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CELESTYN SKOŁUDA 

KUSZENIE DON JUANA 

Stałość nie należy do cnót Don Juana, 
przynajmrueJ w literaturze. Don Juanowie 
bywają tu n'iewderni nie tylko swym ko
chankom, lecz co gorsza również samym so
bie. Rzadko są konsekwentni tak jak Don 
Juan Moliera, czy zupełnie inny, ale jesz
cze bardziej niezmienny, wieczny :Qon Juan 
Rittnera. Zazwyczaj ulegają pokusie zdra
dzania siebie i zaprzecżania swemu dotych
czasowemu życiu. 

Don Juan z dramatu EL burLador de Se
viUa (przypisywanego Tinso de Molina), ten 
sam Don Juan, który przyłapany w sypial
ni księżnej Izabeli mówił: „Po co te łuzy
ki! Mężczyzna i kobieta; nic więcej" - pod 
koniec sztuk1i woła o spowiiednika. Niektó
rzy z Don Juanów nie czekają nawet na po
sąg Komandora i ikończą nabożnie swój ży
wot w klasztorże. Don Juan z noweli Pro
spera Merimjee Les limes du 'purgatoire 
i Don Juan z dramatu poetyckiego Aleksieja 
Tołstoja wstępują do klasztoru i pokutują 
tam tak gorliwie, że zyslmją sobie opinię 
śwdętych. O klasztor ociera się J"ównież Don 
Juan z misterium Aleksandra Dumasa ojca, 
zanim nie popada w r,ecydywę. Ale o duszę 
jego i tak toczy się spór między szatanem 
a aniołem rodziny Maranów, bo ród ten, 
jeśli wierzyć Dumasowi, za swe szczególne 
zasługi miał do dyspozycji własnego anioła. 

Takie nawracania Don Juanów v1rynikają 
w znacznej mierze ze skr,zyżowania dwóch 
zupełnie różnych Don Juanów. Niepopraw
nego grzesznika Don Juana de Tenorio i po
kutującego Don Juana de Marana. Skłon
ności Don Juanów do żyda klasztornego nie 
pojawiają się jednak w legend'Zie i litera-· 
turze przypadkowo. DOlll Juan zbyt mocno 
zrueważał panujący porządek moralny, by 
mógł zejść ze świata bez moraliza1torskiej 
pointy. Dla przykładu więc trafia Don Juan 
do piekła, albo do klasztoru. 

W nawracaniu kryje się jeszcze większy 
odwet na Don Juanie, niż w posyłaniu go 
do piekła. Upokorzony bowiem zostaje rów
nież jego ateizm, który od czasu Moliera 
zrósł się z tą postacią i potwierdzony został 
później w dramacie Rosimonda i tragedii 
Thomasa Shadwella The Libertine. 

Molier drwi sobie wyraźnie z konwencji 
moralitetowej legendy o Don Juanie, a.le 
już przeróbka molierowskiego Don Juana, 
dokonana przez Tomasza Corneille'a, całkiem 
serio do niej nawraca. W konwencji tej oży
wiony posąg Komandora pełni funkcję ar
gumentu metafizycznego, ik.tóry ma wstrząs
nąć nie tyle Don Juanem, ile widzami. Don 
Juanowde bywają niekiedy bardziej odpor
ni na takie kuszenie i nie mają zresztą już 
czasu, aby mu ulec. ' 

Kroki Komandora tracą z czasem swe de
cydujące znaczenie, lub przestają się w ogó
le odzywać w legendzie. Goldoni wolał już 
obyć się bez posągu Komandora i u=ł za 
bardziej racjonalne zabić swego Don Juana 
przy pomocy pioruna. Kusżenie Don Juana 
przybrać więc muSiL odmienne i bardziej po
mysłowe formy. PI"Zełom u Don Juana Pro
spera Merimee następuje pod wrażeniem 

wizji własnego pogrzebu. Don Juan Dumasa 1 

załamuje się na widok upiornego !korowodu 
swych ofiair. Don Juan z dramatu poetyc
kiego Mikołaja Lenaua traci ochotę nie tyl
ko do grzechu, ale w ogóle do żyoia, naga
bywany przez cały legion groźniejszych, bo 
żywych swych kochanek., które, na większe 
jego utrapienie, przyprowadziły a;e sobą 
dziatki. Don Juan Zorilli ogląda wprawdzie 
własny pogrzeb i gości u siebie posąg Ko
mandora; przeobraża go jednak wyłącznie 
prawdziwa miłość. 

Po Don Juanie Zorilli, który skompilował 
poetycko tradycyjne wąt.tci legendy i nadał 
im odmienny sens, wychodzą one nieomal 
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z użycia. W dramacie Tołstoja Komandor 
pojawia się już tylko dlatego, aby uczynić 
zadość tradycji i zostaje zresztą odprawiony 
pr:z.ez aniołów. Przychodzi bowiem - nawet 
jak na Komandora - zupełnie nie w porę. 
Bohater <przeżył swój metafizyczny wstrząs 
już wcześniej, bez interwencji sił irracjonal
nych, mimo że nagromadziło się ich niemało 
w tym mocno faustowskim dramacie. 

Jose Zorilla pierwszy właściwie zaatako
wał swego Don Juana od wewnątrz, podda
Jąc go pokusie miłości. Pomysł zamknięcia 
vvyżywającego się w lekkomyślnych miłost
kach Don Juana w pułapce miłości ma w 
sobie oczywistość banału, ale Zorilla popeł
nił ten banał z naiwnym wdziękiem .i na
sycił go niefałszowaną poezją. Miłość Don 
Juana do Inezy tragdcznie komplikuje bez
troskie dotychczas życie uwodziciela i czyni 
go 'bezbronnym wobec otoczenia. Don Juan 
uwierzył w miłość, ale Komandor„ ojciec 
Inezy i Don Luis Mechija nie chcą uwie
rzyć w przemianę Don Juana i, traktując 
go tak, jakby się nie zmienił, spychają na 
powrót w przeszłość. 

W dramacie Zorilli skutki czynów Don 
Juana utrwalają się poza nim i kształtują 
z kolei późniejsze jego losy. Nawet zza gro
bu próbuje go dosięgnąć zemsta zamordowa
nego Komandora, ale zza grobu również czu
wa nad Don Juanem miłość Inezy. I wobec 
tej miłości pozostaje 1bezsilna mściwa niena
wiść, choćby nawet przemawiała językiem 
rygorystycznej sprawiedliwości. Miłość Don 
Juana wraca do niego jako miłość Inezy, aby 
go ocalić od wiecznego potępienia. 

Zorilla bardzo romantycznie i bardzo po 
hiszpańsku przedłuża miłość swych boha
terów w wieczność. Miłość, 'W!iara i zbawie
nie oznaczają w dramacie hiszpańskiego ro
mantyka to samo. Inez potwierdza tu jedy
nie zbawienie Don Juana przez mił'ość. Ule
gając pokusie miłośoi Don Juan zbawia się 
sam, choć wcale tego nie pragnie. Osaczają 
go nagle skrupuły moralne. Przeżywa boleś
nie rozpacz ponownego upadku. Nawet jego 
donżuaneria odkrywa nagle swój podtekst 
wiecznego poszufoiwania. 

Zorilla naiwnie biedzi się nad przemyce
niem swego Don Juana do nieba, ale w na
iwnej ludowej baśniowości mieści właśnie 
poetycki urok dramatu. Nawet religijna za
borczość Zorilli wobec Don Juana wygląda 
tu jedynie na dziecięoo naiwną przebiegłość. 
Zorilla chce uratować nie tylko Don Juana. 
Pragnie ocalić dla chrześoijaństwa równo
cześnie samą miłość. Nie wiadomo, kto tu 
kQgo i na jalką wiarę nawraca i kto tu ko
go i do czego kusi w tym mocno niepedago
gicznym moralitecie katolickim. 

Inscenizacja Don Juana Tenorio w Teatrze 
Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy zadała so
bie jednak niemało tr.udu, aby zeświecczyć 
i zracjonalizować .poczci~ moralitet Zo
rilli, i do naiwności dramatu dodała z kolei 
własne. Elwtlira Turska miała niewątpliwie 
rację kładąc w inscenizacji główny a:k.cent 
na miłości - na ocaleniu Don Juana przez 
miłość - a nie na religijnych konsekwen
cjach tego ocalenia, ale akcent taki me wy
magał wcale zmiany zakończenia dramatu. 
Wyzwolenie Don Juana dmęki miłości za
:znacza się i ibez tego i u Zorilli i w insceni
zacji bydgoskiej wystarczająco wyraźnie. 

Przedstawienie bydgoskie niemało przy
służyło się sprawie miłości Don Juana, 
wzbogacając wolny przekład Stanisława Mi
iasrewskiego w zaniedbywane przez niego, 
liry.cme formy wersyfikacyjne ory~nału. 
Ale jakby dla równowagi inscenizacja Elwi
Ty Turskiej opanowana jest irównocześnie· 

·racjonalistyczną obsesją dopowiedzeń d oba
wą, 'by fantastyka utworu zbytnio widzowi 
nie zaszkodziła. · Tej obsesji i obawie zaw
dzięcza przedstawienie bydgoskie swą opra
wę w ramy prawie że brechtowskiego mo
ralitetu. Przy pomocy dopisanyoh ballado
wych „songów" publiczność trzymana była 
w dystansie do dramatu, równie uciążliwym 
dla widzów jak dla wykonawcy ballad (Pa
weł '13aldy), który jako sługa Don Juana, 
Ciutti, zmuszony do śpiewu tracił w antrak
tach to, co zyskał .podczas przedstawienia. 
To samo powiedzieć by ·się dało o samej 
inscemzacji, dopowiadającej nieciekawie, to, 
oo poprzednio interesująco powiedziała. 
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Don Juan Hieronima KoniecZJki ocala się 
w pI'zedstawieniu bydgoSkim nieustannie. 
Nie jest to Don Juan lekkomyślny, beztroski, 
żywiiołowy. Kierkegaaro, który w swym 
Albo - albo zajmował się między innymi 
również typologią Don Juanów, nie nazwał
by go Don Juanem „muzycznym". Zaliczył
by go raczej do Don Juanów etycznych. Don 
Juan Konieczki oddaje się uciechom z jakąś 
ponurą zawziętością, jakby chciał się w nich 
zagubić i zatracić. Jakby uciekał przed nie
wolą miłości, a jednocześnie !P'I"agnął jej 
ulec. Miłość pmeżywa jako oszałamiające 
a zarazem tragiczne dla niego w swych 
komplikacjach odkrycie moralnego porządku 
świata. 

Donia Inez Krystyny Froelich potrafiła 
bez anielskiej afektacji przelko.nać zairówno 

widzów jak Don Juana o potędze miłości. 
Oglądając ją zapominało się, że Inez Zorilli 
jest bliską krewną anielic romantycznej li
teratury, takich jak Eloe Alfreda de Vigny 
i „siostra Marta" z Don Juana Dumasa, któ
re, podobnie jak ona, ryzykują wieczność 
dla potępieńca. 
Słabość nienawdści za.prezentował przeko

nywająco Komandor Bolesława Bombora, 
nie przywołując na pomoc piekła. Nienawiść 
i mściwość nie .przerastała nigdy u niego 
wymiarów ludzkich. Swą kamienną obcość 
wydobywał jedynie poprzez ;refleksyjną, we
wnętrzną nieruchomość. Piekrlelna za to by
ła , oczywiście tylko w niewieściej przebieg
łości, Brygida Stefanii C iichoraokiej. 
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