


MIECZYSŁAW BRAHMER 

»DO N TU A N« MOLIERA 
WOBEC PRĄDÓW UMYSŁOWYCH EPOKI 

Gdy w lutym 1665 r. Moliere wystawia swą nową komedię, legenda Don Ju
ana posiada we Francji świeżą wprawdzie, ale szeroką popularność: od kilku 
lat z niewyczerpanym powodzeniem przewijała się przez trzy sceny paryskie 
- rodzime i włoską - i co dopiero dwóch pisarzy wierszem francuskim sta
rało się oddać jej dramatyczne walory. Lecz chociaż Moliere ucieka się do niej 
w chwili szczególnie trudnej dla swego zespołu, gdy zakaz wystawiania .świę
t oszka zmusza go do szybkiego zapełnienia wyrwy w repertuarze, to jednak 
nie sposób pogodzić się z sądem, jakoby doświadczeniem poparta pewność suk
cesu zaważyła decydująco na jego wyborze. Nie w wątku, ale w śmiałości jego 
ujęcia tkwiła nowość utworu. 

Już pochwała tabaki i jej dobroczynnego wpływu na obyczaje, otwierająca 
akt pierwszy, już początkowe zdania Sganarela wnosiły akcent polemiczny 
i nawiązywały do aktualnych dyskusji: gdy bowiem Colbert, przekreślając 
dawniejszy zakaz Ludwika XIII, wprowadził monopol tytoniowy, wielką kam
panię przeciwko upowszechniającemu' się nałogowi podjęło toż samo Stowa
rzyszenie świętego Sakramentu, któremu tak znaczna rola przypadła w na· 
gonce na .świętoszka. Pojawiając się w chwili najbardziej zawziętej walki o tę 
komedię, Dan Juan staje od razu w postawie zaczepnej, a motyw hipokryzji, 
wprowadzony do aktu ostatniego, potwierdza, że zamierza wytrwać w niej do 
końca. Ale nie w tych sztychach i utarczkach leży śmiałość istotna utworu. 

Chociaż nie minęło jeszcze pół wieku od chwili, gdy Don Juan wkroczył po 
raz pierwszy na scenę hiszpańską, w ciągu tego niedługiego okresu zdołał on 
przejść znaczną ewolucję. „Potępienie określonej klasy i określonego ustroju 
społecznego" - zgodnie z krytyczną diagnozą America Castro - przynosił 
już dramat Tirsa, ale bohater jego, w wyzbytej skrupułów pogoni za prze· 
lotną rozkoszą, tylko odsuwał w przyszłość jak najdalszą swe obrachunki z Bo· 
giem, nie sądził jednak, by mógł się od nich wywinąć, co więcej, rad był na· 
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wet dokonać kiedyś życia w zgodzie z najwyższymi instancjami wierzą.~~g() 

katolika - może nawet i w mniszym habicie, jak jeden z jego współrodaków. 
Inne zabarwienie zyskała legenda na scenie włoskiej, po przez którą dotarła 
do Francji. Dla aktorów komedii dell'arte stała się rychło kanwą małowybred
nej bufonady - i już przez to jej nadprzyrodzona fantastyka nabrała cech 
ostrej groteski, tym swobodniejszej, że nie związanej z tekstem pisanym, łat

wiej uchwytnym dla cenzora. W jaskrawym świetle farsy miłośnik z Sewilli 
odsłania coraz wyraźniej profil nowy i niebawem nawet na teatralnym afiszu 
pojawi się - „gromem rażony ateusz". Moliere po sąsiedzku - ale wstrze
mięźliwie - pożyczy tego czy owego pomysłu od Włochów, z którymi w Pary
żu dzieli się jednym teatrem: choćby policzek, który znienacka zbiera Sganarel 
w miejsce Piotrusia, należy do zwykłych sztuczek wesołków z Południa. Lecz 
i tu nic tylko o tak błache idzie szczegóły. 

Z d\vu zasadniczych kręgów, jakie łączą się teraz w postaci Don Juana, 
uwodziciel schodzi u Moliera wyraźnie na plan drugi. Jego miłosne podboje. 
jeśli jeszcze doknują się na oczach widza, otrzymują charakter jawnie gro
teskowy w scenie z obu naiwnymi rywalkami wiejskimi, albo są zaledwie 
echem przeszłości, jak w dwukrotnym spotkaniu z Elwirą. Perwersyjny zbie
racz przeżyć erotycznych, który nie tylko ulega popędom zmysłów, ale do
znania swe czyni przedmiotem świadomej analizy i wyrafinowanej gry inte
lektu, ustępuje miejsca libertynowi, który zrywa więzy norm obyczajowych, 
przede wszystkim jednak podważa przeszkody stojące na drodze niezależnej 
myśli krytycznej. 

Dzięki takiemu rozłożeniu akcentów komedia Moliera stała się szczególnie 
interesującym odbiciem tych nurtów, które przenikają życie umysłowe ówczes
nej Francji. Spośród nich libertynizm od dość dawna miał wielu zwolenników 
w górnych warstwach stoHcy i różne przybierał formy. Wcale częstą, lecz. 
mało skomplikowaną bywały kpiny podochoconej kompanii. U głośnej Ninon 
de Lenclos - gdzie i Moliere zwykł się pojawiać - z wyzywającą przekorą. 
właśnie \V wielkim tygodniu urządzano zabawy huczne i rozpustne. Pamięt
nikarze przechowali anegdoty tak znamienne, jak makabryczny epizod z czasu 
oblężenia Leridy (164 7), gdy grupa nobliwych zawadiaków odwaliła płytę gro
bową i tańczyła z trupem po kościele, co o utratę apetytu przyprawiło świad
ka tej sceny, Bussy-Rabutina. Wielki Kondeusz za lat młodych w zaufanym 
gronie chciał poddać próbie ognia relikwię, uznaną za drzewo Krzyża świętego. 
Fakty te dawałyby już pewność dostateczną, że molierowski Don Juan odna
lazł by się \V nie jednym z przedstawicieli ówczesnej złotej młodzieży arysto
kratycznej. Wielki pan i bywalec dworu, bardziej dbały o etykietę (gorszy go 
strój niestosowny Elwiry) niż o poszanowanie ludzkiej godności u inny-:!h ·-
nasuwał te:/. analogię do niejednej postaci znanej z hdstorii. 

że w grze tu jednak jest coś więcej niż wierność portretu, na t::> wskazuje 
prawdziwy kręgosłup komedii: rozmowy drwiącego pana i potykającego się 
w swych dowodzeniach sługi. Bo też gdy mowa o libertynizmie XVII wieku, 
niepohamowane wybryki śmiałków są jedynie pianą na powierzchni. Pierwsza 
połowa stulecia to okres tak dużego nasilenia tego prądu, że znany historyk 
uczuć religijnych, ks. Bremond, nazwał te lata epoką „płomiennego liberty-

nizmu", stwierdzając w nich „rosnący szał bluźnierstw" . Przesadną, a w każ

dym razie dowolną i niesprawdzalną wydać się może cyfra 50.000 ateuszów 
w Paryżu, której wr. 1623 doliczył się Mersenne. Rzecut istotną jest natomiast 
żywy i pobudzający ruch umysłowy, który zmierza · do wyzwolenia myśli ba
dawczej od nacisku odziedziczonych wierzeń, a ogarnia właśnie ośrodki bliskie 
Molierowi, tłumaczowi De rerum natura Lukrecjusza.Uczestniczy on nie tylko 
w zebraaiac~· esprds f orts u Ni non de Lenclos, bywa również u La Mo the Le 
Vayer'a, autc:ra Uc.zty sceptyków, któremu wiersz z dedykacją przesyła. Od 
lat dziesięciu nie ży.ie już wówczas Gassendi, najwybitniejszy przedstawiciel 
materializmu tej epoki, przeciwnik metafizyki kartezjańskiej i korespondent 
Galileusza. Ale - jeśli nawet nie należał do jego „uczniów" bezpośrednich, jak 
chcą niektórzy dawni biografowie -- Moliere nierzadko spotyka wiernych kon
tynuatorów myśli filozofa: zwłaszcza FranciszJrn Bernier, zadomowionego 
u p'.lm de la Sabliere. Zagadnienia, pasjonujące tych ludzi, pociągają go nie 
tylk 1 mimochociem. Gdy w r. 1671 dewoci przy pomocy Sorbony chcieli potę
pić rucj~nalil:1• KartezJusza i gdy w obronie wolności myśli postanowili vry
stąpić nawet dalecy od atakowanej doktryny zwolennicy Gassendiego, Moliere, 
jak zapewniają, gotów był iść im w pomoc ze sceny. Dla obalenia zamierzeń 
obskurantów wystarczyły jednak cięgi, zadane im przez przyjaciół komedio
pisarza, wśród których znalazł się i Boileau ze swym satyrycznym Nakazern ... 
utrzymania nauki Arystotelesa. 

Jest to więc epoka silnego fermentu umysłowego, gdy staje naprzeciw sie
bie kartezjanizm i gassendyzm, jansenizm i libertynizm. Libertynizm filozo
ficzny mierzy się z problemami takimi, jak struktura materii, natura ciał, ruch 
atomów, inteligencja zwierząt, istnienie duszy. Odrzuciwszy interpretacje nad
przyrodzone, ufny w siły samego rozumu, zmierza do ujęcia praw natury. 
A chociaż przedstawiciele jego nie zawsze dojść mogą do wyraźnych, zdecy
dowanych konkluzji, wysiłki ich wyznaczają kierunek mocnemu prądowi, który 
- chwilami podskórnie - przepływa przez cały wiek XVI! i od Renesansu wie
dzie do Oświecenia. 

W ustach molierowskiego Don Juana sprawy te dochodzą do głosu dobitniej 
i śmielej, niż w jakimkol\\iek innym utworze teatralnym lat owych. Gdy ko
medianci włoscy i francuscy libertyni (jak Cyrano de Bergerac) w momentach 
drażliwych woleli poprzestać na aluzji, a najchętniej kryli się przezornie poza 
fikcją starożytnego Olimpu, mierząc w bóstwa zdetronizowane, bohater Mo
liera nie waha się mówić po prostu o „niebie" i śmiechem szyderczym odpo
wiada Sganarelowi, pytającemu , czy wierzy w życie pozagrobowe. Nic dziw
nego, że począwszy już od drugiego przedstawienia autor musiał dokonać sze
regu skreśleń w tekście utworu, który po piętnastu wieczorach zszedł ze sceny 
i nie pojawił się w druku za życia pisarza, a i później długo jeszcze rozpow
szechniany mógł być tylko w okaleczonej postaci. Skreślenia te objęły zwłaszcza 
najznamienniejsze ustępy słynnej sceny z żebrakiem. Cyniczny wielkoświatowiec, 
ufny w moc pieniądza, ponosi tu klęskę od nędzarza, który nie godzi się sprze
niewierzyć zasadom swym dla gros.za. Lecz musząc ustąpić, otrzymawszy nau
czkę za pomiatanie ludzką godnością, nieugiętą i pod łachmanami, zaskoczony 
porażką, szuka Don Juan szerszego oparcia i znajduje je w nowym nakazie 
moralnym: oto miłość ludzkości winna stać się pobudką czynów, przy których 
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miano zwyczaj apelować do miłości Boga, licząc chętnie na Jego odpłatę. Czło
wiek w współżyciu z ludzkością odkrywa właściwe wytyczne swego postępo
wania. 

Jak u wielu współczesnych, myśl Moliera nie mogła wyzbyć się niedopowie
dzeń - i nic dziwnego, że dialogi Don Juana ze Sganarelem czy .żebrakiem 
bywały różnie rozumiane i wywoływały spory na równi niemal z rozmowami 
innego pana i sługi z poza Pinerejów - Don Kiszota i Sanszy. Czyniąc zadość 
obowiązującemu poczuciu sprawiedliwości, Moliere strąca w otchłań magnata, 
zapamiętałego w jej wyzywaniu, ale równocześnie ukazuje całą złożoność po
staci i problematyki. Zostając pod urokiem brawury czynów i myśli libertyna, 
nie tai odrazy dla nikczemnego stosunku syna do ojca, dla manier wzgardliwych 
dworaka. Potępia go przy użyciu całego aparatu tradycyjnej cudowności -
widma z kosą i kamiennego gościa ż zaświatów. Ale okrzyk Sganarela, doma· 
gającego się zapłaty w chwili, gdy pan jego znika z komandorem pod ziemią, 
okrzyk, który w pierwotnym tekście zamyka scenę ostatnią, ostrzem swym prze
kłuwał tę widowiskową cudowność w sposób tak wymowny, że i jemu niezwłocz
nie zniknąć przyszło z wypowiedzi aktora i z druku. Wątplivtości jednak i za
powiedzi, jakie padły w tej komedii, nie przestały krążyć, skoro raz je rzucono 
ze sceny i nie strawiły ich pł omienie, które pochłonęły uwodziciela z Sewilli. 

BOHDAN KORZENIEWSKI 

»WIELKI PAN A ZARAZEM ZŁY CZŁOWIEK. 
TO RZECZ PO PROSTU STRASZNA« 

Krytycy mieszczańscy z przełomu wieku, urabiający dotychczas nasze poglą
dy na Moliere'a nie kryli wcale niechęci, jaką budziła w nich postać Don Juana. 
Wydawał się im postacią niewykończoną i przez to zagadkową. Wielki pan -
powiadali - i łajdak, zgoda, ale dlaczego jeszcze na dobitkę złego obłudnik? 
Czy dlatego, że Moliere wrze wówczas cały od pasji polemicznej? Ten rys cha
rakteru Don Juana jest tak przypadkowy, że aż zaskakuje. 

Z pozoru jest tam istotnie mnóstwo rzeczy zaskakujących. Bo zważmy tylko. 
Moliere ma opinię zdeklarowanego libertyna. I ma ją słusznie. U siebie, 
w Auteuil zbiera kilku przyjaciół na rozmowy, nie odznaczające się szczególną 
prawowiernością. Bywa zapewne u Ninon de Lenclos, aby przy stole ob0k naj
odważniejszych albo najzuchwalszych umysłów swego czasu „zabawiać s~ę 

w rozstrząsanie dogmatów". Mało tego. W latach coraz potężniejszej i c.oraz 
bardziej ziejącej nienawiścią reakcji katolickiej utrzymuje zażyłe stosunki z od
szczepieńcami, wyznawcami Reformacji, topniejącej zresztą . jak śnieg na wio
snę. W swoich poprzednich komediach ukazuje libertynów w świetle jak najbar
dziej korzystnym. Są oni głosem rozsądku w świecie ludzi, zaczadziałych od 
nienawiści, przesądów. fanatyzmu albo obłudy. Często mamy wrażeniie, że 

w ich głosach słychać głos samego Moliere'a. Walery i Kleant w „świętoszku" 
to właśnie ci „libertyni" molierowskiego pokroju, wierzący jak on, że myśl 
człowieka, byle jej zostawić swobodę, zdoła wprowadzić jakiś rozumny ład 
w stosunkach społecznych, gdzie niemal bezkarnie żerują kanalie w rodzaju 
Tartuffa. Komedia ta wywołuje wybuch wściekłego gniewu. I właśnie wówczas, 
kiedy nad głową pisarza zbierają się groźne chmury, Moliere· występuje z ata
kiem na libertyna i wtrąca go w ogień piekielny, ten ogień, który ksiądz 
Roulle szykował dla niego samego. Cóż to jest ostatecznie? Zaprzaństwo? 
Przerażenie? Chęć ratowania własnej skóry kosztem przyjaciół ideowych? Po
korna prośba o odpuszczenie win? W końcu płaski wybieg zmierzający do oca
lenia „świętoszka"? 



Aby odpowiedzieć na te pytania, niezmiernie uwłaczające godności ludzkiej 
i pisarskiej Moliere'a, wystarczy tylko zajrzeć do historii. Bo historia odpo· 
wiada na nie w sposób jasny. Mówiąc o epoce Ludwika XIV, Sainte Beuve użył 
metafory, która zrobiła zawrotną karierę literacką. Torujemy jej dalszą drogę. 
Władza królewska - powiedział wielki krytyk -- zdołała nakazać wszystkim 
posłuszeństwo i milczenie. Był to jakby wspaniały most, pełen klasycznych posą
gów, przerzucony przez rzekę. Spinał oba brzegi, to prawda, ale nie tamował 
fal. Pod wielkimi arkadami przepływał mimo wszystko ten prąd wolnej myśli. 
która w wieku następnym wyda filozofów Oświecenia i autorów DeklaracJi 
o prawach człowieka i obywatela. 

Ta efektowna metafora wymaga jednak paru retuszów, aby obraz epoki na· 
brał pełni życia. Wspaniały most ozdobiony posągmi nie stał pustką. W tych 
latach coraz częściej przeciągały nim procesje katolickie i kaznodzieje idący na 
ich czele wzywali ooraz gwałtowniej do „zmiażdżenia łba gadowi herezji." Po 
niedługim czasie wśród tych tłumów ukaże się również złocona kareta króla, 
który z wiekiem dojrzalszym zrozumie, że jednak jego władza nie jest nieogra
niczona. Bo ten wiek to nie tylko wiek najwyższej potęgi monarchii, to także 
wiek odrodzonej potęgi kościoła. Katolicyzm pewny swego z.wycięstwa dążył 

do zerwania rozejmu religijnego. Pragnął bezlitosnego wytępienia wrogów. Nie 
przekonywał już ale groził. I nie były to wcale czcze pogróżki. W dwadzieścia 
lat później dojdzie. przeceż do odwołania Edyktu Nantejskiego i 400.000 ludzi, 
oddając mienie na łup zwycięzców, schroni się za granicę Francji. 

W związku z tym nasuwa się konieczność jeszcze jednej poprawki. Prąd idei 
przepływający pod arkadami mostu nie jest bynajmniej jednolity. Nurtem 
czystym płyną myśli ludzi takich, jak Gassendi, dawny nauczyciel Moliere'a, 
jak La Mothe le Vayer, ojciec jego przyjaciela, jak Nandee, jak sam Moliere 
wreszcie. Tym ludziom swoboda myśli jest potrzebna dla poznania i uporząd· 
kowania świata i gotowi są jej bronić nie zważając na niebezpieczeństwo. świa
domie czy nieświadomie wysuwają idee porządkujące, które przynosi nowa 
tworząca się wówczas klasa społeczna. 

Ale obok kotłują się zupełnie inne siły. Libertynizm jest zjawiskiem nie
zmiernie rozpowszechnionym w tym wieku tryumfującego chrześcijaństw!J.. Pi
sarze religijni, uważający go za szczególną odmianę herezji, obliczają jego 
wyznawców na dziesiątki tysięcy. Jeśli dawać wiarę- ich przerażonym okrzykom, 
to libertynizm szerzy się wśród wszystkich klas społecznych. Grupę najzuch· 
walszą i najgłośniejszą tworzą członkowie klasy, której władza świeżo wym· 
knęła się z rąk. Warto pamiętać, że wówczas upływa ledwie lat szesnaście od 
rozgromienia Frondy. „Krwawy Kardynał" kładzie ostatecznie koniec feudal· 
nemu podziałowi władzy, skupiając ją całkowicie w rękach Króla i - Kościoła. 
Wspomnienia tej klęski są jeszcze wtedy wśród pokonanego możnowładztwa 
bardzo bolesne, protest bardzo gorący. Wyraża się bodaj w napaściach na ofi
cjalną religię, póki król pragnący się wyzwolić od zbyt uciążliwej opieki spo· 
wiedników, traktuje to pobłażliwie. Libertynizm jest ogólnie przyjętą modą 
wśród arystokracji dworskiej. Ale jest to libertynizm zupełnie swoistego ro
dzaju. Nie wiele ma wspólnego z karną i badawczą myślą, która walczy o swo· 
bodt poznania. Poznanie obchodzi tych próżniaków dworskich akurat tyle co 
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zeszłoroczny śnieg. Swojej niezależności dowodzą w sposób, który dzisiaj bu
dzi zdumienie. Jedni z ogromną uroczystością chrzczą psa, inni rzucają w ogień 
drzewo krzyża, aby dowiodło swej cudowności i samo wyskoczyło z płomieni, 
jeszcze inni urządzają w Wielki Post wspaniałe uczty, tańce i festyny. Znako
mita większość nie zdob~a się nawet na takie ekstrawagancje. Odrzuca mo
ralność religijną wcale nie po to, aby zastąpić ją równie surową moralności ą. 
świecką. Znacznie bowiem wygodniej jest" nie poddawać się rygorom żadnej 
moralności. Jedyną swobodą, której szukają ci osobliwi libertyni, to swoboda 
łajdaczenia się. Pokpiwają ze „świętych tajemnic", bo one tę swobodę krępują. 
Ateizm Don Juana, który ma w sobie tak mało z romantycznego uwodziciela, 
jest dokładnie tego pokroju. Pod tym względem rysunek Moli.ere'a jest zadzi
wiająco trafny. 

A ta obłuda Don Juana. która tak zaskakuje do dziś wielu krytyków, że 
skłonni są ją uznać za coś obcego charakterowi postaci i przydanego jej dosyć 
dowolnie. Ot, Moliere skorzystał po prostu z pierwszej nadającej się okazji, aby 
swoją świetną „pochwałą obłudy" chlasnąć w twarz przeciwników, którzy już 
uznali go za pokonanego. Zapewne, ta wspaniała przemowa, może jedna z naj
wspanialszych jakie Moliere napisał, cała dygoce od niehamowanego już gniewu 
pisarza. Ale jednocześnie jest czymś tak organicznie związanym z postacią. 

że bez niej nie byłoby tego Don Juana. Odwracając zarzuty, możnaby powie
dzieć z większą słusznością, że ten bezczelny panek istnieje dla hipokryzji 
V aktu, gdyż wszystko co robi poprzednio, nieubłaganie go do niej prowadzi. 
Nie dlatego, że tak chciał Moliere. Dlatego, że tak chciała historia. Wielkość 

realizmu Moliere'a polega właśnie na tym, że chwyta i kształtuje żywy proces 
historyczny. Obfituje on wtedy w nagłe przemiany arystokratycznych liberty
nów. Reakcja katolicka rosnąca w i:iiłę i fanatyzm, ich przede wszystkim na
pełni przerażeniem. Co przezorniejsi ujrzą już w wyobraźni tę drogę, po której 
trzeba będzie już niedługo ruszyć z węzełkiem na grzbiecie, aby unieść zdrową 
głowę. Będą tedy woleli „uprzedzić głos niebios" i zostać przy majątkach, raczej 
w charakterze prześladowców niż prześladowanych. To też w tych latach mnożą 
się głośne nawrócenia dawnych chrzcicieli psów. Moliere jedno z tych nawróceń 
odczuł bardzo boleśnie na własnej skórze, gdy brat wielkiego Kondeusza, Książe 
de Conti zamienił się z protektora w ciemięzcę. Stronnictwo katolickie zgru
powane wokół Królowej-Matki, nabożnej Anny Austriaczki, bardzo wrogie Mo
liere'owi liczyło sporo takich ortodoksów o świeżej nabożności, których publicz
nie pomawiano o hipokryzję. Nie ma więc rysy na tym portrecie wielkiego 
pana, który dał tu Moliere, wierny zasadzie wygłoszonej w „Krytyce szkoły żon"; 
„Kiedy malujecie ludzi, malujcie ich wedle natury. Portrety muszą być podobne; 
nie dokonaliście niczego, jeśli nie daliście w nich poznać ludzi waszego wieku". 
Portret wielkiego pana, zarazem libertyna, łotra i obłudnika jest przerażająco 
podobny. Trzeba się tylko zdumiewać odwadze Moliere'a, że ośmielił się g() 
namalować. 

(Fragment artykułu, który ukaże się w 6 numerze „Teatru"). 
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STANISLA W DĄBROWSKI 

DON JUAN 
NA SCENACH POLSKICH 

Dnia 15 lutego br. minęło 285 lat od dnia pierwszego wystawienia „Don 
Juana" w Paryżu. Wykorzystany temat hiszpańskiego autora - Tirso de Mo
liny „El Burlades de Sevilla", w opracowaniu Moliera, grany był za jego życia 
15 razy. Don Juana na premierze grał La Grange, Sganarela - Moliere, Elwi
rę - panna du Parc, Don Luisa - Beart, Charlotte - panna Moliere, Mat
hurine - panna De Brie, Pierrota - Hubert, Dimanche - Du Croisy, La 
Ramee - De Brie. Po zakazie sztuki przerobił ją wierszem według życzenia 
władz Tomasz Corneille i w tej postaci była grana przez lat 170. Z tekstem 
Moliera w druku cenzura srogo się obeszła, wycinając po pierwszym przedsta
wieniu sporo ustępów. Pełny tekst doszedł nas dopiero w r. 1813, kiedy odna
leziono egzemplarz drukowany w Hadze. 

Zainteresowania teatralne tą sztuką w Polsce są wcale wczesne. W 1781 r. 
drukuje oficyna Dufour'a w Warszawie utwór: „Don Juan, czyli uczta Piotra, 
komedia w 5-ciu aktach z francuskiego p. Moliere przetłumaczona i na teatrze 
warszawskim reprezentowana". Widocznie komedia była grana przez polskich 
aktorów w sezonie 1780/81. 

W 1783 r. ta sama drukarnia wypuszcza spod prasy libretto opery pt. „Don 
Juan albo ukarany libertyn, we trzech aktach z włoskiego tłumaczono z mu
zyką Imci Pana Joachima Albertini*) Kapelmaystra Nayiaśnieyszego Pana 
na Teatrze Warszawskim reprezentowana". 

Wystawiona 23.11.1783 r. opera ta była 6 razy powtórzona, później w 1789, 
1790 i 1793. - Z wykonawców . jej znamy z 1783 dwa nazwiska: Olszewśki 
i Mostowska. Po premierze nastąpiły zmiany i dorobiono w II akcie jeszcze 
jedną scenę. Tłumaczenie opery było pióra Wojciecha Bogusławskiego. 

*) Joachim Albertini - urodz. około 1751 r., kompozytor ,oper: „Circe" - 1785 r., 
„Don Juan" - 1783 r., „Virginia" - 1786 r., „Scipione Africano" - 1789 r. Zmarł 
około 1812 r. 
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Wydanie włoskie opery „Il Disiluto punito, osia il Don Giovanni, opera D;;. 
Ponte - Mozart" z 1789 r. wyszło również u Dufour'a po ukazaniu się w tej 
wersji na scenie tutejszej. 

Towarzystwo teatralne włoskie, dające w W ars za wie charakterystyczny 
repertuar w stylu dawnej komedii dell arte (np. „Arlekin rodzący się z jajka"), 
czasem sięgało i do klasycznego repertuaru francuskiego. 

Czytamy w Suplemenecie do Gazety Warsz. Nr 22 z 1784 r .: „We wtorek 
przyszły, dnia 16 marca Kompania Aktorów Włoskich, będzie miała honor dać 
reprezentacyą tu dobrze w innych językach znaiomey, we trzech Aktach, pod 
tytułem D o n J u a n. Arlekin ma nadzieję, że łaskawe Publicum maiąc wzgląd 
na koszta znaczne od niego na dekoracye łożone, licznie przytomnością swoią 
udarować zechce widowisko iego". 

Biblioteka Zamojskich posiadała rękopis Nr. 1001 *) : .,Don Juan" czyli li
bertyn ukarany, tragikomedia w 4 aktach", którego nazwiska osób zbliżone są 
częściowo do postaci z opery. - W tytule nosi nazwisko autora Cremeri. 

„Don Juan" nie należał w Polsce do sztuk molierowskich, utrzymujących się 
w repertuarze. Wystawiany był rzadko i raczej dla popisu Don Juana czy Sga
narela, czasem wyciągano z biblioteki egzemplarz dla benefisu aktora, który 
liczył na mocny magnes: afisz z frapującym tytułem. 

Za dyrekcji Witalisa Smochowskiego we Lwmvic - 24.XI.1872 r . wystawio
no „Don Juana" - tragikomedię w 5 aktach w przekładzie Karola Pieńkow
skiego**). Obsada staranna - z Władysławem Waleńsk.im, ulubionym amantem, 
w roli tytułowej, Stanisławem Dobrzańskim (Sganarele), Heleną Szymańską 

(Elwira), Tadeuszem Skalskim (Guzman) , Adolfem Walewskim (Don Carlos), 
Edwardem Kohlerem (Don Alfonz), Maciejem Galasiewiczem (Don Ludowik), 
Dworskim (Franciszek - żebrak), Nlarią Doroszyńską (Karolina), Marią Le
v.ricką (Małgorzata), Karolem Doroszyńskim (Piotr), Bronowskim (posąg 

Komandora), panną Sabotyńską (Violetta), Władysławem Bąkowskim (Roga
ttin), Bronisławem Dębickim (krawiec Dimanche), Puławskim (Remee), pan
ną Julią Niecięglewską (Duch). Sztukę reżyserował S. Dobrzański. 

Gazeta Narodowa Nr. 324 notuje w kilku słowach: 

„Przedstawienie wypadło pod każdym względem zadowalająco, np. Dobrzań
ski, Woleński i Doroszyński ciągle za grę swoją zyskiwali oklaski". 

1873 r. 24.VII. ukazał się „Don Juan" w Krakowie w obsadzie: Jan Dłu
żewski (D. Juan), Stanisław Dobrzański (Sganarele), Józefa Piotrowska (El
wira), Władysław Błoński (Guzman) , Stanisław Wardzyński (D. Carlos), Wła
dysław Werner (Don Ludwik), Lech Nowakowski <Franciszek-żebrak), Emilia 
Terenkoczy (Karolina), Wilhelmina Bauman (Małgosia), Władysław Teren
koczy (posąg Komandora), Marceli Zamojski (Piotr). Komedię grano raz je
den, był to gościnny występ St. Dobrza1iskiego. Recenzent „Czasu" nr. 172 
chwali wykonanie: „Zmieniły się obyczaje i pojęcia , dziś świat zupełnie inny 
niż wtedy gdy Molier tworzył swoje arcydzieła, a jednak nie widać na nich 

* ) Obecnie w zbiorze Biblioteki Narodowej w Warszawie. 
** ) Ukazało się później, tj. w roku 1897 łtumaczenie Zygmunta Sarneckiego, wyd. 

Biblioteki Powszechnej Nr. 219-220. Złoczew. 
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pyłu wieków, bo natura ludzka zawsze pozostaje ta ·sama. I dziś Don Juan nie 
jest niespotykanym feniksem, i dzńś młode dziewczę jak Karolina nie dotrzyma 
wiary rubasznemu Piotrowi gdy zechce ją usidlić gładki uwodzicel. Jedna tylko 
postać Sganarella jest dla nas z całym orszakiem Mascarilów, Scapinów, Eliz 
i Erozyn, którzy w machinie intrygi komicznej są u Moliera głównymi nie raz 
koła.mi w ruch ją wprowadzającymi archeologiczny, dziś nie istniejący przeka· 
zem ówczesnego świata. Autor chciał przedstawić zły koniec rozwięzłych oby
czajów, lecz ile jest pri;i.wdy w ich malowidle, tyle znów uderza w całym prze
prowadzeniu rzeczy nadnaturalność i uciekanie się aż do fatum strażytnych 

tragików. 
P. Dobrzański w roli Sganarella dowiódł, że posiada zapas komizmu w trafnie 

pojętym znaczeniu tego wyrazu. Nie przesadza, nie parodiuje sytuacji samych 
przez się zabawnych, aby śmiech wywołać, ale gra jego zwykle spokojna, naj
więcej robi wrażenia gdzie ją samą mimiką bez słów uwydatnia. 

Najświetniejszym punktem gry p. Dobrzańskiego w Don Juanie jest epizod 
w scenie kończącej 4 akt, gdy za ukazaniem się statuy Komandora, zrywa się 
od stołu i pada na ziemię w kontorsyach najwyższej trwogi. Tak łatwo tu 
przesadzić, a artysta utrzymał miarę, która wywarła skutek dobrze pochwy
sonej prawdy. Artysta zbierał żniwo oklasków nie tylko po każdym akcie, ale 
i wśród gry od zadowolonej zresztą z całego toku przedstawienia publiczności, 
w którym głośniejsze role odpowiednio były obsadzone. 

Najgłówniejszą z nich bo tytułową grał p. Dłużewski i mimo, że w grze jego 
naturalnej zresztą nie potoczystej, nie widać jeszcze ostatecznej fazy artyzmu, 
oddał on nie jeden ustęp z talentem, a mianowicie w rozmowie swej z krawcem 
Dimanche w scenie 2-ej aktu 4-tego, gdzie rzeczywiście nie był aktorem, lecz 
dobrze znającym naturę ludzką Don Juanem. 

P. Terenkoczy, grająca rolę Karoliny w rozmowie z Don Juanem w scenie 2-ej 
aktu 2-go, wspaniale uwydatniła radość na swej twarzy z pochlebstw Don 
Juana, które po raz pierwszy obijały się o jej uszy. Nie można pominąć gry 
pełnej werwy i rubasznego humoru odpowiedniego naturze roli w jakim p. Za
mojski oddał rolę Piotra, umiejąc wydobyć pierwiastek właściwego humoru. 

P. Terenkoczy zyskał oklaski za nader trudną martwą prawie przez dłuższy 
czas nieruchliwość w przedstawieniu statuy Komandora. 

Na wysokim artystycznym poziomie było przedstawienie dane w Krakowie 
28.IX.1895 r. w tym samym przekładzie, grane 4 razy. 

Obsada: Włodzimierz Sobiesław (Don Juan), Ludwik Solski (Sganarell), 
Ludwika Senowska (Elwira), Leon Stępowski (Guzman), Józef śliwicki (DÓn 
Carlos), Andrzej Mielewski (Dón Alfons), Edmund Ryg.jer (Don Ludwik), Jó
zef Popławski (~ebrak), Wanda Siemaszkowa (Karolina), Maria Sznage (Mał

gosia), Władysław Roman (Piotr), Stanisław Knake-Zawadzki (posąg Koman
dora), Stanisława Wajdowska (La Violette, paź), Natalia Truskowska (Ro
gotin), Michał Przybyłowicz (Pan Dimanche, kupiec), Grzegorz Senowski 
(La Ramee, rycerz), Julia Walewska (Widmo). 

Obsada jak widać znakomita, nawet w epizodach. 
Recenzent „Czasu" (Z. S.) zachwyca się figurami komedii: „nie typy, jak 

w innych komediach (Moliera), ale istotne charaktery, w nowoczesnem poję-
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ciu tego wyrazu, malowane wytwornie i subtelnie a z niezwykłem na czas 
i otoczenie realizmem". Autor uderzył „z właściwym sobie satyrycznym impe
tem na złotych paniczów dworu Ludwika XIV, siejących rozwiązłym życiem 
zgorszenie i ferment, wytworzyć maj~cy w dalekiej lecz już przez poetę prze
czutej przyszłości :rewolucję 1789 r.". Moliere „nie tylko potępił zepsucie re
prezentantów najwyższych sfer towarzyskich swojej epoki, ale mistrzowskimi 
rysami uwydatnił mieszczański egoizm i' nikczemności oportunistów, wijących 
się jeszcze wówczas na dnie społecznem pod batem kasty panującej (w po
staci Sganarella), a mających w sto dwadzieścia lat później zająć przewodnie 
stanowisko w narodzie, by niespełna w dwieście lat później przeżyć się już 
bardziej od tych, którzy w końcu XVII wieku straszyli ich skórzaną dyscypliną 
i dybami z żelaza". Recenzent oddaje wyrazy uznania dyrektorowi Pawlikow
skiemu za wystawienie utworu i nadanie spektaklowi poprawnych i tradycjo
nalnych form w wykonaniu. Aktorzy wszyscy odnieśli triumf - „Sobiesław 
Solski, Roman - bardzo stylowy, Rygier, Przybyłowicz, Zawadzki - świetny. 
Dekoracje piękne i nowe kostiumy „podniosły blask przedstawienia, zaliczają
cego się do najświetniejszych tryumfów kierownictwa p. Tadeusza Pawlikow
skiego". 

W. Prokesz, sprawozdawca „Nowej Reformy", \vidzi w kmedii wpływy Szek
spira, krytykuje wątłą akcję i naiwne arcytryvvialne zakończenie sztuki, która 
posiada jednak wspaniałe walory; żali się na pustki na widowni i brak za
interesowania doskonale przygotowanym przedstawieniem. 

Recenzent „Głosu Narodu" chwali grę Sobiesława i Solskiego, najlepszych 
z całości, zachęca do obejrzenia komedii, zasługującej na to wartością utworu, 
grą i wystawą. 

Znaną jest dbałość Pawlikowskiego o stylowe ramy klasycznych sztuk, 
sprowadzone nowe kostiumy do komedii wyparły ze sceny dawne, szablonowe, 
pseudo-molierowskie, które od wielu lat obsługiwały komedie tego autora. 

Jak wielokrotnie bywało, gdy _teatry ogródko.we w letnim sezonie w War
szwu,-ie dawały prapremiery polskich sztuk, lub cdwrotnie -- sięgały do no
wości zagranicznych teatrów - tak było i w sprawie Don Juana: 

' „Don Juan„ uu le festin de Pierre Moliera ukazał się wczoraj na scenie Ti
voli. Ciężki czas dla grzesznika!. .. Deszcz padał rzęsiście jak łzy Elwiry, niebo 
zachmurzyło się posępnie, niby twarz komandora, a w teatrze były pustki jak 
w kieszeni Sganarelli. Nawet piorun w ostatnim akcie zamokł i spadł z chy· 
żością depeszy telegraficznej na głowę Don Juana, którego już samo przeczu
cie gromu zabiło. Smutne czasy dla dyrektorów teatrzyku ogródkowego". 

Takim lekkim, kpiącym tonem potraktował recenzent Kuriera Warszaw
skiego przedstawienie, dane przez zespół Teatru z Poznania pod. dyr. Karola 
Doroszyńskiego i Władysława Terenkoczego, w ogródkowym teatrzyku Tivoli 
10. VII. 1876 r. 

Obsada była ta sama, która w sezonie 1875/76 grała D.on Juana w Poznaniu: 
Alfons Łucjan (czyli Kościelecki Ł.) - Don Juan, Karol Doroszyński (Sga

narelle), Bolesława Siedlecka (Elwira), Julntn Myszkowski (posąg Komando-
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ra), Wilhelmina Bauman (Karolina), Józefa Rążycka (Małgosia), Jan Zoła

piński (Don Ludovico), Kozakiewicz (Don Alfons). 
Poznański teatr wznowił później „Dcn Juana" 23.1.1896 r. w tłumaczeniu 

Karola Pieńkowskiego, w reżyserii Aleksandra Łaskiego. 
Obsada: Czesław Knapczyński (Don Juan), Władysław W ostrowski (Ped

rillo), Sina Vernon (Elwira), Edward Grabowiecki (Don Carlos), Jan Nowacki 
(Don Alfonso), Jan Jakubowski (Don Ludwik), Apolinary Skoraczewski (Guz
man), Michał Wojdałowicz (Franciszek), Sylwestra Majdrowiczowa (Karoli
na), Zofia Jakubowska (Małgorzata), Stanisław Czerniak (Piotr), Stanisław 
Szatkowski (posąg Komandora), Ignacy Berski (Dimanche), Galińska (Vio
lette), Aleksandra Wojdałowiczowa (Ragotin), Vi'ilhelm Muszyński (Ramee), 
Swoboda (Widmo). 

Grano sztukę 2 razy. „Dziennik Poznański" konstatuje trudności, jakie 
aktorom, przywykłym do realistycznego repertuaru, sprawia granie klasycznej 
francuskiej komedii. Z artystów zadowoliła recenzenta jedynie gra Wostrow
skiego, Jakubowskiej i Majdrowiczowej, oraz Czerniaka i Szatkowskiego. Po
dobnie wyraził swą opinię i „Kurier Poznański"; „Przegląd Poznański" - re
dagowany przez Vi71adysława Rabskiego, dał tylko pochlebną wzmiankę_ o Wo
strowskim. O przedstawieniu „Don Juana" w Lublinie w roku 1856 brak 
nam szczegółqw. 

Teatr lubelski za dyrekcji Henryka Morozowicza, który ze specjalnym za
miłowaniem wprowadził na scenę Moliera (Skąpiec, Szkoła kobiet, Chory z uro
jenia, Doktór z musu, Mizantrop, sw.iętoszek), dał „Don Juana czyli Gościa. 
Kamiennego" - 27.1.1901 r. w „nowych hiszpańskich kostiumach" w obsadzie: 

Witold Kuncewicz (Don Juan), Henryk Mrozowicz (Sganarelle), Janina 
Falkowska (Elwira), Bończa (Guzman), Niedźwiecki (Don Carlos), Józef Cor
nobis (Don Alfons), Henryk Swaryczewski (Don Ludwik), Ludwik Szejer 
(Żebrak), Maria Zalewska (Karolcia), Bronisława Chrzanowska (Małgosia), 
Karol Miciński (Pierrot, chłop), Wacław Pro haska (posąg Komandora), Bosko 
(La Violette), Milewska (Ragotin), Władysław Kisielewski (Pan Dimanche), 
żardecki (La Ramee). · 

Na różnych scenach prowi•ncjcmalnych oglądano „Don Juana'' od 18 wieku. 
W Wilnie po raz pierwszy w 1792 roku grano za dyrekcji Kwaśniewskiego 
i żółkiewskiego, obok molierowskich komedii „Doktór z musu" i „Szkoły ko
biet". 

Objazdowa trupa Ignacego Brelowskiego dała w Łukowie w lipcu 1827 r. „Don 
Juana". W rok później z końcem czerwca dyr. Jan Brzezińsk'i odniósł wielki 
sukces kasowy wystawiając tu z Adamem Rejmersem w roli tytułowej „Don 
Juana czyli Libertyna ukaranego" w przeróbce Szymona Niedzielskiego; 
Tomasz Chełchowski w 1832 daje ten utwór w Krasnymstawie. 

W Zamościu zespół Feliksa Stopińskiego grał w sezonie 1875/6. W Lublinie 
grano go po raz pierwszy 1856 r. W Zamościu powtórnie w 1883 r. W Łodzi 
8.Vl.1890 r. za dyrekcji Lucjana Dobrzańskiego i Jana Reckiego dano Moliera 
„Don Juana czylj Zemstę Komandora" z Dobrzańskim w roli tytułowej i Wł. 
Glogerem (Sganarell). Dyr. Jan Okoński gra w Puławach jesienią 1872 r. 

19 



„Don Juana w piekle czyli Gościa z tamtego świata" w przeróbce Niedzielskiego. 
W Wilnie w marcu 1908 r . grał Don Juana Adam Wiślański, Józef Popławski 
- Sganarella. W Sosnowcu 14.II.1909 r. ukazał się „Don Juan" na benefis Ry· 
szarda Misiewicza. 

Ostatnie wystawienie „Don Juana" pod tytułem „Kamienny Komandor" oglą
dała Warszawa 25.XIl.1915 r. dwukrotnie w Teatrze Popularnym przy ulicy 
Sniadeekich z Józefem Popławskim (Sganarell), oraz Józefem Szpakowskim, 
Janiną Madziarówną, Muszyńską-Szpakowąką, Wincentym Łoskotem, St. Bre
czem i Stefanem Wiecheckim. 
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