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Z zachwytem publiczność przyjęła to ob
jawienie uniwersalności molierowskiego ko
mizmu, tej sztuki łączenia komizmu najde
likatniejszego - komizmu właściwego muzyce 
kameralnej - z najbardziej grubiańską farsą, 
przedzielonego przy tym małymi interludiami 
wybornie poważnymi, nie mającymi równych 
sobie w świecie. 

Bertolt Brecht 

To Molier uczynił Don Juana sławnym na 
cały świat. To dzięki niemu, Molierowi, boha
ter ten zaprząta od dawna umysły, i za jego 
też przyczyną zajmuje nas dzisiaj. Tym co 
niepokoi i pasjonuje ludzkość są bowiem na
rodziny i objawienie się bogów, świętych i bo
haterów. 

Louis Jouvet 

Ta komedia nie jest dramatem miłości. To 
właściwie wielka dysputa, którą wśród ro
mantycznych wydarzeń prowadzą pan i słu
ga, a do której od czasu do czasu sam Mo
lier dorzuci swoje ważkie słowo. Odznacza 
się ono, gdy godzi w wielkiego pana jego 
czasów, taką bezprzykładną odwagą, że bu
dzi najwyższy szacunek. 

Bohdan Korzeniewski 

Niech grom spali Moliera! 

Molier pogrążył się w studiach nad legendami Hisz
panii. Kłócąc się z żoną, chrypiąc i kaszląc, przesiadywał 
nad fo l iałami w swoim gabinecie i gryzmolił. Postać wspa
niałego uwodziciela, Don Juana Tenorio, która zarysowała 
mu się w czasie bezsennych nocy, poci ągała go. Prze
czytał sztukę mnicha Gabriela Telleza, który zasłynął pod 
pseudonimem Tirso de Molina, potem również włoskie 

sztuki o Don Juanie. Temat był wędrowny, pojawiał się w 
różnych krajach, pociągał wszystkich, także i Francuzów. 
Całkiem niedawno w Lyonie i w Paryżu trupa francuska 
grała sztukę Don Juan, czyli Kamienny Gość, która, co 
prawda, pod piórem pierwszego z francuskich tłumaczy 
tej sztuki - tytuł jej w oryginale brzmiał El burlador de Se
villa y Convidato de piedra - przemieniła się w Kamienną 
Ucztę. Tłumacz hiszpańskie convidato, co znaczy zapro
szony na ucztę, gość, pomylił z convite, co rzeczywiście 
oznacza proszony obiad lub ucztę. 

Molier zachwycił się tematem, zaczął pisać swego 
własnego Don Jua0a i stworzył bardzo dobrą sztukę o 
dziwnym, fantastycznym finale - Don Juana pochłaniały 
płomienie piekielne. 

Premiera odbyła się piętnastego lutego 1665 roku. 
Don Juana grał La Grange, jego służącego Sganarela -
Molier, Pietrikiem był nowy w zespole komik, Hubert, Don 
Ludwika grał kulawy Bejart, Pana Niedzielę - Ducroisy, 
Don Karlosa - pan de Brie, dwiema uwodzonymi przez 
Don Juana wieśniaczkami, Karolką i Małgosią, były pani 
de Brie i Armanda, znów w ciąży, w czwartym miesiącu. 
Don Juan, czyli Kamienny Gość już na premierze przyniósł 
tysiąc osiemset, livrów. Potem wpływy jeszcze wzrosły i 
doszły do dwu tysięcy czterysta livrów z wieczoru 

Paryżanie byli wstrząśn i ęci Don Juanem. Można było 
oczekiwać, że autor, któremu tak się dostało po 
Świętoszku, natychmiast okaże skruchę i przedstawi pub
liczności utwór, który by nie szargał świętości, nie był za
machem na podstawy ustroju, krótko mówiąc, utwór mo
żliwy do przyjęcia. Nie dość, że tak się nie stało, ale 
wywołany przez Don Juana skandal był chyba większy niż 
ten, który spowodował Tartuffe, głównie dlatego, że tekst 
Don Juana zabrzmiał ze sceny, podczas gdy z Tartuffe'em 
zapoznał się w końcu tylko bardzo ograniczony krąg ludzi. 

Bohater Moliera Don Juan okazał się konsekwentnym 
zatwardziałym ateistą, co mu nie przeszkodziło być wyjąt
kowo dowcipnym, nieustraszonym i nieodparcie pociąga
jącym człowiekiem. Argumentacja Don Juana była zawsze 
celna jak ciosy jego szpady, zaś oponentem tego wspa
niałego libertyna Molier zrobił służącego Sganarela, oso
bistość tchórz liwą i podłą. 



Jak sobie wyjaśnić, że Molier tak trzeźwy i trzy

mający się spraw ziemi, w Don Juanie wprowadza 
zjawiska nadprzyrodozone, jakieś gadające posągi, 

jakieś zakwefione duchy, i kończy sztukę wtrąceniem 

bohatera w ognień buchający spod sceny? Jak dalej 

wytłumaczyć, że pisarz dotąd tak ściśle zachowujący 

czystość rodzaju dramatycznego teraz pisze sztukę, 

która nie jest ani komedią, skoro bohater ginie, ani 

tragedią, skoro rozlega się tam ciągle głośny śmiech, 

ani nawet staroświecką tragikomedią, skoro nie sto

suje się do przepisów ustalonych dla tej odmiany dra

matu? Czemu Don Juan, jakby mu nie dość było 

wszystkich łajdactw, jeszcze zostaje obłudnikiem? 

Czemu Sganarel tak bredzi występując w obronie 

spirytualistycznej koncepcji świata? Czemu poprzez 

głosy tych dwóch dyskutantów przebija się głos sa

mego Moliera tak często i tak donośnie, że czasem 

aż zagłusza mowę postaci? 
Bohdan Korzeniewski 



Stróże moralności w pierwszej chwili osłupieli, potem 
ogarnęła ich nieprzytomna wściekłość. Ukazały się pier
wsze artykuły o Don Juanie. 

Niejaki Barbier d'Aucourt, który wystąpił pod pseudo
nimem Rochemont, domagał się przykładnego ukarania 
pana Moliera i przypomniał, jak to boski August skazał na 
śmierć błazna za to, że ten szydził z Jowisza. Nie poprze
stając na tym wspomniał również o Teodozjuszu, który 
autorów podobnych Molierowi rzucał lwom na pożarcie. 

Śladem Rochemonta ruszył inny pisarz, który uczynił 
spostrzeżenie, że dobrze by było, gdyby autora wraz z 
jego bohaterem poraził grom z jasnego nieba. Następnie 
ukazał się nam, tym razem po raz ostatni, nasz stary zna
jomy, pobożny książę Conti. W specjalnym dziełku po
święconym komedii i aktorom utrzymywał, że Don Juan 
stanowi niczym nie zamaskowany wykład ateizmu, i nale
ży tu stwierdzić, że książę rozumował nader prawidłowo. 

- Nie wolno - mówił - kazać Don Juanowi wygłaszać 
zuchwałe monologi, zaś obronę wiary i boskiego pierwia
stka w człowieku powierzać durniowi - służącemu! Jakże 

taki człowiek może stanowić przeciwwagę dla swego 
świetnego przeciwnika? 

W ogóle coraz częściej dawały się słyszeć życzenia, 
by grom poraził dyrektora trupy z Palais-Royal. Najsilniej
sze wrażenie wywierała dziwna rzeczywiście scena mię
dzy Don Juanem a Żebrakiem, który na pytanie, czym się 
zajmuje, odpowiadał, że modli się po całych dniach za 
pomyślność ludzi dających mu jałmużnę. W odpowiedzi 
na to Don Juan stwierdzał że człowiekowi, który się po 
całych dniach modli, musi się nieźle powodzić. Żebrak jed
nakże wyznał, że jest w straszliwej nędzy. Don Juan po
wiedział wówczas, że niebiosa najwyraźniej licho wyna
gradzają jego starania i obiecał Żebrakowi luidora, pod 
tym wszakże warunkiem, że ten zaklnie. Żebrak wzbraniał 
się to uczynić i Don Juan dał mu w końcu owego dukata, 
mówiąc , że daje go przez miłość ludzkości. 

Scena ta sprawiła, że nawet ci, którzy dotąd byli w 
miarę życzliwi Molierowi, również zwrócili się przeciwko 
niemu, a grom, którym autor poraził w finale swego bo
hatera, absolutnie nikogo nie usatysfakcjonował. Słowem , 

sceniczne życie Don Juana nie trwało długo i po piętna
stym przedstawieniu wydano zakaz dalszego grania sztu
ki. 

Nie zawadzi dodać, że dzięki Don Juanowi Molier na
raził się całej korporacji paryskich uczonych, a mianowicie 
lekarzom: pozwolił sobie w komedii na uszczypliwe docinki 
pod ich adresem. 

Michał Bułhakow 

Bolesław Leśmian 

Pogrzeb Don Zuana 

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. 

"Śpi snem wiecznym" - szeptano, ale nie spał jeszcze. 

Szedł coraz bezpowrotniej - w pozgonnym rozpędzie. 

"Śpi snem wiecznym" ... Snu nie ma i nigdy nie będzie! 

"Szczęśliwy! Już nie cierpi!" - tak mówiono wkoło -

A on w świat trosk mogilnych kroczył niewesoło, 

W świat, gdzie pierwszą ułudą jest ostatnie tchnienie -

I 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. 



Od czasu, kiedy powstała jego legenda nie było 

narodu, nie było epoki literackiej. nie było myśliciela, 

poety czy wybitnego muzyka, który by nie czuł po
trzeby ustosunkowania się do naszego niesławnego 

rodaka. Odnosi się wrażenie, że czuliby, iż ich inter

pretacja serca ludzkiego byłaby niepełna, gdyby w 

swych dziełach pominęli bezczelną postać Don Ju

ana, tego łobuza znad Guadalquiviru. Co więcej. 

można powiedzieć, że należy on do nielicznych pod

stawowych tematów sztuki światowej, które udało 

nam się w epoce nowożytnej wymyślić i dorzucić do 

świętego skarbca pozostawionego nam w dziedzic

twie po kulturze grecko-łacińskiej. 

Jest więc Don Juan istotnym i niezastąpionym 

symbolem pewnych zasadniczych niepokojów nurtu

jących człowieka, niezniszczalną kategorią estetycz

ną i mitem tkwiącym głęboko na dnie ludzkiej duszy. 

Na wspaniałym firmamencie naszych marzeń i dą

żeń, obok Herkulesa i Heleny, obok Hamleta i Fausta 

zajmuje swe miejsce Don Juan rozjaśniając mrok na

szej duszy patetycznymi promieniami mieniącymi się 
i wdziękiem, i rozpaczą. 

Jose Ortega y Gasset 



Legenda o Don Juanie jest początkowo pobożną przy
powieścią o człowieku lekkomyśinym, lubieżnym i bezboż
nym, który u schyłku życia wstrząśnięty wizją czekającej go 
kary nawraca się i poddaje. Dla człowieka Średniowiecza, 
który opowieść tę stworzył, i dla tych, którzy byli jej odbior
cami, ważna w niej była jedynie kara i nawrócenie będące 
dziełem Boga. Całe wprowadzenie, to jest życie Don Juana 
i jego charakterystyka, było dla nich, nikczemne i zasługujące 
na pogardę, było wartością negatywną - lekkomyślnością, 

grzechem i lubieżnością. Lecz dziś, jeśli używamy słowa „na
wrócenie", nie będącego dla nas pustym dźwiękiem, lecz sło
wem pełnym znaczenia, to stajemy przed skomplikowanym 
problemem psychologicznym. Nawrócenie jest nagłą zmianą 
orientacji zachodzącą w duszy, która do owej chwili grawi
towała w kierunku pewnego ideału, a która nagle obraca się 
całkowicie ku innemu - często nawet wręcz przeciwstawne
mu. Dziś wiemy, że zjawisko to nie jest fenomenem jedynie 
religijnym, ale występuje również w wielu innych dziedzinach, 
wiemy też, że coś takiego nie spotyka każdego, lecz jedynie 
dusze wybrane, silne i szlachetne. W konsekwencji Don Ju
an - grzesznik nie przedstawia nam się jako istota podła i 
godna pogardy, w której nie potrafilibyśmy się doszukać ni
czego innego poza płaskością i lekkomyślnością. Jego lu
bieżność i przygody miłosne nabierają w naszych oczach 
odcienia powagi i tragizmu, a przez jego błazenady i śmiech 
przebija nuta najgłębszego ludzkiego bólu. Tak samo będzie , 
jeśli nam powiedzą, że Don Juan był zwariowanym fanfaro
nem, który upierał się przy negowaniu doskonałości wszel
kich zasad i ideałów, dopóki nie poczuł na sobie ciężaru 
karzącej ręki Boga. 

Albowiem jedno z dwojga: albo Don Juan bezmyślnie 
neguje - dla samego negowania - istnienie jakiejkolwiek do
skonałości i w takim razie jego negacja pozbawiona jest sen
su, a nawet nie jest negacją, wobec czego nie warta jest 
nawet fatygowania karzącej ręki , albo też przyjrzawszy się 
dokładnie dumnym ideałom , z pełną świadomością odrzuca 
wszystko, co nie jest spełnieniem jego własnych zachcianek. 
Tylko w tym wypadku jego negacja ma sens, jedynie wów
czas jest aktem prawdziwie duchowym, zasługującym na ka
rę lub nagrodę, a nie jakimś instynktownym odruchem po
zbawionym jakichkolwiek sugestii filozoficznych. Trzeba więc 
jeszcze raz dokładnie przeanalizować negatywny heroizm 
Don Juana, a wtedy, sięgnąwszy do samych jego źródeł, 
dojdziemy do pełnego wagi stwierdzenia, i ż na dobrą sprawę 
każdy ideał, jakkolwiek byłby doskonały, ma w sobie pewne 
niedoskonałości i przez to rozmija się z najgłębszymi odczu
ciami naszego serca, a więc może być obiektem heroicznej 
negacji. Lecz wówczas Don Juan nie jest błaznem , ale bu
dzącym grozę symbolem tragicznego ziarna, które mniej lub 
bardziej rozwinięte kiełkuje w każdym z nas; obawy, że są 
jedynie złudą godziny upojenia, przechodzącej w rozpacz na 
podobieństwo radośnie podejmowanych wypraw na statkach 
w pełnej gali, które zawsze w końcu idą na dno. 

Jo·se Ortega y Gasset 
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Natura obnażona 

To, że sztuka porusza kwestie poważne nie oznacza je
szcze, że Don Juan jest myślicielem głębokim. Kwestie te, jak 
się wydaje, znajdują swój wyraz nie tyle w celnych powiedzon
kach Don Juana, czy mowach Sganarela, co w samej formie 
sztuki ( ... ) . W niej właśnie, podobnie jak w Świętoszku a później 
także i w Mizantropie, sam zawód dramaturga łączy się nie
rozerwalnie z wizją człowieka i świata, która stanowi osnowę 
dla podejmowanego w sztuce wątku. 

Taki właśnie Don Juan, który ani na chwilę nie podejmuje 
dyskusji jawi się dla swego otoczenia jako ta z molierowskich 
postaci, którą najtrudniej jest zdefiniować . Orgon doprowadza 
do śmiechu Kleanta, podobnie jak Alcest będzie rozśmieszał 
Filinta - co zresztą chyba nie przynosi zaszczytu ani Kleantowi, 
ani Filintowi, ani też Molierowi i jego widzom, jeśli spojrzeć na 
to z humanitarnego punktu widzenia. Tego rodzaju śmiech nie 
dosięga jednak Don Juana. Dzieje się tak dlatego, że postać 
ta, płocha, w sposób oczywisty zła, a zwłaszcza milkliwa, czy 
to przez obojętność, czy przez pogardę, czy też - według innych 
jeszcze interpretacji - z powodu skłonności do rzucania wyzwań, 
umyka, wyślizguje się, staje się jak mgiełka , którą można tylko 
przeniknąć ale nie zawładnąć , lub jak skała , od której można 
się tylko odbić . Tym samym, miast stać się obiektem śmiechu, 
postać ta wywołuje u widza co najmniej pewien niepokój, a u 
swych rozmówców złość - taką na jaką każdego z nich stać: 
zrzędliwość u Sganarela, śmiercionośną wściekłość u jemu po
dobnych, unicestwiający gniew u istoty boskiej . Otóż, jak to już 
widzieliśmy , ta nieprzenikliwość Don Juana wytwarza wybitnie 
teatralny efekt, który zasadza się w samym powołaniu komedii, 
a pośrednio także i komedii ludzkiej. Jakie by nie były powody 
dla których Don Juan odmawia zabawy w poważne życie , ta 
odmowa i nieobecność wykreowują go na „absolutną drugą oso
bę", w stosunku do której ta gra nie jest niczym więcej niż grą, 
a powaga jedynie złudzeniem powagi. I można zatrzymać się 
w tym punkcie upatrując w Don Juanie wielkiego Demistyfika
tora. No ale wnosić stąd, jak to uczynił Maurice Donnay, że 
Molier należy w sposób oczywisty do „obozu Don Juana" .. . Wo
limy już z całą pewnością konkluzję Antoine Adama, który de
cyduje się na potraktowanie Don Juana i Sganarela jako prze
ciwników. Czyni tak z tej prostej racji, że to nie na tej zbawiennej 
demistyfikacji, nie na tej zbawiennej destrukcji zamyka s ię sztu
ka. 

Element ten jest jednak obecny, i Sganarel swą kontra
punktową stałością, wydatnie to uwypukla. Te poważne rejestry 
okazują się maskaradą, to prawda, lecz spod owych masek 
wyłania się niedobra natura, rozsądna i uśmiechnięta natura 
wyzwolonego filozofa, lecz przeciwnie nieokrzesany i destru
kcyjny instynkt. 

Wystarczy przywołać tu końcowe metafory poprzedzające 
finał sztuki: kosmos to nic innego jak bezład (zapowiadający 
niejako atomizację rzeczywistości w niektórych sztukach Ione
sco, gdzie rozum kończy bankructwem, czy też mowę Lucky w 
Godocie) a jedyne co pozostaje postaciom to wzajemnie się 

wymordować . Wychodzi na to , że zniszczywszy pewną powagę, 
tę mianowicie, któ rą w innych sztukach uobecniałyby normy 
uczciwości czy też nawet rozumu, sztuka wynajduje inny typ 
powagi, bardziej zawrotny, może i prawdziwszy, ale i zdecydo-



Każdemu wydaje się, że potrafi wyjaśnić istotę 
donżuanizmu, najbardziej niezrozumiałego, skompli

kowanego i drażliwego problemu naszych czasów. 

Istotnie, poza· kilkoma wyjątkami, mężczyzn można 

podzielić na trzy grupy: do pierwszej należą ci, którzy 

sądzą, że są Don Juanami; druga składa się z tych, 

którzy sądzą, że byli Don Juanami; trzecią zaś sta

nowią mężczyźni, którzy uważają, że mogli być Don 

Juanami, ale najzwyczajniej w świecie nie chcieli. Ci 

ostatni proponują - w zbożnych zamiarach - atako

wać Don Juana, a gdyby się udało, to nawet prze

nieść go w stan spoczynku. 

Jose Ortega y Gasset 



wanie okrutny: jest nim powaga Natury obnażonej. Tę Naturę 
obnażoną uosabia centralna postać Don Juana. Jest on niczym 
innym - i nie wyraża nic więcej - niż instynkty, a już z pewnością 
nie jakąś formę wolności. On jest, konsumuje, kamufluje się. 
Jest obrazem naturalnego determinizmu, na nowo odkrytego 
przez Moliera w zapadlisku artystokratycznej moralności, która 
starała się, jak to kiedyś sformułował Sartre w odniesieniu do 
teatru Corneille'a, dokonać dalekowzrocznej syntezy namiętno
ści i wolnej woli. 

Molierowski Don Juan nie jest nawet w stanie, na przykład, 
znieść swego własnego powielania się: zadowala się „wykony
waniem na nowo" i to w nieskończoność, nie rozmyślając nad 
tym powtarzaniem. Znane korneliowskie „Zrobiłbym to ponow
nie, gdyby przyszło mi to zrobić" jest tu zastąpione uwagą z 
zewnątrz, nader komicznym: „Kolejna nowa sztuka" Sganarela 
w li-gim akcie. Don Juan nie posługuje się zdaniem warunko
wym, gdyż pozostaje na zewnątrz wszelkich deliberacji i wybo
rów. Nigdy też nie porównuje swej teraźniejszości ze swą prze
szłością, ani nie powołuje się na jakiekolwiek więzy wierności. 
Ogranicza się rzeczywiście do płaszczyzn nader prostych, nie 
sięgających poza najbliższą przyszłość, płaszczyzn obejmują
cych zaledwie zapowiedź konkretnego posiadania, oraz, gdy 
sprawy przyjmują zły obrót, przetrwania. 

Nie udaje nam się dostrzec pod jego wielkopańskim stro
jem (który zresztą ,,leży mu na ciele" tak jak wspaniałe pióra 
niektórych ptasich samców układają się na ich ciele w okresie 
godowym) nic innego prócz zwierzęcej energii, dość bliskiej tej, 
jaka emanuje z niektórych filmów dokumentalnych Walta Dis
neya (i to pomimo komentarza a la Bernardin de Saint - Pierre, 
jaki towarzyszy im pozostając na ogół w uderzającej sprzecz
ności z nader krwistym technikolorem). Oczywiście, Don Juan 
pozostaje człowiekiem - stworzeniem na podobieństwo Boga 
wyposażonym w zdolność pojmowania - lecz to „człowieczeń
stwo" jest jedynie formalne, a jego zdolność pojmowania odda
na na służbę apetytom z dżungli rodem. 

Nie jest zatem rzeczą przypadku, że Don Juan jest na
zwany już w pierwszym akcie „prymitywną bestią". Tak jak nie 
przez przypadek, w związku z Agnes, kobiety zostały nazwane 
„zwierzyną" w Szkole żon. Prawdą jest, że w obu wypadkach 
porównanie wypływa z pewnej groteskowości: czy to Arnolfa 
czy Sganarela, ale też , jak zawsze u Moliera, chodzi tu o roz
dzielenie danej prawdy od osoby wypowiadającej daną formułę . 

Te metafory zwierzęce odsyłające do Natury w stanie czystym 
mają podwójną funkcję dramatyczną. Jako że wypowiadająca 
je postać używa ich w sensie ironicznym lub pejoratywnym, 
ujawniają one zarazem stan ignorancji tej osoby w stosunku do 
swej własnej natury: również zwierzęcej. Jak gnuśny pies (po
myślmy o Psie i wilku La Fontaine'a) w przypadku Sganarela, 
czy sęp . zazdrośnie strzegący ukrytego w gnieździe jaja w przy
padku Arnolfa. Błędem tych postaci jest, oczywiście, niedostrze
ganie bestii, która tkwi w nich samych. Jest przecież uderzający 
związek między spontanicznym wyznaniem Agnes w Szkole 
żon : „Sposób na wypędzenie tego co sprawia przyjemność?" 
(wers 1527) a odpowiedzią Don Juana na wyrzuty Sganarela: 
„Czyż istnieje coś przyjemniejszego?" (1.2). Między tymi dwiema 
sztukami następuje zmiana oceny komicznej, jednakże zasad
nicza wizja natury pozostaje tożsama. W świecie Pascala, czło
wiek upadły przestaje być aniołem, staje się zwierzęciem. Zwie
rzę-kobieta może oczarować , zwierzę-mężczyzna przeraża . 

Długą drogę przebył więc optymizm teatralny - bo pusto
słowiem byłoby mówienie tu o optymizmie metafizycznym - od 
epoki Szkoły żon do równie teatralnej niepewności Don Juana. 
W swej przygodzie, Agnes, Arnolf i Horacy odwołują się do 
natury z ostrożnością i to w sposób wskazujący poniekąd na 
pomieszanie pojęcia natury z pojęciem normalności. To samo 
zdaje się stosować do perypetii rodziny Organa, zmagającej się 
ze swą głową i jej złym „,ministrem". Jest rzeczą „normalną", a 
ta jest synonimem rzeczy „naturalnej", że Agnes poślubia Ho
racego, a Marianna wychodzi za Walerego. Zauważmy, że w 
obu przypadkach połączenie tego co naturalne z tym co odpo
wiada normie, dokonuje się ostatecznie w wyniku sztuczki god
nej iluzjonisty, a przy tym w najwyższym stopniu teatralnej: nor
mie i naturze staje się zadość na końcu Szkoły jedynie poprzez 
świadome i parodiowe odwołanie się do najgorszej tradycji ko
medii czy też barokowej tragikomedii opartej na intrydze (roz
poznanie się członków rodziny, układy matrymonialne przygoto
wywane dużo wcześniej bez wiedzy zarówno samych 
zainteresowanych jak i widzów), stąd też mówimy tutaj o parodii 
zamierzonej, a technika ta jarzy się tu barokową burleską nie
omal godną Szekspira. ( ... ) Co do „rozwiązania" Świętoszka po
kazaliśmy jak integruje się ono w oszczędność i tematykę sztu
ki, ale również w jaki sposób ta właśnie oszczędność i tematyka 
zyskują głęboko poetycki i teatralny wymiar: Marianna i Walery 
pobiorą się nie dlatego, że tak wynika z porządku prawd natu
ralnych, lecz ponieważ należy to do porządku poetycko-polity
cznej sprawiedliwości sztuki . W przypadku Don Juana, ten na
der mało realistyczny optymizm zostaje demonicznie 
zakwestionowany. 

W tej sztuce, i komedia, i natura, i konwencja zmierzają 
równo do wyczerpania swej własnej nieświadomości. (. „) Jeśli 
nawet sztukę kończy salwa śmiechu, to jest to śmiech służalczy. 
Tryumf teatru, o ile pragniemy już upatrywać go w podwójnym 
finale, na który składają się sztuczne płomienie oraz skarga 
Sganarela, jest jedynie tryumfem teatru. Don Juan nie spłacił 
swego długu, a same Niebiosa ugięły się przed zdeprawowaną 
naturą. Satysfakcja, jaką przynosi rozwiązanie intrygi jest nader 
wątła, i wynika raczej z estetyki sztuki niż z rzeczywistego roz
strzygnięcia; jak już wspominaliśmy, żaden z „porządków" nie 
zostaje przywrócony: zło stało się, i pozostaje nim, tyle tylko, 
że jest odtąd niepodobieństwem, by nadal szerzyło się ono w 
sposób czynny. 

Przejście bestii pozostawia ziejącą ranę w świecie . I po
mimo tego, zadowala się ona życiem zgodnym ze swą naturą. 
Don Juan zabawił się z kobietą jak kot z myszką, i jak kot nie 
zajął się wytłumaczeniem przyjemności tej zabawy. Był w tym 
poligamistą, jak większość zwierząt; jak większość samców re
agował na konkurencję: samiczka będąca już w posiadaniu in
nego jest dla niego tym bardziej atrakcyjna. Gdy go atakują, 
umyka, a broni się tylko wtedy, gdy nie pozostaje mu już nic 
innego. Gdy wyczerpują się inne możliwości, ucieka się do tak 
dobrze znanego przyrodnikom mimetyzmu. Świat wokół niego 
jest c<:ymś na kształt dżungli, zamieszkałej przez rozmaite lecz 
zawsze wrogie mu gatunki. Nawet pierwiastek nadprzyrodzony 
nie jest w stanie go „wynaturzyć": jawi mu się on jak każdy inny 
gatunek znany w okolicy ... Można by rozwijać tę metaforę w 
nieskończoność, a nawet, być może, wykonać czysto ekologi
czne studium sztuki. W każdym razie, nie podobna rozumować 



jak to zwierzę : można by się wtedy jedynie okryć śmiesznością, 
tak jak Sganarel. 

W Niepłatnym mordercy Ionesco, rozum Berangera blednie 
wobec twierdzy prymitywnej natury reprezentowanej przez Mor
dercę . Nieco później, Ionesco ukaże nam w Nosorożcu niepra
wdopodobną atrakcyjność dla ludzi czystego porywu takiej pry
mitywnej Natury. Wolno zatem zapytać czy atrakcyjność postaci 
Don Juana w naszych oczach nie jest porównywalna z podzi
wem jaki przyjaciele Berangera żywią dla wspaniałych potworów 
mnożących się w mieście. A w takim razie, jawi się ona jako 
nośnik znaczenia, które nie tylko łączy obie komedie (teatralną 
i ludzką), lecz także świadczy o przyjęciu pewnej szczególnej 
postawy społecznej i politycznej. Podkreślal iśmy wielokrotnie 
znaczenie układu pan -sługa, tego kręgosłupa sztuki, omawiając 
różnorodne jego wykorzystanie przez Moliera, transformacje, ja
kich dokonuje oraz czysto dramaturgiczne znaczenie jakie mu 
nadaje. Wpadać w zachwyt przed przełożonym Don Juanem, 
jest to trochę tak, jak przyjmować postawę Daisy, która w No
sorożcu dochodzi do wniosku , że można uznać za „piękne" 
wszystkie zwierzęta otaczające dom (akt 111) : tym samym jest 
to upodobnić się do tych, którzy słuchając faszystowskich pieśni 
z Norymbergi, zauważali niewinnie: „Nieźle się to mimo wszy
stko prezentuje„." Don Juanowi nie brak prezencji: i to prezencji 
zwierzęcej; jest w tym prestiż energii pozbawionej refleksji, śle
pej na wszystko co nie jest nią samą, energii, którą zbyt łatwo 
można pomylić ze swobodnym buntem. 

Natura jest pułapką. Molierowska postać jest pułapką a nie 
symbolem jakiegoś wyzwolenia. Sztuka Moliera opisuje to za
równo poprzez powaby, jak i zawierającą się w nich śmierć. 
Don Juan jest tylko człowiekiem, jest symbolem tego co nielu
dzkie (jeśli zgodzimy się przyjąć za nowoczesnymi myślicielami, 
używając przy tym słownictwa Vercorsa, że człowieka można 
zdefiniować właśnie jako „zwierzę wynaturzone"); i chociaż mo
że on być również panem, o ile reprezentuje władzę jednej kasty 
nad innymi, symbolizuje on to, co jest w takiej władzy nieupraw
nione, gdyż zasadza się ona właśnie na tym, co jest przeciwie
ństwem prawa. 

Don Juan jest zatem odkrywaniem i teatralnym wykorzy
staniem elementów Natury obnażonej. Zapewne, problem ten 
jest raczej „projekcją" niż „rozwiązaniem", nakładanie się efe
któw odkrywania i teatralności jest tu jednak zadziwiająco uda
ne. Ta dwoista gra pozostaje skrajnie metaforyczna: fantazja, 
a nawet baśniowość (właściwa tragikomedii jak i farsie) zdomi
nowują sztukę . Molier będz i e więc następnie dążył, by włączyć 
swe odkrycia w.świat mniej fantastyczny, bliższy codzienności 
widza, by wypróbować te możliwości w kontekście współczes
nym, by zastosować je (nie tracąc z oczu zasady irrealizmu 
teatru) w sposób tyle szczególny co laicki zarazem do otacza
jącego go świata, by sprowadzić je na ziemię, wreszcie by za
stąpić tę niemal metafizyczną metaforę metaforą ludzką Co też 
uczynił, w rok po Don Juanie, wystawiając Mizantropa. 

Jacques Guicharnaud 

Przekład 
Weronika Wilczyńska 

Niepokojący Don Juan 

W roku 1665 Don Juan został ocenzurowany naza

jutrz po premierze i zdjęty po piętnastym przedstawieniu. 

W roku 1950 ze sceny Teatru Polskiego w Warszawie 

zdjęty został dopiero po dwudziestym przedstawieniu. I jak 

tu mówić, że nie ma postępu! Cenzorzy królewscy oskar

żyli molierowskiego Don Juana o bezbożność, nasi cen

zorzy zdjęli go siedem lat temu za pobożność . Don Juan 

jest naprawdę bezbożny albo raczej jest dwuznaczny mo

ralnie, a wiemy dobrze, że jest to rzecz najbardziej bez

bożna w oczach obrońców każdego porządku. 

Don Juan jest wielkim panem, który uważa, że mu 

wszystko wolno, zmienia żony co miesiąc i nie płaci dłu

gów, drwi ze wszystkich zasad i zaspokaja każdą swoją 

zachciankę. I wreszcie, kiedy wyzywa Pana Boga, zapada 

się pod nim ziemia i ogarnia go ogień piekielny. Jeżeli 

Don Juan naprawdę został ukarany, Pan Bóg istnieje i 

sztuka jest fideistyczna. A jeśli kara, która spada na Don 

Juana, jest tylko wielką teatralną kpiną? Pan Bóg wtedy, 

co prawda, nie istnieje, ale za to sztuka jest niemoralna. 

Co z tym zrobić i czego właściwie chciał Molier? („ .) 

Don Juan jest nie tylko zagadkowy i dwuznaczny w 

swojej filozofii, jest również bardzo dziwaczny w samej 

materii teatralnej. Jest to ze wszystkich sztuk moliero

wskich komedia najmniej klasyczna, najbardziej barokowa. 

Są w niej wielkie partie arlekinady, jak choćby owa scena 

z talerzami czy zalecanki Don Juana równocześnie do 

dwóch dziewczyn. Są w niej dyskursy filozoficzne o nie 

spotykanej w całym teatrze siedemnastowiecznym ostro

ści. Akcja jest gwałtowna i przyśpieszona. Molier bez skru

pułów porzuca napoczęte wątki, zostawia swoim losom 

wiejskie dziewczęta, tragiczną Elwirę i jej mściwych braci; 

w jednej chwili każe przedzierzgnąć się , Don Juanowi z 

prowokacyjnego bezbożnika w lisiego świętoszka. Mamy 

w tej komedii skróty, do których przyzwyczaił nas dopiero 

film, groteskowe skecze i nawet współczesny black out. 

Są w niej spięcia i nagłe zmiany planów zapowiadające 

Shawa i Pirandella, są w niej partie czystego nonsensu, 

jak u Ionesco. Jest coś w Don Juanie z farsy tragicznej i 

z filozoficznego kabaretu . Ta mieszanka ma smak ostry i 



Przede wszystkim Don Juan nie jest zmysłowym 

egoistą. Jego cechą charakterystyczną jest to, że ży

cie swe niesie na dłoni, zawsze gotów je oddać. 

Oświadczam, że nie znam pewniejszej cechy pozwa

lającej odróżnić człowieka moralnego od człowieka 
próżnego i lekkomyślnego jak właśnie gotowość lub 

jej brak oddania swego życia za jakąś sprawę. Ten 

właśnie wysiłek, w którego trakcie człowiek bierze 

wszystko na siebie, gotów rzucić na szalę własne 

życie, jest tym, co czyni z niego bohatera. Życie, któ

re samo siebie gotowe jest dać w ofierze, które wzno

si się ponad siebie i siebie zwycięża - jest przykła
dem poświęcenia, jakiego nie da się pogodzić z 
egoizmem. Nie widział prawdziwego Don Juana ten, 

kto za jego pięknym andaluzyjskim profilem nie do

strzegł tragicznych rysów śmierci, która wszędzie mu 

towarzyszy jak dramatyczny cień. Wślizguje się wraz 

z nim na zabawy taneczne i forsuje wraz z nim prze

szkody na drodze do miłości, u jego boku wkracza 

do tawern, gdzie jej milczący kościotrup klekocze jak 

kastaniety o brzeg szklanki Don Juana. Śmierć jest 

najistotniejszym tłem życia Don Juana będąc jedno

cześnie kontrapunktem i rezonansem jego pozornej 

beztroski, miodem, którym zaprawiona jest jego we

sołość . Uważam, że jest ona jego najważniejszą zdo

byczą, najwierniejszą, postępującą za nim krok w 

krok przyjaciółką. Podobnie jak księżyc - ten martwy, 

gwiezdny szkielet, który podczas nocnego spaceru 

dotrzymuje nam towarzystwa na każdym kroku opie

rając się przyjaźnie na naszym ramieniu . Legenda o 

Don Juanie bardziej niż żartem jest straszliwą trage

dią. Stała obecność śmierci uświęca jego przygody, 
' nadając im wydźwięk moralny i w każdej godzinie 

towarzyszy mu złowrogim szczękiem szpady. I w ten 

sposó~ zaczyna nam się jasno zarysowywać symbo

liczna transcendencja tego sławnego zabijaki. 

Jose Ortega y Gasset 



bardzo nowoczesny. Ale ten smak trzeba dopiero poka

zać. 

I myślę, że rozwiązanie zagadek Don Juana łatwiej 

znaleźć w jego elementach czysto teatralnych niż w jego 

filozofii. Bo w końcu fabułę Don Juana Molier znalazł już 

gotową. I wziął już taką, jaka była. Włoskie przeróbki gra

ne były w tych latach co najmniej trzykrotnie. Były one 

grubą farsą o rozpustniku i bluźniercy, którego spalił pio

run z jasnego nieba. Musiały przypominać jasełka . W ja

sełkach diabły są humorystyczne, ale i król Herod bardziej 

jest śmieszny niż groźny. 

Co zrobił Molier? Wszystko naraz. Naprzód zaktuali

zował i uwspółcześnił Don Juana, dał mu elegancję, okru

cieństwo i pogardę dla ludzi wielkiego pana, dał mu wy

kwint umysłu dworskich libertynów, którzy ucztowali u 

Ninon de Lenclos i, zanim szli do łóżka, dyskutowali długo 

o atomach i Epikurze. Dopisał zadziwiającą scenę z że

brakiem, którego Don Juan daremnie namawia do 

bluźnierstwa i wreszcie rzuca mu luidora "przez miłość 

ludzkości". Przy sposobności załatwiał swoje własne po

rachunki i aby pognębić świętoszków, kazał Don Juanowi 

odegrać w piątym akcie rolę Tartuffe'a. Ale największą ge

nialnością Moliera było przemienienie błazna, który dotąd 

towarzyszył Don Juanowi, w apologetę społecznego po

rządku, religii i pobożności. Don Juan molierowski odrzuca 

wszystkie społeczne konwencje: rodzinę, cześć kobiecą, 

ład moralny, niebo, piekło i siły nadprzyrodzone. Sganarel 

przyjmuje wszystkie konwencje: wierzy w Boga, diabły i 

wilkołaki, w pieniądze i siłę, uznaje Opatrzność i baty. 

Sganarel korzy się przed społeczeństwem, jest tchórzliwy 

i głupi, ale nie przestaje być ludzki. Don Juan jest niepod

legły, ale ni"eludzki. I nie ma dla niego miejsca na świecie. 

Na placu zostaje ten molierowski Sanczo-Pansa. Ale on 

także został oszukany i sztuka kończy się jego żałosnym 

lamentem. Przy wszystkich pozorach klimat filozoficzny 

Don Juana daleki jest od optymistycznego racjonalizmu 

osiemnastowiecznych Kubusiów. Don Juan molierowski 

jest szyderczy nawet wobec uroszczeń rozumu . Świat jest 

śmieszny, ale na pewno nie jest to najlepszy ze światów. 

Filozofia Don Juana zanurzona jest w farsie i nie istnieje 

bez farsy. 

Jan Kott 

W roku 1945 na kilka dni przed zawieszeniem broni znala
złem się w Poznaniu. Było to po drodze do Goerbitsch pod Frank
furtem nad Odrą, gdzie w pałacu Gubernatora Generalnego ukryte 
były książki z bibliotek warszawskich. Wśród bieganiny o zaświad
czenia i pieczątki zna l azłem trochę czasu, żeby sprawdzić, jakie 
szkody w trakcie ciężkich walk o miasto poniosły poznańskie za
bytki. Pierwsze kroki skierowałem do katedry. 

W kościele panował mrok i mżył chłodny wiosenny deszczyk. 
Nad głową miałem kopułę rozdartą pociskiem. Byłem sam i sam 
musiałem uporać się z widokiem, który mógł przerazić nawet czło
wieka nawykłego do obrazów wojny i okupacji. W nawie głównej 
wśród rumowiska cegieł i szczątków ołtarza majaczyli ludzie. Pó!
kolem opierali się o mur w niezwykłych pozach. Jedni stali wypro
stowani z opuszczonymi rękami, inni klęczeli przytuleni do ściany, 
jeszcze inni leżeli podpierając głowy jakby na kamiennych nagrob
kach. W ich postawach uderzała jakaś makabryczna, wyzywająca 
teatralność. Ona to pozwoliła domyśleć się prawdy. Nawę zalud
niały zwłoki wyciągnięte z podziemia. 

Był to jeden z najstraszniejszych i najpiękniejszych teatrów, 
jakie wydarzyło mi się kiedykolwiek oglądać. Ziemia poznańska 
dobrze konserwuje swoich umarłych . Wielkopolscy magnaci, po
chowani przed paru wiekami, nie zamienili się w kościotrupy . Zwło

ki zachowały jeszcze niezetlałe ubiory, wyrudziałe włosy i perga
minową skórę na twarzach i rękach. Złotogłowia i jedwabie 
kontuszów nabrały tych zgaszonych, tajemniczych i głębokich ko
lorów, jakie obrazom nadaje tylko czas. Pożółkłe i poszarzałe biele 
w szatach kobiecych zdawały się mówić , że również i czas prze
strzega zasad malarskiej kompozycji. Te upiory, które powróciły na 
ziemię dla dania świadectwa czasom rządzonym przez śmierć, mu
siały mi głęboko zapaść w pamięć, chociaż o nich nie myślałem, 
powróc~y bowiem, nieprzywoływane, w wiele lat później, kiedy bo
rykałem się z problemem inscenizacyjnym Don Juana. Ta komedia 
Moliera jest osobliwością w dramaturgii światowej. Posługuje się 
bowiem grozą dla innych celów niż to się robi zazwyczaj. Poddaje 
ją mianowicie władzy komizmu. Jeśli budzi przerażenie , a budzi je 
w tej sztuce często, to jedynie po to, żeby wywołać śmiech . Ten 
zuchwały, wyzwalający, mocny śmiech, który jest najdobitniejszym 
przejawem życia. Czai się on w najokropniejszych scenach komedii 
i rośnie wraz ze zgrozą. Więc wtedy, kiedy kamienny komandor 
zapraszany na przyjęcie kiwa potakująco głową, i wtedy, kiedy po
sąg przychodzi na wieczerzę i zasiada za stołem, i wreszcie na 
samym końcu, kiedy Sganarel odzyskuje przytomość na zglisz
czach zwęglonego świata, aby od wszystkich potęg ziemskich i 
niebiańskich domagać się wypłaty zarobków. 

Ciężko zmagałem się z tą komedią, okrutną i śmieszną. Mę
czyłem się zapewne dlatego, że sztuka uprawiana z istotnej po
trzeby służy naszym porachunkom z życiem, a takie porachunki 
nikomu nie przychodzą zbyt łatwo. Bez względu na to, czy wpro
wadzają artystyczny porządek w wybuchy radości, czy też w krzyki 
przerażenia. W trakcie rozterek nagle z niepamięci wyszły jak z 
krypty pod katedrą poznańskie upiory teatralni uczestnicy spraw 
ostatecznych. Ich udział w inscenizacji nie był zabiegiem sztucznie 
narzuconym komedii. Molier, który swoim niepokojem obdzielił Don 
Juana i Sganarela, stawiał sobie pytania ostateczne. Odpowiedzi, 
jak rasowy dramaturg, udzieli! w przebiegu wydarzeń. Zuchwałym 
zatargom Don Juana z zaświatami towarzyszy śmiech. Śmiech 
również skwituje jego klęskę. Tę, którą poniesiemy wszyscy. Czyż 
zatem śmiech nie jest jedyną postawą pozwalającą nam na za
chowanie godności wobec przemocy, której musimy ulec? I czyż 
nie zapewnia nam ostatecznie zwycięstwa? Na ludzką miarę, to 
prawda, ale żałosna duma nie przestaje być jednak dumą. 

Bohdan Korzeniewski 



LOŻA PATRONÓW TEATRU NOWEGO: Jerzy Adamczak, 
Władysław Balicki, Izabella Cywińska, Łukasz Domański, Irene
usz Dreczkowski, Lucyna Gandl, Aleksander Gawronik, Monika 
i Bogdan Gruchmanowie, Krystyna i Krzysztof Jakubowscy, 
Zbigniew Jaśkiewicz, Tomasz Jefimowicz, Zdzisław T.Kałek, 
Anna i Andrzej Kareńska-Tschurl, Ligia Kraszewska, Ewa i Woj
ciech Krukowie, Grażyna i Janusz Kulczykowie, Andrzej Lesze
wski, Ryszard Ławniczak , Dariusz Maciejewski, Alan Mayhew, 
Ryszard Meysner, Andrzej Nowakowski, Marek Pietkiewicz, Je
rzy Retelewski , Mariusz Słowiński, Stanisław Sołtysiński , Ma
riola i Radosław Spychalscy, Mirosław Stachowiak, Henryk Sto
kłosa, Jerzy Strugała, Mirosława i Jan Stryjscy, Wanda i 
Romuald Szperlińscy , Klaus Veil, Piotr Voelkel, Wacław Wil
czyński, Piotr Żak. 

W programie wykorzystano następujące źródła : Michał Buł
hakow, Życie pana Moliera, tłum . Irena Lewandowska, Witold 
Dąbrowski , Warszawa 1968; Jacques Guicharnaud, Moliere -
une aventure theatrale, tłum. Weronika Wilczyńska, Paris 1963; 
Robert Horville, Don Juan de Moliere: une dramaturgie de rup
ture, tłum. Weronika Wilczyńska , Librairie Larousse, Paris 1972; 
Bohdan Korzeniewski , O wolność dla pioruna „. w teatrze, War
szawa 1973; Jan Kott, Niepokojący Don Juan i powiastka filo
zoficzna Korzeniewskiego, [w :] Pisma wybrane. Tom Ili , War
szawa 1991 ; Les Lettres francaises, tłum . Weronika Wilczyńska, 
lipiec 1955; Jose Ortega y Gasset, Wprowadzenie do Don Ju
ana, [w :] J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne ese
je, tłum . Piotr Niklewicz, Warszawa 1980; Temoignage sur le 
theatre, tłum. Weronika Wilczyńska , 1951 . 
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