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Zbladla twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku 

Spotkał swój własny pogrzeb, i przynaglil kroku. 

I zatracił różnicę między ciałem w ruchu 

A tym drugim, co legło w trumiennym zaduchu. 

Czul tożsamość obojga - orszak szedl 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 spal jeszcze. 

Szedl 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 s ię nowe - nieznane cierpienie. 

Dzwony jeszcze dzwoniły. Nie słuchał ich wcale. 

Szli ludzie - dotąd żywi„. Minął ich niedbale. 

Czczość dzwonów i darenmość zrozumiał pogrzebu 

I zmarłymi oczyma przyglądał się niebu 

Bolesław Leśmian 
z tomu "Dziejba leśna" 



DON JUAN 
ALBO POSZUI(IWANIE 
PEWNOŚCI 

Prapremiera „Don Juana" Moliera odbyła się 

15 lutego 1665 roku. Sztuka bardzo spodobała s1e 

publiczności, ale po kilku przedstawieniach sam Molier 

zdjął ją z repertuaru. W 1682 r. została wydana drukiem 

w wersji ocenzurowanej (pełny tekst odnalazł się dopie

ro w roku 1813). W XVIII wieku do jej wielbicieli nale

żał Wolter, w XIX stuleciu - Stendhal, który jednak nade 

wszystko podziwał opartą na tym samym wątku operę 

Mozarta „Don Giovanni". Sztuka miała wielu przeciwni

ków: niepokoiła zarówno tych, którzy uważali ją za bez

bożną, jak i wolnomyślicieli, których irytowało finałowe 

odejście głównego bohatera. 

Komentatorzy uważają ją za najbardziej zagadkową 

spośród sztuk Moliera: „Występek i cnota wchodzą tutaj 

w związki dalekie od jednoznaczności; kojarzą się w węzły 

przewrotne i mezaliansowe. Po stronie występku jest inte

ligencja, wdzięk i brawura, po stronie cnoty - sama tylko 

cnota. I niebo. Moce nadziemskie zdają się interweniować 

po to, by uczynić zadość obiegowym pojęciom moralnym: 

słuszność kary nie równoważy zafascynowania bohaterem 

J 

obłudnika i pyszałka rzucającego rękawicę nadziemskim 

mocom, poprzez nadanie mu ludzkiej wielowymiarowo

ści, uczynił jego bunt heroicznym. Wśród wielkich posta

ci teatru Moliera, które przeraczają miarę (w skąpstwie, 

w pobożności, czy nawet w bezkompromisowości, jak 

Alcest) i na skutek tego są - i mają być - śmieszne, Don 

Juan stanowi jedyny wyjątek, choć przecież także nie ma 

umiaru. I nie dość, że nie jest śmieszny, tragiczny koniec 

go heroizuje. 

Co więcej, można czytać „Don Juana" jako 

swego rodzaju apologię postawy libertyńskiej. Tak jak 

w „Świętoszku" happy end sprawia wrażenie jakby dokle

jonego na siłę, wygląda na „mrugnięcie" autora, który 

zdaje się mówić: w teatrze komedia musi się dobrze skoń

czyć, ale w życiu jest przecież inaczej, tak w „Don Juanie" 

bezwstydna teatralność kamiennego gościa, który wymie

rza sprawiedliwość, może budzić podejrzenie, czy autor 

rzeczywiście spodziewa się, że jego bohater zostanie uka

rany. I czy ukarany być powinien. 

Wbrew potocznym mniemaniom libertynizm me 

oznacza wyłącznie erotycznego rozpasania i obyczajowej 

prowokacji. Badacze tego nurtu w kulturze europejskiej 

jego korzenie odnajdują w średniowiecznej scholastyce, 

która dokonała rehabilitacji rozumu, co z biegiem lat 

(tłem były spory okresu Reformacji, późniejsze wojny reli-



gijne i popisy inkwizycji) doprowadzilo do sceptycyzmu 

religijnego uzasadnianego jako uwolnienie człowieka od 

złudzeń wytwarzanych przez religię. Punktem dojścia były 

idelogie oświeceniowe i dziewiętnasto- i dwuwieczne filo

zofie głoszące „śmierć Boga". 

W epoce Moliera libertyni „skłaniali się raczej ku 

łączeniu epikureizmu z etyką hedonistyczną, podkreśla

li jednak, że wzorzec życia przyjemnego nie musi zawie

rać aprobaty dla ekscesów erotycznych" (J. Snopek „Ob

jawienie i oświecenie"). W tej grupie libertynów wymie

nia się niekiedy także autora „Świętoszka". Byłby więc 

„Don Juan" dyskusją między libertynami o tym, czy nale

ży zachowywać miarę w dążeniu do ziemskiego szczęścia? 

Wydaje się, że artystyczna uczciwość Moliera również 

przed tego rodzaju ograniczeniem go ochroniła: racze) 

stawiał problem, niż dawał odpowiedzi. 

Jakkolwiek by nie było, dzisiaj spór pomiędzy 

wiarą i rozumem jest już na innym etapie: „Dzisiaj wie

rzący czuje sie niepewnie. Na jego oczach pojawiają się 

nowi mistrzowie myśli, którzy go radykalnie kwestio

nują. Chcąc bronić istnienia Boga, wierzący ma poczu

cie, że broni sprawy z góry przegranej. Nie dysponuje 

już argumentami napawdę ważkimi. Jego intelektualna 

śmiałość w dowodzeniu istnienia Boga została zachwia

na, jak zauważa Merleau-Ponty: Uderzające jest stwierdze-
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tytułowym. Przeciwnie: błysz

czy on na domiar zuchwal

stwem libertyna, którego 

sprawki nabierają charakteru 

prowokacji niemal metafizycz

nej. Don Juan wypróbowuje 

jal< gdyby cierpliwość niebios, 

sprawdza wytrzymałość ładu 

moralnego. I wyrok skazują

cy dosięga go wtedy, gdy sie Molier 

do owego ładu pragnie przystosować - poprzez praktyko

wanie cnót obłudnych. Kroplą, która dopełnia miary, jest 

więc prawdomówność Don Juana; niebiosa najbardziej 

nie znoszą szczerości cynicznej" - pisał Ludwik Flaszen 

w recenzji z krakowskiej inscenizacji Bohdana Korze

niewskiego z 1962 roku. 

Inni zwracają uwagę na „fundamentalną ambiwa

lencję" tytułowego bohatera, którego charakter z jednej 

strony zbudowany jest z kłamstwa, perfidii, cynizmu, 

pychy, nieuczciwości, niestałości uczuć, instrumentalne

go traktowania innych i hipokryzji - a z drugiej strony 

zawiera pierwiastki odwagi osobistej i odwagi myślenia, 

obrony słabszych, demaskowania hipokryzji. Ostrze saty

ry wymierzył autor we współczesnych sobie arystokratycz

nych libertynów, którzy ukrywali swoje prawdziwe poglą-



dy za maską obłudy. Ale geniusz jego polegał na tym, że 

nie ograniczył się do schematu, jaki zaczerpnął z legendy, 

którą przed nim opracował literacko ro.in. Tirso de Moli

na („Zwodzicie! z Sewilli", 1630). Swojego Don Juana 

Molier pogłębił psychologicznie, stworzył z niego pełno

wymiarowego człowieka - a tym samym obdarzył tą intry

gującą do dzisiaj wieloznacznością. Jak Cervantes - jeden 

z jego ulubionych autorów - który początkowo Don Kicho

ta zamierzał uczynić jedynie śmiesznym, a w efekcie stwo

rzył jedną z najważniejszych postaci europejskiej lite

ratury, tak Molier, zapożyczając z barokowej literatury 

typ złego buntownika przeciw najwyższym autorytetom, 

nie, że nie dowodzi się już istnienia Boga, jak to robił świę

ty Tomasz, święty Anzelm czy Kartezjusz. Dowody zuy

kle pozostają domyślne, a ludzie ograniczają sie tylko do 

odpierania negacji Boga[. .. ] Filozofia jednak ustala się 

w innym porządku [. . .]. Nie mówi on, że ostateczne prze

kroczenie sprzeczności ludzkich jest stanie się możliwe i że 

pełny człowiek ma nas oczekiwać w przyszłości; filozof, 

tak samo jak wszyscy, nic nie wie o przyszłości. Ten tekst 

jest znamienny. Streszcza obecną sytuację. Chrześcijanin 

jest w defensywie. Wyrzekł się triumfalizmu. Ale i filozof 

stał się skromny: przestał już wierzyć w triumf nauki. Naj

pierw odmówił zaufania wierze chrześcijańskiej, a teraz 

nie chce już nim obdarzać jakiegokolwiek absolutu, 

naukowego czy marksistowskiego. [ ... ] Dzisiaj zbawienia 

oczekuje się już nie od nauki. Człowiek poszukuje wiedzy, 



która by mu przyniosła jakiś sens. A sens ten nie będzie 

mu dany przez naukę" - pisał w 1980 Marcel Neusch 

w książce „U źródeł współczesnego ateizmu". 

W początkach nowego stulecia ten nastrój jeszcze 

sie pogłębia: kolejne sukcesy nauki nie pobudzają nas już 

do przekonania, że rozum jest w stanie rozwiązać ludz

kie problemy. Z kolei szukając wiary, oczekujemy świa

dectwa, nie racjonalnego dowodu. Dlatego Don Juan 

- eksperymentator, którego spotykamy w inscenizacji 

Zdzisława Wardejna, bawiący się ludźmi i igrający 

z niebiosami w poszukiwaniu Pewności, bliski jest nasze

mu doświadczeniu. 

Janusz Legoń 

Dziękujemy 
Panu Zbigniewowi Lorkowi 

za konsultacje w zakresie fizjoterapii 
i masażu 

Teatr Polski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1 

tel. (0-33) 82284-51, 52, 

e-mail:rezerwacja@teatr.bielsko.pl • http://www.teatr.bielsko.pl 

Kasa blletowa czynna w dni powszednie w godz. 10.00-18.00 

W soboty, niedziele i święta kasa czynna na trzy godziny przed przedstawieniem. 

Tel. 82-284-51, 52 w. 44, fax 812·36·32. 
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