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Wielki :poeta, dramaburg i estetyk, najwybitniejszy 
obok Goethego, przects.taiwiciel niemieckiej klasyki. Je
go twórczość Literacka zaliczana w początkowym okre
sie do tak zwanego okresu burzy i naporu, tkwi ko
rzeniami w racjonaliźmie oświeceniowym i jego prze
konaniu o lepszej przyszłości świata, osiągalnej dzię

~ zwycięs11Jwu irozumu 1ud.2Jkiego. Pod wpływem łektu
·ry Plutarcha, Szekspira, J. J . Rousseau, poetów doby 
burzy i naporu, oraz doświadczeń ·osobistych : narzuco-
1nej .a.utozytaitywnie !kariery życiowej (iniezgodnej z oso
bistymi pJ..anami) .i lat spędronych w atmosferze bez
dusznego rygoru wojskowego, lJlksztaltawal się świa

topogląd Schillera. Cha,raktteryzowala go pootalwa bun
tu przeciw stosUlilkom feudalnym, ograniczającym pra
wo jednootki Ido indyrwidualneg-0 ro2lWoju, i()rzeciw za.
kłamaniu i •wszetlikiim przejawom tyranii. 

Wyrazem tej pootawy obył ipierwszy dramat poety 
„Zbójcy". Następne utwory wzbogacał Schiller o ele
menty nowe, zawsze jednak stawiając 1wolno5ć jedno
stki na pierwszym planie. Dla sceny pisał kolejno: 
„Sprzysiężenie Fiesca w Genw", „Intrygę i miłość", 

„Don Karlosa", trylogię dramatyczną „Wallenstein", 
„Marię Stuart", „Dziewicę Orleańską", „Narzeczoną 

z Messyny", „Wilhelma Tella", „Demetriusa". 

Obok dramatów pisał Schiller 'liryki i balJ.ady, w Mó
rych :wąllk.i zaczerpnięte ze starożytności i średn•i<JfWie

cza 1SŁużą ukazainim odlw:ieC"ZJilych wall"itości h'lliIIlanistycz
nych. Zainteresowania poety historią i etyką 2l!lalazly 
wyraz w pracach historycznych i filozoficznych. 

Schiller odegrał .ważną rolę 1W r01JWoj<U literaJtury 
niemieckiej i ukiształtawaniu się europejskich litera
tuT narodowych •W oklresie romantyzmu jako pisanz, 
lk.tórego twórczość byla wcieleniem ·idei wolności i spra
wiedlilwości, jako twórca nowożytnego dramatu histo-
1ryC2lneg<>, jalk-0 gł01Siciel poglądów estetycznych, opar
ityich na lk<mc®cji społecm.ego 1charakteru sztuki. 
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W oczach historyka 

Władca ogromnego ;państwa, Filip II, dlugie lata żył w nie
pewności jak ukształtuje się kwestia jego następcy i dzie
dzica całej potęgi. Z małżeństwa z Marią portugalską miał 
jedynego syna Don Karlosa. W roku 1560 poślubił Filip II 
Elżbietę Valois, księżniczkę francuską, Móra wniosła w su
rowy i poważny dwór madrycki wdzięk młodośc·i (miała 14 
lat), urok :kultury dworu Walezjuszów. Elżbieta urodziła Fi
lipowi jedynie dwie córki, ulkochaną przez ojca, piękną i ro
zumną Izabellę oraz Katarzynę. Nadal tedy cięża.r sukcesji 
tronu spoczywał na jedynym synu, urodzonym w roku 1545, 
Don iK.arlosie. 

Tragiczne losy następcy tronu hisnpańskiego, owiane pew.ną 
tajemniczością, przeszly do legendy i stały się częstym mo
tyrwem utworów IPoetyck.ich. Pojawia się w nich Don Karlos 
to jako mvolenni!k tolerancji religijnej i symipatyk zrewol
towanych N.iJderlandów, prze.§ladawany przez fainatyczmego 
Filipa, ito jako ofiara namiętnej miłości do macochy, Elżbiety 
Valois i zazdrości be~zględnego ojca. 

W rizeczywistości osoba i tryb życia Don Karlooa nasuwały 
Filipowi od wczesnych lat syna wiele smutnych refleksji. 
Chorowity od mlodości, stronił od nauk.i i poważniejszych 

zajęć, gwałtowny i niepohamowany zdradzał skłonności do 
zwyrod'Illałego okrucieństwa. Upadek ze schodów z pałacu 

w Alcala i wy:nilda stąd choroba pogorszyły ogromnie stan 
jego zdrowia. F.ilip II odsUJWał syna od spraw ;państwowych, 
przeświadczony o jego nieudolności. Dało to powód do licz
nych kłótni na dworze, a gwałtowny Karlos porywał: się ze 
sztyletem na ojca, znienawidził otoczenie, jedynie z szacun
kiem, który może pokrywał uczucia głębsze, zwracał się do 
królowej El2fuiety. 

Mając poparcie pewnych sfer w Niderlam.dach, żądał od 
ojca wyznaczenia anu tamże stanowiska namiestnika. Gdy 
wybór Filipa pad! na księcia Albę, Ka.rlos groził śmiercią 

swemu rywalowi. Zdarzały się w jego zdrowiu i uspOS-O
bieniu mO!!Ilenty jaśniejsze, a wtedy F·ilip II rpragnąl go za
przęgnąć do spraw państwowych. Wyznaczył mu stanowisko 
przewodniczącego •w radzie państwa, ale K.aTloo zaniedbyiwał 
zupełnie sprawy mu powierzone i WiProwadzal jedynie za
mia<>zanie w tok sprarw państwowych. Była ito ostatnia pró-

2 

ba Filipa II - gdy Karlos domagał się zgody ojca na zwią
zek małżeński spotkał się z odmową. Teraz Karlos (w pe
wnym porozumieniu z Don Juanem d'Asturia) snuje plany 
ucieczki, układa je bardzo lek:kO!!Ilyślnie i nieumiejętnie. Na
stępca tronu hiszpańskiego, choćby bez zdolności, mógł stać 
się groźnym jako emigrant, mógł być naTZędziem w ręku 

w.rogów Filipa II, nawet czynnikiem buntu d rozkladu pań
stwa. 

Los Don K.airlosa był teraz przesądzony. W styczniu 1568 
roku Filip II uwięził syna, sam dopilnował szczelnego . za
mknięcia celi, nakazał straży surowo by nikt nie kontaktował 
się z więźniem. 

Don Ka.rlos unarł 25 lipca 1568 roku. 

WIELKA lilSTORIA POWSZECHNA 

Tom V, Część 1 
Kazimierz Piwowarski: 
„Htszpanta pod rządaml 
Fitipa II" . 
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W oczach Niderlandów 

O KRÓLU FILIPIE. 
INF ANCIE DON KARLOSIE 
I TEGOŻ ŚMIERCI 

W awyrn czasie żył kxól Fil<iiP pogrążony jak zwykle w nie
samowitym smutku. W swej pysze niepomiernej prosił Boga 
-0 moc talką, by mógł ooeptać Anglię, Francję o ziem rzucić, 
roabyć Mediolan, Genuę i Wenecję i w ten sposób stać się 
painem mórz i całej Europy. A gdy roomyślal o taikim try

umfie, nie było na jego liou uśmiechu. I drżał ustawnie od 
wewnętrznego chłodu. N!ie rozgrzewało jego ciała i. serc~ 

and wino tęgie, ani ogień paclmącego drzewa, ni pieszczoty 
gładkioh i :miającyoh miłosny ikunszt kochanitC. 

Mroczny pan pisał po całych dniach 1isty, lk!tórych zebrać 
by można było calie wozy i .rozmyślał o takim panowaini_u 
nad światem, jakde bylo rzyrnsklich cezarów udziałem. I roz
myślal też z nienawiścią o swym synu, Don Karlosie, oso
•blirwi·e, odlkąd ów zająć mial w Niderlandach miejsce księ
cia Alby i jaik s.ię król .Filip obawial, mógłby .tam po naj
wyiższą władzę sięgnąć. A .widok owego dzikiego i złośli

wego wairiata, szkaradnego i zgol.a .potwornego, budził w kró
lu jeszcze większy wstręt i nienawiść. Dworzanie zaś dworu, 
tak Króla Filipa, jak i jego syna Don Karlosa, nie wiedzieli 
kogo im z dwóch bardziej lękać się wyipada: okrutnego i ob
mierzłego syna, co paznokciami swe sŁugi rozdzierał, czy 
tchórzliwego i podstępnego ojca, CO używał dDugich za na
rzędq:ie zła, .krtóre czynił, a żył ja:koby hiena padliną. 

Dworaanie drżeli i blerlJ..i, pełni lęku w.idząc, jak ojciec 
i syn d-0 s.Iebie jaikoby dwa tygrysy podchodzą i szeptali so
bie do ucha, tiż nieza.cUugo będzie w Eskuria1u gościem 

śmierć. I nieza'Cl.Ługo ter.i: wy.padło im czcl<:ać na spelll'lienie 
się mrocznych przepowiedni, bowiem stało się wnet wia
dome, iż Don Karlos zootal uwięziony jako obwimiony o oora
dę stanu. W1iedziano, iż du.sza jego wije się w mrocznej 
w:Ściekłości, że poranił s01bie szpetnie lice, gdy próbował 
wyrwać się na wolność przez żelazne kraty w okiresie swo
jego więzienia i że pani Izabella Fral!lcuska płacze ustaiwn.ie. 
Aliści król Fdlip nie uronił nad synem ni jedrrlej l:zy. I ro
zeszła się wreszcie na diwo.rze i w calym królestwie rw.i.eść, 

iż !infantowi Don Karlooowi podano w więzieni.u zielone 
figi, od ikltórych drugiego dnia ducha .wyipuścil jak gdyby 

usnął. Medy;cy orzekli, iż natychmiast po spożyciu fig prze
stało bić serce Infanta i że wszelkie obj.awy życia zostały 
1nagle zatrzymane w biegu, i nie mógł on ani wyip1uć, ani 
jaikimlk.olw.iek innym sposobem wydalić z ciała porażających 
je i trujący.eh substancji. 

Żywot jego W2Jdąl się w chwili śmierci. Król Filip wy
słuohal pobożnie mszy za duszę Don Karlooa, kazał go po
grześć w kaplicy w króleW51kim zamjw i marmurową płytą 
grób syna przyikryć. A dworzanie dworowali sobie szeptem 
z k!rólewskdej żalaby powrtarzając między sobą taki na śmierć 
Imfanta dwuwiersz: 

„Tu legl, co figi jadl zielone. 
Zdrowemu - śmierć przyniosly one". 

Król Filip począł potem pozierać pożądliwie na księżnę 

Eboli, co była za mężem; żądał od niej miłości, a ona mu 
jej Illie odmówiła. 

iPani Izabella Francuska, o której mówiono, iż 51Przyjala 
zamysłom =arłego Infainta na Niderlandy, naraz chudnąć 
poczęła i niedomagać. Włosy wypadać jej poczęły całymi pro
mieniami, cierpiala wiele od częstych wymiotów, paznokcie 
u jej rąk i nóg odpadły - aż wreszcie ducha w mękach od
dala. Aliści król FiHp ni jednej łzy nie uronił. 

I książęciu Eboli włosy też wyipadły i stal się książę u.spo
sobienia melankolicznego. Odpadły mu też pazmokcie u rąk 
i nóg. I zgasł równie rychło jak pan.i Izabella. Król Filip 
przykazał go pogrzebać, a księżnej Eboli żałobę ~ za
płacił. 

KAROL DE COSTER, Osobliwe przygody Dyla Sowizdrzała, 
Tłum. PRZECŁAW SMOLIK 
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N ołatki rebsera 

Poza, Karlos. 
Elżbieta i Król 

Między wymienionymi postaciami •rozgryiwają się naczeLne 
zdarzenia dramatu. Zwykle dzieją się one w bogatej sce
nerii, gdyż „Dcm Karlos" daje dużą i :wykorzystywaną z po
wodzeniem szansę inscenizacyjną. Wystawiając dramat na 
scenie teatru kameralnego musimy z tej szansy 2ll'ezygnować, 
zostajemy z bohaterami dramatu „sam na sam'', w kame
ralnym przybliżeniu. Nasuwa się przy tej okazji pytanie _czy 
·rezygnacja ze scenerii wyirządzi sztuce nieodwracalną s~odę, 
czy też dopatrzyć się będzie mC>Żllla su:btelnycll zmiązków 
pomiędzy postaciaani, których analiza okaże się warta i za
chodu, i teatralnego wieczoru. Czy więc „Don Karlos" jest 
już tylko melodramatem, czy też to co wyniknie ze skame
ralizowania obroni się przed tym zarzutem? 

Drnma.t opowia.da o szlachetnej przyjaźni Markiza Pozy 
do Infanta, czyniąc z niej motyiw nieomal przewodni i nigdy 
illie kwestionowany, jeśli chodzi o wznioslość tonu przyja
cielskiego uczucia. Poza ponosi śmierć za przyjaciela, a nim 
to się stanie rzuca na szalę w jego obronie honor, ambjcje wla
sne, rezygnuje nawet e. bezpośredniego udzfalu w wyZJWo
leńczej walce o Niderlandy, mimo że ta sprawa byla jego 
naczelną bohaterską pasją. My jednak odwykliśmy od uczuć, 
które przychodzą zbyt latwo, jak też od bohaterów, których 
szlachetność staje się jednotonnym scenicznym powołaniem. 
Wolelibyśmy uczucia bardziej ludzkie, także poświęcenia, 

których realizacja wymaga ofiary i walki z wlasną niedo
skonalością... A gdyby więc zawierzyć wytrawnemu polity
kowi - królowi Filipowi, który stwierdza, że: 

„Poza nie umarlby za niedorostka, 
Żyl dla ludzkości." 

Król jest w tej diagnozie i na terenie dramatu i w publicz
nym jego odbiorze osamotniony, jest to jednak jakiś trop ... 

.Jeśli sięgnąć do wykreślonych z konieczności partii sztuki 
(która jest 260-stronicowym gigantem), można tam napotkać 
opowieść o genezie przyjaźni i przekonać się, że zawriązywala 
się rz. trudem; dowiedzieć się, że szlachetny Poza dopuścił 
do .publicznej chłosty Karlosa, biorącego na siebie jego winy. 
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Czy to .tylko talka sobie opowieść, czy pierwszy dysk:retny 
sygnal autora, że przyjaźń ta obok wzniosłego nurtu ma 
nurt bardziej lrud®, że może 1rodzila się z niechęci ·i coś 

z niej, choć stamnnde zwalczanej, mogło poUJStać na potem? 

Poza znika z OC7JU swego królewskliego przyjaciela na d~u
go, a powraca nie na skutek tęsknoty, a wtedy, gdy Karlos 
staje mu się potrzebny. Opory okazywane w trakcie odna
wiania przyjaźni brzmią wprawdzie szlaohetnie, ale mogą 
być także aselm.macją i chęcią ikorzystnej sprzedaży swych 
ponownych usrug. Cały układ zdarzeń i 1Podrtekst6w wskazuje 
zresztą wyraźnie, że usługi •te zmierzają w pierwszym rzędzie 
do zyskania 1Pomocy d1.a Flandrii, a wszystko to co oferuje 
Karlosow'i poza tym, jest tylko pomocniczym wątkiem dla 
realizacji naczelnych poliltycznych zadań. Zadania te będą 
·wymagaly by Karlos staną! na czele :rebelii d Poza konse
kwentnie będzie go do itego sklanial; będą wymagaly by 
ktoś inny obok Markiza użyl swego wplywu na Karlosa 
i Poza pomoże marzeniom, aby El.2Jbieta (bo o illią tu chodzi) 
Wjplywu tego użyła ... 

Karlos pośród działań Pozy, potem Elżbiety staje się wy
raźnie fyrrn kim jest naprawdę: bojownikiem o wolność, któ
ry zna na ten temat jedynie iki.1ka w młodości zasłyszanych 

od Pozy deklaracjd, jak i dowódcą rebe1ii, godzącym się na 
nią nie dla swych przekonań, lecz dla kobiety, której pra
gnąłby imponować romantycznym gestem. Poza rozszyfro
Willje la1lwo te podteksty ii d:Zięki 1nim steruje Karlosem. Mil
czenie Ma:rikiza na temat rozgrywających się zdarzeń może 

więc być istotnie próbą ochroruienia Infanta przed niepo
trzebnymi na.pięciami. Jest .to jednak równie dobrze podobne 
do lekceważenia nie będącego (przyznajemy) bez pod.staw 
w śWietle przytoczonych już argumentów ... 

„Mówileś z nim dziś markizie i nadal tak twierdzisz?" 
- pyta Elżbieta, gdy Poza uzasadnia, że Karlos gotów jest 
stanąć na czele ~isku. 

„Właśnie dlatego, że z nim dziś mówiłem." - odpowiada 
Marikiz i w tym krótkim dialogu wyraźnie tbrzmi !Powątpie
wanie roZJIIlówców w sballość uniesienia lnfanlta. 

A więc stroną silniejszą aikitywniejszą i inteligentniejszą 

w tym :ziWLiąziku młodych ludzi jest niewątplilw'ie Poza. In
ite1igencja jego jednak jak gdyby słabnie w dalszych partiach 
utworu, dziaŁania stają się histeryczne i mało precyzyjne, 
a ostatnie momenty wyglądają na świadomie montowane sa
mobójstw.o ... 
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Wszechwładny Poza mógł bowiem, o ile zdecydujemy się 
rnie uważać sztuki za melodramat, wywieźć Infunta za gra
nicę, co byłoby rz poży1lkiem i dla niego, i reprezentowanej 
prz~ niego uciśnionej Flandrii. 

Poza jednak umiera. Dla Karlosa? 

„ Ja albo Karlos, musialem wybierać." 

- tak sam określa motywy swej decyzji Markiz. Brzmi to 
jednak nieprzekonywająco„. 

Chyba, że odczytamy to samo manie zmieniając ma moment 
waritość zawartego w nim podtekstu i rozdwoimy jednolitość 
racji. Poza bowiem znal EliJbietę wcześniej zianim poz.na! 
ją Karlos. Marikiz za nią i przed nią potylkal się w szrankach, 
obalając w pojedynkru jej ojca„. 

„On mnie nauczyl, że być królową Hiszpanów to zaszczyt" 
- wspom1na Elżbieta. 

Poza mówi o niej z zastanaiwiającym żarem: 

„Patrzyłem wówczas także na królową, 
Równie daleka od zuchwalstwa, buty, 
Jak i od lęku, kroczy pewną stopą 
Po wąskiej ścieżce tego co przystoi 
Jej uczciwości, nie widząc, 
że uwielbienie budzi tam, gdzie nawet 
Nie śnilo się jej o jakimś uznaniu." 

A jeżeli w liście wysłanym do Wilhelma, a mającym go 
zdemaskować przed Królem nie wsz.ysbko było fortelem? 

„Piszę natychmiast list do Wilhelma, 
że kocham królową, 
Że potrafiłem uniknąć podejrzeń 

Jedynie przez to, że uwagę Króla 
Zwrócono mylnie na księcia Karlosa, 
że mi zagraża ujawnienie zdrady." 

Czy nie brzmiałoby to jak okrutny żart, gdyby w tym kła
manym liście wśród steku nonsensów naczelny argument był 
prawdziwy? Czy to odkrycie nie na.dałoby roli Markiza sta
rannie maskowanej cierpkości, a jego deklaracjom o potrzebie 
wolności dodatkowej siły, jako że wypowiadałby je nie szla
chetny asceta, a zwyczajny człowiek? 

„Ku doskonalości chcialem prowadzić księcia, 
Ludzkość nie dostarczyla mi takich przykladów, 
Mnie slów braklo, więc mu wskazałem ciebie." 

Oto naczelna apostro:fia Markiz.a ku Elżbiecie, o której wie
my, że ideałem nie była. Mogla się jedynie atać pop~ ta
joną subiekrtywną namiętność„. 
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Za daleko do premiery, by notatkom tym nadawać prawa 
definicji. Zbyt jednak często sprawdzano jedną tylko ścieżkę, 
by się nie przyjrzeć dokąd prowadzi ta druga, zatarta ... 

Karlos zresztą nie kocha Elilbiety, kocha swe odebrane 
złudzeniia, swój zrabowany mit. Jest to bardzo wyraźne ii wy
starczająco egois.tyczne, by upodobnić go w tym do Filipa, 
który również kocha poprzez lęk i nie spełnione pragnie
nie pełnego pooi•adania. Tragedia Karlosa nie jest Więc ka
zirodczą namiętnością a to, że nie umie działać. Umiejętności 
tej nabiera dopiero w godzinie śmierci... 

Nie tędy więc przebiega historia miłości, o ile miłość jest 
nawet naczelną racją tego utworu. Gdziekolwiek by jej szu
kać zawsze tłem będzie Elżbieta. I ta oglądana oczyma po
sępnego Filipa, i ta udręczająca Inllanta, i ta rzucająca 

w twarz odchodzącemu na śmierć Markizowi: 

„Niechaj pękają serc tysiące, 
Cóż to ciebie obchodzi 
Gdy możesz nasycić własną pychę." 

Szukać jej prawdziwej osobowości należy pomiędzy okre
ślającymi ją definicjami bohaterów, z góry zakładając, że 

definicja Pozy będzie tu najmniej kompetentna.. 

Elżbieta kochająca Kairlosa, a żyjąca z Królem, potępia
jąca ką.żdy zamach przeciwko ustalonym rytuałom wl:.a.dzy 
królewskiej, •lecz godząca się na bezpośredni atak, wtedy 
gdy na czele stanie Kar los; Elżbieta czująca wszystkie ro
dzaje otaczającego ją uc:mcia, a na tyle odważna, by bez
pośrednio po śmierci Pozy decydować na spełnienie kazi
rodztwa, ta Elżbieta na szczęście nie jest ideałem i może 
wzbudzić pełne zainteresowanie nawet na scenie odartej 
z romantycznej scener:ii. Więc może jednak nie melodramat? 

A może w ogóle nie o to chodzi i cala ta historia była 
i jest jedynie mistrzowskim tłem, na którym z niespotykaną 
silą zaibrzmiala wolnościowa deklaracja Pozy?„. 

A choć to naprawdę tylko deklaracja, działająca poprzez 
emocję, a nie poprzez 1Silę intelektualnego argumentu, mało 
który monolog napabkał w swym scenicznym żywocie na tak 
żywiolową reakcję przeróżnych odbiorców. Zwłaszcza w okre
sach, gdy społeczne tematy, poprz.iez historię czasu nabierały 
.akbualnej wymowy„. 

Bo krto wie, czy to jedynie temat lub jego przeprowadze
nie stanowi o polityczności reatru, może to przede wszystkim 
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okres, w którym istnieje potrzeba społecznej wypowiedzi, jak 
i w:iara w to, że jej żarUwość może coś ulepszyć w otacza
jącej rzeczywistości? ... 

Teatr wtedy naibiera specyficznej mocy, zabarwiając innym 
kolorytem partie na ,pamięć znane, w tym momencie czy
tane na nowo, jak też na,potykając szczęśliwie na cały sze
reg rodzących się spontanicznie utworów, prowokowanych 
powszechną ,potrzebą wypowiedzi. 

Jak wiadomo teraz właśnie jesteśmy w momencie, gdy 
zaufanie budzi chęć twórczej rozmowy, pl'Zeprowadzanej na 
wszelkich płaszczyznach, co pewnie nie pozostanie bez wpły
wu na nasitępny etap teatralnego dzialania ... 

•Zacznie brzmieć inaczej to, co swą moc pozornie utraciło, 
zacznie się rodzić to, co wynika z narastającej potrzeby. ·Ta
lki - jak wierzymy - nadchodzi Czas. 

A choć wyipowiedź ta jako ogólna nie może się odnosić 

1beZPQŚrednio do zbyt skromnego zamysłu - wystawienia 
Schillerowskiego „Don Karlosa", kto wie czy i w tej smuce 
coś się nie wzbogaci, n'ie ooknie, nie ożyje na nowo pod 
wpływem atmosfery P.ięknego Okresu! 

BYDGOSZCZ - PAŻDZIERNIK 1971 R. 
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Inspicjent 
JAN KUDŁA 

Sufler 
KRYSTYNA KOZAK 

Kierownik techniczny 
WALERIAN PRZYBYLSKI 

Brygadier sceny 
ANTONI KROLIK 

Oświetlenie 

TEOFIL ŚWIĄTEK 

KieroWl!licy pracowni: 
krawieckiej 

MODESTA WRÓBLEWSKA 
FRANCISZEK ROGULSKI 

malarskiej 
WŁADYSLA W GACKI 

stolarskiej 
ANTONI TROJANOWSKI 

fryzjerskiej 
HELENA GŁĘBOWSKA 

Rekwizytor 
HIERONIM GUZEK 
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