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Don Carlos Schillera 
Schiller należy do tych twórców 

literatury światowej, których nazwi
sko znane jest najszerszym war
stwom czytającej publiczności i spe
cjalnego przedstawiania nie potrze
buje. Niektóre jego dramaty weszły 
do żelaznego repertuaru teatrów na 
całym świecie. U nas do najczęściej 
grywanych należą: Zbójcy, Intryga 
i milość oraz Maria Stuart. Obok 
tych utworów można wymienić Don 
Carlosa jako dzieło, które znalazło 
żywe echo w naszym romantyzmie. 
Fragmenty tego dramatu tłumaczył 

młodzieńczy Mickiewicz, a proble
matykę miłosną (miłość pasierba do 
własnej macochy) próbował na inną 
modłę opracować Słowacki w Ma
zepie. Nowoczesny przekład Don 
Carlosa, dokonany przez Kazimierę 
Iłłakowiczównę, jest najlepszym do
wodem niesłabnącego nadal zainte
resowania, jakie to dzieło u nas bu
dziło i wciąż budzi. 

Historia powstania tego dramatu 
jest dość skomplikowana i poniekąd 
zaciążyła na jego literackiej warto
ści. Albowiem najwięksi nawet en
tuzjaści Don. Carlosa nie próbują 

twierdzić, że jest to arcydzieło. W 
pierwotnym zamyśle dramat odtwa
rzał tę samą gwałtowną w wyrazie 
postawę rewolucyjną, jak i młodzień_ 
cze utwory, których ogłoszenie i wy
stawienie zmusiło Schillera do ucie
czki z jego domowej ojczyzny-Wir
tembergii. Zbójcy, jak również In
tryga i miłość były manifestem wal
ki z uprzywilejowanymi warstwami 
społeczeństwa, Fiesko (nb. ulubiona 

lektura Mickiewicza w okresie pisa
nia Konrada Wallenroda) wyrażał 

nieubłagalny protest przeciw poli
tycznej tyranii, Don Carlos zaś miał 
być w tym łańcuchu następnym og
niwem rewolucyjnej myśli. Tym ra
zem chodziło o walkę z kościołem 
katolickim, a zwłaszcza ze zdegene
rowaną instytucją religijnego ucisku 
- z inkwizycją. Nie bez powodu 
Konwencja francuska nadała auto
rowi tych wszystkich dramatów dy
plom honorowego obywatela rewo
lucyjnej republiki, a stało się to 
równo w dziesięć lat po prapremie
rze Zbójców. 

Posiadamy bardzo charakterysty
czne wyznanie samego autora o sta
nie jego umysłu i nastrojach w pier
wszym okresie pisania Don Carlosa. 
Było to w roku 1783 w majątku 

Bauerbach (pod Meiningen), gdzie 
poeta znalazł przejściowe schronie
nie u życzliwych ludzi. Schiller pi
sze wtedy do Reinwalda, biblioteka
rza biblioteki w Meiningen w sposób 
następujący: 

„Muszę Panu wyznać, że on (tzn. 
Don Carlos) zastępuje mi w jakimś 
sensie kochankę. Noszę go na pier
siach, śnię o nim na jawie błąkając 
się w okolicach Bauerbachu. Kiedy 
on będzie gotowy wówczas zmierzy 
Pan wartość moją i Leisewitza *we
dle Don Carlosa i Juliusza. Nie we-

* Johann Anton Leisewitz (1752-1806) 
- zapomniany dziś poeta z okresu „bu
rzy i naporu" (Sturm- und- Drangperio
de;, autor tragedii pt. „Julius von Ta
rent", która, jak widać, robiła wraże
nie na Schillerze w tym okresie jego 
życia. 
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dług rozmiarów pędzla. tylko Dło

'.11ienności barw, nie według mocy 
instrumentu, tylko tonu, jaki wydo
bywamy. Carlos posiada, jeśli wolno 
taką miarą się posługiwać, duszę 

szekspirowskiego Hamleta, krew i 
nerwy Leisewitzowskiego Juliusza, 
ale tętno moje. Poza tym uważam za 
swój obowiązek w przedstawieniu 
inkwizycji pomścić sponiewieraną 

ludzkość i w straszliwy sposób po
stawić pod pręgierzem jej haniebne 
zmazy". 
Jakoż posłał on Reinwaldowi pier

wotny plan dramatu, odnaleziony 
później w spuściźnie adresata. Wie
my stąd że konflikt dramatyczny roz
wijał się według pierwszego zamysłu 
autora między Królem, Królową i 
Carlosem. O scenie między Królem 
i Markizem Posą nie było jeszcze 
mowy, aczkolwiek Posa był objęty 
owym planem, ale w roli bardzo 
ograniczonej. On to miał wprowadzić 
nowe zawikłania akcji, kierując prze
ciw swojej osobie podejrzenie o mi
łość do Królowej. Wyrazicielem wiel
kich postulatów wolności obywatel
skiej w tej koncepcji Posa jeszcze nie 
~ył. Gdyby zmienne i ruchliwe koleje 
owczesnego życia poety nie odrywa
ły go ciągle od pracy nad Don Car
losem, dramat posiadałby znacznie 
większą jednolitość wewnętrzną. By
łaby to tragedia miłosna i rodzinna 
a ideowe tło zostałoby wydobyte po~ 
średnio, wynikałoby z samej możli
wości istnienia podobnych konflik
tów. 

Ale rozwój wypadków w osobi
stych losach Schillera zrządził ina
czej: praca nad Don Carlosem prze
ciągnęła się cztery lata, w ciągu któ
rych zmieniła się nie tylko sytuacja 
życiowa poety (dzięki dobroczynne. 
mu mecenatowi księcia weimarskie-
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go, F:arola Augusta, tego samego 
który P<- przednio ściągnął na stałe 

do Weimaru Goethego), ale zmieni
ły się także jego zainteresowania i 
poglądy. Studia filozoficzne i histo
ryczne, które zaczął uprawiać z wiel
ką gorliwością kosztem twórczości 

poetyckiej, kontakt z nowymi ludź
mi poznanymi na terenie Lipska i 
Drezna - pogłębiły i nieco ostudzi
ły dawnego autora Zbójców. „Pło

mienność barw", którą miał zamiar 
w Don Carlosie zakasować swoich 
rywali po piórze, uległa wyraźnemu 
stonowaniu. Toteż gdy w roku 1787 
Schiller stawiał ostatnią kropkę w 
tekście Don Carlosa, odczuwał sam, 
wyraźnie że dzieło to nie zadowala go. 
Przypisywał jego braki zbyt długiemu 
okresowi tworzenia. „Za długo się 

nosiłem z tą sztuką - pisał do jed
nego z przyjaciół - podczas gdy 
dzieło dramatyczne powinno być 

tylko kwiatem jednego jedynego 
okresu lata". Możnaby zapytać, dla
czego poeta, wykańczając swój dra
mat nie zmodyfikował części daw
niej napisanych, aby je lepiej zhar
monizować z aktami końcowymi, ale 
tu odpowiedź będzie bardzo prosta. 
Oto gdy Don Carlos daleki był jesz
cze od ukońc:tenia, Schiller ogłosił w 
redagowanym przez siebie piśmie 

teatralno - literackim Rheinische 
Thalia trzy piei:wsze akty dramatu 
i potem czuł się skrępowany tek
stem, który stał się już własnością 

publiczną. 

Czynnikiem, który zadecydować 

musiał o kompletnej zmianie pier
wotnego planu i o wprowadzeniu 
nowych wątków akcji, stała się sce
na końcowa aktu III, słynna scena 
między Królem i Posą. Ze stanowi
ska historii kultury, historii pojęć 

i prądów umysłowych świata euro
pejskiego, to, co mówi podczas niej 
Posa, jest zupełnym anachronizmem. 
Tak myśleć i mówić mogli ludzie 
w Europie dopiero dwa wieki póź
niej. Gdy Król nie mogąc przez czas 
dłuższy zrozumieć, do czego zdążają 
myśli i słowa jego rozmówcy, zadaje 
krótkie i ostre pytanie. które ma 
zdemaskować Posę: „Czyś kace
rzem, margrabio?", ten odpowiada 
przecząco z całym spokojem i opa
nowaniem. Albowiem wówczas być 
kacerzem znaczyło występować prze
ciwko katolicyzmowi w imię które
goś z wyznań, co wyłoniły się z ru
chu reformacyjnego XVI wieku. Otóż 
Posa nie zamierza mieszać się we
wnętrznie do tego rodzaju sporów: 
one są mu najzupełniej obojętne. 

Mówiąc do Filipa: „Jestem wiary 
jednakiej z waszą królewską mo
ścią" deklaruje swą lojalność wobec 
obowiązującej w hiszpańskim pań
stwie wiary nie dlatego, że jest gor
liwym i wierzącym katolikiem, lecz 
dlatego, że myśl jego wybiega dale
ko poza pojęcia epoki i nie zamie
rza wytaczać walki pojęciom dla 
niego nieaktualnym. Będąc w swo
jej epoce jakimś pielgrzymem zabłą
kanym ze stuleci, które dopiero 
przyjść mają, może formalnie ucho
dzić w oczach ludzi mu współczes
nych za katolika. Mówi jasno i wy
raźnie, że jego stulecie jeszcze nie 
dojrzało do jego ideałów, że jest 
wolnym obywatelem między nie u
rodzonymi jeszcze duchami, że jest 
jakby obrazem epoki dotąd jeszcze 
nie istniejącej. Czy będąc kimś ta
kim rp.oże zamącić spokój swego 
władcy? Długo musi się ciągnąć dal
sza rozmowa Filipa i Posy, zanim 
Król zrozumie stopniowo dziwny 
sposób myślenia tego człowieka. 

Schiller czyni Filipa w tej scenie 
człowiekiem, którego cudze słowa, 
olśniewająco nowe i zaskakujące, nie 
gorszą, lecz zdumiewają i wciągają 
w świat myśli i pojęć zgoła nie 
przeczuwanych. Dzięki temu Posa 
roztoczy przed Królem cały zespół 
ideałów i marzeń wieku Oświecenia: 
deistyczne ujęcie Boga, podporząd
kowanie życia historycznego ideało
wi humanitaryzmu, wreszcie naj
wyższy cel i podstawowy warunek 
powszechnego szczęścia - wolność 
myślenia. To kulminacyjny punkt tej 
sceny i zarazem najważniejszy ak
cent dramatu w jego nowej koncep
cji, całkowicie odbiegającej od pier
wotnego założenia. 

Scena ta sama w sobie jest wspa
niałym osiągnięciem poezji retorycz
nej i programowej, której tak liczne 
przykłady znajdujemy w · lirykach 
Schillera. Ale jej konsekwencje dla 
dalszego biegu dramatu o miłości 
hiszpańskiego Infanta do swej ma
cochy nie były szczęśliwe. Wynikiem 
spotkania despotycznego Filipa z 
marzącym o szczęściu ludzkości wol
nomyślicielem jest dość nieoczeki
wany i dziwny sojusz między ludź
mi o tak biegunowo różnym stosun
ku do świata. Król obdarza Posę 
bezgranicznym zaufaniem, oddaje 
mu się niejako w ręce. Teraz gdy 
Posa staje się kimś potężniejszym 
od najbardziej wszechwładnych mi
nistrów i dworaków, czytelnik lub 
widz musi sobie zadać pytanie, jak 
Posa wyzyska nową sytuację życio
wą, aby sprostać moralnym zobowią
zaniom zaciągniętym wobec obu 
walczących stron - ojca i syna. 
Przyjmując od króla mandat czło
wieka obdarzonego pełnym zaufa
niem nie może chyba swego moco
dawcy zdradzić, a z drugiej strony 
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chcąc mu pozostać wierny nie może 
spełnić zobowiązań przyjaźni wobec 
Carlosa. Zanim się wyjaśni, jaką 

drogę Posa naprawdę obrał, jesteś
my przez pewien czas pod wraże
niem, że przeszedł on na stronę 

króla. 
Niezręczna i bezcelowa, bo nie li

cząca się z psychologią przyjaciela, 
intryga, jaką ukuł Posa, aby spowo
dować wysłanie Carlosa do zbunto
wanych Niderlandów i zmuszenie 
go niejako do odegrania historycz
nej roli realizatora humanitarnych 
marzeń i planów, jest konsekwencją 
owego nienaturalnego sojuszu mię
dzy despotą i wolnomyślicielem. Po
sa nie mógł zrealizować swych re
wolucyjnych planów rękami Króla, 
więc wyzyskał daną mu władzę, aby 
poświęcając Króla pchnąć Carlosa 
na drogę wielkiego czynu, który po
zwoli infantowi „zapomnieć o swym 
proszku" w obliczu wielkości świa
ta. Ale intryga ta, ponieważ Posa 
działa w całkowitym odosobnieniu 
i nikomu swego planu zwierzyć nie 
może, jest niezrozumiała nie tylko 
dla Carlosa (to było nieuniknione 
wobec zamiaru Posy, aby poświęcić. 

siebie!), ale jest niezrozumiała także 
dla widza i czytelnika, który się gu
bi w zamęcie zgoła nieoczekiwanych 
i zaskakujących wydarzeń. Dopiero 
scena śmierci bohatera wyJasma 
istotny sens jego postępowania, aby 
ujawnić zarazem całkowitą bezcelo
wość dokonanej przez niego ofiary 
z własnego życia. 
Niewątpliwą rekompensatą jed

nak słabych stron dramatu powsta
łych skutkiem akcji zainicjowanej 
przez Posę jest ogromne pogłębie

nie psychologi Króla w ostatnim ak
cie Don Carlosa. Filip w pierwszych 
aktach dramatu budzi tylko odrazę. 
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W świetle powikłań wywołanych 

działaniem Posy stajemy przed tra
gedią moralną despotyzmu. Główna 
scena między Królem i Posą w ak
cie III odsłoniła duchowe osamot
nienie tyrana. Oto w osobie Posy 
Filip po raz pierwszy w życiu usły
szał głos nie dworaka, nie kariero
wicza, nie spodlonego pochlebcy, 
lecz człowieka! Pod wrażeniem tego 
spotkania Filipowi wydało siq, że 

będzie mógł zacząć nowe życie na 
swoim tronie, że wyjdzie ze swego 
bolesnego osamotnienia, że wsparty 
moralnie na takim człowieku nie bę
dzie musiał być nadal tyranem. 
Wszystkie te marzenia rozsypują się 
w proch w obliczu drogi, jaką obrał 
Posa. Okazuje się, że ten jedyny 
człowiek w całym królestwie hisz
pańskim nie mógł uwierzyć w zmia
nę charakteru i postępowania Fili
pa Przyjął zaufanie Króla, aby mu 
pokazać, że go wzajemnym zaufa
niem obdarzyć nie może. Zdruzgota
ny moralnie Król upokorzy się przed 
Wielkim Inkwizytorem jako jedy
nym gwarantem trwałości jego wła
dzy. 

Rozmowa z Wielkim Inkwizyto
rem - wstrząsająca w bezlitosnym 
obnażeniu rzeczywistej i żałosnej 

roli, jaką król hiszpański odgrywa 
we własnym państwie - jest dal
szym pogłębieniem tragicznego zała
mania, jakie przeżywa Król. Rozmo
wa z Posą ukazała Filipowi perspek
tywy szlachetnego człowieczeństwa, 
rozbudziła wiarę w możliwość inne
go pojmowania zadań władcy; roz
mowa z Wielkim Inkwizytorem roz
bija wszelkie iluzje i przekonywa 
Króla, że innej drogi', jak ta. którą 
Filip zaczął się już brzydzić, nie ma. 

Jak o tym mówiliśmy wyżej, w 
pierwotnym planie rola Posy była 

dość ograniczona; przez jej rozbudo
wanie dramat z tragedii miłosnej i 
rodzinnej stał się tragedią władzy. 
Despota, przed którym drży świat 

cały, człowiek, który podpisuje ty
siącami wyroki śmierci na innych, 
jest też w jakimś sensie niewolni
kiem, a ten, który nad nim króluje, 
jest niewolnikiem skrzywionych po
jęć o świecie, w jednej osobie boha
terem idei i moralnym potworem. 
Jakkolwiek przez rozszerzenie i czę
ściową zmianę problematyki Don 
Carlos stracił wewnętrzną jedność 
i dramatyczną zwartość, to jednak 
zyskał niezmiernie na pogłęgieniu 

myślowym i moralnej dojrzałości w 
ocenie pobudek ludzkiego działania. 
Wszystko, co Schiller zdobył sam 
jako człowiek w okresie czteroletnim 
powstania dramatu, weszło do jego 
utworu. Rzadko kiedy można spot
kać dzieło literackie, które by w ta
ki sposób utrwalało dokonywającą 
się w miarę pisania utworu ewolucję 
wewnętrzną jego autora. Don Carlos 
da się pod tym względem porównać 
dQ wielkich budowli, które wzno
szono przez kilka stuleci. Zmienia 
się wtedy w ciągu budowania plan 
gmachu, poszczególne jego części 

świadczą o powstawaniu nowych gu
stów i stylów artystycznych, ale ca
łość - mimo braku zharmonizowa-

nia - zachwyca jako zastygła w wi
domych kształtach energia i dyna
mika rozwoju ludzkiego ducha. 

Don Carlos porywa też ogromnym 
bogactwem w obrazie ówczesnego 
życia. Stosunki na hiszpańskiem 
dworze, zmysłowość epoki uposta
ciowana w osobie księżniczki Eboli. 
kontrastująca z tym poezja wielkiej 
miłości Królowej i Carlosa, dalekie, 
ale nie mniej wciąż obecne tło wal
ki o wolność, którą toczą Niderlan
dy - wszystko to sprawia, że Don 
Carlos jest dziełem wielkiej poezji 
i porywającym widowiskiem scenicz
nym. W dziejach sztuki pisarskiej 
samego Schillera wnosi on jeszcze 
jedną nowość: jest pisany wierszem, 
podczas gdy dramaty młodzieńcze 

pisane były prozą. ·Pociągnęło to za 
sobą ważne konsekwencje w zakre
sie ekspresji słownej. Dawne mło
dzieńcze wulgaryzmy i ostre sformu
łowania, zaprawione nieraz gorzkim 
humorem, nie pojawiają się więcej. 
Język dramatu swą podniosłością, 
wykwitem i retoryczną rozlewnością 
zbliża nas do nastroju francuskiej 
tragedii klasycznej. Poczęty w dobie 
nastrojów „burzy i naporu" otwiera 
w swym ostatecznym kształcie okres 
klasycznej twórczości wielkiego po
ety. 

KONRAD GÓRSKI 
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Helena Radwan-Lodzińska 
aktorka 

aktor 
Włodzimierz Saar 

aktor 

Zdzisława Tusiacka 
suflerka 

Józef Sadowski 
aktor 

Tadeusz Tusiacki 
aktor 



Mieczysław Wald 
aktor 

Zygmunt Wojdan 
aktor 

Teofila Zaglobianka 
aktorka 

W przygotowaniu: 

OSKAR WILDE 

BRAT MARNOTRAWNY 
Komedia lekkomyślna dla ludzi serio 

W obsadzie: . 

Jan Czabanowski. Witolda Czerniawska. Jadwiga 
Dobrzańska. Zbigniew Gawroński. Barbara Marty
nowicz. Stefania Massalska, Włodzimierz Saar, Józef 

Sadowski. Zygmunt W oj dan 

Reżyser 

Maria d'Alphonse 
Scenograf 

Karol Gajewski 

KOSTIUMY STYLOWE 
LUDOWE itp. 

dla zespołów świetlicowych. 
zakładów pracy, osób prywatnych 

wypożycza na dogodnych warunkach 

KOSTIUMERNIA 
PAŃSTWOWYCH TEATRÓW ZIEMI POMORSKIEJ 

W B ·y D G O S Z C Z Y 
Al. l Maja 76 (tel. 67-30) 

Czynna codziennie - prócz środy. czwartku i dni świqlecznych-od godz. IO do 13 



• 

l 


