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EDWARD CSATó 

O DON KARLOSIE 

Fryderyk Schiller wyznał raz, że w młodości nie mógł czytać Szekt. 
spira; raził go spokój, z jakim do najwznioślejszych scen :dodawał on 
rubaszne żarty błiaznów. Późn'.1ej zrozumiał go lepiej, powiadając, źe 

Szekspir Jest jak bóg, kitóry ukrywa się cały za swoim .dziełem. Sam 
Schil~er miał inny temperament i inne upodobania estetyczme, i jeśli czy
nił rbzróżnienie między poezją naiwną a sentymentalną, sam zaliczał 

i.ię do tego drugiego gatunku, poiegiającego na silnym tonie lirycznym, 
na ideowej ingerencji pisarza w swoje dzieło, na tym, że przemawia on 
do swoich czyteln:ków i widzów .poprzez swoje postacie. O ile Hamlet 
u Szekspira mówi przede wszystkiim we własnym imieniu, o Pozie w Don 
Km·losie moglibyśmy powiedzieć, że jest przynajmniej w równym stop
niu reprezeMiantem autora, jak sobą s·amym. Na czym to polega? Chyba 
na tym przede wszy.srtk::1m, że postacie dramatów Schillera świadome są 
pewnej ideologid, filozofii, ktćxr<a jest ideologią i filozofią rautora. W wiel
kim d:ralogu ikróla Filip.a z Pozą w II akcie Don Karlosa - dialogu, któ
ry nie tylko stranawi zwrotny punkt akcji, ale jest również najdoskonal
.szym wyrazem ideolo@i sztuki - obaj rozmówcy zatracają w niektó
rych momentach osobisty charakter, stają się wyrazem ogólnych postaw 
politycznych i moralnych, które nurtowały w,>.półczesność Schillera 
i którym on pragnął poświ'ęcić swoje dzieło. Schiller nie ukazuje rze
czywistości, której by od razu nie komentował.. Schiller je.st pisarzem
politykilem. 

Nie jest on wszelako autorem politycznym w takim sensie, j.a!ki nie
raz się tym słowom nadaje. Nie był realizatorem żiadnej konkretnej kam
panii · politycznej, n~ p1s·ał dramatów po to, aby jakiś określony manewr 
polityczny wyjaśnić, spQpuliaryzować, poprzeć, czy atakować. Chodziło 

mu nie o uporządkowanie stosunlków w danej chwili i danym miejscu, 
ale jak sam powiada - o ludzkość. Ludzkość jest to jeden z podstawo
wych terminów w całej twórczości SchH!era. Klasyczny ideali= nie
miecki, którego szczyty stanowią Goethe i Schi1Ier, nie bał się wielkich 
.słów, nie okazywał wobec nich owej wstydliwości, k!tóra cechuje na 
.PI"ZY'kłiad na.sz wrek. Był to ok!res uilności, okres twor.zenLa się lllOWej ide
ologii dochodzącego do głosu mieszczaństwa. Wielkie słowa były wówczas 
bardzo na miejscu, gdyż były :zia nimi zarówno wielkie nadzieje, jak 
i wielkile pragnienia. 

Przypomnijmy &obie daty. W kwietniu 1788 r. odbył.a się w Mann• 
heimie premiera Don Karlosa, utworu piaaneio z przerwami przez pięć 
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Autograf Don Kartosa z r. 1784. 

lat. W 1789 r. w sąs'.iedniej Francji wybucha rewolucja, 5fanowiąca 

pierwszy !krok oficjalny w dziejacll panowania mieszcziaństwa nad 
§wiatem. Zburzenie Bastylii nie wynikło nagle li'. niespodziewanie; na
stroje rewolucyjne od dłuższego czasu narastają w całej zachodniej 
i środkowej Europie. Ich świadectwem są między imnymi młodzieńcze 

utwory Schillera, Zbójcy, Intryga i miłość, Sprzysiężenie Fieska w Ge
nui. Z namiętnością i głębokim intelek!turalnym przekonaniem atakuje 
w nich młody m:eszczanin próchniejące instytucje feudalnego ' świata. 
Patos rewolucyjny tych utworów przewyższa wszys1lko, co kiedykolwiek 
póż11ii-ej opuściło jego pt'acowni,ę. 

Don Karlos został poczęty w ,tym samym nastroju. Ale w ciągu pięciu 
lat zmieniał się, ponieważ przemiany nal'aStały w samym młodym auto
rze. Nad lirycznymi erupcjami zaczęła przeważać refle!k.sja, miejsce bun
towniczych porywów zajęła potrzeba zrozumienia św.ia•ta. Odbija się to 
na charak.terach jego postaci. W pierwszych utworach, przedstawiciele 
św'.atra uciskającego i krzywdzącego są jednolicie źli - źli' jak potępień
cy, sziatrani, jak całe piekło. We Franciszku Moorze czy prezydencie von 
Valterze nie ma ani kropellki krwi', która by nie była .znieprawiona. 
Inaczej jest z Filipem II, królem Hiszpanii i Niiderliandów, ojcem Don 
Karlosia; inaczej jest nawet z Inkwizytorem, wcieleniem tyra!Wkiej prze
mocy nad człowiekiem. Schiller ich rozumie, nie przedstawia ich jako 
demonicznych zbrodniarzy. Walczy z ich poztywnY'ffii intencjami, z i'ch 
pojęciem dobra, wyka~jąc, że rto ono właśnie, ponieważ jest błędne, 



prowadzi do niesprawiedliwości i nieszczęść. Są w tej sztuce momenty, 
kiedy osobiście głęboko współczujemy Filipowi, jednocześnie potępiając 

jego filozofię, jego sposób widzenia świata, system jego rządzenia. 
Ta ewolucja jest charakterystyczna, ponieważ wskazuje ona k'.eru11ek, 

w jakim będzie się nadal rozwijała twórczość Schillera. 
Bunt przeciw tyranom przerodził się u niego w zainteresowanie pro

blematyką tyrani\i, aby wreszcie rozszerzyć si!; na zainteresowanie w~a
dz~ w ogóle. Trylogha Wallen.steinawska, Maria Stuart, Dziewica Orle
ańska, Wtiilhelm Tell - to najw;ażniejsze utwory, w których się ta inte
lektualna pasj,a przejawia. Konflikt władzy, dla dobra pańistwa godzącej 
się na ustępstwa wobec owej ludzkości, która dla Sch .llera jest równo
znaczna z ideałami dob11a i prrawdy, walka o państwo sprawiedliwe i o 
swobodę społeczeństwa - oto stały, podskórny nurt tych utworów. 

Czyliż może dobry cel uświęcać złe sposoby dzialania? - pyta Królo
wa Elżbieta w Don Karlosie, a wkrótce zawtóruje jej Mar:ia Stuart: 

Czy dobro państwa w zwodniczym sposobie 
Sprawiedliwością nie wyda się tobie? 

Oto główny ,temat schillerowskiej dramaturgii, temat, którego zalążek 
tkwiQ: już w ziakończeniu Zbójców, co prawda, tam niezbyt organicznie 
związanym z rewolucyjnym nastrojem utworu. Warto sobie przypom
nieć, jaik Karol Moor mówi w chwili swej klęski: O, szalony głupiec ze 
mnie, żem myślał ohydnymi czynami świat upiększać, a bezprawością 

utwierdzać prawo... Otóż stanąłem u brzegu okropnego życia i łkając, 

zgrzytając zębami widzę: że d'l.vóch ludzi jak ja cały porządek świata 

moralnego ze szczętem wywrócić zdoła. - Otóż dopiero władcy, którzy 
dla r.acjl'. stanu dopuszczają się zbrodni, są w najwyższym stopniu tymi, 
co wyw:raoają ze .szczętem porządek świata moralnego. Bo podstawą 
owego porządku dla Schillera jest - powtórzmy to raz jeszcze - po
jęcie ludzkości, tymczasem ich racj,a sitanu prou:adzi do przekreślenia 
człowieka, jego praw. W najbardziej klrańcowej formie ukazuje to 
w Don Karlosie Wielki Inkwizytor, kiedy mówi Filipowi: 

... Po co ludzie? 
Człowiek dla ciebie - to cyfra, nic ponadto. 

w chwilę potem: 

Królu, jeśli wierzysz, 
niczym jest głos natury. 

To znaczy - jeśli działasz dla dobra religii i państwa, nie troskaj się 

o ludzkość, o prawa natury, o uczciwość, o ·nic. Oszukuj, ia będzie ci 
wybaczone. Zabijaj, bo skoro Chrystus siebie na śmierć pośw;ęcił, ty 
możesz poświęcić wszys.tkich ludzi. · 

Don Karlos w tej serii dramatów, poświęconych z~gadnieniom wła 
dzy, zajął szczególną pozycję. Jest utworem, jak powiedzieliśmy, przej -
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ściowym i przez to łączy w sobie młodzieńczy entuzjazm i wrażliwość 
z mczynającą się skłonnością do filozoficznej rozwagi, jalm cechowała 
męskie lata Schillera. Jest pełen myśli', ale i żaru jednocześnie. Napię
ciem uczucia nie ustępuje np. Intrydze i milości, ale cechuje go nierów
nie większa dojrzałość intelek·tualna, co oczywiście wpływa i na głębsze 
ujęcie postaci i na doskonalsze prowadzenie akcji, unikając zbyt melo

dramatyczny.eh efekrtów. 
Krytyka rn:fes·z,czańska wiele rozprawiała o dwutorowośct tego utwo

ru, o nieorganicznym połączeniu wątka politycznego z dramatem ro
dzinnym. Jest to chyba niesłuszne. Właśnie oba wątki staną się biardziej 
jasne, kiedy ujmiemy je jako manifestacje tej samej sprawy - tyrnnii, 
która swój cień kładzie na wszystk!im, czego się dotknie. Tiakie zaś od
czytanie utworu •uczyni go nie tylko jednolitym, ale i specjalnie bliskim 
naszej epoce, naszej walce o demokrację, praworządność, o zbudowanie 
państwa, rządzącego się ideą ludzkości, którą i dziś rozumiemy podob-
nie, jak ją rozumiał Schiller. EDWARD CSATÓ 

Księżniczka Eboli 
Portret Pantoji de la Cruz, malarza 

nadwornego Filipa II. 



ST ANISLA W DĄBROWSKI 

WĘDRÓWKI SCENICZNE 
DON KARLOSA 

Wiadomo powszechnie, jak nieraz błahe opowiadanie, nowela, czy po
wieść, wpadłszy jako lektura w ręce wielkiego pisarz;a dramatycznego, 
potrafiła natchnąć go i pobudzić do wykOTzystania tej kanwy dla arcy
dzieła scenicznego. Tak i fantastyczna , awanturnicza opowieść księdza 
Saint-Real'a Don Carlos, nouvei!e historique z raku 1672, wspaniale s i'ę 

przysłużyła jako os,nowa do wielkiej poetyckiej wizji. 
Historycy literatury stwierdziają, że Schiller pisząc Don Karlosa oparł 

s~ na Androniku Jana Gallerta de Campisbrana z Tuluzy (1656-1723), 
który wątek tego dram.atu przeniósł .w okres klasyczny. Ten sam wą.tek 
spowodo\Vlał też napisanie Filipa II tragedii 5 akrt:owej Wiktora Alfieri. 

U nas w 1857 r . ukazała się w Krakowie w druku oryginalna a sla
biutk.a . tragedia wierszem Franciszk.a Jakubowskiego pt. Filip II pxzero
biona z tekstu schillerowskiego. Od · dawna skonstatowała krytyka peł
ną swobodę w traktowaniu ponurych spraw dworu hiszpańskiego w Don 
Karlosie. Ani charaktery bohaterów tragedii, ani kolejność chronolo
giczna wypadków niezgodne tu z prawdą. Wszystko dz'.eje się w imię 

tej prawdy, którą widział poeta. Całe tło historyczne nieprawdziwe, po
glądy historiozoficzne z tego podkładu są stekiem pomyłek, a jednak 
odnosi się i z lektury i ze sceny wrażenie najzupełniejszej prawdy, bo 
markiz Poza, król FiLip II, kardynał inkw izyrtor i sam Don Karlos są 

a r t Y s t Y c z n i e p r a w d z i w i - ja:k pisał Feliks KonE.leczny 
w 1900 r. I dlatego autor określił swe dzieło: ein dramatisches Gedicht, 
nie uważając go za s:zitukę historyczną. 

I patrząc na przedstawienie zapom '.namy, że naprawdę król mieć po
winien tylko ponad 40 lat, że Don Karlos, nieszczęsny amant, to na
prawdę brzydki, koślawy, schorowany niedołęga, przykry dl•a -0toc+enia 
cherlak, a awanturnic:ua, cyniczna zbrodniarka Eboli poisiadrała tylko 
jedno oko, oo jej nie przeszkadzało być wampem dworu madryak:ego. 

Wystawienie Don Karlosa nasuwało <teatrom i reżyserom duże trud
ności. Przede ws zySltkim bardzo długi tekst. 

Na scenach niemieckich próbowali. przeróbek inscenizacyjnych Schro
der, Schlenther, Devrient, Ki[iian Weii.sser Skraup, z 5370 wierszy okro
jono całość na 3000. 

W 1905 r. Burg Wiedeński rozbił na dwa wieczory przedstawienie: 
pierwsza część to dr-amat Don Karlosa, d!I"llga Pozy. Nieudałego tego 
eksperymentu później mniechano. 

Na polskich scenach Don Karlos o wiele nadziej zjaw:iał się na afi-
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szach niż np. Zbójcy, Dziewica Orleańska czy Intryga i miłość. Don 
KarLos jest trudny do obsady nawet na wie1k:ich niemieckich scenach; 
jak tam, tak i u IJ1as ni..emz obu młodych przyjaciół, byłych studentów 
z ALkali, grywali dojrzali (a często i pxzejrziaJ.i) amanci-bohaterowie. 

Sztuka tego typu, jak wykazuje nasz raptularz, przeważnie grana była 
dawniej ty·lko raz, wi~j bowiem zainteresowanych widzów trudno by 
znaleźć w Krakowje, Lwowie czy Poznaniu. 

Pierwszy raz przemówił Don Karlos w Warszawie ze sceny po nie
miecku 14. IX. 1793 r., z Kuditschem w roli tytułowej. Byha to impreza 
przyjezdna Franciszka Bulli. Afisz reklamował ten utwór Hofrata Schil
lera autora Zbójców i Kabały i miłości. 

Polska scena zawdzięcza przyswojenie dzieł Schillera Janowi Nepo
mucenowi Kamińskiemu, arityście dramatycznemu, dyrektorowi teatru 
lwowskiego i Dteratowi. On to wydał w swym tłumaczeniu BaLlady 
i Pieśni Fryderyka Schillera (1820 r.), WaLlensztajna (sic) 1832-37, on 
też przełożył Don Karlosa na użytek swego teatru f Zbójców. Tutaj wy
stawił Fiesco, Dziewicę OrLeańską i Podstęp i miłość. 

Tłumaczyli również w XIX wieku Don KarLosa: major W. Merlini 
w Wilnie 1801, W. Tomaszewicz 1856, K. Bujp.xki 1842, M. Budzyński 
1844, J. Raszkowski 1842, August Bielowski Lwów, B. Trentowski, A. M. 
(hr. Borkowski). 

O kr akowskiej premierze z 25. IV. 1818 r. wiemy tylko to, że 
dano ją na benefis Józefy Siennickiej, która najprawdopodobniej grała 

królową. W obsadzie brali udział Szymon Włodek (Poza?) , Kocha nowski, 
Leon Rudkiewicz. 

W całości musiało to wypaść nieświetni'e, to też 48 lat czekał Kraków, 
n :m znów wystawiono sztukę. 

Gdy wystawiono w Krakowie w 1866 r. Don Karl osa, reżyser i artyści 
na skutek zbytniego entuzjazmu dla dzieła postanowili nic nie opuszcziać 
z tekstu, wskutek czego przedstawienie zaczęte o 7 godzinie skończyło 
s: ę w nocy o 1,30. Nikt nie opuśc'.ł sali, ale w domach oczekujących na 
powrót rodzin powstał popłoch, wysyłano na zwiady do teatru, a lokale 
restauracyjne przywykłe do ruchu po premierze nie doczekały się gości. 

Było to pamiętne wydiarzenie teatralne w maleńk:m Krakowie. 

Następne wznowienie oszczędziło wierną publ''czność, oparło się bo
wiem n.a insceniziacji wiedeńskiej, wprowadzającej liczne skróty tekstu. 

Niezwykle staranną obsadę .dał Kraków swej premierze z 18. I. 1861 

roku: Anton·in.a Hoffman - Elżb)eta, Helen.a Modrzejewska - ks. Eboli 
Feliks Benda - Don Kiarlos, Emil Deryng - Poza, Wincenty Rapacki -
Król Filip, Antoni Raszowski - Alba, A. Ładnowski - Domingo, 
Paulina Raszowska - Oliwarez, Maria Łapińska - Mondekar, Julia 
Rudnicka - Fuentes, Wojciech Eker - Le:rm.a, Jan Miciński - Feri.a 
Władysław Wolski - Inkwizytor, Maria Kwiecińska - Paż, J.allj S:kOT· 
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ski - Ofilcer,, Antoni Siiedlecki - Farnesie, AL Ładnowski, ~ Sdldonfi.a, 
Antoni Janowski - Taxis. 

Wznowiona tragedia w następnym sezonie 24. XI. 1867 r. pokaza!Q 
Bolesława Ładnowskiego jako Don Karlosa, F. Benda objął rolę Pozy, 
Wolski - Alby, Stanisław Dobrzański - Dominga, Marcelina Ekerowa 
- Oliwarez. Maria Kwiecińska - Mondekąr, Francfszka Hennigowa -
Fuentes, Teofil Siennicki - Lermy, Antoni Siedlecki - Ferii, A. Ład
nowski - InkwJzytora, Wilhelmina Bauman - Pazia, Zygmunt Boguc
ki - Oficera. Przy dawnych zaś rolach zostali Hoffmanowa, Modrze
jewska i Rapacki. 

Wincenty Rapacki w roli Filipa II 
Kraków 1866 r. 

Dnia 12. IV. 1900 r. dał Teatr Krakowski dzieło w przekładzie J. Ka
ĄProwiczia (dwie pierwsze sceny A. Mi'ckiiewicza) w dekoracjach Jana 
Spitziara, w obsadzie: L. Solski - Filip II, Kon.stancja Bednarzewska 
- Elżbieta, Michał Taria.siewicz - Don Karlos, Natał'.la Siennicka -
Eboli, Grzegorz Senowski - Książę Parmy, Józef Kotarbiński - Pom, 
Julia otirembowia - Oliwarez, Bronisława Jeremi - Mondekar, Mak
sym:il:ian Węgrzyn - ks. Alba, Marian Jednowski - Lerrna, Bolesław 
Zawierski - Feria, Boleslaw Puchalski - Medina Sidonia, Józef Po
pbawski - Domingo, Kazimierz Kamiński - WJeliki Inkwizytor, Franci
szek Frą,czkowski - Paź, Ferdynand Sarnowski - Oficer gwardii. 

Chwa'lono piękną wystawę, z wykonawców zaś Kotarbińskiego, Sol
ski'ego, choć grał zbyt starego króla, Bednarzewską, Tarasiewicza. Za
skoczyła widownię zbyt śmiala koncepcja roli Siennickiej o silnym wy
razie hetery. Kamiński z małej roli zrobił wielką kreację. 

Przedstaw'.ienie drano w 10 obrazach według insceniziacji berlińskiego 

Schauspielhau.su, skończyło się jednak o pierwszej w nocy. 

9. IV. 1902 r. Józef Sosnowski grał Filipa, Władysława Ordon - Elż

bietę, Mi.chał Tmasiewicz - Don Karlosa, Stanisława Wysocka - ks. 
Eboli, Ad-a Kosmowska - Oliwarez, Maria Sokol'.cz - Mondekar, Gu
staw Rasiński - ks. Albę, Michał Przybyłowicz - Dominga, Antoni 
Bednarczyk - Wielkiego Inkwizytora, Wojciech Brydziński' - Pazia. 

6. IV. 1907 r. powyższa obsada z Marianem Andiruszewskim w roli 
Filipa, Leonardem Bończą w roli Ferii, Stan:sławem Broniczem w roli 
Dominga. 

13. VII. 1908 r. Natalia Borodzicz grała Królową Elżbietę, Faustyna 
Klr)'5ińska - ks. Oliwarez, Helena Lazarewicz - Mondekar, Andrze 
Milewskli'. - Pozę, WłodZ:lmierz Kosiński - Lermę, Wacław Szymborsk 
- Ferię, L. Bończa - Dominga, A. Jednowski - Wielkiego Inkwizyto 
ra, stanisław Stanisławski - Pazia, Zenon Mastalski - Oficera gwardii 

27. V. 1933 r. podczas gościnnych występów L. Solski grał Filip~ 

Barbara Ludwiżanka - królową, Eugeniusz Solarski - Don Kario.si;: 
Wacław Zastrzeżyński - ks :ęcia Parmy, Taida Granowska - ks. Eboli. 
A. Kosmowska - Oliwarez, Maria Bednarska - Mondekar, Wacław 

Nowakowski - Pozę, Zygmunt Kułakowski - hr Albę, Tadeusz Buirna
towicz - Lermę, Henryk ModrzeW'Siki - Medina Sidonię, Rarnan Wron
cki - Dominga, Ludwik Ruszkowski - W'.leLk:iego Inkwizytora, Irena 
Starkówna - Pazia, Władysław Staszewski - Oficera gwardii. 

We Lwowie 19 grudnia 1828 r. po riaz pierwszy i jedyny wystawio
no Don Karlosa. P.i'erwsze trzy akty grano w przekładzie prozą, dwa 
ostatnie w nierymowanym wierszu. Recenzja chwaliła przekład K-amiń
skiego. 
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Wcale interesująco, mimo że z patosem, ujął sprawozdawca Rozma-

itości wrażetndla• z lwowskrliej premiery: 

Okręt liniowy, dzieło genialnego mistrza, własność wielkiego narodu, 
zosta.l spuszczony z warsztatu na. widownię polską. Rozwinięto żagle, 
a pomnik najszczytniejszego pomysłu przesunął się spaniale (!) przed 
okiem zdumiałego widza... Wzruszenie politowania, ten cel tra.jedyi 
w ogólności, przejmuje na.s tylko w miarę indywidualnego interesu, ja
kim na.s zdola.ł zająć bohater, czucię nasze jest jedynie w stosunku 
z osobistością jego - lecz Schiller wzniósł się w „Don Karlosie" nad tę 
indytuidualność wzruszenia objąwszy swoim pomysłem cały rodzaj ludz
ki, przenosi interes na cały rodzaj ludzki. 

Omawiając właściwy pion i intencję traged ii przedstawia zamiary 
Pozy: Nie za przyjaźń on się poświęca, przyjaciel jest mu środkiem, -
śmiercią swoją chce on wyryć na sercu jego niezatartą pamięć, uświę
cić na zawsze w pięknej jego duszy wielkość tego pomyslu, za który się 
poświęca. Oto cei Pozy a razem dążność dzieła. ... 

Recenzent z Rozmaitości z wykonawców postawił na 1pierwszym miej
scu Kamińsk:'ego: Zawsze on jako myślący artysta z chwalą przywdzie
wać będzie poważny Melpomeny koturn jak tego Makbet, a świeżo Filip 
jest dowo~em. Antoni Benza ulubiony w rolach bohaterskich aktor po
siadał, 2ldaniem krytyka, za mało godności, zwłaszcza w scenie z królem. 
Nie zachwycał też recenzenta Wital'.l5 Smochowski, niewllaściwie obsa
dzony w roli tytułowej. Smochowski późniejszy świetny fredrowczyk, 
zawsze skłaniał się do gry charak>terystycznej. Królową i księżnę Eboli 
prawdopodobnie grały Apolonia Kamińskra i• Aniela Rutkowska-Sta
rzewska, 

Przedstawienie trwało do wpół do dwunastej w nocy, mimo to n'.ikt 
n ie opuścił sali. 

Milo nam jednak bylo widzieć jak zaszczytnie publiczność z owej pró
by wyszła. Nikt z widzów nie oddalił się przed ukończeniem, loże na
wet wytrzymały do końca. 

Na benefis dyrektora i tłumacza J. W. Kamiński~go grano znów Don 
Karlosa 18. XI. 1844 r. z Teof]ą Oenecką w roG.i królowej~ 

W przedstawieniu z 13. II. 1863 r. Karol Hubert grał Filipa II, Paulina 
Targowska - Eboli, Aniela Aszpergerowa - Elżbietę (trochę za późno), 
Apoloniusz Maleszewski - Albę, Julian Wilkoszewsk1 - Don Carlosa. 

Dnia 31 .grudnia 1895 r. wz.nowiono tragedię w nowym tłumaczeniu 
Jana Kasprowicza i w obsadzie: St. Hierowski - król Filip, Fel. Stacho
wicz - Elżbieta, Wł. Waleńsld - Don Karlos, Ad. Żelazowska - ks. 
Eboli, R. ż.elazowski - Pom, J. ChmieDńiski - Alba, R. RuszkoVJ1Ski -
Wielki Inkwizytor. 
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Najpóźniej wkroczył Don Karlos na scenę wars z a wską (jako 
czwarty utwór Schyllera po Dziewicy Orleańskiej, Zbójcach, Marii 
Stuart) i tu znów, jiak we wprowadzeniu i innych sztuk z wielkiego re
pertuaru, zasłużyła s:'ę -Modrzejewska, biorąc utwór na swój benefis, 
kontentując się ukazaniem .publiczności w niewielkiej swej roli sprzed 

· 8 lat ze sceny krakowskiej. 

Nie mchwyciła publiczności ta premiera z 28. II. 1874 r. anil kiepskim 
przekładem prozą tajemniczej spóllki A. S. i K. F., ani reżyserią. Nie 
_pomogło nawet to, że Filipa grał ulubien'.iec widowni Jan Królikowski, 
Elżbietę - Waleria Nowakowska, Don Karlosa - Jan Tatarkiewicz, 
Eboli - ModTZejewska, Pozę - Bolesław Leszczyński, Albę - Józef 
Grzywiński, Lennę-Alojzy Stolpe. W innych rolach wystąpili: Przed
pełska - Mondekar, Sabina Figiarska - Oliwarez, Łukowicz - Domin
go, Aleksandra GiJska - Paź, Feliks Szober - Merciado, Antoni Kru
szewski - Ofi'cer. Aleksander Adler - Feria. 

Układ scen dano według Schauspielhausu w Berlinie, od drugiego 
przedstawienia grano skrócone w 12 odsłonach. W Gazecie Warszaw
skiej Wliadysław Bogusławski skrytykował Leszczyńskiego, który wy
dał mu się nie markizem, a barczystym hajdukiem straży królev.rskiej, 
bez postawy i dynstynkcji. Błędem było obsadzenie w rnli tyitułowej 

Tatarkiewicza, który grywał zawsze tylko lirycznych i salonowych ko
chanków; obok fatalnego Dominga doskonale charakter zaz!l'aczył Grzy
wiński. Ustaw:i<my na wysokim piedestale w oczach publiczności Kró-

Helena Modrzejewska w roli Eboli 
Kraków 1866 r. 
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FRYDERYK SCHILLER 

DON KARLOS 
Poemat dramatyczny 

PRZEŁOŻYŁA K.AZIM~ ILŁAKOWICZÓWNA 

FILIP II, król Hiszpanii 
ELŻBIETA VALOIS, jego małżonka 

DON KARLOS, następca tronu 

osf by: 

ALEKSANDER FARNEZE, k.siążę Parmy, siostrmn król. 
KSIĘŻNA OLIVAREZ, ochmistrzyni dworu 

MARGRABINA MONDEKAR l . 
KSIĘŻNICZKA EBOLI da~y d-~oru . 

kroloweJ 
HRABINA FUENTES 

MARKIZ POZA, grand hiszpański, kawaler maMański . 

KSIĄŻĘ ALBA, giran<l hiszpański 

HRABIA LERMA, grand hiszpański, pullkowniik gwardil przybocznej 
KSIĄŻĘ FERIA, grand hiszpański, rycerz złotego runa 
KSIĄŻE MEDINA SIDONIA, grand hiszpański, admirał 
DON RAJMUND DE T AXIS, grand hiszpański, naczelnik poczty !król. 
OJCIEC DOMINGO, kapelan królewski 

WIELKI INKWIZYTOR HISZPANII 

OPAT KARTUZÓW 
PAŻ KRÓLOWEJ 

FELIKS ŻUKOWSKI 
ZOFIA PETR! 

{ CZESŁAW PRzyBYŁA JERZY WALCZAK 
REMIGIUSZ ROGACKI 
ZOFIA MOLSKA 
HANN A WINCZEWSKA 

{
OLGA BIELSKA 
JANINA RZĄSA 
KRYSTYNA ŁAPifiSKA 

{
OLGIERD JACEWICZ 
ZBIGNIEV1 NIEWCZAS 
STANISŁAW WINCZEWSKI 
KONRAD ŁASZEWSKI 
WIESŁAD WIERUSZ-KOWALSKI 
WŁADYSŁAW WALTER 
JERZY SZPUNAR 
ANTONI ŻUKOWSKI 

{
HENRYK MODRZEWSKI 
ZYGMUNT NOWICKI 
JÓZEF TERYKS 
BOŻENA DARŁAKÓWNA 
ZOFIA MOLICKA 

DON LUDWIK MERKADO, doktór nadworny królowe JAN ŁOPUSZNIAK 
PAZ KRÓLA . . . . . . • . . · i · . . . 
OFICER GWARDII . . . . . . • . . . . . . MAREK SOBCZYK 

Damy, grandowie, ·cerowie, gwardziści 

Scenografia: KAROL FRYCZ Inscenizacja i reżyseria: EMIL CHABERSKI 
Asy.st. scen.: MIECZYSŁAW WISNIEWSKI Asyst. reżysera: CZESŁAW PRZYBYŁA 

Kier. literackie: IRENA BOŁTUC-ST ASZEWSKA 
Pieśń w IV akcie: CZESŁAW PRZYBYŁA 
Inspicjentura: WŁODZIMIERZ PIETRZAK 

Premiera dnia Il sierpnia 1956 r. w Państwowym Teatrze im. Ja racza w Łodzi 



likowski nie zadowolił widowni dlatego, że stawiano mu nazbyt wielkie 
wymagania. Zachwyciła natomiast Modrzejewska, operująca całą gamą 

drni.niących spoj-rzeń, uwodzi'cielska porywem zemsty, jak i żalem 

i skruchą. 
1787 r . pi.siał proroczo Schiller do aktora Fryderyka Ludwika Schro

dera: 
Strasznie mi, gdy pomyślę, jakiego to rodzaju okolicznościom ulegać 

będzie w teatrze „Don Karlos". 
I taki właśnie los spotkał to dzieło na warszawskiej prem:erze. Wszy

scy recenzenci zgodnie oburllali się na nonsensowe skurtyzowanie tek
stu, wiele s·cen przez ito było niezrozumiałych. Modrzejewskiej wypadły 
sceny z Doming'em i ks. Albą, nie wiadomo czy z winy reżysera czy 
tłumaczy. Niemiłosiernie i nielogicznie odrzucono scenę 15 II aktu, 7 -
III, jak i 12 z IV aktu, a Leszczyńskiemu np. zostawiono tylko szkielet 

roli. 

, Sporo pretensjil wysuwała krytyka wobec Leszczyńskiego„ może dLa
tego, że był czołową siłą Rozmaitości, więc też wiele wymagano: Lesz
czyński mógłby nie tylko, ale powinienby coś z siebie zrobić lepszego, 
a nie mścić się na publiczności za nilezadowolenia i kwasy, którym 
ona doprawdy nic zgoła niewinna - pisze F. N. Lewestam w Klasach. 

Ed. Lubowski w Bluszczu również nie oszczędził premiery, składał 

hołd benefisantce obdarzonej kaskadą kwiatów: porwała widzów szcze
rym uniesieniem, artystyczną grą oplątując w swe ponętne sieci ham-
letowego królewicza. • 

Po 36 J.iatach dopiero wróciła tragedia na · scenę. W reżyserH Józefa 
Śliwickiego i na jego benefis grano Karlosa 10. XII. 1910 r . w T. Wiel
kim w obsadzie: Bolesław Ładnowski - Filip, Seweryn Nowicki - Poza, 
Maria Przybyłko - Elżbieta, Helena Marcello-Polińsk.a - Eboli, Wła

dysław Poliński - Alba, J . Śliwiaki - Don Karlos, Władysław Stasz
kowski - Domingo, Stanisław Kruake- Zawadzki - Wielki Ill.kwizytor, 
resztę ról grały: Irena Horwath - Oliwarez, Helena Rolandowa, Ka
rolina Lorentz, Józef Wikzyński, Józef Mikulski, Antoni Bednarczyk, 
Piotr Hryniewicz, Jan Karpowicz, Henryk Kowalski, Seweryn Jasielski. 

Znalazł uznanie entuzjastyczny ogień Wolskiego w roli Posła całej 

ludzkości, Śliwicki miał dzilecinną miękikość królewicza, kreacja Ład

nowskiego była oryginalna; był to zmęczony starzec, chory rua despo
tyzm, tragicznie osamotniony. Królowa niepotrzebnie zjawiała się na 
\scen~e w koronie. 

W Warszawie 20. II. 1932 il". Teatr Narodowy dał Don Karlosa w 16 od
słonach w nowym przekładzie Kazimiery Iłłakowiczówny, w reżyserii 

Emila Chaberskiego, w dekoracjach i kostiumach Karola Frycza. 
W przedstawieniu wystąpiłil: L. Solski - Filip II, J. Węgrzyn - Poza, 

J. Osterwa - Don Karlos, M. Malicka - Elżbieta, Aa:tur Socha - Alba, 
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Ludwik Solski w roli Filipa II 
Warszawa 1932 r. 

Jan Szymański - Wielki .Inkwizytor, Mieczysław Myszkiewicz - Do
mingo, Amelia Rotterowa - Oli!wa.rez. 

A. Grzymała Siedlecki wołał o ternpenaturze przedstawienia rozżarzo
żonego do białego metalu. W tak.im ogniu roztopią się w oślepiającą ca
łość wszystklie prawdy i wszystkie psychologiczne 'niekonsekwencje 

·duetu. Niech tylko na scenie zawsze będą Węgrzynowie, a Poza zawsze 
będzie człowiek.iem dziś dnia. 
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Trzecią sceną, na której .zjaWił się Don; Kartos, był Poznań. Dnia 
8. VIII. 1867 r. Teatr Krakowski dał wyjątek utworu z F. Bendą - Don 
Kairlosem i H. Modrizejewską - Eboli. 

Teatr krakowski goszcząc w Poznaniu grał 9. VII. 1868 r. Don Karlosa 
rw swej obsadzie z 1867 r. z tą różnicą, że Władysław Wolański grał 

irolę Dominga. W Poznaniu w sezonie 1871/2, obfiltującym w szereg war
tościowych sztuk, wystawił dyrektor StanisliaiW Dob;rzański 24 lutego 
1872 r. Don Karlosa jedyny raz, na benefis Heleny Szymańskiej. Obsadę 
stanowili: Józefa Wolańska - królowa Elżbieta, Helena Szymańska -
Eboli, Wł. Wolański - Don Karlos, Juli'usz Cezar - Poza, Emilian Ko
narslki - Król Filip, Lucjan Kwieciński - ks. Alba. 

20. II. 1881 r. Antonina Bieńkowska grała Elżbietę, Julia Otrembowa 
- Eboli, Stanisław RleroVll'Ski - Don Karlosa, Alfons Łuejan - Pozę, 

Skirmunt - Filipa, Józef Nawarski - Albę, Julian Jejde - Dominga. 
19. IV. 1912 r. Teatr Polski grał na benefis J. Kąckiego Don Karlosa; 

(powtarw.no 2 razy. 
7. VI. 1934 r. w Poznaniu grał zespół T. Nowego w Teatirze Wielkim: 

L. Solski - Filip II, J. Z'<łlklicka - Elżbieta, K. Benda - Don Karlos, 
J. Nowacki, M. Serwiński - Pozia, J. Niewinowski, M. Koczyrkiewicz, 
R. Andrzejewska, H. Taborska, J. Sawicka, J. Porębska. Grano 5 razy 
w przekładzie K. Iłłakowiczówny i ireżyserii L. Sol.slo'ego. W przedsta
wieniu gośeinnie występowali Soislki, Zakl:-okia i Beruda. 

Dwa konkurujące ze sobą ;teatry ł ó d z k · e, tj. Zelwerowicza i Teatr 
Popularny (Apollo) Anckzeja Mielewskiego w tym samym sezonie 
1910/11 wystawiły Don Karlosa. 

Teatr Polski dał premierę 7. XII. 19HJ r. w następującej obsadzie: Don 
!Karlos - Michał T.a:rasiewicz, Króla Filipa grał sam Zelwerowicz, Po
zę - Grodecki, Królową Elżb:etę - A. Podgórska. 

Ambitna Dyrekcja Teatru PopulalI"nego w osobach A. Mielewskiego 
i Bolesława Bolesławskiego dała w tym sezonie Fausta, Romea i: Julię. 

Mielew.ski miał w Łodzi z poprzedniego sezonu piękną ka:rtę w krea
cjach: Cyd, Hamlet, Gustaw. Don Karlosa wyistawił z końcem listopada 
J.910 r. Obsadę stanowili: Leon Bzowski - Don KaTlos młody 1am'iący 
się jeszcze w zbyt eię:żikiej dha n'.ego roli, Pozę grał Mielewski, rnla naj
!ZUpełniej leżała w ramach jego pięknego talentu, księżniczkę Eboli 
z temperamentem odtworzyła Józefina Bolesławska, króha grał dosko
nale Boles.baW\Ski, słabiej wypadł Inkwizytor w wykonaniu Marcina Ry
dzewskiego. Staranną wystawę psuła trudna zmiana dekorai;ji i za de
iikatne obcięeia tekstu, co znacznie przedłużyło spektakl. 

I do Tar n o w a nawet zabłądził Don Karlos; tu go ukazał na wiosnę 
1870 lub 1871 r. dyr. objazdowej trupy, Piotr Woźniakowski, w Ka 1 i
s z u :ziaś grał Don Karlosa w r. 1873 Anastazy Trapszo. 

* * * 
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Józef Węgrzyn w roli Pozy 
Warszawa 1932 r. 

16. V. 1953 r. dyr. E. Chaberski wznowił Don Karlosa w Teatrze Współ
czesnym w Szczecinie, przypomi•nając doskonałą reżyserią swój piękny 

suk.ces z 1932 r . z Teatru Narodowego. 
I Teatr Dolnośląski w Zielonej Górze poszedł w te ślady w bieżącym 

roku sklla.dając .tym hołd :wieilkiemu poecie. S. DĄBROWSKI 
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WIELCY AKTORZY NIEMIECCY 
W „DON KARLOSIE" 

KRÓL FILlP II 

Friedrich Ludwig Schroeder (1744-1816) 

... Nim jeszcze zaczął mowie, każdy po;mał w n:m pana szescIU kró
lestw, hiszpańskiego wliadcę w całym blasku wielkości swego narodu. 
Było to jednak w szlachetny sposób wyrażone, bez wysilenia się na re
prezentację. Oto okrutny człowiek, który odrzucając współczucie i ludz
kie przywiązan'.e, pozostał samotny na najpotężniejszym tronie Europy. 
Biła z niego duma wszechpotęgi, czająca się podejrzliwość, nieufne 
zamknięc·e się w sobie. Ciągle ten chłód, nawet wówczas, kiedy stał się 

szyderstwem, jak w wyrokach nad .księżną Mondecar [„.] ten sam su
rowy, niewzruszony chłód. Tylko gdy królowa przeciwstawia się jego 
mało.stkowej nieufności, na marmurowym obliczu :zaznacza się wyraz 
lekkiego zmieszania, ledwie ślad zawstydzenia. Ale nie rumieni się. Bo 
jakże! Królewskiej naturze nie przystoi wstyd! 

Widzimy go w sypialni, gdy go nowa furia goni i zadaje cierpienia 
(akt III, scena I). Podążajmy za nim! Oto stoi: da skorpiona podejrzli
wości przyłączyła się żrnlija - zazdrość. Zawisły na jego sercu i spło
szyły z oczu sen, i tak zawsze skąpy. Z odkrytą głową, płaszcz zrzucony, 
obudził się bledszy niż kiedykolwiek; na jawie owładnęły nim gocączko
we widzenia. I oto patrzy przed siebie osłupiałym wzrokiem„. Gdy za
uważył, iż sam jeden czuwa w otaczającym go zmierzchu na wpół spa
lonych świec - paziowie spali' ną klęczkch u jego stóp - jakże ży.wo 

unaoczniają te zsunięte brwi, te ponuro połyskujące oczy, ta surowa poza 
ciała, wszystko co w nim ślęczy, gotuje się i wre, jakże okrutnie praw
dziwie unaoczniają despotę trafionego w najczulsze miejsce swego wład
czego Ja! 

Patrzcie, kiedy na jego dzwonienie wpada Lenna, patrzc:e i słuchajcie! 
Patrzcie, jak jego zmęczone, a jednak płonące oczy niespokojnie błądzą, 
by potem badawczo spocząć na wchodzącym! Słuchajcie przytłumionego, 
głuchego jego gło.su, który we wzrastającym uniesieniu odkrywa jego 
niajgłębsze wnętrze„. 
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.Johann Friedrich Schink 
(175&-183i) 

August Wilhelm Iffland (1759-1814) 

Hamburg 1809 r. 

Widać było... jak wspaniale i iście po królewsku ujął zadanie, jaki 
przemyślany był każdy ruch, każda minia, każdy krok naprzód lub w tył. 

Jednak indywidualność lfflanda wykonan:u tego zadania sprawi1ała zbyt 
wiele trudności. W całości Filip wypadł mn:ej okrutnym, niż powinien; 
nie ujrzano w nim dość ostro despoty, albow:em IffLand nadawał mu 
czę.sto zbyt ludzkie - by nie powiedzieć - moralne rysy. Również 

(średnia) figura Ifflanda, duża głowa pośród wysokich i szerokich bar, 
gruby tułów na bardzo wątłych nogach - nie przydały mu s'.ę [„.] . 

Friedrich MiJtterwurzer (1845-1897) 

Friedrich Ludwik Schmidt 
(1772-1841) 

Przed nami stoi wysokiego wzrostu smukły mężczyzna o szarej, bez
krwistej twarzy, głębokich niewyspanych oczach. Jego dłonie są wy
smukłe, prawie woskowate i bar<izo ruchliwe. Mężczyzna, dla którego 
uroczystość ruchów i opanowan:e stały się potrzebą - dzięki poczucill 
najwyższej odpowiedzialności; który wie, że każde· jego słowo tyle waży 
co los i może stać s'.ę przezniaczeniem. Jego głęboka pobożność wypły
wa z wiary w powołanie jako króla z bożej laski, co najmniej o tyle co 
tron wywyższa go spośród ludzi, czuje się on bliższy op'.eki i ł~ki bożej. 
Stąd jego pobłażliwość w stosunku do Medina Sidonii, choć w niej nic 
z przebaczenia nie było, a która nie tylko nieszczęśliwemu iadmirałowi 
zwilżyła oczy. W scenie modlitwy był on wstrząsająco żarliwy, mówiąc 
z Jedynym, którego musi uznać nad sobą. Wobec Jego postanowień 
król jest tak samo bezsilny, jak wobec planów króla zwykli śmiertelni
cy, chociażby ich król ruajbardziej wywyższył. 
Nadeszła scena z Pozą, która jest przecież bardzo starannie przygoto

wana i stopniowana jako wliaściwy punkt kulminacyjny utworu. On 
słucha: w każdym calu majestat, a jednak w każdym oaltt - ciekawość. 

W jego samotności bowiem, w nieuchronnym osamotnien:u panujących, 
których przeznaczenie.postawiło tron, gdzie nie ma już miejsca dla ni
kogo innego, rozlega si'ę ciepły i serdeczny dźwięk ludzkiego gło.su, któ
ry bez trwogi obwieszcza, co uważa za prawdziwe i konieczne. A po
nadto młodzieniec mówi dobrze. Filip jest na tyle znawcą ludzi, by od
czuć czystość jego przekonań i na tyle znawcą sztuki, by się rozkoszo
wać krasomówstwem. I w jego oczach zjawiają się coraz cieplejsze 
błyski. Pochylony do przodu - słucha, ulegając niezwyciężonej sile 
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przy.ciągania. Wreszcie - lekkie skini:enie głową, pełne dobrotliwej 
wyuzości. Tak, to wszystko ma sens. Ale w końcu znam się na moich 
sprawach chyba lepiej ... 

Wszj'\Stko to przypomina się ustawicznie, bo wszystko było w stylu, 
który teraz widzieć pragniemy; a przy tym pmwdziwe, ludzkie i słusme .... 

Jakob Julius David 
(1859-1906) 

Albert Bassermann w roli Filipa II 
1909 r. 

Albert I3as:;erman11 (1867-1952) 

Berlin 10. XI. 19U9 r. 

Mimo, !ż w tej rol! już tylu wielkich iaktorów przed nami stawało, to 
jednak m aro się uczucie, że widzi s ę coś nowego, coś samodzielnie 
przeżytego i ukształtowanego. Bassermann nie poświęcił ani jednego 
ry.su indywidualności, którą on, j.ak nikt inny, w utworze wyczuwa i arty
stycznie k5zlałtuje - r.a rzecz przyjętych form wyrażenia majestatu. 
Choć stosuje je, gdy trzeba, po mistrzowsku: w ceremonialnej postawie 
i akcencie nieprzystępności. 

Jego Fil'p jest z historycznego portretu: blade oblicze, niesamowite, 
badawcze spojrzenie, chropowaty głos. Od pcczątku jest męczennikiem , 

dręczonym dręczyc:elem. Za jego odrażając~·m pesymizmem kiryje .się 

nie tylko badawcza nieufność, ale i chorobliwa tęsknota nienasyconej 
duszy. W ten sposób artysta znajduje przejście do scen pełnych wyd.a
rzeil y..rewnętrznych, które odsłaniają tajemn·cę tego charakteru: sprag
nioną duszę nieszczęśliwca, ból rdręczyciela , tęsknotę za ludźmi człowie

kia, który nimi ipogardza. Doty.chczas nie widziałem tak mocno podkre
ślonych cech tej postaci: ofia.ry własnego okruc:eilstwa, skołatanego ty
rana, bezbronnego władcy, który żadnej troski bardziej nie przeżywa 
niż wewnętrzną sprzeczność spragnionej duszy. 

MARKIZ POZA 

Ferdinand Esslai r (1772-1840) 

Alfred Klaar 
(1848-1927) 

Mannheim 29. VI. 1810 r. 

Markiz Poza-Esslaira jest prawie moim ideałem tej postaci. Piękny. 

wysoki, dcskonale zbudowany mężczyzna... Swojemu Pozie nadal on 
filozoficznie-marzycielski wynaz, bynajmniej nie po to, by się tą filozo
fią chełpić. Jego gest i sposób trzymania głowy był swobodny, nawet 
n:edbały , a jednak szlachetny. Jego męski, lecz ciepły głos był wyjąt

kowy ... 

Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer 
(1759-1840) 
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Emil Devrient jako Poza 
Rys. z 1846 r. 

Emi l Devr~nt (1803-1872) 

Drezno, 13. X. 1849 r . 

W repertuarze pana Emila Devrienta rola Markiz;a Pozy należała za
wsze dq doskonałych, poniew.aż w .tym zarówno idealistycznym jak i czy
stym, męsko-dojirzałym charakterze odzwierciedlał>a się wielka ilość i n
dywidualnych cech artystycznych wspomn:ianego aktora. Dumna, swo
bodna szlacbetność, wdzięk jego postaci , intensywna, z wnętrza płynąca 
sił>a kosmpolitycznego przekonania, entuzjazm dla wszystkiego co wiel
kie, poetycki cza:r mowy, wreszcie wielkoduszność i otwarte dla całego 
świ ata serce ... Tych najważniejszych duchowych właściwości Pozy chy
ba jeszcze żaden inny aktor nie wyra zi ł z taką promieniejącą siłą 

i świeżością. 
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OttB Alexander Banek 
(1824-1916) 

Josef Wagner (1818-1870) - Wiedeń 

Markizowi Pozie, w jego ujęciu, przysporzył szczególnych korzyści su
rowy ceremoniał hiszpański i sztywny kootium. Grał go w umiarkowa
nie rycerskiej postawie, jedynie możliwej w scenie z królem. Liberał 

Poza nie jest przecie prostackim ranarchistą , lecz przestrzega nader ściśle 
form zewnętrznych: ugina kolano przed królem, zdecydowany do po
wiedzenia mu najbardziej gorzkiej prawdy ... 
Scenę z królem iroz;począł on w sposób zupełnie ceremonialny i umiar

kowany, z wielką dyskrecją i opanowaniem... Król sam rozwiąże mu 
język przez wyzywające pytania i popwwadzi go dalej. Uroczyście, ale 
jeszcze zupełnie opanowany, rozpoczyna on potem opowieść o swojej _ 
podróży przez Brabancję i dochodzi wreszcie po wspaniale obliczonym 
stopniowaniu, w wyzwolonym potoku knasomóW5twa, do retorycznego 
szczytu swojej kreacji : do prośby o wolność myśli. 

Jakob Minor 
(185:>-1912) 

Fragmenty z „Deutsche Schauspielkunst". Mate
riały do historii scenicznej ról klasycznych zebrał 

Moroty Jacobs. Henschelverlag 1954. 
Przełożył Leopold Beck 

Józef Węgrzyn w roli Poz11 
Wtedeń 1900 r. 



Aleksander Moissi w roli Pozy 
1909 r. 

Dekoracje i kostiumy 
wykonano w Centralnych Warsztatach 

Teatrów Łódzkich 

Kierownik techniczny - Tadeusz Mierzejewski 

Kierownik pracowni: 

stolarskiej -Aleksander Krowiranda 

malarskiej - Stefan Polanowski 

modelatorskiej - Edward Wawrzyniak 

tapicerskiej - Henryk Leśniak 

krawieckiej męskiej - Zygmunt Ciesielski 

krawieckiej damskiej- Leokadia Styczyńska 

perukarni męskiej - Eugeniusz Kardini 

perukarni damskiej - Helena Podgórska 

szewskiej - Józef Wróżyński 

Główny oświetleniowiec - Henryk Głowacki 

Brygadier sceny - Zygmunt Zdziechowski 



Żqdom od każdego teatru 
słuźby ideowej - oby teatr 
choćby w skromnym zakresie 
wiedział, czego chce, i oby 
robił wszystkie wysiłki dlo 
realizacji swych zamierzeń. 

STEFAN JARACZ 

Cena :d 2.-
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