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Kilka dat i faktów 
• • z zycza 

Friedricha Schillera 

O położeniu Niemiec w drugiej połowie 

XVII w. pisał Fryderyk Engels w swoim tzw. 
pierwszym liście o sprawach niemieckich do 
dziennika „The Northern Star" z 15.X.1845 r. 
(wg F. Engels, Sprawy niemieckie, KiW 1950): 

„Dawne Niemcy znane były w tym czasie 
pod nazwą Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego i składały się z Bóg wie 
ilu małych państewek, królestw, elektoratów, 
księstw, arcyksięstw, wielkich księstw, ksiąste
wek, hrabstw, baronii i wolnych miast - jed
no niezależne od drugiego. .. Każde książątko 

było dla swoich poddanych krwiożerczym i sa
mowolnym despotą ... 

Cały kraj był wegetującą masą zgnilizny 
i odrażającego upadku. Nikt nie czul się do
brze. ·Krajowe rzemiosło , handel, przemysł i rol
nictwo skurczyły się do ostateczności; chłopi, 
rzemieślnicy i właściciele manufaktur odczu
wali podwójny ucisk - krwiożerczego rządu 
i złych interesów. Szlachta i książęta wiedzieli, 
że - mimo wyzysku poddanych - dochody ich 
nie mogą wzrosnąć na tyle, by mogły dotrzy
mać kroku ich ciągle rosnącym wydatkom; 
wszystko było na opak; powszechny bezwład 
opanował cały kraj. Ani oświaty, ani środków 

·oddziaływania na umysły mas, ani wolnej pra
sy, ani ducha obywatelskiego, ani szerszego 
handlu z innymi krajami - nic, tylko nikczem
ność i sobkostwo. Cały naród przesiąknął po
spolitym, pełzającym, nikczemnym duchem kra
marstwa. Wszystko się przeżyło, rozpadło, zmie-

rzało do ruiny i nie było nawet najsłabszej na
dziei na jakąś pomyślną zmianę; narodowi nie 
starczało sił nawet na to, by uprzątnąć trupy 
przeżytych instytucji~ 

Jedyną nadzieję zmiany na lepsze dostrze
gało się w literaturze krajowej. Ta haniebna 
pod względem politycznym i społecznym epo
ka była zarazem wielką epoką literatury nie
mieckiej. Około roku 1750 urodzili się wszyscy 
mistrzowie ducha niemieckiego, poeci Goethe 
i Schiller, filozofowie Kant i Fichte, a zaledwie 
dwadzieścia lat później - ostatni wielki meta
fizyk niemiecki Hegel. Ka:hde godne uwagi dzie
ło tego okresu tchnie duchem oporu i buntu 
przeciw całemu społeczeństwu niemieckiemu -
takiemu, jakim było wówczas. 

... I oto nagle w ten chaos, zwany Niemca
mi, uderzyła jak grom Rewolucja Francuska. 
Skutek był ogromny ... " 

1759 

Dnia 1 O listopada urodził się w Mar bach, 
w Wirtembergii, Johann Christoph Friedrich 
Schiller. 

1780-1782 

Schiller, który na życzenie księcia Wir
temberskiego ukończył medycynę w akademii 
wojskowej i został felczerem w pułku grena
dierów w Stuttgarcie, napisał tam Zbójców, 
ogłosił dramat własnym nakładem. Gra go 
teatr w Mannheim. Książę Wirtemberski Ka
rol zakazuje Schillerowi działalności poetyc
kiej. Poeta 22.IX.1782 r. ucieka do Mannheim; 
tu pracuje nad Sprzysiężeniem Fieska oraz 
pierwszą wersją Intrygi i milości. 



1783-1788 

Od r. 1783 Schiller przez cztery lata pra
cuje nad Don Carlosem, który w kwietniu 
1788 r. wystawia teatr w Mannheitn. Schiller 
ma już za sobą podróże do Lipska, Drezna 
i Weimaru, gdzie książe Karol August Wei
marski mianował go radcą dworu. 9 września 
1788 r. poznaje osobiście Goethego. 

1789-1792 

Schiller dbejmuje posadę profesora histo
rii na uniwersytecie w Jenie. Zeni się z Karo
liną von Lengenfeld. Studiuje filozofię Kanta. 
Pisze - wśród kilkakrotnych nawrcrtów pQ
ważnej choroby - historię wojny trzydziesto
letniej. W sierpniu 1972 r. francuskie Zgroma
dzenie Narodowe, po straceniu Ludwika XVI, 
nadało kilku obcokrajowcom tytuł obywatela 
honorowego republiki francuski-ej. Otrzymali 
go m. in. Kościuszko i Schiller. Schiller - za 
utwory tej siły rewolucyjnej, co Zbójcy i Don 
Carlos. 

1794 

Schiller rozpoczyna poetycką współpracę 

z Goethem. W latach następnych piszą razem 
Ksenie (epigramaty), rozwijają działalność pu
blicystyczną i krytyczną. 

1797-1799 

Rok „ballad" Schillera (wśród nich Ręka
wiczka) i praca nad ukończeniem lt:rylogii Wal
lenstein, której części kolejno wystawia teatr 



w Weimarze, kierowany przez 
Schiller rozpoczyna współpracę z 
przy kierowaniu teatrem. 

1800-1802 

Goethego. 
Goethem 

Schiler pisze Marię Stuart, Dziewicę Or
leańską, Narzeczoną z Messyny. 

1803 

Teatr Narodowy w Warszawie, prowadzo
ny przez Wojciecha Bogusławskiego, wystawia 
pierwszy na scenie pol~kiej dramat Schillera 
- Zbójców pt. Rabusie. 

1804 

Schiller ogłasza Wilhelma Tella, odwiedza 
Berlin i pracuje nad (niedokończonym) drama
tem Dymitr - o rosyjskim Dymitrze Samo
zwańcu. Akt pierwszy wypełnia obraz walne
go sejmu na Wawelu; poeta ostro odmalowuje 
sobiepaństwo szlachty i magnaterii polskiej, 
zgubne skutki liberum veto. 

1805 

9 maja umiera Schiller w Weimarze. 

Przedruk: 
Listy Teatru Polskiego 

Warszawa nr 27 sezon 1959-1960 

Friedrich Schiller 

Teatr jako instytucja 
moralna 

(1784) 

Jurysdykcja sceny zaczyna się tam, gdzie 
kończy się zakres działania praw świeckich. 

Kiedy sprawiedliwość ślepnie pod wpływem 

złota i tarza się na żołdzie występku, kiedy 
zbrodnie możnych urągają jej niemocy i strach 
ludzki krępuje ramię zwierzchności, scena przej-

, muje miecz oraz wagę i pozywa występek przed 
straszny trybunał. Całe królestwo fantazji i hi
storii, przeszłość i przyszłość posłuszne są jej 
skinieniu. Zuchwali zbrodniarze, którzy już da
wno rozpadli się w proch, wskrzeszeni teraz 
głosem wszechmocnej poezji, przeżywają po raz 
wtóry swój haniebny żywot ku przejmującej 
zgrozą nauce potomności. Bezsilne, podobne do 
cieni we wklęsłym zwierciadle snują się przed 
naszymi oczyma postrachy swego stulecia, a my 
z rozkosznym przerażeniem przeklinamy ich pa
mięć. Kiedy nikt już nie będzie uczył moralno
ści, kiedy żadna religia nie znajdzie już wiary, 
kiedy nie będzie istniało już żadne prawo, jesz
cze pnzejmie nas grozą Medea, która słaniając 
się schodzi ze stopni pałacu po dokonanym do
piero co dzieciobójstwie. Zbawienny dreszcz 
przejmuje ludzkość i każdy będzie sławił w ci
chości swe czyste sumienie, kiedy Lady Makbet, 
straszna lunatyczka, umyje ręce i przywoływać 
będzie wszystkie wonności Arabii, by zabiły 

szkaradny odór mordu. Obrazowe przedstawie-



nie z pewnością silniej przemawia niż martwa 
litera i suche opowiadanie; tak samo działanie 
teatru jest z pewnością głębsze i trwalsze niż 
działanie moralności i prawa. 

W równym stopniu, jak zbrodnia i wystę
pek, rujnuje szczęście społeczeństwa głupota. 

Doświadczenie stare jak świat uczy, że w plą
taninie spraw ludzkich największe ciężary wi
szą często na najcieńszych i najdelikatniej
szych nitkach i że jeżeli dojdziemy do źródła 

czynów, będziemy się musieli dziesięć · razy 
uśmiechnąć, zanim raz się przerazimy. W mia
rę jak przybywa mi lat ,mój spis łotrów staje 
się z każdym dniem krótszy, a za to spis głup
ców pełniejszy i dłuższy. Jeśli cała wina moral
na jednej płci wypływa z tego samego źródła, 
jeśli wszystkie potworne skrajności zbrodni, ja
kie ją kiedykolwiek napiętnowały, są tylko róż
nymi postaciami, tylko wyższymi stopniami jed
nej i tej samej właściwości, którą ostatecznie 
wszyscy jednomyślnie traktujemy z uśmiechem 
i kochamy, to dlaczego w stosunku do drugiej 
płci nie miałaby natura postępować tak samo? 
Jedna jest tylko tajemnica zabezpieczenia czło
wieka przed zepsuciem, a mianowicie ochrona 
jego serca przed słabościami. 

Możemy się spodziewać, że teatr w dużym 
stopniu spełni to zadanie. On to wielkiej rzeszy 
głupców wciska do ręki zwierciadło i zawstydza 
tysiączne ich odmiany skuteczną drwiną. Co 
zdziałał poprzednio przez wzruszenie i strach, 
sprawia tutaj (może szybciej i · niezawodniej) 
przez żart i satycę. Gdybyśmy chcieli przepro
wadzić ocenę komedii i tragedii według sku
teczności działania każdej z nich, doświadcze
nie przyznałoby może pierwszeństwo komedii. 
Drwina i wzgarda dotkliwiej rani dumę czlo4 

wieka niż odraza jego sumienie. Nasze tchórzo
stwo cofa się przed okropnością, lecz ono właśnie 
wydaje nas na łup satyry. Prawo i sumienie chro
nią nas często przed zbrodniami i występkami, 
śmiesznostki wymagają własnego subtelniejsze
go organu, którego nigdzie nie wyćwiczymy tak 
skutecznie, · jak w teatrze. Zezwalamy może 

przyjacielowi krytykować nasze obyczaje i na
sze serca, z trudem jednak wybaczamy mu 
choćby jeden ironiczny uśmiech. Nasze wykro
czenia znoszą strażnika i sędziego, nasze wady 
z trudem znoszą świadka. Jedynie teatrowi wol
no wyśmiewać nasze słabości, ponieważ oszczę
dza on naszą drażliwość i nie wskazuje palcem 
winnego głupca. Nie potrzebujemy się rumie
nić widząc, jak opada nasza maska w jego 
zwierciadle, i w głębi serca wdzięczni jesteśmy 
za łagodne napomnienie., 

Teatr ma jeszcze jedną zasługę, którą tym 
chętniej biorę teraz pod uwagę, że - jak mi się 
zdaje - jego wygrana w sporze z przeciwnika
mi jest już i tak przesądzona. To, co dotąd sta
rano się udowodnić, a mianowicie, że w sposób 
istotny wpływa on na obyczaje i oświecenie, 

podlegało dyskusji, lecz nawet jego wrogowie 
przyznali, że zasługuje na wyróżnienie spośród 
wszystkich wymysłów i luksusu i wszystkich 
instytucji mających na celu rozrywkę towarzy
ską. Dokonuje on jednakże na tym polu rzeczy 
ważniejszych, niż się zazwyczaj sądzi. 

Natura ludzka nie wytrzymuje nieustannej 
i wiecznej tortury zajęć zawodowych; wrażli
wość zmysłów tępieje wraz z ich zaspokoje
niem. Człowiek, przesycony zwierzęcym używa
niem, zmęczony długotrwałym wysiłkiem, drę
czony odwiecznym pędem do działania, pragnie 
lepszych, szlachetniejszych przyjemności, ina-
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czej rzuca się bez opamiętania w wir szalonych 
rozrywek, które przyśpieszają jego upadek i ni
szczą spokój społeczeństwa. Nie da się uniknąć 
bachicznych uciech, zgubnej gry, tysiąca sza
leństw, jakie wymyśla bezczynność, jeśli pra
codawca nie umie pokierować tą skłonnością 

narodu. Człowiekowi stale zatrudnionemu grozi 
niebezpieczeństwo, że tak wielkoduszne poświę
cenie życia państwu odpokutuje nieszczęsnym 

splinem, uczonemu - że spadnie do rzędu tę
pego pedanta, masom ludu - że stoczą się do 
poziomu zwierzęcia. Teatr jest instytucją, w 
której przyjemność idzie w parze z nauką, od
poczynek z wysiłkiem, rozrywka z kształceniem, 
w której żadna zdolność duszy nie wytęża się 
z uszczerbkiem dla drugiej i w której nie za
znaje się żadnej rozkoszy kosztem całej osobo
wości. Kiedy rzgryzota toczy serce, kiedy me
lancholia zatruwa nam samotne godziny, kiedy 
świat i codzienne zajęcia napełniają nas odrazą, 
kiedy tysiąc ciężarów przytłacza duszę, kiedy 
praca zawodowa grozi stępieniem naszej wraż
liwości, wówczas otwiera dla nas swe podwoje 
teatr - marząc w tym świecie sztuki zapomi
namy o świecie rzeczywistym, odzyskujemy 
równowagę, nasza wrażliwość odżywa, zdrowe 
namiętności wstrząsają naszą drzemiącą naturą 

i pobudzają krew do żywszego krążenia. Czło
wiek nieszczęśliwy wzruszający się cudzym cier
pieniem opłakuje tutaj własne zmartwienia, 
szczęśliwy trzeźwieje, a pewny siebie zaczyna 
odczuwać niepokój. Sentymentalny niewie
ściuch mężnieje, dziki człowiek bez serca do
wiaduje się tutaj po raz pierwszy, co to uczucie. 
I w końcu - jakiż twój triumf, naturo! Natu
ro, tak często deptana i tak często się dźwiga
jąca! - kiedy ludzie z wszystkich kręgów, stref 

i stanów, zrzuciwszy wszelkie więzy sztuczne
go podziału, wyrwani z miejsca, w którym po
stawił ich los, zbratani jednym wszechogarnia
jącym uczuciem sympatii, stopieni znowu w je
den ludzki ród, zapominają o sobie i o świecie 
i zbliżają się do swego niebiańskiego źródła. 
~ażdy z osobna przeżywa uniesienie, które ogar
nia wszystkich i które, wzmocnione i upiększo
ne, powraca do niego odbite w setkach par 
oczu; pierś jego mieści teraz tylko jedno uczu
cie, a mianowicie: że jest człowiekiem. 

Goethe i Schiller 
o dramacie i teatrze 

Przekład i opracowanie 
Olga Dobijanka 
Wrocław 1959 r. 



Friedrich Schiller 

O sztuce tragicznej 
(1792) 

Tragedia jest poetyckim naśladowaniem 

akcji godnej litości i w tym przeciwstawia się 
ona akcji historycznej. Byłaby akcją historycz
ną, gdyby cel jej byl historyczny, gdyby cho
dziło jej o przekazanie wiadomości o dawnych 
wydarzeniach i okolicznościach, które im towa
rzyszyły. Wtedy musiałaby się trzymać ściśle 

faktów historycznych, gdyż osiągałaby swój cel 
tylko przez wierne przedstawianie rzeczywi
stych wypadków. Ale tragedia ma cel poetycki, 
tj. przedstawia jakąś akcję, aby wzruszyć, a 
przez wzruszenie sprawić radość. Jeśli więc 

opracowuje dany temat zgodnie ze swoim wła
ściwym celem, to przysługuje jej, właśnie z 
uwagi na ten cel, swoboda w naśladowaniu; 

jest władna, a nawet obowiązana podporządko
wać prawdę historyczną prawom poezji i opra
cować dany temat stosownie do swych potrzeb. 
Ponieważ jednak potrafi osiągnąć swój cel, ja
kim jest wzruszenie, tylko pod war~nkiem naj
ściślejszego przestrzegania zgodności z prawa
mi natury, podlega, bez ujmy dla swobody w 
sprawach historii surowym prawom prawdy na
turalnej, którą - w przeciwieństwie do histo
rycznej - nazywamy prawdą poetycką. Dlate
go jest rzeczą zrozumiałą, że przy ścisłym prze
strzeganiu prawdy historycznej nierzadko mo
że ucierpieć prawda poetycka i na odwrót, przy 
rażącym wykroczeniu przeciw prawdzie histo
rycznej prawda poetycka może nieraz tym wię-

cej zyskać. Ponieważ poeta tragiczny, jak w 
ogóle każdy poeta, podlega tylko prawu praw
dy poetyckiej, więc najbardziej nawet sumien
n.e przestrzeganie prawdy historycznej nie 
zwalnia go nigdy od obowiązków poety, nie 
może nigdy usprawiedliwić wykroczenia prze
ciw prawdzie poetyckiej ani braku zaintereso
wania nią. Zdradza więc bardzo ograniczone po
jęcie o tragedii, ba, o poezji, w ogóle, kto auto
ra tragedii pozywa przed trybunał historii i żą
da od niego pouczenia, gdy ten już z racji swe
go miana zobowiązuje się tylko wzruszać i cie
szyć. 

Goethe i Schiller 
o dramacie i teatrze 

Przekład i opracowanie: 
Olga Dobijanka 
Wrocław 1959 



Maria Dąbrowska 

Pasjonujący poeta 
polityczny 

Muszę wyznać, że nie bardzo mnie obcho
dzi, czy Schiller jest idealistyczny, czy realisty
czny, retoryczny, romantyczny, albo jeszcze 
tam jakiś. Realistyczną, czyli rzeczywistą, jesit 
wszelka sztuka, która pulsuje życiem i oddzia
ływa na nas. Najbardziej abstrakcyjny utwór 
będzie realistyczny, jeżeli autor miał coś waż
nego do powiedzenia i potrafił nam to zako
munikować - obojętne, za pomocą jakiej kon
wencji - w sposób, który jest jednocześnie ak
tem rewelacyjnego poznania i pobudzającym 

aktem płodnego humanistycznego wzruszenia. 
Słuchając dramatów Schillera, i to w obcym ję
zyku, zdumiewałem się, jak wciąż jeszcze są 

ważne i żywe! U kogo, jak u kogo, ale u Schil
lera nie potrzeba doszukiwać się w mozolnych 
wywodach sensu politycznego i społecznego. To 
poeta na wskroś polityczny i właśnie dlatego 
dziwimy się, że wciąż taki pasjonujący. Bo zda
wałoby się, że utwory poświęcone zagadnieniom 
politycznym, aktualnym w chwili ich powsta
nia, tracą na znaczeniu, gdy dane kwestie poli
tyczne przebrzmiały. Nawet szczytne hasła wol
ności i sprawiedliwości mogą nużyć podawane 
zbyt natarczywie, oparte na zbyt już od nas od
ległych faktach dziejowych albo ujęte - w na
szym rozumieniu rzeczy - zbyt prostodusznie 
i naiwnie. Bo myśmy już dowędrowali do tak 
przemądrze zawiłych pojęć i określeń wolności! 
Myśl nasza, zaprawiona we wszelkich figlach 

ł 

I 

' 

i spekulacjach, wie, że wolność to przyjęcie ko
nieczności, że nie istnieje wolność absolutna; że 
wolność człowieka kończy się tam, gdzie się za
czyna interes drugiego człowieka; że niepodleg
łość i suwerenność znaczy albo - być ośrod

kiem dyspozycji i podmiotem dziejów, albo nie 
być ośrodkiem dyspozycji i podmiotem dziejów; 
że czasem zniesienie jakiejś niewoli wydaje się 
odebraniem wolności, a czasem wolność szumnie 
ogłoszona miewa posmak ucisku; że zresztą sa
mo przyrodnicze prawo przyczynowości stawia 
naszą wolność pod znakiem zapytania - i tak 
dalej, a dalej. Tymczasem Schiller łaknie i po
żąda wolności w sposób fanatyczny, żywioło

wy, absolutny. Nie zna granic, warunków ani 
filozoficznych paktów z pojęciem wolności. On 
to wkłada wszak w usta Posy bluźniercze pra
wie słowa: „Bóg raczej patrzeć woli na złego 
swawolę, byle wolności nie ująć stworzeniu!" 

I doprawdy nie wiem, czym się to dzieje, 
że ten „wzruszający obłąkaniec wolności", jak 
Schillera nazywa Goethe, tak nas dotąd pory
wa i podbija. Ze nie stało się z nim, jak z wie
lu znakomitymi pisarzami, czytanymi po cza
sach dla całkiem inrtych wartości niż te, dla 
których pragnęli być czytani. Czyż na przykład 
w Don Carlosie nie powinien by zblaknąć kon
flikt władzy absolutnej z ludzką potrzebą wol
ności? Czy nie powinien by się tu wybić na 
pierwszy plan dramat osobisty dumy, przyja
źni, zazdrości i miłości? Nie! W dalszym ciągu 
wstrząsać nami będzie nade wszystko sławny 
dialog markiza Posy z Filipem II, a właściwie ta 
ogromna tyrada o wolności, zgoła nie „realisty
czna" w naszym pojęciu tego słowa. Zdawałoby 
się, że zwłaszcza u nas, w krajach demokracji 
ludowej i zniesienia władzy człowieka nad czło-



wiekiem, że zwłaszcza dla nas powinno to 
brzmieć jak zetlała egzaltacja w staroświeckim 
już guście. A słuchałam tej sceny w Weimarze 
z niesamowitym przejęciem i łzami z oczu pły
nącymi. I teraz, gdy odczytuję to na przemian 
w oryginale i w natchnionym przekładzie ma
kowiczówny, czuję to samo wzruszenie i łzy sa
me mi płyną. I przestaję być sobą, jestem 
Schillerem-Fosą. 

Szkice z podróży 
Warszawa 1956. 

VALLADOLID 24 czerwca 1559 r. 

Ani całkowita bezradność, ani strach, ani 
rozterki sumienia nie dokuczały im tak jak ten 
smród coroz, który ich straszliwie oszałamia!, 

gdy tak szli między falującym, rozszalałym tłu
mem. Owe corozy, dla hańby założone kołpaki 
w kształcie stożków, z wymalowanymi na nich 
diabłami i językami ognia, czuć było stęchlizną 
dużo straszniejszą niż grobowy smród wię

zień. („.) Mniej już karnawał przypominały 

mordaza - !meble wtłoczone w usta, które z 
najbardziej zatwardziałych kacerzy robiły po
~ulne, syte pytony. Trzeba było przecież zapo
biec, by nie rozmawiali z otoczeniem, by nie 
qawali świadectWa swym bezbożnym, zuchwa
łym wierzeniom. („.) Karnawałowy pochód 
szedł nieprzerwanie. Tłum krążąc dookoła poka
zywał sobie skazanych, przechodził bocznymi 
uliczkami, by znowu być jak najbliżej prowa
dzonych. Tu i tam widziało się trumny ze zwło
kami kacerzy, którzy zmarli w czasie przesłu
chania. Najprzedniejsi ze szlachty nosili je na 
ramionach, żądni tylko tego, by ich król zauwa
żył. W oczach ich malowała się zawiść i zacie
kłość, walczyli o pierwszeństwo, nic więc dziw
nego, że często autodafe bywało zakłócane bój
ką. W innym miejscu, tuż przed urzędnikami 
Inkwizycji jadącymi na udekorowanych mu
lach, niesiono podobizny zbiegłych i osądzonych 
zaocznie kacerzy, bo nawet i ich cienie musiały 
być spalone. („.) Pochód skierował się teraz w 
lewo, stłoczony w wąskim przejściu, nad któ
rym dwa dziwacznie rzeżbione wykusze styka
ły się niemal z sobą nad głowami przechod
niów. Każdy wyciągał szyję. Każdy chciał roz
poznać króla pomiędzy innymi dostojnikami 



tam, w oddali. El Rey Nuestro Seiior, El Rey 
Don Felipe, młody, pobożny król, gdy tylko 
wyrok zostanie odczytany, będzie się rozkoszo
wał skruchą trzech skazańców, t r iumfem wia
ry. Przed nimi stał stos, wielka atrakcja motło

chu, stos, który nie mógł już być triumfem dla 
tych wyrafinowanych ludzi, stawiających dog
maty, wyżej niż przysmażaną krew. ( ... ) Króf 
złożył przysięgę przy ołtarzu na ręce wielkie
go inkwizytora, Fernando de Valdesa, arcybi
skupa Sewilli. W tym czasie wszystko wydawa 
ło się martwe, jedynie dymy kadzideł i języki 
ognia na żółtych świecach żałobnych nie:(:nacz
nie się poruszały; król wyciągnął miecz, który 
nie zadrżał nawet, twarz króla była jak z wo
sku. Fioletowa postać cofnęła się, narzucon.a 
na nią komża trzepotała na wietrze, a tłum 

swoim głuchym „amen" akompaniował donoś
nym, choć przerywanym przez wiatr; słowom 
przysięgi wygłaszanej przy każdej z czterech 
stron placu. Potem słychać już było tylko fre
netyczny okrzyk: „Viva El Rey!" Krzyk ten 
wznosił się ponad krzyże i halabardy, i ponad 
zielony krzyż na ołtarzu, którego przez całą noc 
strzegli dominikanie, i ponad owinięty czarną 
tkaniną krzyż żałobny, i ponad błazeńskie mi
try i zielone krzyże skazańców, którzy siedzieli 
na najwyższych stopniach trybuny, wznosił się 
wzdłuż balkonów z powywieszanymi na nich 
reposteros; siedziały tam szlachetne damy 
i mieszczki poruszając nieustannie wachlarza
mi. Potem krzyk odbity koncentrycznie zwró
cił się ku lekko pochylonej postaci z łańcuchem 
orderu Złotego Runa na piersiach. Z odsłonię
tymi jasnymi włosami, odziany w ciemny aksa
mit, król stał pod perystylem ratusza, tuż przy 
środku balustrady, na której trzepotały na wie-

trze czerwono-żółta flaga i czerwony~ oznaczo
ny krzyżem, proporzec Inkwizycji. Król dy
skretnym ruchem podziękował tłumom, potem 
cofnął się i stanął w pewnej odległości od świ
ty. ( ... ) 

Odczytywanie wyroków było raczej mo
notonne: grzywny, konfiskaty (przy których 
skarbnik koronny ostrzył sobie zęby), biczowa
nie, galery, kara więzienia z obowiązkiem nie
ustannego noszenia sanbenito, kary moralne dla 
w pełni wyrażających skruchę luteranów i kal
winów. Tłum zaczął już robić zakłady co do ko
lejności, w jakiej owi trzej zatwardziali będą 
się załamywać przy torturowaniu, co do stop
nia doskonałości stosowanych tortur i co do te
go, jaki koniec każdego z nich czeka. Pow
szechna wściekłość na krnąbrnych kacerzy ła
godzona była nadzieją, że ujrzy się ich w pło
mieniach bez wstępnych tortur z duszeniem 
włącznie. Dopiero wtedy, gdy Eleonora de Cis
neros przeszła ku przodowi i gdy usłyszała nad 
sobą piskliwy głos sekretarza, widowisko stało 
się znowu centrum ogólnego zainteresowa
nia. ( ... ) Fernando de Cisneros, ku wielkiemu 
zdziwieniu czterech czy pięciu stojących za kró
lem szlachciców, wysuną! się szybko ku przo
dowi i owijając się mocniej płaszczem, głośno, 
władczym tonem powiedział: - Chyba nie za
służyłem sobie u waszego majestatu, by w tak 
niegodny sposób traktowano wykształconego 

~aballero oraz spokrewnioną ze mną kobietę . 

Było to niesłychane naruszenie etykiety, ale Fi
lip uważał się tego dnia za sługę bożego i każ
dą próbę usprawiedliwienia się przyjąlby chyba 
życzliwie. Od urodzenia jąkał się, w trochę nie
kszt~ltnej, atletycznej szczęce i w mięsistych 
wargach trudno mu zwykle przychodziło for-



mułować słowa, a jednak teraz, zanim któryś 
z dworzan otrzasnął się z przerażenia, miał już 
odpowiedź gotową. Zdecydowana postawa tam
tego sprawiła, że i on stal się zdecydowany, 
tym bardziej, że myśl miał zawsze bystrą, a tę 
wadliwą, skąpo wymierzoną mowę należało w 
znacznej mierze przypisać reakcjom na służal
cze i dyplomatyczne otoczenie, obsypujące go 
uprzejmościami, o których zawsze myślał, że 

odnoszą się do jego ojca. 
- Gdyby mój syn był kacerzem - powie

dział - to sam, · własnymi rękoma, nosiłbym 
drewno na stos dla niego. 

- Ale nie wolno stawiać go z kneblem w 
ustach pod pręgierzem! 

- Widać na to zasłużył. ( ... ) Filip II był nie 
tylko pobożnym dogmatykiem, był także arty
stą, choć teatr w jego kraju znajdował się jesz
cze wtedy w opłakanym stanie. To swoje pierw
sze autodafe wyobrażał sobie jak Sąd Ostatecz
ny z niewidocznym archaniołem Michałem, któ
ry błyskawicami serca ludzkie będzie nawracał 
nawet wtedy, gdy nikt się już nawrócenia nie 
będzie spodziewał. („.) Kat, którego nazywano 
Luis de J esus dostał polecenie wykonania wzo
rowo swej pracy. Tym razem nie wolno mu by
ło stosować powolnego duszenia, w którym 
hiszpańscy kaci byli takimi mistrzami i co sta
nowiło podstawę- ich dochodów, bo można się 
było wykupić, płacąc dziesięć pesetów za każ
dą minutę sRrócenia tortury. Pierwsze autoda
fe przed młodym królem winno być wykonane 
pokazowo, aż do finału. Do dwóch słupów bez 
żelaznych obręczy przytroczono Antonia de 
Herrezuela i Juana Sancheza. Pomimo najbar
bardziej przemyślanych środków ostrożności 

skazańców kilkakrotnie dosięgły kamienie, tak 



samo jak i dominikanów, którzy do ostatniej 
chwili starali się ich nawrócić. W stłoczonym 
tłumie byli także w gorącej wodzie kąpani, któ
rzy za wszelką cenę chcieli widzieć krew przed 
rozpaleniem ognia; inni bardziej szlachetni, obo
zowali dookoła stosu zajadając olla podrida 
i owoce. Zapach ich był dla skazańców taką 
samą udręką nie do zniesienia jak woń smro
dliwego powietrza. Ci szlachetni liczyli na pal
cach, jakie to rozkosze ich jeszcze czekają: uro
czysty wjazd króla, walka byków (przed kilku 
laty papież zakazał walki byków i dlatego ta 
właśnie miała się odbyć z wielką okazałością), 
piękne ognie sztuczne, dwie msze pontyfikalne, 
spalenie trzech kacerzYi, z czego dwóch żyw
cem, a po południu jeszcze biczowanie jadących 
na mulach przez ulice delikwentów! 

Simon V estdijk 
Piąta pieczęć 

Przekład: 

Maciej Chełkowski 
Warszawa 1970 r. 



Pierwsze realizacje 
„Don Carlosa" 

na scenach polskich 

„Don Carlos" był pierwszym utworem 
Schillera granym na ziemiach polskich. Pokaza
ła go trupa niemiecka w Warszawie 14.IX. 
1793 r. 

Pierwsza polska prezentacja dramaturgii 
niemieckiego poety nastąpiła 21.I.1803 r. Teatr 
Narodowy Wojciecha Bogusławskiego wystawił 
„Zbójców" pt. „Rabusie". Drugim z kolei dzie
łem Schillera, które weszło na scenę warszaw
ską, był „Fiesko" (1818 r.) Obydwa przedsta
wienia nie spotkały się z dobrym przyjęciem 
publiczności ani krytyki. 

Największe zasługi w zapoznaniu społe

czeństwa polskiego z dramaturgią Schillera ma 
Jan Nepomucen Kamiński, wielkich zasług dy
rektor sceny lwowskiej. W teatrze lwowskim 
pokazano po raz pierwszy „Intrygę i miłość"; 

w repertuarze byli „Zbójcy", „Maria Stuart", 
„Oblubienica z Messyny", „Dziewica Orleań

ska", „Wallenstein" oraz „Wilhelm Tell". W ro
ku 1828 zagrano „Don Carlosa". 

Jednak prapremiera polska „Don Carlosa" 
odbyła się (wg. Karola Estreichera „Teatra w 
Polsce", t. I, st. 211) w Krakowie w r. 1818 w 
wykonaniu trupy Karola Bauera, ściągniętej 

przez twórcę stałego teatru w Krakowie Jacka 
Kluszewskiego. 

W styczniu 1866 roku odrodzony teatr kra
kowski, pozostający pod dyrekcją A. Skorupki, 
przy cichej już współpracy Stanisława Koźmia
na wystawił „Don Carlosa" w nowym tłuma
czeniu M. Budzyńskiego. W. Rapacki grał Fili
pa II, F. Benda - Don Carlosa, B. Ladnowski -
Dominga, Deryng - Posę, H. Modrzejewska -
Księżniczkę Eboli, A. Hoffmann - Elżbietę. 

Przedstawienie upamiętniło się jako jedno 
z pierwszych scenicznych spotkań dwóch wiel
kich rywalek. Recenzent „Czasu" zanotował: 

„Gra p. Modrzejewskiej w roli Księżniczki Ebo
li, mianowicie w scenie z Królową, dosięgła wy
sokości artystek burgowego teatru w Wiedniu. 
Rola Królowej Elżbiety oddana przez pannę 

Hoffmanównę była również bardzo wiernym 
odbiciem uczuć miotających żoną i kochanką, 

walki między obowiązkiem i nieprzepartym po
ciągiem serca". 

W Warszawie po raz pierwszy zagrano 
„Den Carlosa" w Teatrze Wielkim 28.11.1874 r. 
w tłumaczeniu N. Sokołowskiej i K. Frytschego 
na benefis Heleny Modrzejewskiej (Eboli). Fi
lipa II grał J. Królikowski, Markiza Posę -
B. Leszczyński. 

Józef Kotarbiński w swoich zapiskach re
pertuaru warszawskiego tak zanotował pod da
tą 1874 r . : 

„Strasznemun okaleczeniu przez cenzurę 

uległ Schillera „Don Carlos", grany w tym ro
ku na benefis Modrzejewskiej. Pomysł wprowa
dzenia na scenę tej tragedii liberalizmu był 

przedwczesny. C.enzor wykreślił wszystkie pło
mienne i wolnomyślne tyrady Markiza · Posy, 
który wskutek tego plątał się na scenie · w spo
sób niejasny i niezrozumiały. Nic dziwnego, że 
idealny dramat miłości infanta hiszpańskiego 



do macochy, dramat aspiracyj liberalnych kró· 
lewicza, którego ojciec tyran prześladował, dra4 
mat fikcyjnie przetworzony przez poetę ze 
zwyklym u niego lekceważeniem prawdy dzie
jowej - dramat pełen poetycznego liryzmu, 
oparty na romantycznym kontekście ideału 

i rzeczywistości - nie mógł wypasc na scenie 
naszej interesująco wskutek okrutnych ampu
tacyj". 

Józef Kotarbiński wprowadził „Don Carlo
sa" na nową scenę krakowską (obecnie Teatr 
im. Słowackiego) w pierwszym sezonie swej 
dyrekcji, w maju 1900 r., wykorzystując nowy 
poetycki przeklad Jana Kasprowicza. W książ
ce Kotarbińskiego „W służbie sztuki i poezji" 
taką znajdujemy relację: 

„W recenzji o tym przedstawieniu, pomie
szczonej w „Czasie" ... stwierdzał K. M. G. (Gór
ski), że teatr krakowski zrobił wiele dla dzieła 
Schillera ... Całość - według krytyka - wypa
dła w tonie szlachetnym, dekoracje i kostiumy 
były wierne i malownicze. Pierwsze przedsta
wienie trwało 6 godzin prawie, skończyło się 

o 1 w nocy, jednakże publiczność dotrwała na 
miejscach. W roli tytułowej Michał Tarasie
wicz rozwinął swój dar poetycznej interpreta
cji, był rzewny w scenach uczuciowych, ener
giczny, bez przesady, w momentach dramaty
cznych. W roli Filipa II Ludwik Solski wydobył 
przede wszystkim głębszą treść uczuć ludzltj.ch, 
walk, uczuć ojca i zazdrosnęgo męża; ja grałem 
rolę Markiza Posy, według krytyka „wydoby
wając w deklamacji akcenta demokratyczne". 
Przeklad Kasprowicza dobrze uwydatnił, w 
wierszu rytmicznym, ton i odczucie oryginału." 

W przekladzie Kasprowicza zagrały war
szawskie Rozmaitości „Don Carlosa" w r. 1910 

na benefis Józefa Sliwickiego, grającego rolę 

tytułową. Pierwsze dwie sceny wykonano w 
przekladzie Adama Mickiewicza. „Całość, gwoli 
prędkiego wykończenia sztuki - wspomina Jan 
Lorentowicz - okrojono o jedną piątą. Ogólny 
ton przedstawienia był poprawny... Przedsta
wienie zeszło z afisza po dwunastu przedstawie
niach, co w owych czasach nie było uważane 
za niepowodzenie". 

W r. 1910 m. in. grali: M. Przybyłko-Po
tocka - Elżbietę, H. Marcello-Palińska - Księ
żniczkę Eboli, B. Ładnowski - Filipa II, S. No
wicki - Markiza Posę. 

Przedstawienie „Don Carlosa" w r. 1932 
wyreżyserował Emil Chaberski, scenografię 

opracował J\arol Frycz. Po raz pierwszy wyko
rzystano specjalnie dla Teatru Narodowego 
przygotowany przekład przez Kazimierę Iłłako
wiczównę. W rolach głównych wystąpili: M. 
Malicka - Elżbieta, Z. Lindorfówna - Księż

niczka Eboli, L. Solski - Filip II, J. Osterwa
Don Carlos, J. Węgrzyn - Markiz Posa. 

W dotychczasowych przedstawieniach utwo
rów Schillera na scenach Polski Ludowej naj
ambitniejsze osiągnięcia ma Emil Chaberski, 
który w maju 1953 r. dał w Szczecinie z mło
dzieżą aktorską nową wersję swej inscenizacji 
„Don Carlosa" (w dziewiętnastowiecznym tłu

maczeniu K. Goniewskiego), opracowawszy 
tekst dramaturgicznie wspólnie z W. Lachnit
tem. Edward Csató w swojej ocenie spektaklu 
tak pisał: „Skróty przeprowadzone są konsek
wentnie, nie gubią żadnego ważnego dla akcji 
momentu i pozwalają spektaklowi rozwinąć się 
zdecydowanie w kierunku dramatu polityczne
go. Wielką wartością przedstawienia są dekora-



cje. Widać w nich mistrzostwo znakomitego 
znawcy tajemnic sceny - Karola Frycza". 

Chaberski wystawil później, też z Fry· 
czem, w Szczecinie „Wilhelma Tella", a następ• 
nie w Lodzi, w Teatrze im. Jaracza, znowu 
„Don Carlosa". 

Opracowano na podstawie artykułu 
Don Carlos na scenach polskich 
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