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MOLIER 

Molier (Jean Baptiste Poquelin) urodził się w 1622 roku w · 
paryskiej rodzinie mieszczańskiej. Ojciec jego, nadworny ta~i
cer króla zadbał o staranne wykształcenie syna, który pobierał 
nauki w ~litarnym kolegium jezuickim w Clermont, następnie 
odbył studia prawnicze w Orleanie. Niezależnie od studiów 
ojciec postarał się o przekazanie synowi swej funkcji na dwo
rze. Jednak młody Poquelin zrezygnował z kariery w sądo
wnictwie. Powołanie aktorskie, a także wpływ znanej aktorki 
Magdalene Bejart zdecydowały o losach młodzieńca; wraz z ro-" 
dziną Bejartów założył L' Iliustre Theatre. Zespól ten w nie
długim czasie zbankrutował, a Molier dostał się do więzienia 
za długi. 

Od roku 1646 wiódł Molier żywot wędrownego aktora, dzia
łając głównie na południu Francji i w Lyonie. Wtedy też za
czął pisać sztuki teatralne, które początkowo aczkolwiek niezbyt 
oryginalne, stały się zapowiedzią późniejszych wspaniałych 
osiągnięć. 

W roku 1658 zespół Moliera przybył do Paryża, gdzie osiąg
nął wybitny sukces wystawiając „Pocieszne wykwintnis~e" 
(1659). Sztuka ta stanowiła ostry atak na „preciosite" (wy
kwintność - prąd obyczajowo - społeczny kultywowany przez 
arystokratyczne salony. Sukces tego dzieła, wystawionego przed 
królem Ludwikiem XIV, zjednał mu uznanie i przyjaźń mo
narchy. Od tej chwili Molier pełnił funkcję „dostawcy rozry
wek" dla dworu. W niektórych jego sztukach, połączonych 
z modnym wówczas baletem, występował nawet sam Ludwik 
XIV, wielki miłośnik teatru i protektor artystów. 

Molier nie miał jednak łatwego życia , gdyż podejmując 
najbardziej drażliwe problemy obyczajowe i społeczne swej 
epoki narażał się wszystkim: modnisiom, literatom. świętosz
kom, lekarzom. złotej młodzieży. 

W ,.Szkole mężów" (1661) poruszył sprawę wychowania 
dziewcząt oraz kwestię stosunku mężczyzny do kobiet. Rozwi
nięciem tej problematyki stała się „Szkoła żon" (1662). Molier 
'!kazał tu mił?ść prawdziwą i spontaniczną. przeciwstawiając 
Ją przymusowi, narzuconemu przez obłudę i wyrachowaną mo-
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ralność mieszczańską. „Swiętoszek", uznawany za szczytowe 
osiągnięcie geniuszu Moliera i arcydzieło komedii charakterów, 
był atakiem na hipokryzję i fałszywą pobożność. Wspomniany 
już Ludwik XIV. mimo całej przychylności dla autora, idąc za 
głosem oburzonych cenzorów moralności, zabronił grania tej 
sztuki publicznie. W długiej walce o wystawienie „Swiętoszka" 
do pomocy króla będzie się Molier odwoływał trzykrotnie. Po
dobny los spotka „Don Juana" (1665); po kilku przedstawie
niach zdjęto tę sztukę z afisza, a mogła się ukazać drukiem 
dopiero po śmierci autora. W „Mizantropie" (1666) poddał Mo
lier ostrej krytyce obyczajowość epoki. spychającej poza na
•.-ias społeczeństwa uczciwe jednostki, konsekwentnie przeci
wne złu. 

Jako pisarz i aktor do końca życia Molier zachował zdu
miewającą żywotność. W roku 1673 wystawił premierę swego 
ostatniego utworu - „Chorego z urojenia" . Zmarł w trakcie 
czwartego przedstawienia tej sztuki, w której odtwarzał główną 
rolę. 

„Dzieło Moliera zmusza nas do zamyślenia s ię nad życiem 
- pisał Tadeusz Boy-Żeleński. - Jeżeli starożytny aksjom 
mądrości „znaj samego siebie", jest słuszny, to nikt tak dziel
nie chyba nie pomógl światu do tego jak Molier. Uczy na::; 
zastanawiać się nad stosunkiem do samych siebie, do drugich; 
uczy wyłuskiwać prawdę z konwencjonalnych kłamstw; od
różniać istotne nasze pobudki od pozorów, jakimi się one mas
kują. Obcowanie z Molierem czyni człowieka lepszym i męd
rszym; ale jest to mądrość dla ludzi dojrzałych, umiejących 
spojrzeć w oczy życiu. („.) Molier jest - obok Szekspira -
- pisarzem najbardziej chyba teatralnym, jaki istniał. Każde 
słowo, jakie napisał, rodzi się dla teatru i z teatru. Scena była 
dlań ukochaniem i celem. Na scenie żył, tworzył, na scenie 
umarł. Molier jest takim olbrzymem komedii. iż kiedy się nań 
patrzy wprost, niemal nie widzi się jego poprzedników, a led
wie dostrzega się następców". 
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W KRĘGU „DON JUANA" 
(ROZMOWA z JOZEFEM JASIELSKIM) 

Jesteś realizatorem tekstów klasycznych. Reżyserowale~_ 
- . Dziady" Mickiewicza, „Balla~ynę'~_ „Lillę _Wenedę" 
m. in. „ - - ·, k. g Wesele 
Słowackiego~ „Nie-==._Boską komedię",_Kras~~_:e o,,_,_,_ ,.., 
Wyspiańskiego,-sztuki Sofokl~ (»Antygona _, _„Kro~ Y?~P, )_,_ 
- - .--·H ml~Makbet" Otello", „Romeo i_ Ju!i_!l-_t), 
Szekspira („ a e __ ,_ „ - - ' - "- ---- - teatr w Le-
Strindberga, Czechowa. Prowadząc:_ prze_z _sz_!:reg ~-- - - ·-
gnicyz-żelaZną konsek~e~cj~tworzyl~~-_]~go prog~~m w . opar_ 
ciu o klasykę. By la to linia repel'.!~aro~~_zad_ko~zi~p~ty~~ w teatrachterenow_yCil,llastawionych zazwyczaJ na ek!ektyzm. 

- Klasyka narodowa to dla teatru swoista Biblia p_au~e
rum rodzaj testamentowego przesłania, w_ którym o~~aJdUJe
m 'całą k:ulturę i tożsamość ~a:odową, piękno polskie] mo~~ 
zaklęte w obrazach z przeszlosci. Klasyka pows~echna1 ~ ~? . 
sób wszechstronny i glęboki penetruje fenom~n istoty u z _ieJ~ 
ukazując człowieka w ekstremalnych sytuacJa~h ~g~ystencJ~ 
nych dając możliwość . tworzenia teatru wielkie] mo~ d -
t ki 's olecznej. Jeśli chodzi o mój warsz_tat~w;: sto~une ~ 
JasyJ w pełni odzwierciedla go wypowiedz Pierre _a Va}~e · 
„Do kl~syków trzeba przystępować z całą be,zceremom~lnos~ią, 
na jaką zasługują zapominając wszystko, cos~y z~ołall na ic~ 
temat przeczytać, wszystko, czegośmy się mogh_ 0 mch n~uczkyc , 

· k ' '" Myślę ze owa c i e a-a uzbrajając się tylko w cie awosc . . . , . . 
w ość jest postawą jedynie właściwą, mspiruJącą,. stwarzaJ~CG\ 
szansę na zaistnienie teatru godnego zainteresowania. :reatr 3est 
cudownym miejscem do aktualizacji za_wartyc1: w. hterat~rze 
narodowych czy ogólnoludzkich symboli, obrazow _ 1 ~moc~1, a 
każda taka realizacja to jakby odnowienie i umocmerue wiary, 
czyli wartości najwyższych, związanych z i:~rodem, ~?ołeczen~ 
stwem, kondycją ludzką. Dodam jesz.cze, iz obecnosc klasyki 
w teatrze jest bardzo istotna w sensie war:sztatowym.. Żaden 
inny rodzaj repertuaru nie po~no.si tak p~z10mu sztuki aktor
skiej i reżyserskiej, jak uprawianie klasyki. 

- Jakie miejsce w Twym dorobku artyst~z~ym i doświad
czeniach reżyserskich zajmuje _, ,Don ~uan''._ Molie!a, któreg_9 

aktualniereżyseruje8z w Elblągu? 

• 

- Moje zainteresowani~ _ „Don Juanem" wywodzi się z fas
cynacji samym mitem, tak bardzo od kilku stuleci zakorzenio
nym w życiu artystycznym Europy. Jak pisze Grzegorz Sinko, 
od r . 1630 do r . 1959 bibliografie odnotowały 390 utworów li
terackich, 71 muzycznych i 17 filmów wykorzystujących temat 
Don Juana. 

Sztukę Moliera zrealizowałem dwukrotnie, w dwóch róż
nych koncepcjach inscenizacyjnych. Po raz pierwszy kilkanaś
cie lat temu w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu. Wybra
łem wówczas konwencję commedii dell'arte, powstało przedsta
wienie dynamiczne, pełne komizmu sytuacyjnego, wpisane w 
formulę klasycznego teatru, kultywowanego przez Moliera, 
przynajmniej na początku jego drogi twórczej. Do sztuki tej 
powróciłem w Legnicy w przekonaniu, iż postawa bohatera 
wymaga głębszego spojrzenia od strony filozoficznej i psycho
logicznej. Tym razem w roli głównej obsadziłem sześćdziesięcio
letniego aktora, wbrew długiej tradycji inscenizacyjnej nieod
miennie umieszczającej w tej roli przystojnych, czarujących 
młodzieńców. Ten starszy, zmęczony życiem bohater nie był 
oczywiście ucieleśnieniem męskiej witalności i seksualizmu. Za
interesował mnie w tym przypadku dramat, jaki się rodzi po
między mitem o Don Juanie, a człowiekiem, który ten mit 
uosabia. Bohater mojej inscenizacji próbował zatem doścignąć 
swój mit w miarę narastania świadomości, że coraz bardziej się 
on odeń oddala. _Ten Don Juan, walcząc o swój „donżuański" 
wizerunek, o swą mityczną tożsamość, w finale umieral z wy
czerpania. Był bohaterem tragicznym. 

- Zastanówmy się, co sprawia, iż „Don Juan" Moliera jest 
sztuką najczęściej wystawianą z całej bogatej literatury po
święconej tej legendarnej postaCLNaczym - polega geniainoŚĆ 
wersji Moliera? -- ---

- „Don Juan" Moliera jest sztuką wyjątkową i - podob
nie jak ,.Mizantrop" tego autora - szalenie wieloznaczną. Wy
stępuje w tej komedii duch, gadają posągi, racjonalista siada 
do wieczerzy z posągiem, przegrywa pojedynek z duchem. 
Błaze:i Sganarel - w odróżnieniu od mądrych błaznów, wy
stępuJ~cych np. w sztukach Szekspira - jest prostaczkiem, 
postacią wręe!: głupawą, ale paradoksalnie on to właśnie zostaje 
mianowany przez Moliera obrońcą społecznego ładu, . moral
ności, religii. Równie ciekawe wydaje się samo zestawienie 
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Don Juana, nie uznającego żadnego autorytetu, z idealnym 
konformistą Sganarelem. Pn:edziwny i inspirujący jest finał 
sztuki. Finał, w którym oszukany zostaje Sganarel, ów nieu
daczny obrońca uświęconego porządku rzeczy. N a to miast Don 
Juan ukarany zostaje nie przez niebiosa, ale przez machinę 
teatralną. Jak pamiętamy, w utworze Moliera podaje on posą
gowi rękę, z którym spada w zapadnię. Co to wszystko dzisiaj 
znaczy? Myślę, iż genialność Moliera zawiera się w tym, iż 

odziedziczone po poprzednikach romansowo-przygodowe wątki 
Don Juana wzbogacił o temat filozoficzny, a nawet uczynil ten 
temat dominującym. 

- Już Boy-Żeleński pisał, _ iż przystępując do Molierowskie
go Don Juana trzebasię wyzwolić spod sugestii całej literatury 
;:d.7>nżuańskiej". Twierdził, iż Don Juan mityczny, - jako ów 
wiecznie odradzający-się- i-wieczn~ mlQdY kochanek wseyst: 
kich kobiet niewiele ma wspó-lnego z utworem Moliera. Boha
~ Moliex:a}est bezwątpienia jedną z najbardziejtajemniczych 
postaci w cateT1ueraturze.-aocena jego postawy - wrófil.ycn 
znanych nam inscenizacjach czy komentarzach krytycznych 
- rozciąga się od całkowitego potępienia do aprobaty:-Jedna 
tradycja inScenizaeyjna każe widzieć w tym bohaterzeczłO: 
wieka z natury amoralnego, który za swe czyny zostaje słusz
nie ukarany. Inny nurt int_erpretacyjny bierze Don Juana 
w obronę widząc w nim tytana samotnie wyzywającego świat 
~przeciwiającego się_ oficjalnie uznawanym- wartościom, po.: 
nieważ wie bn, iż przy)"ętaetyka jest najczęiclej fałszywa,-sta: 
nowiąc wcale wygodny parawan dla czynów nieetycznych. 
Postawa bohatera w tym rozumieniu odsłania odwieczny kon
flikt pomi~dzy _:ikłonnościami (czy raczej słabościami) niejako 
przyrodzonymi ludzkiejnat~t;kimi jak: skłonność d~ 
użycia, rbmansów, grzechu, uwielbienie pięknego ciała, pra
gnienie poczucia siły, odnoszenie brawu~h zwycięstw, 
duma; wy~iosłość z jednej strony, a oficjalną moralnością po
tępi~jącą lub ograniczającą wiele z tych postaw. Jaki jest 
w zamierzeniach Don Juan w inscenizacji elbląskiej? 
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- Tym razem chciałbym pokazać Don Juana przyjmują
cego w realizacji własnych pragnień postawę okrutnego wręcz 
badacza natury ludzkiej, postawę dogłębnego zdeterminowania, 
która budząc uśpione w człowieku demony prowadzi do samo
zagłady. Proces, który się toczy w duszy bohatera i przed 
oczami widzów jest - jeśli wolno mi posłużyć się tytulem 
powieści Conrada - docieraniem do „jądra ciemności" istoty 
ludzkiej. Pragnę, by wymowa spektaklu zabrzmiała jak ostrze
żenie przed przekraczaniem pewnych granic człowieczeństwa 
w naszej życiowej działalności. 

Myślę, że Don Juana cechuje wręcz faustowska dociekli
wość w zgłębianiu istoty ludzkiej, swoiste eksperymentowanie 
na postaciach, które spotyka na swej drodze. Bo Don Juan jest 
zawsze w drodze, a motyw wędrówki bohatera przypomina po 
trochu mit Odyseusza, ale nie jest to tylko podróż do różnych 
miejsc, lecz zarazem wędrówka w głąb duszy. Don Juan, pene
trując własną psychikę i psychikę swoich bliźnich, nie przebie
ra w środkach. Jest prowokatorem i reżyserem zdarzeń. Nie zna 
pojęcia grzechu, a.le trudno go nazwać ateistą - jak to od niepa
miętnych czasów się twierdzi - ponieważ nie staje on wobec pro
blemu niewiary w Boga. Odrzuca jedynie etykę jako narzędzie 
nie nadające się do poznawania rzeczywistości, lecz tę rzeczy
wistość mistyfikujące. 

- Pomówmy przez chwilę o przynależności gatunkowej 
~ztuki, o tej dziwnej komedii, która zawiera w sobie calą istotę 
dramatu. I tu -Molier-znacznie wyprzedził swą epokę - wszak 
synkretyzm gatunkowy to cecha Jiteratilr-ygłÓWnie XIX i XX w. 

- Prekursorstwo Moliera, o którym mówimy stawalo się 
czę~t? ~la inscenizatorów pułapką. Realizowano bowiem naj
częsc1e1 sz~ukę albo w konwencji stricte komediowej, albo 
wtłacz~no Ją .V.: ramy stylu romantycznego. Szczególnie ta druga 
tra~ycJa zac1ązy~a na naszym teatrze, sprzyjając widowiskom 
moze zewnętrznie efektownym, ale fałszującym istotne treści 
sztuki Moliera. 

- Które ~~~ł - poza sztuką Moliera - podejmujących 
temat Don Juana jest ci najbliższe? - ---

- Opera „Don Giovanni" Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
Myślę, że najtrafniej i najgłębiej odczuł tragicznego i metafizy
cznego Don Juana właśnie Mozart. 
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- Pragnę jeszcze przypomnieć naszym widzom, że z tema

tem Don J_u~a spot)'._kamy_s!ę w teatrze __ elbląskim nie p~~~a~ 

pierwszy. W listop~~ie J.._985 roku teatr _nasz zrealizował mało 
w Polsce znaną sztukę Odona von Horviitha „Don Juan wraca 
z wojny" (reż. Marcin Ehrlich, sce~.~ Markowicz), w __kwiet::: 
ni_u 1987 -=- w ramach III Elbląskiej Wiosny Teatralnej _ - oglą-: 

daliśmy przywiezioną z Kaliningradu inscenizację „Ostatniej 
k~biet)'."-Dor: iuana~ Zuch~wickieg~~ reżyserii Grig~rija Ze_. 
~era i scen~grafii A. Bażenow~- __________ _ 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawia!: Stanisław Franczak 
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Zbladła twarz Don Juana, gdy w ulicznym mroku 

Spotkał swój własny pogrzeb, i przynaglił kroku. 

I zatracił różnicę między ciałem w ruchu 

A tym drugim, co legło w trumiennym zaduchu. 

Czuł tożsamość obojga - orszak szedł pośpiesznie, 
A jemu się zdawało, że w miejscu tkwi śmiesznie. 

Czekał, aż uśnie w Bogu, lecz stwierdził naocznie 
' Ze Bóg nie jest - noclegiem - i że już nie spocznie. 

Pogardą na śmiertelne odpowiadał dreszcze. 

„Spi snem wiecznym" - szeptano, ale nie spał jeszcze, 

Szedł coraz bezpowrotniej - w pozgonnym rozpędzie, 
„Spi snem wiecznym"„. Snu nie ma i nigdy nie będzie! 
„Szczęśliwy! Już nie cierpi!" - tak mówiono wkoło . „ 
A on w świat trosk mogilnych kroczy niewesoło, 
W świat, gdzie pierwszą ułudą jest ostatnie tchnienie -

I zaczęło się nowe - nieznane cierpienie. 

Dzwony jeszcze dzwoniły. Nie słuchał ich wcale. 

Szli ludzie - dotąd żywi„. Minął ich niedbale. 

Czczość dzwonów i daremność zrozumiał pGgrzebu 

I z.marlymi oczyma przygląda! się niebu. 
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BOLESLA W LESMIAN 

Ze zbioru „Dziejba leśna" 

MIT · O DON JUANIE 

Don Juan, młody szlachcic andaluzyjski, piękny i kłamliwy, 
zmysłowy libertyn, pożeracz serc i cnót, dumny i zdradliwy 
w przyjaźni, wiarołomny w miłości uwodziciel i rozpustnik to 
postać legendarna z romansów ludowych , hiszpańskiego teatru 
barokowego i licznych dziel literackich i artystycznych wielu 
narodów. Był jednak nie tylko kobieciarzem czy uwodzicielem, 
ale przede wszystkim człowiekiem, który sprzeciwia się, aż po 
śmierć, ustalonemu porządkowi rzeczy, kładącemu tamy j~o 
pragnieniom. Również i odleglejsza przeszłość znała ów typ 
c-złowieka zbuntowanego przeciw światu, którego zwyczaje 
i osądy starały się ograniczyć jego nienasyconą zmysłowość. 
jego świętokradcze upodobanie w sprawdzaniu swych możli
wości ciągle na nowo. Donżuanizm jako rozluźnienie obyczajów. 
jako bunt przeciwko tradycyjnej moralności monogamicznej 
dostrzec już można w takich postaciach mitologicznych, jak 
Zeus i Tezeusz, historycznych jak Alkibiades czy Owidiusz, po
eta - teoretyk wolnej miłości w „Sztuce kochania". Ale do
piero moralność chrześcijańska przez potępienie .,grzechu cie
lesnego" , uczynienie z małżeństwa sakramentu i rozbudowany 
system kar na tamtym świecie nadała t emu typowi iście pie
kielną wielkość. Nic dziwnego więc, że najwyższe jego wciele
ni e powstało w społeczeństwie , które zarazem potępia pragnie
nia i zachęca do nich, wsród szlachty Hiszpanii, gdzie szalała 
inkwizycja i gdzie przewalały się bogactwa zdobyte na krań
cach świata przez śrr:iiałych straceńców. Nie jest też przypad
kiem, że twórcą tej postaci, jej imfenia i legendy był domini
kanin i przeor klasztoru arcykatolickiej Hiszpanii, dramatopi
sarz Tirso de Molina. Temat Don Juana objawił się jako jeden 
z najpłodniejszych w dziejach literatury, a ubocznie również 
w sztuce muzycznej, wreszcie w zakresie poszukiwań histo
rycznych, socjologicznych, psychologicznych i etycznych. Pod 
ty_m względem przewyższył nawet Fausta (nazywano go zre
sztą „śródziemnomorskim Faustem"). Plodność tego wzorca 
ttumaczy się jego zadziwiającą podatnością na zmiany, jakim 
podlegał w nieprzeliczonych dziełach, dramatycznych i innych, 
w ciągu stuleci. 

Ił 



Oto najbardziej znane dzieła o Don Juanie: 

„Uwodziciel z Sewilli i Kamienny gość" . 
- komedia w trzech dniach, wierszem (ok. 1618} przypisywana 

bratu Gabrielowi Tellez, piszącemu pod pseudonimem 
Tirso de Molina. 

„Don Juan czyli Kamienny Gość", grane te.i pt. „Uczta Piotra", 
„Libertyn ukarany", „Zemsta Komandora", „Gość z tamtego 
świata" 
- komedia prozą Moliera (Paryż 1665, wyst. pol. Warszawa 

1783); tragiczny balet - pantomima (Wiedeń 1761, wyst. 
pol. Wilno 19.2Q), libretto: G. Angiolini i R. de Calzabigi 
(wg Moliera), muzyka: C. W. Gluck. 

„Don Juan. z aziennika podróżującego entuzjasty" 
- ze zbioru „Obrazki fantastyczne w stylu Callota", jedna 

z Opowieści muzykalnych" (1814-15) E. T. A. Hoffmana. 

„Don Juan, satyra epicka" 
- poemat w 16 pieśniach (z fragmentem siedemnastej ; wyd. 

1819-24, wyd. pol. 1885) Byrona. 
„Kamienny Gość" 
- tragedia Aleksand_ra Puszkina (1830, opublikowana pośmier-

tnie). Opera Aleksandra Dargomyżskiego, wg Puszkina. 

,.Don Juan Poznański" 
- poemat satyryczny (1844) Ryszarda W. Berwińskiego. 

„Don 1Juan Tenorio" 
- dramat wierszem (1844, wyd. pol. 1925) Josego Zorilli. 

Don Juan" 
.'..'._ sztuka (Wieaeń 190.9; Kraków 1913) Tadeusza Rittnera 
„Don Juan" 
- dramat muzyczny (Praga 1787, wyd. poi. Warszawa 1789) 

Mozarta, libretto: Lorenzo da Ponte, wg Moliera. Film (1979) 
Josep ha Losleya. 

„Don Juan" 
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poemat symfoniczny opus 20 (1888) Richarda Straussa, 
oparty na fragmencie poematu dramatycznego „Don Juan" 
(1844) Nicolausa Lenaua. 
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