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Алена Вострыкава 

 

ВОБРАЗ ДОНА ЖУАНА Ў РАМАНЕ ЧЭШСКАГА ПІСЬМЕННІКА 

ЁЗАФА ТОМАНА «ДОН ЖУАН» 

 

Вобраз Дона Жуана стаў «вечным» вобразам сусветнай літаратуры. Да 

яго звярталіся такія пісьменнікі, як Мал’ер, Гальдоні, Бадлер, Шылер, 

Байран, Пушкін, А. Талстой і многія іншыя. Не стаў выключэннем і чэшскі 

празаік ХХ стагоддзя Ёзаф Томан. «Дон Жуан» (1944) – першы гістарычны 

раман чэшскага пісьменніка. Кніга атрымала прэмію выдавецтва 

«Мелантрых» і стала вельмі папулярнай сярод чытачоў. У пасляслоўі да 

кнігі аўтар ўказваў на крыніцы раманнага вобраза. Па-першае, гэта Дон 

Жуан Тэнорыа, цынік, шлях якога пачаўся з камедыі Кальдэрона 1620 г., 

потым працягнуўся ў творы 1630 г. Цірса дэ Маліна. Другая крыніца, па 

словах Томана, – сапраўдны Дон Жуан, Мігель з Ман’яры, які з’яўляецца 

гістарычнай асобай. Менавіта яго жыццё і пакладзена ў аснову рамана. 

Таксама чэшскага творцу натхніла наведванне Іспаніі ў 1936 г. Сам аўтар 

неаднойчы падкрэсліваў, што гаворка, тым не менш, не ішла пра 

гістарычную праўду. 
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Чэшская даследчыца Новакава зазначае, што «Томан не малюе 

вялікую гістарычную фрэску, а толькі засяроджваецца на чалавечым лёсе 

свайго героя, менавіта таму “Дон Жуан” Томана блізкі да жанра 

біяграфічнага рамана» [2, 289]. 

Цэнтральны герой твора – Дон Жуан, Мігель з Ман’яры, які помсціць 

цэламу свету, жанчынам і Богу за тое, што не можа знайсці шчасце. 

Дзеянне развіваецца лінейна, у адпаведнасці з часам падзей, якія 

адбываюцца паступова. Кніга падзяляецца на чатыры часткі ў адпаведнасці 

з перыядамі жыцця галоўнага героя. У першай частцы расказваецца пра 

дзяцінства. Другая прысвечана яго ўцёкам з Севіллі. Тэза трэцяй – яго 

сексуальныя, алкагольныя і іншыя вар’яцтвы. У чацвёртай частцы на сцэне 

з’яўляецца Хіралама, каханая Дона Жуана і потым яго жонка, і ў рэшце рэшт 

адбываецца пакаянне Мігеля і яго смерць. У першай і апошняй частках 

аўтар прытрымліваецца гісторыі, у астатніх дадумвае падзеі, зыходзячы з 

логікі характару свайго героя. 

Якім малюе Дона Жуана Ёзаф Томан? Аўтар разумее яго як чалавека 

максімальных кантрастаў. Герой пастаянна паўтарае сваё жыццёвае крэда: 

«усё альбо нічога». Менавіта такая канцэпцыя вечнага вобраза ў чэшскага 

празаіка. Яго Дон Жуан увесь складаецца з супрацьлегласцей. У гэтым ён 

цалкам чалавек эпохі барока. Перад намі праходзіць увесь жыццёвы шлях 

Мігеля, пачынаючы з нараджэння і да самай смерці. Мігель паказаны 

ўспрыімлівым, адораным дзіцем, якое разрываецца паміж двума ўплывамі: 

маці – донькі Хіранімы, якая свайго сына з нараджэння вырашыла аддаць 

царкве, таму што кахала чалавека, які прысвяціў сябе Богу і стаў Вікторыа 

дэ Ларэда, архіепіскапам Севільскім, а таксама бацькі, манаха Грыгорыа, 

прыемнага старога з ласкавым выразам твару, якога любіць народ, але не 

любіць знаць. Маці прыстаўляе да сына Трыфана, настаўніка і выведніка, 

які душыць усе чалавечыя парывы хлопца. Паступова ў Мігеля выспяваюць 

пратэстныя настроі: «Восстану не только против матери – против всего 

мира; пусть обманут и предан – не допущу, чтобы со мной обращались, как 

с узником» [2, 58]. 

У творы можна вылучыць жанравыя рысы рамана выхавання, 

паколькі тут паказана фарміраванне, сталенне героя, а таксама яго сяброў – 

Паскуаля, Альфонса, Дыега. Падрабязна малююцца каханыя будучага Дона 

Жуана – Саледад, сястра Паскуаля Марыя, Ізабэла, Хіралама. У стасунках з 

жанчынамі Дон Жуан не прымае фальшы. Так, ён забівае бацьку Ізабэлы і 

кідае дзяўчыну, даведаўшыся, што іх нібыта тайнае вяселле было 

падстроена бацькамі каханай. У галерэі жаночых вобразаў звяртае на сябе 

ўвагу вобраз Руфіны, якая з’яўляецца ўтрымальніцай дома цярпімасці. Яна 

неаднойчы сустракаецца з маладым Мігелем, размаўляе з ім і імкнецца 

зразумець яго ікненні: «Я думала, что вы томитесь о славе, жаждете или 

власти, или крови, или страсти, стремитесь подняться до 

головокружительных высот. Что хотите сделать плодородными 
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каменные равнины, хотите песок обратить в золото, а золото – в цветы 

на лугах» [5, 180]. На што Мігель адказвае: «О, найти женщину! Женщину, 

которая в себе сочетает нежность всех матерей и страстность всех 

любовниц, которая была бы пламенем и прохладной водой, мудростью и 

сумасбродством, детскостью и искушенностью» [5, 181]. 

Вялікую ролю адыгрываюць унутраныя маналогі персанажа. Аўтар 

такім чынам раскрывае перад чытачом матывацыю героя. Томан паказвае 

нянавісць Мігеля да пасрэднасці і дробязнасці. Ён пакутуе ад таго, што 

пастаянна з імі сутыкаецца. Свет для яго бязмежных жаданняў цесны. Героя 

спальвае прага, яна высушвае яго мозг і яго кроў. Чэшскі празаік паказвае 

Мігеля выгнаннікам, не занятым нічым чалавекам, з кішэнямі, поўнымі 

золата. Паступова ён становіцца сапраўдным лайдаком і гвалтаўніком, які 

не ведае смеха, радасці і весялосці. Ён ніколі не смяецца, пачынаючы з 

самага дзяцінства, калі трапіў на выхаванне да Трыфана. «Это хищник, 

который не любит людей, но которого душит одиночество, который бежит 

собственной тени, а по ночам – если он один – мечется, раздираемый 

сомнениями, мечтами и страхами. Страшные плоды приносит лицемерное 

воспитание Трифона, ибо оно убило в Мигеле-ребенке человека и 

возмутило его против всех и вся» [5, 248]. Мігель пяць гадоў быў у выгнанні. 

Ён блукаў па Італіі, Грэцыі, Тунісу, Германіі, Фландрыі, Францыі. Урэшце 

адбываецца вяртанне «блуднага сына» на радзіму. Ён прыязджае з чорнай 

душой, якая ўвесь час знаходзіцца ў адзінаборстве з божымі законамі. 

Мігеля абвінавачваюць у ерасі і садзяць у турму, але з-за яго знатнасці і 

багацця выпускаюць. У турме Дон Жуан сядзіць разам з Грыгорыа, якога 

карае інквізіцыя, не зважаючы на заступніцтва Мігеля, і гэта яшчэ больш 

настройвае Ман’яру супраць каталіцкай царквы. Пасля смерці Грыгорыа 

Мігель шмат дзён не выходзіць з дома. Яго душыць боль. Падаецца, што ўсе 

яго падманулі: вучэнне, сябры, жанчыны, царква, свет і Бог. І перш за ўсё 

царква і Бог, якія маглі дапамагчы, але не дапамаглі. Таму ён упэўніваецца, 

што няма дабра, ёсць толькі зло. 

Псіхалагічны пералом наступае ў чацвёртай частцы рамана, калі Дон 

Жуан у Страсную пятніцу сустракае дзяўчыну перад статуяй Дзевы Марыі. 

Потым яна знікае. Ён доўга шукае яе і знаходзіць. Дзяўчына аказваецца 

дачкой герцага. Мігель уступае з Хіраламай у шлюб. Менавіта у гэты час ён 

пачынае разумець, што паміж ім і жонкай стаіць «гара яго злачынстваў». 

Хіралама дае Мігелю не толькі чалавечае шчасце, але і ўсведамленне 

бясконцага зла ў яго мінулым. Здараецца так, што у вясельным падарожжы 

Хіралама хварэе і памірае, і гэта галоўны герой успрымае як кару за свае 

грахі. Тады ён кідаецца ў бездань, але яго знаходзяць і выратоўваюць манахі 

манастыра босых кармелітаў. Дон Жуан вяртаецца ў Севіллю і пачынае 

жахацца таго, што з-за сваёй грэшнасці не сустрэнецца з Хіраламай нават 

пасля смерці. У яго з’яўляецца жаданне змяніць сябе, дабром ураўнаважыць 
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зробленае ім раней зло. Зноў ён верны сабе: «Мое покаяние должно быть 

карой. Все или ничего!» [5, 362] 

Былы грэшнік пачынае збліжацца з беднатой. Яго ўласныя пакуты 

дазваляюць яму адчуць пакуты іншых. Нават манахі ў манастыры былі 

незадаволеныя яго празмерным жаданнем дапамагаць бедным. Мігель на 

ўласныя сродкі пачынае будаваць бальніцу для бедных Карыдад, якую 

распісвае прыгожымі карцінамі яго сябра, знакаміты мастак Мурылья. 

Характар Мігеля не змяніўся: ён і раней ніколі не ведаў меры ні ў чым. 

І цяпер ён нярэдка падае ад стомы каля ложка якога-небудзь пакутніка. Ён 

становіцца «фанатыкам пакоры», «фанатыкам працы», «слугой слуг», 

«нявольнікам нявольнікаў». Адзін з манахаў так гаворыць пра былога 

Дон Жуана: «Если б он сделался воином, то упорством своим завоевал бы 

мир. А стань он философом, создал бы новый рай» [5, 393]. Дарэчы, Мігель 

пачынае пісаць кнігу «Размовы пра ісціну». Пісьменнік паказвае, што яго 

герой шлях да святасці знаходзіць у дзеянні, «Мигель – человек, умевший 

быть только горячим или холодным, но никогда просто теплым» [5, 397]. 

У канцы рамана герою за пяцьдзесят гадоў, у яго твар аскета. Калі ў 

Севіллі пачынаецца чума, Мігель адпраўляецца ў зачумлены квартал. 

Памірае ён ад чумы амаль апошнім у 1679 годзе. Хаваюць Мігеля, графа 

Ман’яру, манаха ордэна Святой Міласэрнасці, у алтара храма св. Карыдад, 

нягледзячы на яго запавет быць пакладзеным ля увахода ў храм, каб усе 

тапталі яго прах нагамі. Апошнія словы твора падагульняюць 

характарыстычныя рысы персанажа: гэта быў чалавек, «чыя любоў не 

ведала межаў». Такі канцэптуальны псіхалагічны стрыжань героя 

выбудоўвае для чытача аўтар. Так ён паказвае нам, што Мігель Ман’яра не 

змяняўся ў сваёй сутнасці ніколі. 

У творы даволі яскрава вылучаецца сацыяльны складнік. Томан піша 

пра тое, як «самы богатый в Андалузии человек равнодушно проходит через 

толпу бедняков, думая о своем наслаждении. Он проходит по улицам 

бедноты, где нужда зияет голодными зевами дверей, таращится на 

прохожих пустыми глазницами окон, где нищета капает с крыш, дырявых, 

как сито, где изо всех щелей выползает беда, как клопы из тьмы. 

Рахитичные дети, кукурузная похлебка, просяные лепешки, тощие тела – 

сквозь кожу просвечивают очертания черепа, а руки трясутся 

отвожделения к спиртному. Мигель невольно запахивает плащ, чтобы не 

замараться, и, брезгливо зажимая нос, ускоряет шаг» [5,146]. У той жа час, 

Мігель, будучы прадстаўніком самай заможнай арыстакратыі края, выказвае 

сваё непаважлівае стаўленне да людзей аднаго з ім класа: «Презираю вас, 

сильные мира сего, ибо все вы – стяжатели и лицемеры! Презираю ваши 

костры, на которых вы заживо сжигаете людей, чьего имущества вы 

возжелали! Мутный мрак, из которого подобно щупальцам осьминога, 

тянутся ваши жадные руки к чужому добру, ваши тайные суды, и пытки 
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допрашиваемых, ваша скаредность, алчность, притворство – все это мне 

отвратительно» [5, 241]. 

Ясна адчуваецца, што аўтар сваім творам выступае супраць інквізіцыі, 

пад залатымі лямпамі якой хаваецца змрок. Ён паглынае ўсіх, хто 

асмельваецца думаць і жыць па-чалавечы. Раман нават можна назваць 

антытаталітарным. Дон Жуан, нягледзячы на сваё маральнае падзенне, 

уздымаецца над поглядамі і ідэямі свайго часу, калі разважае: «А я не хочу 

мрака и лжи – хочу ослепительного света, солнечного счастья, а ты не дала 

мне их, родная страна, страна Лайолы» [5, 242]. 

У рамане прысутнічаюць барочныя матывы. Часта аўтар апісвае 

барочную Севілью, як край кантрастаў. «Край крутых контрастов, где 

любовь и смерть – родные сестры, где круглый год цветут розы, где под 

тенью надменных, порочных вельмож погибает народ в нищете, от мора 

и голода» [5, 12]. Томан паказвае, што ў вогненным паветры Андалузіі 

чалавек сямнаццатага стагоддзя станавіўся фанатыкам, цягнуўся альбо да 

Бога, альбо да Сатаны, але заўсёды без агаворак, без межаў, без канца. 

І чакаў чалавека ці святы арэол, ці пакутніцкі вянец на вогнішчы. Барочныя 

матывы асабліва яскрава праяўляюцца ў апошняй частцы кнігі: апісанне 

лабірынта, выпадак са звар’яцелым лодачнікам Марыўсам, уладаром вады, 

зямлі, агня і паветра, які адвозіць Дона Жуана на могілкі. Да барочнай рысы 

твора адносіцца эпізод, калі Дон Жуан сустракае пахавальную працэсію і ў 

труне бачыць сябесамага. 

Шмат месца ў мастацкай тканіне твора пісьменнік адводзіць 

апісанням прыгажосці Севіллі. «Севилья… Имя таинственное, как 

заклинание, волшебнее мысли, звучнее фанфар – оно завораживает сильнее 

любовной песни» [5, 95]. 

У рамане пастаянна гучыць тэма смерці. Яна насцігае многіх герояў 

твора. Сам Мігель становіцца прычынай смерці дзяўчат і жанчын у сябе на 

радзіме. Калі ён, вымушаны бегчы за яе межы ад праследавання іх родных і 

ўлад, а таксама інквізіцыі, аказваецца ў чужых краях, то там ужо становіцца 

віноўнікам смерці прыгожай яўрэйкі. Вялікая ўвага надаецца апісанню 

смерці яго жонкі Хіралымы. Таксама адной з кульмінацыйных сцен рамана 

становіцца смерць манаха Грыгорыа на вогнішчы інквізіцыі. 

Вельмі важнай у творы з’яўляецца тэма Бога. У Мігеля погляд на Бога 

дваісты: з аднаго боку, гэта Бог, які карае, – Бог інквізіцыі, маці і даносчыка 

Трыфана; з другога боку, гэта Бог міласэрны, справядлівы і любячы, Бог, які 

мілуе, – Бог Грыгорыа і Хіраламы. Трэба падкрэсліць, што вобраз царквы 

падаецца чэшскім пісьменнікам даволі крытычна. Схематычна і аднабока 

выглядае вобраз Трыфана, аднаго з настаўнікаў Мігеля, а пазней саглядатая. 

Ён адназначна адмоўны, магчыма, таму, што Трыфан цесна звязаны з 

інквізіцыяй. А сам Томан меркаваў, што ў адлюстраванні інквізіцыі 

знаходзіцца часавая актуалізацыя яго рамана. (Не трэба забываць, што твор 

пісаўся ў часы акупацыі Чэхаславакіі фашысцкай Германіяй.) У рамане 
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акцэнтуюцца багаборніцкія матывы, што вынікае са слоў Мігеля: «Я не 

только хочу искать Бога и найти его, яхочу столкнуть свою силу с его 

силой» [5, 180]. 

Чэшская даследчыца Е. Новакава лічыла, што «найкаштоўнейшым у 

рамане з’яўляецца аўтарскі стыль» [2, 296]. Трэба адзначыць прадуманасць 

кампазіцыі твора, выкарыстанне частай лірызацыі і драматызацыю тэкста. 

Так, у раман устаўляецца частка барочнай п’есы Кальдэрона «Жыццё ёсць 

сон», пастаноўку якой наведвае галоўны герой. Таксама раман утрымлівае 

часткі п’есы Цірса дэ Маліна пра асобу Дона Жуана «Севільскі гарэза». Гэты 

твор галоўны герой ідзе глядзець разам з Саланай, пляменніцай Грыгорыа. 

Мігель аказваецца расчараваны спектаклем, сваім літаратурным 

правобразам і дробязнай трактоўкай вобраза Дона Жуана. Асацыятыўна 

ўзнікае вулічная песня: 

«Твой, де Молино, Бурладор почти теперь святой. 

Должно быть, ты писал его подкрашенной водой. 

Севилья на крутом вине замешана была – 

Жуана нового – тебе на зависть родила. 

За ночь трех женщин обольщает, 

Невесту в шлюху превращает… 

Жуана мерзкого в тюрьму. 

Пошли, господь, ему чуму» [5, 278]. 

Цалкам прыводзяцца ў рамане некаторыя вершы іспанскага паэта 

Гонгары. Імі захапляецца паэт і прыяцель Мігеля Вехаа. Ён чытае вершы 

ўслых, на што Мігель заўважае: «В этих стихах мало жизни, зато в них, 

кажется, есть поэзия… Подняться над посредственностью, отбросить 

обыденность, сказать слова не открытой доселе красоты, путаницей 

черт обозначить образ, прекрасный, неземной, как святые Греко, быть не 

таким, как все» [5, 161]. Таксама чэшскі аўтар цытуе Лопэ дэ Вега, у тэкст 

устаўляе шматлікія песні: гэта і песні ў тракціры, і песні работніц на 

плантацыях бацькі героя, і песні андалузскіх дзяўчат, і песня Хіраламы пра 

смерць, і вулічныя прыпеўкі, сярод якіх вылучаюцца песні пра самага Дона 

Жуана. 

Чэшскі літаратуразнаўца Ё. Полак пісаў: «Раманы Томана 

відовішчныя, тэатральныя ў лепшым сэнсе гэтага слова. У іх шмат страсці, 

вострых, іншым разам трагічных канфліктаў, складаных характараў» [3, 85]. 

Аўтар вельмі клапоціцца пра эмацыянальны, псіхалагічны складнік рамана. 

Тэкст рытмічны, вельмі жывапісны ў гукавым плане, некаторыя пасажы 

нагадваюць вершы ў прозе. Відавочна, што Томан добра ведае іспанскую 

паэзію таго часу, атмасферу іспанскіх гарадоў і вёсак сямнаццатага 

стагоддзя. Руская даследчыца Н. Аросева зазначала, што «ў рамане многа 

сімволікі – такі мастацкі прыём аўтара» [1, 418]. Нагадаем, што сімвалічна 

вялікае знешняе падабенства Мігеля са сваім грэшным прадзедам, месірам 

Тэрама, якое вызначыла лёс героя. Калі сябра Дона Жуана, знакаміты мастак 
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Мурылья, першы раз убачыў Хіраламу, то яму адразу ўспомніўся вобраз 

Святой Дзевы і непарочнае зачацце – сімвал чыстай, незямной любові. 

Адзінокі крыж на вяршыні гары, куды падняўся Мігель з жонкай, шукаючы 

вызвалення ад Бога Трыфана, – сімвал жахлівай усюдыіснай улады 

каталіцкай царквы, ад якой нельга схавацца. 

Разважаючы пра жанравую спецыфіку твора, можна сцвярджаць, што 

«Дон Жуан» – гэта гістарычны раман з біяграфічнымі элементамі, дзе шмат 

псіхалагічна прапісаных персанажаў. Праўда, змены галоўнага героя не 

заўсёды псіхалагічна матываваныя і праўдападобныя, паколькі вельмі 

нечаканыя і не зусім адпавядаюць логіцы яго характару і тэмпераменту. 

Магчыма, гэта тлумачыцца тым, што аўтар стварае пэўную стылізацыю 

барочнай легенды, дзе логіка не такая ўжо і значная. 

Калі згадаць пра гісторыю выдання рамана, то трэба сказаць, што ў 

савецкія часы пісьменнік быў вымушаны перапрацаваць свой твор такім 

чынам, каб у ім стала больш ідэалагічных момантаў. Напрыклад, значны 

акцэнт быў зроблены на постаці Грыгорыа, абаронцы простага народа. 

Такім чынам, у «Доне Жуане» чэшскі творца псіхалагічна, гістарычна 

і сацыяльна даследуе вечны вобраз. Паказвае духоўнае жыццё чалавека, які 

шукае сэнс свайго існавання. Томанаўскі Дон Жуан паўстае супраць 

крывадушнасці і жорсткасці святой інквізіцыі. Пасля бурных і мяцежных 

гадоў ён адмаўляецца ад сваёй маёмасці, будуе цудоўную бальніцу Карыдад 

і знаходзіць сапраўднае шчасце і сэнс жыцця ў служэнні няшчасным і 

бедным. Аднак і ў манастве ён застаецца мяцежнікам і барацьбітом. Раман 

Ёзафа Томана пра барацьбу дабра і зла, любові і нянавісці, света і цемры, 

боскага і д’ябальскага. Перакладчыца рамана на рускую мову Н. Аросева 

пісала: «У проціборстве – сацыяльны і псіхалагічны пафас кнігі» [1, 417]. 

Хаця перад намі паўстае гістарычны матэрыял, лёгка правесці паралелі з 

падзеямі ХХ стагоддзя. Раман пісаўся ў 1940-я гады, калі Чэхаславакія была 

акупіравана фашыстамі, таму інквізіцыя сямнаццатага стагоддзя можа 

ўспрымацца як аналогія фашысцкай ідэалогіі і практыкі. Зразумела адно: 

Ёзаф Томан зрабіў цікавы ўнёсак у сусветную літаратурную галерэю  

вобразаў Дон Жуана. 
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