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FRYDERYK SCHILLER (1759-1805) 

Dai nam 
wolność 

myśli! 
„DON CARLOS" AKT Ili 



„Dramat doskonały, jak nam mówi Wieland, wi

nien być napisany wierszem, inaczej nie jest on 

doskonałym i, jeśli idzie o honor narodu, nie może 

współzawodniczyć z zagranicą. Nie jakobym roś

cii sobie pretensje do takiego współzawodnictwa , 

lecz dlatego, że przekonałem się o prawdziwości 

owego zdania, skreśliłem swego „Carlosa" w 

jambach. Ale w jambach n i e r y m o w a n y c h -

bowiem pod drugim postulatem Wielanda, że rym 

na leży do istoty dobrego dramatu, nie mógłbym 

się podpisać: uważam go raczej za nienaturalny 

luksus tragedii francuskiej, za rozpaczliwy wybieg 

owego języka, za marną namiastkę prawdziwie 

harmonijnego brzmienia - jest to zrozumiałe 

w epopei i w tragedii. Skoro tylko Francuzi poka

żą nam arcydzieło tego gatunku w nierymowanych 

wierszach, damy im wówczas podobne w rymo

wanych." 
FRYDERYK SCHILLER 

(Z przedmowy do scen „Don Carlosa" drukowanych w czasopiśmie „Rhe
inische Thalia") 



Edward Csato 

o 
„DON 

CARLOSIE" 
„W okresie pisania „DON CARLOSA" , w okresie, 
który wskutek częstych przerw znacznie się przeciąg
nął, zmieniło się we mnie wiele rzeczy i sztuka ta 
musiała dz1elrć kole1e moich myśli i uczuć . To, co 
w nie/ pociąga/o mnie zrazu na1w1ęcej, 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 Carlos stracił moje łaski , może dlatego jedynie, 
że wyprzedzi/em go wiekiem ; za to margrabia Posa 
zajął jego miejsce . Stało się więc tak, że przystąpi
/em do czwartego 1 piątego aktu z innymi mz po
przed1110 uczuciami." 

Fryderyk Sch1//er 

B urżuazyjna krytyka niemiecka i nie-niemiecka przez wiele 
lat podnosząc poszczególne piękności Don Carlosa i za
znaczając, że w porównaniu z poprzednimi utworami jest 

on świadectwem rozwoju, odmawiała mu jednak często tytułu 

do wielkości ze względu na braki kompozycyjne„. Wydaje się, 

że ten pogląd należałoby dzisiaj przedyskutować. Sama wypo
wiedź Schillera, rozsądnie wzięta, świadczy jedynie o tym, że 
w toku pisania uległa cz~ściowo zmianie koncepcja dzieła, że 

autor dojrzewając, przechodził coraz bardziej od dramatu ro
dzinnego do wielkiego dramatu politycznego, że sprawę wolno
ści i tyranii, która od początku stanowiła oś konstrukcyjną sztu
ki, ujrzał teraz na znacznie rozleglejszym tle. Od tego stwier
dzenia jednak do uzasadnienia nim tez o wadliwej budowie 
utworu - droga daleka. 
Burżuazyjna historia literatury, rozdzielając sztucznie poszcze
gólne nici akcji, a do tego wysuwając wątki erotyczno-rodzinne 
na pierwszy plan, czuła się w rezultacie uprawniona do mówie
nia o wadliwej budowie utworu. Istotnie, jako dramat roman
tyczny o dziejach miłości infanta do królowej Don Carlos jest 
zbudowany nieszczególnie, nie posiada jednolitej akcji, wydaje 
się jakby rozsadzony od środka przez nadmiar treści. Burżuazyj
na wiedza o literaturze nie negowała zresztą na ogół postępo
wego charakteru Don Carlosa. Postępowość tę dostrzegała jed
nak w dwóch odrębnych materiach utworu, którym przypisywała 
nierówną wartość artystyczną: z jednej strony w proteście mi
łości zrywającej kajdany stosunków feudalnych, z drugiej -
w roussowskich marzeniach o lepszym świecie, rozsypanych po 
utworze i najsilniej zogniskowanych w tyradach markiza Posy. 
Porozumiejmy się: takie bunty wolnego uczucia przeciw aktual
nym konwencjom społecznym były w owej epoce również zja
wiskiem postępowym, miały swój ładunek rewolucyjny, podwa
żały w pewien sposób istniejący ustrój. 
( ... ) Gdyby jednak w taki tylko sposób rozumieć Don Carlosa -
otrzymalibyśmy coś w rodzaju jeszcze jednej wersji Intrygi i mi
/oś.ci, tylko chłodniejszej, o bardziej zawiłej perypetii i rozbu
dowanej moralistyce. Reżyser, który by z tego problemu uczy
nił oś konstrukcyjną przedstawienia, otrzymałby może poszcze
gólne obrazy o wielkiej sile emocjonalnej i postacie same w so
bie interesujące, ale zaprzątnięte różnymi sprawami, nie zawsze 
spotykającymi się w jednej płaszczyźnie. Zwłaszcza rola marki
za Posy staje się wówczas kłopotliwa: trochę byłby to rezoner, 
wypowiadający szlachetne myśli o wolności i jak wszyscy re-



zonerzy budzący w w idzu prze korne refleksje na temat zmie1i
nego w biegu czasów waloru tych myśli, a trochę nieudolny 
po l ityk, wp rowad zający do otoczenia zamęt sztucznie wykombi

nowanymi pomys łam i. 

Spróbujmy jed na k spojrzeć na Don Carlosa od innej strony. Nie 
od tej, od której dwu dziestoczte roletni chłopak zaczynał go pi
sa ć, ale od tej, która stała się wyrazem wiedzy i poglądu na 
świ at dwudziestoośmioletniego męzczyzny I znowu nie zatrzy
mujmy się na poglądach tych historyków literatury, którzy w 
centrum dra matu stawiają s p rawę przyjaźni (wiążąc to z wyda
rzeniami z biografii poety), choć oczywiście i ta sprawa, tak 
samo jak problem nieszczęśliwej miłości, nie jest dla akcji sztu
ki bez znaczenia. Czytajmy bez uprzedzeń sam utwór i szukaj

my ni e sp ra w ważnych, lecz najważniejszej. 
Ni e mi ejs ce tu na dokładne analizy, wypadnie się więc ogra
niczyć do ki lku ch arakterystycznych przykładów. W postaci 
król owej c ci ły nac is k kła dz iono zazwyczaj na jej miłość do Car
losa , będącą źródłem, z którego wynikała cała postawa mał
ż o nki Filipa wo bec o t a czającego ją świata, niechęć do męża 
i do ryg o1·ów dworsk iego obyczaJU. Te uczucia wyzyskiwał Po
sa, aby p1·zez królową wpłynąć na Carlosa i skierować jego 
uczucie ku ogólniejszym i szlachetniejszym celom. W sprawach 
politycznych Elżbieta nie zabiera samodzielnie głosu idąc za 
myślą markiza - to stwierdzenie było jedną z przesłanek do 
oddzielenia wątku romansowego od politycznego. Tymczasem 
wczytanie się w tekst przekonuje, że udział królowej w akcji 
politycznej jest bardzo istotny, chwilami nawet odnosi się wra
żenie, że gra polityczn a p rzeważa w niej nad potrzebami serca. 
Sama miłość do Carlosa nie skłania jej właściwie do żadnej 
akcji, g dyż oso bi ście zrezygnowała z myśli o - przynajmniej 
bliskim - poł2i cze ni u s i ę z kochankiem bodaj w sekrecie, na
tomiast sa ma z siebie, jeszcze przed porozumieniem się z Pa
są, prób uje za i nteresować Carlosa sprawami politycznymi. 

Z własnej intencji mówi mu na początku dramatu: 

Elżbieta była twą pierwszą miłością, 

Drugą niech będzie - Hiszpania. - O, jakże 
Chętnie ustąpię godniejszej rywalce 

Miejsca w twym sercu' -
Po czym niemal natychmiast wspomina o łzach Niderlandów. 
Jasne jest, że w tym momencie nie ma ona żadnego określone
gq planu, ale kierunek jej działania jest tu chyba wyrażny. 
Jeszcze charakterystyczniejsza dla postaci królowej jest jej 
rozmowa z Pasą, w której zostaje wtajemniczona w plan ro
koszu. Nie możemy wątpić, że darzy ona Carlosa głębokim 

i szczerym uczuciem, a jednak w momencie tak ważnym i nie
bezpiecznym dla Jego losów, przejawia niesłychanie mało od
ruchów kochającej kobiety, a niesłychanie wiele z zachowania 
polityka. Porozumienie z Pasą jest błyskawiczne ... Na pewno ko
bieta żyjąca tylko miłością i nie wciągnięta głęboko w grę po
lityczną nie mogłaby prowadzić takiej rozmowy. Królowa nie 
jest Jednak, jak przeważnie sądzono i prawie zawsze ukazy
wano na scenie, tylko popleczniczką ideową Pasy. Jest aktyw
ną i samodzielną działaczką. To niewątpliwe. Bardziej już za to 
problematyczna wydaje mi się sprawa, czy właśnie pod wzglę
dem ideowym Elżbieta jest równie bliska marzeniom markiza. 
Schiller - który przy całej narastającej skłonności do abstrak
cji miał wielkie zainteresowanie dla realiów historycznych i na
wet w ocenie Egmonta wytyka Goethemu pewną wobec nich 
niedbałość - bardzo subtelnie różnicuje słowa o postępie w 
ustach Pasy i królowej. U markiza nie może być żadnych wą
tpliwości, że chodzi o absolutnie bezinteresowną miłość idei, 
królowa o ludzkości mówi dyskretniej, natomiast dość często 

wspomina Francję i swoją dynastię ... Stosunki Walezych z Hi
szpanią były wówczas dość skomplikowane i można snuć różne 
domysły co do zawartości listów, przywiezionych Elżbiecie przez 
Pasę. 

Druga postać ważna w „dramacie rodzinnym", a rzekomo nie 
odgrywająca roli w „dramacie politycznym'', to księżniczka 



Eboli. świadomie istotnie nie ma ona z polityką nic wspólnego; 
jeśli prowadzi jakąś intrygę, to bardzo osobistą, nie pozosta
jącą w żadnym stosunku do reprezentowanych w dramacie 
stronnictw. Nikt jednak nigdy nie zaprzeczał, że w toku akcji 
staje się ona marionetką w rękach Alby i Dominga, postaci wy
bitnie politycznych, dla których oczernienie Carlosa i królowej 
jest wysoką stawką w ważnej grze. Alba bierze udział w tej 
grze na własny rachunek, ale co do dominikanina nie możemy 
mieć wątpliwości, że mocodawcą jego jest Inkwizytor. W ten 
sposób związek akcji miłosnej z polityczną staje się także w tym 
wątku niezmiernie ścisły, przy czym i tutaj sprawy polityki de
cydują o przebiegu osobistych perypetii romansowych, a nie 

przeciwnie. 
W koncepcji „dwu dramatów" Filip li zawsze vvskazywany był 
jako postać najbardziej oplątana nićmi obu akcji. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że o ile ze szczególnym zainteresowaniem ob
serwowano wszystkie burze szalejące w piersi króla z powo
dów rodzinnych, to znajdowali się i tacy, co w dziedzinie ideo
logii przypisywali mu niemal prostolinijność. Despota, który 
okuł w kajdany olbrzymie państwo i sprawuje nad nim tyrań

skie rządy, w rozmowie z Pasą pozwala sobie na liberalniejsze 
tony, może pod wpływem chwili wyzwalającej w nim bardziej 
ludzkie pierwiastki, może uwiedziony osobowością rozmówcy, 
a może też, aby go łatwiej skłonić do śledzenia Carlosa - oto 
zwulgaryzowane określenie politycznego oblicza Filipa. Gdyby 
sens dramatu Schillera istotnie był zgodny z tym obrazem, tra
gedia Filipa rozgrywałaby się przede wszystkim na tle rodzin
nym i wówczas mielibyśmy może prawo porównywać go z Wo
jewodą w Mazepie. Tymczasem w swoich konfliktach rodzin
nych bywa on despotyczny, okrutny, to znów cierpiący i niemal 
godny współczucia; konflikty te zbliżają go do tragizmu, ale 
nigdy nie dają jego pełni. W tragiczną sytuację wprowadza go 
dopiero rozmowa z Pasą, który roztacza przed nim dziwny 
i przykuwający obraz doskonałej ludzkości i rzuca mu się do 

stóp z okrzykiem „Daj nam wolność myśli!", i nawet dla niego 
samego niezupełnie spodziewana konsekwencja takiej(!) rozmo
wy - zbliżenie się do markiza, jako do jedynego prawdziwe
go człowieka na dworze. Dopiero tu waży się tyran na krok, 
który zaprzecza samej zasadzie jego istnienia. Wypomni mu 
to surowo Inkwizytor, druga obok Pasy postać w dramacie re
prezentująca z żelazną konsekwencją logikę określonej ideolo
gii. 
(„.) Na przykładzie Filipa najlepiej da się obserwować rozwój 
dramatu Schillera w trakcie jego czteroletniego powstawania 
i właśnie organiczność tej postaci, niemożność odłączenia w niej 
konfliktów rodzinnych od politycznych, przy zasadniczym pry
macie ideologii, wydaje mi się jednym z najważniejszych argu
mentów przeciw tezie o niejednolitości Don Carlosa. 
Jeszcze pod jednym względem można mówić o „przejściowo

ści" tego utworu. Z jednej strony bowiem w jego ideale har
monijnego rozwoju jednostki w doskonałym państwie łatwo do
szukać się tendencji bliskich tym, jakie kształtowały pogląd na 
świat jakobińskiego skrzydła rewolucji, przy czym ideały te 
po raz pierwszy wypowiedziane są z taką filozoficzną szero
kością myśli; z drugiej zaś strony po raz pierwszy bodaj spo
tykamy tu ton rezygnacji, głoszący, że królestwo owych ideałów 
„nie_jest z tego świata". 
Po raz pierwszy w swojej twórczości stworzył Schiller progra
mową postać pozytywną, która zarysowuje obraz lepszego 
ustroju, a później ginie, powalona sprzecznościami między real
nym światem a swoimi ideałami. Ten pozytywny bohater (markiz 
Pasa - przyp. red.) reprezentuje o wiele mniej zewnętrznego 
patosu, o wiele zaś więcej świadomości i politycznej myśli niż 

buntownicy z pierwszych utworów Schillerowskich, a równo
cześnie w żyłach jego płynie krew nierównie gorętsza niż w 
postaciach reprezentantów idei z utworów późniejszych. 
(„.) śmierć markiza Pasy z obcej ręki uważamy za ofiarne sa
mobójstwo; ale rozumiemy, że sama ofiarność przyjacielska nie 



musi pchać go koniecznie do takiego kroku, że konieczność 

jest tu inna, natury ideologicznej. śmierć Pasy jest naturalną 

konsekwencją faktu, że realizacji swoich ideałów szuka on nie 
w otwartej walce z monarchią , ale w ochran i ającej monarchię 

rewolucji dworskiej ; jest to więc swoisty , bez wątpieni a nie 
uświadomiony jasno przez poetę wyraz załamania się jego 
ideologii w konfrontacji z rzeczywistością, stanowiący najgłęb 

sze zagadnienie Don Carlosa . 
( ... ) Zadaniem naszego czasu jest odszukać najistotniejsze tętno 
Schillerowskiej myśli, odkryć całą jej wielkość tam, gdzie or.a 
była prawdziwa i widząca przyszłość , ukazać po raz pierwszy 
rozległość jej horyzontów. Dodać tu trzeba, że tak patrząc na 
dzieło wielkiego niemieckiego poety posłuszni będziemy rów
nocześnie nakazom naszej najlepszej, najbardziej postępowej 

tradycji narodowej. która nie inaczej je rozumiała . 

FRAGMENTY POSŁOWIA DO „DON CARLOSA" 
Wyd. PIW - 1954 r. 





KRÓLOWA: 
- Drogi mój Carlosie! 

Jak wielką staje się cnota, gdy serce 
Ból nam rozrywa! Opatrzność cię, książę , 

Wzniosła wysoko - wyżej niż miliony 
Twych braci! Pomyśl, tym, co wzięła innym, 
Obdarowała szczodrze ulubieńca. 
Miliony teraz pytają z wyrzutem: 
Czy on zasłużył jeszcze w łonie matki 
Na więcej niźli inni śmiertelnicy? -
Ratuj więc, książę , sprawiedliwość nieba! 
Z a s ł u ż swym życiem na to wyróżnienie 
I złóż ofiarę, jakiej nikt nie złożył. 

CARLOS: 

Aby cię zdobyć - mam siłę olbrzyma, 
Lecz brak mi siły , gdy mam cię postradać. 

KRóLOWA: 

Przyznaj, Carlosie - upór twój i duma, 
I gorycz słuszna pchnęły twe szalone 
Myśli ku matce. Miłość twa i serce, 
Które rozrzutnie składasz mi w ofierze, 
Należą przecież do królestwa, którym 
Masz kiedyś władać. Marnotrawisz, książę, 
Dobro poddanych. Ta miłość - w niej twoje 
Wielkie zadanie. Nie daj jej się błąkać 
U stóp twej matki. Obdarz nią swe przyszłe 
Mocarstwo i twój dzielny naród. Wówczas 
Poczujesz, książę , nie męki sumienia, 
Lecz rozkosz wzniosłą, żeś jest równy bogom! 
Elżbieta była twą pierwszą miłością, 

Drugą niech będzie - Hiszpania. - O, jakże 
Chętnie ustąpię godniejszej rywalce 
Miejsca w twym sercu! 

DON CARLOS - fragment aktu pierwszego 



Tomasz Mann 

" 

PRZEMOWIENIE 
W ROKU 
SCHILLEROWSKIM 
1955 
(Fragmenty) 

W wysokim niebie ruch i krzątanina. 
Pawilon wieży mknie wiatrem goniony, 
Chmur korowody szybko pomykają 
I sierp księżyca chwieje się. Skroś nocy 
Drga blask niepewny i gwiazdy się skryły„. 1) 

Taka była 

noc, majowa noc przed stu pięćdziesięciu laty, gdy przez drze
miące, jak wymarłe uliczki Weimaru niesiono do grobu doczesną 
powłokę Schillera. Nie rozległo się o północy przerażające bicie 
w dzwony, które głucho i ciężko nabrzmiewa żałobnymi dźwięka
mi. Dzwony milczały. Milczał dzwon jego pieśni obejmującej całe 
życie ludzkie, którego żałobne tony towarzyszą wędrowcowi 

w ostatniej drodze. Słychać było tylko człapiące kroki mężczyzn, 
którzy zgromadziwszy się dla tej ostatniej posługi, dla wytchnie
nia i zmiany stawiali od czasu do czasu na ziemi swój ciężar, 

nosze z licho skleconą trumną. 

Tak dotarli do starego cmentarza, do którego murów, zaraz na 
prawo od wejścia, przylegało tak zwane Sklepienie Kasowe; 
grabarz i jego pomocnicy przyjęli tam trumnę, na którą przez 
chwilę padł blask księżyca wynurzającego się z szybko mkną
cych chmur i natychmiast znowu się skrył. 
Czy niosący pozostali jeszcze kilka minut przed zapadnią gro
bowca z odkrytymi głowami i w cichej modlitwie, zanim odeszli? 
Sądzę, że tak. W każdym razie na tym skończył się cały obrzą
dek. Czytamy, że taka bezceremonialność przy pochowku byłd 

wówczas przyjęta w Weimarze i dopiero następnego dnia odby
wały się egzekwie kościelne za zmarłego, tak zwana kolekta. 
Odbyła się ona po południu dwunastego maja, nie wypadła jed
nak szczególnie uroczyście, gdyż ani książę, ani chory Goethe, 
przed którym około dwudziestu czterech godzin tajono śmierć 
przyjaciela, nie byli obecni. Ale przynajmniej miejsce spoczynku 
odpowiadało społecznej randze zmarłego radcy książęcego 

dworu w Meiningen, pana von Schiller. Do Sklepienia Kasowego 
dopuszczano jedynie szczątki wybitnych osób. Należy jednak 
stwierdzić, że ten odrębny domek udzielał im gorszego schro
nienia niż jakiekolwiek inne miejsce w ziemi, pod darnią ogólne
go cmentarzyska. Wilgoć przenikała mury i posadzkę, wywo
łując rozkład tak chaotyczny, że póżniej, gdy miano przystąpić 
do powszechnej ekshumacji, mimo szacunku i przywiązania natra
fiono na ogromne trudności, pragnąc ze stosu zmurszałych resz
tek wygrzebać w niezupełnym komplecie i zresztą bez całkowi
tej pewności odpowiednią czaszkę wraz z przynależnymi do niej 
kośćmi. 

Mężczyżni postali, powzdychali i poszli. Czy słyszeli zmieszany 
z szumem i poświstem wiatru cichy, uroczy śpiew, zwiewne głosy 
kręgu duchów, unoszących się nad grobowcem? 

Tylko ciało mocom tym pomocne, 
Które losy nam splatają mroczne; 
Czasom wszakże zdolna jest się ostać 
Towarzyszka duchów zachwyconych: 
Igra na murawach prześwietlonych 
Pośród bogów ubóstwiona post a ć. l) 



On już powstał. Postać uwolniona od poniżającej materii , pro
mieniejąca męskim idealizmem, idealną męskością, śmiała, na
miętna i łagodna, o spojrzeniu Odkupiciela, ukazująca gwiazdom 
swoje królewskie oblicze, dumnie wyprostowana już w chwili 
złożenia do grobu - i na zawsze - była przedmiotem najgłęb
szej miłości swego narodu, wzruszała całą ludzkość. Zebraliśmy 
się, żeby złożyć hołd temu uszczęśliwiającemu duchowi, który 
wędruje po drogach światła - j akże mamy to uczynić? Kimże 
jestem ja, bym zabierat głos ku jego czci , mając przed oczyma 
góry wytrawnych ocen i rozważań nad jego życiem i twórczością, 
które uczeni badacze spiętrzyli przez półtora wieku? Prawda: 
żaden artysta nie powinien czuć się całkiem spłoszony i onieś
mielony, całkiem niegodny odświętnej wspólnoty z takim duchem, 
gdyż duch ten był i jest apoteozą sztuki. Uświetnił ją znakomi
tymi czynami, a ponadto wspaniale wyszukanymi , wspaniale cei 
nymi słowami, w których nawet najostateczniejszy tego cechu 
rozpozna ze skromną dumą własne niedostatki i własne szczęś
cie. 
(„ .) „ N ie wolno - mówił w okres ie pracy nad Dziewica Orleań

ską - nie wolno, jak widzę przy tej sztuce, pop ad a ć. w n ie
w o I ę pojęć o g ó I ny c h, lecz przystępują c do nowego te
matu trzeba mieć odwagę wynajdywania nowej fo rmy i zawsze 
elastycznie traktować pojęcie gatunku." 
Brzmi to bardzo praktycznie , wyraża się w tym świeży, realistycz 
ny stosunek do formy, do sztuki - i już czujemy potrzebę uzupeł 

nienia tej niebiesko-idealistycznej aureoli, otaczającei jego postać 
konwencjonalną glorią, nieco jednak silniejszą barwą, domieszką 
realizmu, należącego do istoty jego wielkości. 
W wypowiedziach tego ideologa wolności na tem at polityki i pro
blemów społecznych stwierdzamy zdumiewająco realistyczny 
brak egzaltacji. Potrafił posługiwać się słowem w sposób tak 
brutalny, jak w dystychu Godność człowiecza .· 

Proszę , dość filozofii , dajcie ~u jeść i gdzie mieszkać , 
Byleby nagość swą okrył, godność odnajdzie już sam. 2) 

Przecież to. na miły Bóg, socjalistyczny materializm! A w każdym 
razie coś zgoła innego niż pusta retoryka, którą mu z błędnego 
nawyku przypisują. 
Nie, bynajmniej nie stoi przed nami ginący z tęsknoty wieczny 
młodzieniec ani egzaltowany marzyciel, ale mężczyzna, zaharto
wany studiami historycznymi, zmuszony do zajmowania się spra
wami praktycznymi przez teatr, którego wymogom sprostać w mi· 
strzowski sposób nauczył się późno , przynajmniej według włas
nego mniemania. 
(„ .) W marcu 1783 zabiera się do Carlosa , przerywa jednak pra
cę w następnym miesiącu, ponieważ Intryga nie jest jeszcze 
ukończona, tak jak nie był skończony Fiesco, gdy autor rzucił 

się do pisania „mieszczańskiej tragedii". Dopiero latem następ
nego roku może powrócić na dwór Filipa. To , co szkicuje, jest' 
na razie tylko rodzinnym portretem książęcego domu , Ale jego 
puls polityczny, bijący w zgodzie z dramatycznym, musi wzboga
cić ten obraz kontrastem między bezwzględną pogardą dla ludzi 
i szlachetniejszą postawą, ideami wolności i szczęścia narodów, 
które dźwięczą w wierszu , wzbierają i użyczają mu nie tylko re
torycznego polotu, lecz często również nieporównan ie wzrusz a
jącego brzmienia. 

- Powiedz mu, królowo. 
Niechaj szanuje marzenia młodości. 
Kiedy już będzie dojrzałym mężczyzną . 

Niech nie otwiera kwiatu swego serca 
Przed śmiercionośnym robakiem rozsądku. 
Niech nie pobłądzi, kiedy mądrość prochu 
Bluźnić w nim zacznie przeciwko natchnieniu -
Dziecięciu niebios. Już mu to mówiłem 
Dawniej - 3) 

Cóż może być piękniejszego, szlachetnieiszego , bardziej poru
szającego serce? To nie retor, gromki głosiciel morałów, to poe
ta , co potrafi łzę wywołać w oku, jednocześnie zaprawiając serce 
goryczą przeciw okrucieństwu, przeciw temu , co nieludzkie. Wy-
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(fragmenty c.d.) 

raźnym jego zamiarem jest „ przez ukazanie Inkwizycji pomście 
sprostytuowaną ludzkość i w straszliwy sposób napiętnować hań
biące jej czyny". I dziwnie pomyśleć, że ten wielki liberał już 

wówczas nosił potajemnie w sercu Marię Stuart, piękną katolicką 
grzesznicę, i cały zmysłowy urok jej religii! 
Don Car/os - jakże mógłbym zapomnieć pierwsze zachwyty 
moich lat piętnastu, które rozpalił ten dumny poematl 

TOMASZ MANN 

PRZEŁOŻYLI MARIA KURECKA I WITOLD WIRPSZA 

1) Prze kład Witolda Wirpszy. 
2) Przekład Włodzimierza Lewika . 
3) Przekład Zbigniewa Krawczykowskiego. 



„Scena to łożysko rzeki, do którego od myślącej, lepszej części 
narodu spływa światło mądrości i rozlewa się stąd dobroczynny
mi strumieniami po całym państwie. Słuszniejsze pojęcia, szla
chetniejsze zasady, czystsze uczucia płyną stąd przez wszystkie 
żyły narodu; rozwiewa się mgła barbarzyństwa i ponurego prze
sądu, noc pierzcha przed zwycięską jasnością." 

FRYDERYK SCHILLER 
(Z odczytu „Scena jako instytucja moralna··. Mannheim, 26 VI 1784 r.) 

KRÓL: święta Opatrzności! 

Daj mi człowieka teraz, choć jednego! 

Tyle od ciebie otrzymałem darów -

Daj mi więc teraz człowiek a! - O, Boże! 

Tyś jest samotny, bo Twoje spojrzenie 

Przenika wszystko, każdą tajemnicę, 

Lecz ja nie jestem, jak Ty, wszechwiedzący , 

Dlatego błagam - daj mi przyjaciela! 

Wiesz, czym są dla mnie pomocnicy, których 

Mi przydzieliłeś - i do jakich usług 

Ich tu używam. Wady ich, występki, 

Trzymane w ryzach , służą moim celom 

I oczyszczają świat - jak Twoje burze. 

Dziś łaknę prawdy - cichego jej źródła 

Królowie nigdy nie mogą odnaleźć 

Na mrocznym błędu ludzkiego śmietnisku. 

Daj mi więc, panie, rzadkiego człowieka 

O czystym sercu, otwartym umyśle, 

Nieuprzedzonym i bezstronnym oku! . 

Niech mi pomoże znaleźć źródło prawdy! 

Oto są losy - pozwól mi wyciągnąć 

Spośród tysięcy, które krążą wokół 

Mojego tronu, ten los jedyny! 

DON CARLOS - fragment aktu trzeciego 

„Przed paroma dniami spotyka mnie najwspanialsza w świecie 
niespodzianka. Otrzymuję paczkę z Lipska i znajduję listy czte
rech całkiem obcych mi osób, pełne ciepłych uczuć dla mnie 
i moich utworów. Były wśród tych obcych dwie panny o bardzo 
ładnych twarzach. Jedna wyhaftowała mi kosztowny portfel, dru
ga narysowała siebie i trzy pozostałe osoby, a wszyscy rysowni
cy w Mannheimie podziwiają jej sztukę. Taki podarunek z rąk 
całkiem nieznanych, będący tylko owocem czystego szacunku, 
złożony tylko za to, że spędzono miłe godziny przy czytaniu 
moich utworów - taki podarunek jest dla mnie większą nagrodą 
niż głośne wołanie świata , jest najsłodszą rekompensatą za 
tysiące ponurych minut. I gdy tak teraz dalej zastanawiam się 
nad tym myśląc sobie, że na świecie jest może więcej takich 
kółek, które - nie znane mi - kochają mnie i cieszyłyby się, 
gdyby mnie poznały, że może po stu latach albo i później, kiedy 
już mój proch rozwieje się dawno, pobłogosławią moją pamięć 
i dla leżącego w grobie będą miały jeszcze łzy i podziw - wte
dy cieszę się z mego zawodu poety ... " 

FRYDERYK SCHILLER 

(Z listu do pani Wolzogen - 7 czerwca 1785 r.) 





VALLADOLID 24 czerwca 1559 r. 

Ani całkowita bezradność, ani 

strach, ani rozterki sumienia nie 
dokuczały im tak jak t ;:m smrćd 

coroz, który ich straszliwie osza
łamiał, gdy tak szli między falu
jącym, rozszalałym tłumem. Owe 
corozy, dla hańby założone koł

paki w kształcie stożków, z wy
malowanymi na nich diabłami 

i językami ognia, czuć było 

stęchlizną dużo straszniejszą niż 

grobowy smród więzień . Tylko 
najmłodszemu z czterech więż

niów, Juanowi Sanchezowi, przy
pominały owe kołpaki karnawał , 

bo tak samo karnawałowe byly 
owe sanbenitos, koszule pokut

nicze ozdobione płomieniami i diabłami, a u penitentów czerwo
nymi krzyżami św. Andrzeja z przodu i z tyłu, jak i mate zielone 
krzyżyki, które skazańcom wkładano za kajdany. Mniej już karna
wał przypominały mordaza - kneble wtłoczone w usta, które 
z najbardziej zatwardziałych kacerzy robiły potulne, syte pytony. 
Trzeba było przecież zapobiec, by nie rozmawiali z otoczeniem, 
by nie dawali świadectwa swym bezbożnym, zuchwałym wierze
niom. Razem z innymi żuł nieustannie swój knebel, ledwie poru
szając ustami, Antonio de Herrezuela, baccalaureus prawa kano
nicznego, potomek jednej z najstarszych rodzin w Valladolid, mąż 
bardzo jeszcze młodej Eleonory Alvarez de Cisneros, która razem 
z innymi penitentami szła w pochodzie daleko przed nim. żuł tak 
samo swój knebel mały Włoch, Carlos de Seso, który był duszą 
tajemnych kacerskich konwentykli w Valladolid i Sewilli. Ponie
waż, jak krążyły pogłoski, Juan Sanchez pierwszy załamał się przy 
przesłuchaniach, nie założono mu knebla. Tak samo nie zakładano 
knebla schorowanemu, wątłemu ojcu Agustinowi de Cazalla, który 

był dawniej pierwszym kaznodzieją na dworze Karola V. Aż do 
chwili pozbawienia go godności kapłańskiej mógł jeszcze nosić 
czarny habit augustiański, teraz więc szydercze okrzyki tłumu 

raziły go może jeszcze bardziej niż tamtych trzech towarzyszy 
niedoli. 
A karnawałowy pochód szedł nieprzerwanie. Tłum krążąc dooko
ła pokazywał sobie skazanych, przechodził bocznymi uliczkami, 
by znowu być jak najbliżej prowadzonych. Tu i tam widziało sie 
trumny ze zwłokami kacerzy, którzy zmarli w czasie przesłucha
nia. Najprzedniejsi ze szlachty nosili je na ramionach, żądni tylko 
tego, by ich król zauważył. W oczach ich malowała się zawiść 

i zaciekłość, walczyli o pierwszeństwo, nic więc dziwnego, że 

często autodafe bywało zakłócone bójką. W innym miejscu, tuż 
przed urzędnikami Inkwizycji jadącymi na udekorowanych mu
łach, niesiono podob'izny zbiegłych i osądzonych zaocznie kace
rzy, bo nawet i ich cienie musiały być spalone. Dalej widać byto 
trzy lalki na kijach w żydowskich szatach śmiertelnych, jednego 
zakonnika i ośmiu Hiszpanów. Ci, co je nieśli , zachowywali po
wagę - a i tłum był poważny - gdy tak przechodzili w pocho
dzie pochylając lalki jak marionetki. To był przecież karnawał ... 
(. .. ) Król złożył przysięgę przy ołta rzu na ręce wielkiego inkwizy
tora Fernando de Valdesa, arcybiskupa Sewifli W tym czasie 
wszystko wydawało się martwe, jedynie dymy kadzideł i języi<i 

ognia na żółtych świecach żałobnych nieznacznie s ię poruszały , 

król wyciągnął miecz, który nie zadrżał nawet, twarz króla była 

jak z wosku. Fioletowa postać cofnęła się, narzucona na nią kom
ża trzepotała na wietrze, a tłum swoim głuchym „amen" akompa
niował donośnym, choć przerywanym przez wiatr, słowom przy
sięgi wygłaszanej z czterech stron pla cu. Potem słychać już byto 
tylko frenetyczny okrzyk: Viva El Rey! Krzyk ten wznosił się 

ponad krzyże i halabardy, i ponad zielony krzyż na ołtarzu, które
go przez całą noc strzegli dominikanie , i ponad owinięty czarną 
tkaniną krzyż żałobny, i ponad błazeńskie mitry i zielone krzyże 
skazańców, którzy siedzieli na najwyższych stopniach trybuny, 
wznosił się wzdłuż balkonów z powywieszanymi na nich reposte
ros; siedziały tam szlachetne damy i mieszczki poruszając nieu
stannie wachlarzami . Potem krzyk odbity koncentrycznie zwrócił 



się ku lekko pochyloneJ postaci z łańcuchem orderu Złotego 

Runa na piersiach. Z odsłoniętymi jasnymi włosami, odziany "'. 
ci emny aksamit, król stał pod perystylem ratusza, tuż przy środku 
balustrady, na której trzepotały na wietrze czerwono-żółta flag & 
i czerwony, oznaczony krzyżem , proporzec Inkwizycji. 

MARKIZ : 

SIMON VESTDIJK - „PIĄTA PIECZĘĆ ' 

Powieść o El Greco. Fragment Prologu 

Przełoży/ Maciej Chełkowski (PIW. 1970) 

I masz na dziej ę, najjaś ni ejszy panie, 

Dokończyć dzieła, które rozpocząłeś? 

Wstrzymać odnowę chrześcijaństwa z dawna 

Dojrz 1:1? Zmroz"ć tę powszechną N i osnę, 

Która odmłodzi kszta łt naszego świata? 

Sam jeden w całej Europie c hciałbyś, 

Sire, zahamować w pełnym biegu koło 

Przeznaczeń świata, wplataj ąc ramiona 

Swe w jego szprychy? - To ci s i ę nie uda! 

Tysiące ludzi uciekają z krajow, 

Którymi władasz. Uciekają biedni, 

Ale radośni. Straci łeś dla wiary 

Najszlachetniejszych swych obywateli . 

Elż bieta wszystkich w m:ltczyne ramiona 

Przygarnia chętnie, Brytania rozkwita 

Sztuką naszego kraju. Opuszczona 

Przez protestantów, ich trud i staranie, 

Grenada stała się głuchą pustynią, 

A Europa spogląda z radością , 

Jak się wykrwawia jej wróg z ran śmiertelnych , 

Które sam sobie zadał. 

(Król jest porusiony: markiz dostrlega to I z'.> l iża s ię o pa rę 

kroków) 

- Pragniesz, panie, 

Zasadzić pędy wieczności śmierć siejąc? 

Tak wymuszone dzieło , Sire, nie przetrwa 

Swojego twórcy. Za taką budowlę 

Nie licz na wdzięczność, daremnie podjąłeś 

Walkę z naturą, daremnie królewskie 

Wielkie swe życie poświęciłeś dziełu 

Niszczenia. - Człowiek jest czymś więcej, królu, 

Niż sądzisz. Zerwie snu długiego pęta 

I zwrotu praw swych zażąda odwiecznych. 

Imię twe wpisze obok Buzyrysa, 

Obok Nerona - to mnie właśnie boli, 

Bo kiedyś, królu, byleś dobry! 

KRÓL: 
- Któż ci 

Dal taką pewność? 

MARKIZ: 

Tak! Na Wszechmocnego! 

Tak - tak - powtarzam! Oddaj nam to wszystko, 

Coś nam odebrał! Bądź mocarzem prawym 

I wiel~odusznie pozwól, by spłynęło 

Na ludzi szczęście z rogu obfitości, 

Który, monarcho, dzierżysz w swoich dłoniach! 



Niech duch dojrzewa w twej budowli świata! 

Zwróć nam to wszystko, co zabrałeś! Wówczas 

Pośród miliona królów będziesz pierwszym! 

(Przybliża się do króla śmiało, spoglądając nan wzrokiem 

pelnym slly i ognia) 

O, gdybym zdołał uzbroić swe usta 

W wymowę owych tysięcy, co przy mnie 

Stoją tu, królu, w tej wielkiej godzinie! 

Gdybym z promyka, który w twoich oczach 

Dostrzegam, płomień mógł rozniecić święty! 

Porzuć to zgubne samoubóstwienie 

Sprzeczne z naturą - ono nas niweczy! 

Stań się wcieleniem wieczności i prawdy! 

Nigdy śmiertelnik żaden nie otrzymał 

Tak wielu darów - i nie mógł ich użyć 

Do takich boskich przeznaczeń i celów. 

Wszyscy królowie czczą imię Hiszpanii, 

Stań więc na czele królów Europy! 

Jedno twojego piora pociągnięcie 

Jest w stanie stworzyć tę ziemię na nowo! 

Jakże zmienioną! - Daj nam wolność myśli! 

DON CARLOS - fragment aktu trzeciego 

„Nikogo zmusić nie podobna" - mówi żyd Natan do Oerwi
sza 1), a słowa te są prawdziwe w o wiele szerszym zakresie , niż 
niektórzy mogliby sądzić. Wo/~ jest przyrodzoną właściwością 
człowieka, a sam rozum jest jedynie jego wiecznym prawidłem 
Cała natura działa rozumnie ; wyższość, jaką człowiek ma nad 
nią, polega tylko na tym, że działa on rozumnie ze świadomością 
i wolą. Wszystkie inne rzeczy podlegają przymusowi; jedynie 
człowiek jest istotą, która ma własną wolę. 
Właśnie dlatego nie ma nic bardziej niegodnego człowieka, jak 
znosić przemoc, albowiem przemoc niszczy człowieka jako ta
kiego. Ten, kto stosuje wobec nas przemoc, podaje w wątpli

wość nasze człowieczeństwo; kto zaś tchórzliwie ulega przemo
cy, ten człowieczeństwo swe odrzuca. Ale to wymaganie abso
lutnej wolności od wszelkiej przemocy przystoi jedynie istocie, 
która sama posiada dosyć siły, ażeby uwolnić się od wszelkiej 
siły cudzej . Jeśli wolności takiej zażąda istota, która w królestwie 
sił nie zajmuje pierwszego miejsca, wówczas doprowadza to do 
nieszczęśliwej sprzeczności między popędem a możnością. 

FRYDERYK SCHILLER - „O wzniosłości" 

Przełoży/ Jerzy Prokopiuk 

1) W sztuce G. E. Lessinga „Natan mędrzec" 

(„ .) Nigdy się nie dowiemy, czy równowaga umysłu 1est skut
kiem jego siły moralnej, jeśli nie przekonamy się, że nie jest 
ona skutkiem jego niewrażliwości. Nie jest sztuką panować nad 
uczuciami, które tylko lekko i przelotnie dotykają powierzchni 
duszy; do tego, żeby zachować swobodę umysłu w burzy 
uczuć, która porusza całą naturę człowieka, trzeba mieć zdol
ność stawiania iej oporu, zdolność, która nieskończenie prze-



rasta wszelką potęgę natury. Przedstawić więc wolność moral
ną można jedynie wtedy, gdy się jak najżywiej przedstawia cier
piącą naturę , a bohater tragiczny musi się najpierw okazać 

w naszych oczach istotą wrażliwą, zanim uczcimy go jako istote 
rozumną i zanim uwierzymy w siłę jego duszy. 

CARLOS: 

FRYDERYK SCHILLER - „O patetyczności" 
Przełoży/ Jerzy Prokopiul; 

(Fragmenty „ Listów o estetycznym wychowaniu człowieka" prz~1-
gotowywanych do druku przez Sp. Wyd . „Czytelnik" w przekładzie 
Ireny Krońskiej i Jerzego Prokopiuka) 

Ty, który broczysz krwią, przebacz, że sekret 

Przyjaźni naszej takim zwierzam uszom! 

To profanacja - wiem! Lecz chcę, by spłonął 

ów wielki znawca ludzkich dusz ze wstydu, 

Że jego siwą, starczą mądrość podszedł 

Bystry młodzieniec. - Tak, byliśmy bracmi! 
I szlachetniejsze nas łączyły więzy, 

Niż wykuwane przez matkę-naturę. 

Miłością było jego piękne życie, 

Miłością - jego śmierć piękna i wzniosła, 

śmierć za mnie! Mo im był, gdy się chlubiłeś 

Jego szacunkiem; moim, gdy wymową 

Swą żartobliwą igrał z twoim duchem. 

Myślałeś, królu, żeś nim już owładnął -

A byłeś tylko posłusznym narzędziem 

Jego zamierzeń, wielkich jego planów! 

Me uwięzienie było także dziełem 

Jego przyjaźni. Aby mnie ratować , 

List do Wilhelma napisał - O, Boże! -

To było pierwsze kłamstwo w jego życiu! 

By mnie ocalić, śmierć wybrał niechybną. 

Obch:łrowałeś go łaską. monarcho -

On umrzeć wolał - za mnie! Narzuciłeś 

Mu serce swoje, swą królewską przyjaźń, 

Berło twe było dla niego zabawką -

Wszystko to rzucił, aby umrzeć za mnie! 

Nie! Nie dorosłeś do niego! To nie był 

Człowiek dla ciebie! -

Sam wiedział o tym, kiedy cię odepchnął 

Razem z wszystkimi twymi koronami. 

Ten delikatny instrument się rozbił 

W twojej żelaznej dłoni. Nie umiałeś 

Dobyć zeń dźwięku - mogłeś go jedynie 

Zabić! -
DON CARLOS - fragmei1t aktu piąt"r: o 



Z KART 
HISTORII 

DON CARLOS 

Władca ogromnego państwa, długie lata żył Filip li w niepew
ności, jak ukształtuje się kwestia jego następcy i dziedzica ca
łej potęgi. Z małżeństwa z Marią portugalską miał jedynego 
syna Don Carlosa. Związek małżeński Filipa z królową angie!
ską Marią Tudor (1554), znacznie od niego starszą, był wynikiem 
jedynie chwilowych rachub poHtycznych i rychło zmarła Maria 
(1558) nie obdarzyła go potomstwem. W roku 1560 poślubił 

Filip li Elżbietę Valois, księżniczkę francuską, która wniosła w su
rowy i poważny dwór madrycki wdzięk młodości, urok kultury 
dworu Walezjuszów. Hiszpanie, widząc w tym małżeństwie żywy 
dowód pacyfikacji stosunków z Francją, nazwali ją księżniczką 

pokoju. Elżbieta urodziła Filipowi jedynie dwie córki, ukochaną 
przez ojca, piękną i rozumną Izabelę oraz Katarzynę. Nadal tedy 
ciężar sukcesji tronu s·poczywał na jedynym synu, urodzonym 
w roku 1545, Don Carlosie. Tragiczne losy następcy tronu hisz
pańskiego, owiane pewną tajemniczością, przeszły do legendy 
i stały się częstym motywem utworów poetyckich. Pojawia się 

w nich Don Carlos to jako zwolennik tolerancji rel,igijnej i sym
patyk Filipa, to znowu jako ofiara namiętnej miłości do macochy, 
Elżbiety Valois, i zazdrości bezwzględnego ojca. W rzeczywis
tości osoba i tryb życia Don Carlosa nasuwały Fi1'ipowi od 



wczesnych lat syna wiele smutnych refleksji. Chorowity od mło
dości, stronił od nauki i poważniejszych zajęć , przy tym gwałtow
ny i niepohamowany, zdradzał skłonności do zwyrodniałego 

okrucieństwa. Upadek ze schodów w pałacu w Alcala i wyn·ikła 

stąd ciężka choroba pogorszyły ogromnie stan jego zdrowia. 
Filip 11 odsuwa syna od spraw państwowych, przeświadczony 
o jego nieudolności. Dało to powód do licznych kłótni na dwo
rze, a gwałtowny Carlos porywał się ze sztyletem na ojca, znie
nawidził całe otoczenie, jedynie z szacunkiem, który może po
krywał uczucie głębsze, zwracał się do królowej Elżbiety . Mając 

poparcie pewnych sfer w Niderlandach, żądał od ojca wyznacze
nia mu tamże stanowiska namiestnika . Gdy wybór Filipa padł na 
księcia Albę, Carlos groził śmiercią swemu rywalowi. Zdarzały 
się w jego zdrowiu i usposobieniu momenty jaśniejsze, a wtedy 
Filip pragnął go zaprzęgnąć do spraw państwowych. Wyznaczył 
mu stanowisko przewodniczącego w radzie państwa, ale Carlos 
zaniedbywał zupełnie sprawy mu powierzone i wprowadzał jedy
nie zamieszanie w tok spraw państwowych. Była to ostania pró-
ba Filipa 11 - gdy Carlos domagał się zgody ojca na związek 
małżeński, spotkał się z odmową. Teraz Carlos (w pewnym po
rozumieniu z Don Juanem d'Austria) snuje plany ucieczki, układa 
je bardzo lekkomyślnie i nieumiejętnie . Następca tronu hiszpań
skiego, choćby bez zdolności, mógł przecież stać się groźnym 

Jako emigrant, mógł być narzędziem w ręku wrogów Filipa li, 
nawet czynnikiem buntu i rozkładu państwa. Los Don Carlosa 
był teraz przesądzony. W styczniu 1568 Filip li uwięził syna, sam 
dopilnował szczelnego zamknięcia celi, nakazał straży surowo 
niedopuszczenie wszelkiej komunikacji ze światem i od tej 
chwili przestał się formalnie synem interesować . Gdy wszelkie 
prośby więźnia nie odniosły żadnego skutku, zaczął się on gło

dzić , to znów jadł nadmiernie i połykał napoje w stanie zamro
żonym. Wystarczyło to, by organizm nadwątlony licznymi choro
bami zrujnować. 25 lipca 1568 umarł Don Carlos; w kilka miesię
cy potem umarła Elżbieta Valois (na skutek przedwczesnego 
porodu). Filip wszedł teraz po raz czwarty w związki małżeńskie 
z Anną austriacką, córką Maksymiliana li (1570), i po ośmiu la
tach doczekał się wreszcie syna i następcy, Filipa Ili. 

FILIP li 
Na pół niemal wieku zdołał Filip li zapewnić przewagę Hiszpanii 
w Europie - zaspokajając ambicje żądnych władzy i sławy Kas
tylijczyków („.) Gorliwy katolik, nie znosił w kwestiach wiary 
kompromisu, z całą siłą przekonania nienawidził wszelkich no
watorów religijnych, innowierców, wytępienie herezji w swych 
krajach uważał za świętą powinność i najwyższy obowiązek. 

Udzielił tedy pełnego poparcia Inkwizycji hiszpańskiej, której 
rada najwyższa obsadzana była wyłącznie przez króla , a cała 

instytucja była nie tylko strasznym biczem na heretyków, ale 
też często i groźnym narzędziem w ręku Filipa dla celów politycz
nych. („.) Marzenia Filipa o ugruntowaniu przewagi hiszpańskiej 
w Europie, czy nawet o stworzeniu wielkiej monarchii uniwersal
nej, nie doczekały się realizacji , przyniosły mu tylko wielkie za
wody i rozczarowania. Natomiast walnie przyczynił się do triumfu 
kontrreformacji w Europie południowo-zachodniej. częściowo 

w Niemczech, nawet w odległej Polsce. Twardy i bezwzględny, 
fanatyczny i bezlitosny, oddał jednak całe życie swe na służbę 

wielkich idei, w które wierzył i do zwycięstwa ich dążył . Zbyt 
wielkie zakreślił polityce hiszpańskiej cele, do zbyt ciężkich 

zniewolił kraj ofiar, przyczynił się tedy do jego upadku . 13 wrześ
nia 1598 roku wyzionął ducha 71-letni władca, sądzony na ogół 
bardzo surowo przez współczesnych, wprost przeklęty w świe
-cie protestanckim. Przez długie jednak lata żyła Hiszpania 
szczątkami tej sławy i powagi, jaką jej dały rządy Filipa li. Pod 
jego to władzą przeżyła Hiszpania swe największe chwile dzie
jowe. 

KAZIMIERZ PIWARSKI 
(„Wielka Historia Powszec hna", t. V/ 1) 

HISZPANIA I NIDERLANDY 

W Hiszpanii Filip tępił przy pomocy Inkwizycji każdą opozycję 
przeciw sobie i kościołowi; podobny system wprowadził w Por
tugalii, którą zmusił do przyznania sobie korony. Natomiast w Ni-



derlandach lekceważenie przywilejów stanowych, ucisk fiskalny 
i brak tolerancji wobec szerzącego się kalwinizmu wywołały 

wrzenie, którego nie opanowali - mimo próbowani a różnych 

metod - kolejni namiestnicy (Małgorzata Parmeńska 1559- 67, 
książę F.A. Alba 1567-73); represje Alby spowodowały powsta
nie 1572 roku, które przybrało charakter pierwszej w Europie 
rewolucji burżuazyjnej i doprowadziło do oderwania się Nider
landów północnych od Hiszpanii {unia w Utrechcie w 1579, pro
klamowanie republiki 1581) ; przejściowe sukcesy wojsk hiszpań· 
skich, pod wodzą Juana d'Austria i syna Małgorzaty Parmeń 
skiej, księcia Aleksandra Farnese (1545-92) , uratowały dla 
Hiszpanii tylko katolickie prowincje południowe . 

(Wielka Encyklopedia Powszechna PWN) 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

W SEZONIE 1971/72 

Dyrektor i Kierownik artystyczny Janusz Warmiński 

Wicedyrektor Ryszard Kowalski 

Kierownik literacki Zbigniew Krawczykowski 

Reżyserzy Kazimierz Dejmek i Maciej Prus 

Aktorzy: 

Alicja Bobrowska, Krystyna Borowicz, Iga Cembrzyńska, Anna 

Ciepielewska, Monika Dzienisiewicz, Hanna Giza, Anna Jara

czówna, Joanna Jędryka-Chamiec, Elżbieta Kępińska, Halina 

Kossobudzka, Ewa Mi/de, Barbara Rachwalska, Anna Seniuk, 

Hanna Skarżanka, Aleksandra śląska, Bogdan Baer, Bogusz 

Bilewski, Bohdan Ejmont, Edmund Fetting, Jerzy Kaliszewski, 

Jerzy Kamas, Jan Kociniak, Marian Kociniak, Józef Kostecki, 

Władysław Kowalski, Stanisław Libner, Henryk Łapiński, Ignacy 

Machowski, Ludwik Pak, Michał Pawlicki, Marian Rułka, Andrzej 

Seweryn, Jan świderski, Zdzisław Tobiasz, Roman Wilhelmi, 

Stanisław Zaczyk, Andrzej Zaorski. 

Nasz repertuar 

GŁUPI JAKUB 

Tadeusz Rittner, reżyseria. Jan świderski, scenografia: 
Władysław Daszewski 

PEER GYNT 

Henrik Ibsen, przekład: Zbigniew Krawczykowski, adaptacja 
i reżyseria: Maciej Prus, scenografia: Wojciech Krakowski 

BIESY 

Fiodor Dostojewski-Albert Camus, przekład: Joanna Guze, 
reżyseria: Janusz Warmiński, scenografia: Lidia i Jerzy 

Skarżyńscy 

SZEWCY 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, reżyseria: Maciej Prus, 
scenografia: Łukasz Burnat 

WSZYSTKO W OGRODZIE 

Edward Albee, przekład: Kazimierz Piotrowski, reżyseria: Janusz 
Warmiński, scenografia: Zofia Wierchowicz 

POKOJÓWKI 

Jean Genet, przekład: Jan Błoński, reżyseria: Henryk Baranow
ski-Cordier (PWST), scenografia: Janina Ścieszko - SCENA 61 

HYDE PARK 

Adam Kreczmar, reżyseria: Zdzisław Tobiasz, scenografia: 
Wojciech Sieciński, muzyka: Jerzy Andrzej Marek - SCENA 61 



Przedstawienie prowadzi· 

Kontrola tekstu : 

l<ierownik techniczny : 

Główny elektryk: 

f; ostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Kierownik malarni· 

Kierownik pracowni modelatorskiej: 

Kierownik pracowni fryzjersko -perukarskiej: 

Brygadier sceny: 

Halina Staszewska 

Teresa Brzostowska 

Stanisław Misierewicz 

Zygmunt Bomba 

Władysława Hrybka 
i Henryki Krzewickiej 

Adolf Laskowski · 

Antoni Wiśniewski 

Janina Chmielińska 

Roman Pokorski 

W programie wykorzystano fragmenty „Don Carlosa" w przekładzie 

ZBIGNIEWA KRAWCZYKOWSKIEGO 

Program ilustrują reprodukcje dziel malarskich 

EL GRECA 

Redakcja techniczna 

ZBIGNIEW CELIŃSKI 

UWAGA! Widzowie przyjeżdżający na przedstawienie samocho
dami osobowymi mają prawo do b e z p ł a t n e g o korzystania 
z parkingu strzeżonego znajdującego się przy Teatrze. Do wjazdu 
na parking i parkowania wozu podczas przedstawienia upoważnia 
okazanie ważnego biletu wstępu. 
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