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[lose Zorrilla 
CTJon [/uan hlnorio (1844} 

aJon !Juan 

{Zwraca się Jo posągu aJon bonza/a} 

[4; by/ najkrwawiej 

2'niewaŻony, fcomandor:e f 
CWięc pierwsze mu1sce w swym dworze 

CTJon guan tobie zoslawi. 

ć9hoci11 CWasza cześć nie chciała 
&Przybyć pod mój dach gościnny, 
2':a..tawa będzie czeka/a. 

<!Jhcę spylać, czy 1esł świał inni', 

(Yliebo i pieklo okrutne, 

ma wszystko ło ze swej słron11 
Cf'nam za ZmJlślenia wierutne . 

[4ś nie mężny, lecz sza/on~ I 
{akt 5, scena 5. &f>rzeloży/ eftanis/aw G'ni/asuwski} 



g <!Jrtega y f;Jasseł 

()§)prowadzenie do (/)on 8uana {19121) 

cfJJodsumowujqc filtralurę o aJon [Juanie można slwierc/.z:ic: Że 

przede wsz11stlc.im dwie rÓwnie waŻne sprawy wysu.wają się na czolo. 

<fPierwsz:ą jesl alraf.ccy}na powierzchowność (/)on guana, kló,-ą 

•achowuje mimo ws•~sJ.ich swych dwu•nac•nych prznód. (/)rugą 
jesl lo, Że prawie wsz:y.sc11. którz;y o nim mówJi, mówJi o nim ź/e . 9'a 
spnur.noŚĆ nurdz11 wd-i;iękiern pe.lttej Życia posłaci a cierpką 

r;jadJiwością ze slrony inlerjwelujących ją aulo rów }u%; sama w sobi.e jesl 

poważnym proUemem psychołogic•nym . 8nne postaci symbołic•ne 

r:awd::ięczają s~ przetrwanie Z'Jcz;fiwemu enlur.jazm.owi poelÓw, 

klórz~ c•ynJi je lemalem swych dziel. O'las:emu bohalerowi pn:ypadJ 

w udział. niezwyk/y fos, lylfco bow>em (/)on [Juan bywa/ wybierany 

na bohalera dzieła właśnie po Io, by b~ć przedmiotem ataków. 

@o jaki.ś czas poecl. cz11 moraliści poslac' lę 0:11wiają, by na lym lworze 

w11obraźni wt:iąć odwel z:a jakieś nie z:nane nam tajemne f.crr:.11wd'I, 

i wbijają śmialo w jego bezbronne ciało swe nU!pn:.11}azne pióra. (/Jon 

[/v.an mia.I .z:awsz:e "z:/ą prasę". f/uż samo ło wyslarcz:a, byimy z:aczęfi 

dopalrywać się nim na;lepsxych cech . .J1udzie, w swojej masie, mają 
tendencję do nUnawidz:enia n:ecz:y wybijających się ponad pnecięlnoic: 

o J. s~ przypodJ.iem tak nie sfclada, Że są w jakiś sposób użwteczne; al. 
w okresach zdominowanych, jak oslalnie dwa wieki, prr:er; opinię 

publicz:nq, wszelkiej wybitności nieodłącznie towarzyszy niechęć modo

chu. (!)on [/uan z:daje się slworzonJI spec;'alnie po ło, by drażnić opin~ 

publiczną, i wie/. pracw ~dzie mnie kosztowa/o przekonanie o jego 

wielkodusznoŚci lJlch, któnJI mu z:a:z;Jrosz:c:q. 

C'Ynówi się, Że nilcJ. nie jest wielkim c:/owiefciem w oczach własnego 

lokaja. @zy Io ma znaczwć, ze tak naprawdę nie ma wielkich ludzi? 

cnie; lo raczej r;nacZ:JI, Że i.sinieją lokaje, ludzie i;awi.slni i niskiej 

kond~c]i, o kroif.ow:rocznej duszy, klórz~ zanadto s~ zb/ii:ają 

do rzeC'Z:JI z:nakomib;ch i %y1'ą skaz:ani na wiJi;enie jedynie lego, co jesl 

w wiellcoici ma.le. {lJ/ędem jesl bowiem mniemanie, iż najprawdziws'Z:Jł 

obraz każdej rzecz~ uzyskujem~ maksyma/nie się do niej przyb/ii:a1qc. 

(/)obrze widzieć dan~ kamień znaczy mieć go tak blisko siebie, b~ móc 

dostrzec jego porowatą powierzc/.nię. !7t/. dobrze widzieć katedrę Io 

nie z:nacz:Ił oglądać ją t uJ.iej samej odkg/.oici, z: jakiej og/qJamJI 

kamień . !Jtblł dobrz:e wid:ieć katedrę, musimJI zrez:Jlgnowac' 

z oglądania porowa/ości kamienn~ch bloków, z klórych jesl zbudowana, 

i odpowiednw się od niej oddalić. {7t w~c tak samo jak pory są 
niedostaif.iem cia/a, różne ma/osiki, które widzi lokaj, są niedostaif.iem 

wielfcości istniejącym zawsze w i:lłciu wielkich fud:i . [/ei/i zamiast 

pozwalać sobie na serwJi.słJlcr:nq poufałość, uln:Jlmamlł pewien dJłsła"-S 

uczuciowy z:wa n JI połocznie S%acunfciem, lo wówczas mon umentalne 

/inie kreślące SJlfwetkę postaci genialnej w'łdadz:ą się naszJlm oc:om 

jasne i wyra%ne. fJ.ca.%Ja n:ect narzuca nam mJc%ąco j>ewi.en 

szczeg<i/n~ d~slans i określoną perspekl~wę spojrzenia. f){lo cl.ce 

widziec' wszechświat w jego prawdziwej posłaci, musi z:aal:eplowaĆ ło 

prawo kosmicznej kurlua%ji. 

r;;Jf,enry de Cfnonłherlanł 

aJon 8uan czyli dmierĆ spod lalami {1958) 

!7tlcacer 

QJ)~jedźm~ s!ąd, proszę c~, ojcze . O'la co czekasz, zeb~ słać s~ 
osłrotnlłm? 

(/)on [Juan 

@zekam, żeby by/o za późno. 

!7tlcacer 

f/edna noc na koniu i jesleś uralowanJI . 

(/)on [Juan 

~łaję. g,,!fc.o przez swoje namiętności można sit 

uralowac~ 



grso de C'fnof ina 

C:Zwodzicief z d'ewiffi i kamienny gość (1630) 

aJaj dlań, nie bój się. 

@o mówisz? &:, - bać się? 

@oc'byś by/ diablem, dlań ci o/ia,.,,Ję I 

g marbey d rAurevilly 

01ajpiękniejsza milość (/jon 8uana (1874) 

- 04'ięc len slary grr.esz:ttJ. Żyje 1eszcz:e? 

- eczywis'cie, ze i:yjef 8 !o za wolą boską, laskawa pani. (.) 

- ekazę się moi:e w końcu - rzekla drwiąco - ze aJon f!uan by/ na 

kolacji w klasdorr.e menedllk.tynów, razem ze swymi damami . 

- (/jamami "C'Ylieuslającej fA.doracji ". mardz:o slusz:nu, laska wa 

pant, bo uwielbienie, które len sz:alan w osobie ([Jon guana raz: 

obudzi/ ku sobie łrwać będzie bez wątpienia zawsze. 

G'nówJem poprzednio o dobrych pomyslach. [f.dnym z najlep

szych by/o, ze przy stole uslugiwa/y wylączme pokojówki, lak Że nic nie 

psu/o harmonii lej biesiady, na której królowa/y same kobiety .. dch 

wladca, aJon [Juan (.} móg/ tedy nurzać Jo woli swe drapiei:ne 

spojrzenia w morzu. kw·ilnąc'Jch cial k.obiec'Jch (..} a zarazem móg/. 

nu.nać i swą dumę w 1asn»'m elen:e ich serc, bo w gruncie rzeczy 

t mimo wsz:ysi/co co się o ł)lm mówi, jesł <:!Jon [/u.an wybitn11m 

spin;tt,af.istą i jak sz:alan sam, woli dusze od cial i nad nimi 

Io zastrzega sobie wladzę w swych diabelskie/. paktach. 

(/ragmenly . B'rze/oi:y/ dianislaw JłackJ 

[Prosper C'fnerimee 

@zyŚĆcowe dusze (1834) 

<!?haraba, klÓra przelrzymala aJon [Juana w lói:ku przez kilka 

dm, nu natchnę/a go zastanowieniem; przeciwnie, prosi/ lekarza o 

zdrow•e. po Io, aby biec ku nowym wybrykom. 

fJ6dczas rekonwalescencji zabawia/ się ukladaniem spuu wszyst

kich kobie!, klóre uwiódl, ' męi:ów, których oszuka/. Jłista by/a 

melodycznie podzielona na dwie kolumny . <Yla jedne1 by[y imiona 

kobiet i ich pobiei:ny rysopis; obok nazwiska męi:ów i ich sian. QJt!iele 

mia/ trudu z lym, aby odnaleźć w pamięci imiona wszystkich łych 

nieszczęśnic: można przypuszczać, Że len katalog zgala nie by/ 

wyczerpuncy. fJ6kazal go klÓremUŚ z przyjació/, klóry doń zaszedl 

w odwiedziny; i:e zaś we Q!t!loszech cieszy! nę laskami kobiety, klóra 

wai:y/a się che/pić, ze jesl kochanką papieża, lista zaczyna/a nę od jej 

imienia, im1ę zaŚ papieża widnia/o w spisie męz:Ów. C'Ylasiępnie szedł 

panujący, palem książęta, margrabiowie i lak dalej, ai: do rękodzielni

ków. 

- ef pójrz, mój drogi - rzeki do przyjaciela - spójrz, ni.kl nie 

z:dola/ mt ujśc: od papiez:a aż do szewca: nie ma fdasr;, kłóra by mi nie 

splacJa swoje) dziesięciny. 

aJon grri/bo - lak zwal się przyjaciel - prze1rzaf katalog 

1 odda/ mu go pawiadając triumfalnie: 

- <Ylie 1esl zupelny ./ 

- &:,k Io nie zupelny? I (J{ogói: brakuje na mej liście męzÓw? 
- {f319g[A - odparl aJon grri/bo 

- maga? B'rawda, nie ma zakonnicy. (J{roćsel bomb! aJzięki, 
Żeś mi zwróci/ uwagę. <:lJobrze f f>anę się słowem sz:f.achcica, ze nim 

uplynte miesiąc, znajdzie się na mojej liście, przed [f.go 

dwiąłobliwością papieżem, i Że cię lu :aproszę na kolacyjkę 
z zakonnicą. 



<!?harles maudelaire 

(/)on 8uan w piekle (185 7} 

{){iedy (/)on [/wm zstąpJ nad wody wieczyste 

r{J nafei.nym obof.m oplacJ @J.arona, 

&>onun; i.ebrak z okiem dumnym jak .cAntyslen 

[Pochwt;ci/ wiosła w sJne t rn.Ściwe ,-amiona. 

ew sukniach rozp~lych i z obwi.slymi piersiami 

{){,,J,iely udrrczone wJy s~ gromadą 
r{J pod i.alobnym farmamenum w Jad za nim 

@iągnę/y z wyciem niby wielkie ofiar stado. 

~anare/ o zaplacie z uśmiecJ..m nadmi<nJ, 

{){;edy (/Jon Jludwik na łych brz:egach nieszczęśliwych 

@skazywa/ dri.ącym pa/C<?m tłumom blędnych cieni 

21ego syna, co szyd:J z jego wfasów siwych. 

@zysla, chuda 0/unra, okn;la i.alabą, 
g>rz:y mali:onku niewiernym ' kochanku dri.ąca, 

!13/aga/a go o uśmiech, w lción;m by na nowo 

'i:.al.;ni/a pierwszych pn:ysiąg Jodycz przejmująca . 

@yproslowany, w ::broi karnierme}, pn;fJ sierze, 

oną~ Wfłnioslt; na czarne} wodzie bruzdę t;tt.QCZfJl, 

Jl.cz spokojny bohater, wsparły na rapierze, 

Gfi.edząc z::a falą, widz:ieć nic więcej nie raczwl. 

{B>rz:elai;y/ <:ynieczyJaw [/as1nm} 



In~ 



fJ 8rtega y basseł 
@prowadzenie do (/jon [Juana (1921) 

GJrzede wsz'Jstkim (])on 8'uan nie jesł zmysfow'Jm egoistą. [/ego 
cechą charaklerysł1Jc-z;nq jesl ło, Że %Słcie swe niesie na dloni, zawsze 

gołÓw je oddać. eświadczam, Że nie znam pewniejszej cech'I 

pozwal.ającej od.różnic' czlowiefc.a moralnego od czfowieka prÓŻnego 

i lefJcomyślnego jak właśnie gotowość lub jej brak. oddania swego Życia 

za jakąś sprawę . g.„ właśnie WIJSJek, w klĆrego lrakcie człowiek 

bierze WSZ'Jstfco na siebie, golów rzucić na szalę wlasne ŻIJcie, jesł łlJm, 

co czyni z ni.ego bohałera. Życie, które samo siebie galowe jesl dać 
w o{iene, fctóre wznosi się ponad siebie i siebie zwycięża - jest 

Pn11kfadem poświęcenia, jakiego nie da się pogodzić :z: egoizmem. 

CY/,.. widział prawdziwego OJon [fuana len, klo za jego pięknym 

andaluzyjskim profil.em nie dosłrzeg/ tragicznych rysów śmierci, klóra 

wszędzie mu łowarzysz'J jale dramalfJCZnfJ cień . @śfizguje się wraz 

z nim na zabawy łaneczne i forsuje wraz z nim pneszkoJ'J na dradze 

do mJości; u jego bolcu wie.racza do lawern, gdzie jej mJczqcy 

kości.olrup klekocze jak kasłanie!~ o brzeg szklanki OJon [fuana 

dmierĆ jest naji.tlotniejszym tlem Życia CT'Jon [/uana będąc 
jednocześnie konlrapunfctem i rez:onansem jego pozornej bezłroski, 

miodem, fc.tór'im zaprawiona jesł jego wesolośc'. QjwaŻam, Że jesl ona 

jego na1waŻniejsz:ą zdobyczą, najwierniejszą, postępującą za nim krok 

w krok przyjació/lcą . fJ6dobnie jak bięż~c - len marlwy, gwiezdny 

szkielet, fctón; podczas nocnego spaceru dotrz'imuje nam lowarzystwa 

na fca~d';im fe.roku opierając się przyjaźnie na naszym ramieniu. 

Jłe.genda o (}Jon [Juanie bardziej niż ~ariem jest straszliwą lragediq. 

efiala obecność Śmierci uświęca jego pn:'igody, nadając im wydźwięk 
moralny i w każdej godzinie łowan:JłSZJł mu z:.lowrogim sz:cz:ęfciem 

sz:paJy . cSJ w len sposób z:.acz:yna nam się jasno z:arysowy:wać 

symboliczna lranscendencja lego Jawnego zabijaki. 

(fragment. <fPrzeicżył <fPiołr CY/JJ.wicz} 



&?osper Gnerimee 
@zyŚĆcowe dusze (1834) 

@J.oroba, klóra p,,..,,ełrzymala (])on [/..ana w lói:ku p"'"'' ki/ka 

dni, nie nalchnęla go z:aslanowieniem; prauiwni.e, prosJ /ekan:a 

o zdrowie. poło, aby biec ku nowym wyb']/kom. 

fJ6J.czas rekonwalescencji zabawial się ufcladani.em spisu 

wsz~tfc;J. kobiel, klóre uwiódl, i męi:ów, kló'llch oszuka/. J];..ia byla 

melodycznie paJ.z:iefona na dwie fcofumn'I . 

01.a jedn.j by/y imiona kobi.1 i ich pobi..:ny rysopu; obok nazwuka 

męi:ów i ich sian. Q/f)iel• mia/ lrudu z lym, aby odnal<ić w pamięci 
imiona WS%1Jstlc.ich łlJch nieszcz:ęinic: można Prz'lpusz;c'l!aĆ, re len 

kała"'9 zgo/a nie bv/ wycz:erpu1ący . fJ6kaza / go któremu.ś z p,,..,,yjació/, 

klóry doń zas.ed/ w odwiedziny; i:e zal we Q/f)foszech cieszyl się 
laskami kobiety, klóra wai:y/a Hę cl.e/pić, i:e jesl kocl.anką papiei:a, lula 

z:ac'Z;'lna/a się od jej imienia, 1mię zaś papieża wulnialo w spi.si.e 

męi:ów. 01.as~pni. s.edl panujący, polem ksiąi:ęła, margrabiawi. 

i lak dakj, ai: do rękodzielników 

- Gfi,ój,,..,,, mój drogi - rzek/ do p,,..,,yjaciela - spójrz, nJ.t nie 

edo/al mi ujśc: od papieża aż do szewca: nie ma fdas'J . klóra b'I mi nie 

splacJa swojej dziesięcin'I . 

(])on grnJbo - iafc zwal się p,,..,,yjaciel - przej,,..,,a/ katalog 

i oddal mu go powiadając triumfalnie: 

- 01.ie jesl zupe/ny I 

- 8afc Io nie zupe/ny? I {)(ogói: braku1e na mej liict< mę.:ów? 

- [f3gg[A - odpa ..l (])on grnlbo 

- [/3oga? !J..awda, nie ma zakonnicy. {)(roĆsel bomb/ (j)ziękL, 
Żeś mi z:wrócJ uwagę . aJobrze / f){]nę się sf.owem szlachcica, -i::e nim 

upl'łni.e miesiąc, znajdzie się na mojej /iście, pn:ed [fego 
dwiąłob/iwośt:lą popiei:em, i .:e etę lu zaproszę na kolacyjkę 
z zakonnicą. 
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