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Było w Sewilli don Juanów wielu. 
Literatura hiszpańska notuje mnóstwo pierwot

nych wersji. które poprzedziły premierę Tirso de 
Maliny i późniejszy wielki sukces teatralny tru
py włoskiej, już w następnym roku powtórzony 
na dworze francuskim w przeróbce Molierowskiej, 
a więc tej, co zadecydowała o wielkości literac
kiego typu. Ale legenda poprzedziła litera
turq o cale dziesięciolecia, miasta biły się o pra
wo pierwszeństwa do bohatera, którego losy wzbo
gacone wyobraźnią kopistów i narratorów pasjo
nowały Hiszpanię na długo przedtem, zanim don 
Juan wkroczył na deski teatrów. W kościele Mi
łosierdzia w Sewilli znajduje się nagrobek ozdo
biony pokornym napisem: „Tu leży najgorszy czło
wiek, jaki żył na świecie". Historia utrzymuje, że 
pod płytą leżą szczątki don Juana de Marana. 
Grobu don Juana de Tenorio nie odnaleziono, bo, 
jak powszechnie wiadomo, za sprawą Tirso de 
Maliny i· Moliera żywcem porwał go do piekła ka
mienny posąg Komandora. Legenda mówi, że bo
hater, który później zrobił tak świetną karierę 

w literaturze poza szeregiem gorszących występ
ków, o jakich głośno na całym świecie, przecha-

. dzając się pewnego razu brzegiem Gwadalkwiwi
r.u wyjął cygaro i poprosił o ogień osobnika prze
chadzającego się akurat po przeciwnej stronie rze
ki. Ramię wyciągnęło się na pożądaną odległość, 
don Juan cygaro zapalił i od tego czasu wiadomo, 
że osobnikiem zaczepionym był diabeł we włas
nej osobie. Legenda z punktu niesamowita, gor
sząca, podniecająca fantazję ludzką i zmysły. Ale 
narodziny archetypu mają datę, dzień, rok, miej
sce. Za panowania Ludwika XIV Molier wystawia 
swojego Don Juana przed zebranym dworem w 
dniu 15 lipca roku 1665. Cenzura działa; kler czu
wa; interes publiczny domaga się usunięcia jednej 
ze słynnych scen, spotkania z żebrakiem w lesie, 
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a autora posądza się o jansenizm, republikanizm 
i libertynizm. Od tej chwili romansowy bohater 
zaczyna wieść swój żywot polityczny Mnożą się 
przeróbki, w ciągu czterech wieków nie było bo
daj pisarza, który nie poświęciłby tej postaci sztu
ki, noweli, eseju czy choćby uwagi i rozmyślań. 
Molier Mozart, Puszkin, Byron, Merimee, Stend
hal, Czechow, Czapek, Vailland.„ Do nie kończącej 
się listy komediopisarzy, trawestatorów, dałoby 
się dołączyć pokażną bibliografię prac filozofów, 
psychologów, muzyków, historyków. 

Bogdan Wojdowski: Don Juan w niebie" -
„Próba bez kostiumu"; PIW; 1966 r. 

Molier, zetknąwszy się z dworem i z salonami 
paryskimi, które w miarę rosnącej sławy otwiera
ły pisarzowi swe podwoje, rozszerzył pole swej 
obserwacji; przyjrzał się z bliska typowi wielkie
go pana, złotego młodzieńca. Typ ten, w jego ma
łej postaci, pochwycił w swoich markizach; ale 
ten miałki dudek, samochwał, pajac i bavridamek 
to nie było wszystko. Pozostawał do odmalowania 
młody panek w naprawdę wielkim stylu, taki, ja
kim go uczyniło próżniacze życie dworu Ludwika 
XIV. Z chwilą rozbrojenia Francji typ junaka
-rycerza, zdolnego świat zadziwiać swymi czy
nami, degeruje się. Buja energia wyradza się 
w zło, inteligencja w przewrotność; nawyk do roz
koszy połączony z poczuciem bezkarności rodzi 
drapieżną nudę, szukającą zaprawy w ludzkiej 
krzywdzie, bólu. Jest w tym molierowskim Don 
Juanie poprzednik Valamonta z Niebezpiecznych 
związków. Ale jest i coś więcej: jest tu już poło
żony palec na powrotność przywileju, który bodu-
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je takie typy; na ów stan szlachecki, który daje 
wszystkie prawa nie ·nakładając żadnych obowiąz

ków, który wynosi ludzi, choćby miernych i złych, 
do rzędu jakichś półbogów. „Wielki pan a zły czło
wiek - to mostrum w przyrodzie" - mówi Mo
lier, mając tę zręczność, iż mówi to ustami zac
nego don Ludwika. 

Zarazem Molier kładzie palec na drugą ranę 

wieku. Wiek XVII, tak przesiąknięty kwestią re
ligijną, przedstawia dwa krańcowe negatywy praw
dziwej religii: jeden to obłuda religijna, drugi to 
libertynizm, ateizm. Ale ten ateizm to nie był ów 
mdły, nowoczesny indyferentyzm; był czynny, blu
żnierczy. Nacisk religii był taki, że wywoływał 

reakcję tejże samej siły. W libertynizm ten 
wchodziły różne elementy: pogaństwo wyssane 
z humanizmu; kartezjanizmu pojęty z żarliwą świe
żością („wierzę, że dwa a dwa są cztery" - po
wiada Don Juan); krytyka wiary niesiona przez 
zwalczające się sekty - wszystko na tle brutal
nej jeszcze bujności temperamentów oraz tej 
wspomnianej już bezczynności, która nastała po 
burzliwej dobie Frondy. 

„. Bohater Moliera, mimo że akcja sztuki to
czy się na Sycylii (wówczas prow-incji hiszpań
skiej), nie ma nic z Hiszpana. To Francuz czystej 
krwi ,młody panicz ze dworu. Nie południowa na
miętność jest też jego bodżcem. To raczej znudzo
ny intelektualistą, zimny łowca wrażeń, którego 
młoda krew nie gardzi uściskiem kobiety, ale dla 
którego jest ona przede wszystkim sportem, emo
cją, podnietą znudzenia i próżności oraz środkiem 
d_o czynienia żle. Wyrwać Elwirę z murów klasz
toru, aby ją zarazem potem rzucić w najobelżyw
szy sposób; zamącić szczęście kochających narze
czonych - wszędzie tu kobieta jest raczej środ
kiem niż celem. 
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Słowem, widzimy w Don Juanie przejmujący 

obraz tego, czym może stać: się człowiek bez · ha
mulca, człowiek, któremu życie dało wszystko 
w ręce bez zasług, bez trudu, nie żądając niczego 
w zamian. 

Tadeusz Boy-Żeleński: Don Juan - „Szkice o li
teraturze francuskiej" 

PIW; W-wa; 1956 r. 

Molierowski Don Juan opuszcza Elwirę, którą 
niedawno porwał był z klasztoru, ucieka od niej, 
by w pobliskiej nadmorskiej wiosce przygotować: 
zasadzkę na cudzą narzeczoną. Gwałtowne fale za
tapiają jednak barkę Don Juana, poczciwy rybak 
ratuje mu życie, prowadzi do swej chaty pod opie
kę kobiet. 

Dwie z nich, dwie wiejskie dziewczyny, wzbu
dzają namiętność: czarującego pana. Don Juan 
i jedną, i drugą pieści„ i jednej i drugiej obiecuje 
małżeństwo. Lecz w porę zostaje ostrzeżony; mu
si się chronić: w przepastnym lesie: młodzi bracia 
Elwiry szukają na nim zemsty za dyshonor sio
stry. 
Wśród boru spotyka żebraka, któremu okazuje 

litość:, a w chwilę potem ratuje życie napadnię

temu przez zbójców rycerzowi. Ten okazał się 

bratem Elwiry, z wdzięczności rodową zemstę od
racza na póżniej. Don Juan rusza w powrotną dro
gę do domu. 

Raptem spostrzega kaplicę-grobowiec, ozdobio
ną posągiem mężczyzny w rzymskim stroju: jest 
to Posąg Komandora, który ongi poległ z r~i 
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Don Juana. Młody pan żartuje ze swego nieżyją
cego już wroga i zaprasza go na kolację. Ku swe
mu zdumieniu widzi, że posąg na znak zgody ki
wa głową. 

Wieczorem, w swym pałacu, Don Juan nagli, 
by podano wieczerzę . Jednak niespodziewane wi
zyty przeszkadzają. mu w uczucie: przychodzi wie
rzyciel, śmieszny kupiec, i daje się zwieść, ocza
rowany łaską arystokraty; przychodzi ojciec Don 
Juana i wygłasza moralizatorskie kazanie, odma
wiając synowi dalszej opieki i poparcia, przycho
dzi Elwira w stroju mniszym i lejąc łzy modlitew
ne błaga, by się nawrócił; przychodzi wreszcie Po
sąg Komandora i zaprasza Don Juana nazajutrz 
do siebie. 

Więc Don Juan postanawia osłonić się maską 

hipokryzji; ojcu oświadcza, że będzie odtąd żył 

bogobojnie, brata Elwiry przekonuje, że decyzja 
wstąpienia do klasztoru nie pozwala mu na po
jedynek. Gdy jednak jakaś zjawa pokazuje mu się 
nagle i ostrzega przed bliską karą niebios. Don 
Juan kipiąc z irytacji chce ją przebić szpadą; 

a kiedy za chwilę nadchodzi grożny Posąg Koman
dora, śmiałym gestem podaje mu rękę i ginie spa
lony piorunem. 

Oto zdarzenia zawarte w tej namiętnej komedii, 
którą Molier napisał w okresie wieloletniej, szar
piącej walki z Kabałą. Don Juan, podobnie jak 
Tartuffe, był w tej walce potężną bronią. 

Nie sposób jednak w to uwierzyć, jeśli się w tej 
komedii dostrzega tylko, czy przede wszystkim, 
przypomina tu gole zdarzenia, samą intrygę. Al
bowiem to, co przedstawiony zdarzeniom kome
diowym nadaje ów bojowy, aktualny dla współ
czesnych autora sens polityczny, to, co stanowi 
ich ostrze filozoficzne czy ideowe, mające i dziś 

przeciw komu się zwracać, znajduje się poza tzw. 
akcją dramatyczną, tkwi w monologach Don Juana 
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i w kilku jego znakomitych dialogach ze Sgana
relem. 

W teatrze Vilara wystawiono molierowskie dzie
ło bez udziału kurtyny i dekoracji . Otwartą, pu
stą sceną otacza z trzech stron zwykła, czarna ko
tara, stoi gdzieś zydel albo pieś1i ściętego drze
wa, a lbo niewielki stolik - to . wszystko. Kolum
ny kaplicy-grobowca zrobione zostaną ze słupów 
białego światła, które reflektory rzucą prostopa
dle w dól. Na tle czarnej kotary występuje czer
wie1i, zieleń, fiolet stylowych, ale wcale nie bo
gatych, wcale nie przeładowanych szczegółami ko
stiumów. Wszystko to skupia uwagę, całą uwa
gę, na słowie , na recytowanym (znakomicie recy
towanym!') tekście i interpretujących go gestach 
aktora. Dzięki temu w inscenizacji teatru Vilara 
molierowski Don Juan mógł odsłonić: głębię swej 
mądrości, swe bogactwo intelektualne. Na pierw
szy plan wysunęły się więc nie zdarzenia, lecz 
owe monologi, dialogi w których - jak w utworze 
muzycznym najpierw się zapowiada, a potem roz
wija, przetwarza, podejmuje na nowo temat głów

ny: bunt wolnej myśli, bunt krytycznego rozumu. 
Don Juan Vilara nie jest lekkomyślnym, zdemo

ralizowanym paniątkiem, jest mężczyzną dojrza
łym, panującym nad światem swych uczuć: i myśli, 
w pełni świadomym tego, co robi, pełnym skry
wanego gniewu, że jego mądrość:, jego niezależ

ność intelektualna, jego konsekwentny, otwarcie 
głoszony bunt uczyniły go samotnym, przeciwsta
wiły go całemu światu głupców i hipokrytów, 
któremu się nie poddać: - to znaczy zginąć:. Na
stąpiło więc odwrócenie tradycyjnej interpretacji: 
Don Juan nie dlatego głosi ateistyczną filozofię, 

by usprawiedliwić: swe postępki, lecz przeciwnie, 
postępuje tak dlatego, aby być: w zgodzie z tym, 
co myśli: że naturalne skłonności ludzkie miłość: 

która nie trwa długo, radość: z piękne~o ciał~ 
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i dobrego wina, poczucie siły z powodu odnoszo
nych zwycięstw i sukcesów - to są sprawy dobre, 
godne pochwały, pełne wartości; że skłonności 

naturalne istnieją rzeczywiście, każdy im ulega, 
odczuwa je, zna je z własnego i cudzego, powszech
nego, doświadczenia ; że jest więc rzeczą słusz

ną dawać: im wyraz, usprawiedliwić: je, otwarcie 
się do nich przyznawać: i żyć: w praktyce wedle 
nich: że moralność religijna, oficjalna moralnaść:, 
która potępia takie stanowisko, ·która usiłuje zdu
sić: i zdeptać: naturalne skłonności człowiecze, ma 
w gruncie rzeczy na widoku tylko określony i pla
ski interes ; że sankcje, jakimi się posługuje, kara 
niebios, gniew Boży - to nonsens; że powszech
na hipokryzja, dwulicowość:, rozbrat między tym, 
co się głosi, a tym, jak się posteipuje, tu właśnie 
mają swe żródlo. Ale interpretacja Jean Vilara 
prowadzi jeszcze dalej: jego Don Juan zdaje się 
widzieć: i rozumieć: nie tylko to, że otwartość: 

i szczerość: czyni go samotnym wrogiem głupców 
i hipokrytów, ale i to, że jego postępowanie zgod
ne z przekonaniami stawia nieraz związanych 

z nim ludzi w sytuacji, którą - ulegając prawom 
tego żle urządzonego świata - uważają jednak 
za krzywdzącą. Tutaj libertyńska, a więc przede 
wszystkim krytyczna i negatywna, buntownicza 
myśl Don Juana zatrzymuje się, tej przeszkody 
przebić: nie potrafi i stąd jakaś gorycz w jego sło 

wach i gestach, jakiś smutny ton w jego rozmo 
wach, jakaś beznadziejność: w niezłomnym i do 
końca wytrwałym uporze. Tak oto Vilar wybiegł 
w swej interpretacji naprzeciw własnej. współ

czesności, dał wyraz współczesnej trwodze egzy
stencjalistów. 

Jerzy Adamski: „Teoria klapy teatralnej"; 
Wydawnictwo Literackie, Kraków; 1969 r. 
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Choć uznaję za niezbyt godne uwagi to, co lu
dzie krótkowzroczni powiedzieli o m o r a 1 n o ś c i 
teatru, łatwo mogę stwierdzić, że Moliere nie jest 
moralniejszy od innych. Trzeba odrzucić ów argu
ment przytaczany na jego korzyść razem z tą dru
gą starzyzną: „piękno moralności religii". Rzeczą 
zasadniczą, o której się nie mówi, jest stworzenie 
interesownych potrzeb, które każą przestrzegać 

danej moralności aż do takiego czy innego stop
nia heroizmu. 

Moliere ukazywał ludzi głębiej niż inni poeci; 
zatem był bardziej moralny; nic prostszego! Mo
ralność leży na dnie wszystkich rzeczy. Im wię

cej mamy zmysłu filozoficznego, tym lepiej wi
dzimy, że cnota jest najprawdopodobniejszym spo
sobem osiągania szczęścia, że zarówno w pałacu, 

jak pod dachem zwykłego domu nie ma szczęścia 
bez sprawiedliwości. Każdy tyrański ojciec mówi 
sobie niekiedy, że w dwa tygodnie po jego śmier
ci własna rodzina będzie szczęśliwsza. 

Moliere jest n i em o r a 1 ny. Widzę, że przy 
tym zdaniu pedanci się uśmiechają. Nie, panowie, 
Moliere nie jest niemoralny dlatego, że wymawia 
słowa z a z d ro s ny m ą ż c z y 1 e w a n t y w a, 
za jego czasów używano tych słów, jak za cza
sów Szekspira wierzono w czarownice. Wrażenie, 
jakie mogą dziś wywołać te szczegóły, są niezale
żne od woli tych wielkich artystów. 

Niemoralność Moliere'a ma głębsze źródła. Za 
czasów pani d Epiany i pani Campan był pewien 
uznany i w dobrym smaku sposób umierania, że
nienia się, bankrutowania, zabijania rywala itd. 
Potwierdzają to listy pani du Deffand. Nie było 
w życiu czynu, poważnego czy błahego, który by 
nie był jak gdyby z góry ujęty W więzy naślado

wnictwa jakiegoś wzoru; i ktokolwiek się oddalał 
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od wzoru, w7budzał śmiech, jakby się degra
dując, jakby dając dowód głupoty. Mówiono, że 

to jest w złym s mak u. 

W roku 1780, gdy muszkieter o szóstej rano pu
kał do drzwi radcy śledczego i porywał go fia
krem, mówiono wieczorem, opowiadając szczegó
ły tej ekspedycji: „Zachowanie się muszkietera 
było doskonałe", albo: „Okazał jak największy 
nietakt". Z.godnie z tym orzeczeniem towarzyskim 
muszkieter otrzymał w dwa miesiące później no
minację na kapitana kawalerii albo też czekał na 
inną promocję. 

W i e r n o ś ć d 1 a p r z y j ę t e g o s z a b 1 o
n u, ale wierność swobodna, która przy okazji 
mogła objawić pewien dowcip - taki był sposób 
unikania śmieszności na dworze i to nasi ojcowie 
nazywali obyciem. Stąd zdania: „T o j est 
p r z y j ę t e, t o n i e j e s t p r z y j ę t e, do 
c z e g o t o p o d o b n e", zdania tak częste 

w języku francuskim. 
Ośmieszając się tracimy szacunek. Otóż na 

dworze Ludwika XV (gdzie rzeczywista zasługa 

wcale się nie liczyła) tracić szacunek znaczyło tra
cić fortunę . Gdy w miesiąc po w a ka n si e, po 
opróżnieniu ważnego stanowiska, zgłaszał się ktoś 
jako kandydat, op i n i a pub 1 i cz n a dworu 
orzekła , czy byto rzeczą ś m i e s z n ą c z y też 

s t o s o w n ą dla takiego pana pretendować do 
objęcia owego stanowiska. 

Ten właśnie lęk, że się nie będzie takim jak 
wszyscy, wzbudza Moliere, i dlatego jest on n ie
m or a 1 ny. 

Opierać się uciskowi, nie lękać się niebezpie
czeństwa, dlatego że jest n ie z n a n e, oto co 
się nazywa nie być takim jak wszyscy. („.) Każdy 
człowiek nieśmiały, który się lęka niebezpieczeń
stwa, dlatego że jest n ie z n a n e, znajdzie zaw-
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sze podprefekta, którego zadrażni, lub wielkiego 
wikariusza, który go zadenoncjuje. 

Stendhal: „Racine i Szekspir" 
PIW, Warszawa 1957 r. 

(„.) W niektórych wydaniach Don Juana (.„) 

opuszczono słowa o niezapłaconych należnościach 
Sganarela. Mam przed oczyma edycję dzieł Mo
liera z 1908 r. (!)reprodukującą tekstu z 1734 roku; 
o zasługach Sganarela nie ma tu ani słowa. („.) 

Co do mnie, wolę - mimo wszystko - relaty
wizm Moliera , który nawet w triumfie cnoty wi
dział, jakby w przeczuciu Norwida, „równoważna 
łzę". To trudno, nie wolno przymykać oczu na 
•skomplikowany mechanizm rzeczy, który Molier 
widział i który mu nie przeszkadzał kochać ludzi 
i zachować wiarę w człowieczenstwo , nie wolną 
od pobłażliwego uśmiechu. 

Owo jednak „męstwo" bohatera, umieszczone 
w kontekście molierowskiej myśli i klimacie epo
ki, jest zjawiskiem pobudzającym do zamyśler1. 

Męstwo, odwaga, najpiękniejsze cechy ludzkie mo
gą się obrócić przeciw sobie samym, gdy się od 
swego celu znaczynają odwracać. Odwaga dla ek
sperymentu z samej tylko zuchwołości mpże, jak 
wskazuje komedia Moliera, znaczyć prawie tyle, 
co tchórzostwo. Odwaga to cnota epoki rycyr
skiej . Doprowadza w momencie schyłku do owych 
absurdalnych konsekwencji, rodzi Don Juanów 
(Bogusławów Radziwiłłów, z którą to postacią 

Don Juan porównywał Boy). Przeciw takiej odwa
dze, aspołecznej, oderwanej od swych funkcji, sa
dystycznie okrutnej, zaczyna się buntować „no
wy świat", którego Molier staje się jednym z pa
tronów. 

Wojciech Natanson; „Teatr"; Nr 23; 1965 r. 
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„. Epoka Ludwika XIV obfituje w dramatycz
ne sprzeczności, których trudno by się domyśleć, 
za jej majestatycznym frontonem. Posłuszeństwo 

i milczenie, narzucone przez absolutyzm królewski, 
są pozorne. Mówiąc o tym okresie, znakomity kry
tyk, Sainte Beuv użył metafory, która zrobiła za
wrotną karierę literacką. Był to - napisał - jak
by wspaniały most, pełen klasycznych posągów, 
przerzucony przez rzekę. Ujarzmiał ją, to prawda, 
ale przecież nie powstrzymywał fal. Pod wielkimi 
arkadami przepływał ten prąd wolnej myśli, któ
ra w wieku następnym wyda filozofów a potem 
działaczy rewolucji. 

Trzeba tu wtrącić, ( ... ) że tacy libertyni jak 
Don Juan nie wnoszą znowu tak wiele do prądu 
myśli, które wzniecą w przyszłości rewolucję 

mieszczanską. Efektowna metafora wymaga paru 
uzupełnien, aby obraz nabrał koloru historycz
nego. 
Wspaniały most, ozdobiony posągami nie stał 

pustką. W tych latach coraz częściej przeciągały 
nim procesje katolickie i kaznodzieje coraz gwał
towniej, wzywali do zmiażdżenie łba" gadowi he
rezji". Po niedługim czasie wśród tłumów ukaże 
się również złocona kareta króla, który z wiekiem 
dojrzalszym zrozumie, że jednak władza jego nie 
jest nieograniczona. Bo ten wiek, to nie tylko 
wiek najwyższej potęgi monarchii. To także wiek 
najwyższej potęgi kościoła. Katolicyzm pewny już 
swego zwycięstwa dążył do zerwania rozejmu re
ligijnego. Już nie paktował ale groził. (.„) Doj
dzie do odwołania Edyktu Nantejskiego i około 

400.000 ludzi, porzucając mienie na łup zwycięz

ców, schroni się za granicę Francji. Będą to miesz
czanie, rzemieślnicy, drobna szlachta i tylko nie
liczni magnaci. Znakomita większość arystokra
tów, jeśli bałamucili się dotąd odszczepieństwem 

albo niewiarą, zdąży w porę wrócić na ojcowskie 
łono kościoła. 
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W związku z tym narzuca się konieczność jesz
cze jednej poprawki. Prąd idei przepływających 
pod· wielkimi arkadami mostu rozdziela się na kil
ka nurtów. Libertynizm ówczesny nie jest by
najmniej zjawiskiem jednolitym. Nurtem czystym, 
ale nikłym, płyną w nirn myśli ludzi takich, jak 
Gassendi dawny nauczyciel Moliere'a, jak La Mot
he le Vayer, ojciec jego przyjaciela, jak sam Mol
ier'e wreszcie, bronią swobody myśli, nie zważa
jąc na niebezpieczeństwa, bo służy irn do pozna
nia i uporządkowania świata. Urabiają i szerzą te 
idee porządkujące, którymi w sto lat później posłu
ży się nowa, właśnie rosnąca w siłę klasa spo
łeczna, by sięgnąć po władzę. Ale obok kotłują 
się zupełnie inne siły. Libertynizm, szerzący się 

wówczas nagminnie wśród arystokracji dworskiej 
ma całkiem odmienny charakter. Nie porządkuje 
świata Wprost przeciwnie, wprowadza zamęt. Nie 
walczy o swobodę myśli, jako narzędzia pozna
nia. Poznanie obchodzi tych dworskich pyszał

ków i wykwintnisiów akurat tyle, co zeszłoroczny 
śnieg. Walczy tylko o swobodę osobistą, często 

pojmowaną jako swoboda wy.udzenia. Ta odmia
na libertynizmu nie wypowiada dążeń klasy, zmie
rzającej do objęcia władzy i odpowiedzialności. 

Jest odwrotnie, wyrazem poglądów klasy, której 
ta władza i odpowiędzialność została objęta 

.„ W roku wystawienia Don Juana upływa led
wie lat szesnaście od rozgromienia Frondy. „Krwa
wy kardynał" kładzie ostatecznie kres feudalne
mu podziałowi władzy, skupiając ją całkowicie 

w rękach króla„. i kościoła. Wspomnienia tej klę
ski są wtedy jeszcze bardzo żywe i protest bardzo 
gorący. Libertynizm jest właśnie takim protestem. 
Pozwala sobie na brutalne szyderstwa z oficjalnej 
religii, bo. to kościół doprowadził do zjednoczenia 
władzy w rękach królewskich, zapobiegając sze
rzeniu się schizmy. Dopuszcza się napaści na świę
te tajemnice, bo chce bodaj w życiu osobistym za -

16 

DON JUAN? KIM JEST DON JUAN? KIM JEST DON 

chować resztki sobie państwa, które utracił gdzie 
indziej. Toteż prowadzi często do wybryków, któ
re dzisiaj napełniają "zdumieniem, ale zrozumiałe 
są w epoce, kiedy panie wynajmują okna na placu 
egzekucji, aby rozkoszować się - ćwiartowaniem 

Dla zamanifestowania swojej niezależności jed
ni z takich libertynów urządzają z wielką pompą 
chrzest psa; inni chcą rzucić w ogień drzewo krzy
ża, aby dowiodło swej cudowności i uleciało z pło
mieni; jeszcze inni wydają w wielkim poście wspa
niałe uczty z tańcami w parkach i festynami na 
wodzie. Znakomita większość nie zdobywa się na 
takie ekstrawagancje. Sprowadza swoje wyzwo
lenie z dogmatu do kpinek z „zabobonów motło
chu" i do „brania co miesiąc nowej żony". Ateizm 
Don Juana jest właśnie tego pokroju. Wypowiada 
się w tekście kilku niedbałymi odburknię,ciarni na 
wywody Sganarela. „Czy to możliwe aby pan zu
pełnie nie wierzył w niebo?" - „Dajmy ternu 
spokój". - „A piekło?" - „Et?'', „A w diabła, 
jeśli łaska?" - „Owszem, owszem". - „Zatem 
nie wierzy pan w życie p.rzyszłe?" - „Cha! Cha! 
Cha!". Tylko w scenie z żebrakiem Don Juan po
zwolił sobie na ostre szyderstwo z okrutnej obojęt
ności nieba na ludzkie nędze, wyprzedzając tym 
o wiek Volteire'a i deistów. Jeśli przy tyrn głosi 
jakąś filozofię, lo będzie to filozofia użycia. Mo
lier'e przenosi tu żywcem cechy dworskiego liber
tynizmu. Rysunek jest tak zadziwiająco trafny, że 
ówcześnie i później szukano wśród wielkich pa
nów z otoczenia królewskiego wzoru dla Don Jua
na. Wskazywano na Henryka Guize, Markiza de 
Vardes, Lionne'a, Retez'a, księcia de Conti. Licz
ba tych nazwisk wskazuje, że pisarzowi udało się 
uchwycić coś więcej, niż podobieństwo indywidu
alne. Don Juan występuje tu jako reprezentant 
grupy społecznej, jest pod tym względem posta
cią typową. 

A pod innym względem? Cóż z tą jego obłudą, 
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która tak niepokoiła wielu mieszczańskich kryty
ków, że radzi byli ją wziąć za rysę w charakterze 
postaci? Moliere wedle ni cit korzystał po prostu 
7. pierwszej nadarzającej się okazji, aby swoją 
świetną „pochwałą obłudy" w V-tym akcie ko
medii chlasnąć na odlew po gębie przeciwników, 
którzy uznali go ( ... ) za pokonanego. Zapewne, ta 
wspaniała przemowa, jedna z najwspanialszych, 
jakie napisał, cała aż dygoce od pasji i gniewu. 
Ale oddzielać ją od postaci, to zdradzać się, że się 
nic nie zrozumiało z intencji pisarza. Moliere nie 
toczył walki z libertynizmem, nawet z tym lichym 
libertynizmem dworskim. Toczył zaciekłą i nie
bezpieczną walkę z obłudą: Libertynizm Don Jua
na był mu potrzebny tylko do wydobycia obłudy. 
Gdyby nie ,wielka diatryba V-go aklu, nie byłoby 
Don Juana. Ten bezczelny panek istnieje dla koń
cowej hipokryzji, gdyż wszystko co robi poprzed
nio, nieubłaganie ( ... ) znowu do tej obłudy prowa
dzi. Nie dlatego, że lak chciał Moliere. Dlatego, 
że tak chciala historia Wielkość realizmu Molie
re'a polega na tym, że chwyta i kształtuje żywy 
proces historyczny. 

Historia zaś obfituje w nagłe przemiany arysto 
kratycznych libertynów. Reakcja katolicka, ros
nąca w silę i fanatyzm, ich przede wszystkim na
pełni przerażeniem) co przezorniejsi zobaczą już 

w wyobraźni tę zapyloną drogę, którą niedługo 

lrzeba będzie ruszyć tylko z węzełkiem na grzbie
cie poza granice ojczyzny aby unieść zdrową gło
wę. Będą tedy woleli „uprzedzić gniew niebios". 
W lych latach mnożą się głośne „nawrócenia" lu
dzi którzy przed paru laty wywlekali kościotru
py z podziemi, aby z nimi hasać w kośc iel e. Jed
no z tych nawróceń Moliere odczuł bardzo bo
l eśnie na własnej skórze, gdy brat wielkiego Kon
deusza, książę de Conti zmienił się z protektora 
pisarza w prześladowcę. Stronnictwo katolickie, 
zgrupowane wokół królowej - matki, pobożnej 
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Anny Austriaczki, bardzo wrogie Moliere'owi, li
czy sporo takich dewotów świeżo na wróconych. 
Nie ma więc rysy na portrecie wielkiego pana -
libertyna, łajdaka i świętoszka - który dał Mo
liere. Dopiero przy obłudzie ta postać ( ... ) nabie
rała pełni życia. 

Bohdan Korzeniewski: „Sekrety „Don Juana"; 
„Teatr", nr 6, 1950 r. 

Przemiany, jakie w interpretacji życia Don Jua.
na dokonane zostały przez Moliera w stosunku 
do istniejącej wówczas tradycji, a zwłaszcza tek
stu de Maliny, są bardzo charakterystycznym świa
dectwem rozwoju tych koncepcji w filozofii czło
wieka, które· przeciwstawiały się oficjalnym, pa
nującym w opinii publicznej poglądom chrześci

jańskim i kartezjańskim. Utwór de Moliny przed
stawił Don Juana jako bohatera komedii przygód, 
a równocześnie jako główną osobę chrześcijań

skiego moralitetu; łączył przekorne upodobanie 
w grzechu z wiarą w możliwość zbawienia; służba 
szatanowi miała być wybaczona dzięki jednemu 
aktowi skruchy; uwydatniona została - ostatecz
nie - nieodwołalność boskich wyroków. Molier 
natomiast bardzo znacznie skompliko"{ał całą pro
blematykę. tego życia. 

Don Juan Moliera stał się wielką próbą rozszy
frowania różnych rodzajów masek, jakie wkłada
ją ludzie, a równocześnie próbą odnalezienia au
tentycznego człowieka przez pokazanie, jak sta
nowione są granice ludzkiego działania i jak są 
one przekraczane. Gdy w scenie pierwszej Guzm~n 
nie może zrozumieć postępowania Don Juana, 
Sganarel wyjaśnia mu, że nie może tego zrozu
mieć, ponieważ nie wie, „jakim człowiekiem jest 
Don Juan". Pytanie: Jakim jest człowiekiem Don 
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Juan?, staje się od tej pierwszej sceny zasadni
czym problemem utworu, który powraca we wszyst
kich sytuacjach, sytuacjach naruszających po
toczne poglądy o człowieku, o zasadach jego po
stępowania. 

W scenie drugiej Don Juan sam się prezentuje. 
Chce żyć swymi namiętnościami i wie, że wszelka 
próba ich opanowania oznaczałaby martwotę ist
nienia. Wierność i wytrwałość wydają mu się 

śmieszne, a cały urok miłości, a więc życia, zale
ży od tego, by mogła być ona wciąż inna. Tylko 
taka zmiennosc gwarantować może szczerość 

i świeżość ludzkich uczuć. Tak właśnie myśli Don 
Juan żegnając się z Elwirą. 

Gdy w akcie trzecim Sganarel próbuje wybadać, 
czy Don Juan wierzy w Boga, czy wierzy w szata
na, czy wierzy w życie pozagrobowe - nie do
wiaduje się niczego; Don Juan mówi, że wierzy, 
że dwa razy dwa jest cztery i cztery to osiem. 
Wówczas wierny sługa, który nie chce utożsamiać 
religii z arytmetyką, rozpoczyna wykład kartez
jańskiej filozofii o wielkim mechaniżmie świata 

i o „ludzkiej maszynie" wspaniale skomponowa
nej; gdy jednak tak wielbi siebie samego jako isto
tę, która „myśli" i która swą wolą może poruszać 
własne ciało - przewraca się, co rozśmiesza Don 
Juana i pozwala mu wydrwić to „rozumowanie ze 
złamanym nosem". 

Akt piąty rozpoczyna się od wprowadzenia Don 
Juana w masce nawróconego chrześcijanina, de
klarującego pok.utę. Ale informuje on natychmiast 
Sganarela, że jest to tylko „strategia" i że nic się 
w nim nie zmieniło pod wpływem niezwykłego 
wydarzenia z posągiem cmentarnym. „Cóż za czło
wiek!" - wola Sganarel. Ale Don Juan wie, że 

świat jest taki, że wielu ludzi przywdziewa maskę 
„dobrego człowieka", aby osiągać powodzenie 
w życiu. Hipokryzja jest powszechna, a ponieważ 
jest modną wadą, stała się cnotą. I zapowiada swą 
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mową i wielką grę: mianowicie atakując wszyst
kich umacniać będzie powszechną opinię o włas
nej doskonałości, a występując w imieniu niebios 
będz ie mógł znis zczyć bezkarnie wszystkich swych 
wrogów. Sganarel jest przerażony tym planem 
i rozpoczyna swój drugi wykład filozofii, mający 
przywołać Don Juana do rozsądku i skłonić do 
moralnego życia, ale słowa mieszają mu się w us
tach pojęcia wiążą się dziwacznie z pojęciami, 

wnioski zaprzeczają wnioskom. Filozofia ta stara 
się ująć świat jako całość i odnaleźć w tej całości 
miejsce człowieka, ale łat\cuch wywodów zaczyna 
s i ę plątać: piękne słowa prowadzą do dworów, 
dwory do kurtyzan, kurtyzany do mody, moda do 
wyobraźni, wyobraźnia do pojęcia duszy, a dusza 
do Boga w niebie, które jest nad ziemią, a zie
mia nie jest morzem, morze zaś potrzebuje stat
ków itd. 

Ten filozoficzny bełkot nie przekonuje oczywiś
cie Don Juana. Występując w imieniu nieba 
wzbrania się naprawić wyrządzone krzywdy i pod 
maską „dobrego człowieka" próbuje żyć dalej, 
tak jak żył dotychczas. Nie ulega również głoso

wi tajemniczej kobiety, która okazuje się Czasem 
trzymającym kosę i zwiastuje Don Juanowi rychłą 
śmierć. Odrzuca on i to wezwanie do pokuty. 
Wówczas posąg Komandora, któremu Don Juan 
podaje śmiało rękę, strąca go w ogień piekiel
ny. 

Prowadzona w ten sposób akcja utworu uczy
niła z niego pierwszy w literaturze światowej dra
mat o nadczłowieku. Życie Don Juana było prze
ciwstawieniem się wszystkiemu, na czym opiera
ło się jego społeczeństwo: religii, moralności, fi
lozofii. Człowiek ni e miał być wyznaczony przez 
te instancje; miał być człowiekiem przez uwol
nienie się od nich. Takim właśnie człowiekiem był 
Don Joan, i słusznie mówił Sganarel, że aby jego 
czyny zrozumieć, trzeba zrozumieć, jakim był czło-
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wiekiem. Wprawdzie Don Juan ginie w ogniu pie
kielnym, ale Molier pragnął pokazać, że potrafił 

on żyć nie lękając się zjaw, jakimi religijna mi
styfikacja okrywa rzeczywistość; Don Juan żył 

bez lęku aż do samego końca. Równocześnie jego 
życie świadczyło o tym, że można przekraczać 

granice wyznaczone przez opinię publiczną, po
toczne wyobrażenia o uczciwości i honorze, mo
ralny kodeks bogatych i potężnych. Don Juan 
próbował swej siły przeciwstawiając się tej spo
łecznej rzeczywistości i odniósł zwycięstwo: był 

sam przeciw wszystkim, był wolny. Wolności tej 
nie potrafiła okiełznać także i filozofia. Wyrazi
cielem „mądrości" filozoficznej - był w tym 
szczególny zamysł satyryczny Mt?liera - stał się 

w utworze Sganarel, prostoduszny sługa. Dla Don 
Juana cała ta filozofia była pustymi słowami: 

chciał żyć według siebie, nie według filozofii. 
Przekonanie, że człowiek uzyskuje pełnię swe

go człowieczeństwa nie przez podporządkowywa
nie się czemukolwiek, lecz przez odważną reali
zację programu wolności działa"ń wynikających 

bezpośrednio z własnych skłonności i upodoba1i, 
zostało jednak przez Moliera skomplikowane w 
bardzo charakterystyczny sposób: mianowicie 
w akcie piątym kazał on Don Juanowi stosować 
taktykę świętoszka. Stworzył jedyną w swoim 
rodzaju społeczną filozofię hipokryzji. Ukazał, że 

człowiek może najłatwiej uzyskać pożądaną wol
ność przez obłudę; gdy realizacja egoistycznego 
planu życie odbywa się pod maską rzekomej służ
by wielkim ideałom powodenie jej jest zapewnio
ne. Społeczeństwo ludzi jest terenem, na którym 
każdy dąży do własnych korzyści, niszcząc bez
względnie innych; ale ta walka wszystkich ze 
wszystkimi musi odbywać się pod sztandarami 
wielkich haseł. Tylko dzięki temu - głosił Don 
Juan - że gdy występuje się w imieniu niebJ, 

22 

JUAN? KIM JEST DON JUAN? KIM JEST DON JU-

można zniszczyć własnych nieprzyjaciół mobilizu
jąc ogół do świętej wojny przeciwko nim. 

Koncepcja, wedle której tylko życie wolne od 
metafizycznych lęków i społecznych autorytetów, 
życie kierowane własnymi, egoistycznymi popęda
mi jednostki, wyzwolonymi spod kontroli rozu
mu, spełnia postulaty społeczeństwa, była wielkim 
wyzwaniem rzuconym przez Moliera religii i koś
ciołowi, społeczeństwu i jego filozofii. W tym wy
zwaniu był jednak pewien element, który różnił 

molierowską koncepcję człowieka od teorii ra
dykalnego egoizmu istoty ludzkiej. W akcie trze
cim, w scenie z żebrakiem, Don Juan ukazuje nieo
czekiwanie jeszcze inny aspekt swego człowie

czeństwa. Obiecuje żebrakowi sutą jałmużnę za 
wypowiedzenie słów blużnierczych. Gdy jednak 
żebrak odmawia, Don Juan, który drwił z naiw
ności jego pustelniczego życia i bezpłodności mod
litw, daje mu pieniądze „w imię miłości ludzkoś
ci". Co miała znaczyć ta scena? Czy Molier chciał 
wskazać na uczciwość ubogich i sprzedajność moż
nych? Czy chciał przeciwstawić tę szczerość hi
pokryzji świata? Czy przekonać, że są godne sza
cunku nawet przekonania fałszywe i śmieszne, je
śli tylko człowiek gotów jest ponosić ofiary w ich 
obronie? 

Jakkolwiek interpretowaliśmy tę scenę, nie ule
ga wątpliwości że ukazał w niej Molier niezwykłe 
„spotkanie" dwóch ludzi znajdujących się już po
za kręgiem społecznej niewoli; jeden z nich szu
kał wciąż nowych przygód miłosnych i lekcewa
żył obowiązujące konwenanse, drugi był pustelni
kiem i nędzarzem, który żebrał na swe utrzyma
nie. To spotkanie nowoczesnego epikurejczyka 
z potomkiem diogenesowskiej rodziny pozwoliło 
Molierowi odsłonić, na jedną krótką chwilę, ho
ryzont ogólnoludzkiej wspólnoty zaciemniany zaw
sze przez prawa społecznego świata i jego hipo
kryzję. 
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AN? KIM JEST DON JUAN? KIM JEST DON JUAN? 

Jakimże więc człowiekiem jest ostatecznie Don 
Juan, który drwi z religii i dworskiego honoru, 
uwodzi kobiety i zabija ludzi stojących w ich obro
nie i który „dla miłości ludzkości" daje jałmuż
nę biedakowi odmawiającemu wyrzeczenia się 

swej wiary? Czy ma to oznaczać, że Molier wie
rzy!, iż tylko wówczas, gdy wszystkie maski spo
łecznego wyrachowania i społecznej gry spadną 
z ludzi, ukaże się ich prawdziwe i wspólne im 
wszystkim oblicze? Czy sądził, że walka z mas
kami jest tylko pozornie walką prowadzoną przez 
cyników, podczas gdy naprawdę jest to wielka 
wojna o autentycznego człowieka, który swe czło
wieczeństwo oprzeć pragnie na sobie samym, 
wbrew metafizycznym i społecznym instancjom, 
w sposób wolny od lęku i autorytetu? 

Don Juan Moliera stał się więc szczytowym 
osiągnięciem tej koncepcji, która przeciwstawia
jąc się scholastycznej i racjonalistycznej tradycji 
podporządkowywania życia człowieka wymaga
niom metafizyki i rozumu próbowała określać isto
tę człowieka jako tożsamą z jego „namiętnościami' 
i bronić dzięki temu pełnej niezależności jego 
działania od zewnętrznych i wewnętrznych in
stancji dyscyplinujących pragnienia i dążenia jed
nostki. Gdy jednak filozofia sugerowała dopiero 
ten punkt widzenia, i to bardzo ostrożnie, samo 
życie i literatura wykazywały więcej odwagi. Dla
tego mimo wszelkich niedomówień i niejasności 

molierowski Don Juan otwierał nowe perspekty 
wy rozumienia wolności i autentyczności człowie
ka jako istoty wyzwalającej się z rygoryzmu 
wszelkich społecznych wyznaczeń i odnajdują

cej - być może - poza nimi swe człowieczeństwo 
i wspólnotę z innymi ludżmi. 

Bogdan Suchodolski: „Rozwój nowożytnej filozofii 
człowieka" 

PWN, W-wa 1967 r. 
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