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KROTKA KRONIKA 

1759 

ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

FRYDERYKA SCHILLERA 

Dnia 10 list<JfPada urodził się w Marbach (Wir
tembergia) Johal!lll1 Chris-toph Friej•rich Schiller 

1762-1772 W Ludwigsburgu Schiller kończy g.imnazjum 

1773-1779 Na ży.czenie .Jusięcia wirtemberskiego Karola 
Schi1ler wstępuje do akadem i.i wojskowej, gjzie 
studiuje medycy•nę 

1780 

1781 

1782 

1783 

2 

Stain.owi<S.ko felczera w 1pułku grenadierów 
w Stuttgarcie. Schiller 'PLsze Zbójców 

Zbójcy ukazu•ją się w druku 1nakłafom autora 

H. Dalberg wystawia Zbójców w ma•nnheim
s kim teatrze. Schiller otrzymuje tytuł dok>tora 
medy<eyny. Książę Karol zakazuje Schillero
wi działalności poetyckiej; poeta !Ilocą dnia 
22 wrześ.rllia ucieka do Man!nheillnu. Praca nad 
Sprzysiężeniem Fieska i Luiza Miller (pier
wotny ·tyituł Intrygi i miłości) . fliesco ukazuje 
się drulkiem 

Praca 1I1a<l Don Karlosem. Schiller zobowiązuje 
s'ię dostarczyć dla teatru w Mammheimie trzy 
utwory dramaity.cz,ne 

1784 Teatr maT11I1heiimski wystawia w styczniu Fie
ska a w marcu Intrygę i milość. Schiller kon
ltyn~uje ipracę nad Don Karlosem. Z końcem 
rdku k5iążę Karol August weimaTski mial!1uje 
go radcą dworu. Intryf!a i milość ukaz,uje się 

drukiem 

1786 Wy.jazd do LlipS>ka i Dreina 

1787 

1788 

1789 

1790 

1791 

1792 

1794 

Schiller :przybywa do Weimar·u. Prace h'.IB·to
ryiczne nad dziełem Oderwanie się Niderlan
dów. Don Karlos uka?Juje się drukiem 

w kwietniu premiera Don Karlosa w Mann
heimie. 9 wrześmfa ,poeta ipoznaije osobiście 

Goethego 

Posada profesora historii na uniiwersytecie 

w Jenie 

Małżeń•stwo z Karoliną von Lealgenfeld. Praca 
nad Historią wojny trzydZiestoletniej 

studia nad filozofią Kanita. Dalsza !praca nad 
Wojną trzydziestoletnią. KilkakTotne nawroty 

ohoroby 

w sieripniu Schiller, jako isieuir Gille, zoo.taje 
honorowym obywaJtelem fra'l1'cus'kiej repubUki 

situ'ttgart i Jeina. Listy o estetycznym wychowa
niu eziowieika. Współlpraca poeltycka z Goethem 

1797-1799 Laita ballad ł pracy nald Wallensteinem, kitóre
llO iposzczególne .części :z.oStały wyistawione w la-
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1800 

1801 

1802 

1803 

tach: 1798 (Obóz Wallensteina) i 1799 (Piccolo
mini i śmierć Wallensteina). Poeta przenosi się 
do Weimaru 

Wyda.nie ksiąilkowe Wallensteina. Nawrót cho
roby; praca nad Marią Stuart i Dziewicą 

Orleańską 

Druk Marii Stuart; ipraca nad Narzeczoną 

z Messyny 

Druk Dziewicy Orleańskiej. Śmierć matki poe
ty. Schiller otrzymuje szlachectwo; kończy re
dakcję Narzeczonej z Messyny 

Druk Narzeczonej z Messyny; poeta zabiera się 
do Wilhelma Tella. Teatr Narodowy w War
szawie wystawia bezimieumy iprzeklad Zbójców 
(Rabusie) 

1804 Publikacja Wilhelma Tella i .praca nad ~niedo-

lkończonym) Dymitrem 

1805 9 maja śmierć .poety w Weimarze 

DZIEŁA DRAMA TYCZNE 

Zbójcy (Die Railber) - 1781; 

Sprzysiężenie Fieska w Genui (Die Verschworung des Fie

sco zu Genua) - 1783; 

Intryga i mi!ość (Kabale und Liebe) - 1784; 

Don Karlos (Don Carlos) - 1787; Wallenstein (Wallen

stein) - 1800; Maria Stuart (Maria Stuart) - 1801; Dzie

wica Orleańska (Die Jungfrau von Orleans) - 1802; Na

rzeczona z Messyny (Die Braut von Messina) i Wilhelm 

Tell (Wilhelm Tel l i - 1804. 

Daity oznaczają ogł-oszenie drukiem. 

* 

Pierwszy polski .przekład Don Karlosa pióra Michała 

Budzyńskiego ukazał się w Hpskim czte•rotomowym wyda

ni:u Dziel dramatycznych Schillera w r. 1844. 

Don Karlosa wy~tawion-o .po raz ipierwszy w Krakowie 

w r. 1812. 



Maria Dąbrowska 

PASJONUJĄCY 

POETA POLITYCZNY 

M 
UL5zę wy:zmać, że nie bardzo minie obchodzi, czy 
Schfiller jest idealisitycwy, .czy realistyczny, re
toryczny, romanty-czny. albo jeszcze <tam jakiś. 

Realistyczną, czyli rzeczywistą, jes.t wszelka sztu
fka, która pulsuje życiem i oddziaływa na nas. 

Najbardziej aibstrakcyj111y utwór będzie reaJ,is,tyc:zmy, jeżeli 

auitor miał ooś ważnego do IPOWiedzenia i potrafił nam to 
zaikomU!Ilikować - obojętne, za pomocą jakiej konwencji -
w sposób, który jest jednocześnie aktem rewelacyjnego 
rpoznania i rpobudzaijącym alct;em płodnego humanisiyc:zmego 
wzruszenia. Słuchając dramatów Schillera, i .to w obcym 
językiu, zJdumiewałam się, ja1k wciąż jeszcze są waime i ży
we! U kogo, .jak u kogo, ale u Schillera •nie potrzeba do
szuki.Jwać się w mozollllych wywodach sensu po!ityczinego 
i społecznego. To poeta na wskroś ipolityc:zmy i właśnie 

dlatego dziwimy się, że .wciąż talki ipais.jonujący. Bo zda
wałoby się, że utwory poświęcone zagaid<nieni·om politycz
nym, aktual1nym w chwili .ich rpow.s<tania, :tracą na znaczeniu, 
gdy dane kwestie 1POlityczne przebrzmiały. Nawet s zczytne 
has'.ła wolllloś.cli. i IS!pra<wiedliwośCli mogą nużyć, podawane 
zbyt natarczyw.ie, oparte na zby.t już od nas odległy<:h fak
tach dziejowy<:h albo ujęte - w naszym rozumieniu rze
czy - 21byt 1Prositodus2lnie i 111ai'W1!1ie. Bo myśmy już dowę
drowali do <tak przemądrze zawiłych pojęć i okireśleń 

wollllości! Myśl nasza, zaprawiona we wszelkich figlach 
i s~ulacjach, wie, że wollllość, to przydęcie konieczności 
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Daniel Chodowieeki • Alegoria zwycięstwa 

(wiedział to już mąldrala Peipys); że nie istnieje wolność 
absoluitina; że wolność człowieka kończy się .tam, gdzie się 
zaczyna ilnteres drugiego człowieka; że nieipodległość i su
wereTI!Ilość 7Jilaczy ad!bo - ·być ośrodkiem dyspozyicji i ipod
miotem dziejów, albo 111ie być ośrodlkiem dyS!pozy·cji i pod.
miotem dziejów; że czasem 2lniesienie· jakiejś niewoli wy
daje się odebraniem wo1ności, a czasem wolność szumnie 
głoszona miewa posmak udsku; że zresztą samo przyrodni
cze prawo przyczynowości stawia naszą wolność pod zna
<k.iem -z.aipy.tania - i talk dalej, a dalej. Tymczasem Schiller 
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lak.nie i p<>żąda wolności w sposób fanatyczny, żywiołowy, 
absolu.tny. Nie ma granic, warunków ani filozoficznych pak
tów z pojęciem o woliności. On to wkłada wszak w usta Posy 
blu~niercze prawie słowa: „Bóg raczej patrzeć woli na złego 
swawolę, byle wolności nie ująć stworzeniu!" 

I doprawdy nie wiem, czym siię to dzieje, że ten „wzru
szający obłąkaniec wolności", jak Schillera nazywa Goethe, 
tak nas dotąd porywa i podbija. Ze nie stało się z nim, jak 
z wielu znakomitymi pisa1rzami, czytanymi po czasach dla 
calkiem innych wartości niż te, dla których pragnęli być 

czytani. Czyż na iprzykłaci_ w Don Karlosie .nie powinien 
by zblaikinąć konflikt władzy absolutnej z ludzką potrzebą 
wolcriości? Czy nde 1powinien by 1się tu wybić i11a pierwszy 
pla1n dramat osobisty dumy, przyjaźni, zazdrości i miłości? 
N'ie! W dalszym ciągu wstrząsać nami będzie nade wszystko 
sławny dialog marikiza Posy z FilLp ::m II, a właściwie ta 
ogromna tyra.aa o wolności, zgoła nie „realistycZ'na" w na
szym poję-ciu ,tego słowa. Zdawałoby. się , że ziwłaszcza 

u tnais, w krajach demokracji ludowej, 2miesien'ia wła1dzy 

człowie1ka ina.a człowiekiem, że zwłaszcza dla na1s powinno 
to brzmieć jak zetlała egzaltacja w staroświeckim już 

guście. A słuchałam tej sceny w Weimarze z ·niesamowitym 
przejęciem i łzami z oczu płynącymi. I teraz, gidy odczy.tuję 
to 111a iprzemian w orygina!le i w 1natchnionym iprzekładzie 
Ilłalk1owiczóW111y, czuję to samo wzruszenie i łzy te same 
mi ipłyiną. I :przestaję być sobą, jestem Schillerem-Pasą [ ... ] 

Z Schi!lerem-Posą zdroiJnie :przeskakuję etapy, gdy po
wiada: 
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.. . Nie dojrzało jeszcze to stulecie 
do moich ideałów, żyję myślą w onym świecie 

przyszłości , wolny obywatel między j eszcze nie u rod zonymi du
jestem jak obraz epoki dotąd j eszcze nie istni ejącej; [chy, 
czy jako taki spokój waszej królewskiej mości mącę? 

I trzeźiwię się z czadu tej wulkainkznej ipoezji, i znów 
1pytam: dlaczego mtnie to tak wzrusza? Czy że ludzie kie
dyś rtak cierpieli w epokach samowładztwa daw.no przemi
nionego? Czy że słowa ii11nego „przeskaikiwacza etapów", 
błędlnego rycerza rpolSJkiej myśli, wygnainego z jej dziejów 
Edwarda AbramowSJkiego, słowa mówiące: „Wolność czło
wieka jesrt le<lwie ro2'lpoczęta", są wciąż aktualtne? Niech 
s~ę ini1k't in~e giorszy, że cytuję tu słowa myśliciela (zawsze 
zresztą w Polsce) źle wi<lziameg.o. Lepiej cy,tować te sa
motne, a słuszine słowa niż inne, 7Jnacznie liczniej , z goryczą, 
a przedwcześnie mówiące lub myślące, że „wolność iezło

wieka się S'kończyła". 

(Fragment eseju pt. Weimar po raz drugi, napisa nego 
w 1955 r . ; druk. Szk i ce z podróży, Czytelnik 1956. 

Daniel Chodowiecki • Studia głów 



NIEMCY 
W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII W. 

[ENGELS]: 

D 
a'Wllle Niemcy zna111e były w itym .czasie ipod na7JWą 
ŚWiętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemiec
lkieg<> i składały IS.ię z Bóg wie dlu mały-eh pań
ISlteiw~k, !królestw, elelkttoraitów, 'kisięsitw, arcy
iksiięsltw, Wtielilcllch kisięstw, księstewek hrabsitw 

barond•i i wolmy:ch miais:t - jednlO 111iezale:imie od drugiego ... '. 
Kailde lkisiążąit'ko było IC!ła swoirch poddanych krwiożerczym 
i samowolnym d~oltą ... 

Cały kirad był wegełbuj-ącą masą zgJnilizny i odrażaijącego 
U1Paidku. Niktt nie czuł s•ię 1d10brze. Krnjowe rzemiosło, han
del, (przemysł i rolnictwo skur.czyły isię do ositateczności · 

•chłopi, r.zemieś1111icy d właściciele mainufaik'tur oct.czuiwall 
.podrwóij111y U'Cisk - kTwiQżerczego rządu i złych interesów. 
Szlachta i książęta wid7'iehl, że mimo wy.zysku ipOOdanych -
dochody iich 111ie mogą JW'Zr<OIS!lląć 111a tyle, by mogły dotrzy
mać lkiroku ich ciągle <rOSl!lącym iwydatkom; wszy'Slbko było 
<na QPak; ,powszechny bezwłaid O(panował .cały kraj. Ani 
oświaty, aind ś·rodków oddztlaływa111fa :na umysły mas, ani 
wolnej prasy, ani ducha obywatelskiego, aini szerszego 
hamtd1u z iJlllnyani 'k·ra:jami - ni<c, :ty.fk.o ini!kczemnooć i <SOb
kostwo. Cały 111ar6d 1Przesii.ąkll1ął ipospoli:tym, pełza1ący:m, 

·nik.c:zemnym druchem kram~a. Wszysltko się przeżyło, 

rozpadało, 2'illlierzafo do ·ruillly i nie ·było nawelt najsłabszej 
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111adziei 111a jakąś !POll1J.YŚl!llą zmianę; narodowi nie sta'l'czyło 
isił 111aiwet na to, by wprząitnąć tri.lipy iprzeżyltych illlstytucji. 

Jedyiną 111arclzieję 7lffiia!lly na lepsze d10sitrzegało się w lite
<ratur.ze krajowej. Tai ha!llietbilla ipod względem ipolity-cznym 
i S1POłeC7Jilym epoka była zarazem iwtlel!ką ep0ką literaJtury 
,niemieekiej. Około ·r. 1750 urodziili się WtS'ZY!S'CY mistrmiwie 
ducha !Ilie.miedkiego, poeci Goeithe i Schiller, filozofowie 
Kanrt i F\ichlte, a zaledwie diwa1dizieścia lait !Późniełj - ostat
ni wiel!ki mełtrufdzytk niemiecki Hegel. Ka.żele godne uwagi 
dxieło if;eg-0 ok<resu itchlllfo duchem oporu i buintu 1przeciw 
całemu 51POłeczeństwu niemieckiemu - lt~iemu, jakim ibyło 
wówczais. 

I oto 111agle rw te111 chaos, 2lWa!l1Y Niemcami, ulcier.zyła jak 
i •rom Reiwolucja Fra!llicuska. Skutek był ogromny ... 

[GOETHE]: 

W 
ieUtie dziek> Idltera-Okie, ,podobnie jak i zna
lkomita morwa, może powstać Jtyllko w wyniku 
dośiwiaidczeń życi'OfWY'Ch. Ailli pisarz, aini czło

iwiek -czynu nie tworzy warunków, w !których 
się rodzi i w krl:&ry;ch działa. Kamy nawet 

najwięlk!Szy gem.dusz, -Odczuwa ·boleśnie .nieddóre wła.Ściwości 
siwego stulecia if;ak, jak z my;ch ciąglllie korzyści, a wiesz
cza 111axodowegQ może wydać •tyJlko 1na·r6d [.„] Jeżeli st-0-
sUlllk.i te iprzed&ta!Wiaili 111ajl~ Ni.emlcy tego wieku, to 
każdy, kto oasino iwi.idzi ii• ·UiC7.icilWie myśli, będ-zie z czcią 

1podzdwiał ltio, czego dokonali, a szczerze żałował teio, c-0 
im się inie udało. 
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[MAYER]: 

P
<>wstawała wielka literatura, która zmuszona była 

staczać beje z tymi opłakanymi stosunkami, pozo
stawiając przyszłym pokoleniom zabliź,n.ione ś1ady 

tej wal1ki. Raz po. raz wielcy poeci tego okresu -
Engels wymienia tu przede wszys tkim Schillera 

i Goethego - występują z dziełami buntu i wyzwa1nia . 
Niemniej sama tylko Meratura nie mogła zmienić tych 
stosunków. Poprzestawano więc na dziełach „buntu i wy
zwania". Gd y Goethego Gći tz wzywał Niemców do walki 
o woLność , wezwariu temu nie odpowiedziało żadne echo. 
Prapremiera Zbójców S chillera w Mannheimie w dniu 
13 stycznia 1782 wywolala wprawdzie ogromną sensację 

i burzJ.iwe owacje, lecz już następny dramat, Fiesco, do
znaje nie.powodzenia .nawet na scenie, tak że Schiller 
zmuszony jest napisać: „Publiczność nie zrozumiała Fiesca. 
Wolność republikańska to w naszym kraju pusty dźwięk, 
nazwa bez znaczenie - w żyłach mieszk ańców Palatynatu 
nie pJy.nie r zymska krew''. Nie chodzi tu o czyw i ście ty:ko 
o zdolność mieszkańców Mannheimu do El osowania cnót 
rzymskich, lecz o tę dusz'lą i zgn iłą almo - ferę, o której 
Marks później, w 1pracy Wstęp do krytyki heglowskiej 
filozofii prawa z r. 1844, mówiąc o okresie po zaikończeniu 
rewolucj i francuskiej, pisał: 

„Przeżyliśmy restaurację nowoczesnych narodów nie biorąc 

udziału w Ich rewolucjach. Odradzamy się po pierwsze dlatego, 
że inne narody odważyły się na rewolucję, po drugie dlatego, 
że inne narody doznały kontrrewolucji". 

Tu powstał konflikt między historyczno-polityczną dąż

nością poety z jedl!lej strony, z drugiej zaś strO'Ily między 
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świadomym dążeniem Schillera d<> stworzenia niemie<;:_ldej 
Hteratury 1narodowej a oddziaływaniem niedojrzałych sto
sUIIlków llliemieokich l!la światopogląd poety. 

Daniel Chodowiecki • rysunek 



Hans Mayer 

SCHILLER A NARÓD 

STURM UND DRANG 

P 
oczątlki działaliności literaolciej SchiUera zaI.icza się 

zazwyczaj - i poniekąd słusznie - do tak zwanego 
okresu „burzy i naiporu". Grtllpa młodych ludzi za-
1POCZą11Jk<>rwała rw laitaieh 1770-1771 w różnych mie•j
soowości.ach rozdrobrnionego i .podzielonego pańsłrwa 

niemieckiego wielki ruch reformatorski, kitóry znalazł swój 
wyraz !Przede wszys1Jkim w literaturze - w tym także wi
dzLmy od~w.ierciedle:ni.e niedojrzały.eh sltosUlllków życia nie
mieckiego - -chociaż 1IJ.ie był pozbawiony akcentów sipo

łeCZl!lo-ireformaltorski•ch. Szczególmie wielkie maczenie dla 
tego okresu miało grono młody>ch ludzi, - którzy '2lnaleźli się 
w Qlkre6ie od wiosny 1770 do jesieni 1771 w Strasburgu. 
Do 1I1d1ch na.leżeli: Jan Hetnryk Jung (Ju;ng-Stilliing), Le-Opold 
Wag:ner, Estończyk JaJmb Michał Reinhold Le+nz, a przede 
wszyS!Jkim młody studemrt; prawa, syn patrycjusza fraink
furcikiego, Jain Wolfgang Goothe. Tu sipo'tyikal1 się d mło

dzi z ookolrwiek starszym, .słaiwnym pisarzem i krytykiem 
li.teracikim 'Jainem Gottfriedean HerdeTem, !który przybył 

do Stras'burga w towarzYiSJtw.ie .pewl!leg-0 księcia i z po
wodu operacj.i ocznej musiał pozostać tu dłużej. Spotkanie 
Herdera z Goethem ito jakby 111arodzillly okresu „burzy 
i naporu" i ustalenie jego IProgra:mu. Nazwę wziął cały 

iten •ruch od tytułu dirama•tu 1Pisa'fza frainkfurcJdego Maksy
miliaina Klingera, który w roku 1776 111aipisał sztukę Sturm 
und Drang [„.]. 
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Okres „burzy i inatporu" był ze strony najlepizy.ch i naj
bardziej ipoos.tępQWych ówczesnych młodych pisarzy namięt
ną próbą ,przezwyciężenia zginilizny i nie da:jącego się już 

mieść rozckobnienia państ.woweg-0 oraz stosunków tpOd
dańczych. Był więc przede wszyStk1m walką o niemiecki 
języtk narodowy, sztukę i li.teraiurę. Dążenda lte nie są 

bynaijm1I1ie+j siprzeczne z .niemieckim dkresem Oświecenia 

w !którym działał LeS1Sing, lecz stanowi'ą jego świa<lom~ 
kontynuację jak<> n-0wy eltap w ksztal!rowarniu się burżua

zy·jnego społeczeństwa i kultury w Niemczech. Okres „bu
rzy i rna{POru" dążył d<> odr·odzenia - także liteirackiego -
poprzez •k()llltakty z iprositym ezłowdekiem z ł.udu. Poza tym 
okres ten staiwiał sobie sobie 'k-0nkretne cele 1'.eforma.tor
skie. Dążył do zjednoczenia rozbitej ·na małe !Państewka 
Rzeszy, walczył, jak to w podstawowych 'Za<Sadaich formu
łuje Goeithego Gotz - o reformę niemiedkich stoswnków 
na za:sadach wolności. Walka przeciw żołdactwu, rygorowi 
woj.Skowemu, sprzedarwa:niu żołinierzy staje się obecnie 
ltema'tyką literacką. Dążył d<> reformy ustawodawstwa: los 
dzieciobójczyni w sztuce Leopolda Wagnera oraz Małgo
rzaty w tragedii Goetheg<>, tak zwainym Prafauście, przed
starwiony jest jaiko za:danie reformatorskie. Lenz w żolnie
rzach rwalczy o prawo żoł!nierzy do ożenku, a w Mistrzu 
ceremonii zwra:ca się przeciw ceremoniallilemu ,,iwy·chowa
niu 1Prywaltnemu", a He·rder rozwija wielki iplan reformy 
s?Jkolniidtrwa w Rooji ipod pan<>wa•niem Katarzyny II, Ge
tyngeńslci Hailll gloryfiJmje w swy·ch wierszach walkę 
o 'W'Ol:ność bur:buazyjną. Rófulice stanowe między 'kastą feu
daliną a mieszczaństwem stają się ltematem u.tworów dra
matycznych: u WagineTa w tragedii Skrucha po czynie, 
a przede wszystkim w Intrydze i milości Schillera. Przeja
wia się dąful<>ść do ucieczki z dusznych <:łomów mieszczań
skkh i s2ll.a:cheakli.'ch salonów [„.]. 
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Niemniej ten wspainiały i śmiały okires „burzy i naporu", 
któremu dziś zawdzięczamy tkHka 'Jlaj1piękniejszych i .naj
bardziej wzruszających dzieł i wy,powiedzi naszej litera
·tury marodowej , od początku nie był wolny od sprzeczności 
społec2lnych. Były one koniec2J11ym następstwem - słus2lllie 

'Później ipod.kreślonego iprzez IDngelsa - rozdźwięku między 

stęchłymi i rozkładającymi się stosunkami społecznymi 

a śmiałym ·ruchem reformatorskim, któ.ry nie posiadał jed
nak odpowiedniego podłoża: silnego, świadomego swych 
celów mies:ziczaństwa. Nie doszło 1więc do powstania miesz
czańslki'ego ruchu rewolucyj.nego, jak to miało miejsce naj
ipier.w w AlnglJi , a 1późmiej w Ameryce Półnoonej i FTancji. 
Tein >Stan rzeczy skłaniał do sławia·n i a sobie wygórowanych 
celów, co zawierało już pewne elementy ucieczki od rze
czywistości , a w estetyce - zalążki późniejszego odwrotu 
od realizmu. Równocześnie dały się tu zauważyć przesłanki 
pófoiejszegio romantyzmu miem'ieckiego: kult jedmostki, którą 
przeciws<tawiało się s.połecZ!IloŚci ja'ko „oryginalnego geni·u
isza"; marzyde'1ski kult natury; adwrót od myśli naukowej 
i gloryfika·cja uczucia kos:zitem rozumu ; elemen1ty misty
cy.mnu i irracjonadizmu. 

„ZBÓJCY" 

S 
chd1lera Zbójcy są i .pozostaną 1ednym z na•jipotęż

:niejszych i na•jbardzieij śmiałych utworów literatury 
niemieckiej. Słus'Z!1ie uważali współcześni utwór ten 
za wydaTze111ie wielkiej wagi: sława .tej sztuki i jej 
au:tora rozbrzmiewała daleik<> poza granicami Nie

miec. A twórcę Zbójców, ·k:tórego :nazwiska ·nie umiano 
nawet ipoipraiwnie .n!łlpisać , o k'tóryim się jecltnaJk słyszało, 

uważano •W Konwencie Narodowym w Paryżu za sprzy
mierzeńca. Uchwałą tegoż Konwentu, w dokumencie pod1pi
sanym przez Dantona, nadano Schillerowi, wraz z Wa
szyngtonem, K•ościuszką , Klopstockiem i Pesta:ozzim, oby
watelstwo honorowe przebud:ziQIJlego narodu francu-skiego. 

Oczywiście, Zbójcy - mówiąc słowami Engelsa - są 

dziełem „buntu i wy:ziwania". Kiedy w drugim akcie sztuki, 
w lasa.eh czeskich Karol Moor wyrchodzi na spotkanie księ
dza, którego wysła:no, aby 'P(>róiinił zbójców z i1ch hersztem, 
z us:t jego padają takie oslkarżenia pod adresem ówczesnych 
duchownych i świeckich władców Niemiec, jakich dotąd 

nie słyszeliśmy od żadnego imnego pisarza okresu „burzy 
i 'Il!łlporu". Mamy ina myśli hi-storię pierścionków, k1tóre 
'llosi 111a pakach przywódca zbójców: ·oto pierścień ministtra, 
który mimo 1przeikleńs.tw ludu i łez sierot zosttał ulubieńcem 
księcia. Jest to •cha·rakterystyka stosu•nków wktemberski1ch, 
pierwsze rzutowanie postaci iprezydem.ta von Waltera z In
trygi i milości. Oto pierścień radcy finain-soweg-0, „który 
sprzedawał urzędy i tStanowiska hQIJlorowe najwięcej pła

cącym, a ipogrążOl!lego w sr:rmtku ipatriotę odipędzał od swych 
drzwi". oto pierścień księdza, Móry nawołvwał do przy
wrócenia ilJllkwizycji. Kościół, mówi Moor, głosi miłość bliź
niego, a „od'Pędza z przelkleńsitwem od rswych wrót SO-let
niego ślepca". Kościół „oburza się na chciwość, ale dla 
złoty•ch bramsoletek wyiludmił Peru, a ipogan z!łlprzągł do 
swego wozu jako ibydło pociągowe". Jest ito pwnkt szczyto
wy wielkiej poeitycltiej kryty1ki społecmetj okresu „burzy 
i naporu". 



„DON KARLOS" 

N
a hiS>torię Don Karlosa zwrócił uwagę Schillera 
1baron von DaJbeirg jeszcze rw roku 1782, a więc 
w Stuttgarcie. Schiller rprzez dłuższy ,czas borykał 
się z trUJdnościaani QPanowania tego tematu. 
W końe.u pmvstał•o coś rurpebnie in1nego, niż autor 

pierwotnie zamierzał stworzyć. Ale .także w ltej zmienionej 
postaci sztuki :mlajdujemy wietme 001bicie niemiedd.ch pro
blemów. W iPOłowie lat osiemdziesiąłtyich - a widzimy .to 
szczegól111i'e jas1110 na przykładzie Goethego - okres „burzy 
i 1narporu" ponosi ootalteC7Jllą klęskę zaró'Wlllo w dziedzinie 
Literatury, jak i krytyki &pełeC7itlej. Upragniony prawdziwy 
ruch lUJdowy nie ro7JWinął się. Obecnie naj•bardziej kon
seikweinlbni przedistawidele nieanieoltiej mieszczańskiej lite
raltuiry 1I1arordowej starają się do.prowadzi'ć do !kompromisu 
między 0buirżuazją a feudałami. W miejsce ipierwobneg-0 
ruchu 1Uldowego i samotnictwa li'czącego na własne siły 

rodzi się wołanie o rewo1uc:jlQIIli6tę i ,JPosłańea z góry". 
Równocześnie następurje wyrzoczenie się - w siposób bar
d7JO 1charaki'terystyic7J11y - podstawowych e<Sltetyieznych zasad 
l'ilteraitucy oklresu ,JbUTZy i naip.oru". Zbójcy, Fiesco i h~to

ria Luizy Milleri:n pisane są ·niemiecką prozą mieszczań

ską, a więc formą drarnaltyamą, kltóra uważama była przez 
wszyisillkiich pisarzy okresu ,;buTzy ·i naporu" za jedynie 
praiwdziwą i amturalną i 11>rzeciwsta1wi'ana była rwiel'\S'Zowa
neanu dramatowi fram·mmkiego '.kJasycyzmu. Do;,, Karlosa 
i:·isze Schiller jednak .tryrnetTem .jambi-CZIIlym. Obrał więc 

formę, kltóra iwskazy.wała W1prafWldzie na SzeksrpiTa, a uży
wana 1była także przeiz Lessiinga w Natanie mędrcu, której 
jed111alk w żaidnyim IWYiPadlku nie mo:bna inazwać .tyipowo nie
miedką furaną poetyciką [ ... ]. 

W oklresie, kiedy Schi1ler ipraouje nad Don Karlosem, 
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wygłasza w Mannheimie mowę rpod tytułem Scena jako 
instytucja moralna. Scena, teatr, mają ipOlllÓC Schiller01Wi 
w .jego wa1ce z wadami „wsita1wodaw.sitwa rpoli.tycZl!lego". 
'I1wórica Don Karlosa nigdy inie zaipomniał swych zadań, 

nie wyrzekł się swych <Celów. Jak ldaw1nieoj, tak i ,teraz 
dzieł<> jego ma służyć reformom sipołec7mym. Dlatego autor 
głosi w swym rprzemówiem.iu: „Jeżeli sprawiedliwość za rpie
niądze >Staje się ślepą, a wystęipek wyiprawia orgie, jeżeli 

zbrodnie mo:miych tego świata szydzą z niemocy praw", 
wótwczas ipoeia powinien .posłużyć si'ę moralną i'l1Stytuc.ją 

tearbru i we'ZJWać przestępców iprzed groźny ltrytbumał sę

dzioQ'WSk:i. Wszelkie temalty i furmy na ocenie powiinny słu
żyć temu ,celQWi, al.Jbowiem „•cała kraina fan.tazji i hiistorii, 
przeszrość ,i 1Przys·złość stoją ina zawołanie do jej dysipo
zy.cji''.· 

·Trzeba ,tu dodać, że rpoeta rprzedstawił na scenie wyda
rzenia, które miały miejsce w przeszłości na dworze Fili
pa II his:zipańslkłego, w tym celu, aby llla i.eh przykładzie 

skomentować współczesne zadania narodu niemieckiego. 
Pragnął rprzy tym wydobyć dwie s.prawy: krytykę nie
lud7Jkiej iJnkwizyicj,i hiszpańskiej, kltórą :należa~o zrozumieć 

jalro kryitykę rneitod ucisku ze strony iniemiecki<:h drobnych 
książąt. Schiller 'nigdy in.ie za;pomniał iinklwizy;tor.slkich me
tod -stos01Wanyich rprzez .jego „monairchę", !księcia Karola 
Eugeni,usza. W pos1a<ciach króla F'iilijpa i wielkiego i•nkwi
zy:tora chciał przedstawić na scenie W1S1Pókzesną rproblerna
tykę •niemiecką. Drugą podstawową myślą utworu była 

konty;nuaicja Zbójców. Don Karlos był rpomyślany jako 
Zbójców część druga. Poe'ta IPI"aginął ukazać w tej sztuce 
pozyitywne wyjście z sytltuaoji, Mórego Karol Moor nie po

trafił rwskazać. Według ipierwszej wersji ,teij sztuki- głów

nyim jej konfliktem miała ibyć walka rnię'Cl:zy Filiipem a Kar
losem. Wbrew ionterewrn warS'bwy s<połe<:2lne1, do której 
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należy i z której się wywodzi, widzimy szlachcica Don 
Karłosa w roli rzeczmilk:a uciśnionych. Pod .tym względem 
Karlos poszedł ipo tej samej linii, co Karnl Moor i Ferdy
nand van Walter. Początkowo markiz Posa pomyślany był 
jaiko ipostać margi·nesowa, później jed.naik wystę.puje w roli 
coraz bardziej wyrazistej. Z tragedii rodzinnej i politycz
nej, jaką miała być pierwotnie, przedsitawiającej walkę 

pomiędzy młodą a starą generacją w łonie hiszpańskiej 

rodz1ny pam.u1jącej, sZJtuka przeobraża się w dramat przy
jaźni między Karlosem a markizem Posą. Jak wiadomo, 
Posa staje się w końcu właściwym iprzeciwnikiem króla 
Filiipa, rzeczmikiem przyszłych pokoleń, lepszej przyszłości. 
RóW111ocześnie ·przenosi się .pwnkit <Ciężkości na postać króla 
Filiipa. Dramart rodzimny i przyjaźni staje się w pe1Wnym 
serusie tragedią iwłaldców. Także Fil~p, jak przedtem Fiesco, 
staje przed dylematem :zmiam.y dotychczaS-OWych metod pa
nowam.ia i przyjęcia postulaitów markiza Posy. Przez to 
wprowad20ny został do s ztulki element poliit:yczno-utopijny; 
SchilleT jest na tyle reaolisitą, aiby wiedzieć, że tego rodzaju 
decyzja jest niemożliwa. Następuje przesunięcie (punktów 
ciężkości: Filhp staje się !p'rzedstawicielem realnych inteTe
sów władcy, podczaos gidy Posa głosi jakieś abstrakcyjne 
posłamnictJwo zaiwieraijące mieS'Zaninę myśli 111arodowy<ch 
i lrosmopolirtyic2'JI1ych. Kim jest ositate=ie markiz Posa: 
przedstawicielem interesów narodowych wałczących o swe 
wyzwo0lenie Ni<derlanidczyików czy repre·zen:tantem abstrak
cyijinego kosmQPOlityzmu? Odp()'Wiedź Filipa: „Osobliwy ma
rzyciel" - przywraca go rzeczywistości. W ten sposób po
zostaje 'W'.m'uiszaijącyrn i cręsito porywaijącym poematem; 
którego inajmocniejsze akcenty wyrażone w abstrakcyjnych 
pos.tulaitach w.ol!nościowych markiza Posy służą walce wy
zwoleńczej niemieckiego mieszczańsrtwa. Głębsze reaHstycz
ne oddziaływam.ie promieniuje z postaci króla Filipa. Lecz 
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i .tym razem 1pozyitywne wyjście z ayitua:cji, którego nie 
znalazł Karol Moor, nie zostaro uikazaine. Ani Posa, ani 
Karlos, który zajmuje itu, ja'.k iprzed •nim Fiesko, stanowi$o 
pośrednie, nie 'Są tyipowymi ;przedstawicielami społeczeń

stwa i .n/ie wyiwołują - ipoza swoją indywidualnością -
głębszego wrażenia. 

Dwoislty charakter niemieckich sbOStU1I1ków IW)'raża się 

w ;tym, że nie widzi się 1asnych rozstrzygnięć społecznych 
ani w woLnościowym ruchu narodu i Te'W'Oluaji odgórnej, 
ani w narodowoniemiectkiej i abstrakcyjin·o-kosmopolitycz
l!lej [problematyce. I .to wyczuwał sam Schiller. Dlatego po 
ukońrczemiu Don Karlosa [próbuje Zei"Wać z twórczością dra
matyoC7Jilą i opracować niemiecką problematykę s.połecmą 

w formie eposu, czyli stworzyć niemieeką epopeję naro
dową[ ... ]. 

Schiller rw niemieCkiej rzeczywistości in'ie może 2lilaleźć 

nigdzie mocnego pu.nktu oparcia, z którego wychodzą{! mógł
·by w spooób :tr!Wały uzasadnić 111urtujące go Wielkie za
ga<l1nienia moralno-1P<>litycme. Niemniej rnie ISltworzył on 
a.ni jedinego dzieła, czy to rbę<lzie wiersz, czy dzieło histo
rytC7Jile, doramat cry esej, poza którego szatą m~tologiczną 
czy hi'Story·c7JI1ą nie dwtrzegalibyśmy waillki o rnaród 111ie
mieoki i jego zadanie hiJStoryC2lile. 

[H. Mayer, Schiller a naród, Wrocław 1956.J 

na str. 21 sztych Daniela Chodowieckiego 

SCHILLER O ROLI TEATRU 

J 
uryisdylk.cja sceny zaczyna się tam, gdzie kofrczy się 
zaikires działa111ia 1praw świecki.eh. Kiedy ~rawiedli
rwość ślepnie ipod 'WfPływem złota i tarza się na żoł
dzie występku, kiedy zbrodin'ie możnych urągają jej 
niemocy i strach łud:llki kręipurje ramię zwierzch-

111tOśc!i1, scetn.a przejmUJje miecz oraz wagę i IPOzyiwa rw)"S'tępek 
przed straS'Zl1y ·trybunał. Całe królestwo fanita?Jj'i i hi.storii, 
przeszłość i prz)"Szłość iposłuszne są jej skinieniu. Zwchrwali 
zbrodaliarze, którzy j.uż dawno rozpadli się w proch, 
wskrzesze•ni iteraz głosem wszechmocnej poezji, [przeżywają 
·po raz wtóry swój hain1ebny żywot ku przejmującej zgrozą 
nauce potomności. Bezsilne, ipoddbne do cieni we wklęsłym 
zwierciadle snUiją się rprzed naszymi oczyma ipostrachy 
swego stulecia, a my z rozkos7JI1ym <przerażeniem iprzekli-
1namy ich pamięć. K.iecly nikt już 1I1ie 'będzie uczył moral
ności, !kiedy żadna rel'igia 111ie ma.j<lzie rjuż wiary, kiecly inie 
będzie :hsit1niało j.uż żad111e ipraJWO, deszcze !Pl"Zejmie nas 
grozą Medea, 'która słainiaijąc się schod·zi ze stqpni pałacu 
po lddlwnanym dopiero 1co dzieciobójstwie. Zbawienny 
dreszcz rprzejmie ludzkość i tkamy będzie sławił w cichości 
swe 1czyste sumienie, kiedy Lady Makbet, str~na luna
tyoeZka, umY':ie ręce i iprzyrwołyrwać będzie wszystkie won
ności Arabii, by zabiły s:llkaradny odór mordu. Obrazowe 
.przeclstaiwienie z pewinrością głębsze .i 'trwalsze niż działa
.nie morał'11rości i rprawa. 

[ ... ] Teartr jes:t czymś więcej niż każda ilnna publiczina 
ililstytucja pań.sitwowa: jest ·sZkołą pra1ktyc2lnej mądrości, 

drogowskazem w życiu obyiwaitelskim, niezawodlllym Jdu
czem otwierającym 111aj:tajniajsze zamki ludzkiej duszy. 
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Przyznaję, że samolubstwo i za;liwavdziałość sumienia uda
remniają nierzadko S!kuteczność jego ·działania, że jeszcze 
tysiąc występików ma czelność nie eof.nąć się przed swym 
odbiciem w jego 7JWierciadle, że tysiąc dobrych uczuć na 
rpróżno u•siłuje dotrzeć do zillnnego serca widza - sam 
jestem zdania, że Harpagon Moliera nie naprawił zapewne 
żadnego lichwiarza, że samobójca Beverley niewielu swoich 
kompanów wyleczył z odrażającej namiętności hazardu, że 
nieszczęśliwa historia zbójcy Karola Moora nie zapewni 
większego bezipieczeństwa na gościńcach. Ale jeśli nawet 
ogra.niczymy w ten sposób wielką skuteczność oddziały

wania teatru, jeśli będziemy na tyle niesprawiedliwi, by 
ją •w ogóle podać w wątpliwość, jakże ogromny będzie 

jeszcze i tak jego wpływ! Jeśli nawet nie sprQIWadza on 
do zera ani nie zmniejsza ilości występków, to czy przy
.najmniej nie poznaje nas z nimi? Jes.teśmy zdani ina współ
życie z .niegodziwcami i głupcami. Musimy schodzić im 
z drogi albo ich spotykać, .udaremniać ich zamysły albo 
im ulegać. Teraz już nas oni nie za·skoczą. Jesteśmy przy
gotowani na ich knowania. Teatr zdradził nam tajemnicę, 

jak ich wynal eźć i unieszkcdliwić. Zerwał obłud·nikowi 

przemyślną maskę, odslonił sieć, którą omotał nas pod
stęp i in.fryga. Wydobył oszustwo i fałsz z zawiłych labi
ry.ntów i ukazał w świetle dzienrnym ich straszne oblicze [ ... ] 

Tea.tr jest .insty•tucją, w której ·przyjemność idzie w pa
rze z nauką, odpoczy1I1ek z wysiłkiem, rozryw'ka z !kształ
ceniem, w której cała zdol•ność duszy nie wytęża się 

z uszczerbkiem dla drugiej i w której :nie zaznaje się żaid
nej rozkoszy kosztem całej osobowości. Kiedy zgryzota 
toczy serce, kiedy melancholia zatruwa nam samotne go
dziny, kiedy świat i codziernne zajęcia •na;ipeł.niają nas od
razą, kiedy itysiąc ciężarów rprzy.tłacza duszę, kiedy praca 
za•wodowa grozi sitępieniem :naszej wrażliwości, wówczas 
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otwiera dla nas swe podwoje teatr - marząc ·w tym świe
cie sztuki zapominamy o świecie rzeczywistym, odzysku
jemy równowagę, nasza wrażliwość odżywa, zdrowe na
miętności wstrząsają naszą drzemiącą naturą i pobudzają 

krew do żywszego krążenia. Człowiek nieszczęśliwy wzru
szając się cudzym cierpie·niem opłakuje tutaj własne zmar
twienia, szczęśliwy trzeźwieje, a pewiny siebie zaczyna 
odczuwać niepokój. Sentymentalny niewieściuch mężnieje, 

dziki człowie1k bez serca dowiaduje się tutaj po raz pierw
szy, co to uczucie. I w końcu - ja·kiż twój triumf, naturo! 
Naturo, tak często deptana i tak często się dźwigająca! -
kiedy ludzie z w zys tkich kręgów, sfer i stanów, zrzu
ciwszy wszelkie więzy sztucznego podzi ału, wyrwani z miej
sca, w którym postaw:! ich los, zbratani jednym wszech
ogarniającym uczuciem sympatii, stopieni znowu w jeden 
ludzki ród, zapominają o sobie i o świecie i zbliżają się 

do swego niebiańskiego żródła. Każdy z osobna przeżywa 
uniesienie, które ogarnia wszystkich i k·tóre, wzmocnione 
i upięk zo-ne, powraca do niego odbite w setkach par oczu; 
pierś jego mieści teraz tylko jedno uczucie, a mianowicie: 
że jest człowiek iem. 

(Goethe t Schiller o dramacte t teatrze. Wrocław 1959] 



Edward Csató 

O „DON KARLOSIE" 

C 
zy pomiędzy 'dwiema fazami twórczości SchiMera -
pieTWSzą maczącą ·Się· rewolucyjn.ymi, meiliodrama
:tycznym'i. utworami, jaik Zbójcy, Fiesco, Intryga 
i miłość, i dTu.gą z Wallensteinem, Marią Stuart, Na

rzeczoną z Messyny itd. - da się prze<prQWad:zić wyraźna 

gr8!!1ka? Najczęściej pirzeipmwadzaino ją pomiędzy Don 
Karlosem a ·trylogią waillensterl:nowską, zalitczaijąc tragedię 

o hiszpafulkim :iJnf8lllcie do młodzieńczego okresu twórczości 
rpoed;y. Sama 8!!1aliza Don Karlosa przekonuje jedalaik, że 

granica powma przelbiegać nie ityle 1po nim, !file właśnie 
IPCJIPrzez saim utwór, który nosi na .sobie li.czne 7JJlamiona 
przejściowości•. 

Saim pisarz mówi o tej „przejściowości" w n~ujący 
spos&.b: 

„W okresie pisania Don Karlosa, w okresie, który wskutek 
częstych przerw znacznie się przeciągnął, zmieniło się we 
mnie wiele rzeczy i sztuka ta musiała dzielić koleje moich 
myśli i uczuć. To, co w niej pociągało mnie zrazu najwię
cej, nie wywarło później takiego samego wrażenia na mój 
umysł, a wreszcie stało się zupełnie obojętne. Zrodziły się 

we mnie pojęcia nowe, odmienne od poprzednich; nawet 
Karlos stracił moje laski, może dlatego jedynie, źe wyprze
dziłem go wiek.iem; za to margrabia Posa zajął jego miejsce. 
Stalo się więc tak, że przystąpilem do czwartego 1 piątego 
aktu z Innymi niż poprzednio uczuciami". 

tBurżuazyjlila kTytyka niemiecka i rnie-niemiecka przez 
wiele lat pod1I1ooząc poszczeg6'lne !Pi~ości Don Karlosa 
i za'Z!1aczając, że rw porórw1nainiu z rpoprzedlllimi utworami 
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je~t on świa<deotwem rcn;woju, odmawiała mu jednaik czę
Stto tytułu do wielkości, ze względu na braiki rkompozycyJrne. 
Cytowane tu zwierzenie Schillera nieraz bywało wykorzy
stywane jako jeszcze jedno - d .to nie byle jalki.e, bo po
chodzące od .samego au:tora - uzasadnienie tych zarzutów. 
Wydaije 1Się, że tein pogląd należałdby dzisiaj iprzedyskuto
wać. Sama IWY!POWiedź Schillera, rozsądnie wzięta, świaidczy 
jedY1I1ie o tym, że w to1ru ipisainia uległa częściowo =iainie 
koncepcja dzieła, że autor dojrzewając iprze.ch-Odził coraz 

Fragment autografu III aktu „Don Karlosa" 
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bardziej od dramatu rooziinnego do wielkiego dramatu po
!Ltyczmego, że sprawą woLności i tyranii, która oo początku 
stanowiła oś konstrukcyjną sztuki, ujrzał teraz na z:nacznie 
rozleglejszym tle. Od tego S'twiei-dzeatia jednak do uzasad
nienia nim tez o wadliwej budowie utworu - dr·oga da
leka [ ... ] 

Bu•rżuazyjna wiedza o łiteraturze nie negowała zresztą 

na ogół postE:<powego charakteru Don Karlosa. Fos.tępo

w-0ść tę dostrzegła jedlllak w dwóch odrębnych materiałach 
u'bworu, którym przyipisywała nierówną wartość artystycz
ną: z jednej strony w proteście miłości zrywającej kajdany 
stQSwnków feudal1nych, z drugiej - w roussowskich marze
niach o lepszym świecie , rozsY'panych po utworze i •najsil
niej 2logniskowanych w tyradach margrabiego Fosy. For.o
zumiejmy się: talkie bun.ty wolnego uczucia przeciw a•k:tu
aLnym konweincjom sipołecmym były w owej epoce również 
zjawiskiem postępowym, miały ~ój ładunetk rewolucyjny,· 
podważały w ·pewien sposób istniejący us.trój. „R-Oinainty
cy - słuszni e ·pisze Żółkiewski w swojej k>Siążce o Mickie
wiczu - nie wymyślili nieszczęśliwej miłości. Zabronić 

szczęścia ze względu na c. rodzenie i biedę ... była to przecież 
krzywda najbardziej reprezentatyW111a dla ówczesnego po
rządku„.". W tragedii Mszpańskiego królewicza nie ma 
,1urodzenia i biedy", ale i tu również motywy miłosnej .nie
doli we~ane są ina świadka przeciw feudalizmowi. 

Gdyiby •jednak w tatki sposótb rozumieć Don Karlosa -
otrzymalibyśmy coś w rodzaju jeszcze jednej wersji Intrygi 
i milości, tylko chłodniej szej , o bardziej zawiłej perypetii 
i rozbudowanej moralistyce. Reżyser , który by z tego pro
blemu uczynił oś konstrukcyj.ną przedstawienia, otrzymałby 
może poszczególne obrazy o wielkiej sile emocjonalnej i po
stacie same w sobie i·nteresujące, ale zaprzątnięte różnymi 
51Prawarni, nie zawsze 51Potytkającymi się w jednej ·płasz-
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czyżnie. Zwłaszcza rola margra•biego Fosy staje się wówczas 
kłQpotliwa: •trochę byłby to rezoner, wypowiadający szla
chetne myśJ.i o woliności i jak wszyscy re7lonerzy budzący 
w widzu przekorne refleksje •na tema.t zmiennego w biegu 
czasów watloru tych myśli, a trochę nieudolny !POiityk, wpro-

Ludwik Solski w roli Filipa II Kraków, Teatr Słowackiego 
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wadzają<:y do otoczenia zamęt iztucz.nie wykomb.iin01Wanymi 
pomysłami. 

Spróbwjmy jednak S'POjrzeć 1I1a Don Karlosa od i•nnej 
strony. Nie od tej, od kitórej dwudziestocz.terolebni chłopak 
zaiczY1I1ał go !Pisać, ale od .tej, kitóTa stała s.ię wyrazem wie
dzy i poglądu l!la świat dlW'l.ld'Zięs.toośmioletmiego mę~czyZl!ly. 
I miowu lllie zatrzymujmy się na poglądach tych historytków 
li<teratury, krthrzy w centrum dramatu >Stawiają sipra1Wę 

pr.zyjaźni (wiążąc to z wydarzeniami z 'biografii poe:ty), 
choć oczywiście i ta ISIPrawa, tak samo jak problem 1I1ie-
zczęśl.iwej miłości, nie jest dla akcji sz.tulkd bez znaczenia. 

Czytajmy bez uipTZe'Clzeń sam utwór i szuilrn.jmy ·nie spraw 
ważnych, lecz narjwa:bniejszej. 

Nde miejsce 'tiu· :na dokładlile ainalizy, WY'Padlllie się więc 

ogrankzyć do !kilku charakterystycznych przykładów. W po
staci królowej cały nacisk kładziono zazwyczaj na jej mi
łość do KaTlosa, będącą źródłem, z którego wynika cała 

pos.tawa małronki Fili'Pa wiobec otaczającego ją świata , 

niechęć do męża i do ·ryg.orów dworskiego Olby·czaju. Te 
u·czurcia wyzyiSkiwał Posa, aby iprzez królowę W1PłY1I1ąć na 
KarJosa i s.kderować jego uczucia dm ogólniejszym i szla
chetm.iejszym celom. W siprawach ·poli•tyoC"Z1!1ych Elżbieta nie 
zarbiera samodzie1nie gŁosu idąc za m)"Ślą margrabiego -
to s.tiwierdze111ie było ,jed111ą z 1przesłanek do oddzielenia 
wątku Tomansowego old politycznego. Tyrrnczasem wczytande 
się w tekst iprzekornuje„ że udział królowej w akcji poli
tyicz,nerj jes.t lbar<.lw istobny, chwilami nawet od.nosi sdę :wra
żenie, że gra politycZl!la przeważa w niej nad portirzebami 
se!'ca. Sama miłość do Karlosa rnie skłania jej właściwie 
do żadlnej akcji, gdyż oso<biście z.rezygnowała z myśli o -
przYlllarjmnie'j blisikim - połączeniu się z kochantk:iem bodaj 
w sekrecie, 1I1atomiast sama z siebie, jesz.cze p.rzed IPIOl'O'ZU
miendem się z Posą, próbude zai.nteTeisować Karlosa s:pra-
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wami 1po1i•tycznymi. Z własnej intencji mówi mu na po
czątku dramatu: 

Serce twe zbłąkało się i przed żony ojca stanęło progiem. 
Niech będzie to twa pierwsza miłość .„Ach, nie wątpię, że 

drugą będzie Hiszpania, i tej najchętniej ustąpię! 

Po czym .niemal 111atychaniast W!Sjpomirna o łzach Niderlan
dów. JalSllle jest, że w tym momencie 111ie ma ona żadrnego 
okTe-śilonego plarnu, ale kieru1nek jej działania jest tu chyba 
wy•raźny. 

Jes2'lCze charaktery.s.tyC2Jn.iejsza dla rpos.'taci 1kTólowej jest 
jej I'iOzmowa z Posą, w ikitórej wstaje w:tajemndczona w plan 
rokoszu. Nie możemy wą•flpić, że darzy ona Karlosa głębo
kim i s~czerym urcZiuciem, a jedma!k w momencie tak waż
nym i niebe?1PiecZ1I1ym dla jej losów, rprz,eja!Wiia ;niesłycha

nie malo odruchów Gtochającej k'Obiety, a niesłychanie wiele 
z zachowa:nia .poldrtytka. Porozurm.ienie z Posą jest błys<ka

wicZ1ne. Elżibieta wymawia zaledwie kilka słów, z których 
karoe jest zachęceniem do otwartego wyjawienia plainu. 

Dr.uga tpO.s.tać ważina w „dramacie Todzilllnym", a rzeko
mo 111ie odgrywająca roli w „dramacie rpolitycznym", to 
kisię:?Jnic2'Jka Eboli. Swiaidomie i•s<totn~e nie ma 0tI1a z rpolityką 
nliic wspólnego; !jeśli iprowa:dzi da!kąś i•nitrygę, 'to 1ba:rdw oso
bistą, lllie pozosta:jącą w żad!nyrn sitos.urnlku do re,preze·nto
wa•nych w drama-cie strOlll•n.ictw. Nikt jednak nigdy nie 
zaprzeczał, że w ł'Oiku aikoji staje się ona marionetką w rę

kach Alby i Dom.irnga, postaci wyibitnde polity.c.my·ch, dla 
których oczeT.nienie Karlosa i król01Wej jest wysoką stawką 
w ważnej g.rze. Alba lbierze udział w tej grze na własny 
rachurnerk, ale oo do domdmi.kainim.a - nie możemy mieć 

wątpliwości, że mocodawcą jeg<> jest Inkwizytor. W telll 
s.posób związek akcji miłosnej z ipolitycZiną 15taje się także 
w tym wątku niezmiernie ścisły, przy czym i tutaj s.prawy 
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.polityk.i decydują o .przebiegu osobistych peryipe-tii roman
oowych, a nie przeciWl!l!ie. 

W koncepcji „dwu dramatów" Filiip II zawsze wskazy
wany był jako postać najbardziej oplątana nićmi obu akcji. 
Warto <jedinaik zwrócić uwagę, że o ile ze szczególnym za
interesowaniem obserwowano wszystkie burze szalejące 

w piersi króla z ipowodów rodzi.n.nych, to znajdowali się 

i tacy, •CO rw dziedzinie ideologii przypisywali mu niemal 
prostolimij.ność. Des.pota, który okuł w ikajdainy olbrzymie 
państwo i s.prawuje nad nim tyrańskie rządy, w rozmowie 
z Pasą pozwala sobie na liberalniejsze tony, może pod 
wpływem chwili wyzwalającej w nim bardziej ludzkie 
pierwiastki, może uwiedziony osobowością rozmów mówcy, 
a może •też , aby go ła1twiej skłonić do śledzen.ia Karlosa -
oto zwulgaryzowane określenie polityc:z.nego oblicza Filipa. 
Gdyby sens dramatu S chillera istotnie był zgodny z tym 
obrazem, tragedia Filipa rozgr)wałaby się przede wszyst
kim .na tle rodzinnym i wówczas mielibyśmy może .pra
wo porównywać go z Wojewodą w Mai epie. Tymczasem 
w swa.ich ko•nfliktach rodzin.nych bywa o.n despotyczny, 
okrubny, to znów cierpiący i niemal godny współczucia: 
konflikty te zbliżają go do tragizmu, ale <nigdy .nie dają 

jego pełni. W tragicmą sytuację wprowadza go dopiero 
rozmowa z Posą , który ro:zitacza .przed nim d ziwny i przy
kuwa•jący <Jbraz do skonałej ludzkości i rzuca mu się do stóp 
z okrzykiem „Daj nam wolność myślenia", i nawet dla niego 
samego niezupełnie spodziewana jest konsekwencja ta
kiej rozmowy - zbliżenie się do margrabiego, jako do 
jedynego iprawdziwego człowieka na dworze. Dopiero tu 
waży się tyran na krok, który zaprzecza samej zasadzie 
jego istnie<nia. Wypomni mu to .sul'owo Inkwizytor, druga 
obok Posy postać w dramacie reprezentująca z żelazną 

konsekwen{!ją logikę okreśłonej ideologil: 



Jeżeli za kawałkiem 
współczucia skomleć będziesz, przyrównasz się do reszty 

świata, 

a wówczas, powiedz sam, jakimi to prawami 
wykażesz się ponad resztę, ponad równego sobie „brata"? 

Na 1przyikładzie Filipa na~lepie'j da się obserwować rozwój 
dramatu Schillera w tr~aie jego ezteroletniego ipoWISltawa
nia i właśnie ograniiczi01I1ość tej postaci, niemożność odłą
czenda w nieij konflilkitów rodzi'Illil.ych od rpolitycznyeh, przy 
zasadniczym prymacie ideologii, wydaje mi się jednym 
z najważniejszych argumentów przeciw te7Ji.e o niejednoli
tości Dan Karlosa. 

Jeszeze rpod jednym względem moilna mówić o „przej
ściowości" tego utworu. Z jedinej strony bowiem w jeg-0 
ideale ha,rm01I1ijnego ro7JWoju jednosltkii w doskonałym pań
stwie łatwo doozukać .się itendencji wynźmie bliskich tym, 
ja!kie kształtowały pogląd na świat jakobińskiego skrzydła 
rew<>1uoji, przy czym ideały te rpo raz ,pierwszy wypowie
duane są z taką fil-02ofiC1JIJ.ą szerolrością myśli; z drugiej 
zaś strony po raz pierwszy bodaij s.paty'kamy tiu ton re
zyignacji, gŁoszący, że królestwo owych ideałów „nie jest 
z tego świata". 

Po raz pierwszy w swojej itwól'lcziości stworzył Schiller 
programową postać pozyitywną, k.tóra zaryisowuje obraz lep
szego ustroju, a rpóźatiej g.ilnie, powal<>'!la \9Pl"Zec2lnościami 

między realnym światem a swoimi 'ideałami. Ten pozy
tyiw;ny bohater reprezentUlje o wiele 1!l11Iliej Ze<Wnętrznego 

ipatoou, o w.iele zaś więcej świadomośct i ipolityeznej myśli 
niż obuntoW<nicy z pierw.szych utworów Sohi1lerowskich, 
a róW1noczeŚillie w żyłach jego ipłY111ie k>rew nierównie go
rętsza niż w postaciach reprezentaintów idei z utworów 
późa1iejszych. 
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Otóż ów margraibia F1osa, wyznawszy 1przed !królem swoJ 
a_ntymonar.chiSJtycmy, ain.tyfeudalny program, natychmiast 
jedinalk zastrzega się, i to •SZiczerze, nie z obawy otwartości: 

.. . Ten , co rozmyślał nad sobą w skrytości, 

niebezpiecznym być musi? Tak nie j est. Ta deska 
(kladz!e rękę na piersi) 

trumienna kryje wszystkie pragnienia. Nowości 
szalu, który nie zerwane jeszcze bardziej zacieśnia łańcuchy , 

nie podzielam. Nie dojrzało jeszcze to stulecie 
do moich idealów, żyję myślą w onym świecie 
przyszłości, wolny obywatel między jeszcze nie urodzonymi 

duchy. 
Jestem jak obraz epoki dotąd jeszcze nie istniejącej. 

Czy jako taki spokój waszej królewski ej mości mącę? 

śm.ierć Posy jest naturalną konsekwencją faktu, że re
alizacji ~oi·Ch ideałów szuka on nie w otwartej walce 
z monarchią, ale w ochraniającej monarchię rewolucji 
dworskiej; jest to więc •swoisty, bez wątipienia ;nie uświa
d'omicmy jasno przez ipoetę, wyiraz załamania .się jego ideo
logii w konfrontacji z rzeczywistością, sitainowJący najgłęb
sze zagadnienie Dan Karlosa. 

[E. Osattó, Poslowie do wyd. F. Sc h ~ · 11 er, 
Don Karlos, W-wa 19541 
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