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BOHDAN KORZENIEWSKI 

SEKRETY „DON JUANA" 

NIEPOROZUMIENIA 

Przed teatrem podejmującym pracę nad Don Juanem piętrzy 
się mnóstwo przeszkód. Jedne z nich, i to wcale nie najmniejsze 
wynikają z małej znajomości Moliera w Polsce, z jego u nas ob
cości. Bo nie łudźmy się! Molier mimo dwuwiekowego pobytu w 
P.olsce i roli, jaką odegrał w polskim Oświeceniu, ciągle jeszcze 
jest nam mało znany. Jesteśmy ledwie na początku drogi pro~~
dzącej do prawdziwego zżycia się z tym pisarzem. Boy oczyscił 
spory szmat drogi do Moliera z uprzedzeń, fałszów, często nawet 
wyraźnych głupstw, ukazał rozległe perspektywy jego szt~ki, ~a
chęcił do poszukiwania prawdy ludzkiej w postaciach, ale me mogł 
radykalnie zmienić wszystkiego, bo to było nad siły jednego czło
wieka. Dotąd więc w sądach o Molierze posługujemy się tym łat
wym skrótem, który zwyczajnie nosi miano komunału. 

Otóż komunał ma to do siebie, że jest nizmiernie drażliwy w 
swoich opiniach. Wiedzę cechuje zazwyczaj ciekawość innych po
•glądów i umiejętność słuchania rozmów. Komunał jes~ tak głęboko 
przeświadczony o swojej nieomylności, że na wszystkie argumenty 

zatyka uszy. 

Prawdziwego" Moliera zna najlepiej on, komunał . 
Polski komunał w krytyce i w teatrze dotkliwie krzywdzi Mo

liera. Odkładając omówienie tej sprawy na koniec artykułu tu chcę 
zauważyć, że szczególnie źle wychodzi na tym Moli~r walczący, 
Molier polemista i satyryk, właśnie Molier Świętoszka I Don Juana. 

· Przy tym sytuacja Don Juana jest bez porównania gorsza od 
sytuacji Swiętoszka. Tartuffe mieści się łatwo :"' t~ch utarty~h po~ 
jęciach realizmu, które skłaniają do trzyma~ia się. przynaJmmeJ 
powierzchownej prawdy historycznej; ukazu~e lu_dzi we wnętrzu 
mieszcza~skiego domu, wplątuje ich w wydarzema układan_e we
dług zasad prawdopodobieństwa i jeśli ucieka się pod komec do 

niewiarygodnego rozwiązania, to nadaje mu wyrazme charakter 
ir,oniczny. Don Juan przeciwnie, nie trzyma się wcale tego prawdo
podobieństwa zdarzeń i zuchwalstwo, z jakim miesza rzeczywistość 
i fantastykę, wskazuje nam jasno, że wcale mu nie zależy na takiej 
wiEl!'ności. Trzeba więc zupełnie gdzie indziej szukać głębokiej ludz
kiej prawdy i istotnego sensu. 

I tu natykamy się na inne trudności. Wybitni krytycy miesz
czańscy z przełomu wieku, urabiający dotychczas nasze poglądy na 
Moliera, nie kryją wcale przykrego zdumienia, jakie w nich budzi 
„zagadkowość" tej komedii. Ledwie paru entuzjastów o roman
tycznym usposobieniu występuje z jej gorącą obroną, ale jak to 
często z entuzjastami bywa, więcej jest w ich wypowiedziach unie
sienia niż argumentów. Inni w znakomitej większości po prostu 
wzruszają ramionami nawet już nie przestrzegając tego szacunku, 
z jakim się zwykło odnosić do klasyków. Zagadkowe wydaje się 

im przede wszystkim powstanie tej komedii właśnie w tym okre
sie twórczości pisarza. W tych latach - powiadają - Molier jest 
u szczytu sił. Właśnie wtedy pisze największe swoje dzieła. Prze
cież D.on Juan graniczy niemal o miedzę z jednej strony ze Świę
toszkiem, z drugiej z Mizantropem. Pisarz tej miary i tej świado
mości środków, co Molier tych lat, nie zdaje się już na przypadek, 
nie ulega biernie tajemniczym impulsom natchnienia. Pisze z całą 
świadomością tylko to, co chce napisać. Jakże więc to się stało, że 

napisał Don Juana tak obcego ich gustom? Jak sobie wyjaśnić, że 
on, tak trzeźwy i trzymający się spraw ziemi, tutaj wprowadza 
zjawiska nadprzyrodzone, jakieś gadające posągi, jakieś zakwefio
ne duchy, i kończy sztukę wtrąceniem bohatera w ogień buchający 
spod sceny? Jak dalej wytłumaczyć, że pisarz dotąd tak ściśle za
chowujący czystość rodzaju dramatycznego teraz pisze sztukę, któ
ra nie jest ani komedią, skoro bohater ginie, ani tragedią, skoro 
rozlega się tam ciągle głośny śmiech, ani nawet staroświecką tragi
komedią, skor.o nie stosuje się do przepisów ustalonych dla tej od
miany dramatu? Czemu Don Juan, jakby mu nie dość było wszyst
kich łajdactw, jeszcze zostaje obłudnikiem? Czemu Sganarel tak 
bredzi w~stępując w obronie spirytualistycznej koncepcji świata? 



Czemu poprzez głosy tych dwóch dyskutantów przebija się głos 
samego Moliera tak często tak donośnie, że czasem aż zagłusza 
mowę postaci? 

Nagromadzenie tych pytań pozwoliło jedn:mu z na~bard~iej 
wpływowych krytyków tego czasu, Jules Lema1tre, orzec, .ze d~ieło 
jest nieskładne, nieprawdopodobne, dziwaczne i .ostatecznie „ciem-

ne jak wszyscy diabli". 

„Monstrum - wykrzyknął - tragikomedia fantastyczna i bła
zeńska, niewiarygodny zlepek wszystkich rodzajów". Nie mogłoby 

to być szczególną zachętą do zajęcia się właśnie tą komedią, gdyby 
w tym sądzie tkwiła choć odrobina słuszności. Ale zebranie takich 
zastrzeżeń oraz ich podsumowanie może nam posłużyć do czego 
innego, niż chciał głośny felietonista z „Journal des Debats" . I nie 
on jeden tylko, bo za nim powtarzał tę opinię cały chór cieńszych 
głosów, które dobiegają nas jeszcze dzisiaj. Pozwoli nam mianowi
cie stwierdzić raz jeszcze tę znaną prawdę, że w tych latach miesz
czaństwo przestaje już widzieć oczywiste fakty, gdy będą mu nie
wygodne. Szańce, z których Lemaitre ruszy do ataku na Moliera, 
tak na pozór klasyczne, są w istocie szańcami mieszczaństwa zbro
jącego się do wojny światowej i szukającego pojednania z Kościo
łem. Porywająca polemika, .która podnosi Don Juana do rzędu naj
większych dzieł pisarza, umyka tu jakoś uwadze człowieka ucho
dzącego ówcześnie za jeden z najbystrzejszych umysłów. Stron
niczość i zaślepienie tej krytyki są niemal tak wielkie, jak pamfle
tów atakujących Moliera za życia. I to właśnie podnieca do walki 
o Don .Juana na scenie. 

TROCHĘ DAT 
· ~ -· >--ii 

Tylko że współcześni wrogowie Moliera nie pomawiali tej ko
medii o niejasność i niezrozumiałość. Wpr.ost przeciwnie. Od pier
wszej chwili służyła im za oczywisty dowód, że spisek dał znać 
o sobie i że Molier wyruszył „na wojnę z Bogiem". Wystawienie 
Don Juana w dniu 15 lutego 1665 roku przypada na czas wściekłej 
nagonki na pisarza, gr.ożącej już prawdziwym niebezpieczeństwem. 
Swiętoszkiem zagranym przed dziewięciu miesiącami na dworze 
u króla Molier rozpętał przeciw sobie istną furię wściekłości. Nie 
były to już urazy „wykwintniś" z salonów paryskich czy markizów 
ze dworu, środowisk bardzo wpływ.owych, ale ostatecznie nie tak 
groźnych. Tym razem Molier rozjątrzył do żywego potężne stron
nictwo, z każdym dniem rosnące na siłach i bardzo zazdrosne 
o wpływy, któremu ostatecznie po kilkunastu latach dadzą władzę 
w ręce. Gromy potępienia za to dzieło padną na Moliera z ust ludzi 
stojących bardzo wysoko. Za wroga religii uzna go i królowa-matka 
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wychowana w hiszpańskiej ~rogosc1 wiary, i arcybiskup Paryża, 
ITardounin de Perefixe, i Pierwszy Prezydent Parlamentu, de La
moignon. Co zaś groźniejsze, zajmie się pisarzem dosyć złowrogie 
Towarzystwo Swiętego Sakramentu kierowane przez Jezuitów i nie 
cofające się przed podstępnymi sposobami walki. Działalność tego 
stowarzyszenia, przezywanego wówczas „Kabałą", doprowadza do 
niebezpiecznego rozjątrzenia umysłów. 

Ze nie były to zawsze umysły otwarte, świadczy pamflet, jaki 
wymierzył w Moliera ponury ksiądz Roulle, proboszcz parafii św. 
Bartłomieja. Pismo nosi tytuł Król triumfujący nad światem. Gnie
wny duszpasterz powiada w nim po prostu, że ten wesoły kome
diopisarz to „człowiek, albo raczej demon w ludzkim ciele, tylko 
przebrany za człowieka i powszechnie piętnowany bezbożnik i li
bertyn". Wzywa też na niego „najwyższej kary przykładnej i pub
licznej, nawet kary ognia, który by tylko poprzedził ogień piekiel
ny". Co się zaś tyczy dzieła, to wedle autora król miał rozkazać, 
a by pod karą gardła „2'niszczyć i poszarpać, zdławić i spalić" każdą 
kartkę tej bluźnierczej komedii. Było to zresztą kłamstw.o. 

W tych warunkach Molier napisał i wystawił nową komedię o ob
łudniku; był nim teraz już nie lichy łajdaczyna, żerujący na boga
tej rodzinie mieszczańskiej, ale wielki pan i libertyn. Nic więc 

dziwnego, że premiera Don Juana stała się głośnym skandalem 
ściągając do teatru tłumy widzów i przynosząc kasie bardz.o wyso
ki wpływ, bo 1830 liwrów. Jedynie uczestnicy tego pierwszego 
przedstawienia poznali pełny tekst komedii. W ciągu nocy musiał 
Molier dokonać w niej wielu bolesnych skrótów, zwłaszcza w swo
jej własnej roli. W tej okaleczonej postaci grano Don Juana jeszcze 
14 razy, ciągle z wielkim powodzeniem. Następne osiem przedsta
wień przyniosły po 2000 liwrów. Przerwano je nagle. Komedia ze
szła ze sceny, aby na nią powrócić dopiero po stu siedemdziesięciu 
latach dla zupełnie innych ludzi. 

Nie zniknęła jednak z dyskusji publicznych. Już 18 kwietnia, 
w parę tygodni po zejściu sztuki z afisza, ukazała się broszura: 
Obserwacje nad komedią Moliera zatytułowaną „Uczta z posągiem". 
W krótkim czasie osiągnęła aż pięć wydań. Autor jej ukrył się pod 



nazwą pana „B.A.S. de R„ adwokata przy Parlamencie w Paryżu'', 
tak starannie, że dotąd nie udało się go poznać. Zadanie b pasjo
nowało wielu badaczy, bo ten rzekomy „adwokat przy Parlamen
cie" to już nie ksiądz Roulle, ciemny, prawdę mówiąc, jak tabaka 
w rogu. To wytrawny gracz polityczny, umiejący zadać cios dobrze 
wymierzony i bolesny. 

Pan B.A.S. de R. stara się przede wszystkim p:miżyć pisarza w 
opnii publicznej. Radzi nie przeceniać jego znaczenia. Jest to -
powiada - dosyć zdolny aktor. Wprawdzie nie celuje w prawdzi
wej komedii, ale w farsie może nawet zabawić. Nie j.ego też wina, 
że inni - Turlupin, Jodelet, Gruby Wilhelm - przerastają go 
o głowę. Jeśli zaś chodzi o pisarza, to jego dzieła nie przetrwają 
paru lat, bo stoją tylko aktorami. Dopiero p,o takim przyg9bwaniu 
gruntu autor przystępuje do wykonania właściwych zamierzeń. Czyż 
to nie haniebne - zapytuje - że taki nędzny komediant ośmiela 
się targać na wszystko, co ludzie mają najbardziej świętego i god
nego czci? Czyż tą sztuką „nie wprowadza ateizmu do teatru"? 
Czyż nie obraża uczuć godnych ludzi, gdy każe Sganarelowi twier
dzić, że „byle wierzyć w mrukliwego mnicha, reszta jest drobnost
ką"? Wszystko to ma prowadzić do końcowego stwierdzenia, że 

„gdy król obala świątynie herezji, M0lier wznosi ołtarze bezb'Jż

ności". 

W obronie pisarza wystąpili wkrótce dwaj bezimienni polemiści. 
raczej dcsyć zalęknieni i niedołężni. Sam Molier, tak zapalczywie 
walczący o inne swoje komedie, tym razem milczał. I Don Juan 
po krótkim i burzliwym życiu scenicznym zapada w zapomnienie. 
Nie bez udziału coraz potężniejszej „Kabały". W cztery lata po 
śmierci wielkiego pisarza wdowa po nim, głośna Armanda, już 

wkrótce żona aktora Guerin, - sprzedała komedię za 200 ludwików 
w złocie najgłośniejszemu wierszorobawi epoki, Tomaszowi Cor
neille. Ów spełniając jakoby rozkaz „osoby, która posiada nad nim 
pełną władzę", przerobił komedię na wiersz, „pozwolił sobie na 
złagodzenie pewnych wyrażeń" i w tej postaci oddał ją teatrowi nie 
podając skromnie swego nazwiska. Tak, że to jego dzieło uchodziło 
przez długi czas za oryginalny utwór Moliera. 

Pełny tekst komedii przywrócił nam przypadek, gdy \V 1813 r . 
odnaleziono jedyny egzemplarz, drukowany nielegalnie \\- 1683 r. w 
Hadze. Teatrowi zaś przywrócił ją romantyzm w burzliwych latach 
Wiosny Ludów. Romantyzm miał swój osobliwy sposób rozumienia 
przeszłości. W tej komedii dopatrzył się „testamentu duchov„'ego _Mo
liera", a w jej bohaterze Prometeusza podejmującego ~valkę .z Bogiem. 
Narobił przy tej okazji tyle zamętu, że krytycy z konca wieku, bar
dzo niechętni tej komedii, mieli już ułatwione zadanie. Mimo świP
tnej znajomości historii mogli rozkładać ręce w zdumieniu, że 
wszystko w nie.i jest tak bardzo zagmatwane. 

(Bohdan Korzeniewski 
„O wolność dla pioruna.„ 
w teatrze" - fragmenty) 



YOSf: ORTEGA Y GASSET 

„WPROWADZENIE W DON JUANA" 

tłum. Piotr Niklewicz 

Don Juan nie jest faktem czy zdarzeniem, które by zaszły raz 
i na zawsze, jest to temat wieczny, budzący refleksj~ i fantazje;. 
Nie jest posągiem dającym się już tylko reprodukować, lee.z blokiem 
marmuru, w którym każdy może wykuć własną rzeźbę. Dzięki temu, 
podobnie jak inne wiell~ie symbole zrodzone z ludzkiej wrażliwości, 
ma nieśmiertelną moc rozrodczą, pożwalającą się pysznie rozwinąć 
ze skromnego nasionka i listowiem swym ocenić całą epokę. Ale te
mat Don Juana, zrodzony w Hiszpanii, przeznaczony, aby go hisz
pańskie ręce dalej wygładzały i doskonaliły, znajduje się dziś w 
niesłychanie pierwotnym stadium rozwoju, jeśli go porównać z jego 
braćmi w świecie zachodnim, takimi na przykład jak Faust i Ham
let. Jaka szkoda, że co wspanialsze nasze dzieła pozstają wciąż 
prymitywne, w swym wyrazie początkowym i nieogładzonym, wciąż 
oczekujące jakiejś hojnej natury, zdolnej natchnąć niezgrabną po
czwarkę uskrzydloną tęsknotą motyla! Jeszcze długo każda próba 
interpretowania legendy o Don Juanie w sposób wzniosły i zasadni
czy wydawać się będzie błędem, a niezdrową satysfakcję będzie 

sprawiać powracanie do formuł bardziej pierwotnych i p.o staremu 
skonstruowanych. 

Legenda o Don Juanie jest na początki.i budującą przypowiesc1ą 
o człowieku lekkomyślnym, lubieżnym i bezbożnym, który u schył
ku życia, zaskoczony wizją czekającej go kary, nawraca się i poddaje. 
Dla średniowiecznego umysłu, który opowieść tę stworzył i który jej 
słuchał, ważna w niej była jedynie kara i nawrócenie, będące dzie
łem Boga. Wszystko, co je poprzedzało czyli życie Don Juana i je
go charakter, stanowiło dla nich rzecz godną pogardy, wartość ne
gatywną, lekkomyślność, grzech, sprośność. Lecz dziś, jeśli mówimy 
o nawróceniu będącym nie pustym dźwiękiem, ale z całą pełnią 

ukrytego w tym słowie znaczenia, to stajemy przed zawiłym pro-

blemem psychologicznym. Przecież nawrócenie to nagłe przestrnię
cie środka ciężkości w duszy, która dotąd grawitowab w stronę pe
wnego ideału i raptem polaryzuje się całkowicie ku innemu, cza
sem nawet przeciwstawnemu. Dziś wiemy, że zjawisko to wys~ę
puje nie tylko jako przygoda religijna, ale i w n~jróż~iej_szych in

nych dziedzinach, i też wiemy, że zdarza się .to me kazdeJ n~turze, 
a jedynie pewnym duszom wybranym, uczyni~nym z n:ocneJ tkan
ki i pulsującym szlachetnością. W konsekwencJi grzesznik ?on ~uan 
nie przedstawia się nam jako istota godna wz~a~dy,,, n~emozem~ 
mu przypisać wulgarnej lekkomyślności, jego lubieznosc i wybryki 
nabierają w naszych oczach odcienia powagi i tragizmu,_ a w ~as
kadach jego uśmiechu słyszymy echo głównych męczarni ludzkich. 

Tak samo będzie, jeśli nam powiedzą, że Don Juan był postrze
lonym pyszałkiem, który upierał się przy negowaniu wzniosłości 
wszelkich ideałów i zasad, aż poczuł, że go miażdży karząca ręka 
Boska. Bo jedno z dwojga: albo Don Juan ot tak sobie ślepo neguje 
wszystko, co wzniosłe, w takim razie jego negacja nie ma sensu, ni_e 
jest nawet negacją i nie zasługuje ze strony Boga na tyle fatygi, 
aby starł go swym wszechmocnym palcem; albo neguj: _wszystk~, 
cokolwiek nie jest jego zachcianką, z pełną świadomoscią, przyJ
rzawszy się dokładnie wzniosłym rys.om ideałów. Tylko w tym '!"~
padku jego negacja ma sens, tylko wtedy jest aktem pra':dziwie 
duchowym, godnym kary lub nagrody, a nie zwykłym sobie mał
pim grymasem pozbawionym wszelkiego podtekstu filozoficznego. 
Trzeba więc koniecznie raz jeszcze zbadać myślą aż do najgłębszych 
korzeni negatywny heroizm Don Juana; a wtedy, sięgnąwszy do 
jego pulsujących źródeł, dojdziemy do ważkiego stwierdzeni~, ż: ~~ 
dobrą sprawę każdy ideał, jakkolwiek doskonały, ma w sobie Jak1s 
niedostatek i przez to nie .odpowiada naszemu sercu, a tym samym 
może być przedmiotem heroicznej negacji. 

Ale w takim razie Don Juan nie jest postrzeleńcem, lecz stra
szliwym symbolem tragicznego ziarna, które bardziej czy mniej 
rozwinięte, zasiane jest w każdym z nas; podejrzenie, że idea~~ 
nasze są niepełne i nie całkiem doskonałe, że sq szaleństwem chw1h 



• 

upojenia, która się końt:zy w rcizpat:zy, wyprawą podejmowaną 
radośnie raz po raz na statkach w pełnej gali, które zawsze w koń
cu idą na dno. 
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Kierownik techniczny 

EUGENIUSZ WAWRZYNIAK 

Damska pracownia krawiecka 

BARBARA HUMELT 
JADWIGA KURZAWA 
GENOWEF A PLEWA 

Męska pracownia krawiecka 

JOZEF PODOGRODZKI 
MICHAŁ SUDOLSKI 
MARIAX SZYMAŃSKI 

Pracownia stolarska 

RYSZARD MATASK.\ 
JERZY GRABOWSKI 

Pracownia tapicerska 

.\NDRZEJ NOWAK 

l'race malarskie 

JERZY SOLIŃSKI 

Prace fryzj!'rskic 

WIESLA \\i A ANTVZ.AK 
KRYSTYSA KARBOWSKA 

$,, iatla 

RZYSZTOF TRZECIAK 
VIESŁA W JEZIERSKI 
ROMA~ STASZAK 

Rekwizytor 

RE:SATA KOBA 
TADEUSZ KUKULSKI 

Organizac·ja wido\\ ni 

Skdziba - DANUTA CICHA 
Teren - KRYSTYNA RUDA 



Cena 10,- zł 

Na zdjęciach: 

W PRZYGOTOWANIU 

„KROL TULIPAN III" 

WLADYSŁA W A L!\SONli\ 

Portret Moliera. Molier w roli Cezara w tragedii Cornciłłća „Smicrć Pom
pcj•.!sza·". 

Don Juan i Sganareł przed posągiem Komandora (akt III scena V). Podo
bizna ryciny z wydania z 1734. r. 

Faksymile rękopisu Moliera. 

Scena z posągiem Komandora. (akt IV scena Vll). ł'odobizna ryciny z wydania 
z 1682 r. 

Zamówienia na bilely zbiorowe prosimy kierować do Działu Organizacji 
Widowni - tel. 730-47, 730-48. 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. 

Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 13.00 i od 16.00 
do rozpoczęcia przedstawienia; w niedziele i święta na 2 godziny przed 

rozpoczęciem przedsta wicnia. 

Tel. 730-47, 730-48, 730-49. 
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