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Rozmowa z Reżyserem 

Karolina Koziolek: Przygorowuje Pan w 
naszym t eam~e D a11 } 11rma, jaka jest Pańska 
koncepcja tej postac i? 
Aleksander Kaniewski: Don Juan ro 
c złowie k , któ ry wysrra szył ;ie; miłośc i 

i dlarego caL h isro ria Moliera zaczyna 

si <; od rego , ie Do n J uan porzu ca Elwirę. 

W szy tko kręc i się wo kół niej. Droga od 
Elwiry do domu rodzinnego Don Juana 
i droga od domu do śm ierc i. 

Mnie nie chodz i o Don Juana, rak jak s i ę go 
postrzega - jedynie jako uwodziciela. TytuI 
szruki brzmi Don /11.an , ale ja zmieniłbym go na 
Don}ll.fln i cala reszta. Ponieważ on Juan nie 
istniałby bez rej „calej re:;zry". 

Moja koncepcja Don Juana opiera się na 
relacjach jakie buduje on ze świarem. 
Don Juan istnieje po przez innych ludzi -
bardzo kon kretnych - spo ryka całą galerię 
posraci ze wszysrkich szczebli społecznej 

drabiny Lącz ich jedno: wierL.ą w dobro, są w 
rym nieco naiwn i, wierią , ż..e gd z i eś tam Cleka 
ich o wiele lep57.e życ ie. Dziewczyny z wiosek 
i miasreczek marz.;1 o życiu w wielkim mieśc ie 

i wid kieJ miło ś c i. Ojciec Don Juana wierq, że 
Don Juan pr-zejmk jego warrosci, uzna je za 
swoje. Sganarel wierz)', że taki uuk nrowany 
wspaniały człowiek jak Don Juan nie może być 
aż rak zepsuty. Elwira uwierzyła w miłość. 
K.K.: Czy Don Juan osrarecznie zyskuje 
~wiadomosć ~wo j ego połoien ia? 

A. K.: Osram ie didaskalia w szruce mówi ą o 
mi ejscu akcji - rozgrywa się o na w orwarrej 
przes trze ni. Wczefo iej wszysrko odbywa się 
w za mknięciu. 
A ro ma dla mnie sens metaforyczny, bo w 
orwarrej przestrzen i człowi ek n ie ma gdzie się 
schować. '\(.! osrarniej scenie Don Juan zosraje 
sam na sam z niebem , z narnrą. Jego punkrem 
odniesienia p rzestaje być kulrnra, czyli 
społeczność , w krórej żył, zos raje osrarecznie 
sam na sam z Niebem. Według mnie ludzie 

pochodzący z inreligenckich rodzin są 
zobowiązani zachowywać s i ę inaczej. 
Są odpowiedzialni za p!7..errwanie wartości, 
rdzenia naszej kultury, za ro co jest w niej 
najlepsze. 
K. K.: M ówi Pan, że on nie ma prawa bunrować 
się prz.ec iw światu, w krórym wyrósł, przeciw 
jego warrościom, mentalności, zasadom. 

A.K.: Tak, Don Juan posranowił s i ę 

zbuntować , p osr:inowił sprzeciwić s ię ojcu 
i ustanowić Jla siebie nową hierarchię 
wartości. Myś:ę, że gdy rylko człowiek 
kul rury zboczy z rej drogi, krórą wyznacza 
mu jego pochodzenie, ro od razu dosraje za 
swoje. U Moliera osrareczną instancją jesr 
Niebo. Mogę nie wierqć w Boga, nie być 
religijnym człowiekiem, ale nie mogę żyć 
poza granicami rego co je r mi prLeznaczone. 

Zadane poprzez pochodzenie. 
K. K.: Z tego co Pan mówi wynika. że coś 
rakiego jak transgresja jesr niemożliwe) 

Człowiek, króry pochodzi z wyższych klas 
społecznych nie ma prawa do wolności, a 
jedynie musi żyć według form v.yuczonych. 
Trudno mi si ~ z rym zgodzić, ra koncepcja 
zakrada ograniczoną wolność człowieka. 
A.K.: Myśl (f , że kondycja człowieka zależy 
od dwu rzeczy: od jego pochodzenia oraz 
od rego, o czym Ty mówisz, kiedy człowiek 
próbuje ro przekroczyć. Ja opowiadam o 
kimś, kro wychował się w szlacheckiej, dzisiaj 
powiedzieliby~my inreligenckiej rodzinie. 
Don Juan dosrał ogromny spadek po swoich 
przodkach: rradycj<;. sposób myślenia o 
świec ie, wartośc i rakie jak odpowiedzialność 
za drugiego człowi e ka, godność , honor; 
po prosrn pewien kodeks postępowania 
i budowania relacji z ludźmi. Zosrał 
zobowiązany przez urodzenie i nie ma innej 
drogi, powinien żyć zgodnie z nią. A ona 
składa się z moralności, z filozofii, z hisrorii, z 
regur zachowania reż. 
Don Juan postanowił żyć nie przeciwko 
prawu, a poza prawem. Nie da się żyć poza 

prawem i dlacego dzisiaj moje posianie je.se 
skierow nc do ludzi kulrnry pru:dc wszysc.kim, 
rzn. do tych kcórzy są "kolorem narodu". 
KK.: D on juan nic ma prawa żyć jak chce 
nawer ' c.śU uważa si<; z.a kogoś szczególnego . 
A.K.: Ja uważam, że nike nic powinien cak 
się óżniać. Teraz są inne czasy. To nic są 
czasy bohaterów. 

K.K.: Bohaterowie są zawsze potrzebni. 
A.K.: A ia myślę. że bohaccrcm jest ten kro 
ro bi ro o czym mówię. 
Ja mówię o rym, że człowiek kulrury jest 
odpowiedzialny za ludzi wokół siebie, nic 
może wszyi;ckich lekceważyć. Tru:ba ciągle 
myśleć o drugim człowieku i pami<;tać, że 
moina go skrzywdzić.. Kluczowe słowo ro 
odpowiedzialność. Don Juan ro każda osoba, 
króra depcze po ludziach i robi ro nic za 
pomocą ralcnru i walki z jednakowoś 1ą, o 
kcórej Ty mówiłaś, ale z błędnego rozumienia 
życia . Z niedoinformowania czym są mądrość 
i odpowiedzialność. igdy nic zbuduje si<; 
swojej wielkości krzywdząc innych ludzi, cak 
się nic rosraic boharccem. 
K.K.: Ola Pana Don juan jcsc zdccydow:rnic 
negatywną posracią? 

A.K.: Cała szruczka polega właśnie na rym, 
żc jcsr on arrakcyjnym, uralcncowanym, 
wspaniałym m~yz.ną, ale dokąd go re 
cechy prowadzą! Don Juan idzie drogą 
samounicestwienia. 
K.K.: A jednak co jak żyje. Don Juan jcsr kuszące 
i ren jego I/an vital ... Pan ro nazywa pułapką. 
A.K.: Tak, ro w rym ~ . adku ·c r ułapką. To 
droga aurodesrrukcji . 
K.K.: Pozosraje jeszcze kwes tia Sgan ela. On 
ma wyjąrkowy srarus przy D on Juan tc. 
A.K.: Dla mnie on nie jest jedynie j go 

srugą, JeS[ raczej przyjacielem. Ze ~em 
problem jesr jak mi się wydaje o v.~ele bardziej 
skomplikmvany niż z Don Juanem. 
K.K.: Jaki? 
A.K.: Sganarel z jednej srrony · ciałby być 

porządnym u=iwym cLłowiekiem, a z.drugiej 

~ 

scrony musi rrwać przy Do Juanie. n go 
po prosru kocha jak brata. ganarel ma taką 
ludową konstrukcję psychiczną, króra dopełnia 
narun; Don juana, szlachci . Sganard jcsr 
typem ludowego konformis i tak i dwaj 
dopełniają się w niC'LW}'kły Sf>9SÓb, na zasadz ie 
jedności przcciwicńscw. 

K.K.: W opozycji do Don Juana, króry 
konformistą me je.st. 
A.K.: Zawsze pojawia się pytanie dl aczego 

ganard nic odejdzie od Don Juana skoro nie 
podoba mu się jak żyje jego pan. 
K.K.: Ale właśnie sens je c w rym, że ro mu 
się podoba. 
A.K.: Tak. I wiCSL dlacz.ego jCSLCZC . ·ganarel 

nic odchodzi? Pojawi! się w domu Don 
Juana bardzo dawno ccmu, wscał cam 
odda.ny na służbę i po prostu wychował 
się razem z Don Juanem. Mo:ina byłoby 
pow1cdzicć, że są braćmi, razem do ral r. 
Om nic mogą bez siebie żyć. Ja bym k 
chciał, nic wiem co wyjdzie, żeby na końcu 

ganarelowi było bardzo ile bez Don Juana; 
bo kim on b<;dzic bez Don Juana? 
Kim my wszyscy b<;dzicmy ba rych ludzi 
kulrury? połcczcńmvo be7. nich nic może 
funkcjonować. mają pewne obowiązki wobec 
reszry. Każdy niesie swój krzyż. Krz.yżem 
incc.ligencji jest odpowiedzialność za 

społeczną kondycj<;. 
• .r • • 
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Molier 

Jean Baprisre Poquelin, czyli Molier, żył w larach 1622 - 1673. 
Równolegle w rym zasie we Francji rworzyli: Karrezjusz i Blaise Pascal , Pierre Corneille, Jean 
Racine , Jean de La Fonraine i Francois de La Rochefoucauld. 

„Db na j~~ r jednym z wielkich klasyków, stawiamy go na równi z o rnei llem i Racine'm. 
Ale dla wspó łczesnych jego rwórczość była jakby zjawiskiem ubocznym. bo Molier był przede 
wszysrkim akrn rem komicznym, a mówiąc ś iślej komediantem, frJ.ncuskim Scaramouche'em, 
krórego grę s i ę podziwia, zapominając, że jego dzieła dramarycznc zasługują na pogłębioną 
analizę, na UC1.oną rozprawę". (George Mongredien) 

Molier był rakie dyrekrnrem re:m u, w krórym grał, a króry przez lara przynosił duży 
dochód; pensj a królewska, krórą dosrawał (6000 franków), jak piszą biografowie, miała raczej 
znaczenie moralne, czy niła z jego rrupy aktorów króla jegomości . 

Wybitnie odgrywał role komiczne. „Że przepadał za farsą i że, przynajmniej na scenie, czuł 
się w niej swobodniej niż w wielkich komediach, dowodzi wybór jego wbsnych ról. W sześciu 
różnych szrukach i fa rsach - w rym i w Don juanie - gra wcią7. Sganarela; w Amfitrionie jesr So
bowtórem;\ Swirtoszku Organem, grubym oszukiwanym głupu:m, króry włazi pod srół" - pisze 
Mongredien. Zachowały i<; n ieliczne opisy jego gry akrnrskiej: „Nigdy nie widziałem czegoś rów
nie zabawnego, jak zachowanie s i ę Sganarela, stojącego za pleLJmi żony; jego twarz i gesry wyra
żają rak znakomicie zazdrość, że w ale nie jesr konieczne, aby się odzywał: i rak byłby najbardziej 
zazdrosnym z mężczyzn .. . W rrakcie rej szruki Molier dwadzió„ia razy odmieniał oblicze; był 
godny podziwu, ilekroć sądził, że dosrruga jakiś dowód porwierdzający jego n iesz z<;śc ie; jego 
panrnmima budziła niekończące się salwy śmiechu" (cyt. za G. Mogredien). 

Molier „nie był ani za chudy, ani za gruby, wzrosru więcej niż średniego; posrawę miał 
szlacherną, piękne nogi, poruszał się dosrojnie, z surowym wyrazem twa rzy; nos miał wydatny, 
szerokie u ra, grube wargi, śniadą cerę, gęs ce zarne brwi, krórymi potrafił tak poruszać, że jego 
rwarz s rawała si ę niewymownie komiczna"- rak o Molierze pisze Wolrer. 

Warunki zewnęrrzne nie pozwalały mu na granie ró l tragicznych; „głos miał bowiem 
• głuchy, rwardą arrykulację, cierpiał przy rym na różne dolegliwości aparatu mowy, co przeszka

' •dzało mu w deklamacji" (Janin a Pawłowiczowa Wsręp do Wyboru komedii Moliera). Pomimo • 
• 

1 
asrmarycznego kaszlu, króry sra le zakłócał rnk jego wypowiedzi „akrnrem był od stóp do głów, 

• • wszysrko w nim mówiło: krok, uśmiech, mrugnięc ie okiem, poruszenia głowy. Miał niezwykle '„ g i ęrkie ciało, króre poruszało się jak na sprężynach" pisze Richard Bray. 

1 
• Molier był melancholikiem, człowiekiem poważnym i małomównym. $wiadecrwa pisane 

•' ukazują Moliera dość milkliwego i pow.' iągliwego, niewiele z siebie dającego, i bysrrego obserwa
rora. Donneau de Vise, również uważny obserwator swoich współczesnych , pisze: „Od chwili kiedy 
wszedłem Molier nie odezwał s i ę ani słowem. Zasrałem go wsparrego o l adę w pozie człowieka 
zamyślonego . Nie odrywał oczu od paru szacownych osób, króre kupowały koronki; wydawało się, 
że przy łuchuje się ich rozmowie i zdawał i<; spojrleniem przenikać aż w głąb ich duszy, aby dojrzeć 
ram ro, czego nie wypowiadały ich usra" Molier był człowiekiem niezwykle przy rym przenikli
wym , a zarazem „okno zamknięre później lub wcześniej aniżeli za le ił, doprowadzało go do furii; 
w rak ich chwilach był małym człowieczkiem" (George· Mondredien). 

Ożenił się mając lar czrerdzidci z Armandą Bejarr, córką swojej wcześn iejszej kochanki 
Magdaleny Bejarr, znacznie od siebie młodszą. 

Zmarł grając główną rolę w spekraklu Chory z urojenia w swoim rearr·.i.c. Ponieważ akrorzy 
w ramrym czasie objęci byli ekskomuniką, bez prawa do kościelnego pogrzebu. zosrJł pochowany 
nocą, w armosferze skandalu, na cmentarzu święrego Józefa w Paryżu . 

K_ K_ 

S. Kierkegaard, Wycinanki z czarnego papieru [w:] Albo - albo 
(Przekład J. Iwaszkiewicz) 

„W szruce Elwira interesuje nas rylko o ryle, o ile jej srosunek do Don Juana ma maczenie dla niego. 
Jeżelibym miał jednym słowem okreś li ć ren srosunek, co powiem, że Elwira jest epick im losem 
Don Juana - Komandor jes r jego losem dramarycznym. Jes r w niej nienawi ść, kró ra odnajdzie 
Don Juana w każdym zakąrku , iskra, kró ra o: wierli najc iemn iej~7..ą norę, gdyż mieszka w niej 
miłość, króra go chce odna l eźć. Bierze udział wraz z innymi w pricśladowaniu Don Juana. ale , 
pomyślałem sobie, gdyby s ię w zysrkie s iły prześladowców scentra lizowały, gdyby pogonie za 
D on Juanem zniosły się wzajemnie i Elwi ra sama sra nę ła z nim oko w oko, i pojma ła go w swą 
władzę, ro jej nienawiść kazałaby jej może zamordować go, ale m iło 'ć jej wzbroniłaby rego, nie z 
lirości, gdyż on jesr w jej oczach zbyr wielki, aby można było mu okazywać lirość ; zos tawiłaby go 
ona przy życiu, gdyż zamordowanie równałoby s ię sa mobójstwu. Dlatego gdyby w drama ie nie 
działały przeciw Don Juanowi inne s iły pr6cz Elwiry, co by się dramar nigdy nie skończył, gdyż 
Elwira, gdyby mogła , ro chciałaby się zemścić os i bi śc ie , a z drugiej rrony nie mo:,łaby sic; na r.; 
zemstę zdecydować. \Y/ ren sposób intere uje ona nas w szruce, a le na; obchod1.i rylko jej stosunek 
do Don Juana i jakie ma ren srosunek dla niej znaczen ie. Elwira jes t p1l Cdmiorem wielu zaintere
sowań, ale bardzo rozmairych. D on juan interes uje s i ę ni ą, za nim s ię dramar zaczyna, widzowie 
obdarzają ją zainteresowaniem dramatycznym, ale my, przyjac iele smurku, nie rnwarzyszymy jej 
rylko do najbliższej przecznicy, nie tylko przez rę chwilę, kiedy Si\ znajduje na scenie, nie, pójdzie
my za nią dalej samornymi drogami. 

A więc Don Juan uwiódł Elwirę i porzucił, co dzieje się szybko , rak szybko, «jak l)'grys może 
zgnieść lilię»; jeżeli pod hasłem «Hiszpania» widnieje 1003 numerów w karalogu uwied zionych 
kobiet, widać z rego, że Don Juan się spieszy i musi s ię li zyć z każdym ruchem. 
Juan ją porwcił, ale ona nie ma żadnego orszaku, nie ma komu pa: z.emd lona w ramiona, może 
się nie obawiać, że ornczą ją zbyr ciasnym kołem, oroczenie larwo usrąp i jej z drogi, może się nie 
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obawiać, ie kr oś b.;dzic chciał odebrać jej cę scracę, raczej cen albo ów bc;d z. ie wolał ci.; scrarę de
monsrro ·. Scoi oco samorna i opuszczona i nie ma żadnych wącpliwo 'ci; jasne, że był co oszusc, 
kt6ry obrabował ją ze wszysckiego i wydał ją na hańbę i na wscyd. (. .. ) 

Don Juan porzuca Elwir<;. w rej samej chwili wszyscko sraje się dla ni ej jasne; żadna 
wącpliw ' ć nie po i ą ga rroski do rozmównicy reAeksji, a ona niemieje w swej rozpaczy. W 
jednym ud<.:r z.e ni u pulsu rozpacz przenika ją całą, w rumieńcu namięcności ukazuje się na 
policzku i staje si<; widoczna na zewnącrz. Nienawiść, rozpacz , ze msca, miłość , wszyscko 
kryscalizujc: s i ę, aby ukazać si~ widzia lnie. ( ... ) 

Straciła wszyscko, straciła niebo, gdy wybrała świac, scraciła świac, gdy scracila Don Juana. 
Dlaccgo nie ma ona inne j ucieczki poz.a nim, rylko bt;d '\c w jego pobliżu, może odsunąć od 
siebie rozpacz albo zagłu szając głosy wewnęcrzne hałasem nienawi śc i i rozgoryczenia, które 
mogą brzm i eć ~ il n ie tylko kiedy Don Juan jesr przy niej, albo cyi ko nadzieją'(. .. ) 

Kodi la go mocniej niż wszyscko na świecie, mocniej nii. zbawienie duszy, wszyscko zszar
gała dla nicg nawet swoją cześć, a on odpłacił jej niewiernośc ią. Teraz Elwira ma Jedną rylko 
namięcn05ć- n ienawiść , jedną cyi ko myśl - myśl o zemście. W cen sposób dorównuje mu wielko
ki;i,, gdyi uwodzi :sz. •sckie dziewczęca znaczy co samo dla mężczyzny co dla kobiecy dawać się 
uwieść z catcj duszy i nienawidzić uwodziciela, albo, jeśli się chce. kochać z ca ką silą energii, jakiej 
na pr6ino nukalibysmy u męiacek. Tak, wychodzi mu ona napm:c iw. nie braknie jeJ odwagi, 
aby się mu prz.cciwsrawić, walczy nie o zasady moralności, walczy o swą mifość, kcóra się nie 
wspiera na szacunku; walczy nie o co, aby s rać sic;; jego połowicą, walczy o swoją miłość, miłość, 
która nie zadowala się korą do poku(y wiernością, ale króra żąda zemsty; z miłości do niego 
odrzuciła ?.bawienie, a gdyby jera?. jeszcze jeJ ofiarowano, znowu odrzuciłaby je dla zemsty. Taka 
osobowość nie może nie zaimpono ać Don Juanowi. \Vie on dobrze, jaka rozko z zawiera się w 
wyssaniu na1ddikamiejszego i najwonniejszego kwiaru młodo.' ci, wie, że co jesr rylko chwila i wie, 
co nasrępuje poccm, zbyt czę~ro widz.ial, jak więdną w oczach ce blade cie n ie , a le ru srały się rzeczy 
zadziwiające, zo~cał złamany zwykty orządek rzeczy, uwiódł młodą dziewczynę , ale nie z.łamał 
jej życia, nic zgasił jej piękności, rylko się przemieniła w sobie i piękniejsza jesr niż kiedykolwiek. 

ie moie remu zaprzeczyć, zainccreso ala go bardziej niż ws-Lysrkie inne. (. .. ) 

Gdybym wyobraził sobie człowieka w burzy 
morskiej, n ie rroszczącego s i ę o życie i rkwiącego na 
pokładzie, bo było coś, co chciał uracować, ale nie 
mógł ratować, bo sarn nie wii:dział, co ma racować, 

co miałbym obraz Elwiry; 
oracza ją wzburzone morze, zbliża się jej zaconięcie, 

ale ona się o co nie ero zezy, nie zauważa cego i sama 
nie wie , co ma racować. 
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S. Żizek, M.Dolar, Druga śmierć opery 
(Przekład S. Królak) 

Historię Don Juana przyjęło się uważać za mir swoiście nowoczesny. Pierwszą jego wersję przed
scawił w roku 1630 Tirso de Molina, w epoce Galileusza i Karcezjusza, a takie narodzin opery 
jako garunku. De Molina zacyru łował swe dzieło El burLador de Sevilla - kpiarz , ża rcowni ś, 

oszusc, zwodzicie! i kobieciarz z Sewi lli (kro~. kco płaca figle - k rótko mówią c Cyrulik m uilski) 
W ślad za nią poszły niezliczone nascępne wersje . kcóre. co wiemy już od Levi-Scraussa, n a l eży 

rozpacrywać łącznie jako rozm aite przekszcałcenia cego samego micu, należy L.acem okreś lić 

raczej ich „macierz permu racji ", a nie doszukiwać sii; rzekomego pierwowzoru czy wzorcowej 
realizacji. Wersję de Mol iny należy zarem rozparrywać jako zac.qrek. a nie jako pierwowzó r, 
połączył on bowiem jedynie elemency wyw;pujące już wcześniej w kastylij. kich podaniach 
ludowych, średniowiecznych moralirecach icp. Niemniej jednak przyznać rrzeba . 7.e mir ren na
rodz ił się w określonym momencie hiscorycznym i cowarzyszył kszcałcowaniu sii;: nowoczesnej 
podmiotowości jako swoisca me rafizyczna przvpowieść na ternar jej scarusu i granic, zyskując 
coraz większą popularnoś · i budząc coraz potężniejszą fascynacje; . 

Mit ren musiał jednak ci.ekać na go rliwego chrześcijanina takiego jak Kierkegaard , 
by zasrać pocrakcowanym z naleiyrą sobie powagą. Kierkegaa rd inceresuje nas rucaj przede 
wszystkim z cego powodu, że uznał on Don Giovannit'go M oza rta za absolucną, najznakomic
szą i jedyną prawdziwą wers ję rego miru, sra rając się wpi sa · go w horyzonc zarazem hisco 
ryczny i mecafizyczny. Napisanie kolejnego Don juana po Mozarcie przypomina jego zdaniem 
ch~ć napisania Iliady po Homerze - wersja Mozarta jesc oscaceczna i nieprześcigniona. udaje 
sic; jej bowiem osiągnąć doskonałą jedność idei i odpowiadaj ącej jej formy. Nigdy wczdniej ani 
nigdy później żadna opera nie doczekała s ię a'i: rak wnikliwej a nalizy filozoficznej - Kierkegaard 
poświęcił jej około 150 stron swego Albo-albo. ( .. . ) 

Don Juan jesr figurą genialności zmysłów, ucieleśnieniem owej przeciwsrawnej zasady, a 
jako raki, jako symboliczny „zacwardz iały grzesznik ", należy do epoki ś redniowiecz:i. dołącza

jąc do grona pozosrałych alegorycznych postaci , cakich jak Rycerz, Dama, Mammon, Każdy 
itp. Pojawienie sic; cego rodzaju a legory znych figur było wynikiem narzucenia w roku dziejów 
chrześcijańskiej zasady duchowości. Na jego narodziny crzeba było jednak czekać aż końca 
ś redniowiecza, ówczesna zmysłowość bowiem nadal tkwiła w pętach rycerskiego erocyzmu, 
minn sangu i escecyki miłości dworskiej, będąc zmysłowośc ią w nieskończoność odraczaną. 
Ponieważ była ona nazbyt duchowa, nazbyc bliska miłośc i grecki ej, jedynie jej wygaśnięcie 

utorować mogło drogę czystej zmysłowośc i. A jednak średniowiecze zrodz iło mir góry We
nus, miejsca dzikiego, niczym nie sk rępowanego rozpasania , gdzie „nie ma miejsca dla języka 



rozsądnego myślen ia, mozolnych zdobyczy reAeks ji. Rozb rzmiewa ru jedynie pierworny głos 
namiętności, gra ch uc i, dzik i ha łas upojenia , oaarn ia wieczne odurzenie. Pierworodny m cego 
pańsrwa jes r Don Jua n". W raz z rozkładem ś redn iowiecznego św i aca na sce n ę wkroczyć mógł 
boharer rep rezenrujący zasadc; czysrej demonicznej zmysłowo'ci. ( ... ) 

Jako gcn iu ~z. zmysłów D o n Giovanni jes r ucie leśn i eni em zasady czysrej niewżsamości , 

wyłącz ni e j ęzy k bowiem jesc w sranie uchwyci ć wżsamość, nadać jej uwały i spójny cha rakrer, 
zawsze jednak koszrem pozbawienia jej u lornego i zmysłowego charakceru - cak rodzą się duch 
i mora l ność. B ędąc uosobien iem demonicznej i ły zmysłowośc i , D on Giova nni nie może być w 
pełni ze s obą tożsamy, jego wż~amość sprowadza sic; do wiecznej przemi any i można j ą okreś lić 

wyłącznie negacywn ie: wierny pozo,raje wyłącznie zasadzie scałej niewiernośc i. Ugan ia s ię za 
zaws?.e umybj ącym, nieusrannie odmieniającym swą posrać obiekrem, zawsze przew wżsa

mym i absol urn ym. Wszysckie kobiecy są dlań jedną: ch oć bez wąrpienia różnią się m i ędzy sobą, 

uc ieleśn iają ren sa m pojedynczy absolurny i nieuc hwyrny obiekr. Don Giovanni pozbawiony 
jesr własnego nieza l eżnego isrn ienia , usrawicznie się sobie wymyka. Jeś l i jesc jedyną podporą, 
mającą hronić Kierkegaard a przed pogrążeniem s ię w c haosie i nicości, w wznosi się ona u 
progu chaosu i n i cości, poza g ran icami wżsamości . 

Czy należałoby zarem porępić Don Giovanniego jako uwodzicie la i kobieciarza, jako demo
nicznego grzesznika) Odpow i ed ź, jakiej udziela Kierkegaa rd, jesr paradoksalna: Don iovanni swi 
ponad wszel ką eryką i moral nością, bc.;dąc jej absolurną g ra n icą, rym, co z zasady z nich wyk lu
czune. Zasady eryczne obuw i ązują bowiem jedynie w przypadku , gdy ulorną zmysłowość udaje się 
schwyrać, sp<;cać i przyszpili ć do pewnej t rwałej rożsa mości . Okreś le nie go mia nem uwodziciela jesr 
n adużyciem, uwodzenie wsza k wymaga scraregii, reAeksji i planowania, dzieje się przede wszys rkim 
w język u: „Uwodziciel m usi władać poręgą, krórej Don Juan n ie posiada. choć jesr rak dob rze uzbro 
jony - brak mu poręgi słowa. (. „) Siłą rakiego uwodziciela je. t j<;zyk, a raczej kłamsrwo". 

W jaki sposób można powscrzymać Don Giova n n iego) Gdzie przebiegają granice jego 
moż l iwośc i? Kro może przeciwsrawić się jego poczynaniom ; N ie ima s ię go żad n a ziemska 
an i doczesna s i ła, opór srawić może mu wyłączn i c duc h: „Duch , upiór jesr reprodukcją , s rąd 

rajemnica jego powrotu na ziemię; Don Juan może wszysrko, wszys t kiemu , i<; może prze
ciwstawić, z wyją r kiem reprod u kcji życia , d larego że jesr on bezpośrednim życiem zmysłów, 
k rórego duch jest zaprzeczeniem". 

Duch jesr i s rocą nie z rego świara, jes t posłańcem rran scendencji, iswtą nadprzyrodzoną i 
ponadzmys łową, a ja ko raki uobecnić się może jedynie w kamien iu, w bycie t r wałym. „Duch jesr 
kością" jak rw ierdzi H egel , „duch jesc kamieniem", jak dopowiada Kierkegaard. Jako c i e ń życia 

odrwarza on jego przemij alność jako trwałoić , jcsr jego s kam i eniałą i zmanwiałą posrac ią. Du
cha, podobnie jak ka mienia, nie sposób ugod zić . z marłego zaś, jak zjawy, niepodobna uśmiercić. 

Skamieniały duch oznacza cał kowita stagnację , uwiecznioną rożsamość sprzeciwiającą się demo
nicznej potędze niewżsamości. Niemarerialna mareria lność zmysłowości potyka się o marerialną 
niemareria l ność skamien ia łego ducha , a niezmysłowa zmy · łowość napotyka swój kres w ze r knięciu 

ze zmysłową transcendencją . Jeś l i jednak duch je r kamieniem, jest kamieniem ożywionym i zdol
nym do działania , ro właśnie czyni zeń upos tac iowienie rra nscendenrnej zmysłowośc i - d uch jest 
śmiercią, króra nie może umrzeć, wiodącą swój pośmien ny żywot pod posracią kamienia. 

Kierkegaard nie przesraje nas zadziwiać swą gowwością wyciągania oscarecznych wniosków. 
Jego zdaniem Don Ciovanni jes t i swrą wykraczającą poza sferę języka i znaczącego , żyje w krai n ie 
rozkoszy, do krórq (w czym zgadza s i ~ z Lacanem) znaczące jako rakie n ie ma dostępu. N ieusran-

nie goniąc za ni emożliwym obiekrem, zawsze rak im samym i zawsze różnym, sam zarazem sraje 
się rakim obiekcem dla innych, złożoną im obiern icą szczęśc i a. Nie godząc się na odscąp ienie 

od swego pragnienia, sam przemienia się w jego nieuchwyrny obiekc. Przez swą nieusrępliwość 

pragnienie to sraje si~ popędem, czystym przymusem powtarzania , a rozkosz przerad z:i si<; w 
mech aniczną repetycję - w , czego n ie sposób ująć w słowach, w , co wyjąrkowe (czyli zmys fo
we), może się wyłącznie powrarzać . l'opc;d krążący wokół swego obiekru zaspokaja się jedynie w 
nieskończonym powra rzaniu, a doprowadzone do rak skrajnej poscaci pra n ienie rzuca urok na 
wszysrk ich, krórzy się z nim z e r kną. W cen sposób pogoń za przyjem noś ią przekszrałca się w 
posrawę e tyczn ą wykraczającą poza zasadę przyjemności. Wszelka etyka opiera się bowiem na 
przesłance rrwałości i tożsamości, a co za ry m idzie, na zasadz ie wy rzeczen ia, w oscarec-rnym 
rozrachu n ku służy zarem poś rednio zasadzie p rzyj emnośc i. Don Giovanni reprezenruje posra
wę eryczną odrzucającą rego rodzaju założenia, jesr symbolem czy rego powrarzania obojęrne 

go na jakąkolwiek tożsamość. Granicą rakiego spełniającego s ię w powrarzaniu i zaraczającego 
kręgi wokół nieuchwy rnego obiekcu popędu jesr osrarecznie sam ów obiekr, zarazem nierucho
my i wiecznie u mykający: odna leziony obiekr przynosi bowiem śmierU 
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