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szlachcic andaluzyjski, Don Juan Tenorio, piękny i zmysłowy,
libertyn, pożeracz serc i cnót, dumny i kłamliwy, zdradliwy w przyjaźni, wiarołomny w miłości, uwodziciel i rozpu~tnik, zabija w pojedynku komandora, ojca uwiedzionej przez siebie Anny, po czym,
opanowany nieludzką pychą, zaprasza na wieczerzę kamienny po.sąg
komandora, który przychodzi i porywa z sobą Don Juana w ogmstą
czeluść piekła. Postać legendarna, bohater hiszpańskich 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 jego pragnieniom. Również i odleglejsza przeszłość znała ten typ
człowieka zbuntowanego przeciw światu, którego zwyczaje i osądy
starały się ograniczyć jego nienasyconą zmysłowość, jego święto
kradcze upodobanie w sprawdzaniu swych możliwości cią~le na now~ .
Donżuanizm jako rozluźnienie obyczajów, jako bunt przeciw tradycyjnej moralności monogamicznej dostrzec już można w. takich. P?Staciach mitologicznych jak Zeus i Tezeusz, historycznych Jak Alk1b1.ad~s
czy Owidiusz. Ale dopiero moralność chrześcijańska przez potę~1eme
„grzechu cielesnego", uczynienie z małżeństwa sakramentu 1 .r.o~
budowany system kar na tamtym świecie nadała temu typo"".1 1sc~e
piekielną wielkość . Nic dziwnego więc, że naj~yższe j.eg~ ~c1eleme
powstało w społeczeństwie, które zarazem potępia p:agm.em~ 1z_achę~a
do nich, wśród szlachty Hiszpanii, gdzie szalała mkw1zyqa 1 gdzie
przelewały się bogactwa zdobyte na krańc~ch św!ata prz.e~ ~~i~łyc.h
straceńców . Nie jest też przypadkiem, że tworcą teJ postaci, JeJ 1~1e~1~
i legendy był dominikanin i przeor klasztoru w arcykatoh~kI~J
Hiszpanii. dramatopisarz Tirso de Molina. Temat Don Juana ob1aw.i1
się jako jeden z najpłodniejszych w dziejach Ji~eratury, _
a u?o~zme
również w sztuce muzycznej, wreszcie w zakresie poszuk1wan historycznych, socjologicznych, psychologicznych i etycznych . Pod. ~m
względem przewyższył nawet Fausta (nazywano go zresztą ~·s~od
ziemnomorskim Faustem"). Płodność tego wzorca tłumaczy się Jego
zadziwiającą podatnością na zmiany, jakim podlegał w .nieprzeliczonych dziełach, dramatycznych i innych, w ciągu stulec1.

Władysław KOPALIŃSKI,
Słownik

mitów i tradycji kultury, 1985

O WSPÓŁCZESNOŚCIACH
MOLIERE'A
W roku 1665 „Don Juan" został ocenzurowany nazajutrz po premierze
i potem grano go już tylko czternaście razy. Wrócił na scenę francuską
dopiero w połowie XIX wieku, ale grano go rzadko, niemal z zażenowaniem; nie wzbudził zainteresowania ani widzów, ani krytyki.
Naprawdę odkryty został „Don Juan" jeszcze o sto lat później, kiedy
Jouvet wystawił go w roku 1947. Niemal po trzystu latach. Można
sobie doskonałe wyobrazić Moliere'a, który nie napisał „Don Juana".
Byłby to Moliere strawniejszy, tylko o wiele uboższy. „Don Juan" nie
pasował do Moliere'a-klasyka; na „Don Juanie" Molierowskim nie
poznali się nawet.romantycy. Nie mieścił się widocznie ani w teatrze
XVIII-wiecznym, ani nawet XIX-wiecznym. Zachwycił się nim tylko
Mozart; w XIX-wiecznym teatrze „Don Juan" istniał naprawdę tylko
jako opera.
. „Don Juan" jest rzeczywiście niepodobny do wszystkich innych
sztuk Moliere'a. Tylko u największych pisarzy można znaleźć jeden
albo dwa utwory, czasem nawet tylko rozdział albo parę wierszy
niepodobnych do wszystkiego, co napisał. Taką sztuką Szekspira był
„Troilus· i Kresyda'', może „Cymbelin" . Najbardziej niepokojącą
sztuką Moliere'a jest „Don Juan" ... Moliere jest pisarzem jasnym,
jasnym przynajmniej na powierzchni. Wszystkie jego sztuki mają
morał, który pozornie nie budzi wątpliwości. Wyszydzeni zostają
skąpcy, głupcy i nieuki, pedanci, scholastycy i dogmatycy, świętoszki
i obłudnicy, zazdrośni starcy i nieludzcy ojcowie, dworacy, snoby
i pochlebcy. Wszystkie sztuki Moliere'a, oprócz „Don Juana" i „Mizantropa", kończą się szczęśliwie. Tartuffe zostaje ukarany, możemy w to ukaranie nie uwierzyć, ale nie budzi ono w nas wątpli
wości moralnych. Don Juan zostaje także ukarany, zapada się pod
nim ziemia i pochlania go ogień piekielny. Tartuffe'a prowadzą
do więzienia, ukarał go Monarcha. Don Juana karze bezpośrednio
Pan Bóg. Łatwiej uwierzyć w sprawiedliwość królewską niż w boską.
„Don Juan" jest od pierwszej do ostatniej sceny sztuką dwuznaczną . Występują w niej duchy i gadają posągi . Ale z gadającym posągiem siada do wspólnej wieczerzy racjonalista i liberał.
Ten pojedynek z duchami przegrywa racjonalista. Ledwo jednak
zdążył zapaść się pod ziemię, już na tym samym miejscu jęczy pobożny
Sganarel, że utracił swoje zasługi. Genialnością Moliere'a było przemienienie błazna, który towarzyszył Don Juanowi, w obrońcę społecznego porządku, religii i pobożności. Don Juan Molierowski odrzuca wszystkie zasady społecznego porządku: rodzinę, cześć kobiecą
lad moralny, niebo, piekło i siły nadprzyrodzone. Nie chce nawet
płacić długów. Don Juan nie uznaje żadnego autorytetu i w nic nie
wierzy; Sganarel uznaje wszystkie autorytety i we wszystko wierzy:
w Boga, w diabla i w wilkołaki, w pieniądze i siłę, uznaje Opatrzność
i baty. Jest konformistą absolutnym. Sganarel korzy się przed społeczeństwem, jest głupi i tchórzliwy, ale nie przestaje być ludzki. Don

Louis Jouvet w roli Don Juana (1947 r.)

Krzysztof Globisz w roli Don Juana ( 1988 r „ fot . W .

Plewiński )

Juan jest niepodległy i zbuntowany, i dlatego wydaje się nieludzki. Nie
ma dla niego miejsca na świecie . Jak dla Alcesta, chociaż z innych
przyczyn. Na placu zostaje ten molierowski Sancho Pansa i sztuka
kończy się jego żałosnym lamentem. On także został oszukany. Don
Juan Molierowski jest szyderczy, nawet wobec zdrowego rozsądku.
W tym dialogu Moliere'a ze światem, Don Juana ze swoim sługą,
Sganareł jak przenikliwie zauważył 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 kończy się
fajerwerkiem. Fabułę przejął Moliere od Hiszpanów i Włochów,
machiny z barokowego teatru. Jak misteria i żywoty świętych, ta
szydercza komedia dzieje się między niebem i piekłem. Don Juan
wyzywa przecież nie tylko ludzi, ale i Boga, inaczej, jak dla markiza
de Sade, rozkosz byłaby płaska i okrucieństwo nudne. W tym jest
wielkość Don Juana, że się do końca nie poddał. Dwuznaczność
zakończenia jest dla mnie jednym z najbardziej zadziwiających odkryć
Moliere'a. Don Juan ukarany został.nie przez Boga, w którego nie
wierzył; ukarany został przez machinę.

Jan KOTT
(fragment przedmowy do „Mizantropa", 1967)

GADAJĄCY POSĄG i

DUCHY

Po Don Juanie i Sganarelu „duchy" ukazujące się w tej komedii,
kolejno największą ilość sporów, nieporozumień i różnych
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 przeznaczenia, że sam
Moliere może w jednym wypadku wyglądać niemal na mistyka, a w innym na ateusza. Mimo wątłego życia na scenie komedia nie uniknęła
tych wszystkich niedoli. ( ...)
Tych „gadających posągów" i „widm" nie można oderwać od
idei przewodnich komedii, nie można ich pozbawić wyraźnych treści
znaczeniowych. W tym dziele Moliere'a, racjonalisty i sceptyka, mają
do spełnienia bardzo ważne zadanie. Nie uszło ono uwagi współ
czesnych wrogów pisarza, znacznie bardziej spostrzegawczych, niż
jego późniejsi wielbiciele. „Kara wymierzona libertynowi - powie
jeden z tych napasmików - nie zdoła nikogo sprowadzić na drogę
cnoty, bo to kara czysto teatr a I n a" . Otóż to właśnie. Kara
wymierzona Don Juanowi jest karą teatralną . Tak chciał Moliere.
Ogień pochłaniający tego ateusza rozpalił przed paru wiekami teatr
średniowieczny, który swoich heretyków i zbrodniarzy pakował w paszczę smoka, zionącą płomieniami siarki. Teatry tych czasów dziedziczyły jeszcze takie urządzenia po Bractwach Pasyjnych, od których
dzierżawiły sale. Tylko, że był to wówczas efekt niezmiernie przestarzały. Groza, jaką szerzył, zniknęła wraz z dramatem religijnym.
U większości ludzi oświecenia, nawet nie tak samodzielnych w myśle
niu jak Moliere, teraz wywoływał tylko uśmiech. Wtrącając Don Juana
do takiego „piekła", Moliere jeszcze raz uciekał się do ironicznego
zakończenia, którego użył już parokromie. Moliere realista nie miał
prawa z czystym sumieniem dać innego zakończenia . Bo wielki pan,
który odżegnał się od libertynizmu i dla bezpiecznego folgowania
grzechom „przywdział szatę dewocji", mógł broić całkiem bezkarnie.
Nie jest więc-tałkiem poważne to piekło molierowskie. Przypomina ten papierowy miecz, który w owych czasach spuszczano na
głowy błaznów, skazanych dla zabawy na śmierć. „Duchy" molierowskie są zupełnie tego samego pokroju. Są to chyba jedyne komiczne
duchy, jakie zna wielka literatura świata. Zjawiając się, sieją grozę
tylko po to, aby za chwilę wywołać niepowstrzymany śmiech. Komandor traci swoją posągową powagę, gdy kiwa głową . Staje się
nieodparcie śmieszny, gdy tą głową kiwa Sganarelowi. Wspaniała
scena jego przybycia na ucztę ... zmienia się w wielki wybuch wesołości. Jest to nowa, nasycona zuchwałą treścią , forma polemiki,
stosowana. przez pisarza realistycznego bez żadnego uszczerbku dla
jego poczucia rzeczywistości.
wywołały

Bohdan KORZENIEWSKI
Sekrety Don Juana. „Teatr" 1950, nr 6 (fragment)
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STAREGO TEATRU.

PODRÓŻE STAREGO TEATRU

W SEZONIE 1987/1988

Sezony teatralne oddychają premierami . Innym, niezmiernie ważnym elementem kształtującym działalnoś ć Starego Teatru są wyjazdy i prezentowanie
spektakli poza siedzibą .
Na występy gościnne (nie było jeszcze wtedy różnego rodzaju fe stiwali,
przeglądów, konfrontacji i prezentacji) wyjeżdżali aktorzy krakowscy już za
anterpryzy Jacka Kluszewskiego, pierwszego dyrektora teatru przy pl. Szczepańskim I . Były to wyjazdy przede wszystkim do miast Królestwa Polskiego
i Wielkopolski, ale zdarzało się też aktorom występować w pobliskich Krzeszowicach. W owych czasach wyjazdy teatru poza Kraków podejmowane były
przede wszystkim z myślą o podreperowaniu sytuacji finansowej, teraz - jak
wynika z wypowiedzi organizatorów takich przedsięwzięć - naczelną racją jest
„ożywianie życia teatralnego prowincji'', „konfrontacje najlepszych osiągnięć
teatralnych", no i oczywiście „propagowanie polskiej kultury teatralnej poza
granicami naszego kraju". A najprostszym motywem jest po prostu ułatwienie
widzom z różnych miejsc w Polsce bezpośredniego kontaktu z teatrem.
Stary Teatr nie jest teatrem objazdowym ale jego status quo w sezonie
!987 / 1988mógłby świadczyć o czymś zgoła przeciwnym.
Od 19 do 23 września Stary Teatr uczestniczył w festiwalu teatralnym BITEF
w Belgradzie ze spektaklem „Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego w reż. Andrzeja
Wajdy·, przywożąc stamtąd Grand Prix (ex aequo z węgierskim przedstawieniem
„Trzech sióstr" A. Czechowa) i Nagrodę Publiczności. Z Belgradu aktorzy
pojechali do Lubliany, gdzie 25, 26 i 27 września odbyły się jeszcze trzy
przed~tawienia „Zbrodni i kary".
9, 10 i 11 października Stary Teatr gościł w Warszawie, gdzie spektakl „ Wiosna
narodów w cichym zakątku" A. Nowaczyńskiego w reż. Tadeusza Bradeckiego
zainaugurował na scenie Teatru Dramatycznego działalność Teatru Rzeczypospolitej w sezonie 1987/ 1988. „Imponująco wypadła inauguracja 5 sezonu
w Teatrze Rzeczypospolitej . Może nic w tym dziwnego, skoro „ Wiosna narodów
w cichym zakątku" przyjechała poprzedzona sławą zwycięzcy dwóch festiwali,
w Opolu i Kaliszu, gdzie spadł na nią deszcz nagród, ale - jak wiadomo przedstawienie musi się sprawdzić każdorazowo, tu i teraz. A w Warszawie
Ćhciało się zakrzyknąć: wiwat Tadeusz Bn~decki! Wiwat Stary Teatr!" („Kurier
Polski" 1987, nr 204.)
Od 4 do 11 października na tournee w Republice Federalnej Niemiec
przebywał Leszek Piskorz, który w Monachium, Hamburgu i Kilonii prezentował monodram „Pamiętnik wariata" M. Gogola w reż. Piotra Szczerskiego.
27 i 28 października na XXVI Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych, przygotowanych pod hasłem „Ogólnopolskie Konfrontacje Młodych", pokazana została
„Wiosna narodów w cichym zakątku". Przedstawienie prezentowane było poza
konkursem, a mimo to uhonorowane zostało Nagrodą Publiczności za najlepszą
rolę kobiecą (dla Anny Polony za rolę Maman Liedermeyer) i za najlepszą rolę
męską (dla Tadeusza Huka za ro lę Barona Kriega).
Od 5 do 8 listopada „Zbrodnia i kara"
(Festival 1987) w Cagliari na Sardynii .

uczestniczyła

w festiwalu teatralnym

Od 21 listopada do 6 grudnia w miastach Kanady (Ottawa, Montreal,
Toronto) i Stanów Zjednoczonych (Chicago, Nowy Jork, Filadelfia) Jerzy Stuhr
grał „Kontrabasistę" P. Siiskinda. Z Ameryki Północnej przez Kraków „Kontrabasista" pojechał do Wioch . Spektakl ten gościł w Pontederze, Ferrarze i Fano
od 11 do 15 stycznia.
Na XVII Warszawskie Spotkania Teatralne zaproszone zostały dwa spektakle
Starego Teatru: „Republika marzeń" B. Schulza, reż. Rudolf Zioło, prezentowana na scenie Teatru Dramatycznego 21 i 22 stycznia i (po raz drugi
w Warszawie) „Wiosna narodów w cichym zakątku" - 25 i 26 stycznia. „Na
spektaklach Starego Teatruz - pisała z. Sieradzka - znów było tak pełno, że
młodzież siedziała w przejściach na podłodze . A przecież „Wiosnę narodów w cichym zakątku" widzieliśmy już wcześniej w ramach działalności Teatru Rzeczypospolitej. Słusznie pokazano ją jednak ponownie skoro znów reżyser i aktorzy
niezmiennie zbierali zasłużone brawa". („Argumenty" 1988, nr 9.)
13 i 14 lutego odbyły się dwa spektakle „Płatonowa" A. Czechowa, w reż. Filipa
Bajona w Państwowym Domu Kultury „Zagłębie" w Dąbrowie Górniczej .
19 marca rozpoczęło się najdłuższe, trwające do 1 maja tournee Starego Teatru
po Ameryce Południowej. Pierwsze spektakle „Zbrodni i kary" odbyły się
w Caracas w Wenezueli podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego .
Następnym etapem podróży była Bogota, gdzie Stary Teatr zaproszony został do
uczestnictwa w I-ym Iberoamerykańskim Festiwalu Teatralnym. Z Kolumbii
zespół naszego Teatru pojechał do Argentyny. W Buenos Aires spektakle
„Zbrodni i kary" grane były przez trzy tygodnie . Z Argentyny trasa wiodła do
Montevideo w Urugwaju, gdzie odbywały się Międzynarodowe Spotkania
Teatralne. Występom Starego Teatru w Ameryce Południowej towarzyszył
pokaz filmów Andrzeja Wajdy. „ W ciągu 44 dni, 29 przedstawień - relacjonował
A. Żurowski - i (to nie kurtuazyjne stwierdzenie jak się często zdarza przy
zagranicznych wojażach) rzeczywisty sukces Starego Teatru. Miały miejsce
sytuacje niespotykane ... W tak wielkim ośrodku teatralnym jak Caracas wszystkie
bilety (mimo wysokiej ceny) na występy Starego Teatru były sprzedane kilka
tygodni wcześniej. Organizatorzy więc zmusili niejako aktorów, by zagrali dwa
razy w ciągu dnia." („Głos Wybrzeża" 1988, nr Jl4.)

7 i 8 kwietnia na XIV Opolskich Konfrontacjach Teatralnych Stary Teatr
przedstawił „Republikę marzeń". Nagrody aktorskie otrzymali: Anna Dymna za
rolę Adeli i Jan Peszek za rolę Jakuba, a Rudolf Zioło został wyróżniony za
reżyserię tego spektaklu .
16 i 17 kwietnia spektakl „Wiosna narodów w cichym zakątku" zainaugurował
w Bydgoszczy cykl teatralnych prezentacji pt. „Świat aktorski naszych czasów".
„Ma Bydgoszcz w swoim herbie bramę tylko do połowy otwartą. Ale dla takich
ludzi jak wy, chętnie będziemy otwierać i tę drugą połowę, by zjeżdżało ich do
naszego miasta jak najwięcej i jak najczęściej" . Tymi słowami przedstawicielka
władz miasta dziękowała zespołowi „Wiosny narodów" za występy w Bydgoszczy.
Od 18 do 20 kwietnia „Wiosna narodów w cichym
w IV Elbląskiej Wiośnie Teatralnej .

zakątku" uczestniczyła

29 i 30 kwietnia spektakl E. Graczyka w reż. Philipa Boehma „Wracaj
natychmiast Jimmy Dean, Jimmy Dean" prezentowany był podczas Lubelskiej
Wiosny Teatralnej.
7 maja w Starej Prochowni w Warszawie odbyły się dwa spektakle „Scenariusza
dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego" B. Schaeffera w
wykonaniu Jana Peszka.
Na XXVIII Kaliskie Spotkania Teatralne zaproszony został „Kaspar" P.
Handke, w reż. Andreasa Wirtha. Spektakl grany był 10 i 11 maja, i - jak pisał
O . Błażewicz - „wielce podzielił festiwalową widownię. Część widzów nie
dotrwała do końca przedstawienia znużona monotonią tekstu, ale zdecydowana
większość długo i gorąco oklaskiwała odtwórcę tego jakże trudnego aktorsko
monodramatu". („Głos Wielkopolski" 1988, nr 112.)
Krzysztof Globisz otrzymał w Kaliszu nagrodą aktorską.
15 i 16 maja w Fiirth w RFN Jerzy Stuhr
basista.

wystąpił

w monodramie „Kontra-

16 maja w macedońskim Prilepie w czasie XXII I Festiwalu Teatralnego odbyła
pramiera „Albertusów i Komedii Rybałtowskiej Nowej z roku 1615"
przygotowana przez Jerzego Fedorowicza i Jerzego Święcha, ze scenografią
Elżbiety Krywszy i muzyką Mieczysława Mejzy. Kilka następnych spektakli odbyło się w Bitola i Skopje.
się

22 i 23 maja w Domu Kultury w Pile gościł Jan Peszek ze spektaklem
„Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego".
27, 28 i 29 maja podczas XXVII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we
Wrocławiu Stary Teatr pokazał „Portret" Sławomira Mrożka w reż. Jerzego
Jarockiego. Nagrody główne przyznano J. Jarockiemu za reżyserię, J. Radziwiłowiczowi za rolę Bartodzieja i J. Jukowi-Kowarskiemu za scenografię. Nagrodę w dziedzinie sztuki aktorskiej otrzymał J. Trela.
31 maja i 1 czerwca na dużej scenie Teatru Śląskiego w Katowicach
prezentowany był „Portret". Jerzy Jarocki związany przez wiele sezonów
z Teatrem Śląskim jest twórcą legendarnych w dziejach tej sceny przedstawień
takich jak m.in. „Bal Manekinów" Jasińskiego, „Łażnia" Majakowskiego, czy
„Śmierć gubernatora" Kruczkowskiego. Był także reżyserem prapremierowego
wystawienia „Ślubu" Gombrowicza w studenckim teatrze Politechniki Gliwickiej STG. „W związku z jubileuszem 30-lecia pracy artystycznej oraz
w dowód uznania wkładu w rozwój życia teatralnego na Śląsku Wojewódzka
Rada Narodowa w Katowicach nadała mu złotą odznakę «Zasłużonemu dla
rozwoju województwa katowickiego» („ Wieczór" 1988, nr 103).
19 i 20 czerwca podczas prezentacji kulturalnego dorobku Krakowa na Śląsku,
Stary Teatr wystawił „Wiosnę narodów w cichym zakątku" w zabrzańskim
Domu Muzyki i Tańca.
25 czerwca jubileuszowy, XXX Festiwal Teatrów Polski Północnej w Toruniu zakończyły występy Starego Teatru ze spektaklem „Wiosna narodów
w cichym zakątku". „Owacjom nie było końca - pisała M. Konczalska.
Widzowie zachwycali się znakomitymi kreacjami aktorskimi, reżyserią Tadeusza
Bradeckiego, samą sztuką wreszcie. Akord końcowy był piękny ale też smutny.
Znowu bowiem teatr nie z północnej części Polski pokazał na FTPP jak można
spodobać się Muzom i Widowni" . („Dziennik Toruński" 1988, nr 124.)
15 lipca redakcja „Rzeczypospolitej"

przyznała

po raz pierwszy

doroczną

nagrodę teatralną za na)lepsze przedstawienie prezentowane w ramach Teatru

Rzeczyposp9litej w sezonie 1987/ 1988. Nagrodę w wysokości I miliona zł .
Stary Teatr za spektakl „Wiosna narodów w cichym zakątku" .
Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi w Poznaniu podczas inauguracji ogólnopolskiej działalności Teatru Rzeczypospolitej w sezonie 1988/ ł 989 .A zatem wraz
z rozpoczęciem nowego sezonu Stary Teatr znów wyruszy w swoją podróż.

otrzymał

Teresa Baz arnik

