otrzymałem propozyc,ię realizacji „Zbój
ców" na swój warsztat reżyserski. 

Na osamotnienie moralne Karola Moora mo
głem już patrzeć tylko poprzez Chorbę Zła, po
przez mroczne doświadczenia Raskolnikowa, bo 
buntem nie można z nikim się dzielić, a więc 
jest on formą egoizmu, egoizmu szczególnie 
agresywneg·o. 
Bunt wymaga rzecz jasna określonych dyspozy-

cji psychicznych, specyficznego talentu, ale jego 
realizacja jest dziełem przypadku, lub szeregu 
przypadków, wynika z ostatecznej determinacji 
charakterów nigdy nie pogodzonych z sobą 

i światem. Deklaracje buntowników mówią za
zwyczaj o wyprzedzaniu epoki, ałe każdy z nich 
z osobna jest w sytuacji człowieka spóźnionego, 
chociaż sytuacja spóźnionych n -c zawsze jest 
stracona. Dostojewski spóźnił się na romantyzm, 

dlatego umiał z nim podjąć polemikę. Zbunto
wani najdotkliwiej odczuwają posępny los idei, 
do których ludzie nie umie.ią dorosnąć, idei, któ
re zamieniają się w salon łub w synekurę. 
„Zbójcy" to sztuka pisana przy pomocy krzyku, 
ale krzyku osobistego jak szept, dlatego wydaje 
mi się, że nie można jej już realizować przy po-



mocy tłumów, to by bardzo zbanalizowało jej 
tezę. Sztuka ta została napisana przez człowieka 
dwudz:estodwuletniego, a na pierwsze zło, któ
re się w życiu dostrzegło reaguje si<; najgłoś

niej - Karol Moor spóżnil się na czas w któ
rym zło i dobro byłoby czymś oczywistym i zde
cydowanie rozgraniczonym, to znaczy na cza<;, 
który nigdy nie istniał. Dla Grimma, Razmana 
czy Rollera bunt jest tylko jednym z g·arnitu-

rów do którego można przym ierzyć swój cha
rakter. W sztuce tej przegrywają w szyscy, ale 
Karol Moor jest osamotniony najbardzie,j, u n ie 
się modlić i nienawidzić Boga, więc je~ l naiwny. 
jest ,jednocześnie Kainem i Ablem, .icg· młodość 

została przedwcześnie skażona s la rnś ci q , \' zh yl 
krótkim czasie odbył swą „11odróż do kre u 11 0 « „ 

Edmund Plelryk 

Urodził się w 1938 r. Ukończył Wydział Aktor
ski P.W.S.T. i F . w Lodzi. Obecnie pracuje w Te
atrze Współczesnym w Warszawie i studiuje re

żyserię w PWST. 
Przez cztery sezony występował jako aktor 
w teatrach dramatycznych w Poznaniu. Obecn:e 

stawia pierwsze kroki w dziedzinie reżyserii. 

„Zbójcy" są jego pracą warsztatową. 
Edmund Pietryk ma już poza sobą pierwsze suk
cesy dramaturgiczne. Jego sztuka „Trzy i pół 
człowieka" zdobyła. nagrodę na III Konkursie 
Debiutu Dramaturgicznego Teatru „Ateneum" 
i została wystawiona w teatrze koszalil1skim 

SZG. 3616. 2000 + 20. R-4-1934 



w reżyserii Lecha Komarnickiego. Dwa inne je
go utwory doczekały się również realizacji sce
nicznej: „Po północy nie płaczę" - w teatrze 
Byrskich w Gorzowie Wlkp., i „Zakwitły wśród „ 
kamieni" w Kielcach (w trakcie przygotowania). 
Ponadto wydał tom wierszy „Ikonowe dzieci", 
w przygotowaniu znajduje s ;ę tomik - „Sezon 
brzoskwiniowy". 

• 
SPIS ILUSTRACJI 

1. Profil Schillera 
2. Strona tytułowa pierwszego wydania „Zbój-

CÓ\V" 
3. Park w \Veimarze 
4. „Zbójcy" - sztych Daniela Chodowieckiego 
5. Sztych z XVII wieku 
6. „Zbójcy" - projekt dekoracji Janusza A. 

Krassowskiego. Pałac 
7. „Zbójcy" - projekt dekoracji Janusza A. 

Krassowskiego. Oberża 
8. Edmund Pietryk 
9. „Derby w pałacu" Jarosława Abramowa. 

Reżyser Andrzej Ziębiński, scenograf Ja
nusz A. Krassowski 
Na zdjęciu od lewej: Marian Nosek - Wach

mistrz, Janusz Kilarski - Karbot 
10. „Otello" Szekspira. Reżyser Jan Maciejow

ski, scenograt Zofia Wierchowicz 
Na zdjęciu: Krystyna Bigelmajer - Desde
mona, Andrzej Kopiczyński - Otello. 

Kierownik tech
niczny 

Ludwik Piosicki 

Kierownicy pra
cowni: 

malarskiej 

Michał Tuszyński 

krawieckiej mę-
skiej 




