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ОБРАЗ ДОН ЖУАНА
У П’ЄСI «НIЧ У ВАЛОНIЇ»
ЕРIКА-ЕММАНЮЕЛЯ ШМIТТА
Статтю присвячено вивченню образної системи п’єси вiдомого
французького драматурга сучасностi Ерiка-Емманюеля Шмiтта «Нiч
у Валонiї». Детально розглянуто ключовий образ цього твору —
Дон Жуана, одного з так званих «вiчних образiв» у зарубiжнiй
лiтературi. Вiн не є статичним, постiйно змiнюється. Кожен
автор, беручи лiтературну постать Дон Жуана за ключову,
надає їй нових характеристик. Тому у статтi для дослiдження
заявленої проблематики застосовувалися порiвняльно-iсторичний,
порiвняльно-типологiчний i структурний методи, якi дозволили
протиставити драматичний твiр Ерiка-Емманюеля Шмiтта з
iншими лiтературними феноменами, докладно дослiдити особливостi
органiзацiї сюжетiв, художнiх образiв i їх систем у творi автора
та виокремити саме його творчi надбання в розкриттi аналiзованого
образу. На лiтературнiй нивi iм’я Дон Жуан з’явилося ще у
ХVI столiттi. Першим драматургом, який увiв цей образ, був
iспанець Тiрсо де Молiна. Митець представив читачевi свого
персонажа як цинiчного обманщика, для якого не iснує моральних
принципiв i доброчестя. Пiсля цього образ пройшов багатогранну
трансформацiю через твори багатьох свiтових письменникiв, а саме:
Джiлiбертi, Мольєра, Д. Г. Байрона, Л. Українки тощо. Кожен автор
iнтерпретував його у власному стилi: у когось Дон Жуан просто
розпусник, який тяжiє до амурних пригод, хтось використовує цей
образ, аби розкрити вади тогочасного суспiльства, а хтось надiлив
персонажа характеристиками аморальної та цинiчної людини. Так,
дослiджуваний образ прийшов i до сучасної французької лiтератури.
Ерiк-Емманюель Шмiтт, взявши Дон Жуана за основну дiйову особу
своєї п’єси «Нiч у Валонiї», надiлив його власними характеристиками,
якi детально вивчено у статтi. Дон Жуан у Шмiтта знаходиться
в пошуку iстинних почуттiв, намагається вiднайти своє «я», хоча
i постає перед суспiльством стереотипним баламутом i цинiком.
Образ розпусника саме у цiй п’єсi, з одного боку, пiдлягає кардинальним
змiнам у порiвняннi з класичними iнтерпретацiями, а з iншого боку,
не оминає традицiї мольєрiвських свiтоглядних бачень, що можна
простежити, проаналiзувавши систему образiв загалом.
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Olha Vasylieva. The image of Don Juan in the theatre play “Night in
Valinie” by Eric-Emmanuel Schmitt.
This article studies the figurative system of the play “Night in Valonie” by
the famous modern French playwright Eric-Emmanuel Schmitt. The key
image of this work — the image of Don Juan — is examined in detail.
This image is one of the so-called “eternal images” in world literature, it
is not static, it is constantly changing, each author, taking this image with
a key one, gives to this image new characteristics. That is why, the article
used comparative-historical, comparative-typological and structural methods
to study the stated issues, which made it possible to compare this dramatic
work of Eric-Emmanuel Schmitt with other literary phenomena, to study
in detail the features of the organization of plots, artistic images and their
systems in the work of this author and to highlight precisely his creative
achievements in revealing this image. In the literary field, the name Don
Juan appeared in the 16th century, the first playwright who introduced this
image was the Spaniard Tirso de Molina, who presented his character to
the reader as a cynical deceiver for whom there are no moral principles and
decency. After that, this image was transformed a lot through the works
of many world artists — Giliberti, Moliere, D. Byron, L. Ukrayinka. Each
author interpreted this image according to his own style in writitng — for
some of them Don Juan is just a lecher who gravitates towards amorous
adventures, someone uses this image to expose the shortcomings of the then
society, and some of them endowed this character with the characteristics
of an immoral and cynical person. In this way, this image came to modern
French literature and Schmitt, taking Don Juan as the main acting character
of his play “Night in Valonie”, endowed him with his own characteristics,
studied in detail in the article. Don Juan by Schmitt is searching the true
human feelings, he is trying to find his “Me”, although he appears before
society as a stereotypical troublemaker and cynic. The image of a libertine
in this play, on the one hand, is subject to cardinal changes in comparison
with classical interpretations, and on the other hand, it does not bypass the
traditions of Moliere’s ideological visions, which can be traced by analyzing
the system of images as a whole.
Key words: play, “Night in Valonie”, modern French-language
drama, Eric-Emmanuel Schmitt, Don Juan, image, system of
images.

Постановка проблеми та її зв’язок iз важливими
науковими чи практичними завданнями. На лiтературнiй
нивi межi XX–XXI столiття сучасний всесвiтньо вiдомий французький
автор Ерiк-Емманюель Шмiтт виступає однiєю з найяскравiших
постатей i посiдає особливе мiсце завдяки створенню, насамперед,
драматичних творiв, у яких, беручи за основу переважно релiгiйнi й
iсторичнi мотиви (наприклад, у п’єсах), описує свої рефлексiї щодо
загальнолюдських морально-етичних цiнностей. Його твори вiдомi
своєю простою, доступною читачевi мовою та водночас винятковiстю
сюжетiв i глибиною смислiв.
Письменник проповiдує гуманiзм, пiдґрунтя якого складають
фiлософськi питання, що стосуються основ людського буття.
Формування глибинного фiлософського пласта у драматичних
творах забезпечується зверненням Шмiтта до основоположних питань
моралi, релiгiї, духовностi.
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Перу Ерiка-Емманюеля Шмiтта належить бiльше, нiж сорок
рiзноманiтних творiв (близько двадцяти з яких — драматичнi), за якi
вiн вiдзначений низкою премiй i нагород, серед яких: Премiя Мольєра
в категорiї «Кращий автор» (1994 р. за п’єсу «Гiсть»), Премiя Мольєра
в категорiї «Краща постановка», Театральна премiя Французької
академiї (2001 р. за весь його творчий добуток), Нiмецька книжкова
премiя та премiя Квадрига з формулюванням «Мудрiсть смiху»,
лiтературна премiя Ротарi (2005 р.). За мотивами його творiв були
вiдзнятi п’ять кiнофiльмiв. Твори митця перекладенi бiльше, нiж
сорока мовами, а п’єси ставлять у театрах усього свiту. Знайомство
України зi Шмiттом розпочалося 1999 р. з постановки Львiвського
нацiонального театру iм. М. Заньковецької його п’єси «Загадковi
варiацiї». До сьогоднiшнього дня це знайомство продовжується
численними театральними постановками та перекладами прозових
творiв письменника.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Е.-Е. Шмiтт
знаходиться в перманентному пошуцi нових жанрових форм, якi
б змогли доступно та зрозумiло вiдобразити його фiлософськi
погляди, що є поштовхом для багатьох вiтчизняних науковцiв вивчати
його творчий шлях, серед них: М. I. Логвиненко, Т. В. Бовсунiвська,
А. С. Сорокiна, О. О. Ленькова, Є. М. Васильєв та iншi. Успiх творiв Е.Е. Шмiтта не можна порiвняти з теоретичним та iсторико-лiтературним
вивченням його творчостi. Спроби осмислення, i в Європi, i в Українi,
базуються передусiм на аналiзi фiлософемно-екзистенцiйного дискурсу
романiв письменника, проблематики дитинства тощо.
Але й сьогоднi поза увагою науковцiв залишається драматургiчна
спадщина Е.-Е. Шмiтта. Вона досi не отримала належного
лiтературознавчого прочитання, тому актуальнiсть нашої роботи
полягає в необхiдностi бiльш ґрунтовного вивчення драматургiчного
надбання письменника.
Метою нашого дослiдження є аналiз образу Дон Жуана, що є
панiвним у п’єсi «Нiч у Валонiї» Ерiка-Емманюеля Шмiтта.
Мета й завдання визначили застосування таких методiв:
порiвняльно-типологiчного, з метою зiставлення драматичних
творiв Е.-Е. Шмiтта з iншими лiтературними феноменами; порiвняльноiсторичного, який дозволить виокремити драматургiчну спадщину
письменника на лiтературнiй нивi; структурного методу, що сприятимє
детальному дослiдженню специфiки органiзацiї сюжетiв, художнiх
образiв i їх систем у творi Е.-Е. Шмiтта «Нiч у Валонiї».
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Виклад основного матерiалу. Образнiсть — це головна вiдмiнна
властивiсть художньої лiтератури. У художньому творi письменник
висловлює свої думки та самовираження в образах. На думку
I. Безпечного, «у центрi художнього зображення звичайно стоять
людськi образи; зображення всiх iнших образiв не має самостiйного
художнього значення, воно пiдпорядковане зображенню образу людини.
У розумiннi людини найчастiше поняття образ вживається в значеннi
образу-характеру. Специфiчнiсть художнього образу полягає в тому,
що вiн, крiм життєвої конкретностi, органiчно включає в себе естетичну
оцiнку життя, вiдображаючи кожне явище у його стосунку з людиною.
Iнакше художнiй образ загубив би свої головнi якостi» [1]. Серед усього
розмаїття образної системи iснує також поняття «вiчного образу».
Ю. I. Ковалiв у своїй лiтературознавчiй енциклопедiї так тлумачить це
поняття: «Вiчнi образи — це лiтературнi постатi, якi за глибиною
художнього узагальнення та можливiстю фiлософського осягнення
буття виходять за межi конкретних творiв. Класичними вiчними
образами у свiтовому письменствi вважаються Прометей, Мойсей,
Каїн, Дон Кiхот, Гамлет, Фауст та багато iнших, якi виникли на
конкретно-iсторичному пiдґрунтi i сконцентрували у собi архетипнi
характеристики, споконвiчнi пошуки сенсу життя, першосутностi,
онтологiчного призначення людської природи, виразили безперервнi
колiзiї iсторiї культур суспiльств» [3]. Це саме тi образи, що
виходять за межi одного певного твору та мандрують iншими,
водночас зберiгаючи своє загальне значення й актуальнiсть протягом
столiть, вбираючи в себе лише певнi риси лiтератур вiдповiдної доби,
жанру чи стилю i, звiсно, бачення самого автора. До таких «вiчних
образiв» можна уналежнити вiдому лiтературну постать Дон Жуана.
Окреслений образ є провiдним у творчостi сучасного французького
драматурга Ерiка-Емманюеля Шмiтта загалом i у п’єсi «Нiч у Валонiї»
зокрема, на якiй ми зосереджуємо нашу увагу.
Дон Жуан в iсторiї людської культури вiчний i багатоликий, i вiчний,
мабуть, саме тому, що багатоликий. Вiн був i буде актуальним у всi
часи, як минулi, так i майбутнi, поки таємниця його образу не буде
розгадана до кiнця. Вiн несе в собi головну iдею розпусти, завоювання
жiночих сердець, але кожен автор надiляє своїх персонажiв рiзними
характеристиками, через призму додаткових якостей розвiнчує певнi
специфiчнi проблематики.
Першим, хто звернувся до цього образу ще у XVI столiттi,
був iспанський драматург Тiрсо де Молiна. У Тiрсо Дон Жуан
виступає цинiчним обманщиком, для якого немає нiчого святого. Вiн
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насмiхається над тим, що найдорожче для людей. Над тим, що люди
вихованi та духовнi поважають бiльш за все. У кiнцi п’єси цей грiшник
помирає вiд потиску кам’яної статуї.
Згодом образ Дон Жуана починає подорожувати країнами Європи.
Вiн потрапляє в Iталiю. На iталiйськiй сценi п’єса з’являється спочатку
в обробцi Джiлiбертi, а пiзнiше Чiконiнi. Останнiй посилив комiчнi
елементи, викреслив з iспанського оригiналу все похмуре та повчальне.
Це забезпечило успiх п’єси на народнiй сценi, де її продовжували грати
до початку XX столiття [4].
У серединi XVII ст. Мольєр створює «Дон Жуана». Як пише
М. А. Булгаков: «Герой Мольєра Дон Жуан — виявився повним
i закiнченим атеїстом, причому цей атеїст був дотепним,
безстрашним i невимовно привабливою, не дивлячись на свої
вади, людиною» [2]. Через образ Дон Жуана Мольєр показує всi пороки
аристократичного класу. Саме суспiльство породило такого грiшника.
У фiналi комедiї Дон Жуан помирає вiд потиску кам’яної десницi.
Герой Д. Г. Байрона «Дон Жуан» бiльшою мiрою мандрiвник, який
завоював багато жiночих сердець. Але жiнкам вiн приносив тiльки
бiль i смерть. Твiр «Дон Жуан» Дж. Байрона позбавлений гострого
конфлiкту.
Герой трагедiї А. С. Пушкiна «Кам’яний гiсть», де також реалiзовано
образ Дон Жуана, показаний автором зовсiм з iншого боку — це чоловiк
великодушний i розумний. Усi його сутички — це шляхетнi двобої,
справа честi. Дон Жуан не ототожнює себе з образом розпусника та
безбожника, який був створений чутками. Вiн не сперечається зi своєю
поганою славою, але мимоволi руйнує її. Вiн закохується в донну Анну.
Ось-ось має вiдбутися його перетворення, але приходить кам’яний гiсть
та вбиває його. У Пушкiна Дон Жуан — це герой трагiчний.
Герой драматичної поеми А. К. Толстого «Дон Жуан» — поет i
фiлософ любовi. Любов для нього — не просто почуття, яке тягне за
собою до тiєї жiнки, а основа свiтобудови. Дон Жуан готовий любити
щиро та глибоко, але кожна нова зустрiч приносить лише розчарування.
Вiн втрачає вiру, але зустрiчає донну Анну, у яку щиро закохується.
Кiнець твору несе трагiчне забарвлення, адже Анна помирає, а згодом
i сам головний герой.
Леся Українка використовує образ Дон Жуана у своєму творi
«Камiнний господар» для дослiдження фiлософського питання
спiввiдношення свободи та влади. Сильний, розумний, гордий, що
володiє поняттям честi, Дон Жуан опиняється в положенi iграшки та
жертви, потрапляє в тенета гординi.
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Звiсно, iснує ще безлiч творiв, у яких автори взяли за основу образ
Дон Жуана. З кожною епохою погляд на його класичну iнтерпретацiю
змiнювався i навiть дуже кардинально, що певною мiрою зумовлено
змiнами тенденцiй i настроїв у лiтературних течiях. Час вiд часу
письменники трансофрмували iм’я героя, але в сюжетi чiтко зрозумiло,
який вiн образ втiлює. «Вiчнi образи» дуже часто стають епiтетами,
вказуючи на певнi риси людини. Вони переторюються на символи, що
втiлюють певнi характеристики людської натури, зосереджуючи в собi
загальнолюдськi норми моралi, фiлософiї, психологiї.
Повертаючись до п’єси «Нiч у Валонiї», яка є найсучаснiшою версiєю
iнтерпретацiї образу Дон Жуана та в якiй автор принципово змiнив
вiдомий усiм мiф про легендарного розпусника багатьох художнiх
творiв, необхiдно зауважити, що Шмiтт дуже вправно поєднав
своє бачення саме з класичними уявленнями про цього персонажа.
Це найперший сценарiй, написаний французьким письменником у
1991 роцi. Вiн є прикладом класичної п’єси з трьома єдностями — мiсця,
часу, дiї. Подiї розгортаються в салонi занедбаного старовинного замку
в серединi XVIII столiття, на що вказують чисельнi речовi образи
епохи того часу. Аналiзована п’єса присвячена проблемам пристрастi й
любовi. В основi сюжету покладено суд, який влаштували чоловiковi
спокушенi та покинутi ним жiнки. Це жiнки рiзних соцiальних статусiв,
рiзних характерiв, рiзного вiку та рiзної краси. Вони зiбрались, аби
судити Дон Жуана за його любовнi злочини, аби помститися за
пережитий бiль вiд зради та самотностi: «Сьогоднi вночi, ми — п’ять
жiнок над котрими вiн посмiявся, яких вiн принизив, котрих минуле
роздирає i мучить, ми сьогоднi, тут, будемо судити i винесемо
наш вердикт. (Жорстоко) Сьогоднi вночi вiдбудеться суд над Дон
Жуаном» [5]. Тому кара для нього є найжорстокiшою — одруження
на однiй-єдинiй дiвчинi, на їхню думку, на такiй же жертвi, як i вони
самi, з якою йому доведеться прожити решту життя, покинувши
колишнiй звички, бути їй вiрним та зробити її щасливою. Водночас, аби
точно отримати згоду розпусника, Герцогиня має навiть вiдповiдний
документ, пiдписаний самим королем, у якому говориться про те,
що в разi вiдмови Дон Жуана чекає в’язниця. Такi заходи, ужитi
обуреними колишнiми, характеризують у творi класичну iнтерпретацiю
донжуанiвського образу — свобода у стосунках, зваба якомога бiльшої
кiлькостi жiнок, розбещення; iнакше немає нiчого, що могло б вплинути
на його свiдомiсть i змiнити його звичний спосiб життя. На такi риси
цього персонажа у п’єсi вказує ще одна рiч — його щоденник, де слуга
Сганарель детально записував кiлькiсть жертв кохання Дон Жуана;
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цифри в ньому викликають подив i формують у читача на початку
п’єси дуже легковажне ставлення до Дон Жуана: «Iталiя: 640!
Нiмеччина: 231. 100 у Францiї. В Турцiї — 91. Але ось у Iспанiї
вже 1003 » [5].
Поява головної дiйової особи цього твору супроводжується
рiзноманiтними природними явищами-образами — блискавка,
яка заслiплює жiнок, грiм, який їх глушить. У такий спосiб
продемонстровано, який спектр емоцiй викликає у жертв поява
Дон Жуана. Для кожної ця мить була така довгоочiкувана, але зараз,
коли кохання минуло (чи, можливо, вiн так i залишається єдиним
значущим чоловiком у їхньому життi), у жiночому серцi вирує лише
ненависть, що породжує бажання помсти. Дон Жуан з’являється
через стiльки рокiв знову перед ними, як грiм серед ясного неба. Коли
вiн потрапляє в пастку, дами намагаються нагадати йому про себе,
розповiдаючи свої iсторiї зустрiчi зi звабником. Жiнки не в змозi
керувати своїми емоцiями: комусь хочеться, щоб через стiльки рокiв
Дон Жуан згадав саме її i виокремив серед безлiчi коханок, iншим
хочеться його принизити, сказати в обличчя все, що так наболiло, хтось
продовжує заперечувати наявнiсть будь-яких зв’язкiв iз цим чоловiком,
аби не принижувати себе. У будь-якому разi, це нiяк не впливає на
нього: вiн не впiзнає жодну iз жiнок, тримається холодно i у вiдповiдь
на приниження та насмiшки, нiчого не заперечує: «Що ж, Дон Жуане,
яку маску Ви одягли сьогоднi? — Маску мерзенного спокусника» [5],
тобто постає перед жiнками таким, яким вони його вбачають, не
маючи на метi якось себе виправдати. Першi сцени п’єси здаються
занадто банальними, адже автор нiби не надає своєму персонажу
якихось iндивiдуальних характеристик, не трактує донжуанiвськiй
образ у притаманному йому оригiнальному стилi, а бере лише за
основу шаблонну, вiдому читачевi класику: Дон Жуан, баламут, який
вводить в оману жiнок; вiн так добре знає їхню психологiю, так
вправно вмiє манiпулювати, що викликає почуття зневаги. Вiн не йде
жiнкам на поступки, не дивлячись на їхнi страждання та сльози. Так,
перелесник вирiшує вивести на чисту воду Мадмуазель де ла Трегль,
що соромилась визнавати свiй з’язок з Дон Жуаном заради збереження
почуття власної гiдностi й тому вигадує iсторiю їхнього знайомства,
яку видає за правду. Згодом, його жертва нiяковiє та пiдтверджує
кожнiсiньке слово лицемiра, а вiн у цей момент безжалiсно зiзнається,
що придумав цю iсторiю i знову наголошує на тому, що не знає жодну
з присутнiх у салонi осiб. У такий спосiб Дон Жуан нiби повнiстю
зрiвняв усiх жiнок — усi вони однаковi i з кожною iсторiї були банальнi
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й подiбнi одна на одну. Так, вiн нiби виказує своє примiтивне ставлення
до жiночої статi, на яку варто лише поглянути й одразу зрозумiлим
стає її сутнiсть: «Ну я вас зовсiм не пам’ятаю, я щойно вигадав
цю байку, дивлячись на вашу фiзiономiю, на вашi окуляри i на ваш
неприступний вигляд. Я непоганий фiзiономiст i менi достатньо
одного лише погляду, щоб заглянути в душу. Здається, я влучив, чи
не так? » [5].
Графиня нагадує звабнику про юну особу, яку вiн закохав у себе
i чий брат загинув, захищаючи її честь у двобої з Дон Жуаном. Ця
iсторiя нiби пронизує його сумом, вiн не приховує свої емоцiї, але
приходить у себе i холодним тоном вiдповiдає, що згоден виконати
будь-якi умови i що одружиться на дiвчинi, чим викликає неабиякий
подив в оточення.
Iз шостої сцени п’єси ми починаємо розглядати аналiзований вiчний
образ пiд призмою iндивiдуального бачення автора, адже драматург
позбавляє його сарказму, впевненостi, пихатостi. Своєю згодою на
одруження Шмiтт зламує стереотипний образ Дон Жуана, бо сама
його сутнiсть полягає в повному зневажаннi iнституту сiм’ї, вiдсутностi
рамок i любовi до свободи. Вiд його марнославства не залишилося
i слiду, вiн став втiленням порожнечi. Але вiдкритим залишається
питання про те, що ж саме змусило вiдомого розпусника так змiнитись,
почувши лише одне прiзвище.
Ще одним дуже важливим образом у цiй п’єсi є образ слуги
Сганареля. Тут Шмiтт не лише взяв за основу iм’я слуги Мольєрiвської
комедiї, а ще й надiляє його певними рисами, схожими на тi, що надав
своєму персонажу митець доби Класицизму. У п’єсi «Нiч у Валонiї»,
як i в комедiї «Дон Жуан, або Кам’яний гiсть» слуга, на перший
погляд, є символом совiстi звабника, але iнодi дiє за його спиною. Так,
наприклад, як Мольєрiвський слуга розповiдав про завоювання свого
пана iншим людям i був радий поплiткувати про нього, так i слуга
Шмiтта iз задоволенням передає в руки Графинi щоденник з усiма
записами власника, у такий спосiб розкриваючи певнi його таємницi та
викриваючи його моральнi злочини. Але є i вiдмiннi риси. Наприклад, у
письменника доби класицизму Сганарель бiльш походить на лицемiра, у
той час як сучасний французький драматург робить його навпаки тiєю
єдиною людиною, яка говорить йому правду у вiчi: «Вам доведеться
терпiти мене до кiнця. Я тут саме для цього, я — Ваша совiсть,
бо Господь не надiлив вас нею при народженi » [5]. Отже, Дон Жуан
нiби говорить зi своєю пiдсвiдомiстю, ставить їй безлiч фiлософських
питань, на якi iнодi немає вiдповiдi. Коли блудник розповiдає своєму
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супутнику про одруження, його реакцiя не є однозначною: «Не знаю —
не знаю. Звiсно, я завжди про це мрiяв i навiть передбачив, я
говорив собi: молодiсть проходить, джерело вичерпується, безбожник
стане праведником, тощо, в такому дусi, фрази, що гравiрують на
тарiлках. . . I ось ви одружуєтесь на цiй маленькiй, а менi тривожно
. . . Я ось думаю, чи на нiй ви одружуєтесь?..»; «. . . годi, пане, досить
ламати комедiю, усiм добре вiдомо, що ось вже кiлька мiсяцiв як Дог
Жуан перестав бути Дон Жуаном» [5]. На такi розсуди слуги його
пан реагує скорiше негативно, але з розумiнням, адже вiн усвiдомлює
ту правду, що криється у словах Сганареля, але не наважується собi в
нiй зiзнатися. Дон Жуану простiше все заперечувати i продовжувати
носити маску колишнього розпусника, але щось в ньому зламалося i вiн
не може бiльше це в собi заперечувати. Слова слуги надто правдивi, аби
їх спростовувати: «Навiщо бiгти, навiщо прикидатися, що нiчого не
змiнилося? Робити вигляд, що все як i ранiше? I кого ви дурите?
Мене. Дон Жуан намагається надурити свого слугу, не можу в
це повiрити» [5]. Цi слова, хоч i звучать вiд iменi Сганареля, але
насправдi — це дiалог Дон Жуана зi своїм внутрiшнiм «Я». Цей стан
йому непритаманний. Головний герой щиро намагається боротися з
внутрiшнiми почуттями, але емоцiї перемагають.
Далi Шмiтт уводить ще одну дiйову особу, яка допомагає розкрити
таємницю таких кардинальних змiн Дон Жуана в дослiджуванiй п’єсi.
Спочатку в текстi автор кличе її Маленька, адже насамперед вона
постає перед читачем саме тiєю невинною наймолодшою жертвою
звабника, на якiй вiн приречений одружитися. Дiвчина щиро кохає Дон
Жуана, прагне стати його єдиною супутницею по життю, але останнiй
дуже холодний до неї, хоча й згоден бути вiрним i обiцяє зробити
молоду особу щасливою, що суперечить його образу. У цьому вбачається
якийсь пiдступ i лише потiм, аби розвiнчати читацькi сумнiви, автор
уводить у текст iнше iм’я цiєї дiвчини — Анжелiка Де Шифревiль,
з якого в текстi починається трансформацiя класичного образу Дон
Жуана, бо саме почувши його, вiн, всупереч традицiям свого буття,
погоджується прирiкати себе на життя з однiєю жiнкою та стає тихим
i понурим. Але мова йде не про дiвчину, а саме про прiзвище, яке
вона роздiляла зi своїм братом, якого драматург у текстi прозвав
просто Молодим Чоловiком. Знову подiбно до мольєрiвської комедiї,
Шмiтт реалiзує у своєму творi образ статуї: саме таким уявився Дон
Жуану та Сганарелю невiдомий чоловiк, якого вони зустрiли блукаючи
вночi по Валонiї. Слуга, нiби передчуваючи небезпеку, вiдмовляє свого
пана наближатися до неї, але почуття цiкавостi бере гору над голосом
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розуму й розпусник знайомиться з Шевальє Де Шифревiлем, братом
вже вiдомої нам Маленької. Останнiй запрошує нових знайомих до
будинку втiх, де можна випити по чарцi й тi погоджуються: «I в цей
самий вечiр, мiй пан, який ненавидiв чоловiчу компанiю бiльше всього
у своєму життi, лише за винятком тих моментiв, коли вона йому
пророкувала майбутнє знайомство з новою коханкою, мiй пан, Дон
Жуан прийняв запрошення Шевальє. Вiн сидiв i слухав його, бо мiй
пан, як i всi пiдозрiлi люди, не п’є. Потiм на свiтанку вiн провiв
молодого чоловiка додому i вiддав його сестрi. I вiн повертався туди. . .
кожного вечора. . . i чекав його. . . нiби все iнше припинило для нього
iснувати. . . » [5].
З того часу думки блудника сповненi очiкуванням зустрiчi з братом
Анжелiки: вiн шукає його в рiзних готелях, тавернах, будинках утiх,
казармах, але Шевальє зникає.
Несподiваним для Дон Жуана стає у цiй ситуацiї раптовий прихiд
Маленької. Вона хвилюється за свого брата i просить єдиного супутника
йому допомогти. Рiч у тiм, що Молодий Чоловiк з моменту їхньої
розлуки зовсiм розбестився, хоче одружитися на мiсцевiй одноокiй
повiї, яка вступає з ним у непристойнi зв’язки i, водночас, за словами
Анжелiки, вiн припинив навiть згадувати про Дон Жуана. «Так
вчинити зi мною, зi мною, хто подарував йому свою дружбу, свiй
час. Так багато вiддати i отримати так мало. . . » [5], — у текстi бачимо
як болiсно йому вiд вчинкiв чоловiка. Але чому його так це чiпляє?
«Ви любили його, Дон Жуан? З цiєї реплiки поведiнка Дон Жуана
рiзко змiнюється. Вiн пiдiймається, схвильований i злий, з рiзким
смiхом. — Таке кажете! Чи хiба у мене є час любити Вашого брата?
Що вiн зробив, аби заслужити мою любов?» [5].
Саме у момент лютi головний герой знову вмикає холодний розум i
зваблює Анжелiку, нiби на зло її братовi, заради помсти за зраду збоку
Шевальє.
Декорацiї змiнюються. Перед читачем розкривається картина
безкрайнього поля, де зустрiчаються два молодики — Шевальє i
Дон Жуан. Мiж ними повинна вiдбутися дуель за зганьблену честь
Анжелiки. Дон Жуан щиро не хоче боротися. Вiн умовляє Шевальє
дати згоду на одруження, аби уникнути ганьби, але Молодий Чоловiк
не погоджується на такi умови. Помiчаючи, що Дон Жуана не
запевнити в необхiдностi дуелi, кидається сам на шпагу суперника i
смертельно себе ранить. Помираючи, Шевальє вiдкриває душу своєму
друговi: «Ви любите iнтим, але доля приводить до вас кохання у тiй
оболонцi, до якої ви не виказуєте жодного потягу. Яка ж кара! Я ж
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був створений для кохання. Але не так i не там, де це прийнято.
Знову кара! За якi грiхи? Хто ж дурень: бог чи людина? Але все ж
таки Бог iснує, Дон Жуан, Бог iснує. Адже те, что я вiдчуваю до
вас i є сам Бог» [5]. Шевальє зiзнається своєму товаришевi в таємних,
заборонених почуттях його душi i знаходить вiдгук у душi розпусника.
Так, у серцi Дон Жуана зароджується любов i це любов не до жiнок,
яких вiн так обожнював i колекцiонував, а до чоловiка.
Дiзнаючись про все це, стає зрозумiлим, чому Дон Жуан так
самовiддано прагне одружитися на Анжелiцi — аби вшанувати пам’ять
її брата, аби упевнитись, що вiн не марно помер. Але дiвчина йому
вiдмовляє. Усi жiнки, усвiдомлюючи такi трансформацiї образу Дон
Жуана, починають зневажати його, припиняють ним захоплюватись.
Вiн миттєво стає їм не цiкавий, адже до цього їх приваблювала роль
жертви, з якої тепер доведеться вийти. Сам замисел покарати блудника
одруженням втрачає сенс i дами починають покидати замок. I сам
Дон Жуан готовий пiти: «Я увесь час чекав, чекав. . . Кожного разу
я чекав, що якась iз дiвчат зможе мене зупинити, утримати. Я
дивися на них i говорив, звертаючись до самого себе: «Я йду». I я
завжди мiг пiти. — А вiн. . . — Його я не втримав. . . Я очiкував
зустрiти лише кохання, одягнене у спiдницю. . . » [5].
Висновки та перспективи розвiдок у цьому напрямку. Отже,
Шмiтт показує нам Дон Жуана в пошуках справжнього кохання.
Спочатку його звичка зваблювати жiнок i мандрувати свiтом з метою
нових любовних завоювань передбачала, насамперед, пошук духовного
зближення, яке вiн не мiг знайти. Потiм, знайшовши його, зовсiм не в
тому образi, який вiн собi уявляв, i раптово втративши його, Дон Жуан
починає новий пошук свого нового «Я». Слiд зазначити, що i в цiй
п’єсi вiдомий французький драматург не оминув славетну рису свого
iндивiдуального стилю письма — залишати вiдкритим фiнал сюжетної
лiнiї, аби кожен читач змiг вигадати власне продовження iсторiї та дати
вiдповiдь на вiдкритi автором питання до обговорення. Перспективи
подальших наукових дослiджень ми вбачаємо в комплексному аналiзi
форми та змiсту твору з погляду поетики.
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