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... przNjdi, chochole, 
na Wesele, 

zapraszam cię ja, pan młodN. 

Stanisław Wyspiański „Wesele" 

OGÓLNIKI 

Gdy z wi.osną życia duch artysta: 

Poi się jej tchem, jak m otyle, 

Wolno mu mówić tylko tyle : 

„Ziemia jest krqgla - jest kulista" 

Lecz, gcly późniejszych chłodów dreszcze 

Drzewa wzruszą i kwiatki zlecą, 

Wtedy dodawać trzeba jeszcze : 

„U biegunów spłaszczone nieco .•. " 

Ponad wszystkie wa.ęze uroki, 

Ty, poezjo, i t y, w ymowo, 

Jeden - w iecznie będzie wysoki: 

Odpowi edni(• dać rzecz11 słowo! 

yprian Nonoid 
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MOLIER 

DON .llJllN 

166.5 - 196.5 

TLIJ/łllłCZ 

TlłDEIJSZ BOł'·ŹELEŃSNI 

Inscenizacja I reżyseria 

adana llanuszkiewicz 

scenoqralla 

andrzej naajew.ski 

ttn u z V lh. a 

•azinalerz serocki 



'Osoby w kolejności pojawiania się na scenie: 

·sganarel 
- GUSTAW LUTKIEWICZ 

uzman, służący Elwiry 
- LUDWIK MICHAŁOWSKI 

Do n Juan, syn don L udwika 
- ADAiW HANUSZKIEWICZ 

Elwira, kochanka don .Tuana 
- WIESŁAWA MAZURKIEWICZ 

P ietrek , wieśniak, narzeczony K arolki 

wieśniaczki 

K arolka 

Małgosia 

Ze brak 
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- EUGENIUSZ ROB ACZEWSKI 

- MARIA SEROCZYŃSKA 

- ALICJA MIGULANKA 

- ALEK SANDER PIOTROW SKI 

Don Karlos 
- CZESŁAW JAROSZYfVSKI 

Don Alonzo 
bracia Elwiry 

- TADEUSZ CZECHOWSKI 

Komandor 
- MARIUSZ DMOCHOWSKI 

służba Don Juana 

Fiołek 

- BOGDAN ŁYSAKOWSKI 

Wątróbka 

- JANUSZ BUKOWSKI 

Pan Niedziela, kupiec 
- LESZEK OSTROWSKI 

Don Ludwik , ojciec Don Juana 
- SEWERYN BUTRYM 

Rzecz si~ dzieje na Sycylii 

Asystent reżysera: 

EDMUND KARW AŃSKI 
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... Dwaj kolejno wezwani księża odmówili 
przygotowania go na śmierć. Wdowa musiała 

upaść do stóp króla w Saint-Germain, aby 
uzyskać zezwolenie na pochowanie Moliera w po
święconej ziemi. Mimo to na rozkaz arcybisku
pa Paryża pogrzeb odbył się w nocy (1673 r .). 

(Z „Historii Literatury Francuskiej") 

Prowokator!„. 

(Alfred Simon o autorz C' „Don Juana") 

Czego właściwie chciał Moiier ? „. 

(Jan Kot t o „Don J uanie") 

Inscenizator powin'ien da ć w idzowi konsek
wentną koncepcję cało ści i wywie ść na scenę 

przekonywające postac ie ludzkie, a ni e ilu
strować w qtpliwofr i ukazywać rozbieżne 

drogi . 

(Mi eczysław Brahmer o „Don .Juanie") 

DON JUAN 

Moliera 

we Francji 

25 lutego 1665 
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Premiera. W roli Don Juana La Grange. 
W roli· Sganarela Molier. Sukc2s. 
Kilkan aście pn;edstawień. TLkst ocenzuro
wany przez ·ladze nazajutrz p o premierze. 
Ostre ataki wrogów. „Don Juan" schodzi 
z afisza i n ie uk azuje się drukiem. 

1677 
Wznowienie. 
zmieniony 
Corneille. 

1677-1841 

Tekst przerobiony wierszem, 
złagodzony, przez Tomasza 

Przeszło pięćset przedstawień adaptacji To
masza Corneille. 

17 listopada 1841 
Po 164 latach paryski teatr Odeon odkrywa 
oryginalny tekst Moliera. 

1841-1948 
W okresie tych stusiedmiu lat tylko kilka
set przedstawień. Ustala się tradycja Don 
Juana sympatycznego łotra. 

1948 
Inscenizacja Louis Jouveta ukazuje Don Juana 
wbrew tradycji. Sukces. 

1953 
Inscenizacja Jean Vilara. Nagroda krytyków 
francuskich „Prix Moliere". 

DON JUAN 

Moliera 

w Polsce 

Pierwsze przedstawienie 

1780 
Przedstawienie w Warszawie według tekstu· 
zatytułowanego: „Don Juan czyli uczta Pi!l
tra (sic!) komedia w 5-ciu aktach z fran-



cuskiego p. Moliera przetłumaczona na 
teatrze warszawskim reprezentowana" i wy
drukowana u Dufo ura w Warszawi e. w ro
ku 1781. 

1950 

Insceniza cj a Bohdana Korzeniews ·iego w Te
at rze Fal skim w Warszawie . Przeklad Ta 
deusza Boya -żelet1 skiego. 

1955 

In sc n izacja Bohda na Korzeniewsk iego w 
T C' a t rz ·· Now ym w Łod zi. Przekład Bohdana 
K orzeniewskiego. 

1957 

I n <> cenizacja Bohd na Korzeniewskie~o w 
T ea trze P olskim w Wars zawie Przekład 
Bohdana KorzPniewskiego. 

1958 

T e<1tr Z i mi Opolsk i .i w 
B ohda na Korzen iewskiego. 
sa nde! niugosz. 

19t:i2 

Opolu Przekład 

Reż~eria A lek -

In sc, nizacjr. Bohdnna K olLeniewsk;ego \'. 
T eatrze im. J . Slowacki.-.go w K rakow i€' 
P rzekhd Bohdana K orz ·· niew skiego. 

1963 

Te<itr P olski P oznaniu . Przekład Bohdana 
K on:eniewsk ·Pgo, R ·żyserh Marek Okopiński 

1 64 

Inscc n izacju BohdanR Korzeniewskiego w 
Te at rze T elewrzj i. 

KIM .JEST DON JUA_N'I 

Niegodziwy, I.cez uroczy panek. 

Przystępując do molierowskiego Don Juana, 
trz : ba siq wyzwolić spod sugestii całej - póź

n1eJszej zwłaszcza ideologii i literatury 
„donżuański ej ", z librettem do opery włącznie. 
Don .Juan jako das ewig Miinnlicl1e, jako ów 
wiecznie odrad zający się i v'.'i t> cznie młody ko
chanek ;vsz. ·sl k ich k ob iet. niewiele ma wspól
ne o z ut.varem MOlir'ra. Donżuań sl wo l\Io
lierowskiego Don .Juana jest tylko ubocznym 
rvs 0 m d o jego cha rakter ys tvk i, r ysem przy
i ę tym z poprzed za j ących go u tworów i bynaj
mn iej nie n ajważniejszym . 

Bohat c-r Moliera. m imo że a kcja sztuki to
czy siG na S ycyli i (wów cz s pr o\vinc.ii hiszpań
sk iej ), nie m a nic z Hiszpana . To Francuz czy
s tej k r wi, młody pa nicz ze dworu. Nie połud
niowa n amiętność jest też jego bodźcem. To 
raczej znudzony intelektualista zimny łowca 

wrażeń, k tórego młoda krew nie gardzi uś ci s

kiem kobiety, ale dla którego jest ona przede 
wszystkim sportem, emocją, podnietą znudze
nia i próżności oraz środkiem do czynienia źle. 

WYrwać Elwirę z murów klasztoru, aby ją 

za~az potem rzucić w .najobelżywszy sposób ; 
zmącić szczęście kochających narzeczonych -
wszędzie tu kobieta jest raczej środkiem niż 

celem. 
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Słowem, widzimy w Don Juanie przejmują
cy obraz tego, czym może stać się człowiek 

b2z hamulca, człowiek, któremu życie dało 

wszystko w ręce bez zasług, bez trudu, nie 
żądając niczego w zamian. Malując wszelako 
swego młodego panka tak krwawymi rysami, 
Molier zachował owo bezstronne spojrzenie 
artysty, które ma zawsze. W scenie z Piotru
siem lud ma rację, ale wielki pan ma wdzięk. 
Pan Niedziela jest porządny człowiek, ale 
idzie na lep śmiesznej próżności. Don Juan jest 
zbrodniarzem, ale Sganarel płaskim głupcem 

i powolnym narzędziem jego szelmostw. Don 
Juan ma wdzięk, dużo wdzięku, ma „wielki 
styl", żywe poczucie honoru (mimo iż w bar
dzo specjalnym rozumieniu, owego szlacheckiego 
honoru, który nie wyklucza żadnego łajdactwa); 
ma odwagę i niezłomność nawet wobec pie
kła. I powstała ta osobliwa komedia o Don 
Juanie. Komedia ... 

Wesołości tu mało. Zimna niegodziwość tego 
panka zbyt nas drażni i oburza, mrozi nam 
śmiech na ustach. W drugiej zaś części_ sztuki, 
od sceny z ojcem , od ostatniego widzenia 
z Elwirą, wchodzimy w niesamowitą atmosfe
r ;:; dramatu. 

Don Juan jest dziełem w wielkim stylu. Wy
niosła, ironiczna, drażniąca postać tego panka 
odciska się w pamięci niezatartym śladem. 

(Bo·y, 1922) 

ANIOŁ ZŁA? 

Ani wiek, ani warunki fizyczne, ani przy-
jęty już przez widz,.ów styl gry nie pozwoliły 
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Ludwikowi Jouvet być w roli molierowskiego 
Don Juana tradycyjnym uwodzicielem. Nie 
starał się być także „wielkim panem, lecz 
złym człowiekiem''. Był oczywiście nonszalancki 
wobec wieśniaczek i wyniosły wobec Sgana
rela. Ale to tylko powierzchowny aspekt tej 
postaci. Jego Don Juana nie prowadził ero
tyzm i sławną tyradę z I-go aktu o rozko
szach podbojów miłosnych wypowiadał nie
słychanie szybko, bez śladu namiętności, cy
nizmu, bez modulacji nawet, „przeciw teksto
wi", tak aby zaprzeczyć zawartej w niej cha
rakterystyce. Zajmowało go bowiem co in
nego: był straszliwie poważny, chłodny i sztyw
ny, nieludzko wielki w tej swojej walec nie
ustępliwego racjonalisty przeciw potęgom du
chowym i nadprzyrodzonym. Bardzo hiszpań

ski, zakuty w żelazo pod miękkimi szatami, z ko
ronkowym kapeluszem na głowie, nie miał 

w sobie nic z bawidamka. Ten Don Juan był 

bardziej wrogiem Boga niż kobiet. Był przede 
wszystkim sataniczny i bluźnierczy. I ta in
terpretacja podnosiła go do rangi Anioła Zła. 

Nie przeczę, że był piękny. Wzruszający, po
rywający. Ale całkowicie nie molierowski. 

(R. Ke-mp, 1948) 

ROZCZAROWANY MĘDRZEC? 

Don Juan Jean Vilara nie jest lekkomyślnym, 
zdemoralizowanym paniątkiem, jest mężczyzną 
dojrzałym, doskonale panującym nad światem 
swych uczuć i myśli, w pełni świadomym tego, 
co robi, pełnym ciepłej sympatii dla ludzi, ale 
i goryczy, i skrywanego gniewu, że jego mą-



drość, której wszystkim chciałby udzielić, jego 
niezależność intelektualną, jego konsekwentny . 
otwarcie głoszony bunt w imię miłości ludzi 
uczynił go samotnym, przeciwstawił całemu 

światu, naraził na atak głupców i hipokrytów, 
którym się nie poddać to znaczy zginąć . 

(J. Adamski, 1954) 

CZEGO WŁASCIWIE CHCIAŁ MOLIER? 

Albo moralność, albo ateizm? 

Don Juan jest wi:-lkim panem, który uważa, 
że mu wszystko wolno, zmienia żony co miesiąc 
i nie płaci długów, drwi z wszystkich zasad i 
zaspakaja każdą swą zachciankę. I wreszcie, 
kiedy wyzywa Pana Boga, zapada się pod nim 
ziemia i ogarnia go ogień piekielny. Jeżeli Don 
Juan naprawdę został ukarany, Pan Bóg ist
nieje i sztuka jest fideistyczna. A jeśli kara, 
która spada na Don Juana, jest tylko wielką 
teatralną kpiną? Pan Bóg wtedy, co prawda, 
nie istnieje, ale za to sztuka jest niemoralna. 
Co z tym zrobić i czego właściwie chciał Mo
lier? 

Jest to jedyna sztuka molierowska, w które j 
występują duchy i posągi gadają. Ale z gadają
cym posągiem zasiada do wspólnej wiecze
rzy racjonalis ta i libertyn. Ten pojedynek 
z duchami przegrywa racjonalista. Ale ledwo 
zdążył zapa <ć s i ę pod ziemię, już na tym sa
mym miejscu jęczy pobożny Sganarel, że utra
cił swoje zasługi. Don Juan naprawdę nie 
mieści się w żadnym systemie. 

(Jan Kott, 1957) 

I 

DON JUAN JEST ZŁYM CZŁOWIEKIEM: A 
WIĘC NIE MA RACJI? 

Najważniejszym, głębszym podłożem we
wnętrznych rozbieżności Molierowskiego Don 
Juana jest dwoista postawa wobec własnego 

boha tera. Uwodziciel niewiele ma pola do po
pisu w komedii Moliera - jego stosunek do 
Elwiry znajduje się już w fazi e epilogu (cho
ciaż Don J ua n przelotnie gotów się ocknąć w 
obliczu przyszłej t'~niszki), a jego aktualne za
pędy miłosne pozostają w kręgu far sy. Rozpust
ni!{ bo .viem zdecydowanie ustąpił miejsca bez
bożnemu k piarzowi i kusicielowi. Libertynowi 
temu daje autor rysy przewrotnego panka. Czy 
jednak u tego wytwornego obwiesia liberty
nizm myśli jest tylko czymś całkiem powierz
chownym i podrzędnym, czy służy jedynie jego 
wygodzie i poręczać ma bezkarność występku 

we własnym jego przekonaniu? 

Ż? drwiący sceptycyzm nie jest tylko jed
nym z wielu rysów cynicznego nicponia, ale 
stanowi punkt uczulony i najsilniejszy akcent 
całej komedii , tego dowodzi duet pana i sługi, 

który staje się jej nurtem głównym. 

Z dialogu tego przebija wyrażnie ton uznania , 
j eśli nie podziwu, dla brawury myśli, dla śmiał

. ka nie cofając2go się przed mierzeniem w po
tęgi uznane za najwyższe . 

Wysunięcie krytycznego lit--rtynizmu na plan 
pierwszy w charakterystyce Don Juana, co 
więcej, przyznanie mu szczególnego miejsca 
znajduje uzasadnienie przede wszystkim w tek
ście komedii, następnie w obyczajach i prądach 
umysłowych epoki, w środowisku i skłonno

ściach intelektualnych samego Moliera, a wre
szcie i we wpływających na niego sugestiach 
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teatralnych. To wszystko daje nam pewność, 

że pod głosami dialogu brzmi ton żywej sym
patii dla śmiałej, racjonalistycznej myśli Don 
Juana. 

Lecz słowa, które wyraz jej dają, wypowiada 
nie szermierz dochodzący jej praw, który by 
ginął poniósłszy klęskę w walce z przesądami. 
Słowa te wychodzą z ust drwiącego z wszelkich 
hamulców arystokraty, a szereg scen komedii 
dowodzi prawdziwości oceny Sganarelle'a, że 

nie ma nic igorszego, niż „grand scingneur me
chant homme". 

Czyżby więc powiedzieć należało, że arty
styczną wymową swego dzieła Molier wspiera 
i podziela krytyczną myśl tego, kogo potępić 

musi za rozwydrzenie moralne? Jest to główny 
dylemat i zasadnicza trudność, jaką nastręcza 

komedia o Don Juanie, zwłaszcza, gdy idzie 
o jej realizacj ę teatralną. Inscenizator bowiem 
powinien dać widzowi konsekwentną koncepcję 
całości i wywiesić na scenę przekonywujące po
stacie ludzkie, a nie ilustrować wątpliwości i 
ukazywać rozbieżne drogi, co może silnie pocią
gać krytyka pochłoniętego analizą problema
tyki literackiej. 

I tutaj właśnie występuje przeciwieństwo nie 
do uniknięcia: podkreślenie z całą siłą ele
mentów krytyki społecznej i skupienie światła 
na bezkarnych wybrykach wielkiego pana sta
wia w ich rzędzie lub przynajmniej w ich cie
niu zapędy jego myśli, a znów próba nadania 
tym atakom wartości zdecydowanie pozytywnej 
każe uczuciową i intelektualną sympatią prze
słonić objawy rozkładu, dotykające nie tylko 
jednostkę, ale całą klasę społeczną. 

(M. Brahmer, 1954) 

1:: 

DON JUAN MA RACJĘ. 
A WIĘC CAŁY ŚWIAT JEST ZŁY? 

Można odwrócić tradycyjną interpretację: Don 
.Juan nie dlatego głosi ateistyczną filozofię, by 
usprawiedliwić swe postępki, lecz przeciwnie, 
postępuje tak dlatego, aby być w zgodzie z 
tym, co myśli: że naturalne skłonności ludzkie, 
miłość, która nie trwa długo, radość z piękne 
go ciała i dobrego wina, poczucie siły z powodu 
odnoszonych zwycięstw i sukcesów - to są 
sprawy dobre, godne pochwały, pełne wartości; 

że skłonności naturalne istnieją rzeczywiście. 
każdy im ulega , odczuwa je, zna je z własnego 
i cudzego powszechnego doświadczenia; że jest 
więc rzeczą słuszną dawać im wyraz, nie zakła 

mywać się, usprawiedliwić je, otwarcie się do 
nich przyznawać i żyć w praktyce wedle nich; 
że moralność religijna, czy oficjalna moralność. 
która potępia takie stanowisko, która usiłuje 
zdusić i zdeptać naturalne skłonności człowie 
cze, ma w gruncie rzeczy na widoku jedynie 
tylko określony i płaski interes; że sankcje, ja
kimi się posługuje, - kara niebios, gniew Bo
ży - to bzdura, której dowieść można jedynie 
tylko w bzdurny sposób (posąg, który „łazi i ga
da"), której zgodnie z rozumem i doświadcze
niem dowieść nie można; że powszechna hipo
kryzja, dwulicowość, rozbrat między tym, co 
się głosi, a tym, jak się postępuje, tu właśnie 
mają swe źródło. Ale Don Juan zdaje się wi
dzieć i rozumieć nie tylko to, że otwartość i 
szczerość czyni go samotnym wrogiem głupców 
i hipokrytów. Don Juan widzi też i rozumie, że 
jego postępowanie zgodne z przekonaniami 
stawia ludzi, z którymi los go wiąże, w sytua
cjach, które wskutek działania praw nieubłaga
nych w tym jakże głupio urządzonym świecie 
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nie są niczym innym jak krzywdą. I tu liber
tyńska , a więc przede wszystkim krytyczna i 
n egatywna, buntownicza myśl Don Juana za
trzymuje s i ę, tej przeszkody przebić nie potrafi 
i stąd jakaś gorycz w jego słowa ch i gestach . 
jakoś smutny ton w jego rozmowach, jakaś 

beznadziejn ość w niezłomnym, do końca wy
trwałym uporze. (J. ildamski, 1954) 

DON JUAN TO PORTRET PRZERAŻ ,\.JĄCO 
PODOBNY? 

Krytycy miE>szczańscy z prz0łomu wit'ku , ura
biaj ący dotychczas nasze poglądy na Moli<' re' a . 
nie kr •li w cale niechęci , jaką budził a w nich 
postać Don Juana . Wych wal im si postaci< 
nie\ rykończo ną i przez to zagadko ą. Wielki 
pan - powiadali - i ł a j dak , zgoda, ale dla cze
go jcszcz" na dobitkę zl go obłud ik ? Czy dla 
tego, że Molićre wrze wówczas cały od pasji 
polemicznej? Ten rys charakteru Don Juana 
jes t tak przypadkowy, że aż zaska rnj e. 
Odwracając zarzu ty, możnaby powi~dzicć z 

większą słuszno~cią, że ten bezczelny pa nek ist
nieje dla hipokryz' i V akt , gdyż wszystko, co 
robi poprzednio, nieubłaganie <>o do niej pro
wadzi. Nie dlatngo, Ż'.' tak chciał Moliere. Dla
tego, ża tak chciała historia. 

Nie ma więc rysy na tym portrecie wielkiego 
pana, który dał tu Moliere, wierny zasadzie 
wygłoszonej w „Krytyce szkoły żon": „Ki <>dy 
maluj ecie ludzi, malujcie ich wedle natury. 
Portrety muszą być podobne; nie dokonaliście 
niczego, jeśli nic daliście w nich poznać ludzi 
waszego wieku". Portret wielkiego pana, zara-
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2em libertyna, łotra i obłudnika, jest przeraża
j ąco podobny. Trzeba się tylko zdumiewać od
w adze Moliere'a, że ośmielił się go namalować. 

(B. Korzeniewski, 1950) 

DYLEMAT TEATRALNY „DON JUANA" 

I. 

Nie dziwię się pewnemu uczonemu p:nf 0 ;o

r owi, k tóry po napisaniu czterystu pięćdziesię
ciu stron o Don J uanie d oradzał teatrom. żeby 
usunęły scenę z duchami. Don Juan, wedrug 
n iego, zgin ąć p owinien od pistole towego stnału 
z ręki mściwego b rata Elwiry. Rozwiązanie jes t 
r ozsądne, pO\vicdzialbym, nawet dydakfyc:zn e. 
Nie m a duchów, ale i nies tety, nie ma rów
nie;~ i mol~erowskiego Don Juana. 

Don Juan jest nie tylko zagadk owy i dwu
z1 aczn y w sw ojej fil ozofii, ji;st również 0a rdz -: 
dziwaczny w sam ej a t ' rii tea tralnej . .J::st to 
ze vszystkich sztu k m olicrowski th komedia 
1aj mnie j k la syczn1., na jbardziej barokowa. 

(J. Kot t, 19:i7J 

II. 

Don .Juan wbrew wszystkim u tw or om 1\IJJic; . 

r nie mieści się zup lnie w gatunka ch ·lite
rackich kle sycyzmu, n i ~ jest ani komedi·1. ni 
t ra edią; sLekspiryzowani v ila ra nada ; ~ m 
to nac:j Q n ' celr.iej tr afiaj ącą w myślo 1."ą l a
war o' ć sz'uki, lv •• a cj f! któr współczesna t r 
minc ' ~ia o 'ueśli łaby jako dram t -- o.hol lil i( 

2 1 mediow eh walorów nie zost a je zatan . 



Odrzucając iluzjonizm dekoracyjny przedsta
wienie nie potrzebuje zmian scenerii, toczy się 

z szekspirowską ciągłością i rozmachem, zazn .: 
cza zaledwie molierowski podział na akty pau
zami w ciemności wypełnionymi muzyką; jest 
tylko jedna przerwa po trzecim akcie. Ten dwu
częściowy układ odkrywa nagle w „Don Jua
nie" znakomitą kompozycję wewnętrzną, nie
widoczną w układzie pięcioaktowym. „Don Ju
an" czyni zazwyczaj wrażenie utworu trochę 

bezkształtnego , przerzucającego się z tematu w 
temat, ze sceny w scenę, jakby niedopracowa
nego pisarsko. U Vilara część pierwsza narasta 
z niesłychaną dynamiką aż do właściwej kul
minacji konfliktu: spotkania don Juana z Ko
mandorem. Po szyderczych zaprosinach na 
ucztę, skwitowanych przez posąg kiwnięciem 

głowy, don Juan - Vilar powolnym krokiem, 
w którym zawiera się zaskocz C' nie, ciel'l lęku, 

prowokacja, ci ekawość i drwina, rusza po po
chylni ku posągowi w głębi, wlokąc za sobą 

czarną smugę płaszcza, aż staje oko w oko z 
przeciwnikiem; trwają tak chwilę, nim zgasną 
światła. Kiedy druga część skończy się finało

wym starciem, w którym ginie Don Juan, te 
dwa pojedynki z posągiem nadają utworowi 
nagłą przejrzystość i symetrię konstrukcji, 
ujawniają znakomitą - wbrew pozorom -
strukturę dramatyczną. 

Przedstawienie Vilara, namiętne, zjadliwe, 
racjonalistyczne i intelektualistyczne, jest wiel
kim fajerwerkiem libertyńskiej drwiny. Bezce
remonialna i zuchwała kpina, z jaką don Juan 
traktuje Komandora, nie dopuszcza mistycz
nych wyjaśnień; służalstwo i oportunizm 
Sganarelle'a, Daniela Sorana, przekreśla ka
znadziejstwo jego roli przyjmujemy je 
tak, jak don Juan: jako naiwne bzdury. Widma 

li! 

i posągi służą tylko obnażaniu i rozwijaniu 
wielkiej sylwetki don Juana, aby stać się wre
s zcie pisarskim chwytem intelektualnym i tea
tralnym deus ex machina w sposób zupełnie 
naturalny: dzięki stosunkowi do nich aktora. 

(K. Puzyna, 1954) 

AKTUALNOśC „DON JUANA" 

I. 

Don Juan Moliera odżył ostatnimi czasy za
równo w krytyce, jak i w teatrze. Rzecz tym 
bardziej uderzająca, że należał on zawsze do 
na jrzadziej wystawianych utworów wielkiego 
komediopisarza, a przez całe stulecia pojawił 
s ię tylko w wierszowanej i pozbawionej żądła 
przeróbce Tomasza Corneille'a. W latach po
wojennych pole do dyskusji, nie tylko w Pary
żu, otwarła nowa interpretacja Jouveta. W tym 
samym czasie sprzeczne sądy wywołał Don 
Juan zarówno we Włoszech, gdzie w Rzymie i 
Mediolanie grał go ruchliwy Il P iccolo Teatra, 
jak też w ·warszawie, gdzie problemami reży
s erskimi znęcił Bohdana Korzeniew skiego. Ale 
n iezależn ie od tych podniet pisano o nim wie 
le, po części w związku z dzi ejami leg nd y o 
uwodzi cielu hiszpańskim, przeważnie jednak 
.:; kupiając uwagę na samej sz tuc !foliera. 

(M . Brahm er, 1954) 

II. 

Nigdzie może bardziej niż w Don Juanie Mo
lier nie rozsadza ram konwencji scenicznych, 
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nigdzie bardziej nie wyprzedza swej epoki. Tej 
jego twórczości jako twórcy dramatu nie potra
fi podjąć nikt przez dwa wieki; dopiero nowo
czesna literatura sceniczna zrozumiała myśl 

Moliera i poszła w tym jego śladem. 

(8011. 1922) 

III. 

Molier bez skrupułów porzuca napoczęte wąt
ki, zostawia swoim losom wiejskie dziewczęta. 
tragiczną Elwirę i jej mściwych braci; w je
dnej chwili każe przedzierżgnąć się Don Jua
nowi z prowokacyjnego bezbożnika w lisiego 
świętoszka. Mamy w tej komedii skróty, do 
których przyzwyczaił rias dopiero film, grotes
kowe skecze i nawet współczesny black out. 
Są w niej spięcia i nagłe zmiany planów za
powiadające Shawa i Pirandella, są w niej par
tie czystego nonsensu, jak u Jonesco. Jest coś. 

w Don Juanie z farsy tragicznej i z filozoficz
nego kabaretu. Ale ten smak trzeba dopiero po
kazać . 

(J. Kott, 1957) 

IV. 

\ 
Największą ge nialnością Moliera było prze-

mienienie błazna, który dotąd towarzyszył Don 
Juanowi, w apologetę społecznego porządku, re
ligii i pobożności. Don Juan molierowski od
rzuca· wszystkie społeczne konwencje: rodzinę, 

cze ść kobiecą, ład moralny, niebo, piekło i siły 

nadprzyrodzone. Sganarel przyjmuje wszystkie 
konwencje: wierzy w Boga, diabły i wilkołaki. 
w pieniądze i siłę, uznaje opatrzność i baty. 
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'Sganarel korzy się przed społeczeństwem, jest 
tchórzliwy i głupi, ale nie przestaje być ludzki. 
Don Juan jest niepodległy, ale nieludzki. I nie 
ma dla ni ::go miejsca na świecie. Na placu zo
staje ten molierowski Sanczo-Pansa. Ale on 
także został oszukany i sztuka kończy się jego 
żałosnym lamentem. Przy wszystkich pozorach 
klimat filozoficzny Don Juana daleki jest od 
optymistycznego racjonalizmu osiemnastowiecz
nych Kubusiów. Don Juan molierowski jest 
szyderczy nawet wobec uroszczeń rozumu. świat 
jest śmieszny, ale na pewno nie jest to najlep
s zy ze światów. Filozofia Don Juana zanurzona 
j est w farsie i nie istnieje bez farsy. 

(J. Kott, 1957) 
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