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„Niech się kwiatki stulą w strachu" 
Andrzej Wanat 

apisać dzisiaj dramat o Don Juanie to 
prawie tyle, co porwać się z motyką na 
słońce. Jeden z największych, bo naj
bardziej pojemnych filozoficznie mitów 
nowożytnej kultury. Taki, który ogar
nia fundamentalne kategorie moralne 

i egzystencjalne. Temat jest wieczny i obrosły wspa
niałą tradycją interpretacyjną. Uświetniony tytu
łami arcydzieł i sławą podejmujących go twórców. 
Dramaty o Don Juanie napisali m. in. Molina, Mol
ier, Goldoni, Heiberg, Grabbe, Puszkin, Lenau, Zo
rilla, Aleksy Tołstoj, Unamuno, Horvath, Frisch, 
Montherlant i Vailland. A jeszcze poemat Byrona, 
eseje Kierkegaarda, Ortegi y Gasseta, Camusa ... I na
de wszystko arcyopera Mozarta! 

Wśród polskich literatów (rzecz to znamienna) mit 
o Don Juanie nie cieszył się szczególnym zaintereso
waniem. Dramat Rittnera, wiersz Lieberta, aluzje do 
eposu Byrona, poematy Słowackiego i Berwińskiego, 
wyraźne nawiązanie w „Bolesławie Śmiałym" Wys
piańskiego to chyba wszystko co istotne. Pisząc 
„śmierć Komandora" Tomasz Łubieński wszedł więc 
na teren, który w literaturze europejskiej jest gęsto 
zaludniony, w polskiej zaś ledwie odwiedzany. Trze
ba o tym wspomnieć koniecznie, żeby już teraz za
znaczyć dość wyjątkowe w naszej dramaturgii miej
sce jego nowej sztuki. Łubieński, _wybitny eseista 
historyczny i autor przynajmniej dwóch wartościo
wych, a zbyt „trudnych" dla naszego leniwego teatru 
dramatów („Zegary", „Koczowisko"), przedstawił się 
tym razem jako pisarz zaskakująco przy wyborze 
tematu odważny. 

Jeśli wnikliwie prześledzić ewolucję mitu o Don 
Juanie, to najważniejsze zmiany w ujmowaniu re
lacji takich jak absolut i jednostka, dobro i zło, na
tura i kultura, wolność i ład, kat i ofiara, zaszłe 
w ostatnich czterech wiekach, pokażą się jak na 
dłoni. Łubieński pisał „Śmierć Komandora" ze świa
domością tej bogatej tradycji, ale nie trawił bez po
trzeby czasu na polemiki ze starszymi wersjami tej 
historii o wielkim uwodzicielu. Bo też nie szło tym 
razem o detale interpretacyjne i szczegółowe moty
wacje czynów Don Juana, ale o konsekwencje ogól
nych przemian historycznych i światopoglądowych, 
które nastąpiły już w naszym stuleciu. 

Kim może być dwudziestowieczny Don Juan- bo
hater epoki, w której czytano Stirnera, Nietzschego 
i de Sade'a, wcielano zaś w życie myśli ich wulgary
zatorów? Co pozostało z tego mitu po cywilizacyj
nych krachach i trzęsieniach ziemi? Na czym polega 
wolność i bunt Don Juana w dobie upadku wartości 
i autorytetów, bezprawia i totalitarnych dążeń? To 
są pytania istotne dla Łubieńskiego . Natomiast sfera 
intencji oraz psychologii bohaterów została przezeń 
ledwie naszkicowana i tym samym powierzona lu
dziom teatru. Mogą oni i muszą wypełniać te miej
sca niedookreślenia, ale przecież nie zmieni to faktu, 

że postaci „Śmierci Komandora" żyją w historii, ska
zane na egzystencję w ramach potężnych i nadal 
sprawnych mechanizmów politycznych. 

W tle nowej sztuki Łubieńskiego należy dostrzec 
przede wszystkim Don Juana Mozarta. Nie jest to 
zresztą trudne, gdyż autor „Śmierci komandora" 
wprowadza do akcji wszystkie postaci z tej opery, 
nawiązuje do schematu fabularnego libretta Lorenza 
da Ponte, bawi się aluzjami (np. Madaminal! - aria 



„~atalog?wa" Leporella) i robi to wszystko świado
i:me. Swiat przedstawiony w „Smierci Komandora' 
Jest bowiem celowo przeciwieństwem rzeczywistości 
Mozarta. Jest to zestawienie karykatury z ideałem 
brzyd_ot~ z uro~ą, wielkości z łajdactwem, współczes~ 
nego i mel:idz~1ego rygoru z dawnym tragicznym ła
de?1'. ~am1ętaJąc. o tym kontraście, zobaczymy wy
raz~~eJ ~potwormałe rysy naszych czasów, bo opera 
odbtJa się w dramacie Łubieńskiego niczym w dia
belskim zwierciadle. 

Don Juan Mozarta istnieje poza historią. Nie ma 
prz~szło~ci ani przyszłości. Jest chwilą, żywiołem 
„wc1elemem genialnej zmysłowości". Zawsze zwycię-

ski, spontaniczny, nieznużony w prowokowaniu świa
t~, uwodzi -:vszystkie napotkane kobiety i jest to dla 
mego czyms zwykłym, powszednim i bezinteresow
nym. Nie upaja się podstępem i przemocą, nie ekscy
tuje_ zazdrością i krzywdą. Operowy Don Juan jest 
- J~k 1:1atura - niewinie amoralny. Don, bohater 
„Sm1erc1 Komandora", jest zły i niemoralny. 

U~o~zi, żeby zniewalać, władać bez :I'eszty innym 
c~łow1e~1em. Upokarza, żeby nasycić się poczuciem 
s1łY:. Bo~, który zadaje, sprawia mu satysfakcję . 
Opar, ktory napotyka, jest dla niego dopingiem. Pod
stępn~, ~łam~iwy i ~yrachowany zbir. Wolność w je
go p0Jęc1u rowna się samowoli. Dobro jest dla niego 
~ym~ z czego może korzystać. Uprawnionym zaś czu
Je ~1ę do wszystkiego. do czego jest zdolny. A więc 
takze do zbrodni, bo wolność Dona \lznacza swobodę 
dla wszelkich instynktów. 

Pojawiły się wyżej treści podobne do myśli de 
Sad~'a. Zbieżności wydają się nieprzypadkowe, ale 
komeczne są zastrzeżenia. W łajdackim nihilizmie 
Dona nie ma śladów rozpaczy i metafizycznego bun-

tu. Nad de Sadem wisiało niebo zbrodnicze i ten fakt 
uprawniał jego wybrańców do zbrodni. W rzeczywis
tości, w której żyje Don, niebo po prostu nie istnieje. 
Bohaterowie de Sade'a oraz innych wielkich bluź
nierców działali w imię ludzkiej suwerenności. Don 
ze „Smierci Komandora" jest funkcjonariuszem tota
litarnego reżimu i pogodzony z faktem tej bezwzględ-

nej zależności z siły faszyzmu czerpie własną moc. 
Gdyby nie strach - podpora faszystowskiej władzy, 
gdyby nie przemoc, znaczyłby pewnie niewiele. 

Więc „niech się kwiatki stulą \V strachu" - tak 
brzmi dewiza Dona, oficera służby specjalnej, który 
w łóżkach uwiedzionych kobiet, słuchając najszczer
szych wyznań, zbiera materiały do raportów o poli
tycznych nastrojach ludności. Jego doniesienia mogą 
sprowadzić na miasto brutalną akcję pacyfikacyjną. 

Erotyka na policyjnej służbie . Don Juan na służ
bowej delegacji. Don Juan, który zabija Komandora 
na rozkaz. Don Juan, który niegdyś szukał prawdy 

o człowieku, a teraz gromadzi informacje do poli
tycznych donosów. Przez całe wieki niezależny filo
zof i buntownik, członkiem siejących strach orga
nizacji. Jakże daleko jesteśmy od Mozartowskiej 
wersji Don Juana. Don ze „Smierci Komandora" jest 
tylko trybem w machinie strachu i niewoli. Jego 
wolność jest żałosną swobodą gończego psa. Spusz
czony ze smyczy, musi powracać do sfory. Jego sa-





mowola wynika z przewagi obozowego strażnika nad 
więżniami, a najbardziej niezwykłe ekscesy są tylko 
nadużyciem przypisanej do stanowiska władzy. Straż
nik nie przestaje być przy tym więźniem totalitarne
go państwa. W tym porządku kat jest zawsze poten
cjalną ofiarą. Don poniesie więc klęskę, kiedy naru-
szy więzienny regulamin. . . . . 

Smierć Komandora" Tomasza Łub1ensk1ego Jest 
obr~zem degeneracji wielkiego mitu w świecie, który 
wypadł z dawnej formy. Nowy ład zakwestionował 
stary, a ustanowił nowe, wyrwane z kulturowe~o 
kontekstu wartości, które zresztą - zależnie od poli
tycznej koniunktury - mogą podlegać wymianie. 
Heroizm jest niemożliwy. Każde dążenie do przekro
czenia narzuconych przez system rygorów, zostanie 
stłumione w zarodku. Możliwa jest tylko odwaga 
umierania i to jedno łączy Dona z jego mitycznymi 
poprzednikami. 

Zinstytucjonalizowany bunt, zmysły na państwo
wej służbie, oprawca niegdyś w heroicznej roli i Ko
mandor, zamordowany przeciwnik reżimu, który po
wraca nie jako duch, ale jako elektrotechniczny 
trick, wymyślony dla zabicia Dona przez jego kole
gów z pracy. Elwira współpracuje z tajną policją. Or
dynans Leppo jest przeniesionym do lżejszej służby 
sierżantem żandarmerii, specjalistą od łamania kości. 
Narzeczony Anny, Ottavio jest przedstawicielem bez
silnej sprawiedliwości, a Masetto i Zerlina są mło
dymi durniami. Jest także Nico (jedyna postać nie 
wywiedziona z Mozarta), nadzorują?Y_ poczyna~ia Do
na tajny reprezentant faszystowskie] władzy, 1 ogłu
piały tłum, bez którego nie może być mowy o dwu
dziestowiecznej rzeczywistości. .. 

Więc „niech się kwiatki stulą w strachu". -
„Miejsce niech będzie włoskie. Czas przed tamtą 
drugą wojną". 

(„TEATR" Nr 10 z 1984 T. fragment 
artykulu „Nowy Don Juan cz11li ze
garek z wodotr11skiem") 

DON JUAN pozbawiony samego siebie 

„Gdy umysl nie jest w stanie pojąć 
metafizycznego znaczenia symbolu, 
symbol bywa rozumiany na plasz
cz11znach coraz wulgarniejszych". 

eśli XIX wiek możemy uznać za wiek ide
ologii, to XX - jest wiekiem „dezideologi
zacji". To, o czym czytamy niemal codzien
nie na tytułowych stronach gazet na Wscho
dzie i Zachodzie - kryzys idei - definicyjnie 
ujmuje Ernst Cassirer: „W wieku XX, wieku 

techniki, rozwija się nowa technika mitu. Nie ma już 
prawdziwego, spontanicznego mitu, jest tylko tech
nika mitu. Sterowanie ideami, a właściwie odpowie
dnio spreparowanymi stereotypami idei". 

W człowieku współczesnym, tak usilnie starają
cym się wyrwać z kręgu codzienności, trwa jednak 
i żyje w swej szczątkowej, okaleczonej formie zde
gradowana mitologia. Każdy z nas bowiem nosi w so
bie „tęsknotę za rajem", za formami istnienia będą
cymi czymś więcej niż doznaniami dającymi się zo
brazować za pomocą słów. 

:tiircea Eliade, jeden z najbardziej wolnych inte
lektów współczesnego świata, napisał: „Człowiek 
współczesny może sobie lekceważyć mitologię , to nie 
zmieni faktu, że będzie nadal karmił się upadłymi 
mitami i zdegradowanymi obrazami. Najstraszliwszy 
kryzys historyczny współczesnego świata - druga 
wojna światowa i wszystko co się z nią wiąże - do
wiódł ostatecznie, że zanik mitów i symboli należy 
do sfery złudzeń. Nawet w najrozpaczliwszej sytua
cji historycznej (w okopach Stalingradu, we wszel
kiego rodzaju obozach koncentracyjnych) ludzie śpie
wali pieśni i słuchali opowieści (nie wahając się pła
cić za nie częścią swych głodowych racji), a opowieści 



owe były jedynie przetworzeniem mitów. ( ... ) Tylko 
od człowieka współczesnego zależy rozbudzenie owe
go bezcennego skarbca obrazów, jakie w sobie nosi, 
rozbudzenie obrazów, aby je kontemplować w ich 
dziedziczności i prze jąć ich posłanie". 

Głęboką, do dziś nie zaleczoną ranę kulturotwór
czemu działaniu mitu, symbolu, zadał faszyzm ope
rując piekielnie zręczną metodą, polegającą na izo
lowaniu poszczególnych idei, radykalnym uniezależ
nieniu ich od tradycji, wydarciu ich z europejskiego, 
całościowego tła, kompletnym oderwaniu ich od czło
wieka. Faszyzm wyniósł idee - nawet te czerpane 
z mitu - ponad prawdę i sumienie, ponad człowieka 
i człowieczeństwo. 

U wielu współczesnych filozofów kultury spoty
kamy tezę, iż obecny kryzys idei, zanik gatunku 
„homo symbolicus", panoszenie się stereotypu, to 
skutek zbrodniczego nadużycia wspomnianych war
tości przez faszyzm. Ratunek przed „totalitaryzmem" 
w traktowaniu swych najgłębszych treści upatrują 
filozofowie kultury w humanizmie, w postawie 
określonej mianem „homo human us", bliskiej anty
cznemu przekonaniu, „iż człowiek jest istotą wszech
rzeczy". 

Zsiadłszy z wysokiego konia filozofii kultury, 
warto zastanowić się nad konsekwencjami spusto
szeń, jakich dokonała zdehumanizowana cywilizacja 
w myśleniu symbolicznym współczesnych. Kolejne 
pokolenia odbiorców sztuki dysponują coraz bardziej 
uproszczoną, zubożoną metodą i zdolnością myślenia 
mitycznego i symbo]icznego, bowiem zunifikowana 
kultura oferuje im, miast znajomości idei, mitu sym
bolu, tradycji - stereotyp. Człowiek współczesny 

nie potrafi dekodować tego, co w sztuce oparte jest 
właśnie na powtarzanych i modyfikowanych odwie
cznych modelach. 

Któż dziś, nie obłożywszy się encyklopediami i le
ksykonami, jest w stanie wychwycić i zinterpreto
wać podstawowe motywy mitologiczne i symboliczne 
„Finnegans Wake" i „Ulissesa" Joyce'a, „Czarodziej
skiej góry" Tomasza Manna, czy chociażby - by nie 
strzelać ze zbyt wielkiej armaty - „Diablego eliksi-

ru", „Piaskuna'', „Majoratu" itp. E. T. A. Hoffmanna. 
A przecież poezja, literatura narracyjna, teatr, sta
nowią formę zachowania - równocześnie przezwy
ciężania ~ myślenia mitycznego i symbolicznego. 
Wśród postaci symbolicznych, motywów, wzorców, 
idei, postaw od wieków nasycających poezję, litera
turę, muzykę, teatr jedno z najbardziej eksponowa
nych miejsc zajmuje Don Juan. Jak powiada Jose 
Ortega y Gasset w swoim „Wprowadzeniu do Don 
Juana" jest on „istotnym i niezastąpionym symbolem 

pewnych zasadniczych niepokojów nurtujących czło
wieka, niezniszczalną kategorią estetyczną i mitem 
tkwiącym głęboko na dnie ludzkiej duszy. Na wspa
niałym firmamencie naszych marzeń i dążeń, obok 
Herkulesa i Heleny, obok Hamleta i Fausta, zajmuje 
swe miejsce Don Juan, rozjaśniając mrok naszej du
szy patetycznymi promieniami mieniącymi się wdzię
kiem i rozpaczą". Nie ma chyba w tych wzniosłych, 
poetyckich stwierdzeniach przesady. Pobieżny nawet 



przegląd historii „wykorzystań" symbolu Don Juana 
w sztuce i literaturze uświadamia powszechność i po
pularność tego tematu. Jednocześnie sposób trans
formacji i interpretacji ideowej warstwy mitu Don 
Juana świadczy o tym, iż motyw ten służy nie tylko 
przedstawieniu gwoli rozrywce gawiedzi fascynują
cej historii „łobuza znad Guadalquiviru". Postać Don 
Juana, czy będzie to Don Juan z XVI-wiecznej ko
medii, czy Don Juan Maxa Frischa z połowy naszego 
stulecia, wymodelowana będzie zawsze na obraz i po
dobieństwo czasów, w których tchnięto w nią po raz 
któryś nowe życie. Ortega y Gasset pisze (w cyto
wanym już eseju): „Gdyby Don Juan rzeczywiście 
był nikim innym, jak zadufanym w sobie, agresyw
nym i rozpustnym zabijaką, to jedyną rzeczą, która 
pozostawałaby nam do zrobienia, byłoby wniesienie 
prośby na policję, aby uwolniono nas od tej figury. 
W powszechnym odczuciu został jednak zupełnie 
inaczej potraktowany. Od czasu kiedy powstała jego 
legenda nie było narodu, nie było epoki literackiej, 
nie było myśliciela, poety, czy wybitnego muzyka, 
któryby nie czuł potrzeby ustosunkowania się do 
naszego niesławnego rodaka". Zgoda. Ale czym może 
być Don Juan końca XX stulecia? Coraz częściej 
sztuka i twórcy dochodzą do wniosku, iż tylko swym 
własnym - jeśli nie zaprzeczeniem, to jedynie cie
niem. Zresztą sam Don Juan, od momentu, w którym 
„zdezideologizowana" epoka usunęła mu grunt spod 

stóp, porywając go na zawsze do piekieł szarosc1 
~ nie może być już sobą. Nie może, lub nie umie. 
Nie umie - bo podobnie jak my, stracił zdolność 
myślenia i odczuwania wartości najwyższych - war
tości wypływających ze świętego skarbca kultury, 
pozostawionego nam tak ufnie w dziedzictwie. 

Mirosław Bujko 

TEMAT DON JUANA W LITERATURZE I MUZYCE 
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S0ren Kierkegaard: Dziennik Uwodziciela, 1841 - 1842 

Christopher W. Gluck: Don Juan, balet-pantomima, 1161 
Giovanni Gazzaniga: Don Giovanni, opera, 1787 
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Piotr Czajkowski: Serenada Don Juana, romans op. 38, 1878 
Aleksander Dargomyżski: Kamienny gość, opera (wg. Pusz-
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Filippo Marchetti: Don Giovanni d' Austria, opera, 1880 
Alfred Kaiser: muzyka do utworu Grabbego, 1896 
Maurycy Moszkowski: Don Juan und Faust, 6 utworów 

op. 56, 1898 
Paul Graener: Don Juans letztes Abenteuer, opera, 1914 
Franco Alfani: Lómbra di Don Giovanni, opera, 1914 
Felice Lattuada: Don Giovanni, opera, 1926 
Karol Szymanowski: Serenada Don Juana, Maski nr 3, 

1914 - 1923 
Eugene Gossens: Don Juan de Manara, opera, 1931 
Herman Reutter: Don Juan und Faust, opera, 1950 
Henri Tomasi: Don Juan de Manara, opera, 1955 
Gian F. Malipiero: Don Giovanni, opera (wg Puszkina), 1963 

zestawienie przygotował 
Mirosław M. Bujko 

Organizator pracy artystycznej 
Janina Kęstowicz 
Sekretarz lilteracki 
Danuta Dąbrowska 
Kie;ownik muzyczny 
Alicja Twardowska 
Sufler 
Halina Friedmann 
Inspicjent 
Jacek Omi.lanowski 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Elżbieta Staręga 
Kiierownik techniczny 
Janusz Ciarkowski 
Kierownik .pracowni perukankiej 
Monika Koczanowicz 
Urszu.ia Tudek 
Brygadier sceny 
Marek Kozłowski 
Swiatło 
Leszek Zgoła, Krzysztof Solczyński 
Kostiumy wykonano .pod k•ierowniotwem 
Genowefy Skrok 
Wincentego Wtulicha 
Kierownik pracowni malarskiej 
Leszek Zalewski 
Kierowrnik pracowni modelarskiej 
Jerzy Zalewicz 
Kierownik pracowni szewskiej 
Władysław Galiński 
Kierownik pracowni stola;rskiej 
Bogdan Markiewicz 
Kier01Wnik pracowni tapicerskiej 
Eugeniusz Nowak 
Kierownik pracowni ślusarskiej 
Piotr Czeczotka 
Aku.siyk 
Zbigniew Ciąćka 

Redakcja programu 
Danuta Dąbrowska 
Opracowanie graficzne 
Michał Braniewski 
Wydawnictwo 
Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy 
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