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DOM JUAN , fils de Dom Louir. 
IGAN Al.EUE , V altt de Dom Juan. 
1.LUUlE , feauac tk Dom Juaa. 
GUSMAN , Ecuycr d'Eluirc. 
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Z EPOKI, KTÓRA WYDAŁA MOLIERE'A 

Myśli, rozprawy, maksymy. 

Trwanie naszych uczuć nie ba rdziej zależy od nas niż trwanie na
szego życia. 

Miłość, jak ogień, nie może istnieć bez ustawnego ruchu, i przestaje 
żyć, z chwilą gdy przestaje spodziewać się lub lękać. 

W sercu ludzkim odbywa się nieustanne rodzenie namiętności; tak 
iż zgon jednej jest prawie zawsze zaczątkiem drugiej. 
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O vVSPÓLCZESNOSCIACH 
MOLIER E'A 

(„.) W roku 1665 .• Don Juan" został ocenzuro
w any nazajutrz po premierze i potem grano go już 
tylko czternaście razy . Wrócił na scenę francuską. d o
piero w poło.wie XIX wieku, ale grano go rzadko, n ie
mal z zażenowaniem; nic wzbudził zain teresowania ani 
w idzów, ani krytyki. Naprawdę odkryty został „Don 
Juan" jeszcze o sto lat później, kiedy .Jouvet wystawił 

go w roku 1947. Niemal po t rzystu latach. Można sobie 
doskonale 'Wyobrazić l\.loliere'a, który nie napisał „Don 
.Juana". Byłby t o Molicre strawniejszy, tylko o wiele 
uboższy. „Don J uan" nie pasował ani do l\iołiere'a-mo
r alisty, ani do J'\'Ioliere 'a-klasyka; na „Don .Juanie" mo
lierowskim nie pozna li się nawet romantyc y. ~ie mieś
cił się widocznie ani w teatrze XVIII-w iecznym, a.ni 
nawet XIX-wiecznym. Zachwyci] się nim tylko Mozart; 
w XIX-wiecznym teatrze „Don Juan·• istnia ł napraw
dę tylko jako opera. 

żerny w to ukaranie nic uwierzyć, ale nie lmdzi ono 
w nas wątpliwości moralnych . Don J uan zostaje tak
że ukarany, zapada się pod nim ziemia i pochlania go 
ogień piekielny. Tartuffe'a prowadzą. do więzien ia, uka
rał go Monar cha. Don Juana karze bezpośredn io P an 
Bóg. ł,atwicj uwierzyć w sprawiedliwość królewską 

niż w boską. „Don .Juan" jest od pierwszej do ostatniej 
sceny sztuką dwuznaczną. Jak zresztą i „Mizantrop". 
Występują w niej duchy i gadają posągi. Ale z gada
jącym posągiem siada do wspólnej wieczerzy racjona
lista i liberał. Ten pojedynek z duchami przegrywa 
racjonalista. Ledwo jednak zdążył zapaść się p od zie
mię. już na tym samym miejscu jęczy pobożny Sga
narel, że utraci ł swoje zasługi. Genialnością Moliere'a 
było przemienienie błazna, który towarzyszył Don Jua
nowi, w obrońcę społecznego porządku, religii i poboż
ności. Don Juan m olierowski odrzuca wszystkie za
sady społecznego porządku: rodzinę, cześć kobiecą, ład 
moralny, niebo, piekło i siły nadprzyrodzone. Nie chce 
nawet płaci{· długów. Don .Tuan nie uzna.ie żadnego 

„Don .Tua n" jest rzeczywiście niepodobny do 
wszystkich innych sztuk Moliere'a. Tylko u najwięk

szych pisarzy można znaleźć jeden a lbo dwa u twory, 
czasem nawet t.ylko rozdział albo parę wier szy niepo
dobnych do wszystkiego, co napisał. Taką sztuką 

Szekspira był „Troilu!. i Kresyda" może „Cymbelin". 
Sajbardziej niepokoją.cą sztuką. Moliere'a jest „Don 
Juan''. choć i „Mizan trop'', zaczęt y prawdopodobnie 
wcześniej, ~kończony r ok później, 1>ełen jest zagadek . 
Moliere jest pisarzem jasnym, jasnym przynajmniej 
na powierzchni. Wszystkie jego sztuki mają morał, któ 
r y pozornie nie budzi wątpliwoścł. Wyszydzeni zostają 
skąpcy, głupcy i n ieuki, pedanci, scholastycy i dogma
tycy, świętoszki i obłudnicy, zazdrośn i starcy i n'ie
ludzcy ojcowie , dw oracy, s noby i pochlebcy. Wszystkie 
sztuki Moliere'a, oprócz „Don J uana" i „l\Iizantropa'', 
kończą się szczęśliwie . Tartuffe zostaje ukarany, mo-

autorytetu i w nic n ie wierzy ; Sganarel uznaje w szyst 
k ie autorytety i we wszystko w ierzy: w Boga, w diabla 
i w wilkołaki, w pieniądze i s ilę, uznaje Opatrzność 
i baty. Jest konformis tą a bsolutnym. Sganarel kor zy 
się przed społeczeństwem, jest głu pi i tchórzliwy, ale 
nie przestaje być ludzki. Don Juan jest niepodległy 
i zbunt owany, i dlatego wyda je się nieludzki Nie ma 
dla niego miejsca na świecie. J ak dla Alcesta, chociaż 
z innych pr zyczyn. Na placu zostaje ten m olier owski 
Sancho Pansa i sztuka kończy się ,jego żałosnym la
mentem. On także został oszukany. Don Juan Mo
lierowski jest szyderczy, nawet w obec zdrowego r oz
sądku . W tym dialogu Moliere'a ze światem, Don J u
ana ze swoim sługą, Sganarel - jak przenikliwie za
uważył Erich Bentley - reprezentuje publiczność. 

.Jeżeli Don Juan naprawdę został ukarany, Bóg 
istnieje. Ale w teatrze Bóg jest tylko teatralny i Don 
.Juan osuwa się w zapadnię. Jest to ze wszystkich 
sztuk molierowskich komedia najdalsza od wszystkich 
reguł, jedyna, w której biorą udział machiny i która 





Wielkim oszustwem jest widzieć w Don Jua
nie człowieka wykarmionego na Eklezjaście. Bo nic 
dla nieg·o nie jest większą marnością od nadziei drugie
go życia. Dovi.iódł tego, ponieważ postawił je na kartę 
przeciwko samemu niebu ... Faust żądał dóbr tego świa
ta; biedak! Wystarczyło mu wyciągnąć rękę. Nie umleć 
się cieszyć. to już znaczy: sprzedać swoją duszę. Prze
syt! Don Juan inaczej sobie z nim radzi. Jeżeli porzuca 
kobietę , to nic dlatego, że już jej nie pożąda. Piękna 

kobie ta budzi zawsze pożądanie. Ale Don .Juan pożąda 
innej, a to n ie jest to samo. 

Zycie go wy1>ełnia, nie ma dla niego nic gor
szego niż je stracić. Ten szaleniec j est wielkim mędr
cem. A.le ludzie, którzy żyją nadzieją, nie mogą po
godzić się ze świ:i.tem, gdzie dobroć ustępuje miejsca 
rozrzutności, czułość - męskiemu milczeniu, oddanie 
i wspólność - samotnej odwadze. I mówią wszyscy: 
„Był człowiekiem słabym, idealistą albo świętym". 

T rzeba jakoś połknąć wielkość, która znieważa ( ... ) Ale 
również wielkim błędem byłoby robić z Don Juana 

że nie ma wiecznej miłości bez przeszkód . .Sic ma na
miętności bez walki. Taka miłość znajduje kres w swo
im ostatecznym przeciwieństwie, jakim jest śmierć. 

Trzeba być Werterem albo niczym. I są jeszcze różne 
rodzaje samobójstw; jednym z nich jest całkowite ofia
rowanie i wyrzeczenie się własnej osoby. Don Juan, 
tak jak każdy, wie, że to może być wzruszające. Ale 
jest jednym z niewielu, którzy zrozumieli, że to nie 
wszystko. On wie równie dobrze, że ci, którym wielka 
miłość zabrała całe życie osobiste, są być może przez 
to w zbogaceni, ale na pewno zubożają tych, których 
ich miłość wybrała. Matka, kobieta ogarnięta namięt

nością - mają z konieczności serce uschnięte, ponieważ 
jest odwrócone od świata. Jedno uczucie, jedna istota, 
jedna twarz, ale wszystko zostało pożarte. Inna jest 
miłość, która wstrząsa Don Juanem i ta jest wyzwala
jąca. Niesie ze sobą wszystkie twarze świata i jej 
drżenie bierze się stąd, że wie o swojej nietrwałości. 
Don .Juan wybrał : chce być niczym. 

( ... ) Nie ma miłości wspaniałomyślnej, poza tą, 

człowieka amoralnego. Pod tym względem ,jesl taki 
,,jak wszyscy"; moralnością są jego sympatie albo 
antypatie. Nie można zrozumieć Don .Juana nie odwo
łując się do tego, co symbolizu.lc wulgarnie: zwyczaj
nego uwodziciela i dziwkarza. 011 jest zwyczajnym 
uwodzicielem. Z tą tylko różnicą , że jest świadomy 

i właśnie dlatego jest absurdalny. Uwodziciel, któr y 
stał się świadomy nie zmienia si ę przez to. Uwodzenie 
jest jego zawodem. (.„) Don J uan stosuje w działaniu 

etykę ilości w przeciwieństwie do świętego, któr y dąży 
do jakości. Człowiek absurdalny nie wierzy w głęboki 
sens ukryty w każdej rzeczy. Przebiega przez twarze 
płonące albo oczarowane, gromadzi je i spala. Czas 
biegnie z n im razem. Człowiek absurdalny nie oddzie
la się od czasu. Don Juan nie „kolekcjonu,ie" kob iet. 
Wyczerpuje ich liczbę i razem z nimi szanse swojego 
życia. Kolekcjonować, to znaczy żyć przeszłością. Don 
J uan niczego nie żałuje, żal jest tylko inną formą na
dziei. Nie umie oglądać portretów. 

(.„) Wszyscy specjaliści od namiętności uczą. 

która wie o sobie, że jest przelotna i zarazem jedyna. 
To są właśnie wszystkie śmierci i wszystkie odrodze
nia, które dla Don Juana tworzą bukiet życia. W ten 
sposób daje i ożywia. Nie chcę rozstrzygać czy moż
na w tym wypadku mówić o egoizmie. 

( ... ) Myślę tutaj o tych wszystkich, którzy chcą 
koniecznie, żeby Don Juan został ukarany. Nie t ylko 
w tamtym życiu, ale jeszcze w tym. Myślę o tych 
wszystkich opowieściach, legendach i śmiechach ze 
starego Don Juana. ( ... ) W świecie, do którego Don Juan 
dojrzał, śmieszność jest także wliczona. Uznałby za 
rzecz normalną, że będzie ukarany. Takie są reguły 

gry. I na tym polega właśnie jego wspaniałomyślność, 
że racje są po jego stronie i że nie ma mowy o karze. 
Przeznaczenie nie jest karą.. 

To właśnie jest jego zbrodnia i jakże łatwo 
zrozumieć, że ludzie wierzący w wieczność wołają dla 
niego o karę. Zdobył wiedzę bez złudzeń, która zaprze
cza wszystkiemu, co głoszą. Kochać i posiadać, zdoby
wać i wyczerpywać, oto jego sposób poznawania. 





R YS ARD H.OLASZYNSKI 

Po ukończeni1.1 szlrnly dram atycznej w Lublin ie (1949 r.) zaangażował 

się do Rzeszowa. Występowal tam do roku 1951. Pierwsze role na tej scenie to: 

Nieśmiałowski w „Klubie Kawalerów" Bałuckiego , Schultz w „Niemcach" Krucz

kowskiego, Rotmistrz w „Damach i Huzarac11· · Fredry, P owilas w sztuce Bal

tuszisa „Pieją Koguty". Później, przez 8 Int byl związany ze Szczecinem. G rał 

na n aszych scenach m . in.: Johna w „Swiers1.czu za kominem" Dickensa, w sztu

ce Baltuszisa „Pieją Koguty" - J onosa , Rembn w „Damach i Huzarach" F r edr,1•, 

Pana des Grassins w „Eugenii Grand et" według Balzaka, Wielgosza w „Os t rym 

dyżurze" Lutowsk iego, Organa w „Dożywociu" Fredry, \Vojewodę w „Mazepie" 

Słowackiego, Millera w „ Intrydze l mUośei" Schille ra, s mugonla w sztuce Ze

romskiego „Uciekła mi przepióreczka". 

„ 

NasH;pnym etapem pracy był Lublin (1959-1963). Ryszard Kolaszyńsk i 

występowal tam przeważnie w repertuarze klasycznym jako Wielki Inkwizytor 

w .,Don Carlosie" Schillera. Gajowiec \\' „Przedwiośniu" Zeromsl<iego, Don Die

IW w „Cydzie" Corncme·a Wyspiańskiego, Sieriebriakow \\" ,.Wujaszku Wani" 

Czechowu . Venture w •.. Sulkowskim" Zeromskiego, Hetman Branicki w „Królu 

i Aktorze" Brandstaettera. Ojciec Laurenty \\" „Romeo i Julii" Szekspi ra i jako 

\Vilkos7 w sztuce Zeromskiego .. Uciekła mi pr7Pplóreczlca" i w sztuce Zawicy

skic g-o nPO\Vrót Przelęckif'go··. 

W Koszalinie przebywa! w ~ewnie 1963/ 19G4 , grn j<1C Croflsa w „Pro

fesji pani \Varrcn" ' Sha\Va i Leonata \V 11\Vielc ha lasu o nic" Szekspira. 

w 196ł r. powrócił do Szczecina. z ról gra n ych \\' oswlnl m okresie 

przypomnijmy: Naczelnika Policji w „Policjantach" Mrożka. Warrena w „Mor

dercach i świadkach" Polanowskiego, Szambelana w „Pa nu J owialskim" Fredry 

i Szalaszowa w „Wiof; nie 21 ·• Sztejna. Obecnie Ryszard Kolaszyr'1ski występuje 

\V roli Don Louisa v.· sztuce MoliCrc·a "Don Juan"' . 
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Premiery z ubiegłych miesięcy 

;,Gra miłości i przn.i,1dku" Marivaux. Przekład - Stanisław Hebanowski. 

Re~yser - Tadeusz Byrski, scenograf - Aleksander Wielogórski. 

Irena Kownas - Lizetta, Zbigniew Witkrn1·ski - Arleki n. 

„Niezwykła przygoda pana Kleksa" J ana Brzechwy. 

Reżyser - Jan Maciejowski , scenograf -- Janusz Adam Krassowski. 

Muzyka - Stefan Kisielewski. 

Od lewej: Eugeniusz Walaszek - Pan Kleks, Uczniowie : Helena Krauze, Janusz 

Marzec, Roland Głowacki, Danuta Chudzianka, Bohdan G!erszan ln, Wacław Ule
wicz. 

Na ostatniej stronic : 

„Wujaszek W ania" Czechowa . Przeklad - Artur Sandauer. 

Reżyser - Ewa Kologórska, scenograf - Marcin Wenzel. 

Marian Nosek - Iwan Wojnicki (Wania), Jadwiga Lesiak - Zofl!l Aleksandrow
na (Sonia), Henryk Giżycki - Astrow. 
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