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Sufler 

TERESA KASSOWSKA 

ANARCHISTA I PROSTACZEK 

Do Don Juana przylgnęło miano podrywacza wszechczasów. Może jeden 
Casanowa mógłby z nim skutecznie konkurować w dziedzinie zaliczania przy· 
gód miłosnych. Ale jeśli Casanovę nazwać erotomanem-kolekcjonerem, Don 
Juana trzeba by zapisać w poczet erotomanów-filozofów. 

Takim przynajmniej - filozofem właśnie - stworzył Juana Molier. Znakomi· 
temu dramaturgowi nie wystarczy! model dosyć przecież jednostronny, jakim 
byłby Juan-podrywacz, tylko podrywacz. Bo w końcu zaliczanie dam i panie· 
nek na akord świadczy co najwyżej o sprawności organizmu i dobrym zdro· 
wiu; dla autora „Swiętoszka" to było stanowczo za mało. Dlatego jego Don 
Juan ma swoją własną ideologię podrywania. Jest to jednocześnie ideologia 
znacznie wykraczająca poza sprawy damsko-męskie. W języku polityki nazywa 

się ona anarchią. 

Cóż · to jest anarchia i „Słownik wyrazów obcych" tak rzecz formułuje: „Anar· 
chia (gr anarchia) dezorganizacja powstała wskutek braku lub bezsilności 

ośrodków władzy; stan chaosu i nieporządku, bezrząd, rozprężenie". Anar· 
chiczny - znaczy „bezrządny, samowolny". Sztuka Moliera nic nie mówi o 
konkretnej władzy typu politycznego, wobec której Don Juan mógłby zacho· 
wywać się jak anarchista, tzn. walczyć o jej upadek, ale nie po to, by po· 
wołać władzę nową (od tego są rewolucjoniści), lecz po to, by żadnej władzy 
w ogóle nie było. Jest natomiast u Moliera innego rodzaju władza, a nawet 
dwie różne władze, wobec których Don Juan może poczynać sobie jak anar· 
chista (co rzeczywiście czyni). Władzą pierwszą jest Bóg. Władzą drugą -
konwencjonalne normy postępowania ustanowione przez ludzkość. Pierwszy ro
dzaj władzy jest metafizyczny, drugi - racjonalistyczny. Oba te rodzaje wła
dzy są dla Juana okazją do wykazania ich pozorności ,bezradności, bezsilnoś
ci, bezsensu. 

Władzę boską reprezentuje w dramacie posąg Komandora, który bezpośred
nio powoduje śmierć (czyli karę za anarchizm) Don Juana; władzę ludzkich 
konwencji - sługa Sganarel. Pretekstem zaś i okazją do wykazania się okreś
lonym światopoglądem jest sprawa uwodzonych pań; Don Juan bowiem po
stanowił użyć do przeprowadzenia swojego dowodu na bezsilność Boga i 
bezsilność ludzkich norm - właśnie problemu męsko-damskiego, który ucho
dzi tradycyjnie za podstawowy kanon tzw. stosunków międzyludzkich. 

Postępowanie anarchiczne wobec Boga objawiło się w tym, że Juan z zim
ną krwią żenił się z każdą kobietą, na którą miał ochotę, by ją potem dla 
innej bez skrupułów porzucać; sprzeniewierzył się tym sposobem świętemu sa
kramentowi małżeństwa. W stosunku zaś do ludzi - tym, że lekceważył i do
prowadzał do absurdu to, co jest najcharakterystyczniejszym dla człowieka sy
stemem kontaktu ze światem, co umożliwia w ogóle jakikolwiek kontakt -
mianowicie język, a co za tym idzie logiczne postępowanie dowodowe. Przy. 
słuchajmy się rozmowom Juana ze Sganarelem; są to dialogi prowadzone w 
dwóch różnych językach. Sganarel mówi zwykłym, potocznym „normalnym" 
językiem bogobojnego prostaczka, Don Juan - filozoficznym systemem rozu· 
mowania absurdalnego, które - o perfidio - ma wszelkie cechy poprawnoś· 
ci logicznej. I - żeby miara okrucieństwa Don Juana w stosunku do Sgana· 
rei a (czyli: do ludzkości) dopełniła się całkowicie, w, V akcie, w scenie dru· 
giej, pan doprowadza do tego, że sługa wygłasza calkowicie bezsensowną 

orację o nieuchronności wiecznego potępienia osobników pokroju Juana, do· 
prowadzając do skrajności - zupełnie podświadomie - racjonalizm z:lrowego 
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rozsądku: poszczególne zdania są słuszne, pozór logiki jest zachowany, tylko 
- sensu ·za grosz. Tym sposobem zatriumfował anarchizm nad porządkiem, ab· 
surd nad racjonalnością, świat stanął na głowie. 

Ale skoro świat stanął na głowie, skoro Bóg przyzwalał na dziesiątki ślu· 

bów Don Juana, jasnym było, przynajmniej dla Moliera, że taka wizja, będącci 
zwycięstwem podrywacza-filozofa, czyli anarchizmu, na dłuższą metę i przy 
szerszym zastosowaniu grozi po prostu totalnym rozpadem nie tylko czasowo 
uchwalonego porządku konkretnej epoki, ale jakiegokolwiek porządku · wszę

dzie i zawsze. Dlatego anarchista zostanie potępiony, dosięgnie go śmierć, i 
to w samym rozkwicie życia (anar.chiści, podobnie jak rewolucjoniści, przeważnie 
ginęli młodo). W sztuce Moliera wykonawcą wyroku był posąg Komandora, 
reprezentujący Boga, czyli metafizykę. Idea porządku boskiego zwyciężyła w 
tej konkurencji karę ziemską, ludzką, urealnioną w braciach Elwiry, mścicie

lach hańby własnej siostry. Ale na scenie - w finale - pozostaje przecież 

Sganarel, tak przynajmniej ustawił go autor. Czy to coś znaczy - poza fak· 
Iem upominania się sługi o należną mu zapłatę za wierne slużbyt Swiat bo· 
wiem - dzięki śmierci Don Juana - znowu stanął na nogach; tylko on jed_en, 
prostaczek boży, coś stracił. 

Zdumiewająca konkluzja tej sztuki: pan zginął, sługa został pokrzywdzo· 
ny. Wygrana innych osób też problematyczna - jeśli uznać z naszego punktu 
widzenia, że nie samym honorem człowiek żyje. Naprawdę wygrałby zatem tylko 
Bógt A jeśli - dajmy na przykład - Boga też nie mat To co wtedyt Nie 
będzie nikogo, kto by co zyskałt Chyba że ... 

Ale to jest już wtedy sztuka o czym innym. Taką właśnie sztukę „o, czym 
innym" zrobił Giovanni Pampiglione. 

GIOVANNI PAMPIGLIONE 

I 
Donna fugata 
to wioska sycylijska 
otoczona górami kamieniami 
nielatwo się z niej 
wydostać 

w zamku 
żyje stara hiszpańska rodzina 
Tentorio 
która 
za panowania Ferdvnanda 
spokrewnila się 
z palermeńczykami 

TADEUSZ NYCZEK 

li 
M alżeństwo Tentorio 

Don Luig i Donna Stella 

spotkali się 

w końcu XIX wieku 

na kolacji ku czci 

Swiętej Ninfy 

Starczyło kilka godzin 
by Donna Stella 
wielbicielka muzyki 
dostala od Don Luigiego 

„ 

Ili 
wielbiciela ojczvznv 

kamień 

Starczylo kilka miesięcy 

by 

urodzil się 

ich pierwszy 

jedyny syn 

Giovanni 

Gdy nadszedl now11 

mlody wiek 

i Italia 

wezwala na pomoc 

wszystkie swoje dzieci 

Don Luigi 

opuścil Donnafugatę 

i otwarlwszy ramiona 

ruszyl 

bronić ojcz11zn11 
,, 
Wojna się skończy la 

Don Luigi 

powrócil 

do Donnafugaty 

z jednym tylko 

ramieniem 

Podczas 

gdy mały Don Giovanni 

rósl 

rosło 

także milczenie międz11 

Don Luigim 

i Donną Stellą 

Aż pewnego dnia 

ta wielbicielka muz11ki 

uciekła 

ze skrzypkiem z Palermo 

do Ameryki 

.. 
IV 

Don Giovanni 

doróslsz11 

wieku męskiego 

w11rusz11l 

na poszukiwanie 

swojej matki 

Dluga to byla podrót 

i daremna 

Gdy powrócil 

Don Luigi 

teraz general 

bliski królowi 

nie mogąc znieść nikogo 

kto by mu przypominał 

Donnę Stellę 

rozkazal synowi 

ożenić się 

Don Giovanni 

wybral z klasztoru 

prawą kobietę 

która miała mu towarz11szyć 

pośród gór 

Donnafugatu 

Don Giovanni 

i Donna ElviTa 

dostali od Don Luigiego 

prezent 

sługę Sgana 

potomka slug 

Tu kończ11 się historia 

i zaczyna legenda 

którą znają tylko 

nieliczni 

jak wszystko 

ca ukryte jest 

pośród gór 

Donnafugat11 

To śpiewał Checco-Żebrak w roku 1930, w Donnafugacie. 
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MOtl~RE - "Don Giovanni" (scena ostatnia) 

SGANA 

Jak toł To pan w nic nie wierzy i pan chce mimo to uchodzić za porząd· 

nego człowiekał 

DON GIOVANNI 

A czemu nieł Iluż to ludzi uprawia jak ja to rzemiosło i posługuje się tą 

samą maską, aby świat okpiwać. Dzisiaj rzemiosło świętoszka daje największe 

korzyści. Jest to sztuka, w której oszustwo zawsze może liczyć na szacunek. 

Choćby je kto i odkrył, nie ośmieli się pisnąć słówka. Wszystkie inne wy

stępki ludzkie podlegają sądowi opinii, każdemu wolno je głośno potępiać, ale 

obłuda jest występkiem, który własną ręką zatyka gębę całemu światu i cieszy 

się w spokoju absolutną bezkarnością. Obłuda łączy ludzi z tego samego 

stronnictwa w bardzo ścisłe stowarzyszenie. I nawet ci, którzy działają w do· 

brej wierze, których wszyscy znają jako ludzi o szczerych przekonaniach, 

stają się zawsze narzędziem łajdaków. Czy molo, myślisz znam ludzi, 

którzy przy pomocy tego podstępu wyparli się gładko wszystkich grzechów młodo· 

ści, osłonili się jak tarczą płaszczem idei, w tej czcigodnej szacie mogli sobie z 

całą swobodą pozwolić na najgorsze łajdactwa. Cóż stąd, że wszyscy prze· 

zierają ich intrygi, że znają ich jak zły szelągł Mimo to cieszą się powszech· 

nym szacunkiem. Kilka 17okornych pochyleń głowy, jedno westchnienie skru· 

chy i dwa wywrócenia oczu, okupuje w pojęciu świata wszystkie ich występ· 

ki. Ja także chcę się ratować w tym zacisznym schronieniu. Wcale nie myślę 

poniechać moich przyzwyczajeń, postaram się tylko dobrze z nimi ukryć („.) 

A teraz dalej, wyniosę się na sędziego uczynków moich bliźnich, będę dopa 

!rywal się zła u wszystkich, a dobrą opinię będę wydawał tylko sobie. Jeśli 

mnie ktoś choć lekko urazi, nie wybaczę mu nigdy, ale z całą słodyczą będę 

go ściskał nieubłaganą nienawiścią. Uczyniłem się mścicielem krzywd boskich 

i pod tym wygodnym płaszczykiem będę ścigał moich wrogów, będę ich oskar· 

żal o bezbożność, będę przeciw nim judził tych gorliwców, którzy nawet nie 

pytając o co chodzi, wyklną ich publicznie, obrzucą obelgami i skażą na 

wieczne potępienie. Oto jak trzeba korzystać z. głupoty ludzkiej. Oto jak 

człowiek rozumny winien się przystosować do występków swojej epoki. 




