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Moliere, (1622-1673), właściwe nazwsiko Jean Baptiste Poguelin; 
najsłynniejszy komediopisarz w dziejach scenicznych był również 
aktorem i dyrektorem teatru. W 1643 założył wraz z aktorką 
Madeleine Bejar zespół teatralny lllustre Thećitre, z którym następ
nie przez kilkanaście lat jeździł po prowincji Francji. W 1658 
zyskał poparcie króla i oficjalny urząd tapicera królewskiego, 
a kierowana przez Moliera trupa dostała się pod protektorat 
monarchy. Wystawienie „Pociesznych wikwintniś" (1659) przyniosło 
Molierowi ogromny sukces i łaskę króla Ludwika XIV, który odtąd 
osłaniał „komedianta" ważącego się na tyle zuchwałości wobec 
współczesnych wyszydzając ich wady i wypaczenia. W 1661 Mo
lier pisze 11Szkołę mężów", a w ślad za nią „Szkołę żon" (1662) 
'i sztuką tą, a także ko'medio-baletem pt. „Improwizacja w Wer
salu" umacnia swoją pozycję czołowego dramaturga, aby na
stępnie utracić wszelkie przywileje wystawieniem w 1664 „świę
toszka". Walka o ponowne wprowadzenie na afisz zdjętej sztuki 
trwała 4 lata i zakończyła się całkowitym zwycięstwem drama
turga i wystawieniem sztuki po raz wtóry w 1669. Siady tej walki 
odnajdujemy w „Don Juanie" (1665) i „Mizantropie" (1666) . 
„Don Juan" zajmuje w twórczości Moliera całkiem wyjątkowe 
miejsce i odsłania jeszcze jedno oblicze komediopisarza - su
rową i tragiczną twarz myśliciela i filozofa drążącego problemy 
ludzkiej egzystencji. W 1668 powstał „Skąpiec", w 1670 „Miesz
czanin szlachcicem", „Uczone białogłowy" w 1672 i wreszcie koń
czy ten rejestr najgłośniejszych dramatów Moliera 11Chory z uro
jenia" (1673) ostatnia jego sztuka. Molier, zmarł na scenie grając 
postÓć tytułową w tej właśnie komedii. 
Molier przetworzył ·prymitywne widowisko komediowe wywodzące 
się t komedii dell'brte, a oparte w głównej mierze na humorze 
sytuacyjnym, w dojrzałą formę komedii charakterów. Postacie 
swych sztuk wyposażył w skmoplikowane psychologiczne cechy na
dając im równocześnie wyrazistość karykatury. Stanisław Boy-Że
leński zasłużony tłumacz, propagator i entuzjasta Mol iera w mo
nografii poświęconej komediopisarzowi pisał: Molier posiada/ 
w stosunku do żyda owo przenikliwe, głęboko bezstronne spoj
rzenie („.) W epoce kiedy on tworzył, rodzaj komiczny i tra„ 
giczny były najściślej od siebie oddzielone; nikomu w głowie nie 
postało, ie komedia może zarazem bawić, wzruszać, poruszać 
doniosłe problemy, ii może odbijać zarazem tragizm i komizm 
życia . W Polsce Molier należy obok Szekspira do najczęściej 
grywanych klasyków obcych. Oprócz Boya, który u progu XX wie
ku dal przekłady kohgeniealne prawie wszyskich dramatów Moliera, 
tłumaczyli go w XVIII wieku : Bohomolec, Zabłocki, Bogusławski. 
w XIX wieku: Osiński, Sarnecki, Kudlicz i Rydel : a ostatnio prze
kładają Moliera, Adamski i Korzeniewski. XIX-wieczny prze
kład Zygmunta Sa ~neckiego został wybrany do naszej inscenizacji 
celowo, choć bardziej chropawy niż boyowski jest równocześnie 
prostszy i przez to staje się precyzyjniejszym wykładnikiem myśli 
i ducha oryginału. 

Moliere - „DON JUAN", Teatr Nowy w Łodzi, 1955, przeklad 
Bohdan Korzeniewski, insc. i reż. Bohdan Korzeniewski, scen. Jó
zef Rachwalski, Don Juan - Gustaw Lutkiewicz, Posąg komon-

dora - Eugeniusz Kamiński, Sganorel - Janusz Kłosiński, 

Don Juan - Gustaw Lutkiewicz, Franciszek, żebrak - Jan Zieliński, 
Sgonarel - Jacek Woszczerowicz 



Don Juan nie dlatego głosi ateistyczną filozofię, by usprawiedli
wić swe postępki, lecz przeciwnie, postępuje tok dlatego, oby 
być w zgodzie z tym co myśli : że naturalne skłonności ludzkie, 
miłość, która nie trwa długo, radość z piękn ego ciało i dobrego 
wino, poczucie siły z powodu odnoszonych zwyc.ęstw i skucesów -
to są sprawy dobre, godne pochwały, pełne wartości, że skłon 
ności naturalne istnieją rzeczywiście, każdy im ulega, odczuwa je, 
zna je z własnego i cudzego, powszechnego doswiadczenia; ze 
jest więc rzeczą słuszną dawać im wyraz, usprawiedliwić je, otwar
cie się do nich przyznawać i żyć w praktyce wedle nich; że mo ·· 
rolność religijno, oticjolna moralność, która potępia takie stano
wisko, która usiłuje zdusić i zdeptać naturalne skłonności czło
wiecze, ma w gruncie rzeczy na widoku tylko określony i płaski in
teres; że sankcje jakimi się posługje, kara niebios, gniew Boży -
to nonsens ; że powszechna hipokryzjo, dwulicowość, rozbrat mię
dzy tym, co si ę głosi, a tym jak się postępuje, tu właśnie mają 
swe żródło. („. ) lJon Juan zdaje si ę w.dzieć i rozumieć nie tylko 
to, że otwartość i szczerość czyni go samotnym wrogiem głupców 
i hipokrytów, ale i to, że jego postępowanie zgodne z przekona · 
niomi stawia nieraz związanych z nim ludzi w sytuacji, którą -
ulegając prawom tego źle urządzonego świata - uważają jednak 
za krzywdzącą. Tutaj libertyńska, a więc przede wszystkim kry
tyczna i negatywna, buntownicza myśl Uon Juana zatrzymuje się, 
tej przeszkody przebić nie potrali i stąd jakaś gorycz w jego 
srowoch i gestach, jakiś smutny ton w jego rozmowach, jakaś 
beznadziejność w niezłomnym i do końca wyuwałym uporze. 

Z wi e lką silą odradza si ę i upowszechnia poczuci e kryzysu , poczucie za
grożenia. Nie istnieje w tej naszej nowoczesn ej, ra cjonalistycznej kulturze n ic, 
co by w sposób koni eczny stanowiło o normach moralnych, zdolnych do 
opanowania ślepego je j rozwoju, do uczłowieczenia świata techniczn ego 
i przemysłowego, który zmierza do samozniszczenia , do nadan ia jakiejś j ed· 
nolitej społecznej. ludzkiej wartości temu św i atu . Odradza się poczuci e wi e l 
ki e j !tomotności człoV1ieka . Te maty e gzystencjalne i egzystencjalistyczne. Zno
wu widać brok rzeczywistej więzi między człow i ek i em a światem . Mi ęd LY 
siłą a sprawi edliwością jest przepaść . Les mairs sa/es . Przepość je st t eż 
między nadzieją zmiany, a warunkami bytowania ludzi. „zaangażowanie s i ę" 
jest konieczne, ole niemożliwe. Dwuznacznoć, istni eni e i niestnieni e , sen s 
i nonsens równocześnie. Absurd i absurdalność . 

Don Juan to człowi e k absurdu por excellence : nie szuka mi/o ś.ci absolutn ej; 
nie żywi żadnej nadzie i ; jest wesoły; za każdym razem kocha jak najbardzie j, 
lecz sądzi, że bardzo kochać to nie znaczy kochać rzadko; chce równi eż 
kochać jak najwięcej, wyczerpać wszystkie szanse swego życia; pragnie 
ilości, jak najwięcej ilości przeżyć, ol e ni e jest kolekcjorierem, bo nie wraca 
nigdy do przeszłości , nie czuje żalu za tym, co minęło ; widzi jasno, wi ęc 
gardz i Wiecznym Rozumem, Porządki em: Powszechną Moralnością , wielkoś
cią zagniewanego Boga, który nie istnieje: ga rdzi kamiennym światem i ka 
mienną racją Komandora, aprobuje żywe ciało . 

Jerzy Adamski -
„ Teo1 io klopy tea tralnej" 
Wyd. Lite racki e 1969 

DON JUAN 
1952 
Theatre 
notional populaire 
Don Juan - Jean 
Vilo r, Sgonoler 
Daniel Sorono 

DON JUAN 
1806 
Ilustracjo Moreau 
Le Jeune przedsta
wiająca scenę uczty 
z Posągiem Komon 
dora 

Gdyby wystarczy/o lwchać, wszystko by/oby zbyt proste . Im bar
dziej się kocha, tym bardziej umacnia się absurd. To nie z broku 
mi/ości Don Juan idzie od kobiety do kobiety. Śmieszne jest 
przedstawiać go jako postać natchnioną w poszukiwaniu pełnej 
mi/ości . To dlatego, że kocha wszystkie kobiety z jednakim unie
sieniem i za każdym razem całą swoją istotą, trzeba mu po
nawiać ten dar i wciąż szukać tej głębi . („.) Są ludzie stworzeni 
do życia i ludzie stworzeni do kochania. Don Juan przynajmniej 
powiedziałby to chętnie. Ale dokonać wyboru maże tylko w skró
cie. Bo mi/o ś ć, o której tu się mówi, jest przybrano w złudzenia 
wieczności. Wszyscy specjaliści od uczuć pouczają nas, że mi
/ość wieczna to tako, która natrafia na przeszkody. Nie ma na
miętności bez walki. I taką miłość zakończyć może tylko sprzecz
ność ostateczna, to znaczy śmierć. Być Werterem albo nikim . Don 
Juan wie ja·k każdy, że to może być wzruszające . Ale jest jednym 
z nielicznych, którzy wiedzą, że nie to jest ważne. Wie również, 
że ci, którzy dla wielkiej mi/ości rezygnują z ca/ego życia oso
bistego, wzbogacają się może, a/e zubożają napewno tych, któ
rych wybrali. Jedno uczucie, jedna istota, jedna twarz - i nic 
nie zostaje . Don Juan zna inne uczucie i jest ono wyzwoliciel
skie. Ta miłość przynosi ze sobą wszystkie tworze świata; jest 
pe/na niepokoju, bo wie, że przemija. Don Juan dokona/ wyboru : 
być niczym. („.) 
Tylko miłość, która wie, że jest przemijająca i osobliwa jest mi
/ością wielkoduszną . tycie Don Juana składa się z tych wszystkich 
śmierci i odrodzeń. To jego sposób obdarzania i dawania życia . 

Albert Camus -
Don Juan, Eseje, PIW 1971 
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.„Wyjściową _ kategorią twórczości Moliera wydaje mi się ka
tegorio umiar u. W , trzech co najmniej plaszczyznach. 
Przede ws'zystkim umiar jako zasada stosunków pomiędzy jed
nostką, a instytucjami społecznymi, z władzą polityczną włącz
nie. ( ... ) 
Płaszczyzną drugą jest wspóldziałanie uczuć i rozsądku. (.„) 
Trzecią plaszczyzną umiaru jest płaszczyzna samych namiętności 
człowieka, nie chodzi tu tylko o algebrę psychiczną, lecz w isto
cie, o takie· zrownoważenie sfer działania - publicznej, osobistej, 
zawodowej - by zapewnić harmonijny rozwój osobowości ludz 
kiej. (. „ ) Umiar jest u Moliera zasadą konstrukcji. („ .) 
„Don Juan" - nieco wcześniejszy od „Mizantropa" - jest jak gdyby 
generalną rozprawą Moliera z wyżej wymienioną tendencją jego 
własnej twórczości. Nie darmo zauważono zasadniczą odmien • 
ność tego utworu od wszystkich największych dziel pisarza . Sądzę, 
że odmienność ta polega wiośnie na rezygnacji z wzorca umiaru, 
rezygnacji z prób pogodzenia i połączenia w jednej konstrukcji 
rzeczy, cech , celów moralnych zasadniczo niezgodnych . W „nor
malnej" molierowskiej budowie postaci mamy do czynienia z osob
nikiem o zachwianej równowadze, naruszonym umiarze; obok po
jawia się rezoner, replika na postać centralną, papierowa przede 
wszystkim dlatego, że wprowadzona i charakteryzowana nie sa
moistnie, lecz tylko jako funkcjonalne uzupełnienie głównego bo
hatera, a zatem (wyjąwszy „Mizantropa") uzupełnienie jedno
plaszczyznowe. Miernikiem postaci wyznaczającym np. śmieszność, 
pozostaje ów wzorzec osobowy umiaru, który sam Molier nazywa 
zależnie od potrzeb zdrowym rozsądkiem, cnotą, powagą itd. 
W „Don Juanie" miernik ten zanika. ( .. . ) 
Don Juan i Sganarel nie są odchyleni od żadnej równowagi, nie 
istnieje wogóle sam stan równowagi : są to dwie samoistne postaci 
z dwóch krańców spolecznych i osobowych, postaci o dwóch 
różnych rozsądkach, dwóch różnych ideałach, 
Jest wreszcie w „Don Juanie" resztka rezonera: ojciec Don Luis. (.„) 
moralizowany Don Juan przybiera szatę obłudy. Udawanie jest, 
jak wiadomo, stwierd zeniem porażki bez zmiany stanowiska. Jako 
ostateczny wyn ik propagandy moralnej, świadczy o nieskuteczności 
słów, o zwyci ę stwie realiów i zapowiada rozstrzygnięcia wymu
szone, z wielkim um iarem sprzeczne. 

Krzysztof Wolicki -
O niemożności umiaru 
Zeszyty Teatralne, Nr 3, 1970 
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