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"' ·In ii. r 11n11 l ził „ j„ \\ n•ku 1-;-:1•) 11 ' Lnli<!l'h 11 \\' ir11·•1llwrgii. 
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11 r.111n i dr-p,. - ,1111-1<.ł \\ . lapi (- do włożon('j pr;i;ez k. ircia \ adPmii \\'oj-
• „ko11 < j. ~ d11111 .11d ó11 \k ·1 I 1n'i poddano ,:un111cj. 11 oj!:'km1cj cl) "C) pl in i •. 

11 11 :. ~d ·1 1 11 kl1•„z1·za<'h ngoru \\Ojsk011t·go czuł się rozgor~CZOll)lll i nic· 
,-z 1 zr~ li11 11 . ( il'tpi.w jr-d1nk. dojrze\\ał szdiko 11r•1111ętr1.11il'. Pod \\pł~11cm 

upra11 ia111j J>olaj1·11111i1 a zaka1a1 l(' j ~urn110 11 Akademii lektur~ clo:'ć \\Czcśnic 

zh111Lr i ł -i1 1· ni1 11 pPd do l11 l'm·zo~e i poetyckiej. Wielkt} d111· ilą w jego ż~ciu 
11~ to pozn. 11 i1' dra11 ia l{J11 _'1l'J.. : pirn. 

\\ ro' u t -;-m ko1°h z: i \\ ~ "l:rn i:i 1 · Mannheimi~ picrwszv swój ul11 ór 
.. Zht'i j <" ~ ··. ~ ~ 1nłuło to pncłorn \\ jf'g<' ż~riu , zmu!'zając go do urieczki spoJ 
op i•'' i 11tgo . ojcz\ «l<·gn" k._i.,.r·ia do Mannheimu. Od tego cza"u oclclaje si·J 
ju ż 11) L! ' i1 • ar·~ lił •'rn<"' iPj . pisz~1· kniej no szerPg dramatÓ1\ : „Sprzysiężenie 
l' il'-1-a z (',., i'" .. .I nt n ga i n ił •i;e· i 1ue'<zcie w roku l/BI pn czterol<>tnicj 

I rac n· il cin matP1n 11 :· <lnj f' .. Don Kar]oc;a''. Jak poprzedni!' dramat) ,.Don 

1'arlo«·· " 11 i ~ • Z) m i ""7<'Zl' !"topniu i"-1 przecie wsz~ c;tkim protestem pr.zcciwko 
l. 1a 11 ii i il· I'' l~ z111m i. 

Tc • :1.\t' 1 ~ ' ' id l i<' r"'' o luf'\ jnc dramaty ugruntowały na zm, 8ZC sławę poci y 

i Uf z 11i ł ~ "" 11 luhir1"11 ·•·rn rnłodzirż~ klórej najszlnchctniejc;ze gło .•ił ideały. 

W 1 a• ll' H 11if' Schiller oddaje !'if studiom lfr•torycrnym, których rezultatem 
jr '-1 o!!ło-1< 'JH' pran n „ Hi-.1 ori i 11 ~ z11 o lenia się połączrm ~eh \idcrlandów". 
Okrt>- leu zo~ t 1ł u11 i1 ·1"wz11111 profr,..111-.: hi~lorii pu11 ;;zpc!rnf'j poci) 11a uniwer$) -

I"< ie 11 Jrn i• ·. 
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Dalc;z1· roz11 ój WP1111rłrz11~ pisana pr011 arlzi go do !'t11rliów n:id filozofia 
Kn11ta. HPzuliatc·rn l\d1 :1 ~1i11lr'rt·><1111ari h)ł ~zr·n·~ pra". 01111111 iajt~nch f"slrl\rtn~ 
11:d1011anic czło1\iPku. Hoz\1ij:1 lu 1i11:<l, Żt' „droga do •1Pltw(ci pro11adzi .prze.i: 
piękno". 

\011 <! < pokr 11 Ż\ ciu :ulf'I ~ zapo.-zątk(J\\ ałn 11.t\1 i<1Lani t• hli..,J..irh i !"crdccz-
1'.1' h '-'l'.1"u11kó11 -~ Co<'lh1·111. prn J..tl>n·ro <·z111111111 11dzi:1!t: 11~dajc ('Z<:l!:'opismo 
li11 ·1-.1l'k1,· .. Hun . \\ I~"' cia:<i1· z11r:t<:a ;;ip ~('hill!'r po11fl11 nie do lllÓrczości 
„(' f' llicz 1 łl'j. oprn1·011uja<" 11 11ic!ki1-j lqlogii dramal\(zn1·j zdradr j śminć 
\v il 11 ·11 ... 11·i na 1 L /tJ') 1. 

l 'o „ \\'a l1P11;;lei11 i<'„ napi"zr· SZ('f<'/! dal><7~ d1 dra n .c11<m · „ \Inr ie SLuarl'' 

11::0111 ... lhi1·~1ic1· OrlPar·1 ... J..,!" ( rno1 J, 
.Ol.Juh i1•11iq z \L·~ ... 111~-- (Wn:11. O:<lat

' ią ll 'l\olu <" , j11;1 ,;zl ukt] '\rhillera l1ęrlzic 
..Wil11el11 Tell"" 11' '011 . klt>r) jPsL ni„jako 
ll'akeją pot't} nu \\ izj\: Lerrnru Wil"lkiej 
HP11ulucji Franrnski-cj. 

Ostatni<) praC'a Sr hill<'ra h) ł 11irdoko1'1-
czon, dramat z dzi1·jól1 polsko-nw:;kie11 . 
~kid1: ,D~ 111itr Samoz11 .111iec". 

S<"h iller umarł 11 roku IUO.'J. 
Ż) ł 11 epoce. gd} l\iernc). porlziclone na 

300 patlste11Pk, męez~ł) się pod jarzmem 
absolul~zn<u książąt i królików. WF>zędzie 
fianował kapn·s dPspotów i samowola 
urzędów. Wiclq p siaclaeze ziemi odbie
rali chłopom owoce ich pracy, pozbawiali 

Re=yser - Olga Ko zutska ludzi elementarnych praw. dła" ]li 111\ śl. 

Można było .. wolnego" podflanego sch~vy
~ać. ~p1zedać jako żołnierza, któr) miał przelewać krew za cuflze '-prawy, można 
;nło uwięzić i trz~·mać bez sądu i śledztwa wiele lat w więzieniu. 

Jednym z t1ch śmiałków. którz1 ośmielili "ię W\ ·;;t~pil- przeciw tym sto-
sunkom b) ł Schiller. . 

Już przed nim grupa poetów .. burzy i naporu" poruc;zała "prawę różnit: 
stanow} eh i zdeptan~Th praw ludzkich. Polityczne rozbicie jednak ówczesm eh 
. iem ie<" nip dopu~eiło do prakt \ czne:go zasloo::owania głoszonych haseł, jak !o 

s1ę stało we FranC'j i. Ale i dla 1 iemiec ten ruch miał ogwm11e znaC'zenie. Cto
l'O\I ał on drogę zasadzie równości praw dla WSZ) :;tkich stanów. urobił 'w i a do-

- 3 -



mość przofl1mniczych ludzi epoki jak Lessing. Herder. Gof'the, Schiller, których 

1 wórczofo pr7ez dzil'si<!Lki lat oś,~ iecała drogr dul'hową narodu nien1ieckiego. 

Gdyhy dla S ·hillcra inlrres osohi"L) 'był nnczrllią zao:adą życia, mógł 

zostać - jak tylu innych ówczesnych pisarzy - nad11orn)J11 poetą którego

kolwiek z ówczeo:;nych feudalnych władców Niemiec, opiewać jego rzekom'! 

wielkość i szczęście ludu, lubującego się swoją nędzą i poniżeniem. Schiller 

był jednak prawdziwym poetą - nie umiał i nie chciał kłamać. 

W ciągu całego życia czuwał pilnie nad swoim prawem do niezależnego 

sądu, pojmując dobrze, że prawdziwa twórczo§ć nie może istnieć bez poczucia 

s11oho.ly. Wolał znosić nędzę i nicdo::;Latek. niż zależeć od kaprysu tępych 

i okrutnych despotów. 
W pierwszej epoce S\~OJf'J LWÓJ'Czości Schiller w swoich poglądad1 poli

t)'CZn) eh i społecznych był bardziej rad) ka lny niż Goethe. Rewolucję francuską 

powitał jako rozstrzygaji,icy przejaw walki z tyranią, z którą sam walczył rów

nież we wszyslkich "woich ezoł1mych utworach. Dopiero stracenie króla i dykta· 

lura jakobinów zraziła go do rewolucji francuskiej i zmusiła do szukania 

jakichś dróg kompromif:u społecznego. Daleki jest jednak od pogodzenia się 

z panując)'mi w ówczes11) eh Niemczech formami reakcji. 
Odrzucając rewolucję i przewrót polityczny jako drogę mającą cloprowa· 

rlzić do wolności, Schiller nie przestał dążyć do W}ZWolcnia swojego narodu, 

choć mylnie tę drogę widział w wychowaniu estetycznym. Twierdził, że społe· 

czcóst\1 o bu6uazyj nc zabij a sztukę, występował jako kry t) k kultury burżu

az) jncj, nic zaprzeczał jed11ak, jak Io czyn iii reakq j ni romantycy, poslępo

wości roz" oi u !ipołecznego w t) m czasie. W przeciwstawieniu do reakcyjnych 

romantyków \1ielbił rozum, piękno i siłę duchowych popędów człowieka, 

w CZ) m li~ ł >']JadkolJiercą ideałów O~wiccenia. 

Gdy rcakcy-j ni romantycy idealizcm ali patriarchalne stosunki feudalnego 

średniowiecza, Schiller w swoim dramacie .,Dziewica Orlea1iska" o tematyce 

śrcdniowic<"znej \\)'stąpił z apoteozą walki luciu o wyzwolenie kraju spod obcego 
najazdu. Swoją ludową bohaterkę przeciwstawia tchórzliwej i bezczynnej 

arystokracji i obojętnemu na los swojego narodu - królowi. 
Gdy \t ostatnim pięciolec iu t1~órczości Schillera (1800-1305) toczyła się 

zacięta walka reakcji aryslokralyczn<'j z idc·ałarni rewolucji francuskiej i Oświe

cenia, pisarz si~ z11 ról' ił do przed~La\ i Pnia maso11 <>go ruchu ludo11 ego w ,,Wil

helmie Tellu''. Hasła "oluo~ci. µrz) ~" ic('ajqcc ludm~i SZI\ ajcar:oJ...iemu w jego 

walce z najazdem. odcztm a się w tym clra1nacie jako hasła patriotyczne i aktu· 

alne dla całego narodu niemieckiego. 
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Henryk Hcinf' w następujący sposóh ocenia Schillera jako piewcę wolności: 
„Schiller pisał i tworzył w imię wielkich idei rewolucji, burzył Bastylie 

111) śli, brał udział w budowaniu gmachu wolnośri - tego najwięhzego gma· 

chu, który jako jcd) na bratni:-ka wspólnola, po" inna ohj<!Ć wszystkie narody. 

~aczął od tej nienawiści do przeszłości, którą widzimy w „Zbójcach". Podobny 
Jest Lam do małego tytana. który m~ iękł ze szkoły i pijany wolnością - tłucze 
szyb) w pałacu .Jowisza. Sko11(·z~ ł na trj miłości do Jlr7) szłości, która jak las 
kwiatów rornija si(' w ,.Don Karlosir"'. Sam on jl'st Ló -- tym markizem Poza 

- ·' równocześnie prorokiem i żołnierzen1, który gotów jest zawsze walczyć -0 to, 

Markiz Poza - Stanisław laszlrowslci Filip Il - Edward Łada Cybulski 

co głosi i pod hiszpańskim płaszczem nosi to najczulsze i najlepsze serce, jakie 
kiedykolwiek kochało i cierpiało w Niemczech". 

Schiller odrzucił wprawdzie rewolucyjną drogę przebudowy społecze1'istwa, 
w utworach jego jednak własne wnioski praktyczne znajdujq się w sprzeczności 
z istotą zjawisk życiowyrh, realnie przez niego przedstawionych. 

Gdy czytamy lub oglądamy na scenie dramaty Schillera, przenika nas 
przede wszystkim szyllerow!:'ka żąclza swobody, nienawiści do wszelkiego ucisku, 

cło wszystkiego, co skuwa i poniża człowieka. Choć Schiller sarn próbuje ujmo-
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/Jon k11rlos - llog11.1ła1l' Knwk Knllurm - El:.bicta Śrcie!'ic!.-a 

wać w ryzy huntownicze por} wy swoich bohaterów, osiąga w gruncie rzeczy 
coś zupełnie przeciwnego. Świadectwem lego - rewolucjonizujący wpływ, jaki 
wywierał na Ulll) sły zarówno w swojej ojczyźnie jak i poza nią - w różnych 
czasach i stosunkach. 

Przykładem tego może b) ć choćby reakcja młodego Mickiewicza - filo
mal) na lekturę !'Z) llcrowskich utworów. W liście do Jeżowskiego w czerwcu 
roku 1820 pisze .Mickie,vicz: 

,.Szyller jest mi oddawna jed) ną i najmilszą lekturą"'. Zamierają mu słowa 
z zadrn} lu na \\spomnirnic Lrngcdii ,,Rauber" (.,Zbóje}): . ,Żadna nie zrobiła 
ani zrobi na mnie l\ Ir· \\rażenia. Trzeba tam ciągle b)Ć lo " niebie to w pie
kle: nie ma!"z ;roilka". 

'\ir~miertrlną za~ług"! Seh illrra je.;t Lo, że wr wsz\ ~Lkich swoich utworach 
it)('lto11\\\ał I\ czło\\irJ...11 clun111c po('zucic .;11ohod). C•ntralną ideą rałej jego 
l'\Órczn,:ci hdo !"l 11 i<'rdzr11 ir· pn111 cl). że czło11 i1•k 11 prłni !"Laje się czło11 iekirm 
dopiero 11led). ;(Cl1 i ' '"I 11nln). l Lo jcs\ Ż)llC źródło 1•. iekni;;tcj aktualności 

'\iclkicgo purl) nirmieekicgo. 
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REALIZ\1 ~CHIU.EHA 

OdrzuC':.tji)(' 11wtot!) huri.1taZ\j11<·j n 11(il11t'ji lll' l"1,111• ji. d1i I r 1 Goethe 

nie oba lali IJ111aj 11111irj j j zad.:ui i ('c.Jflll. całko1\iC'ie al lualinC'h cll<1 lf'llllt'i'. 
nirwyz11olon~cl1 jeszcze z oków feudalizmu. Gd~ rn111a11lln ocl11wc-.1li i:.ie od 
rzecz~\\ islo;l' i. -.zukaj.u· \\. ;11 i<>C'iP 111;1rz1•1,ia ;.;11oid1 id ;1ł 111 .. <Lill 'r 11 szlU\'t' 
<lo•zuki1uił !"if' 111razu pra1Hl~ Ż~Li::t . . \Il' 11i<· 11sz1-.tkn t·o isln i('jt' I, łn dla ni('go 
lą pra1HIQ. Prz~ padkmll'. jccl110,;1kmll' f.1kl\ rz1·11.111 j,.,10;„j 11i1· l1:ł. dla 11ic•g1) 
źródłem twórczo;ci. Szukał te111ató11. ktorl' li\ mo6h 11~razic~ i-. o• Ż)cia. nic· 
zalrąc aj<)c o drugorz~·fłnc drohiazgi. f1•1t1< l) takie znajd.11 al 11 I i 1 rii. 

Dr:J1nal1 SC'hillera pr'·) całtj „,111j1·j 1imi11~łu.:1·i . " gł. 1' •> 1eali~t. c·znP. 
Dul. c·z1 Lo nir L)lkn .. lntngi i llliłn.'..,·j·. ,;zluki. 11 k1lir·j ~d1iT!1·r 11i1• zlPkC'l'l\a
Ż) l 011 ~ d1 1 10liiazg(111 11 nhrazic -.10-.1111k(l11 :-;pok<·z11 ~tli q1oki. ,ile· ii.:m d 

.. Zh(1jt·ó1,·'. Typ ,;zlacht'lneAo roz],(,jnika 11~dajc -.i\' 11<..11 11l11•c· 1i1' lilc'1"11 ·! i111 
w~111};.;łc'111, 11 l'Za~.id1 Sd1iil ra 111iał 11·d11a!.. poclkł.td rz1•„z111i„L1. l ·i-k t'cudal
n) i sa111011 ola 11 łarlz 11) 11 ołała w "\ic11l<'Z('Ch \V ( 11 11 i1·1 u ".j.11 i k11 lll<HJ\1 <'g 1 
rozhoju. Skrz111clzeni i W\Z)~kiwani m~cili ,;ir za ~11ojl' krz)1•d ,na n1h111 
!'lHlłcczc•1·1~.t11 i1•. W .. Zhójcad1'' \\ ięc 11 1alll) nif' l~ lko rnli>il'ir I' 11 f 1kiu. lcl'z 

i W) raz prolc>:lu przcci\\ nic,-pra11 ic·dli\li'lllll ustrojo11 i ~polc1·zp1·1„ 11 ·t. 

W .. Don Karlosic'' odbija "i(.' rralna i hi!'<lnr~cz11.l pr:11q[z11 a 11alka . ił 
feu1lalncj mo11ard1 i i z dążeniem do \\) z11 o lenia sp11ł1•1·z1H'go. ;;ki< 1 Ol\ an) m prz<'
ci\1 ko tracł)qj1ll'j absolutnPj monarchii. J;;tota konrliktu \1 cłra11 1<1eie jc:<l 
całkowicie rcalist} CZlla. Zachodzi tu walka nie między mi;;L~ CZ!I) 111i. naclzicm
f-ki1,1 i, zasada•ni, lecz między realnir iE'tnicjąc) mi siłami hi~Lor 1 zn~ mi. 

Jednak metoda art)Sl)t'Zna Schillera ma <'f'C'h) ]W\\lh'go ngra1i1·ze1ia. uja11-
n iaj ,~f'ego sir '' zt><;La w ien i u real izmu ~d1 i Il era z rral iznH·m Sz1·k~pi ra. l'odk rl'~· 
!iii Io '.\forks i Engels, zc„l<rniająr l11i'in·zo„i: ol1)d\1U dr<11111lurg/111. 

W polemice z LassalPm Marks i bngp[s, omm1iaj<!C lragrt!i\· hi~tor)l'Zfl;! 

Lassa la pl. ,.Franz '011 ;::)icking<'n'' zarzueili mu SZ) ll<·r}Z<ll'jt• L1•111.1tu jako słab
szą cechę ut11oru. Chol'iai po:;taci dzi<1łająl'c '' tc·j Lrat:i•dii ,.;, 1zctZ)lliśi·i,.. 

przecl:,.ta11iciclami oh.re~lon~d1 J...lm: !'połt•c·z11)d1 i c·znpi;~ 11101) 11 .. 1111ich ilzia· 
ła1i z potoku liisLOf)C'ZllC'gn, któr) iC'h uno"i. jcrl1nk T..1-.-.;11. zdani1·m l\Tarksa. 
.. przehztałra id~ 11 idua 11 z\.\) kk gło~nil,j tlul'ha C'za-.11''. 

1\Ta1ks i Engf'ls nic od111a11iali L11(m·zo~l'i Sd1ill"ra 1>i1·lko~c·i i1lrn\\c'j i li)· 

!"ok irgo arl)ZlllU, \\$J..az\ 11ali jrdnak na )lC'\\ 11ą ogr:1n il'zn110."1'. jqro rruliz11111. 
na konirczno;( rozlcglrjo.:z<'gn i hanlzirj \\>'Z<'C'btrnnncgo ocłl1icia z~ ria w t•ałrj 
jego złożonu:....i z m1zglrd11iPnic111 1\ałh.i roz~adzaj;!<')C'h go przcci\\ic1i!-L\\ 
i sprzeczności . 



PAŃSTWOWY TEATR DOLNOŚLĄSKI W JELENIEJ GÓRZE 

łi.IERO\VNIH ARTYSTYCZNY: D Y R E. h T O R: H I ~ Il O W N I I\ L I T ER A C I\ I: 

Maria Straszewska Władysław Ziemiański Jan Nepomucen Miller 

Fryderyk Schiller 

DON K{ARLOS 
poemat dramatyczny w 5 akta<'h 

OSOBY: 

Filip II - Król Hiszpanii. . . - EDWARD ŁADA-CYBULSKI 
. . . . . .. f- ELŻBIETA śWI.Ę:CICKA 

Elzb1eta Valois - 1ego rnałzonku l - HALINA SIENKIEWICZ 

Don Karlos - następca tronu J - BOGUSŁAW KOZAK 
"\ -- JANUSZ KILARSKI 

Księżna Olivarez . . 
Margrabina Mondecar 

. - JANINA MIŁKOWSKA-ZABIELSKA 

. - JA INA WRONOWSKA 

Księżniczka Eboli . 

Margrabia Posa . 

f- BARBARA GRUDZIŃSKA 
· l- JADWIGA JA CZEWSKA 
J- STANISŁAW JASZKOWSKI 

"\ - JERZY SMYK 

Książę Alba 

Hrabia Lerma . 

Don Rajmund de Taxis . 

Ojciec Domingo . . . 
Wielki Inkwizytor Hiszpanii . 
Paź Królowej . . . 
Don Ludwik Mercado 

Oficer gwardii . . 

Kilku grandów, halabardnicy, dominikanie, paź. 

Opracowanie muz\Tznc: HENRYK SKĄPIŃSKI 

ln~picjcnt: WtA DYSb\ W SAWKO 

Reży$eria: OLGA KOSZUTSKA 

Asystent reżysera: JADWIGA JANCZEWSKA 

(- OLGIERD RADWAN 
· l - WŁADYSŁAW MADEJ 

. - JóZEF WYSZYŃSKI 
,_ STANISL'\W BASIORA 

l- WL\lWSł.AW MADEJ 
- STANISŁAW POSIA DŁOWSKI 
- KAZIMIERZ BŁASZCZYŃSKI 
- JERZY SMOLIŃSKI 
- WŁADYSŁAW ZIEMIAŃSKI 

- WŁADYSŁAW SAWKO 

Scenografia: ANNA SZELIGA 

Suflrr: .I A NTN A WRONOWSKA 

Początek prz<.'dstawicnia punktualnie o godz. 19,30. Konice przedstawienia o godz. 23,10 

O h" n rl a i r" h n i c· z n a: kiC'row11ik l<.'drniczny - Niemc::Pu;ski Bolesław, kit' rownik praCO\\ni malar~kiej - Malski Tadeusz, kierownik pracowni peru· 
kar-kiej - IJ0111ic::.el• A ljons, kierownik prac(rn n i kra1\ ieckiej - Rochowie;; Emilia, k iero,1 nik pracowni !'Lniarskiej - Str::.ałlcoHFJri W' acław, kierownik 

działu elektrycznego - Kolanowski Antoni, brygadier - Tekiela Tadeusz. 



Mrtocla arl\"l1czna .;:;chillrra - jnk o.t11iPrdza knt\k radziecki A. Anikst. 
11 p1af'\ .. O dl'lraktrrze n ali·l• u '1·h1lh·rn·· ir·t 11i'c· prnną odmianą realizmu. 
kttin'lllll 1.i· j1.~I ołi1\ Jl.IL<.• i ii·10:1.1. 111111.1111 . 1111 ll··rui1.m jp,.,[ jednak r1.:al· 

ll)lll 1lt•11H11l1•11 Ż\1·ia. 1·\·l~l '"· I'" 11 1.t111T zaró11110 mlrorlzP•1ia jak i kia· 
... , f'Z.H'p:o 1 tliz1 ,u 1Hl pr7<'ło111i• VI 11 i 11 itl-.u. \V l.urź1wz1 j tl) m realizmie 

11 i1•h11 pi1·1 , ia•t• I.. lio1r I r I i 11 i•111il 111i +•t',1 JHl\\•7<'dnio.:.ci. 'I o.zluf'f re· 

;1liz11111 .ol'j: li Il' • c pil·rni·1. rl I cl .l 1-ki jt ·~1 jcdn)l11 z 11aji„tolnicj;;z)Ch 

j go ~kh.d11iklm. 

\1ożc ,11,11\'go h11ha!1·r-•k1 p 1 o• drw:. l ·,,, ::-<'hillt'fa nir \\~daje na111 si•,; 
\\ l'a!c lak \\ ·' '1. ~lol!) i litt J'a['i I ż,• \\ hi-torii t•~iati.ich I· l i OltH.:zając) 111 nas 
h< iu 11 uz111 Ż) l\l' i n, Inc je .!O źrńdł<1. 

:-°it'hillrr nic· j. ·t 1. i~·1· dh na \\C' tl t\lko pr„arz ·111 hi-t11r) czn1111. IPl'z 1110· 

ż :·1111 p:o JHZ', "' j.11..o j,·,lt11·"0 z l/.f'/11imz\ k-zlał111j<)' "'.!"~ie 11 o<'zach na!:-zego 
Z\ ( 1'1. 

.. DO:\ ..... \J:Los·· 
/\kl I rzcri 

~rena dzic iąln 
król i margrahia Poza 

(ułanwk) 

POZA Sire, W"racam z podróży 
po Flandrji i Bral,anrie.„ Kraj podobn) rÓŻ) 
rozkwitłPj, lud - potrżn) i z c;ił) ramienia 
i z mocy duC'ha. dohr) .lud. rzetelnej poc·zci\\O;l'i. 
Tecljm pom)ślał: panem h~1·· 1_ 1 h ""z)<.tkich 1do:'l'i 

- co to za lio~ka rzrrz. c-o za o.zC'zę;J i 11) 
Io.:; h)Ć takirgo l11d11 ojct•n! .. \\Lnn na dzil\). 
potknąłem sir o -- . ZlZ<:tki ~to~u i o kośl'i 
ludzki<' :rnrglu1 c„. 

"ról u. I\\ oi:ł •iła 11 ~z\ ,.,1ko 1110Ż1': 

oddaj 1ia11110;1t1) utr.wili. jak pr.111dzi11 ~ 
nwc·arz - ""l>aninłn1m~l11).l1 ł1ądź. podohn~m Bogu. 
Daj ludziom qcz~<ci1· z oli fito~< i ""?li. 

któ1) . am dzirrż •z. \ h1r11, rozlq.!,łPrn pafo„i\\ ir 
dojrzewa duch: nad -.11ohod1,c111i duehami 
zel'hciej pano1\aĆ - już nic jak l) ran wsparty na pod<la11stwie, 
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Don !\..arios - Janus= Kilarski f..nilou·a - Halina Sienkiewicz 

lecz jak król najpierwszy pomiędzy królami! 
(Zbliża się do króla, patrząc nm1 mocno i promieniście) 
O gdybym mógł słabą, nieudolną mową 
wyrazić tę tęsknotę Prometeuszową, 

ożywiającą dusz miliony, co czekały tej minuty 
tak jak ja, jak czeka grom napięty, jec;zcze do sw<'go łożyska przykuty! 
<:zy z iskry, która mi w twych oczach, Panie, może pokazuje ułuda, 
płomie11 ś11 ięly mi się rozdmuchać uda? 
O zerwij z tern nienaturalnem samoubó!<L11ieniem, 
które jest zguhą, a sta11 się nam 11zorem i natchnieniem, 
Wiecznej Prawd) "cieleniem. 
Za jcclnem twego pióra pol'irygnięriem. 
jakh) za L11 c)rczcm zaklęciem, 

ziemia zn1 irn i ~11 ojr przezna1·zrn ie! 
Daj nam 11ol11o;ć 111~~lcnia„. 

Tak długo już pan011 anie 
króló1~ miało na celn I) lko "ielko~ć tremu! 
Prz) wróć- ludzko: t.:i c;z]achcctwo zgubione, 
niech każdy twój poddany będzie dla cię celem, 
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A.s. Eboli - Rarbara Grurl.zińs/;a nomingo - Str111islr11u l'osiadłowski 

niech będzie innym równ). A gdy wówczas plonu 

'' olnośei doczekasz się. gdy otoczysz się wolno;ci '' e!"elcm, 

gdy pai't'>Lwo twoje hędzie przez cię ponad inne Lak uszczęśliwione, 

- wówczas, Sire, obowiązkiem twym się stanie, 

abyś nad całvm światC'm objął panowanie. 

KRÓL (po długim milczeniu) 

Pozwoliłem ci skoricz) ć. Inaczej w tobie odbity 

obraz świata niźli u innych. Z innymi cię narówni nie mierzę„. 

Żeś się mnie odkrył pierwszemu - wiem, i dlatego ci wierzę ... 
A że' potrafił ten ogie1i nosić tak długo ukryty, 
Żeś wszystko to obmyśliwszy wolał zamilczeć raczej 

niż chełpić_ o,ię swą '' iedzą. cllatego ci, młodzie1icze przehaczę 
i zapomnr że i jakC'm sir Lwych tajemnic dowie1hiał. 
Wstai1 . chcr ci odpcl\1 i<'dzie<' tak, jakli~ nie przedział 
stanu. lecz wiek tylko nas d1i<'lił. chcę cię przekonać. 

bo wiem że i trucizna 
nawet'"' rlair doLr~ 011 of'. g<h gie ha J,, 'rn ż1 zi.a. 
więc i L)Ś nie slraf'on~„. \le 111ojcj fnk11izycji 
strzeż się„. Byłoby mi żal! 
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Fryderyk Schiller 

Z l i s l ó 11 o „ [) o n K a r 1 o s i e" 

LIST DRUGI 

Charakter .11arkiza Puz\ ul"enia się pu11:-zcch11ic jak11 zb) L i1kaL1); czy 

to Lwierdzenie ma jakie;; podsla\1 y, okaże się najlepiej. gdy należycie ujmiemy 

sposób postępowania. '~ła5ciw) temu rnężowi. Mam) do cz:--nicnia tutaj z dwoma 

sprzel'Zl1) mi oŚ\\ ictlenia1ni. Jedni - W) oJrębniajq go po prostu z szeregu istot 

z11) h.łych. T) 111 naL:Ż) ul-azać. jakie cech) natury ludzkiej on po iada, w jakiej 

n•icrze J1~go mzut·ia i cz~ Il\ W) pływają z CZ) „to ludzkich pobu<lek i uzależnione 
bą l>d ze11 nęlrZll) d1 okoliczno~ci. Inni przypi:;ują n1u nalurę boską. Tym mogę 
"~kazać na pewne !Słabo;ci Legu człowieka. które go cZ)lli•! całkowicie ludzkim. 

Myśli, które markiz wyraża, jego filozofia. uczucia, które go oŻy\1 iają, cho· 

Liaż się wznoszą ponad pozirn11 Ż) cia codziennego. nic i?Q niczym tak nadzwy· 

czaj Il) m, coby go z rzę<lu i::;lol ZW) kł) eh li' ) otlrębniało. J1·go działania i postępki 

nic :;1~ również tak O!:>OlJli1H', by w historii nic miał) swt•go odpowiednika. Po· 

~" irccn ie ~ię markiza dla pr71 j aciela nie jesl Lak "ielkic jak ;mierć bohaterska 

jakiego; KurC"jusza, Rcgulusa lub innych. Nierealność tych działań tkwi więc 

:11uie w ich ~przeczności z epok<!? Zarzutów, które poda ją w wątpliwość natu· 

Ks. Eboli - Jadwiga Janczewska Ks. Alba - - Olgierd Radwan 
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rnl11ość c-l1arak!t'r11 Poz\. ni<• n O~\' inacz<'j zrozumi<·Ć. j<1k I) lko tak. Że w c:za 
'al'h Fili]"I I i 11it' 11111ż11a sohiP przt•o>'Urn i1· t złu\\ id,a \\ rodzaju markiza Pozy. 
ż,. 1<1~,;li l«f.'.o rndzaju nie Lak łal110. jak lu :;ii: dziej<· 11 Lragl'dii urzt·cz)11i:>L· 

11iaj.1 :-ir 11 1Z)11ie - i Żt• id<'ali"L)cznemu 1muz1ciPl~111u nie Z\\) kła to11arz)
"Z\ c Lak:t enngia 11 działaniu. 

]l'żdi dwdzi o czas) , 11 k1:1n('h 11\slępuje markiz l'oza. to 11i!o'cej przema· 
'' ia ;;a taki111 c;haral.!1n1·1 11i7 11r;;eciw. Podobnie jak \\SZ\ ::-1·\ 11) hit11i ludzie 
ukazu je ~ir 011 11a pograniczu ;,, ialła i mrokćJ11 jako 11) różn iaj:}<·1· :oię. odu"nh-
1o·iu11e zja·.1 i~ko. Cza:-)_ 11 któn eh S'i\' hzLałtu je - to JKrc;, '' rze11 ia u111~ słó11. 

1.alki prz1•-,,1dlo11 z rozumem. anarchii pojęć. :511 ilu pra111h - godzina narodzin 
niez11)kl)1h i 11 intko11)C'!l ludzi. Idca \\ulnoś('i i g•ld"o;e: lmhki1•j. któr)ch 
ziarna ,ozcze-<li11) prz)padtk luli „prz)jaj<!t'e \\\<'ho11at1i<• rzuf'iło 11 tę \Hażłi· 

\\ ą duo.z~:. idee tc> oddzialują "a 11iqro cał<i polcgą „11ej r 01· u:!'i i 11i<0Z\\) kłoki. 

Sarna taj1 .1111iczo;1'.. która zape1111e tm,arz1l"zda przdo:a.::rniu L)eh ide i. musiała 

z1\ irbz) ć siłę l<'no "rnżeuiJ. 

Idu· te h~ł) 11ted) ua t)l1· nu111• . że nie miał) j.-~zczc domi1.zki lry11ial· 
nu;ci. kióra ceduje je teraz i ".'l{'pia i('h u~rz<'. Po11agi Lich pofrl- nie po<h\a-
7)ł) je~zezc ani paplnnin~ „zkół ;ini dowcip salono\\). D11!-<za jego tonie 11 l)ch 
ideach jak 11 sferze tZ)~łego pi:kna. które ją ol'"nic1\a i ndnqca jak sen o za
ś11iatadi. OtaczajQl') j<! wokół ohraz 11ie11oli .i przesądu ollp;cha od ::::iehie 
i 11iąż<' 1)111 111oc11i1•j z umiło\lanym .:11iatem ideału: r11jpiękr1iej:;zc Sil) o 110[-
110.'..ci ~11ią się 1da;nie w 11 ięzieniu . 

Peli\ icdz ... am drogi prz\j<H'i„lu -- ~dzic najprędzej i najnaturalniej 1110głJ 
~1r zrodzić m1 ~l o idt>aJn„j rzC('Z) po~politej. poi\ ~z('chrlł'j toll'ranej i i 1\01110;1.:i 

"umienia jak nie 11 pobliżu Filipa Il i j<'p;o inh1 iz' cji? 

w,_zy!'lki' ITI\ ŚJi i UCZUC'ia. ki<'rujące markizem. 0"11llWUj:} się Wokół CnOl) 
rcpublika1"i~ki1'j. 1 a11 et jego po;,, ii;-ee•1ie o:ię z::i prZ\ ja{'i<+1 1lowodzi tego. gd) .l 
zdolność do po~11 icc<'r1 jest pod~t;m ą t~j cnot'. 

W C'zasarh markiza Poz\ wircej niż kiecl) koh1 i<'k b~ ła mowa o prawach 
ludzkich i wolno;ei o.rnniC'nia. Pupr:z<'dziła je n•formacja. która spopularyzowała 
te idee: pO\\otani<' \\<' Fl:rn11ri i prz~ ez~ niło !'i{' do i<'h rozpowszechnienia. Jego 
r1iczależno;ć zewnętrzna. !'arna godno~Ć' r) cerza maltai'1ski<'go pozwalała mu 
I\ spokoju o:nuć i roz11ijać- te od<'rnanr marzenia. 

Dwa po"lfpki markiza hncb·ą 11aj11 irrej zm•lrz<'że1• : j<'go za,·howanic się 

11ohec króla 11 ~cenie dzie~iątcj aktu lrzrci<'go i jego po~\\ięC"enic się za prz)ja
ciela. Ale szczero~Ć'. z jaką markiz 11} po11 iada S\I e ll1) :§li woheC' króla. można 
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\for/ii:. 1'0:11 - Jazi :,m.1 k 
J\..,. fl/Jll - Irla lnla1c Uu<lc·j 

za,iisaĆ' llll' l !•' na rnł'hlllt•'k jq!o ooh1:11!i. ;i.. <•ł ·l1~z1·j z mjo111o~c i dwru~l<'ru 
krlJLt. Gd~ ~ir z,~ u~unii· 1 11 01~ 11ielwzpic'C'Zt'1·,.., \a. Jl" h1ai.1 ... j~· zarazem gł1n1n) 
zarzut ]HZ"< iw l\•j ~cl'll. <» 

• I T JSl>E \-.;1 

\\ iclu llll zaizin 1. tt 11 .1rk iz Poza. kt<• , m. Id 11 ~okie li olir. Żl'ni•• 
k · · l \ , i> t· r ·1 ~ 1111 1 ula l'""'''JlUJ. · <• ,, ołno~l'i 1 la .l cm" ' 11 a nn li" a1· i. 7 c o " < 

"ohPr· . \ rrro prZ\ jiwi I 1. l'r ndz i f!O jak ;11 p "· j. k I t 1i ~(I - i clopro
waclzu cl1.ięki f1·11111 do kra·u prz I"': ·i. l l'i • "i· cl> i1 /"Y,''i, pockzn gcl 

· t , 11'1 · doJ'rl'I< adziłol 'J n 1 "' 11.--d1 ·j i pC11 niej proote I !'Z!'Zł'fC p11~ l']Hl 

du edu. 
n · 1· ż1· 1 k1rakter markiz· Poz~ 7 ' 

1 ałb. na piękno;, i tZCl'Z Jlll'lll!IP I\\ a. . 
i c·z,~1 0 • ·'. rrt li p -·~ , ! pro-4ciej i \\:t" ni,· r • mi 'rodkan i 
intr~gi. Prz~z 1:1m. Ż<' taki charaktrr h)łh~ mi hlii~~ . . al( to. 1·0 u11ażam za 

pra .11 lę-. jP t. mi jr· Z( Z<' 1lii ze. Z·1 pr,t•.1tlr nat11mi •I 1 \\aŻ·l'n. ż rniło:r- ilo rzc· 

<'Z\\\ i-,tcgu prz• lmi·nt11 i 111i n·~ idc·iłu ui< dzii I 1 jul11 ko\10. (z~· ' i c;zh1 hetm 
<·zlo11 irk. altrui;;la działaj·tr z cntuzjast. Pneg11 prz ;1 i::iz 11ia do swego W\· 
ohrafrnia 0 l'IWtic tZ{~!o jr•! zmu-zon~ po t1·pn11<1Ć tak a111011olnic jak 
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egoistyczny despota, gdyż przedmiot ch!Że1'1 obu tkwi w nich, 111e poza mm1. 

Ten, który swoje po.;;trpki muJelujc 11a 111odłr \1c1111ęlrzncgo ohrazu, z wolności~ 
innych postępuje równie Jowolnie jak Len, którego celem najw)Ższym jest 

własne ja. 
Prawdziwa wielkość uczui:ia pro11 adzi często do nadwątlenia cudzej wol

ności nie mniej niż egoizm i żądza "łaclzy, gdyż działa ona w imię idei a ni~ 
ze względu na dobro poszczególnego człowieka. Właśnie dlatego, że ma się na 

oku całość, aż nazbyt łatwo w świetle dalszych perspektyw nikną i giną mniejsze 
sprawy jednostki. 

'J' 

Je!. Zakl. (i raf. llil. 23.I ó(i. ~OOO . A5x8 cłruk. 7 kl. GO g. l'ija-7-5~ 


