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Pogrzeb Don Żuana¹

¹Don Żuan a. Don Juan, a. Don Giovanni — postać literacka, które wzorem miał być szlachcic hiszp. Juan
Tenorio, ży ący w Sewilli w XVI w. Słynął z urody i uroku osobistego, ale także z przedmiotowego traktowania
kobiet i egoizmu. Postać Don Juana inspirowała wielu twórców (m.in. Moliera, Mozarta, Byrona), którzy barǳo
często różnili się w interpretac i te postaci. W operze Don Giovanni Mozarta ten hulaka i uwoǳiciel okazu e
się ednocześnie nieustraszonym indywidualistą, nieugiętym wobec duchów i śmierci. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziejba-lesna-iii-pogrzeb-don-zuana
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


III
Zbladła twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku
Spotkał swó własny pogrzeb, i przynaglił kroku.

Ciało, Dusza, TrupPogrzeb, Zaświaty, Pozory,
Duch

I zatracił różnicę mięǳy ciałem w ruchu
A tym drugim, co legło w trumiennym zaduchu.
Czuł tożsamość obo ga — orszak szedł pośpiesznie
A emu się zdawało, że w mie scu tkwi śmiesznie.
Czekał, aż uśnie w Bogu, lecz stwierǳił naocznie, Bóg

SenŻe Bóg nie est — noclegiem, — i że uż nie spocznie.
Pogardą na śmiertelne odpowiadał dreszcze.
«Śpi snem wiecznym» — szeptano, ale nie spał eszcze.
Szedł coraz bezpowrotnie — w pozgonnym rozpęǳie.
«Śpi snem wiecznym»… Snu nie ma i nigdy nie bęǳie!
«Szczęśliwy! Już nie cierpi!» — tak mówiono wkoło, — Cierpienie
A on w świat trosk mogilnych kroczył niewesoło,
W świat, gǳie pierwszą ułudą est ostatnie tchnienie, —
I zaczęło się nowe — nieznane cierpienie.
ǲwony eszcze ǳwoniły. Nie słuchał ich wcale.
Szli luǳie — dotąd żywi… Minął ich niedbale.
Czczość ǳwonów i daremność zrozumiał pogrzebu
I zmarłymi oczyma przyglądał się niebu.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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