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Osoby: 

Don Juan, syn don Luisa - Bogdan Kokotek 
~gan~rel -Hilary Kurpanik (gościnnie) 

Elwira, zona don Juana - Barbara Misiwi 
Guzman, Burgrabia dony Elwiry - qgmunt Ufaderny 

Don Carlos - Tadeusz Wasiak 
} bracia dony Elwiry 

Don Alonzo - Janusz Hamerszmi,t 
Don Luis, ojciec don Juana -Jerzy Bielecki, 

Franciszek, żebrak - qg111wu Hiudemy 
Karolka - Hanna Zientara 

} chłopki 
. Marcysia -Beata l:.ilczak-Mastyna 

Piotrek, chłop przyrzeczony Karolce - Mariusz 7.abrzyński, 
Posąg Komandora - Cezary Kap/iński, 
Stokrotka - Mariusz Zabrzyński, 

} służba don Juana 
Pyskacz - xxx 

Pan Niedziela, kupiec - Jerzy Uieczorek 
Służący don Juana_ xxx 

Czas, Mara - xxx 
Zbóje -xxx 

Rzecz dzieje się na Sycylii. 

Inspicjent - Ewa Cichocka 
Sufler - Tadeusz Wasiak 

Premiera : 20.II. 1994r. 

BOHDAN KORZENIEWSKI 
(12 N 1905 Siedlce - 5 IX 1992 War
szawa), historyk teatru, reżyser te
atralny i pedagog, krytyk teatralny, 
tłumacz, pisarz. Był synem urzędnika 
sądowego i nauczycielki, wywodzącej 
się z rodu Truskolaskich, słynnej 
osiemnastowiecznej rodziny aktor
skiej. 

W 1925 zapisał się na Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu War
szawskiego, był wychowankiem prof. 
Józefa Ujejskiego. W latach 1932-33 
oraz 1934-39 pracował w Bibliotece 
Narodowej, gdzie w 1933 organizuje Oddział Teatralny, którego wszy
stkie zbiory spaliły sięw 1944roku. W1933 otrzymałrocznestypendium 
z Funduszu Kultury Narodowej na pobyt we Francji, podróżował też do 
Szwajcarii, Włoch i Berlina Po powrocie do Warszawy, w 1934 został 
jednym z recenzentów teatralnych nowopowstałego tygodnika "Pion". 
Krytykiem był do września 1939, swe recenzje ogłaszał w "Wiadomo
ściach Literackich" i "Skamandrze". Wiatach 1934-39 prowadził zajęcia 
z historii teatru w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. 

Już zimą 1939/40 zaczął działać w konspiracji; wówczas taicie 
wznowił wykłady w PIST-cie, który od jesieni 1939 kontynuował pracę 
w podziemiu. Jesienią 1940 został aresztowany w obławie i wywieziony 
do Oświęcimia, skąd po 33 dniach pobytu zwolniono go po zapłaceniu 
wysokiego okupu. Po powrocie do Warszawy kontynuował pracę kon
spiracyjną; m.in. był współorganizatorem (wraz z Leonem Schillerem i 
Edmundem Wiercińskim) i członkiem Tajnej Rady Teatralnej (1941-45), 
działał w komórce teatralnej Biura Informacji i Propagandy AK, z jej 
ramienia współtworzył tajny Teatr Wojskowy (1943/44). 

Po wojnie, od 1945 stał się praktykiem teatralnym jako kierownik 
literacki i reżyser. W sez. 1945/46 był kierownikiem literackim Teatru 
Wojska Polskiego w Łodzi, członkiem jego Rady Artystycznej oraz 
współorganizatorem (wraz z Marią i Edmundem Wiercińskimi) Sceny 
Poetyckiej przy tym teatrze. Od 1946 - przez prawie trzydzieści lat - do 
1975 (przejście na emeryturę) pracował jako profesor w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej, początkowo w Łodzi, a od 1949/50 w 



Warszawie; przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyser
skiego. Wykształcił około 130 reżyserów. W 1946 powołano go w skład 
Sądu Centralnego II instancji ZASP, weryfikującego działalność człon
ków ZASP-u podczas okupacji hitlerowskiej. W 1947 uzyskał tytuł 
doktora (w 1956 został profesorem zwyczajnym). W sez. 1947/48 -
1948/49 był kierownikiem literackim w Teatrze Kameralnym Domu 
ż.ołnierza w Łodzi, kierowanym przez Michała Melinę i Erwina Axera 
Tu 7 II 1948 debiutował jako reżyser "Szkołą żon" Moliera W latach 
1949-52 i 1955-58 pracował jako reżyser w Teatrze Polskim w Warsza
wie, gdzie zrealizował swoje najsłynniejsze przedstawienia: "Męża i 
żonę" Fredry (1949), "Don Juana" Moliera (1950, zdjęty z afisza po 20 
przedstawieniach) i "Grzech" Żeromskiego (1951), za inscenizację któ
rego otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia (zespołową). W 1949 
odkrył dla sceny polskiej Suchowo-Kobylina- w warszawskim Teatrze 
Rozmaitości wystawił we własnym tłumaczeniu "Śmierć Tarełkina". W 
latach 1952-54 pełnił funkcję" głównego reżysera" (tj. kierownika arty
stycznego) Teatru Narodowego, inscenizował tum.in. "Rewizora" Go
gola (1952) i "Zemstę" Fredry (1953), za którą również otrzymał 
zespołową Nagrodę Państwową II stopnia (w 1956 wraz z reż. Antonim 
Bohdziewiczem ekranizował "Zemstę"). W 1956 mianowany został 
(wraz z prof. Zbigniewem Raszewskim) redaktorem naczelnym :"Pa
miętnika Teatralnego", kwartalnika poświęconego zagadnieniom his torii 
i kiytyki teatru, założonego w 1952 przez Leona Schillera, a wydawa
nego przez Państwowy Instytut Sztuki (obecnie Instytut Sztuki PAN) w 
Warszawie; funkcję tę sprawował do śmierci. W okresie 1957-70 prze
wodniczył Polskiemu Ośrodkowi Międzynarodowego Instytutu Teatral
nego (ITI), a w latach 1957-69 był członkiem Komitetu Wykonawczego 
m w Paryżu; dzięki jego inicjatywie X Kongres m odbył się w 
Warszawie. 

Od 1955 wpółpracował z różnymi teatrami, najczęściej z Teatrem 
Nowym w Łodzi, gdzie zrealizował pierwszą po wojnie inscenizację 
"Nie-Boskiej komedii" Krasińskiego (1959) oraz min. głośną "Sprawę" 
Suchowo-Kobylina (1961), powtórzoną następnie w Teatrze Narodo
wym w Warszawie (1963). W Łodzi też w 1980 zakończył swą reżyser
ską działalność "Gyubalem Wahazarem" Witkiewicza Kilkakrotnie 
realizował spektakle w teatrach krakowskich: w Stazym Teatrze - "Am
fitriona" Giraudoux (1948) i "Tragiczne dzieje doktora Fausta" Marlo
we' a (1971); w Teatrze im Słowackiego- "Sławną historię o Troilusie i 

Kressydzie" Szekspira (1960), "Don Juana" Moliera (1962, ostatnia, 
czwarta realizacja) i "Dziady" (1963). Spośród przedstawic11 : ~ t.) sero
wanych przezeń w teatrach warszawskich (poza Polskim i Narodowy m) 
należy wyróżnić "Zmierzch" Babla (Ateneum 1967). 

Ponad trzydziestoletni dorobek reżyserski Korzeniewskiego obej
mujezjednej strony realizacje sztuk satyryczno-komediowych, z drugiej 
zaś - romantyczno-szekspirowskich. "Cenił klasyczne konwencje stare
go teatru, aktorstwo sprawne technicznie i umowne, ale mające podtekst 
realistyczny. Ż.ądał od teatru dyscypliny myślowej, trzeźwości sqdu, 
szerokich horyzontów." (Słownik współczesnego teatru). 

Jego publikacje w "Pamiętniku Teatralnym" oraz książki ("Spory 
o teatr'', Warszawa 1966 i "O wolność dla pioruna„ w teatrze", Warsza
wa 1973) odegrały istotną rolę w polskim życiu teatralnym. W 1988 
ukazały się wspomnienia Korzeniewskiego (spisane przez Małgorzatę 
Szejnert)- "Sława i infamia" - od wybuchu wojny po lata osiemdziesiąte, 
wzbudzając ogromne zainteresowanie i polemiki. W 1993 ukazały się 
dwa zbiory tekstów Korzeniewskiego"Dramai inne szkice" oraz "Książ
ki i ludzie". 

Opracowała Maria Napiontkowa 

Bohdan Korzeniewski, Teresa Roszkowska, 
Arnold Szyfman podczas próby Don Juana. 
Teatr Polski Warszawa 1950 rok 



LEGENDA DON JUANA 

w twórczości literackiej i muzycznej 

• 
Tirso de MOLINA 

(Gabriel Tullez 1584? - 1648) 
ZWODZICIEL Z SEWILLI 

wesoły dramat muzyczny - ok 1618 
• 

D.vie sztuki włoskie 
IL CONVITATO DI PIETRA 

• 
D.vie sztuki francuskie 

LE FESTIN DE PIERRE 
(Dorimon de VILLIERS) 

* 
MOLIER 

DON JUAN CZYLI KAMIENNY GOŚĆ 
komedia 

prapremiera: Paryż - 1665, 
premiera polska: Warszawa - 1783 

* 
Wolfgang Amadeusz MOZART 

1756 -1791 
DON JUAN 
opera -1787 

libretto - Lorenzo da Ponte wg.Moliera 
* 

Carlo GOLDONI 
1707 -1793 
DON JUAN 

tragikomedia 1734 
* 

George Gordon BYRON 
1788 -1824 
DON JUAN 

poemat dygresyjny 1819 -24 
* 

Christian Dietrich G RABBE 
1801-1836 

DON JUAN I FA UST 
dramat - 1829 

• 

' I 

• 

• 
Aleksander PUSZKIN 

1799-1837 
KAMIENNY GOŚĆ 

dramat - 1830 
• 

Alexandre DUMAS (ojciec) 
1802-1870 

DON JUAN DE MARANA 
1836 
• „ 

Prosper MERIMEE 
V 1803-1870 

LESAMESDEPURGATOIRE 
1834 

• 
Jose de ESPRONCEDA 

1808-1842 
STUDENT Z SALAMANKI 

poemat legendarny - przed 1840 
• , 

Jose ZORRILLA y MORAL 
1817 -1893 

DON JUAN TENORIO 
dramat - 1844 

• 
Aleksander S. DARGOMYŻSKI 

1813 -1869 
KAMIENNY GOŚĆ 

opera - libretto wg. Puszkina - 1872 
• 

Aleksiej K. TOŁSTOJ (hrabia) 
1817 -1875 

DON JUAN • 1862 
* 

Richard STRAUSS 
1864-1949 

DON JUAN 
poemat symfoniczny - 1888 

• , 
Ramon del VALLE • INCLAN 

1866-1936 
NIEDZIELNY GARNITUR NIEBoszczyKA 



* 
Tadeusz RITTNER 

1873 -1921 
DON JUAN 

premiera: Wiedeń - 1909, Kraków - 1913 

* 
Oscar W. MIŁOSZ 

MIGUEL MANARA 
misterium w sz~ciu obraz.ach 1912 

(przekład z francuskiego B.O;trowskiej - 1919) 

* 
Max FRISCH 

1911-
DON JUAN 

czyli mił~ć do geometrii 
komedia - 1953 

* 
Ronald DUNCAN 
DON JUAN - 1953 

ŚMIERĆ SZATANA - 1954 

* 
Henry de MONTHERLANT 

1896-1972 
DON JUAN - 1958 

Don Juan, Teatr Polski Warszawa 1950 
Hanna Skarżanka - Elwira 
Jacek Woszczerowicz - Sganarel 
Czesław Wołłejko - Don Juan 

Bohdan Korzeniewski 
Sekrety" Don Juana" (fragmenty) 

/ ... !Wystawienie "Don Juana" w dniu 15lutego1665 roku przypa
da na czas wściekłej nagonki na pisarza, grożącej już prawdziwym 
niebezpieczeństwem. "Świętoszkiem" zagranym przed dziewięciu mie
siącami na dworze u króla Molier rozpętał przeciw sobie istną furię 
wściekłości/ .. ./ Tym razem rozjątrzył do żywego potężne stronnictwo, z 
każdym dniem rosnące na siłach i bardzo zazdrosne o wpływy, które mu 
ostatecznie po kilkunastu latach dadzą władzę w ręce. Gromy potępienia 
za to dzieło padną na Moliera z ust ludzi stojących bardzo wysoko/ ... / 
Co zaś groźniejsze, zajmie się pisarzem dosyć złowrogie Towarzystwo 
Świętego Sakramentu kierowane przez Jezuitów i nie cofające się przed 
podstępnymi sposobami walki. Działalność tego stowarzyszenia, prze
zywanego wówczas "Kabałą", doprowadza do niebezpiecznego rozją
trzenia urny słów. 

Że nie były to zawsze umysły otwai1e, świadczy pamflet, jaki 
wymierzył w Moliera ponwy ksiądz Roulle, proboszcz parafii św.Bart
łomieja Pismo nosi tytuł "Król triumfujący nad światem". Gniewny 
duszpasterz powiada w nim po prostu, że ten wesoły komediopisarz to 
"człowiek, albo raczej demon w ludzkim ciele, tylko przebrany za 
człowieka i powszechnie piętnowany bezbożnik i libertyn". Wzywa też 
na niego "najwyższej kary przykł adnej i publicznej, nawet kary ognia, 
który by tylko poprzedził ogień piekielny" . Co się zaś tyczy dzieła, to 
wedle autora król miał rozkazać, aby pod karą gardła "zniszczyć i 
poszarpać, zdławić i spalić" każdą kaitk~ tej bluźnierczej komedii. Było 
to zresztą kłamstwo. 

W tych warunkach Molier napisał i wystawił nową komedię o 
obłudniku; był nim teraz już nie lichy łajdaczyna, żerujący na bogatej 
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 bardzo wysoki wpływ, bo 1830 liwrów. 
Jedynie uczestnicy tego pierwszego przedstawienia poznali pełny tekst 
komedii. W ciągu nocy musial Molier dokonać w niej wielu bolesnych 
skrótów, zwłaszcza w swojej własnej roli Sganarela W tej okaleczonej 
postaci grano "Don Juana" jeszcze 14 razy, ciągle z wielkim powodze
niem. Następne osiem przedstawień przyniosły po 2000 liwrów. Prze
rwano je nagle./. .. / I "Don Juan" po krótkjm i burzliwym życiu 



scenicznym zapada w zapomnienie. Nie bez udziału coraz potężniejszej 
"Kabały". 

/ .. ./Pełny tekst komedii przywrócił nam przypadek, gdy w 1813r. 
odnaleziono jedyny egzemplarz, drukowany nielegalnie w 1683r. 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 duchowego Molie
ra" a w jej bohaterze Prometeusza podejmującego walkę z Bogiem/ .. ./ 
Libertynizm szerzący się wówczas nagminnie wśród arystokracji dwor
skiej ma całkiem odmienny charakter. Nie porządkuje świata Wprost 
przeciwnie, wprowadza zamęt Nie walczy o swobodę myśli jako narzę
dzia poznania Poznanie obchodzi tych dworskich pyszałków, zuchwal
ców i cyników akurat tyle co zeszłoroczny śnieg. Walczy tylko o 
swobodę osobistą, często pojmowaną jako swoboda wyuzdania / .. ./ 
Toteż prowadzi często do wybryków, które dzisiaj napełniają zdumie
niem, ale zrozumiałe są w epoce, kiedy panie wynajmują okna na placu 
egzekucji, aby rozkoszować się ćwiartowaniem przestępcy. Dla 
zamanifestowania swojej niezależności jedni libertyni urządzają z wiel
ką pompą chrzest psa; inni chcą rzucić w ogień drzewko krzyża, aby 
dowiodło swojej cudowności i uleciało z płomieni; jeszcze inni wydają 
w wielkim poście wspaniałe uczty z tańcami w parkach i festynami na 
wodzie. Znakomita większość nie zdobywa się nawet na takie ekstrawa
gancje. Sprowadza swoje wyzwolenie z dogmatów do kpinek z "zabo
bonów motłochu" i do "brania co miesiąc nowej żony". Ateizm Don 
Juana jest właśnie tego pokroju./ ... / Molier przenosi tu żywcem cechy 
dworskiego libertynizmu Rysunek jest tak zadziwiająco trafny, że i 
ówcześnie, i później szukano wśród wielkich panów z otoczenia króle
wskiego wzoru dla Don Juana/ .. ./ Don Juan występuje tu jako reprezen
tant grupy społecznej. Jest pod tym względem postacią typową. 

A pod innym względem? Cóż z tą jego obłudą? / .. ./ Molier nie 
toczył walki z libertynizmem, nawet z tym lichym libertynizmem dwor
skim. Toczył zaciekłą i niebezpieczną walkę z obłudą. Libertynizm Don 
Juana był mu tylko potrzebny do wydobycia obłudy. Gdyby nie wielka 
diatryba V aktu, nie byłoby Don Juana Ten bezczelny panek istnieje dla 
końcowej hipokryzji. / .. ./ Historia obfituje w nagłe przemiany arysto
kratycznych libertynów. Reakcja katolicka, rosnąca w siłę i fanatyzm, 
ich przede wszystkim napełni przerażeniem. / .. ./ Będą tedy woleli 
"uprzedzić gniew niebios". W tych latach mnożą się głośne" nawrócenia" 

ludzi, którzy przed paru laty wywlekali kościotrupy z podziemi, aby z 
nimi hasać po kościele./ .. ./ Nie ma więc rysy na tym portrecie wielkiego 
pana - !ibertyna, łajdaka i świętoszka - który dał Molier. Dopiero przy 
obłudzie ta postać typowa nabiera pełni życia 

Rzecz jasna, że taki Don Juan jest bardzo daleki od owego wspa
niałego uwodziciela z legendy. Nie zdobywa w samej tylko Hiszpanii 
tysi~ca trzec~ / !/ kobiet, aby ostatecznie błagać przed śmiercią o pojed
nanie z Bogiem. Bo też ta komedia nie jest dramatem miłości. To 
właściwie wielka dysputa, którą wśród romantycznych wydarzeń pro
wadzą pan i sługa, a do której od czasu do czasu sam Molier dorzuci 
swoj~ważkiesłowo. CXlznaczasięono, gdy godzi w wielkiego pana jego 
czasow, taką bezprzykładną odwagą, że budzi najwyższy szacunek. 

Bodaj jeszcze większego zuchwalstwa dopuścił się Molier w no
wej odmianie postaci, którąjuż posługiwał się parokrotnie przy różnych 
o~azjach, w roli Sganarela Dotąd był to najczęściej przebiegły i tępy 
rrueszczuch wzbudzający tylko śmiech. Tym razem sługa podzielił losy 
pan8: ~ganarel wywc:1ał równie wielką, jeśli nie większą ilość nieporo
ZUilllen. / ... / został wiernym, starym sługą, przydanym lekkomyślnemu 
paniczowi przez surowego Don Luisa Otrzymał w tej nowej roli tyle 
poczciwości, ile mógł unieść: złote serce, niezachwianą moralność i 
oczywiście zdrowy rozsądek. Te zalety tak górowały nad drobnymi 
niedostatkami, jak tchórzostwo, obżarstwo, oportunizm, tępota, fana
tyzm, zabobonność, że Sganarel miał w tej interpretacji wyrażać -
całkiem poważnie - przekonania samego Moliera 

To Molier przez usta Sganarela zwracał się do wszystkich dwor
skich ateuszów w słowach: "Mów pan, co chcesz, jest w człowieku coś 
cudownego, coś, czego wszyscy mędrcy nie umieli wytłumaczyć." To 
Moli_er przypierał ich do muru pytaniami: "Chciałbym pana zapytać, kto 
zrobił te oto drzewa, rzekę i to niebo tam w górze nad nami? Może to 
wszystko skleciło się samo przez się?" 

Przy pisując Molierowi takie przekonania jego rzekomi w i el bi ciele 
w~rz~~ali mu chy_~a n~jwiększą krzywdę, jaką można wyrządzić pa
rruęc1 pisarza Robih zen, nie zawsze bezwiednie, głupca albo łajdaka 
Bo zastanówmy się tylko. W tym okresie Molier wzbudza nienawiść 
potężnego obozu katolickiego. Jest przedmiotem gwałtownych ataków. 
I właśnie w odpowiedzi na te ataki przebiera się w pstrokaty strój 
Scaramouche' a - bo podobno w takim kostiumie grał Sganarela - i 
występuje z obroną wiary! Czyż mógł przypuszczać, że to jego nawró-



cenie, nie w życiu, ale na scenie, kogokolwiek przekona ? 'Że ktoś 
weźmie poważnie dowody istnienia duszy przy~cz~e prz~z ?1azna ? 
ż.e odeprze zamachy groźny eh wrogów/. „/ przy b1eraJąc na s1eb1e pos ~c 
poczciwego prostaka, któl)' towarzyszy. swemu p~u w łotro~skich 
wyprawach i nawet go wspomaga, ale jednoc~esrue przy~Illln~ mu 
ciągle o niebie? Gdyby Molier istotnie wierzył 1 wybrał sobie taki ~z~ 
i taką formę publicznego wyznania wiary, byłby głupcem. Gdy ~y z~ me 
wierzył i zrobił to tylko dla sypnięcia piaskiem w oczy, byłby łajdakiem. 

/.„ / Toteż nie obawiajmy się! Sganarel nie służy takiej plugawej 
sprawie. Dowodzi tego fakt niezmiernie prosty /„./ Oto, ~e te~ na~oż~y 
sługa bezbożnego pana jest przede wszystkim postacią ruezilllerrue 
komiczną. Molier każe temu durniowi przemawiać w obronie "nieba", 
ale przemawiać tak, aby każde słowo budziło wybuchy śmiechu./„./ . . 

Nie od rzeczy będzie powrócić do zdania przytoczonego jUZ 
poprzednio, aby się przekonać, jaki jest mech~zm tego k~mizmu; 
Sganarel powiada istotnie: "Mów pan, co ~hces~, j.est w człowie~ cos 
cudownego, coś, czego wszyscy mędrcy rue Uillleh wytłumaczyc. Ale 
zaraz dodaje: "Czyż to niejest cudowne, że ja jestem tutaj iż~ mam:' 
głowie coś, co każe mi myśleć o stu rozmaitych rzec.zach na raz~ ~r~bia 
z moim ciałem, co mu się tylko podoba" Dowodzerue cudownosc1 swiata 
cudownościąswegowłasnegoistnieniazawszebudzi lekki uśmiech. Cóż 
dopiero, gdy na cudowność swego istnienia powołuje się błazen. Wtedy 
uśmiech przechodzi w kpinę./„ ./ 

Jednakże nie na tych uśmiechach i pokpiwaniach polega rola 
Sganarela w komedii. Molier wyznacza mu. znacznie . rozlegle~sze i 
znacznie zuchwalsze zadanie. Sganarel w trakcie wszystkich burzhwych 
wypadków nawraca Don Juana Pragnie mu wszczepić wiarę nie tylko 
w niebo, piekło i diabła, ale także i nade wszystko w wilkołak~ /.„/ Jest 
to ukazanie jak kształtowała się wiara w przeciętnym człowieku tych 
czasów. Sganarel, jak Don Juan, jest postacią typową. Nie trzeba dowo
dzić, jak daleko mu do tej poczciwości, którą mu się dość perfidnie 
przypisuje./„./ . 

Toteż właśnie Sganarel padł głównie ofiarą cenzury dokonanej na 
pierwszym przedstawieniu. Don Juan wywinął się z niej. doś~ ~ł~dko 
tracąc tylko scenę z żebrakiem, w której naigrawał si ę z o~ojętno~~I rueba 
na niedole Judzkie nazbyt już bezczelnie. Sganarel-Moher poruosł zna
cznie dotkliwsze straty. Odjęto mu wilkołaka, i fragmenty kazania, i cały 

wielki sy Jogizm piątego aktu /. „/ Co za5 najboleśniejsze, na zakończerue 
sztuki odebrano mu rozpacz po odebranych zarobkach. Skazano go na 
poczciwość./„./ 

Po Don Juanie i Sganarelu "duchy" ukazujące się w tej komedii 
wywołały kolejno największą ilość sporów, nieporozumień i różnorod
nych interpretacji. Nic w tym dziwnego. Zajmują w utworze pozycję 
kluczową. Od sposobu, w jaki je zrozumiemy i ukażemy w teatrze, 
zależy wymowa utworu. Tak dalece, że sztuka może stać się raz kpiącą 
i zuchwałą komedią, a raz ponurą tragedią przeznaczerua /„./ 

Bo tych "gadających posągów" i "widm" nie można oderwać od 
idei przewodnich komedii, nie można ich pozbawić wyraźnych treści 
znaczeniowych. W tym dziele Moliera, racjonalisty i sceptyka, mają do 
spełnienia bardzo ważne zadania. Nie uszło ono uwagi współczesnych 
wrogów pisarza, znacznie bardziej spostrzegawczych, rużjego późniejsi 
wielbiciele, czasem zresztą niezbyt szczerzy. "Kara wymierzona liber
tynowi - powie jeden z tych napastników - nie zdoła rukogo sprowadzić 
na drogę cnoty, bo to kara czysto te a tr a 1 n a." Otóż to właśnie. Kara 
wymierzona Don Juanowi jest karą teatralną. Tak chciał Molier./.„ / 
Wtrącając Don Juana do takiego "piekła" Molier jeszcze raz uciekał się 
do zakończenia, którego już użył parokrotnie w sztukach wcale rue 
uprawniających do optymizmu./.„/ Molier realista rue miał prawa z 
czystym sumieniem dać innego zakończenia Bo wielki pan, któl)' 
odżegnał się od libertynizmu i dl a bezpiecznego folgowania grzechom 
"przywdział szatę dewocji", mógł broić całkiem bezkarnie. /. „/ 

"Duchy" Molierowskie /. „/ s ą tci chyba jedyne komiczne duchy, 
jakie zna wielka literatura świata. Zjawiając się sieją grozę tylko po to, 
aby za chwilę wywołać niepowstrzymany śrrtiech. /„./ 

Ten pisarz walczy śmiechem. "Don Juan" jest komeruą polemicz
ną, pełną gniewu na człowieka, który ucieka się do najobrzydliwszej 
formy przemocy nad innymi, tj. obłudy, ale także komedią filozoficzną, 
pełną zadumy nad losem człowieka, który ośmiela się widzieć sprawy 
tego świata prawdziwiej od innych. 

Przedruk z: Bohdan Korzeniewski 
"O wolność dla pioruna „. w teatrze" 
PIWJ#zrszawa l973r. 



Wybrane premiery" Don Juana" 
na scenach polskich po l945r. 

* 
1950 

Teatr Polski - Warszawa 
reżyseria - B.Korzeniewski 
scenografia - T.Roszkowska 

Don Juan - Cz.Wołłejko 
Sganarel - J.Woszczerowicz 

* 
1955 

Teatr Nowy - Łódź 
reżyseria - B.Korzeniewski 
scenografia - J.Rachwalski 
Don Juan - G.Lutkiewicz 

Sganarel - J.Woszczerowicz, J.Kłosiński 
* 

1957 
Teatr Polski - Warszawa 
reżyseria - B.Korzeniewski 
scenografia - T.Roszkowska 
Don Juan - StJasiukiewicz 
Sganarel - J.Woszczerowicz 

* 
1962 

Teatr Słowackiego· Kraków 
reżyseria - B.Korzeniewski 
scenografia - A Majewski 
Don Juan - M.Walczewski 

Sganarel - M.Cebulski 
Marcysia - A Polony 

* 
1965 

Teatr Powszechny - Warszawa 
reżyseria - AHanuszkiewicz 

scenografia - AMajewski 
Don Juan - A Hanuszkiewicz 

Sganarel - G.Lutkiewicz 

• 
1968 

Teatr Dramatyczny • Szczecin 
reżyserin - J.Mncicjowski 

scenografia - Z Wierchowicz 

• 
1970 

Teatr Polski • Wrocław 
reżyseńa - J.Krasowski 
scenografia - W.Hasior 
Sganarel - W.Pyrkosz 

• 
1974 

Teatr Telewizji 
reżyseńa - ZHubner 
Don Juan - J.Fnglert 

Sganarel - W.Pszoniak 
• 

1976 
Teatr im. Norwida ·Jelenia Góra 

reżyseńa i scenografia - KPankiewicz 

Dc:>n .Juan, Kraków 1962 
siedzą c:>c:f lewej: 
l'\/larek \/Valc:::::zewskl - Dc:>n .Juan 
.Jerzy Sagan - Kc:>manc:fc:>r 
l'\/larlan Cebulski - SganareL 
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