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Don ~u~n nie tylk? szuka szczęścia u dziewczyn, on im daje 
szczęscre - lub nieszczęście, ale co osobliwsze, one nicze
go i.nnego nie pragną; zła by to była dziewczyna, co by nie 
chciała być nieszczęśliwa, żeby choć raz być szczęśliwa 
z Don Juanem. 

S. Kirkegaard 

Beztrosko fruwając od pięknej kobiety do jeszcze pięk
niejszej, rozkoszując się ich czarem aż do upojenia i do 
przesytu, czując się zawsze zawiedzionym w swym wyborze 
i zawsze spodziewając się, że dozna ostatecznego zaspo
kojenia - Don Juan w końcu musiał się czuć znużony 
życiem ziemskim, a ponieważ w ogóle gardził ludźmi, 

zwrócił się wreszcie przeciw wszystkim tym zjawiskom, 
które wydawały mu się w życiu najwyższe, a które go tak 
gorzko zawiodły. Posiadanie kobiety nie było już, dla niego 
zaspokojeniem zmysłów, ale bezwzględną obelgą dla natury 
ludzkiej i dla Stwórcy. Gorzka pogarda dla zwyczajnego 
sposobu życia, ponad który czuł się wyniesiony, szyder
stwo, jakie budzili w nim ludzie, którzy spodziewają się, że 
szczęśliwa miłość, że koronujące ją mieszczańskie stadło 

okaże się spełnieniem tych wyższych pragnień, jakie natura 
złożyła w naszej piersi - doprowadziły go do tego, że 
stworzył sobie okrutną zabawę z łamania, wydrwiwania 
tych żałosnych stworzeń, że wkraczał bez skrupułów tam, 
gdzie istniało takie stadło, i zabierał sobie bez litości 

wszystko, z czego szydził. Każde uwiedzenie ukochanej 
narzeczonej, każde uderzenie łamiące przemocą szczęście 
dwojga kochanków, było dla niego wielkim triumfem nad tą 
potęgą nieprzyjazną, co go unosiła poza te granice i tym 
razem musiał runąć w otchłań. 

E.T.A. Hoffmann 

Don Juan - stanowił ostateczne wcielenie tysiąckrotnych 
prób spełnienia po tysiąckroć nieskutecznego buntu męż
czyzn przeciw własnemu początkowi, przeciw kobiecie 
stanowiącej źródło życia, rozkoszy i wszelkich nieszczęść, 
pod których jarzmem musiała się uginać jego wola. Był on 
ostatecznym wcieleniem odwiecznych dążeń mężczyzny, 
jego walki przeciw łonu, które wydało go na świat i które 
naznacza go koniecznością powrotu do ziemi. Don Juan 
stanowi najwspanialszy bunt miłości zawarty w potędze 
uwodzenia, aż do granic zbrodni. Wyraża on beznadziejną 
wojnę prowadzoną od pierwszego dnia stworzenia. 

S. von Hartenstein 



Bolesław Leśmian 

[ZBLADŁA TWARZ DON 2UANA, 
GDY W ULICZNYM MROKU] 

Zbladła twarz Don żuana, gdy w ulicznym mroku 
Spotkał swój własny pogrzeb, i przynaglił kroku: 
I zatracił różnicę między ciałem w ruchu 
A tym drugim, co legło w trumiennym zaduchu. 

Czuł tożsamość obojga - orszak szedł pośpiesznie, 
A jemu się zdawało, że w miejscu tkwi śmiesznie. 
Czekał, aż uśnie w Bogu, lecz stwierdził naocznie, 
Że Bóg nie jest - noclegiem - i że już nie spocznie. 
Pogardą na śmiertelne odpowiadał dreszcze. 
„$pi snem wiecznym" - szeptano, ale nie spał 

jeszcze. 

Szedł coraz bezpowrotniej - w pozgonnym rozpędzie. 
„$pi snem wiecznym ... " Snu nie ma i nigdy nie będzie I 
A on w świat trosk mogilnych kroczył niewesoło, 
W świat, gdzie pierwszą ułudą jest ostatnie 

tchnienie -

1 zaczęło się nowe - nieznane cierpienie. 
Dzwony jeszcze dzwoniły. Nie słuchał ich wcale. 
Szli ludzie - dotąd żywi... Minął ich niedbale. 
Czczość dzwonów i daremność zrozumiał pogrzebu 
I zmarłymi oczyma przyglądał się niebu. 

W sensie klinicznym oba te symptomy [mianowicie brak poczucia winy sprzężoriy 
bezpośrednio z brakiem lęku] z reguły współwystępują i łącznie znamionują osobowość 
psychopatyczną, tzw. antysocjalną . Wydaje się jednak, iż- niezwykła siła oddziaływania 
postaci Don Juana na potomnych nie wypływa z tego, że charakteryzują ją cechy 
psychopatyczne, lecz z tego, że bohater ich nie ukrywa, tylko w sposób ostentacyjny (nie 
uchybiając jednak przyzwoitym manierom) na każdym kroku je demonstuje. Owa 
pozbawiona jakichkolwiek osłonek demonstracja najbardziej negatywnych cech 
zachowania, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wspomnianej uprzednio obłudy, 

czyni bohatera postacią co najmniej dwuznaczną, która popełniając swe „szelmostwa" 
ukazuje równocześnie ich bezeceństwo. 

Kazimierz Pospiszyl 

Don Juana do tego stopnia przenika duch buntu przeciw wszystkiemu, że aż traci on na 
jednolitości i jednoznaczności. Jest to bunt racjonalisty przeciw przesądom i bunt 
rozsądku przeciw krańcowościom racjonalizmu; bunt przeciw panom i ciemnej masie 
głuptaków, bunt przeciw bigotom i przeciw świętoszkom. 

Edaward Csat6 



( ... ) postacie symboliczne przypominają 'ż.ywe istoty, które 
podlegają przemianom czasów, zmieniają się z nimi, dege
nerują się i dojrzewają, biorąc na siebie rozmaitą jak płomień 
postać namiętności ludzkich, które się w nich odbiły, 
podobnie jak jeziora przyjmują kolor od wędrownych obło
ków, które mkną nad nimi albo zniżają się, żeby pić z nich 
wodę. 

Nietrudno odkryć zasadę, wedle której powinien się 
rozwijać temat w rodzaju Don Juana. Każda nowa epoka 
oznacza zdobycie przez człowieka bardziej skomplikowa
nego i dokładniejszego pojęcia, czym rzeczy są i czym być 
powinny, rzeczywistości i ideału. Więc i tradycyjny temat 
powinien sprostać wymaganiom stawianym przez tę nową, 
bardziej wymagającą świadomość. Jedynie wtedy będzie 
miał sens dla danej epoki i on właśnie - to znaczy sens 
- odróżnia symbol, będący tworem światopoglądowym 
czy estetycznym, od powszednich zdarzeń, z których utkana 
jest egzystencja i które układa się w ciąg po prostu dlatego, 
że następowały jedne po drugich. Trzeba więc w tematach 
symbolicznych widzieć coś całkiem przeciwnego niż wy
twór kaprysu czy też następstwo przypadkowych zdarzeń. 
Są to najwznioślejsze teorematy, jakie wrażliwość ludzka 
zdolna jest odkryć, i każdy element w nich jest potrzebny 
i konieczny dla całości. Dlatego nie należy się dziwić, że 
właśnie wierność zobowiązuje nas niekiedy, abyśmy usu
nęli z tradycji pewne rysy zawadzające, a czasem, abyśmy ją 
obrócili częściowo w jej przeciwieństwo. 

Jose Onega v Gasset 
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Charles Baudelaire 

DON JUAN W PIEKLE 

Kiedy Don Juan zstąpił nad wody wieczyste 
I należnym obolem opłacił Charona. 
Ponury żebrak z okiem dumnym jak Antysten 
Pochwycił wiosła w silne i mściwe ramiona. 

W sukniach rozpiętych i z obwisłymi piersiami 
Kobiety udręczone wiły się gromadą 
I pod czarnymi firmamentami w ślad za nim 
Ciągnęły z wyciem niby wielkie ofiąr stado. 

Sganarel o zapłacie ze śmiechem nadmienił. 
Kiedy Don Ludwik na tych brzegach nieszczęśliwych 
Wskazywał drżącym palcem tłumom błędnych cieni 
Złego syna, co szydził z jego włosów siwych. 

Czysta, chuda Elwira, okryta żałobą, 
Przy małżonku niewiernym i kochanku drżąca 
Błagała go o uśmiech, w którym by na nowo 
Zalśniła pierwszych przysiąg słodycz przejmująca . 

Wyprostowany, w zbroi kamiennej, przy sterze, 
Mąż wyniosły na czarnej wodzie bruzdę znaczył, 

Lecz spokojny bohater, wsparty na rapierze, 
Śledząc za falą, widzieć nic więcej nie raczył. 

Przekład: Mieczysław Jastrun 



Stara hiszpańska legenda o Don Juanie wprowadzona 
została do literatury dopiero w XVll wieku poprzez tragedię 
Tirso de Moliny - El Burlador de Sevilla. Najważniejsze 
literackie wersje historii Don Juana: Antonio de Zamorra, 
El convidado de piedra, Jose de Espronceda, El estudiante 
de Salamance, Jose Zorrilla, Don Juan Tenorio. W wieku 
XVll wątek oparty na legendzie o Don Juanie stał się 

popularny we włoskich teatrach pantomimicznych. Tą 

drogą legenda trafia do Francji, gdzie opracowana zostaje 
w komedii Moliera Dom Juan oule festin de pierre (1665). 
Historię Don Juana opracowują ponadto: Merimee, Les 
Ames du Purgatoire, Dumas, Dom Juan de Manara, Shad
well, The Libertine, Byron, Don Juan, Shaw, Man and 
Superman, Oskar Miłosz, Miguel Manara, Aleksander 
Puszkin, Kamienny Gość, Edmund Rostand, La derniere 
mit de Dom Juan, E.T.A. Hoffman, Don Juan Mozarta 
z librettem Lorenzo da Ponte wg Moliera, Chrystian Grabbe, 
Don Juan und Faust, Ryszard Berwiński , Don Juan Po 
znański, Girolamo Rovetta, Moglie di Don Giovanni, Tade
usz Rittner, Don Juan, Max Frisch, Don Juan, czyli Miłość 
do geometrii, Henry de Montherlant, Don Juan, Tomasz 
Łubieński, Smierć Komandora. 

Jerzy Liebert 

KROKI KOMANDORA (z Aleksandra Błoka) 

Ciężka, szczelna kotara na drzwiach, 
Za oknami - mgły śnieżne, mgły mleczne, 
Cóż zostało z twej swobody niedorzecznej, 
Don Juanie, gdyś poznał strach? 

Przepych sal, chłód i pustka - ścina krew, 
Służba śpi i głucho noc ucieka, 
Z błogich stron, z nieznajoma, skądś z daleka 
Dolatuje koguta śpiew. 

( .............................................................. ) 
Życie - otchłań, obłęd, wir bez dnal 
Na rozprawę wychodź, stary losie! 
I jak echo - triumfalnie i miłośnie -
W odpowiedzi, w śnieżnej mgle, trąbka gra ... 

Przelatuje, bryzgiem świateł tnąc mrok, 
Motor czarny i cichy jak sowa. 
Po komnatach huczy głucho, grzmi miarowo 
Idącego Komandora krok ... 

Drzwi na oścież ... Z lodowatej mgły 
Jak chrapliwy gong zegara brzmi pytanie: 
- Na wieczerze zapraszałeś, Don Juanie? 
Oto masz mnie. Jestem gotów. A ty? 
( ................................................................ ) 
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