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BOHDAN KORZENIEWSKI 

Jeden z licznych wrogów Moliera, 
de Vise, autor Zelinde albo prawdziwa 
krytyka Szkoły żon zostawił nam ślicz
ny portret pisarza. Pragnął w nim 
oszkalować przeciwnika i nJe jest wcale 
jego zasługą, że stało się inaczej. Opi
sał mianowicie, jak zetknął się z Mo
lierem u sprzedawcy koronek przy uli
cy św. Dionizego. „Od mego przyjścia -
opowiadał - Elomire (anagram Molie
re'a) ni2 wyrzekł. ani slou;a. Zastałem 
go opartego o stragan w postawie czło
wieka, który marzy. Oczy miał utkwio
ne w trzy czy cztery osoby z towarzy
st1i;a zakupujące koronki. Przysłuchiwał 
się ich rozmowie i wzrok jego zdawał 
się wskazywać, że zaglądał im. aż w głąb 
duszy, aby dostrzec to, czego nie mó
wią„. Jest to człowiek niebezpieczny: 
bywają ludzie, którzy nie ruszą się 

nigdzie bez swoich rąk, ale o nim 
można powiedzieć:, że nie ruszy się 

nigdzie bez swoich oczu i swoich uszu." 
Inni współcześni napomykają także 

o tym, że ten ni'ski, śniady człowiek 

o uważnym spojrzeniu szeroko rozsta-

wianych oczu przewazrue milczał. Na 
tej podstawie Boileau nazwał go kon
templatorem, człowiekiem któiry obser
wuje i rozważa. Była to największa 

pochwała, jaką można było oddać pi
sarzowi, który w oczach wielu współ
czesnych uchodził tylko za błazna i to 
nie inajwyższej miary. Przecież na gło
śnym obrazie z roku 1670, przedstawia
jącym najsławniejszych kuglarzy wie
ku, Moliere stoi skromnie na stronie. 
Po środku rozparli się inni, witani 
zawsze machaniem kapeluszy i życzli

wym śmiechem: Arlekin w swojej czar
nej masce i ubraniu z kolorowych 
skrawków, Gruby Wilhelm z twarzą 

ubieloną mąką, Guilet Gorju w czar
nym stroju starca... Nieco patetyczna 
nazwa kontemplatora wyprowadziła 

Moliere'a z tego grona grubych wesoł
ków i wyznaczyła mu miejsce znacznie 
godniejsze, wśród myślicieli dociekają
cych prawdy ludzkiego serca i sumie
nia, albo może trafniej wedle określe
nia oszczercy zgłębiiających to, „czego 
ludzie nlie mówią". Toteż wielbiciele 
pisairza, rosnący w wielkie rzesze, pod
chwycili ją z entuzj·azmem. Dzisiaj nie 
ma książki ani artykułu, gdzie by nie 
powtórzyła się bodaj kilka razy. Ale, 
jak większość nazw patetycznych, tak 
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i ta rrie zawiera całej prawdy o wiel
kim poecie. Gorzej bo wzięta dosłownie 
prawdę tę zniekształca. Moliere nie jest 
prsarzem, który tylko przygląda się 

i rozważa. Nic fałszywszego, niż takie 
pojmowanie jego postawy wobec świa
ta. Moliere chce ten świat zmienić 

,i dlatego Moliere walczy. Z odwagą, 

na jaką się zdobywa mało który z arty
stów. 

Takiego właśnie Moliere'a, pisarza 
wspanfałej walki o rozumniejsze uło

żenie spraw ludzki:ch, chciała ukazać 

w Don Juanie obecna inscenizacja. 
Ze zaś ten pisarz . waJczy śmiechem, 
sięgnęła do tej jego broni, której mimo 
upływu trzech wieków rdza chyba nie 
przeżarła. Don Juan ma być w tym 
ujęciu znowu komedią polemiczną. 

Z a'rtykułu: „Sekrety Don Juana", 
TEATR, 1950 

Post scriptum w r. 1962. 

Tak, komedią polemiczną, pełną 
gniewu na człowieka, kt6ry ucieka się 
do najobrzydliwszej formy przemocy 
nad innymi, tj. obłudy, ale także ko
medią filozoficzną, pełną zadumy nad 
losem człowieka, który ośmiela się wi
dzieć sprawy tego świata prawdziwiej 
od innych. 

MOLIERE 

DON JUAN 
Akt III. - Scena 2. 

SGANAREL 

Hola! Hej! Człowieku! Hej, Kumie! Hej! Przyjacielu! Słóweczko, 

jeśli łaska. Wskaż nam drogę, która prowadzi do miasta. 

ŻEBRAK 

Trzymajcie się tylko tej drogi, wielmożni panowie, i wezc1e się na 
prawo, kiedy dojdziecie do skraju lasu. Ale muszę was uprzedzić, że

byście 1się mieli na baczności, bo od pewnego czasu zagnieździli się 

tu rabusie. 

DON JUAN 

Bardzo ci jestem zobowiązany, mój przyjacielu dziękuję ci z ca
łego serca. 

ŻEBRAK 

Gdybyście tak, panie, zechcieli wspomóc mnie jaką jałmużną. 

DON JUAN 

Ach, ach, twoja rada, jak widzę, była dość interesowna. 

ŻEBRAK 

Jestem biedny CZ·łowiek, panie. Od dziesięciu lat chronię się, cał

kiem samotny w tym lesie. Będę błagał niebo, żeby wam zesłało mnó
stwo pomyślności. 

DON JUAN 

Ech, błagaj je, żeby ci zesłało trochę przyodziewku na grzbiet i nie 
kłopocz się o cudze sprawy. 

SGANAREL 

Ty jeszcze nie znasz tego pana, poczciwino; on wierzy tylko, że 

dwa i dwa t o cztery, a cztery i cztery to osiem. 
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J. B. P. MOLIERE 

DON JUAN 
Komedia w pięciu aktach 

PRZEKŁAD BOHDANA KORZENIEWSKIEGO 

Don Juan, syn Don Luisa 
Sganarel 
Elwira, żona Don Juana 
Don Luis, ojciec Don Juana . . 
Don Carlos l . . 
Don Alonzo J bracia Dony Elwiry 
Karolka l 
Marcysia J chłopki 

OBSADA 

Pioterek, chłop, przyrzeczony Karolce 
Pan Niedziela, kupiec 
Franciszek, żebrak 
Guzman, burgrabia Dony Elwiry 
Posąg Komandora . . . 
Stokrotka l . 
Pyskacz J słuzba Don Juana 
Sęczek, zbir 
Zjawa I 
Zjawa II 

MAREK WALCZEWSKI 
MARIAN CEBULSKI 
WIESŁAW A MAZURKIEWICZ 
TADEUSZ BURNATOWICZ 
JANUSZ ZAKRZEŃSKI 
WIKTOR ZATW ARSKI 
MAŁGORZATA DARECKA 
ANNA POLONY 
GUSTAW KRON 
ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 
ROMAN STANKIEWICZ 
AMBROŻY KLIMCZAK 
JERZY SAGAN 
STANISŁAW KOCZANOWICZ 
WIESŁAW GRABEK 
TADEUSZ SOBOLEWICZ 
MARIA ŚWIĘTONIOWSKA 
MAŁGORZATA DARECKA 

Zbiry, napastnicy, duchy - Jerzy Bączek, Wiesław Grabek, Eugeniusz Kamiński, Ambroży 
Klimczak, Stanisław Koczanowicz, Gustaw Kron, Stanisław Moskalewicz, Tadeusz Sobolewicz 

Inscenizacja i reżyseria 

BOHDAN KORZENIEWSKI Uklad pojedynków 
STAIDSŁAW SOŁTAN 

Asystenci reżysera: 
WIKTOR ZATWARSKI i PIOTR PARADOWSKI (Wydz. reż. PWST) 

Dekoracje i kostiumy 

ANDRZEJ MAJEWSKI 



Kierownictwo muzyczne 
FRANCISZEK BARFUSS 

Inspicjent 
ZOFIA JABUREK 

Sufler 
BRONISŁAWA JANIKOWSKA 

Kierownik Techniczny 
MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scenograficznej 
ROMAN FENIUK 

Kierownicy Pracowni 

Krawieckiej damskiej 
BRONISŁAW A KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 
TADEUSZ STANKIEWICZ 

Malarskiej 
ANTONI ROMAŃSKI 

Butaforskiej 
PAULINA DECHNIK 

Perukarskiej 
MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

Ele!drotechnicznej 
EDWARD KSYK 

Brygadier sceny 
WŁODZIMIER KOPACZ 

DON JUAN 

Co tu porabiasz sam w lesie? 

ŻEBRAK 

Modlę się co dzień za pomyślność dobrych ludzi, którzy mnie czymś 
wspomogą. 

DON JUAN 

Z tego wynika, że opływasz w dostatki. 

ŻEBRAK 

Skądże. panie! Cierpię straszną nędzę. 

DON JUAN 

Wolne żarty: człowiekowi, który co dzień rozmawia z niebem 
musi się powodzić znakomicie. 

ŻEBRAK 

Zapewniam was, panie, że najczę~ciej nie mam co do ust włożyć, 
nawet kawałka suchego chleba. 

DON JUAN 

Dziwne to doprawdy, kiepsko ci się wywdzięczają za twoją gorli
wość. Ach, ach, dam ci zaraz dukata w złocie, jeżeli trochę pobluźnisz. 

ŻEBRAK 

Ach, panie, chcecie, żebym popełnił taki straszny grzech? 

DON JUAN 

Twoją rzeczą jest tylko wiedzieć, czy chcesz dostać złotego dukata, 
czy też nie. Widzisz? Dam ci go, jeśli pobluźnisz. Bierz. Ale bluźnij. 

ŻEBRAK 

Panie ... 

DON JUAN 

Inaczej nie dostaniesz. 

SGANAREL 

No! no! - pobluźni.i troszeczkę. Nic ci się nie stanie. 
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DON JUAN 

Bierz, daję ci, bierz, powiadam, ale naprzód pobluźnij. 

ŻEBRAK 

Nie, panie, wolę umrzeć z głodu. 

DON JUAN 

Dobrze, dobrze, daję ci go przez miłość do ludzkości. 

Akt V. - Scena 2. 

SGANAREL 

Jak to? To ;pan w nic nie wierzy i mimo to chce pan uchodzić za 
porządnego człowieka? 

DON .JUAN 

A czemu nie? Iluż to ludzi uprawia, jak ja, to rzemiosło posłu

guje się tą samą maską, aby świat okpiwać. 

SGANAREL 

Ach, co to za człowiek, co za człowiek! 

DON JUAN 

Dzisiaj nie przynosi to już wstydu. Obłuda jest obecnie występ
kiem powszechnym, a wszystkie występki powszechne uchodzą za 
cnoty. Postać człowieka porządnego najłatwiej teraz grać ze wszyst
kich postaci. Dzisiaj rzemiosło świętoszka daje największe korzyści. 
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Jest to sztuka, w której oszustwo zawsze może liczyć na szacunek. 
Choćby je kto i odkrył, nie ośmieli się pisnąć słowa. Wszystkie inne 
występki ludzkie podlegadą sądowi opinii, każdemu wolno je głośno 
potępić. Ale obłuda jest wyst<;pkiem uprzywilejowanym, który własną 
ręką zatyka gębę całemu światu i cieszy się w spokoju absolutną bez
karnością. Obłuda łączy ludzi z tego samego stronnictwa w bardzo 
ścisłe stowarzyszenie. Kto n arazi się jednemu z nich , natychmiast 
ściąga sobie na kark wszystkich. I nawet ci, którzy działają w dobrej 
wierze, których wszyscy znają jako ludzi o szczerych przekonaniach, 
nawet ci, powiadam, stają się zawsze narzędziem ładdaków. Sami włażą 
naiwnie w sieci tych wydrzeźniaczy idei i ślepo popierają wszystkie 
ich małpiarstwa. Czyż mało, myślisz, znam ludzi, którzy przy pomocy 
tego podstępu wyparli się gładko ws zystkich grzechów młodości, osło

nili się jak tarczą płaszczem religii i w tej czcigodnej szacie mogli 
już sobie z całą swobodą pozwolić na największe łajdactwa? Cóż stąd, 

że wszyscy przezierają ich intrygi, że znają ich jak zły szeląg? Mimo 
to cieszą się powszechnym sza cunkiem. Kilka pokornych pochyleń 

głowy, jedno westchnienie skruchy i dwa wywrócenia oczu okupują 

w pojęciu swiata wszys tkie ich występki. Ja także chcę s ię ratować 

w tym zacisznym schronieniu, tam bezpiecznie umieścić swoje sprawy. 
Wcale nie myślę poniechać' moich miłych przyzwyc:zajeń, postaram się 
tylko dobrze z nimi ukryć. Będę się zabawiał , nie czyniąc hałasu. 

Gdyby m został odkry ty, to nie b dę musiał n awet palcem ruszyć. Ca:ła 

szajka wystąpi natychmiast w mojej obronie i będzie mnie osłaniać 

przed wszystkimi i przeciw wszystkim. Oto wspaniały sposób, aby po
zwolić sobie bezkarnie na wszystko, czego dusza zapragnie. Więcej, 

wyniosę się na sę dziego uczynków mych bliźnich, będę dopatrywał się 

zła u wszystkich, a dobrą opinię będę wydawał tylko o sobie. Jeśli ktoś 

mnie choć lekko uraz i, nie wybaczę mu n igdy, ale z całą słodyczą będę 
go ściga! nieubłaganą nienawiścią . Uczynię ~ię mścicielem krzywd 
boskich i pod tym wygodnym płaszczykiem będę ścigał mych wrogów, 
będę ich oskarżał o bezbożność, będę przeciw nim judził tępych gorliw
ców, którzy nawet nie pytaiąc o co chodzi, wyklną ich publicznie, 
obrzucą obelgami i skażą na wieczne potępienie. Zresztą bez innych 
uprawnień poza ściśle prywatnymi. Oto jak trzeba korzystać z głupoty 
ludzkiej. Oto jak człowiek rozumny winien się przystosować do wy
stępków swojej epoki. 
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SGANAREL 

O, nieba! Co ja słyszę! Tylko już tego panu brakowało: zostać 

obłudnikiem, żeby się zgubić bez ratunku. Oto szczyty obrzydliwości. 
Panie, tym razem już przebrała się miarka i nie mogę zatkać sobie 
gęby. Róbcie ze mną, co się wam podoba. Bijcie mnie, tłuczcie kijami, 
mordujcie, jeśli wola. Muszę ulżyć memu sercu i jako wierny sługa 

powiedzieć, co myślę. Niech się więc pan dowie, proszę pana, że póty 
dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie; i jak to dobrze powiedział 
ów autor, którego nie znam: człowiek na tym świecie jest jak ten ptak 
na gałęzi; gałąź trzyma się drzewa, kto trzyma się drzewa, ten idzie 
za dobrymi zasadami, dobre zasady więcej znaczą niźli piękne słówka; 
piękne słówka trafiają się na dworze; na dworze są dworacy, dworacy 
idą za modą, moda pochodzi z wyobraźni, wyobraźnia jest właściwo
ścią duszy; dusza to to, co nas trzyma przy życiu; życie koń.czy się 

śmiercią, śmierć każe nam myśleć o niebie; niebo jest w górze nad 
ziemią, ziemia to wcale nie morze; morze podlega burzom, burze wy
wrncają okręty; okręty potrzebują dobrego sternika, dobry sternik 
odznacza się przezornością; przezorność nie jest cechą młodzieńców; 

młodzieńcy winni są posłuszeństwo starcom; starcy bardzo lubią bogac
twa; bogactwa czynią bogaczy, bogacze to nie biedacy; biedacy cierpią 
nędzę, nędza nie zna co prawo; kto nie zna co prawo, żyje jaik: istne 
bydlę: a stąd wniosek, źe pan będzie potępiony i pójdzie do wszystkich 
diabłów. 
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DON JUAN 

Och, co za wspaniałe rozumowanie. 

SGANAREL 

Jeżeli po tym wszystkim nie złoży pan broni, tym gorzej dla pana. 

W przygotowaniu 

EUGENE O'NEILL 

ŻAŁOBA 

PRZYSTOI ELEKTRZE 

JEROME KILTY 

KOCHANY KŁAMCA 
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