


DON JUAN - miody 
szlachcic andaluzyjski, 
Don Juan Tenorio, pięk
ny i zmysłowy, libertyn, 
pożeracz serc i cnót, dum
ny i k/amliwy, zdradliwy 
w przyjaźni, wiarołomny 

w mi/ości, uwodziciel 
i rozpustnik. Postać le
gendarna, bohater hisz
pańskich romansów ludo
wych. By/ nie tylko kobie
ciarzem czy uwodzicie
lem, ale przede wszystkim 
człowiekiem, który sprze
ciwia się aż po śmierć, 
ustalonemu porządkowi 

rzeczy, kładącemu tamy 
jego pragnieniom. Rów
nież i odleglejsza prze
sz/ość znała ów typ 
czi~ zbuntowanego 
przeciw światu, którego 
zwyczaje i osądy starały 
się ograniczyć jego zmys
łowość, jego świętokrad
cze upodabanie w spraw
dzaniu swych możliwości 
ciqgle na nowo.Moral
ność chrześcijańska przez 
potępienie "grzechu cie
lesnego", uczynienie z 
małżeństwa sakramentu 
i rozbudowany system kar 
na tamtym świecie nadała 
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Jut, doprawdy, jakiś lłiewytbunae:.o•y ruok " lnul:.ącym ~ poiądanill. 
Jak Boga kocham, palłie, slys:.alem :.aw.su, te to lłiedobru tanować 

sobie :. lłieba. 
Palże cię licho, dlldkul 

Ocli, cói to :.a c:.lowiek, c6t :.a c:.lowiek I 
Nie, lłie, lłiecli sił dzieje, co clice „. 

temu typowi iście piekiel
ną wielkość. Nic więc 

dziwnego, że najwyższe 

jego wcielenie powstało 
w społeczeństwie, które 
zarazem potępia pragnie
nia i zachęca da nich, 
wśród szlachty Hiszpanii, 
gdzie szala/a inkwizycja 
i gdzie przewalały się bo
gactwa, zdobyte na krań
cach świata przez śmia
łych straceńców. Nie jest 
też przypadkiem, że twór
cą tej postaci, jej imienia 
i legendy, by/ dominika
nin i przeor klasztoru, 
dramatopisarz Tirso de 
Molina. Temat Don Jua
na objawi/ się jako jeden 
z najpłodniejszych w dzie
jach literatury, w sztuce 
muzycznej, w zakresie po
szu.lciwań historycznych, 
psychologicznych i etycz
nych. Pod tym względem 
przewyższy/ nawet Faus
. ta (nazywano go zresztą 
''śródziemnomorskim 

Faustem") . 

Władysław Kopaliński, 

"Słownik mit6w i tradycji kultury", 

PIW 1985. 

Mój Drogi Przyjacielu. 
Pouczasz nas, 7.e życie jest maskaradą, a ta stanowi dla Ciebie 
niewjczerpane źródło konwersacji i dotychczas nie udało się jeszcze 
nikomu poznać Cię naprawdę; każda próba zdemaskowania Ciebie 
kończy się fiaskiem. Cała Twoja działalność polega na utrzymaniu tego 
pr7.ebrania i to Ci się udaje, gdyż Twoja maska jest najbardziej 
:zagadkowa dla wszystkich; jesteś niczym, a jesteś w stałym związku 
z innymi ludźmi, i to, czym jesteś :zawdzięczasz tym właśnie powią:za
niom. Uroczą pastuszkę pozdrawiasz tęsknotą i w tej7.e chwili przybie
rasz maskę z całą uczuciowością paster:za, dostojnego ojca duchownego 
oszukujesz braterskim pocałunkiem itd. Czyż nie wiesz, 7.e w końcu 
nadchodzi północ, kiedy każdy musi odkryć swoje prawdziwe oblicze, 
czy sądzisz, 7.e krótko przed północą będziesz mógł się ulotnić, aby 

uniknąć konieczności zrzucenia maski? Czyżby to nie napawało Cię 
lękiem? Czy umiesz sobie wyobrazić coś straszniejs7.ego od takiego 
zakończenia, w którym Twoja istota rozpadłaby się przybierając 

różnorakie postacie, tak 7.e upodobniłbyś się do demonicznego wojska, 
pr7.ez co zaginęłoby to, co najświętm w człowieku: tajniki jego duszy 
i scalająca moc osobowości? Zaniechaj więc s:zalonej ucieczki, tej 
niszczycielskiej pasji, która w Tobie szaleje, albowiem to właśnie 
stanowi istotę Twoich zamierzeń - Ty chcesz wszystko zniszczyć; chcesz 
w sobie zaspokoić głód wątpienia, pozwalając mu strawić całe istnienie. 
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"'O równowadze między tym, co estetyczne, i tym, co etyczne"', 
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