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Don Juan, któż to taki? Słyszeliśmy to imię wielokrotnie, znamy go... łub tak 
nam się zdaje. Uwodziciel? - tak, to pewne. Namiętny kłamca? 
- niewątpliwie. Niepoprawny grzesznik? ·_ oczywiście. Bluźnierca? - otóż to. 
Ale, w takim razie, dlaczego chcemy ujrzeć Don Juana? Co jest takiego w 
molierowskim bohaterze, który choć przecie z ł y przyciąga uwagę łudzi po obu 
stronach scenicznej rampy od tak dawna (utwór powstał w 1664 r.) mimo, iż 

świat po tylu wojnach i rewolucjach - z techniczną włącznie - zmienił się 

tak bardzo? 

Pokolenia przychodzą i odchodzą a on trwa uparcie: prowokator, 
eksperymentator, buntownik, namiętny poszukiwacz prawdy. Otóż to. 
Właśnie to mają z nim wspólnego wszyscy ci, którzy nie chcą poprzestać na 
cudzych prawdach, cudzych receptach na życie, którzy dzielą z Don Juanem 
wieczną młodość i przynależne jej atrybuty: nienasycony głód własnej prawdy, 
własnych wartości i gotowość podjęcia wszelkiego ryzyka by je znaleźć. 
Don Juan uwodzi kobiety aby poddać próbie ich miłość i przywiązanie do 
ukochanego, do. religii ... 

Don . Juan zwodzi mężczyzn by wystawić na próbę ich bezkompromisowość 
szlachetność ... 

Don Juan okłamuje ojca by zbadać solidność fundamentów moralnych na 
których ów buduje swe życie ... 
Don Juan wyzywa Boga - albo zdaje mu się, że to czyni ... . · 
Czy ma do tych eksperymentów prawo? Nie wiem, na końcu Don Juan 
umiera. 
K o m e d i a w pięciu aktach - dopisał Molier pod tytułem. 

ROBERT CANTARELLA (ur. 1958 r.) francuski reżyser teatralny zamieszkały 
na stałe w Paryżu, związany na stałe z grupą teatralną „COMPAGNE DES 
OURS" z którą przygotował ostatnie swoje przedstawienie „La Siege de 
Numance" Cervantesa zaprezentowane z powodzeniem na sławnym festiwalu 
teatralnym w Avignonie. Ma w swoim dorobku kilkanaście wyreżyserowanych 

sztuk, wśród nich utwory Brechta, Bergmanna i Artaud'a. Łódzkie przedstawinie 
powstało dzięki współpracy z Association Francaise d'Action Artistique 
(AF.A.A.). 

• 
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Jean Baptiste Poquełin - kto to? Urodzony w 1662 roku pierworodny syn 

dworskiego tapicera! Starannie edukowany w jezuickim kolegium w Clermont, 
podjął nawet wysiłek studiów prawniczych, miał bowiem przejąć fortunę i 

splendor ojca. Nic z tego, w 1643 roku zrzeka się dziedzictwa, ba! zrzeka się 

nawet nazwiska!!! Odtąd i po wsze czasy zwał się będzie MOU~RE. Tak, to 

Moliere - aktor i komediopisarz, sławny i wielki Moliere, ten sam, który 
założywszy własną trupę „L'iłlustre-Theatre" wylądował za długi w więzieniu. 

Wyszedł i znów założył teatr. Ruszali na podbój prowincji. Małe miasteczka, 

byłe jakie salki, prowizoryczne scenki i ciągły brak pieniędzy. Wielki brak 
pieniędzy i wielkie pragnienie grania oraz nadzieja, że kiedyś przyjdzie ich 

dzień. Nadszedł po .. .12 latach. 24 października 1658 roku, Paryż, Luwr. Na 

widowni młody Ludwik XIV i cały dwór. Wielka, niepowtarzalna szansa! Są tu 

jeszcze aktorzy zespołu Hotel de Bourgogne - niemal monopoliści na granie w 

stolicy. Wielkie niebezpieczeństwo! Na początek „Nicomede" - tragedia 

Corneilł'a, wszyscy zgormadzeni już ją widzieli i wiedzą jak p o w i n n a być 

grana. Kurtyna. Odmienny, ściszony jakby styl gry aktorów Molier'a nie wywarł 

na widzach wrażenie. Oklaski skąpe. Źle. Sam Moliere wychodzi na scenę i w 
zręcznie skomponowanym wstępie zapowiada swojego ,,zakochanego doktora"„. 

Kurtyna, grają i ... zwyciężają! Król zgadza się na pozostanie w Paryżu!! Będą 

pieniądze i będzie teatr!!! „Panie Mołiere, zostaw tragedię w spokoju -

komedia, to twoja domena!" „Zostawić? Mam więc do końca moich dni 

rozśmieszać publiczność z pomocą Arlekinów, Doktorów i Colombin? Mam na 

zawsze pozostać w ich małym światełku miłosnych zawodów i intryg? A życie, 

Paryż, paryżanie„ .?" Rozwiązanie tego dylematu przychodzi szybko, jeszcze tego 

samego roku, w dniu premiery „Pociesznych wykwintniś" k o m e d i i, tak jak 

mu radzono, ale jakże odmiennej. Strzały szyderstwa uderzyły celnie i w 

wykwintnym paryskim światełku zawrzało. Tak oto Moliere odnalazł swój głos, 

swój styl, stworzył k o m e d i ę s p o ł e c z n ą, tak oto Moliere pierwszy raz 

się n a r a z i ł. Będzie od tej chwili stale balansował między zaciekłymi atakami 

swych „ofiar" ośmieszonych i zdemaskowanych w kolejnych k o m e d i a c h, a 

możnym protektoratem króla pozyskiwanym wciąż od nowa w trudzie, ciągłymi 

dostawami scenariuszy do dworskich baletów, widowisk i zabaw. Niejedna z 

jego sztuk otrzyma w dniu premiery kilkuletni nawet zakaz publicznych 
pokazów, niejedna wywoła burzę na wysokich szczeblach hierarchii„. Mołiere 

niestrudzenie pisze, bawi, prowokuje i „eksperymentuje". Korzysta ze swego -
artysty - prawa? Czyni zadość powinności? Daje upust swej niespokojnej 

naturze? -nie wiem, na końcu, 17 lutego 1673 roku, grając we własnej 

k o m e d i i „Chory z urojenia", Mołiere umiera. 
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ElWira 1· 
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Don Karlos, Służący I 
Don Alonzo, Pan Niedziela 

Don Ludwik, żebrak 
Karolka 
Małgosia 

Pietrek, Posąg Komandora 

Reżyseria i scenografia 
Opracowanie muzyczne i wykonanie 

Asystent reżysera 

Układ pojedynków 
Asystenci 
Inspicjent 

Sufler 

Jacek Mitka 
Ryszard Mróz 
Mirosława . Marcheluk 
Tadeusz Płuciennik 
Dariusz Wiktorowicz 
Mieczysław A. Gąla 
Bogusław Mach 
Beata Kowalska 
Katarzyna Strojna 
Piotr Seweryński 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Dyrektor 
Kierownik literacki 
Kierownik muzyczny 
Biuro Obsługi Publiczności i Promocji Teatru 
Kierownik działu techniczno-gospodarczego 
Mistrzowie pracowni: 

krawieckiej 
malarsko-modelarskiej 
tapicerskiej 
stolarskiej 
elektroakustycznej 

Brygadier sceny 
Redakcja programu 
Opracowanie graficzne 

Mirosława Marcheluk 
Michał Spychalski 
Remigiusz Caban 

Teresa Stokowska-Gajda 
Ewa Miller 

Jacek Waliszek 

Halina Wich 
Andrzej Pleszko 

Piotr Nowosielski 
Jan Lewandowski 
Sławomir Solarski 

Edward Koltek 
Remigiusz Caban 

Tomasz Budziarek 

Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w godz. 13.00-18.00 
tel 36 84 47 ul. Więckowskiego 15 
Biuro Obsługi Publiczności i Promocji Teatru czynne codziennie (oprócz niedziel) w 
godz. 9.00-16.00, tel. 36 08 47, ul. Więckowskiego 15 

Wydawca - Teatr Nowy w Łodzi 

Egzemplarz bezpłatny 

Spółdzielczy Dom Handlowy 

CENTRAL 
Gwarancją Udanych Zakupów 
czyn ny codziennie 
godz. 8.00 - 20.00 

uniontex 
Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 

im. Obrońców Pok o ·u 

TKANINY BAWEŁNIANE I BAWEŁNOPODOBNE 
Łódź, ul. Targowa 65 tel. centr. 74-37-72 w. 766 

84-35-04 
84-09-37 
84-19-57 

Tlx 88-43-82 
Fax 74-66-39 
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