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KIM JEST DON JUAN? 
CZŁOWIEK BEZ HAMULCA? 

Przystępując do Molierowskiego „Don Juana" 
trzeba się wyzwolić spod sugestii całej - póź

niejszej zwłaszcza - ideologii i literatury „don
żuańskiej", z librettem do opery włączn ie. Don 
Juan, jako „das ewig mannliche", jako ów 
wiecznie odradzający się i wiecznie młody ko
chanek wszystkich kobiet, niewiele ma wspól
nego z utworem Moliera. Donżuaństwo Molie
rowskiego Don Juana jest tylko ubocznym ry 
sem jego charakterystyki, rysem, przejętym 

z poprzedzających go utworów, i bynajmniej nie 
najważniejszym .. . 

Bohater Moliera, mimo że akcja sztuki toczy 
się na Sycylii (wówczas prowincji hiszpańskiej). 
nie ma nic z Hiszpana; to Francuz czystej krwi. 
młody panicz ze dworu. Nie południowa namięt
ność jest też jego bodźcem. To raczej znudzony 
intelektualista, zimny łowca wrażeń, którego 
młoda· krew nie gardzi uściskiem kobiety, ale 
dla którego jest ona przede wszystkim sr:ortem, 
emocją, podnietą znudzenia i próżności oraz 
środkiem do czynienia źle. Wyrwać Elwirę 

z murów klasztoru, aby ją zaraz potem rzucić 

w najobelżywszy sposób; zamącić szczęście ko
chających narzeczonych - wszędzie tu kobiet a 
jest raczej środkiem niż celem ... 
Słowem, widzimy w Don Juanie przejmujący 

obraz tego, czym może stać s'.ę człowiek bez ha
mulca, człowiek, któremu życie dało wszystko 
w ręce bez zasług, bez trudu, nie żądając nicze
go wzamian . Malując wszakże swego młodego 

oanka tak krwawymi rękami, Molier zachował 
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... 

owo bezstronne spo jrzenie artysfy, które ma 
zawsze. W scenie z Piotrusiem lud ma rację, ale 
wielki pan ma wdzięk; pan Niedziela jest po
rządny człowiek, ale idzie na lep śmiesznej 

próżności. Don Juan jest zbrodniarzem, ale 
Sganarel płaskim głupcem i powolnym narzę

dziem jego szelmostw. Don Juan ma wdzięk, 

dużo wdzięku, ma „wielki styl", żywe poczucie 
honoru (mimo iż w bardzo specjalnym rozu
mieniu, owego szlacheckiego honoru, który nie 
wyklucza żadnego łajdactwa); ma odwagę i nie
złomność nawet wobec piekła . 

Tadeusz Zeleński-Boy: Molier, Pisma 
t. XI warszaw a 1957. 

SYMPATYCZNY LIBERTYN? 

Najważniejszym, głębszym podłożem we
wnętrznym rozbieżności Molierowskiego „Don 
Juana" jest dwoista postawa wobec własnego 

bohatera. Uwodziciel niewiele ma pola do popi
su w komedii Mol.iera - jego stosunek do El
wiry znajduje się już w fazie epilogu (chociaż 

Don Juan przelotnie gotów się ocknąć w obli
czu przyszłej mniszki), a jego aktualne zapędy 
miłosne pozostają w kręgu farsy. Rozpustnik 
bowiem zdecydowanie ustąpił miejsca bezbożne
mu kpiarzowi i kusicielowi. Libertynowi temu 
daje autor rysy przewrotnego panka. Czy jed
nak u tego wytwornego obwiesia libertynizm 
myśli jest tylko czymś całkiem powierzchow
nym i podrzędnym, czy służy jedynie jego wy
godzie i poręczać ma bezkarność występku we 
własnym jego przekonaniu? 
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że drwiący sceptycyzm nie jest tylko jednym 
z wielu rysów cynicznego nicponia, ale stanowi 
punkt uczulony i najsilniejszy akcent całej ko
medii, tego dowodzi duet pana i sługi, który 
staje się jej nurtem głównym. 

Z dialogu tego przebija wy.raźnie ton uzna
nia, jeśli nie podziwu, dla brawury myśli, dla 
śmiałka nie cofającego się przed mierzeniem w 
potęgi uznane za najwyższe. 
Czyżby więc powiedzieć należało, że artystycz

ną wymową swego dzieła Molier wspiera i po
dziela krytyczną myśl tego, kogo potępić musi 
za rozwydrzenie moralne? Jest to główny dyle
mat i zasadnicza trudność, ja.ką nastręcza kome
dia o Don Juanie, zwłaszcza, gdy idzie o jej 
realizację teatralną. Inscenizator bowiem powi
nien dać widzowi konsekwentną koncepcję ca
łc ści i wywieść na scenę przekonywujące po
stacie ludzkie, a nie ilustrować wątpliwości 

i ukazywać rozbieżne drogi, co może silnie po
ciągnąć krytyka pochłoniętego analizą proble
matyki literackiej. 

I tutaj właśnie występuje przeciwieństwo nie 
do uniknięcia: podkreślenie z całą siłą elementów 
krytyki społecznej i skupienie światła na bez
karnych wybrykach wielkiego pana stawia w 
ich rzędzie lub przynajmniej w ich cieniu za
pędy jego myśli, a znów próba nadania tym 
atakom wartości zdecydowanie pozytywnej każe 
uczuciową i intelektualną sympatią przesłonić 

objawy rozkładu, dotykające nie tylko jedno
stkę, ale całą klasę społeczną. 

Mieczysław Brahmer: Uwagt o Don Juanie, 
Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa 1950. 

Don Juan - Jean Vilar 

ROZCZAROWANY 
MĘDRZEC? 

Don Juan Vilara nie jest lekkomyślnym, zde
moralizowanym paniątkiem, jest mężczyzną doj
dojrzałym, panującym nad światem swych uczuć 
i myśli, w pełni świadomym tego, co robi, peł
nym skrywanego gniewu, że jego mądrość, jego 
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niezależność intelektualna, jego konsekwentny, 
otwarcie głoszony bunt uczyniły go samotnym, 
przeciwstawiły go całemu światu głupców i hi
pokrytów, któremu się nie poddać - to zna
czy zginąć . Nastąpiło więc odwrócenie tradycyj
nej interpretacji: Don Juan nie dlatego głosi 

ateistyczną filozofię, by usprawiedliwić swe po
stępki, lecz przeciwnie, postępuje tak dlatego, 
aby być w zgodzie z tym, co myśli: że natural
ne skłonności ludzkie, miłość, która nie trwa 
długo, radość z pięknego ciała i sukcesów - to 
są sprawy dobre, godne pochwały, pełne war
tości; że skłonności naturalne istnieją rzeczy
wiście, każdy im ulega, odczuwa je, zna je z 
własnego i cudzego, powszechnego, doświadcze

nia; że jest więc rzeczą słuszną dawać im wy
raz, usprawiedliwić je, otwarcie się do nich przy
znawać i żyć w praktyce wedle nich; że mornl
ność religijna, oficjalna mornlność, która potę
pia takie stanowisko, która usiłuje zdusić i zdep
tać naturalne skłonności człowiecze, ma w grun
cie rzeczy na widoku tylko określony i płaski 

interes; że sankcje, jakimi się posługuje, kara 
niebios, gniew Boży - to nonsens; że powszech
ne hipokryzje, dwulicowość, rozbrat między 

tym, co się głosi, a tym, jak się postępuje, tu 
właśnie mają swe źródło. Ale interpretacja Jean 
Vilara prowadzi jeszcze dalej: jego Don Juan 
zdaje się widzieć i rozumieć nie tylko to, że ot
wartość i szczerość czyni go samotnym wrogiem 
głupców i hipokrytów, .ale i to, że jego postępo
wanie zgodne z przekonaniami stawia nieraz 
związanych z nim ludzi w sytuacji, którą -
ulegając prawom tego źle u-rządzonego świata -
uważają jednak za krzywdzącą. Tutaj libertyń
ska, a więc przede wszystkim krytyczna i ne
gatywna, buntownicza myśl Don Juana zatrzy
muje się, tej przeszkody przebić nie potrafi i 
stąd jakaś gorycz w jego słowach i gestach, ja
kiś smutny ton w jego rozmowach, jakaś bez
nadziejność w niezłomnym i do końca wytrwa
łym uporze. 
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Jerzy Adamski: Teoria k!apy teatralnej, 
Kraków 1969. 
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CZŁOWIEK? 

ABSURDALNY 

Czy Don Juan jest smutny? To nie jest praw
dopodobne. Mógłbym - odwołać się do kronik. 
Ten śmiech, nieustraszona zuchwałość, igraszki 
i zamiłowanie do teatru; wszystko jest w nim 
jasne i radosne. Każda zdrowa istota chce się 

zwielokrotnić. Tak i Don Juan. To jeszcze nie 
wszystko: ludzie mają powody do smutku: nie 
wiedzą albo mają nadzieję . Don Juan wie i nie 
ma nadziei. Przypomina artystów, którzy znają 
swoje granice, nie przekraczają ich nigdy i w 
tym kruchym interwale, gdzie potrafili się u
trzymać, mają cudowną łatwość mistrzów. I to 
właśnie jest geniusz: inteligencja, która pozna
ła swoje granice. Aż do granicy fizycznej śmier
ci Don Juan ignoruje smutek. Od chwili, kiedy 
już wie, śmiech jego rozbrzmiewa i każe wszyst
ko przebaczyć. Był smutny, kiedy jeszcze m:ał 

nadzieję ... 
Chce widzieć jasno. Nazywamy miłością to, 

co nas wiąże z pewnymi istotami tylko przez 
odniesienie do sposobu widzenia kolektywnego, 
za który odpowiedzialne są książki i legendy. 
Ale z miłości znam tylko mieszaninę pożądania. 
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czułości i zrozumienia, które mnie z kimś wią 

że. To połączenie jest inne dla każdego. Nie 
mam prawa nazywać wszystkich doświadczeń 

tym samym imieniem. To uwalnia od prowa
dzenia ich przy pomocy tych samych gestów . 
Człowiek absurdalny raz jeszcze zwielokratnia, 
czego nie może zjednoczyć. W ten sposób odkry
wa nowy- sposób życia, który wyzwala go przy
najmniej w tym samym stopniu, w jakim wyz
wala tvch. którzy sie do niego zbliżyli. 

Albert Camus: Mit Syz?Jfa ml~ 

Scena z „Don Juana", rys. Brissart'a 

CZŁOWIEK WOLNY ? 

„Don Juan" Moliera stał się wielką P'róbą roz
szyfrowania różnych rodzajów masek, jakie 
wkładają ludzie, a równocześnie próbą odnale
zienia autentycznego człowieka przez pokazanie , 
jak stanowione są granice ludzkiego działania 
i jak są one przekraczane„. Życie Don Juana 
było przeciwstawieniem się wszystkiemu, na 
czym opierałó się jego społeczeństwo: religii , 
moralności, filozofii. Człowiek nie miał być wy
znaczony przez te instancje; miał być człowie

kiem przez uwolnienie się od nich. Takim właś
nie człowiekiem był Don Juan i słusznie mówił 
Sganarel, że aby jego czyny zrozumieć, trzeba 
zrozumieć, jakim był człowiekiem. Wprawdzie 
Don Juan ginie w ogniu piekielnym, ale Molier 
prngnął pokazać, że potrafi on żyć nie lękając 
się zjaw, jakimi religijna mistyfikacja okrywa 
rzeczywistość; Don Juan żył bez lęku do sa
mego końca. Równocześnie jego życie świadczy
ło o tym, że można przekraczać granice wyzna
czone przez opinię publiczną, potoczne wyobra
żenie o uczciwości i honorze, moralny kodeks 
bogatych i potężnych. Don Juan próbował swej 
s iły prz.eciwstawiając się tej społecznej rzeczy
wistości i odniósł zwycięstwo: był sam przeciw 
wszystkim, był wolny. Wolności tej nie potrafi
ła okiełznać także i filozofia. Wyrazicielem „mą
drości" filozoficznej - był w tym szczególny 
zamysł satyryczny Moliera - stał się w utwo
rze Sganarel, prostoduszny sługa. Dla Don Jua
na cala ta filozofia była pustymi słowami: chciał 
żyć według siebie, nie według filozofii. 

Przekonanie, że człowiek uzyskuje pełnię swe
go człowieczeństwa nie przez podporządkowanie 
się czemukolwiek, lecz przez odważną realizację 
programu wolności działań wynikających bez
pośrednio z własnych skłonności i upodobań, 

zostało jednak przez Moliera skomplikowane w 
bardzo charakterystyczny sposób: mianow1c1e 
w akcie piątym kazał on Don Juanowi stosować 
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taktykę świętoszka. Stworzył jedyną w swoim 
rodzaju społeczną filozofię hipokryzji. Ukazał, że 
człowiek może najłatwiej uzyskać pożądną wol
ność przez obłudę; gdy realizacja egoistycznego 
planu życia odbywa się pod maską rzekomej 
służby wielkim ideałom, powodzenie jej jest za
pewnione. Społeczeństwo ludzi jest terenem, na 
którym każdy dąży do własnych korzyści, nisz
cząc bezwzględnie innych; ale ta walka wszyst
kich ze wszystkimi musi odbywać się pod 
sztandarami wielkich haseł. Tylko dzięki temu -
głosił Don Juan - że występuje się w imieniu 
nieba, można zniszczyć własnych nieprzyjaciół 

mobilizując ogół do świętej wojny przeciwko 
nim. Właśnie w ten sposób człowiek mądry ko
rzysta z „ludzkich słabości" i „przystosowuje się 
do wad swego wieku". 

Bohdan Suchodolski: Rozwój nowożytnej 
filozofii cztowieka, Warszawa 1967. 

CZŁOWIEK WALCZĄCY 
Z OBŁUDĄ ŚWIATA? 

Krytycy mieszczańscy z przełomu wieku, ura
biający dotychczas nasze poglądy na Moliera, 
nie kryli wcale niechęci, jaką budziła w nich 
postać Don Juana. Wydawał im się postacią nie
wykończoną i przez to zagadkową. Wielki pan -
powiadali - i łajdak, zgoda, ale dlaczego jesz
cze na dobitkę złego obłudnik? Czy dlatego, że 
Molier wrze wówczas cały od pasji polemicz
nej? Ten rys charakteru Don Juana jest tak 
przypadkowy, że aż zaskakuje. 
Odwracając zarzuty, można by powiedzieć z 
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większą słusznością, że ten bezczelny panek ist
nieje dla hipokryzji V aktu, gdyż wszystko, co 
robi poprzednio, nieubłaganie go do niej prowa
dzi. Nie dlatego, że tak chciał Molier. Dlatego, 
że tak chciała historia. 

Nie ma więc rysy na tym portrecie wielkiego 
pana, który dał tu Molier, wierny zasadzie wy
głoszonej w „Krytyce szkoły żon": „Kiedy malu
jecie ludzi, malujcie ich wedle natury. Portrety 
muszą być podobne; nie dokonaliście niczego, 
jeśli nie daliście w nich poznać ludzi waszego 
wieku". Portret wielkiego pana, zarazem liber
tyna, łotra i obłudnika jest przerażająco podob
ny. Trzeba się tylko zd umiewać odwadze Mo
liera, że ośmielił się go namalować. 

Bohdan Korzeniewski : Se'<:retu Don Jucma 
,.Teatr" nr 6, 1950. 

Wśród inscenizatorów molierowskiego „Don 
Juana" Bohdan Korzeniowski zajmuje z pew
nością miejsce sz·czególne. Już choćby z tego 
względu, że w ciągu dwunastu lat wystawia go 
po raz czwarty. Tym razem na scenie Teatru 
im. Słowackiego w Krakowie. Rzadki to wypa
dek. Swiadczy o uporze i o wyjątkowym przy
wiązaniu do dzieła Moliera, które tak bardzo na 
to zasługuje„. 

Wielka, pasjonująca komedia Moliera nie jest 
historią o uwodzicielu. Sprawy miłosne nie zaj
mują tam wiele miejsca. Polski inscenizator 
ukazał „Don Juana" w perspektywie polemicz
nej i filozoficznej , a perspektywa ta otrzymała 
wymiar i zasięg zarówno historyczny, jak i 
współczesny. W tym ujęciu „Don Juan" wywo
dzi się w prostej linii ze „Swiętoszka". Jest na
stępnym i zwielokrotnionym aktem walki z groź
nym systemem epoki, z obłudą jako zjawiskiem 
społecznym, jako sposobem działania i metodą 
życiową. Wielka scena przemiany bohatera w 
obłudni.ka, jego pochwała obłudy, otwarcie wy
jaśniająca przeraźliwy i groźny mechanizm sy
stemu, byłaby tedy kluczową dla utworu„. 
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Don Juan jest mądry. Widzi więcej i lepiej 
od innych. Nie jest sprawą najważniejszą, czy 
postępuje źle, czy dobrze. Sztuka do chwili po
jawienia się sprawy obłudy nie ma być kome
dią dydaktyczną. Ma stwierdzać określone praw
dy. Don Juan jest być może złym człowiekiem 
ale postępuje otwarcie, zgodnie ze swymi prze
konaniami i ze swoim światopoglądem. Działa 

na własny rachunek. Powiada, że sam będzie 

s ię liczył z niebem, bez pośredników. Jest wier
ny sobie i uczciwy wobec siebie. Przyjmuje róż
ne doświadczenia, także i doświadczenie z Że
brakiem. Nie zawsze postępuje wobec innych źl e 

i nikczemnie. W scenie z rozbójnikami broni 
słabszego, który jest w dodatku jego osobistym 
wrogiem. Wytrzymuje próbę z groźbami świata 
nadprzyrodzonego - zasiada śmiało do uczty z 
posągiem. Jest oczywiście cyniczny, ale szczery. 
Tego świat nie może mu wybaczyć. Don Juan 
spostrzega, że wiedzie mu się coraz gorzej. Jest 
przy tym samotny. 
Więc postanawia przywdziać wygodny, opor

tunistyczny strój obłudnika. Jest w tym jego 
akcie świadome, intelektualne podsumowanie 
doświadczeń, jest wypływający z gorzkiej wie
dzy o świecie podszept autora . Przedtem Don 
Juan narażał się na różne nieprzyjemności, gro
ziły mu kary. Teraz będzie całkowicie bezkarny. 
choćby robił to samo co przedtem. Więcej: na
tychmiast znajdzie obrońców i popleczników. 
Tak doprowadził Molier swego bohatera do me
tamorfozy w świętoszka. Ale to właśnie jest naj
większym łotrostwem Don Juana, największą 

jego winą. Tego jednego autor nie może, nie 
chce mu darować. Spala Don Juana ogniem 
piekielnym. Spala go w piekle teatralnym i 
umownym, w które naprawdę nie wierzy. Gdy
by niebo tak karało Don Juanów, n ie byłoby 

w jego świecie obłudników. Nie byłoby świę

toszków. 
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Andrzej Władysław Kra!: „Don J1tan'" po ra;;; 
czwn.rty ,.Teatr" nr 16, 1962. 



WYPOWIEDZI AKTORÓW 
PODCZAS PRÓB 
„DON JUANA" 

Chcąc właściwie odczytać i zinterpretować 

sztukę, należy chyba wyjść od postaci Koman
dora, a właściwie od kwestii Don Juana: .„ „Czyż 

nie dość dobrze go zabiłem?" ... Czytana powierz
chownie i dosłownie stanowić może jedynie dow
cip, zawiera ona jednak głębszy i chyba istotny 
sens. Don Juan popełnił zbrodnię, ale ma wątpi

wości, czy usunięcie samego ciała rozwiązuje 

r roblem . Może to analogia mało precyzyjna , ale 
podobnie jak ludzie zamęczyli Chrystusa, by po
tem w niego uwierzyć i czcić, tak Don Juan, w 
swej podświadomości, ma własnego pr()roka. 
Jest nim Komandor. Tym dobitniej nasuwa mi 
się to, w koncepcji utrzymanie Komandora p.rzez 
cały czas trwania akcji. Komandor to wyrzut 
sumienia Don Juana i jednocześnie inspirator 
jego poczynań. Tylko dlatego zbuntowany Don 
Juan, który ma w sobie dużo ze współczesnego 
hippisa (jestem w ~.tan i2 to udowodnić), musi 
mieć swojego idola. Z dotychczasowej dyskusji 
wynikło , że Don Juan to postać negatywna. Nie! 
To jedyny prawdziwy człowiek, którym rządzą 

nieskrępowane prawa natury. Cała reszta, bez 
wyjątku, to postaci negatywne. Molier darzy 
swego bohatera ogromną sympati ą. Ta właśnie 
sympatia powoduje, że Don Juana nie wykańcza 
w pojedynku, pojawiający się troszkę deus ex 
machina, pseudopozytywniak Don Karlos, tylko 
siły nadprzyrodzone, bo tak głosi legenda, w 
którą wierzą tylko grzeczne dzieci . Don Juan 
ginie, bo i tak się n ie pomieści w ciasnym kon
wenansie współczesnego sobie świata . Ale, może 
za dwadzieścia lat, dobra wróżka odczaruje go 
z powrotem? No, i odczarowała. Wielu mamy 
dziś Don Juanów. Niejeden z nas, gdyby miał 

więcej odwagi, robiłby to samo. 
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Powiedzmy, że Don Juan reprezentuje młode
go zbuntowanego atakując wszystkie ustalone i 
powszechnie przyjęte normy etyczne. Powiedz
my, że Sganarel podporządkowany tym normom 
ulega pewnego rodzaju fascynacji rodzajem 
buntu swego pana. I chyba właśnie dlatego on 
podejmuje rękawicę. On staje się głównym ob
rońcą ustalonych praw. Przegrywają obaj. Ale 
przegrana Don Juana jest bardziej pompatycz
na, poprzedzona sądem, oceną. Don Juan musi 
zginąć według mojego niezłomnego przekonania, 
dlatego że burzył nie tworząc wzamian. 

1) Don Juan - jako człowiek współczesny 
2) Rzecz o życiu i śmierci 

a) jakie jest to życie i jak należy je prze
żyć, aby nie bać się śmierci, aby nie stało 
się natarczywym powracaniem lęku przed 
nią, 

b) witalizm w najpełniejszej formie, 
c) eksponowanie miłości (nigdy nie zaspoko

jona i niespełniona w sensie uczuciowym), 
d) ciągły niepokój, który gna do nowych po-' 

szukiwań , 

e) przewartościowanie idei. 
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Don Juan to łajdak i wielki pan ze świato

wym znakiem jakości, mistrz konwenansu, zna
jący doskonale walory swojej męskości. Piękny 
mężczyzna, sympatyczny i uroczy, a jakże cy
niczny. Wyobrażam go sobie jako młodego Ame
rykanina, syna milioner a ruszającego w mundu
rze oficerskim na podbój świata (lat około 40). 
To świetny aktor o fascynującej osobowości , a 
może też cierpiący na kompleks Edypa. Takiego 
mężczyzny nie ma i dlatego nie wystawiłabym 

Don Juana, skoro go nie ma. 

„Don Juan" to świadoma walka jednostki ze 
światem, jego ustalonym porządkiem, prowadzą
ca w konsekwencji do zguby w imię własnej , 

konsekwentnej postawy. 

Wydaje mi się , że z aktorskiego punktu wi
dzenia najkorzystniej by ło by rozwiązać sprawę 

Don Juana rysując go jako mężczyznę o zdecy
dowanych warunkach zewnętrznych , postaw ne
go, żywiołowego , wzbudzającego respekt, zainte
resowanie współczesnego widza, a w szczegól 
ności kobiet. Dla takiego ubarwienia zakłada m, 
iż można by zrezygnować z podkreślenia jego 
dosyć oklepane j filozofii na rzeci: zawsze chwyt-
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nego uwspółcześnienia postaci, rozbudowania jej 
do granic dzisiejszego poszukiwacza wrażeń, łaj
daka o nienagannych manierach; eleganckiego 
pana np. żującego gumę do żucia i słuchającego 
chętnie dobrej muzyki we wszystkich gatunkach, 
a równocześnie wystarczająco bogatego aby móc 
sobie w życiu pozwolić na brak skrupułów. Ta
ka konf.rontacja klasycznego motywu ze współ
czesnością (charakterystyczna i oryginalnie do
zowana np. w filmach Bunuela) wydaje mi się 

być jedną z możliwości dla naszego spektaklu. 

Sztuka o: 

1) odwiecznym konflikcie i dramacie ludzkim, 
niemożliwości poznania do końca prawdy i 
rzeczy, 

2) o bezkompromisowości, 
3) o dążeniu do stwarzania czegoś doskonalsze

go (mogą to być np. normy prawne, etyczne 
itp.), 

4) o sile umysłu i bezsile człowieka w pokony
waniu głupoty i tępoty ludzkiej, 

5) o apelowaniu do wrażliwości ludzkiej na 
wszystko co nas otacza, 

6) o tragedii umysłu próbującego zmienić coś 

na tym świecie w pojedynkę, 
7) sztuka o miłości w tym sensie w jakim mi

łość jest jednym z elementów nieziszczalnej 
doskonałości, 

8) widz śmiejący się z Don Juana jest konfor
mistą - współczesny widz powinien się dob
rze bawić . 
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Wydaje mi się, że w „Don Juanie" istnieje 
wyraźny podział między postawą tytułowego 

bohatera, no,sici'ela fiirto-kopula.cyjno-spor~ owo

-hazardowych idei a postawami pozostałych po
staci sztuki ze Sganarelem na czele. Ktoś po
wiedział, że w Don Juanie piękne i interesują

ce jest to, iż dąży on do zmiany partnerek, od
krywania w:::iąż nowego piękna w coraz to no
wych kobietach, że przecież w każdym z n3s -
mężczyzn istnieją utajone chęci posiadania co.raz 
nowych partnerek. Ma to być atawizm poliga
miczny, a przykład sam mówiący. Ale stop. Czy 
dlatego, że w każdym z nas istnieje chęć po
siadania nieosiągalnych w danej chwili dóbr 
materialnych powinniśmy je zdobywać za wszel
ką cenę . Nawet za cenę nieprawnego ich przy
właszczenia„. 

Don Juanowi przeciwstawia Molier wszystkie 
pozostałe postaci sztuki łącznie ze Sganarelem 
i Komandorem . Ten świat jest pełen ludzkich 
słabostek ale jest normalny, niezwichrowany. 
Ludzie drugiego obozu postępują i myślą pra
widłowo. Bohater na drodze życia spotykając się 
z ciągle nowymi ludźmi z przeciwnego obozu 
ma możność zrewidowania swej postawy, jednak 
nie czyni tego, mało - świadomie jakgdyby dą
ży do katastrofy, zacietrzewiony w swych po
czynaniach i dążeniach. W uproszczeniu „Don 
Juan" to walka prawidłowości z nieprawidło

wościami, dobrego ze złem. W problematyce 
utworu widzę tu coś ze średniowiecznego mora
litetu (zwycięża dobro,' zło zostaje ukarane). Sga
narel jako najbliższy towarzysz swego pana jest 
w swym wyrazie najpoważniejszą szansą Don 
Juana, najwidoczniejszym drogowskazem w mgle 
zaślepienia na zejście ze śliskiej drogi seksualne
go hazardzisty. Dla tego fa trlnego rozkcszniacz
·ka Sganarel to jedno z narzędzi bardzo pomocne 
przy zdobywaniu kolejnych kobiet. Sganarel to 
wyraziciel ogromnych mądrości ludowych, to 
zdrowie. Zmurszały jest bohater, zmurszały choć 
młody . 
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KIM JEST DON JUAN? 

Jest wrażliwy, inteligentny, logicznie myślący. 
Pragnął chłonąć piękno i witalność świata w lu
dziach szukał prawdy i autentyzmu. Nie 'intere
sowały go maski nakładane na co dzień, drażniły 
układy i konwencje, grzeczna stereotypowość 

myślenia i postępowania. Chciał kierować się 

swoją wewnętrzną prawdą, odnajdywać w oto
cze:-ii u to, co szczerze autentyczne. Kobiety w je
go życiu to kolejne fascynacje pięknem, próby 
nawiązania niekłamanego kontaktu na najintym
niejszej, a więc najbardziej ukrywanej płasz

czyżniP. „Mni::: piqkncść porywa, wszędzie gdziP
kolwiek ją spotkam ulegam gwałtowności z jaką 
nas pociąga '', „Ja byłbym zdolny pokochać całą 
ziemię" - mówi w pierwszej scenie sztuki. Wie
rzył, że ludzie są tak bogaci jak on, że odwza
jemn:ą jego „wychylenie" do świata i jak natura 
szczodrze odkryją swe bogactwa. Wielokrotn!e 
doznał porażki , zderzał się z barierą masek, 
konwencji moralnych i społecznych, utartych 
l!Orm, spoza których rzadko ukazywała się praw
c17iwa tw3rz c7Jow:ecza. Ludzie, u których szu.kał 

zrozumienia zawiedli. Don Juan buntował się, 

a tunt ten przejawiał się przekorą prowadzącą 

do okrucieństwa i ciągłym prowokowaniem 
wszystkich. Nie do końca udał się też ekspery
ment zmiany świata na żywym obiekcie - na 
Sganarelu. Sganarel musi bowiem w coś wierzyć, 
podporządkować się czemuś lub komuś. Odruchy 
prawdy, które budzą się w n:m pod wpływem 
działań Don Juana są tłumione najpotężniejszym 
z lęków - strachem przed ogniem piekielnym. 

A więc człowiek tragiczny, zaś tragizm ten po
tęguje świadomość, że konsekwentnie realizowa
ny, programowy bunt przeciwko wszelkim kon
wencjom tworzy nową konwencję - konwencję 

tuntu, która zewnętrznie powielana rodzi mane
kiny jego idei, takie jak jego satelici - Pyskacz 
i Stokrotka. 
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W tym właśnie m1eiscu zaczyna się tragiko
media o Don Juanie i taki jest Don Juan w 
chwili pojawienia się na scenie. Wie już, że mu si 
odejść, bo przegrał swój pomysł na życie. P ozo
staje mu jeszcze jedna prowok acj a - zaatako
wanie „nieba", najwyższego bóstwa tego, z czym 
walczy. P rzychodzi więc do posągu Komandora 
- do person ifikacji i idola konwencji, aby do
konać tu ostatnich obrachunków ze światem , 

któremu stereotypom poddać się nie chce, zaś 
zmienić go nie zdoła. Jesteśmy zatem świadkami 
„końcówki" Don Juana, gdzie kole jno spotykani 
ludzie utwierdzają tylko jego decyzję . Don Juan 
może jeszcze zaaranżować „ostatnią wieczerzę" 

z Komandorem, w któr ej sam świadomie zostaje 
ofiarą. Może raz jeszcze światu, „gdzie obłuda 
stała się rzem iosłem, a nawet sztuką", rzucić 

prawdy o jego nieprawdzie i codziennym małym 
konformizmie. Może jeszcze sprowokować włas 

ną śmierć . 

P ozostanie tragiczny Sganarel, zawieszony mię
dzy tak rozumianym donżuanizmem a konwen
cjonalizmem. Pozostaną satelic i - P yskacz i Sto
krotk a. To oni powielać będą teraz najbardziej 
zewnętrzny , odarty z prawdy „donżuanizm". 
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