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Niech co chce się dzieje, nie mogę odmówić serca niczemu, co 

godne miłości ; i gdy tylko piękne oczy tego ode mnie żądają, choćbym 

miał ich tysiące, oddałbym je wszystkie . A poza tym rodząca się skłon 

ność ma urok n i ewytłumaczony, a cała przyjemność z miłości jest w cią

głej odmianie. Smak najwyższej rozkoszy - w ujarzmianiu setkami hoł

dów serca młodej piękności, to widzieć dzień po dniu postępy, jakie się 

czyni, to kruszyć uniesieniami, łzami i westchnieniami niewinną wstydli

wość duszy, której trudno złożyć broń, to łamać krok po kroku ten sła

biutki opór, jaki nam stawia, to przezwyciężać skrupuły, którymi się 

szczyci i delikatnie kierować ją tam, gdzie chcemy ją doprowadzić . Ale 

skoro raz jest się jej panem, nie ma już o czym mówić, ani czego pra

gnąć; całe piękno namiętności kończy się i usypiamy w takiej miłości, aż 

jakiś nowy jej przedmiot nie wzbudzi naszych pożądań i nie ukaże ser

cu uroków nowego podboju . Słowem , nic nie jest tak miłe, jak prze

zwyciężanie oporu pięknej kobiety i mam w tym względzie ambicje zdo

bywców, którzy lecą nieprzerwanie od zwycięstwa do zwycięstwa i nie 

potrafią ograniczyć swych dążeń . Nic nie może powstrzymać siły moich 

pragnień : czuję w sobie serce zdolne kochać całą ziemię; i jak Aleksan

der chciałbym, żeby były inne światy, by móc rozciągnąć na nie moje 

podboje miłosne . 

Molier: Don Juan, (t ł. J. Radziwiłowicz) akt I, scena 2 



Maurice Blanchot 

Orfeusz, Don Juan, Tristan 
(fragment) 

... Don Juan jest człowiekiem możliwego . Jego pożądanie jest potęgą, a wszystkie 

jego związki są związkami władzy i posiadania; jest to więc mit nowoczesny. To 

jednak tylko pozór. Don Juan, człowiek pożądan ia żyje w polu fascynacji, którą 

wzbudza, z której korzysta i czerpie przyjemności, chroniąc zarazem, dzięki opano

waniu i nieprzerwanej odnowie, tę pożądliwą wolność, którą pragnie zachować . 

Don Juan dobrze wie, że wraz z pożądaniem sięga tego, co niemożliwe, przyzna

je jednak, że niemożliwość to jedynie suma tego, co możliwe, że można nad nią 

zapanować, jak nad liczbą - niezależnie od tego, czy liczba ta wyniesie "tysiąc 

trzy", i nieważne, czy będzie mniejsza, czy większa. Don Juan mógłby doskonale 

ograniczyć się do jednej kobiety, którą by posiadł tylko pod warunkiem, że jej po

żąda nie jako jedynej, lecz jako jednostki, która uruchamia nieskończoność powta

rzalności . 

Inna cecha : Don Juan nie jest mężczyzną, który pożąda po to, by mieć czy 

posiadać . Jego lista to nie spis podbojów Aleksandra . Pożąda - to wszystko, a je

go pożądanie jest, oczywiście wszechogarniającym pożądaniem, pełnym jednak ra

dosnej siły i bezczelnej niewinności, którą dziwią pretensje, jakie budzi. Pożąda, to 

pewne; jest nie tylko tym fascynującym mężczyzną, który korzystałby pośrednio 

z namiętności, jaką wzbudził, sam wchodzi do gry, a jego kaprysy są kaprysami po

żądania, mają nagłość, młodość i zapał i - podkreślam raz jeszcze - radość szczęśli 

wego pożądania . Trudno o kogoś radośniejszego od Don Juana, także o kogoś 

"zdrowszego", jak to ujmuje Micheline Sauvage; to naprawdę wspaniały bohater, 

człowiek szpady, odwagi, człowiek, który wprowadza w noc żywotność i werwę 

dnia . Ma jednak pewną słabość, jeśli za taką ją uznać, nieugiętą zasadę : chce być 

zarazem pożądaniem i wolnością, pożądliwą wolnością, człowiekiem, który pomi

mo brzemienia fascynacji pozostanie lekkością, niezależnym działaniem i samowła

dzą . Konsekwencją tej postawy jest Komandor, a Komandor to spotkanie z na

miętnością, która stała się bezosobowym chłodem nocy, kamiennej nocy, którą ro

zerwać zdołało wyśpiewane pożądanie Orfeusza .( . . . ) Wszystkie noce Don Juana 

zbiegają się w tej jednej, której on nie umie już pożądać, którą chce tylko poko

nać, jako człowiek czynu, choćby przebywał tam, gdzie panuje bezmierna niepew

ność. 

Warto zauważyć, że ten mit, ukształtowany w chrześcijańskim świecie, odno

szący się do człowieka ziemskich przyjemności, sprzyjał temu, aby ostateczna moc, 

która bierze Don Juana w posiadanie, została przedstawiona pod postacią maje

statycznej obecności, bogatej duchowo; otóż mit ten uczynił ów obraz transcen

dencji czymś chłodnym, pustym, co zapewne poraża, ale poraża właśnie chłodem 

i pustką nierzeczywistości . Nie znaczy to, że mit Don Juana jest ostatecznie ate

istyczny, ale to, co Don Juan napotyka, jest jeszcze bardziej krańcowe, niż za

światy : spotyka nie wszechmoc - takie spotkanie w gruncie rzeczy zachwyciłoby 

człowieka równie wojowniczej natury i walecznego pożądania - nie krańcowość te

go, co możliwe, lecz niemożliwość, przepaść niemożliwości , lodowaty bezmiar in

nej nocy. W głębi mitu pozostaje zawsze tajemnica kamiennego posągu, który jest 

nie tylko śmiercią, jest czymś zimniejszym i bardziej bezimiennym, niż chrześcijańska 

śmierć - jest samą zewnętrznością, bezosobowością wszelkiej więzi . 

Maurice Blanchot, tł. Wanda Błoń ska, druk w: Literatura na świecie, nr 1 0/1 9 9 6 



Molier 

DON JUAN 
przekład - Jerzy Radziwiłowicz 
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reżyseria - Andrzej Bubień 

scenografia - Elżbieta Terlikowska 

muzyka - Jerzy Adam Nowak 

choreografia - Olga Wąchała. 

reżyseria światła - Krzysztof Sendke 

asystent reżysera - Arkadiusz Buszko 

Don Juan, syn Don Luisa - Grzegorz Falkowski 

Sganarel, sługa Don Juana - Arkadiusz Buszko 

Elwira - Joanna Matuszak 

Karolka - Grażyna Madej 

Małgośka - Magdalena Myszkiewicz 

Gusman, sługa Elwiry - Marian Dworakowski 

Don Carlos } 
6 

. El . - Grzegorz Młudzik 
rac1a wiry 

Don Alonso - Jacek Piątkowski 

Don Luis, ojciec Don Juana - Jacek Polaczek 

Pjotrek - Wiesław Orłowski 

Pokurcz - Jakub Kornacki 

Fiołek - Robert Gondek 

Pan Niedziela - Tadeusz Zapaśnik 

Franciszek - Przemysław Walich 
przedstawienie prowadzi - Krystyna Zgud-Bikart 

1 4 4 premiera TW 

2 4 I istopada 2OO1 

Serdecznie dziękujemy Panu 

Grzegorzowi Szymkowiakowi -

- dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 3 w Szcze

cinie za udostępnienie sali na próby 

do spektaklu oraz Panu Jerzemu 

Królowi za konsultacje akrobatyczne 

(skoki na bungee) . 



Ty! Ty! Ty! 

Konie, modelki, francuskie wina, hawańskie cygara, busi

ness-lunche, pogawędki o polityce, kolekcje obrazów, mo

rze, piasek, śnieg - wszystko dla Ciebie . Pozytywne, no

woczesne, awangardowe - wszystko, co tylko się dokonu

je, Ty zapoczątkowałeś. 

Nawet ci, którzy uważają Cię za odpychającego którzy 

Cię nienawidzą, jednocześnie Cię chcą . 

Tak, jesteś znienawidzony, a mimo to każdy chce Cię oglą 

dać . Jesteś jak jakaś nowo odkryta gwiazda . Stare ciotki, 

weterani wojny koreańskiej, nawet wieśniacy z zacofanej, 

wschodniej części kraju są Tobą zachwyceni. 

To Ty jesteś bohaterem nowego stulecia! 

Największe kłamstwo to uczciwość. 

Największe kłamstwo powinieneś wypowiedzieć właśnie wtedy, 

gdy mówią : „Jak szczerze mówi, jaki prawdomówny i otwarty 

człowiek" 

Powinieneś być kłamcą i dwul icowcem. Droga do przekonania 

wszystkich, że wcale taki nie jesteś, wiedzie poprzez przekona

nie najpierw samego siebie. Ci, którzy tego nie potrafią, którzy 

zdają sobie sprawę, że kłamią, nie mogą być określani jako 

„uczciwi ludzie". Powinieneś przeżyw ać rolę. Nigdy, ale to 

przenigdy nie graj roli. 

Nie bój się kłamać. Bój się, że nie uwierzą w twoje kłamstwo. 

Kłamstwo, nieważne jak wypowiedziane, to najbardziej media

tyczny, najseksowniejszy showman. Prawda to zawsze nudny 

profesor. 

Emre Yilmaz: Młodemu biznesmenowi, tł. Mariusz Greser, Kraków 99, s. 21-25. 
Jest to przewrotny „poradnik" dla początkujących biznesmenów, opisujący 

ironicznie świat yuppies. 

Teraz to już nawet nie jest żadną hańbą : obłuda jest modnym 
łajdactwem, a wszystkie modne łajdactwa uchodzą za cnoty. Postać 

porządnego człowieka jest najlepszą ze wszystkich postaci, jakie dziś 
można odgrywać, a obłuda jako sposób na życie ma nadzwyczajne za
lety. To sztuka, której szalbierstwa nigdy się nie podważa; a choć się 
je nawet obnaży, nikt sobie nie pozwoli, by mu cokolwiek zarzucić .. 
wszystkie inne ludzkie łajdactwa są wystawione na osąd ogółu i każdy 
ma pełną swobodę, by otwarcie przeciw nim wystąpić; ale obłuda jest 
łajdactwem mającym względy szczególne, które własną dłonią zamyka 
usta wszystkim i cieszy się w spokoju wszechwładną bezkarnością. 

Wchodzi się dzięki tej maskaradzie, w ścisłe powiązania ze wszystkimi 

ludźmi z tego bractwa . Kto dotknie jednego z nich, ściąga sobie 
wszystkich na kark; a ci, o których wiadomo, że są tam z przekonania 
i których każdy zna jako ludzi głębokiej wiary, ci, mówię, dają się za
wsze innym naiwnie nabierać; po prostu wpadają w sidła tych prze
bierańców i wspierają ś lepo tych, którzy szydzą z nich samych.(. .. ) 

Tak właśnie trzeba korzystać ze słabości ludzkich i tak się mądry 

człowiek dostosowuje do łajdactw swojego stulecia. 

Molier: Don Juan (tł. J. Radziwiłowicz), akt V, scena 2 

Don Juan natomiast, grzesząc w sposób ostenta

cyjny, rzucał wyzwanie Bogu, gardził wszelkimi ostrzeże

niami nieba i ziemi. Stawiał się więc niejako ponad śmier

cią, i to nie w imię idei, która czyni go nieśmiertelnym, 

nie w imię pracy, której owoc przetrwa pokolenia, lecz 

w zamian za realizację najbardziej przyziemnych rozkoszy, 

z których w obliczu największych nawet niebezpie

czeństw nie rezygnował. 

Dzięki tym właściwościom zyskiwał u wielu autorów, 

poświęcających mu pióro, miano największego bohatera, 

który potrafił wszystko stawiać na to tylko, aby „być sobą". 

Bohater ten ucieleśniał więc cechy, o których każdy szary 

człowiek coraz częściej marzył, a do czego zarazem sam 

przed sobą obawiał się przyznać . 

Kazimierz Pospiszyl : Tristan i Don Juan, Warszawa 1986, s. 129 
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w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Aleksander Fredro 

Pan Jowialski 

Frances Hodgson Burnett 

Tajemniczy ogród 

Sławomir Mrożek 

Miłość na Krymie 

Gabriela Zapolska 

Moralność pani Dulskiej 

William Szekspir 

Sen nocy letniej 

Adam Mickiewicz 

Dziady. Część druga 

Ben Elton 

Popcorn 

Eugene Ionesco 

KrŻesła 

Werner Schwab 

Moja wątroba jest bez sensu albo zagłada ludu 

MAŁA SCENA- MALARNIA 

Krzysztof Bizie 

Porozmawiajmy o życiu i śmierci 

Pablo Pic;asso 

Cztery małe dziewczynki 

Grzeszna miłość 

według Sonetów Williama Szekspira 

SCENA PROPOZYCJI AKTORSKICH 

Roland Topor 

Da Vinci miał rację 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ INFORMAUE 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

Bolesław Pyzdrowski (kierownik), Betina Pawicka 
tel. 489 23 23 

czynne od 8.00 do 15 .00, w soboty od 1 O.OO do 13 .00 
KASA TEATRU przy Wałach Chrobrego 3, czynna zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu 

tel. 489 23 23 
e-mail: bow@wspolczesny.szczecin.pl 



ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

• 

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM 
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

• Chirurgia plastyczna i ogólna 

• Ginekologia i położnictwo 

• Chirurgia dziecięca i ortopedia 

• Laryngologia 

• Niechirurgiczna korekcja twarzy 

• Likwidacja cellulitisu 

• Laserowa epilacja 

• Laserowe usuwanie zmian naczyniowych 

• Odnowa biologiczna i fizykoterapia 

Szczecin, ul. Mickiewicza 55, tel. (O 91) 421 08 31, 4893 688 


