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W ciasnym kręgu zwęża się umysł, wraz 
z wielkimi celami rośnie i człowiek 

Fr. Schiller 

Fryderyk Schiller urodził się 10 listopada 1759 r. w Marbach, Witten
bergii i otrzymał na chrzcie imiona Johann Christoph Friedrich. Ukoń
czył medycynę w akademii wojskowej i został felczerem pułku gre
nadierów w Stuttgardzie, gdzie napisał „Zbójców" wystawionych w te
atrze mannheimskim. W Stuttgardzie powstała również pierwsza wer
sja „Intrygi i miłości" oraz „Sprzysiężenia Fieska". Od r. 1783 Schil
ler podejmuje pracę nad „Don Karlosem", którą kończy w r . 1788. 
Prapremiera „Don Karlosa" odbyła się w tym samym roku na scenie 
teatru mannheimskiego. W r. 1789 Schiller zostaje profesorem historii 
na uniwersytecie w Jenie. Za „Zbójców" i „Don Karlosa" otrzymuje 
tytuł honorowego obywatela republiki francuskiej w r. 1792. Ze współ
pracy z Goethem rodzą się epigramaty „Ksenie". W latach 1797-1799 
Schiller współuczestniczy w kierownictwie teatru weimarskiego, kończy 
trylogię „Wallenstein". W latach 1800-1802 powstają „Maria Stuart", 

Dziewica orleańska" i Narzeczona z Messyny". W r. 1803 Teatr Na
~odowy w Warszawie '~rowadzony przez Wojciecha Bogusławskiego 
prezentuje polską prapremierę „Zbójców" pt. „Rabusie". W r. 1804 
Schiller ogłasza „Wilhelma Tella" i pracuje nad (niedokończonym) dra
matem „Dymitr" - o rosyjskim Dymitrze Samozwańcu. 9 maja 1805 r. 
umiera w Weimarze. 

4 

Dr. Jan Chodera 

FRYDERYK SCHILLER 
Fryderyk Schiller był spóżnionym reprezentantem rewolucy jnego 

prądu literackiego „Burzy i Naporu" a następnie obok Goethe,~o naj
wybitniejszym przedstawicielem niemieckiego klasycyzmu. Okres twór
czości Schillera to jednocześnie okres przygotowywania, realizacji 
i zmierzchu Rewolucji Francuskiej. Ideały Rewolucji, idee „wolności", 
równoścl i braterstwa" były też i pozostały niezmiennie ideałami Schil
lera, ale realizację tych idei wyobrażał sobie poeta inaczej , niż fran
cuscy rewolucjoniści. Nie przemoc, nie przelewanie krwi, lecz rozpow
szechnianie idei, wychowanie człowieka, ewolucja moralności całej 

ludzkości miały dać człowiekowi szczęście, doskonałość, wolność i god
ność, miały rozwiązać wszystkie sprzeczności i konflikty . 

Już w „Zbójcach" bohater splamił idee walki o wolność przelaną 

krwią i bezprawiem i - poznawszy swój błąd - oddał się w ręce 

sprawiedliwości, a bohater „Fieska", obaliwszy rządy tyrana, sam 
sięgnął po władzę i zginął z rąk republikanina Verriny. Przebieg i re
zultaty Rewolucji Francuskiej jakby potwierdziły obawy Schillera, to
też w dramatach klasycystycznych wysuwa się na pierwszy plan nie 
idea wolności jako cel działalności bohatera, lecz sama jego działal

ność, czyli droga do wolności, zagadnienie winy, ekspiacji, zagadnienie 
przywrócenia równowagi między wzniosłym celem a postawą bohatera. 
Smierć zadana Wallensteinowi , Marii Stuart i Joannie d'Arc, oczysz
cza ich z winy, przywraca im godność, przemienia ich w bohaterów 
tragicznych. 

Idealistyczna wiara poety w możliwość realizacji idei wolności -
równości i braterstwa bez rozlewu krwi i przemocy znalazła swoje 
odbicie w optymistycznym tragizmie dramatu „Intryga i miłość" oraz 
„Don Karlos". Ofiara jednostki, złożona w walce o wolność, wolność 
indywidualną, społeczną, narodową polityczną, czy też wolność wyz
nania i wolność sumienia, jest sama w sob ie tragiczna, ale przyczynia 
się do realizacji idei wolności. Ferdynand i Luiza w „Intrydze" umiera
ją, ale odnoszą zwycięstwo nad dworem, świadoma ofiara markiza Pozy 
w „Don Karlosie" wyzwala męstwo i odwagę Infanta, ofiara Don Kar
losa zaś - następcy tronu - każe wierzyć w upadek przemocy, gdyż 
markiz, umiał zdobyć serce króla Filipa. Przemawia z tej koncepcji 
pewnego rodzaju polityczny mesjanizm: przez ofiary jednostek ma na
stąpić wybawienie polityczne ludzkości. 
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„Don Karlos" by ł ostatnim dramatem z okresu „Burzy i Naporu", 
ale wykazywał już wyraźne klasycystyczne tendencje uwidaczniające 

się w patosie, w figurach retorycznych, w zastosowaniu wiersza bia
łego, przede wszystkim zaś w postawie bohaterów, pełnej godności oraz 
w świadomym ich działaniu. Scena jest trybuną z której przemawia pi
sarz i z której poprzez swoich bohaterów kształtuje świadomość spo
łeczeństwa. 

Dramat „Don Karlos" nie jest jednolity. Widoczne są etapy pięcio

letniej pracy poety nad tym dziełem, wyczuwalna jest zmiana pier
wotnej koncepcji tragedii. Schiller przekształcił pierwotny dramat 
rodzinny - miłość Don Karlosa do macochy - w dramat polityczny 
- zabiegi markiza Pozy o wysłanie Don Karlosa do Flandrii oraz 
o uzyskanie zaufania króla Filipa. Przeobrażenie to dokonuje się na 
płaszczyźnie przyjaźni mianowicie wyoksponowanej i tragicznej przy
jaźni markiza do Don Karlosa i nie mniej tragicznej przyjaźni Króla 
Filipa ao Markiza. Wszystkie zabiegi markiza, jego przyjaźń, podpo
rządkowane są podstawowemu celowi skierowania Infanta na drogę 

walki o wolność. Cztery tragiczne wątki akcji są nierozerwalnie ze
spolone szeregiem intryg i ukrytych planów, ich uboczność sprawia, 
że akcenty przesuwajq się z Don Karlosa na markiza Pozę, na króla 
Filipa, aby wrócić do Don Karlosa. 

Na początku dominuje pierwotny wątek rodzinny. Przyjaźń markiza, 
pełna godności postawa królowej wypierają egoistyczną miłość Infanta 
do królowej na rzecz miłości do ludzkości. Przyjaźń i zaufanie do mar
kiza składa markiz Poza wraz z własnym życiem na ołtarzu wolności. 
Przez skierowanie podejrzeń króla na siebie oddaje życie za przyja
ciela, którego bohaterski czyn markiza przeobraża w człowieka doj
rzałego, mężnego, świadomego i przygotowanego do wykonania wiel
kich czynów i do ofiary, której uniknąć już nie może, gdyż ciemne 
moce inkwizycji skierowały króla na drogę zemsty i walki z wolnością . 

Schiller nie odtwarzał postaci historycznych lecz tworzył je, czyniąc 
je przedstawicielami swoich idei. Znamienne jest, że Don Karlos Schil
lera wyparł z świadomości ludzkiej historycznego Don Karlosa, podob
nie jak Wallenstein, Maria Stuart, Joanna d'Arc - ich historyczne 
pierwowzory, legendarny zaś Wilhelm Tell stał się niemal historycz
nym bohaterem Szwajcarów. Nie tylko popularność dramatów Schil
lera przyczyniła się do tego, lecz przede wszystkim zawarta w nich 
idea wolności oraz nierozerwalnie z nią związana idea godności czło

wieka, których uosobieniem były te postacie. Dlatego też oklaskiwano 
demonstracyjnie, gdy nad Niemcami zapadła faszystowska noc prze
mocy, wielki dialog o wolności między królem Filipem a markizem 
Pozą, hitlerowska cenzura zaś skreśliła słowa apelu, skierowane do 
króla. 

Jan Chodera 
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FILIP Il 
portret de la Cruz 
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Filip II król Hiszpanii 

Elżbieta Valois, jego małżonka 

Don Kar los, następca tronu 

- Józef Czerniawski 

Hanna Balińska 
Bożena M iefiodow 

Maciej Staszewski 

OS OBY: 

Księżna Olivarez, ochmistrzyni dworu - Marta Sobolewska 

Margrabina Mondecar 

Księżniczka Eboli 

Hrabina Fuentes 

Margrabia Posa, grand hiszpański 

Reżyseria: 

Jan Perz 

Kontrola tekstu: 

Halina Lewandowicz 
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Hanna Balińska 
Bożena M iefiodow 

Maria Ejnik 

Bożena Borzymska 

- .T erzy Korsztyn 

Opracowanie muzyczne: 

Włodzimierz Jarmołowicz 

Asystent reżysera: 

Bożena Borzymska 

Książę Alba, grand hiszpański 

Hrabia Lerma, grand hiszpański 

Książę Feria, grarid hiszpański 

Don Rajmund de Taxis, 

Ryszard Machowski 

Antoni Chętko 

Kazimierz Woźniak 

grand hiszpański Jan Szulc 

Ojciec Domingo, kapelan królewski Janusz Mirczewski 

Wielki Inkwizytor Hiszpanii - Konrad Wawrzyni·'.lk 

Mercado - Karol Hruby 

Paź królowej Maria Kowalówna 

Oficer Henryk Wójcikowski 

Zakonnicy, żołnierze * * * 

Scenografia: 

Józef Zboromirski 

Przedstawienie prowadzi: 

Julian Zagwojski 
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Dr. Stefan Pieczara 

Hiszpania w 
i Don 

epoce Filipa 
Karl osa 

II 

Występki, błędy i wady ludzi rzeźbi się w brązie, podczas gdy ich 
zalety i cnoty są pisane na piasku czy przemijających falach _ po
wiedział jeden z bohaterów szekspirowskich. I rzeczywiście w „Don 
Karlosic" Schillera poznajemy Filipa II, króla Hiszpanii od strony 
negatywnej. Tak nakazywał autorowi imperatyw dramatu romantycz
nego walki bohatera przeciwko tyranii monarchów. Przedstawić Filipa 
II jako tyrana nie jest wcale trudno. Nie trudno jest również przed
stawić Don Karlosa jako ofiarę zbrodniczych zamierzeń ojca. w rze
czywistości zalety Filipa II pisane były na -piasku: zacierają się, pra-

IO 

I? rojek t 
kostiumu 

POSA 

wie ich nie widać w dziele Schillera chociaż w rzeczywistości nie 
był on aź tak zły jak go przedstawia poeta romantyczny niemiecki. 

Filip II urodził się w roku słynnego Sacco di Roma w 1527, zaś 

w r. 1556 objął rządy po ojcu i sprawował je aź do roku 1598. Histo
rycy nie skąpią mu epitetów dobrego organizatora państwowego , przy
pisują mu zręczność, zaciętość, nadzwyczajną pracowitość, dar prze
widywania, dyplomatyczność oraz podkreślają jego fanatyzm religijny 
i ideologiczny. Oparłszy się na religii katolickiej pojętej na swój spo
sób zwalcza per fas et nefas reformację, duchowieństwo stanowi dla 
niego siłę policyjną państwa i oparcie polityczne w dążeniu do utrwa
lenia spoistości monarchii rozciągającej się na dwie półkule. 

W 1557 r. odnosi zwycięstwo nad Francuzami pod San Quintin. Anty
francuskie nastawienie Filipa ma początek w wojnach Karola V i bit
wą pod Pawią w 1525 r., podczas w Sacco di Roma oraz w walce 
z Henrykiem IV pod koniec swoich rządów. 

Odnosi świetne zwycięstwo w bitwie pod Lepanto w 1571 r. nad 
Turkami. Organizuje tak zwaną „niezwyciężoną armadę" i ponosi klę
skę w 1588 r. dając przez to Anglii możliwość panowania na morzu. 

I? rojek t 
kostiumu 

EBOLI 

Il 
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ELŻBIETA VALOIS 
portret de Coello 

ć:krutna walka w dz:edzinic idcologiczno-~cLgijncj w IIi3zpa:iii, 
plonące stosy, nowe pochodnie Ne1ona XVI wieku złożone z herety-· 
ków i reakcjonistów działających na szkodę państwa, przepełnione 

lochy więzienne, sądy kapturowe świętej inkwizycji ·- oto niektóre 
obrazy machiny rządowej monarchii Filipa IL 

W XV wieku Hiszpania zaczęła swój rozwój przyśpieszony, osiąg

nęła apogeum swojej sławy i potęgi , wiek ten jest zarazem początkiem 
walki jednostki o swoje prawa, o samodzielność, o wolność myślenia, 
a wiek XVI to wiek Odrodzenia w historii ludzkości, w sztuce, w li
teraturze. Wiek XVI w Hiszpanii to wielcy reformatorzy Don Inigo 
de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesus. 

Filip II to świetny organizator państwa hiszpańskiego. Wobec na
wały tureckiej i wobec herezji angielskiej i flamandzkiej, uzurporował 
sobie prawo i tytuł strażnika czystości ideologicznej katolicyzmu. Każ
dy kto nie zgadza się z jego tezami jest wrogiem i jako taki powinien 
ponieść zasłużoną karę. Kto nie zgadza się z ideologią głoszoną przez 
władcę będzie odsądzony od czci i dóbr doczesnych, a nawet miejsca 
w raju przez usłuż1•, eh faworytów królewskich. 

Oókryc:ie Ameryki czyni z Hiszpanów konkwistadorów, ludzi brutal
nych, nieczułych na ból i cie rpienie drugich. Liczne podboje, szukanie 
przygód sprawiają, że Hiszpan opuszcza kraj rodzinny, wzbogaca się 

w Nowym świecie, przywozi bogactwa zza oceanów i zaniedbuje gos
podarkę narodową. Stąd upadek przemysłu, rolnictwa, stąd liczne gru
py darmozjadów i żebraków. Kraj poczyna powoli chylić się ku upad
kowi. 

Filip II jest człowiekiem bezwzględnym, dążącym do utrzymania 
w godności państwa i wzrostu jego potęgi. W yrazem tej bezwzględ

ności jest pośw ięcen ie własnego i jedynego syna Don Karlosa dla 
ciobra państwa. To on powiedział, że gdy tego będzie wymagał inte
res państwowy sam będzie zapalać stos dla swego syna i spełnił 

to w stosunku do Don Karlosa, zmarłego w lochu więziennym w 1568 r. 
Historycy potępiają go w epitetach jak najbardziej wyszukanych, 

mimo że jest typowym mężem stanu na miarę władcy renesansowego. 
Nigdy nie nadużył swej władzy monarszej dla celów dynastycznych 
czy osobistych. Poświęcił całe swoje życie dla rozwoju państwowego. 
Patrzył w daleką przyszłość i ta dalekowzroczność zabiła w nim uczu
cia ludzkie, ojcowskie i rodzinne. Podobnie jak u kardynała Richelieu, 
Filip II nie waha się posyłać na stos tysięcy ludzi za to, że myślą ina
czej niż tego wymaga chwilowa racja stanu. Tymczasem jego syn 
zepchnięty do roli manekina i nadzwyczaj chorowity, buntuje się prze
ciwko ojcowskiej tyranii. Nie stanowił ideału dla ojca. Jest impul
sywny, nieobliczalny , nerwowy, nie nadający się do rządzenia pań

stwem i dlatego Filip II wyrachowany kalkulator nie chce powierzyć 
mu władzy państwowej. 
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bon Kar1os chdał być władcą Niderlandów, ale Filip II wys1ał tarń 
pacyfikatora księcia Albę, który zgniótł powstanie topiąc przeciwników 
i reakcjonistów państwowych w morzu krwi. A zbrodnia, morderstwa, 
zabójstwa, bratobójstwa są częste w wieku Iwanów Groźnych, Fili
pów II czy dożów weneckich. Czymże wobec tego jest młodzieńcza, 

naiwna, impulsywna miłość Don Karlosa do młodej, nadobnej, pełnej 

czaru i uroku kulturalnego macochy Elżbiety de Valois? 
Królowa ta wnosi trochę świeżego powietrza w duszne, nudne, pełne 

hipokryzji życie na dworze hiszpańskim. Wnosi trochę polotu poetyc
kiego, radość do zamku o zimnych murach, ponurych i ciemnych jak 
czeluści pieca, w których wygasł ogień. I jeszcze jedno, zdaniem Schil
lera, władza demoralizuje człowieka i czyni z niego potwora. Depra
wuje jego serce. I zakończmy zdaniem markiza nasze refleksje: „czyli 
hartu swego mój Karol dosyć pewny jest, aby mógł zuchwale oprzeć 
się zbyt kuszącej majestatu chwale? Karolu, niezmierzona przepaść 

cię oderwie od śmiertelnych grona, gdy na tron wstąpisz.„ Ludzkość, 
która jeszcze dzisiaj szepce ci do ucha czułe słówka czy miota na cię 
obelgi, jutro ci się zaprzeda, gdyż będziesz miał władzę i skruszy się 

u twych stóp jak przed Bogiem. A wtedy współczucie zgaśnie w twej 
duszy na zawsze wraz z cierpieniem, a wszelka cnota straci hart 
w rozkoszach„. Znajdziesz pochlebców o każdej dnia godzinie". 
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„ Wierz mi, nie w bajce tylko, 

lecz jest i na świecie 
źródło wiecznej młodości. 

Spytasz gdzie? W poecie. 

FR. SCHILLER 

t<ierownik administracji w Olsztyn!~ 

ANDRZEJ SZADZIEWSKI 

Kierownik techniczny 

PAWEŁ CHŁOSTA 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ * perukarskiej: ALFONS DOMICZEK * stolar
skiej: ARKADIUSZ BOGDANOWICZ * ślusarskiej: ANTONI LEWAN
DOWSKI * malarskiej: EDMUND GIECZEWSKI * modelarskiej: STA
NISŁAW PRENSKI * tapicerskiej: WIKTOR JANKOWICZ * szewskiej: 

JAN MURAWSKI 

Główni elektrycy 

TADEUSZ GEREJ, MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Kierownik działu akustycznego 

HENRYK KOZŁOWSKI 

Brygadierzy sceny 

JÓZEF CHUDZINSKI, ANTONI ISZORA, KAZIMIERZ JURGIN 

Szkice kostium6w: 

JÓZEF ZBOROMIRSKI 



Redakcja programu 
BOHDAN DZITKO 

Organizator widowni w Olsztynie 
ZENON LEWANDOWICZ 

(tel. 66-44, 39-15) 

Kasa czynna od godz. 10 do 13 od 16 do 19 

Kierownik administracji w Elblągu 
STANISŁAW MACIEJAK 

Kasa teatralna czynna od godz. 11 do 14 i od 17,30 do 19 
w dni świąteczne od godz. 11 do 12 i od 17 do 19 

Kierownik sceny objazdowej 
WOJCIECH STACHOWICZ 

(tel. 51-83) 

7' „„-,... 
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