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teatr 

Lata d~iałaLnośoi d1a teatru :nie .zmieniły w ;zasadzie 
poglądów Schillera ·na 1tę rinsty.tucję: poz~tała ona 
dla niego „instytucją moralną" wysokiej .rangi, o któ
rej pisał w młod:71ieńczej rozprawie. W .płaszczyźnie 
etyiozmej - dow-0:dliił iw niej - znaczenie teatiru rów
na się znaczeniu reli.giri, a nawet go przewyższa. 
Scena unaocllnia abstrakcyjne pojęcie nieba ii ·piekła, 
cnoty i występku w plastycznych obraza.eh, ukazuje 
w isposób 1zrrozumiały 1niezbada1ne idr~ Opatrzności; 
czy:ni nas uczestnrkami rzeezywi.stości, ja1kiej ,nie spo
tyikamy w ży.ciu i jalką tylko -z trudem, studiując 
moralne d'Zieje lud2kości, .moglibyśmy sobie 1Wyobra
zić. Istotą tej rzeczywist-OŚci jest moralność, ale nie 
moralność itradycyjina, modyfikowana 1poglądami 
epoki, lecz moralność absolutna, której 1zasady pozo
staną trwałe 1nawet wówczas, kiedy ,rel1igia illie lJDaj
dzie już wiary, kiedy nie będzie już istniało prawo. 
Teatr jest więc idealnym środkiem w·pajania czło
wiekowi :nnrm .moralnych, wychowania go w duchu 
„moralnego pięlma", którego osiągnięcie ozmacza naj
wyższą doskonałość cha.rakteru. ( ... ) 

Teatr udastępnia 111am gotową sumę doświadcze
nia s·połecllnego, którą sami musielibyśmy gromadzić 
w ciągu długich la.t życia. Uczy ·On 1Das zrozumienia 
dla człowie·ka nieszczęśliwego i pobłażliwości w sto
sunku do przestępcy, ukazując jego losy i motywy 
jego postępowania; udowadnia ·nam, o -czym w końcu 
przekonało by nas dłuższe dośiwiadczen,ie życiowe, że 
to, co skłon.ni jesteśmy l.liważać .za zbrodnię, jest czę
sto tylko głupotą. Wycho.wawcza rola teatru objawia 
się zatem również w <Zlwalczaniu nietolerancji, ciem
noty i przesądu oraz w ukazywaniu jakby w zwier
ci 1dle indywidualnych przywar ·i słabości; z.nając je, 
skutecznie potrafimy im przedwdziałać. 

Spełnia też teak IWaż.ne społeczne .zadanie ,;wy
chowywania książąt'', mówiąc możnym tego świata 
prawdę, której gdzie indziej inie słyszą, uka.zując im 
coś, czego gdzie ind.ziej nie widzą; .człowieka. Jest on 
dla ni.eh ważnym instrumentem rządów, któryi:h ce-



Iem ·powinno 1być powszechne oświecenie warunkują
ce szczęście ma-rodu. 

Ogal'IDiają<C wszystkie dziedziiny Judzkiego żyda, 
predestynowany jest teatT szczegóLnie do mtałtowa
nia ducha narodu ( ... ). Będ.zie on mógł 19Pełniać to 
zad31Jlie, jeśli poeci zespolą swe wysiłki, ·poświęcą 
·swe dzieła wyłą·cznie tema•tyce 1narodowej, stworzą 
~cenę 111a~ową. O .realmości tego programu świadczy, 
Jego izdamem, p.rizyikłaid teatru greckiego. 

Postulaty SchHiera sięgają jeszcze dalej, wycho
dzą poza ramy ,narodowe. J.uż w rmannheirnskiej roz
prawie uk312uje .teatrowi zadanie, które istanowi jeden 
.z istotnych elementów programu h~aitral·nego obu 
poetów: w teatra:e .powinno się d.okonać dzieło zbra
tania całej ludzkości, ludzi wszystkich krajów i is-ta
inów, iktórizy ·odrzuciiwszy więzy sztuczności i !mody -
rozumieją rzecz ·najważniejs.zą: że są braćmi. Oto 
m~śl,. którą powtór.zy ~ rozw.iinie hymn „Do radości'', 
ktoreJ reaililzaicję post•ulować będzie wielika idea „oby
watelstwa ś~ata'', ożywiająca :najipiękniejsze karty 
dzieł poety. 

Goethe I Schiller 
O dramacie t teatrze. 

Wybór pism 
Przelotyła I wstępem opatrzyła 

Olga Dobljanka 
Warszawa 1959, (fragmenty). 

o 
»Don 

Carlosie« 

Utwory SchUlen są .u mas ~ane stosunkowo rzad
ko. ( .•. ) Historia teatru pamięta jednak okres, w któ
rym wpływ Schillera łJ18 maszą twórC7JOŚĆ i na 1SZe
rokie koła polskiej inteligencji był olbr:zymt Z praicy 
Mariana Szyjkowskiego „SchiUer w Polsce", nie
zmiernie skrupulatnie przedstawiającego materiały 
·z .tej d-ziedmny, jasno widać, .że .w:pływ ten rósł na 
fałi roma<J11t~, ii że największe 1nasilenie popular
ności scenicznej ·S'Chillera tl"Walo jeszcze, lk.iedy jego 
oddziaływanie na literaturę stopniowo słabło; wpływy 
bowiem romantyzmu w teatrze sięgały w pómiejsze 
Iata nii ·romantyzm ja:ko iprąd Hterooki. ( ..• ) 

Może właśnie tym „romantycznym" .pojawieniem 
się SchWMa •u nas (i ipÓŹ!niejszym utraceniem z niim 
k0111łaktu) dra się wytłumaczyć, ie utarte na niego po
glądy ( •.. ) uk8JZ'Ują go •bodajże .najchętniej jako melo
dramatyoz:ne·go, :patetycznie .r07JWkh:rizonego rom81D
tyka. 

W rzeczywistości sam SchiHer głosił się pr:zeciw
nikiem ,.romantyeznej szkoły" niemieckiej, za,czyna
jącej się zresztą T07iWijać dopiero za jego OSitatnich 
lat. Ale równocześnie !wiele treści i właściwości jego 
utworów ( .•. ) pl'IZygotowało drogę romantY"Lmowi. 
Stąd nMJWa „preromantyzm" stosow811la pr:zez histo
ryków IHeratury .do nurtu, w k.tórym mieści się 
i .niemiecka grupa pisany „buntu i maporu" i młody 
mieszczański. diramat francuski, w&1lozący z klasycyz
mem pod teoretyc:znym i 1praktycznym patronatem 
Diderota, i liiteratiura sentymemitałizmu i podobne zja
wiska w i.różnych krajach Europy. („.) 

Trudno iwni1kać •tu głębiej w te sprawy, skompli
kowane, a ro najwrażniej.w:e, odmiennie .kształtujące 
się w rómyieh ikraja·ch ( ... ). Dla nas istotne jest jedy
nie, Biby rozel'JWać owo popula·rne, ·pełne !nieporozu
mień i fałszów, .zbyt ścisłe powiązanie Schiillera 
z .rom811lty:mnem. O ile jeszcze ·pierwsze sztuki poety 
powstałe w aitrmosferze „burzy i 1Daporu", siłnie zwią
zane są tz prądem zapowhdającym .niektóryrm.i swoi
mi właściwościami rom81Dtyzrm, o ty.Ie :jego dojrzała 
twórczość, 7JW'iązawszy się z twór.czością Goethego, 



DON CARLOS e AKT I 

zmierza w :innym ikie•runku i tworzy w literaturze 
niemieckiej nurt odrębny. Twórczość ta, z jednej 
-strony właśnie pod wpływem przyjaźni i ścisłych 
!kontaktów intelektualnych "'. „Olimpijczykiem", 
z drugiej - pod urokiem studium Kantowskiej filo
zofii, zmierza wynź.nie w kierunku idealizującego 
klasycy.zmu. ( ... ) 

Czy pomiędzy tymi dwiema fazami twórczości 
Schillera - pierwszą zrn:iczącą się rewolucyjny.mi, 
melodra.matycZ!nY'mi utwcnami, jak »Zbójcy«, »Fies
co«, »Intryga i miłość«, i drugą ,z »Wallens.teine>m ·< , 
» Marią Stuart«, „ Narzeczoną z Messyny « itd. - da 
się ·przeprowadzić wyraź.ną granicę? Najczęściej prze
prowadzano ją pomiędzy »D0rn Carlosem :< a trylogią 
wallensteinowską, zaliczając .tragedię o hiszpańskim 
infancie do młodzieńczego okresu twórczości poety. 
Sama analiza „Don Carlosa « przekonuje jednak, że 
granica powinna przebiegać nie tyle po nim, ale 
właśnie •przez sam utwór, który nosi .na so.bie liczne 
znamiona przejściowości. 

D O N C ARLOS e A KT Il 

Sa.m Schiller mówi o tej „przeJsciowości" w na
stępujący sposób: 

„W ·Okresie pisania »Don Carlosa «, w okresie, któ
ry wskutek ·częstych przerw :zna ;_ z nie się .przeciągnął, 
zmieniło się we mnie wiele rzeczy i sztuka ta mu
siała dz·ielić koleje moich myśli i uczuć. To co w niej 
pociągało mnie zrazu najwięcej , nie wywarł-o później 
takiego samego wrażenia .na mój umysł, a wreszcie 
stało się ,zupełnie obojętne. Zrodziły się we mnie po
jęcia no.we, odmienne od poprzednich; nawet Carlos 
stracił moje łaski, może dlatego jedynie, że wyprze
dziłem go wiekiem; za to markiz Posa 1ajął jego 
miejsce. Stało się tak, że przystąpiłem do czw:irtego 
i piątego aktu z innymi niż poprzednio uczucia
mi." ( ... ) 

Sama wyp-0wiedź Schillera, rozsądnie wzh;ta 
świadczy jedynie o tym, że w toku 1pisania ulegh 
częściowo zmianie koncepcja dzieła, że autor dojrze
wając, przechodził coraz bardziej od dramatu rodzin
nego do wielkiego dramatu politycznego, że sprawę 
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wolności i tyranii, która r0d początku stanowiła oś 
konstruującą sztuki, .ujrzał tera•z ina znacznie rozle
glejszy1m tle.{ ... ) 

Istotin.ie, jako dramat romantyc.zny o dziejach 
miłości infanta do królowej »Don Carlos« jest zbudo
•wa·ny nieszczegól·nie, •nie posiada jednolitej aikcji, wy
daje się .jaikby rozsadzony od środka przez 1nadmiar 
treści. ( ... ) Gdyby jednak iw taikii tyLko iSposób zrozu
mieć »Don Culosa« - otrzymalibyśmy ·COŚ w rodza
ju jeszcze je·dne.1 wer.sj »Intrygi i 1miłościa , tylko 
chłodniejszej, .o bardziej ,zawiłej •perypetii i rozbudo
wanej moralis1yce. ( ... ) Zwłaszcza rola markiza Posy 
staje iSię iwówczas kłopotliwa: trochę byłby to re1,10-
•ner budzący w widzu przekorne refleksje na tema•t 
zmielllnego w biegu czasów waloru tych myśli, a tro
chę nieudolny polityk, •wprowadzający do •Otoczenia 
zamęt sztucznie .wykombinowa.nymi pomysłami. 

Spróbujmy jednak spojrzeć ,aa »Don Carolsaa od 
innej strony. Nie od tej, od której dwudziest0e2tero
letni chłopak zaczynał go pisać, ale od tej, która sta-

DON CARLOS • AKT IV 

ła się wyrazem wiedzy i ipoglądu na świat dwudzie
stoośmioletniego mę:kzyzny. ( ... ) Czytajmy .bez upme
dzeń sam wtwór i szukajmy inie ważnych spraw, lecz 
najwa.żniejszy.ch. 

Nie miejsce tu ina d·okładne anacli1.iy, wypadnie 
się więc ograniic.zyć do kilku charakiterysty.cznych 
pr.zykładów. W postaci królowej cały 1nacisk ikładllio
no zazwyczaj na miłość jej do Carlosa, będącą źró
dłem, z ik!tórego wynikała cała postawa małżonki Fi-
1.ipa wobec otaczająceg-0 ją świata, niechęć do męża 
i .do irygorów dworskiego obyczaju. Te uczucia wy
zySkiwał Pma, aby p11zez królową ·;wpłynąć IJl8 Car
losa i skierować jego uczucie tku ogólniejszym i .szla
chetniejszym ·Celom. W ispraiwach ,politycznych 
Elżbieta nie 1zahiera samodziieLnie głosu idąc za my
ślą mark·iza - to stw.ierdizenie ·było jedną 'Z przesła
nek do oddzielenia iwątku Tomansowego od 1pol·iitycz
nego. Tymczasem wczytanie się w tekst ,p!lzekonuje, 
że 1udział królowej w rakJcji poHtycznej jest bardzo 
istotny, -chwilami naiwet odnosi JSię wrażenie, że gra 
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polityczina przeważa IW niej nad potrzebami serca; 
Sama miłość do Carlosa nie skłania jej właściwie do 
żadnej aikcji, gdyż osobiście z.rezygnowała 2 myśli 
o - przyinajmniej bliskim - 1połąozeniu się z ko
chankiem ·bodaj w sekrecie, lll.8ltomiaist sama IZ siebie 
jeM:cze przed porozumieniem się 1z Posą, próbuje zain
teresować Carlosa .spraiwami politycznymi. Z własnej 
intencji mówi 'Inu na początku drama·tu: 

Elżbieta była twll pierwszll miłością, 

DruH niech będzie Hiszpania. O jakie 

Chętnie ustąpię szczęśliwej rywalce 

Miejsca w twym sercu! 

-· 

Po a:ym niemal na•tyichmiast •wspomina o lizach N~- , , 
derllandów. Jasne ·jest, że IW .tym momenc,je tnie zna . 
ona żadnego określonego planu, aile kier.unek 1jej d2ia
ła111ia jest tu chyba ważny. Jeszcze charakterystycz
niejsza dla postaci ikirólowej jest jej .rozmowa ,z PGSą, 
w której zostaje wtajemniczona w plan rokoszu. Nie 

możemy wąt·plić, że darzy ona Carlosa głębokim 
i szczerym· uc.zuciem, a jednak w momencie .taik waż
nym i .niebezpiecznym dla jego losów, ·przejawia nie
słychanie mało odruchów kochającej kobiety a nie
słychanie wiele z zachowania polityka. Porozumienie 
z Posą jest błyskawiczne. ( •.. ) Królowa inie j~t jed
nak („.) .tylko polemiczką ideową Posy. Jest aktyw
ną i samodzielną działaczką. To niewątpliwe. Bar
dziej już za to problematyczna wydaje się sprawa, 
czy właśnie pod względem ideowym Elżbieta jest rów
nie bliska zamierzeniom markiza. Schiller, który przy 
całej narastającej skłonności do abstrakcji miał wiel
kie zainteresowanie dla realiów historycznych ( ... ) 
bardzo subtelnie różnicuje słowa o postępie w ustach 
Posy i królowej. U markiza nie może być żadnych 
wątpliwości, że chodzi o absolutnie bezinteresowną 
miłość idei, królowa o ludzkości mówi dyskretniej, 
natomiast dość często wspomina Francję i swoją dy
nastię„. Stosunki Walezych z Hiszpanią były wówczas 
dość skomplikowane i można snuć różne domysły co 
do zawartości listów od rodziny przywiezionych El
żbiecie przez Posę. 

Druga postać ważna w „dramacie rodzinnym'', 
a r.zekomo •nie odgrywająca Toli w ,;dramacie poli
tycznym", to księżniczka Eboli. Swiadomie istotnie 
nie ma ona z 0polityiką nic wspólnego; jeśli prowadzi 
jakąś mt•rygę. to bardzo osobistą, nie poz06tającą 
w żadnym 5t-OSunku do reprezentowanych w drama
cie stronnictw. Nikt jednak ·nigdy .nie :zaprzeczał, że 
w toku akcji staje się ona marionetką •w rękach Alby 
i Domiinga, postaici wybitnie politycznych, dla których 
oozermienie Ca·rlosa i królowej jest wysoką staiwiką 
w ważnej gHe. Alba bierze udział w -tej gr.ze illa wła
sny rachunek, ale co do dom.inikani•na nie llDOŻemy 
mieć wątpliwości, że mocodawcą jego jest Inkwizy
tor. W ten SJ><lSÓb związek alkcji miłosnej z rpolityczną 
staje się także w tym iwątlku .nie7Jllliernie śoisły, przy 
czym ii tutaj sprawy rpol.ityki !decydują o iprzebiegu 
osobistych perypetii romansowych, a nie przeciwnie. 

W koncepcji „diwu d·rmnatów" Filip II za.wsze 
wskarzywa111y był jako postać najbardziej opęta111a nić
mi obu akcji. WMto jednaik 'Z'Wrócić uwagę, że o ile 
ze S1Zczególnym zaiinteresowa111iem obserwowano 
w1szystkie •burze s7.a!lejące w piersi króla z powodów 
rodziDlllych, to znajdowaJi się i tacy, C·O w dziedzinie 
ideologii pr.zyipisy;wali mu .niemal prostolinijność. ( ... ) 
Tymczasem w swokh konfliktach rod.Unnych bywa 



FILIP Il (proj. kostiumu : nnrbam K~·dzicrsk a) 

-On despotyczny, okrutny, to znów cierpiący i niemal 
godny współcwcia; konflikty te zbliżają go do tra 
gizmu, ale nigdy nie dają jego pełni. W tragiczn4 s) -
tuację wprowadza go dopiero rozmowa z . Posą, który 
roZ'tacza przed nim dziwny i przekuwający obraz 
doskonałej ludzkości i rzuca mu się do- stóp z okrz;y
kiem: „Daj nam wolność :myśli'', i .nawet dla niego 
samego niezupełnie spodziewana konsekwencja ta
kiej (!) rozmowy - zbliżenie się do markiza, ja.ko do 
jedynego prawdziwego człowieka na dworze. Dopiero 
tu waży się 1tyran na krok. który zaprzecza samej 
zasadzie jego istnienia. Wypomni mu to Inkwizytor, 
druga obok Posy postać w dramacie reprezentująca 
z żelazną konsekwencją logikę określonej ideolo
gii. ( .. . ) 

Na przykładzie Filipa najlepiej da się obserwo
wać rozwój dramatu Schillera w trakcie jego cztero
letniego powstawania i właśnie oryginalność tej po
staci, 1niemożność odłączenia w niej .konfliktów ro
dzinnych od politycznych. ( ... ) 

Jeszcze pod jednyim względem można mów1c 
o „przejśdowości" tego utworu. Z jednej strony bo
wiem w jego .ideale harmonijnego rozwoju jed1nostki 
w doskonałym państwie łat.wo doszukać się tendencji 
wyraźinie bliskich tym, jakie ksztattowaly pogląd na 
świat jakobińskiego skrzydła rewolucji, przy czym 
ideały te po raz pierwszy wypowiedziane są .z taką 
filozoficzną szerokością myśli; z drugiej zaś strony 
po raz pierwszy spotykamy tu ton rezygn;icji głoszą
cy, że królestwo owych ideałów „nic jest z teg-0 świa
ta". 

Po raz pierwszy w swojej twórczości stworzył 
Schiller programową postać p-ozytywną, która zary
sowuje obra.z lepszeg-0 ustroju, a później ginie powa
lona sprzec2moscia.mi między realnyim światem 
a swoimi ideam4. ( ... ) Śmierć Posy jest naturalną kon
sekwencją faktu, że realincji swoich ideałów szuka 
on nie w otwartej walce z mo.narchią, ale w ochra
niającej monarchię rewolucji dworskiej. Jest to więc 
swoisty, bez wątpienia nie uświadomiony jasno przez 
poetę wyraz załamania się jego ideologii w konfron
tacji z rzeczywistością, stan1>wiący najgłębsze zagad
nienie »Don Carlosa «. 

E. Csato 
fragn1enty posłowia eto Don Karlosa 

Warszawa 1954 



Rozmowa 
z 

reżyserem 

Teresa Bazarnik: Ponieważ rozmowa ta .stanowić ma 
niejako wpisanie w tek.st .programu słowa od-reży
serskiego, pozwoli Pan, ie ograniczymy ją do spraw 
ściśle związanych iz Pana realizacją »Don Carlosacc 
w Stall'ym Teaitne. Zaic.mijmy może ab ovo, czyli od 
inspiracji, kitóra skłoniła Pana do WY'boni dramatu 
SchHlera, nie stanowiącego jtUŻ ·teraz żywej tradycji 
repertuarowej w polskim teatme. 
Laco Adamik: Od pewnego czasu przyciąga mnie 
bania.o literatura iniemiecka, nie .tyłko Schiller ale 
również i Kleist, i Biieihner. W dzisiejszym czasie po
s:rukuję dlla widza i dla si~bie 1w roli widza również, 
odpowiedzi ·na pytania najważniejsze, umwer5alne. 
Poszukuję postaw życiowych zdecydow8illych i okre
ślony.eh. Poszukuję uniwersalnego obrazu świata, 
w którym wsizystkie wadości .byłyby jasno caeślo
ne, w którym bez trudu można by się zoriento
wać. 
T. B.: I u SchiUera znalazł Pan zaS;pokojenie tej po
trzeby? 
L. A.: W k1lasycy,zmie, u Schillera, a 1w szczególności 
w »Don Cadosieu, który jest dla mnie centralnym 
dramatem w twór.czości Schillera. Namiętności ludz
kie .są izdecy,dowanie Określone, postaci klaromne, idee 
do końca wyartyikiułowane, świat logti.cznie zbudowa
ny, a .problemy, które są sprężymą działania - wiel
kie. 
T. B.: Ozyli pa tetymn i koturmowość iw harmonijnie 
zbudowanym ·świecie? 
L. A.: Tak, ale w tym dobrym znaczeniu: wzniosłość 
i tragizm, pozwalające przenieść widza w itaką prze
strzeń, gdzie ·nie ma miejsca :na rzeczy ·pośrednie, na 
małe sprawy tego świata. Cheiałbym, aby w »Don 
Carlosie« widz i współtwórcy spektaklu odszukali 
prawa moraline, nie wy.gładzone i obiegowe, lea uni
·wemaline. Ohoiałbym pokazać rizeczyrw.istość, której 
istotą jest - jak chciał sam Schiller - ,,moiralność 
nie tradycyjna, modyfikowana poglądami epoki, ale 
moramość absolutna". 

ELŻBIETA de VALOIS (pToj . kostiumu : BarbaTa KędzleTska) 

T. B.: »Don Carlos« ma być więc pretekstem do po
kazania takiego uniwersum? 
L. A.: W insceni.zacji drama.t Schillera i cały jego 
patetyzm wzięty jest „dosłownie" w sensie odczyta
nia tekstu. W »Don Carlc,sie« nie szukam pretekstu, 
bo sam dn·mat zaw:iera w sobie to czego potrzebuję, 
i tak mnie fascynuje, że chcę go przenieść na scenę 
„dosłownie" - a w każdym razie tak„ jak ja to do
sł·ow,nie rozumiem. 
T.B.: Reżyserzy, przed ukończeniem pracy nad spek
taklem zwykle bar.dzo niechętnie wypowiadają się 
o swoich inscenizacyjny.eh "Zamysłach, skoro jednak 
rollmowa ta ma traktować właśnie o »Don Carlosie« 
i jego scenicznej realizacji, może na zakończenie kilka 
słów o .samej insceniUH:ji teg.o dramatu .na krakow
skiej scenie. 
L. A.: Może to za wcześnie mówić o kształcie przed
stawienia, chciałbym więc tylko zwrócić uwagę na 
specyficzną symetrię chronologii. Treść sztuki trak
tuje bowiem o końcu wieku XVI, napisana została 
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w 1koń.cu wieku XVIII, a wystawi81Jlly ją dzisiaj, tzn. 
w końcu wieku XX. 
T. B.: Czy z tej czasowej a.nalogii wyciąga Pan kon-
sekiwencje ilnscenizacyj'ne? · 
L. A.: Te trzy daty układają się w - tak przez kla
sycy2llll ulubioną - symetrię trójkową. Chciałbym 
więc, aby w ilnscenizacji te trzy punkty stały się wi
doczne. Dlatego wystawa tego przedstawienia tak 
bar.dzo sugeruje foafr osiemnastowieczny, choć sa.ma 
akcja jest szesnastowfoczna, a ekspresja aiktorska, 
interpretacja, pr.zestrzeń teatra·lnego „dziania się", 
wreszcie odbiór widza - dzisiejsze.„ 
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DIARIUSZ 
1984 roku STAREGO TEATRU. 

Dramaty Fryderyka Schillera bardzo rzadko goszcz- dziś na naszych 
scenach. W przeszłości bywały Jednak momenty, kiedy dramaturgia 
Schillera należała do „żelaznych" pozycji repertuarowych (m. in. w tea
trze krakowskim za dyrekcji Stanisława Koźmiana). Powracając więc 
do historii, pragniemy dżiś Państwu przypomnieć Helenę Modrzejew
ską w repertuarze schillerowskim. Pretekstem do tej retrospekcji niech 
będzie najnowsza premiera Starego Teatru - »Don Carlos:« F. Schil
lera oraz '15-ta rocznica śmierci patronki naszego teatru. Nie jest to 
bynajmniej szczegółowy wykaz ról Modrzejewskiej w tym repertuarze, 
a jedynie okazjonalne przypomnienie niektórych z nich. 

Samo przypomnienie Modrzejewskiej w rolach schillerowskich by
łoby niejako zubożeniem związku jaki łączył tę artystkę z wielkim 
niemieckim dramaturgiem. W swych wspomnieniach Helena Modrze
jewska bardzo sugestywnie opisuje pierwszy kontakt z twórczością 
Schillera. Jako czternastoletnia dziewczyna zobaczyła na scenie kra
kowskiej »Intrygę i miłość« w wykonaniu trupy niemieckiej. „Wieczór 
ten - pisze Modrzejewska - spowodował przewrót w moich uczuciach. 
Złagodziłam swój sąd o N.iemcach. Następnego dnia nie spoczęłam 
dopóki nie kupiłam sobie egzemplarza »Intrygi i miłości« i nie prze
czytałam go od deski do deski ze słownikiem w ręku. Była ·to bar
dzo żmudna praca, trwająca kilka dni, ale to mnie nie zniechęciło 
i w ten benedyktyński sposób przeczytałam prawie wszystkie dra
maty Schillera. ( ... ) Im więcej czytałam, tym lepiej rozumiałam ge
nialnego poetę. Zakochałam się w nim naprawdę. Kupiłam sobie ma
łą jego statuetkę, przedstawiającą go we wdzięcznej, spokojnej pozie, 
z piękną smutną twarzą pochyloną nieznacznie ku piersi. Przygląda
łam się jej tak ~ęsto, że sama pr~yzwyczaiłam się trzymać głowę 
dokładnie w ten sam sposób, z zamyślonym wzrokiem utkwionym 
w przestrzeń". (H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia). 

Oczarowanie Schillerem znalazło odbicie w jej młodzieńczych ma
rzeniach o karierze aktorskiej: „Jak ja mogę zostać aktorką? Czy
bym kiedykolwiek poważyła się stanąć przed publiCILllością, skoro je
stem tak nieśmiała, że boję się zarecytować coś przed jednym obcym 
człowiekiem. Nie wiedziałam, czy cieszyć się, czy martwić na mylił 
o poświęceniu się scenie, a tylko gdy spojrzałam na popiersie Schillera, 
wielka radość i niejasna nadzieja wstępowała w moje serce." (H. Mo
drzejewska, Wspomnienia i wrażenia). 

Nie długo czekać musiała na spełnienie tego marzenia. Jako aktor
ka zetknęła się z dramaturgią Schlllera już w Czerniowcach. Grala 
tam Luizę w »lntryche i miłości« i tytułową rolę w »Marii Stuart«. 
Jeszcze wtedy - jak pisze Jerzy Got - „artystka traktowała kreo
wane przez siebie postacie zgodnie z obowiązującym stylem, który 
już wtedy nie tylko w prowincjonalnych panował teatrach, grała 
z przesadą I afektacją, co nazywało się «tragicznym koturnem»". (He
lena Modrzejewska na scenie krakowskie; 1865-1869). W teatrze kra
kowskim, w którym przyszły pierwsze sukcesy, Modrzejewska pozbyła 

się tego stylu. Pierwszą jej schillerowską rol- w tym teatrze była 
rola księżniczki Eboli w »Don Carlosie« w roku 1866. Do tej roli 
powróciła Modrzejewska w roku 18'1ł w czasie pracy w Warszawskich 
Teatrach Rządowych. Choć premiera »Don Carlosa« - jak podaje 
świadek tamtych czasów - była jedną z najsłabszych premier owego 
sezonu, „wśród całego g1·ona artystów wyróżniła się niedościgłą do
skonałością p. Modrzejewska, która przedstawiając poboczną rolę 
księżniczki Eboli, uczyniła ją najcenniejszą ozdobą przedstawienia." 
(„Kurier Codzienny", 1 Ili 18'1ł r.) 

Rolą, która na trwale przeszła do teatralnej legendy była Maria 
Stuart. I to nie tylko w czasie pobytu w Krakowie, kiedy artystka 
właśnie jako Maria Stuart odniosła swój pi,rwszy prawdziwy sukces 
w roli tragicznej, pokonując trudności polegające na dość wąskiej 
skali głosu. W tej właśnie roli bardzo chętnie występo·wala Modrze
jewska w czasie swoich kilkunastu występów gościnnych, kiedy prze
bywając już w Ameryce, na krótkó powracała do .Polski. „Zdawało 
się nam - pisał w roku 1898 Stanisław Koźmian - żeśmy wyczerpali 
już ostatnim razem wszystko, oo powiedzieć można było o różnicy 
gry znakomitej artystki po jej powrocie z Ameryki, aż tu pokazało 
się, że ta niesłychanie bogata i elastyczna natura przygotowała nam 
największą niespodziankę ( ... ). · W trzecim akcie »Marii Stuart« wczo
raj pani Modrzejewska zabłysła, zaimponowała, w zdumienie wpro
wadziła silą, którą rozwinęła w karbach najwspanialszej estetycznie 
i psychologicznie gry. Do tej pory nie możemy wyjść ze zdumienia 
i ochłonąć z wrażenia, jakie na nas zrobiła w tym trzecim akcie, 
który pozostanie na zawsze arcydziełem sztuki i znajomości kobie
cego serca." („Czas", 22 X 1898) 

W roli Marii Stuart zachwycała Modrzejewska nie tylko polsą 
publiczność. Przytoczmy więc na zakończenie fragment recenzji, któ
ra ukazała się po występie Modrzejewskiej w londyńskim Court 
Theatre. „Jak pięknym obrazkiem jest La Modjeska jako Maria, kró
lowa Szkotów! Nie, nie, powinniście ją zobaczyć; jest to coś zupełnie 
nie do opisania. Słodka, blada twarz o łagodnych oczach, przez które 
smutDa dusza przemawia donośniej niż jakiekolwiek słowa, ruchliwe 
usta, delikatny profil, kruche kształty - wszystko to ujęte i obramo
wane pięknymi kostiumami nadzwyczaj dokładnymi: wielki kołnierz, 
spiczaste uczesanie, długie, ciemne włosy, bogate . szaty ozdobione fu
trem, duży krucyfiks, stale niemal trzymany w delikatnej prawej rę
ce, do nosa chustka z koronki przystrojona zjotymi chwastami. W każ
dym calu królowa, naprawdę! Szlachetność w cierpieniu, królewski 
majestat w obliczu śmierci. (.„) Gdy weszła - okrzyki przeszyły po
wietrze, · powiewały chustki, burza oklasków zatrzęsła sklepieniem, 
które zabrzmiało odgłosem. Spokojna, zrezygnowana, ze smutnym 
uśmiechem marszczącym smutne wargi, z czułymi oczyma wzniesio
nymi ku niebu, tak stała Modjeska aż zapanował spokój." (H. Mo· 
dr.zejewskiej Album Wycinków prasowych 1890) 

Oprac. Teresa Bazarnik 

Hetana Modrze;ewska , zdjęcie prywatne 
Helena Modrze;ewaka w roll Marli Stuart 
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