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Szanowni Prtl1stwo! 

N iezw,vkła jest l 1istoria Don Giomn 11 ieuo. Pqjm,·ił się na kariiwh 
literatnry hiszp;d1skicj j11 ko opo,rieś<'- o lq.?,·crnl<1rn:'111 mrndzieic
ln Don .J mmic 'Ib 1ol'io, zai nspirmrał pisarz:· i art:'stó\\· irn 1,,·eh rnt
rndmrnśei, zad0111mrił sil:'" barokm\)111 teatrze, a \\TCSZ('ic - ada
ptmnm:· przez włoskiego librc<'istę , stal si<: kmnY<l dzieła 

irnstriadzicgo gcninsz<1 \Yolfgm1ga \JmHll'llSCI l\Iozal'ta. 
Prnpren 1 ient :.\Ioza l'tmrskiqlO an·ydzieł<1 odh."111 sic: ". prnskirn 

'lh1trze \'a l'O< kmym, cl whót<'e pot <·111 p<~imriło sil: 0110 1111 m~j\r11ż-
11ic:jsz,,·<·h s<·ernwh upc1·mr:·d1 l~rn·op:· takż<' ''" \Yai·sz1m·ie. 

Oto prz:lfad, j11 k g-c11insz " ·irlkiegu t1dPI1t11 zog-11iskmr<:ił '" S\r,n11 
dziele 01wnmy111 doŚ\ri1Jd<:zc•1u;1 k11lti1rmn_· róż11.n·h rntrocl(nr w eza
s1wh, kied:· w1wet \ryhit 11i polityc_·y nic 111:·śl<'li j<•sztze o jednoś('i cn
l'OJll'.iskit'.i · ~\ll·już w6m·zas Europa h:·la \rspól11a z<1 sprnwą S\\)'<.:h 

wdpl'zecl11il:jsz.n·h 1m1:·słów. :.\fa Il\\. sm~i udział w tt:j wsp,ólnoeic•. 
Historia sprn,rin, że pmrnli spC'łni<\ią si\ polskie s11.v. tl\\iadomi 

w1sz<:j "ichmickom:j \ri<~zi cluehom:i ;: ko ut.n w n tern, stc\jemy \rnhe(· 
sz<111sy włw·zc11ia si\ do w.'pólnoty europejskiej". sposób kom
plet11:'. I wsz:'se.'· moŻ<'m:· przyez.\11iar sil~ clo W7.1mw11ia11ia tc:i jcd
nośei, "·pł:1rae na j~j kształt. 

Jcd11ak knlt11ra, twón·zośC- mt:'st;:·c·zna zmrsze hl:dą spełniały 
SZ<'zcgólną rolę w 11mcw11ia11in \\il:zi mi\d.zylmlzkid1 i mi\dzynaro
dmryth. Dlatego moż]i,rnśe \YS[licrm1ia 1)rZ:'-gotmvał1 warszawski~j 
prt.'lllll'ty Do11 (}iolYlllllieyo Mozarta poprzez spousorowanie przed
stmienia trnktr\jl~jnko ~wqj z<1szezyt11y obcmi1-tzck. ~Jest spr1nnt oez,,·
\ristq, że nikt nic ZHshuii me('euatu pał1stwmrego -vv oh<miązkn 
dotommia knltrn~' imrodomj. PowiJ111iśrn:rj('dm1k wspierać~ pal1st\rn 
w iyrn dziele - każd:' w nuar\ swoich możlimiśei . 

'H1ki też prz,vświctał eel nam - spunsol'om premiery Do11 
Giorrmnicyo w Teatrze \Yiclkim - Operze Narodowej. I z t<:g'O 
ezcrpic·H1:· \rszysc·y \\·idlnl sat,vsfakc·jl:. 

.r erzy Hta1«1k 

nnn 111n11nnn1 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
Sylwetka wykonana w Pradze 
z okazji prapremiery „Don Giovanniego", 1787 

MOZART W PRADZE 
Prapremiera „Don Giovanniego" 

ANNE'I1'E KOLB 

W pogodnym nastroju wyruszył Mozart razem z Constanze w drogę i 11 stycznia I 87 roku przybył do 
Pragi. Nadzieja - iż uzyska zamówienie na nową operę -sprawiała , że żywiej biło jego często zgnębione 
serce, co zawsze tak skore było do radości. 

W odróżnieniu od wielu, a może i większości muzyków, ogromne znaczenie miało dlań to, co 
dostrzegł, i już samo to nowe otoczenie potrafiło podnieść go na duchu: pałac hrabiego Johanna Josefa 
Th una, wielkiego miłośnika muzyki, znanego mu z Wiednia -jego to szczególnie wyróżnionymi gośćmi 
stali się Mozart i Constanze. Znowu dochodzi do głosu Mozart wesoły, światowiec, na pewien czas usu
wają się na dalszy plan uprzykrzone kłopoty pieniężne. 15 stycznia opisuje on swemu przyjacielowi 
Gottfriedowi von Jacquinowi wielki bal, na którym co prawda nie ta11czył , bo był zbyt zmęczony. „Z 
prawdziwą przyjemnością jednak patrzyłem , jak wszyscy ci ludzie z tak szczerym zapałem pląsali przy 
muzyce z mojego Figara , przemienionej w same kontredanse i ta11ce niemieckie; bo też o niczym innym 
się tu nie mó'> i, tylko -o Figarze; nic gra się, nie dmie, nie śpiewa i nie gwiżdże niczego innego, tylko -
Figara. Nie chodzi się na inną operę prócz- Figara, wiecznie Figara; wielki to zapewne honor dla nrnie. 
[„ .] W przyszły piątek , 19-tego, odbędzie się w teatrze moja akademia, prawdopodobnie przyjdzie mi 
wystąpić i z drugą; przedłuży to n ie stet y mój pobyt tutaj ''. I ... ] 

Kiedy I stycznia wszedł Mozart na widownię, by wysłuchać swego Figara, urządzono mu owa
cję. jakiej nigdy przedtem nie przeżywał, a gdy 20-tego sam nim dyrygował, brawom nie było końca. Te 
dwa spektakle przedzielił koncert. Czegóż byśmy nie dali za możliwość współprzeżycia owych wieczo
rów! Ilu wieczorów z naszego życia, ilu lat? [Franz] Niemetschek pisze o tym: „Nigdy dotąd nie widzia
no, by teatr był tak wypełniony ludźmi, nigdy też większego powszechnego zachwytu niż ten, jaki wzbu
dziła jego boska gra". 

„Na zakończenie koncertu -opowiada inny współczesny świadek- przez dobre pół godziny fanta
zjował Mozart na pianoforte. Z jego oblicza emanowało szczere zadowolenie z powodu entuzjastyczne
go przyjęcia jego kunsztu. Zaczął po raz trzeci, wywołując jeszcze większy podziw, i osiągał niesłychane 
efekty, aż oto ktoś z pogrążonego w śmiertelnej ciszy tłumu zawołał głośno: Z Figara! Wtedy Mozart 
rozpoczął motywem z ulubionej arii: Non pili andrai, zaimprowizował kilkanaście cudownych wariacji 
i zakończył przy burzliwym aplauzie". 

Koncert przyniósł mu 1000 guldenów, a ponadto bez trudności doszedł do skutku wymarzony 
kontrakt z Bondinim, dyrektorem teatru, dotyczący napisania nowej opery za zwyczajowe honorarium 
- 100 dukatów. Teraz dopiero w pełni pokochał Pragę . Na komponowanie pozostało mu podczas tego 
pierwszego pobytu w Pradze- za sprawą wielu rozrywek, imprez -niewicie czasu , ale mimo to powstały 
wówczas kontredanse dla hrabiego Pachty oraz sześć Ta 1iców niemieckich (KV 509), opatrzonych datą 
6 lutego 1787 roku. , 

W połowie miesiąca znów znalazł się w Wiedniu . Ow rok, co zapowiadał się na tak szczęśliwy, 
miał go pozbawić najlepszych przyjaciół. Jako pierwsi wynieśli się Storace, O'Kelly i Altwood, i jego 
przygnębienie było znowu tak wielkie, że myślał o podążeniu za nimi do Anglii, skoro tylko znaleźliby 
dlań pewną posadę. Najchętniej pojechałby z nimi od razu. 

28 maja zmarł jego ojciec. Ostatni list Wolfganga do niego nosił datę 4 kwietnia: „Mon tres cher 
Pere! [ „. I W tej chwili dotarła do mnie wiadomość, która mnie bardzo martwi-tym bardziej, że z ostat
niego listu Ojca moglem wnosić, iż , Bogu dziękować, ma się Ojciec wcale dobrze; a teraz słyszę, że Ojciec 
jest naprawdę chory! Nie muszę chyba mówić, jak niecierpliwie oczekuję pocieszającej wieści od same
go Ojca; i oczywiście na to mam też nadzieję -chociaż przywykłem we wszystkich sprawach spodziewać 
się najgorszego -ponieważ śmierć (ściśle biorąc) jest prawdziwym ostatecznym celem naszego życia, 
przed kilku laty zaznajomiłem się z tą prawdziwą, najlepszą przyjaciółką człowieka tak dokładnie, iż jej 
wizja nic tylko niczym mnie już nie przeraża , lecz niejednym uspokaja i pociesza! I dziękuję Bogu, że 
uszczęśliwił mnie okazją (Ojciec to zrozumie) do rozpoznania w Nim k I ucz a do naszej prawdziwej 
szczęśliwości. Nigdy nie kładę się do łóżka bez myśli o tym, że być może (choć jestem taki młody) naza
jutrz już mnie nie będzie -a przecież nikt z tych, co mnie znają, nie mógłby powiedzieć, że w obcowaniu 
z nimi jestem ponury czy smutny - i za tę szczęśliwość dziękuję codziennie Stwórcy i życzę jej z całego 
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List Mozarta do Gottfrieda vonjacquina z 4 listopada 1787 r. 
o sukcesie prapremiery „Don Giovanniego" w Pradze 
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serca wszystkim moim bliźnim. [ ... ] Ufam i pragnę, by teraz, gdy to piszę , czuł się Ojciec lepiej; ale jeśli
by wbrew wszelkim przewidywaniom nie miał się Ojciec lepiej, to proszę na ... żeby Ojciec nie ukrywał 
tego przede mną, a napisał mi, czy kazał napisać całą prawdę , iżbym tak prędko , jak tylko człowiek 
potrafi, znalazł się w objęciach Ojca; zaklinam Ojca na wszystko, co dla mnie święte . Ale przecież mam 
nadzieję, że wkrótce otrzymam od Ojca list przynoszący pocieszenie i z tą przyjemną nadzieją, razem 
z moją żoną i Carlem [synem urodzonym w roku 1784-przyp. red.] całuję 1000 razy ręce Ojca pozosta
jąc wiecznie Ojca najposłuszniejszym synem -W. A. Mozart, Wiedeń, 4-go kwietnia 1787." (Do Gottfrie
da barona vonjacquina w Wiedniu; Wiedeń, 29 maja 1787): „Donoszę Panu, że dzisiaj, kiedy wróciłem 
do domu, otrzymałem smutną wiadomość o śmierci mojego najlepszego ojca. Może sobie Pan wyobra
zić mój stan!" 

Upokorzenia, jakich doznawał Mozart w Wiedniu, po praskich triumfach, bolały go podwójnie. 
Tymczasem człowiekiem sławionym stał się Dittersdorf, dzięki Doktorowi i aptekarzowi, Oszustwu 
przez zabobon, Miłości w domu wariatów; ku niemu to płynęły razem z łaską cesarza zamówienia, ku 
niemu zwracały się teraz serca wiedeńczyków. Szczęściem i wręcz ratunkiem dla Mozarta był fakt, że 
nie z pustymi rękami powrócił do domu; że niezwłocznie mógł prosić da Pontego o tekst do nowej 
opery. Ten jednak, jak sam to przedstawia, miał akurat pełne ręce roboty, pisał bowiem dla Salieriego 
na motywach sztuki Beaumarchais libretto Tara re , a dla Martina Drzewo Diany. Chcąc przysłużyć się 
Mozartowi, dla którego zastrzeżony był Don Giovanni poświęcał jakoby noce na pisanie. 

Don Giovanni stanowił wówczas tekst bardzo popularny, wielokrotnie opracowywany, a zapro
ponował go prawdopodobnie sam Mozart, podobnie jak Figara. [Eduard J Mórike stwierdził sowim okiem 
poety, że lwia część zasługi związanej z napisaniem tego bodaj najgenialniejszego w ogóle libretta przy
pada Mozartowi: przekonywająco, choć bez żadnej podstawy historycznej, zamieszcza on w noweli pt. 
Mozart w drodze do Pragi epizod, w którym to Mozart późnym wieczorem -wokół niego panuje już 
zupełna cisza - znajduje na biurku zapieczętowaną kopertę: ,;ro przysłał chyba abbate„. tak, istotnie! 
I przesyła mi przerobioną resztę swego tekstu, której i za miesiąc nie spodziewałem się zobaczyć. Zaraz 
też zaciekawiony siadam do niej , wczytuję się i wpadam w zachwyt, jak dobrze ten cudaczny człowiek 
pojął , czego chciałem . Wszystko było o wiele prostsze, zwięźlejsze i bogatsze zarazem ... " 

W Pradze mieszkał Mozart tym razem na Targu Węgłowym w domu „Pod Trzema Złotymi Lwami", 
ale przeważnie przebywał w pięknej winnicy [Franciszka i Józefy- przyp. red.] Duszków i tam dokoń
czył Don juana: najczęściej -otoczony przyjaciółmi. Nie musiał przed nimi uciekać, by uchronić swą 
samotność. Hermetyczne mury jego wieży z kości słoniowej odgradzały go, gdziekolwiek się znalazł 
i nawet wtedy, gdy okazywano mu uznanie. Tacy ludzie niechętnie bywają samotni. 

O powstaniu uwertury opowiada I.Georg N.J Nissen, na podstawie wspomnie11 Constanze: „Na 
dwa dni przed premierą, gdy było już po próbie generalnej, powiedział Mozart wieczorem do żony, że 
chciałby w nocy napisać uwerturę ; niechże przyrządzi mu poncz i zostanie przy nim, by pozwolić mu 
zachować świeży umysł. Tak uczyniła i na jego życzenie opowiadała mu wesołe historie o lampie Alady
na, o Kopciuszku i wiele innych, z których mistrz zaśmiewał się do łez. Ale poncz sprawił, że ogarnęła go 
taka senność , iż zasypiał ilekroć ona przestawała mówić , i przystępował na powrót do pracy dopiero 
wtedy, gdy Consranze znów coś opowiadała. Jako że w ten sposób praca wcale się nie posuwala, popro
siła go żona, żeby się zdrzemnął na kanapie, i obiecała , że go za godzinę obudzi. Mozart spał jednak tak 
mocno, że Constanze żal było go budzić, i zrobiła to dopiero po 2 godzinach. Było to o 5 rano. Na siód
mą zamówiony został kopista i o siódmej też uwertura była zapisana. Kopiści ledwo zdążyli przed spek
taklem, a orkiestra Opery, której sprawność Mozart już znał, wykonała ją znakomicie prima vista". 

Bez próby? 1\Jtaj chyba zawiodła Constanze pamięć. Reszta tej interesującej relacji brzmi bardzo 
wiarygodnie. W takich właśnie , pełnych szczegółów opowieściach wypada Constanze najlepiej, jeś li w 
ogóle założymy tu , że pochodzą one od niej samej. Trudno oddać sprawiedliwość jej wciąż zmieniające
mu się wizerunkowi. Gdy była w dobrym nastroju . umiała stworzyć bardzo ważną dla Mozarta przytul
ność , dzięk i czemu jej obecność w okresach najwię kszego napięcia twórczego sprawi ała , iż odczuwał 
ciepło domowego ogniska. 

Prapremiera Don Giovanniego została wyznaczona na 14 październi ka. jako przedstawienie galo
we na cześć aski go k i cia Antoniego i jego młodej żon , arcyk iężniczki 1aril Teres , . iostry cesarza. 
Ale nie ' szystko jeszcze było gotowe, w przypadku takiej opery jak Don Gioummi naw t bez intryg dość 
było trudnoś i do pokonania, wobec czego zamiast niej odegrano Figara pod dyrekcj:1 samego Mozarta. 

„Sądzi Pan zapewne - p isał 15 październ i ka do ml dego Gott tri e<la von Jacąu in a, tego z przyja
ciół, który podówczas był mu chyba najbliższy - że moja opera (Don 6'io/la11 11 i) jest już sprawą miniorn1 
-ale trochę się Pan myli: po pierw·ze, tu te jszy personel teatralny nie je:t tak zręczny, jak w 'i iedniu, 
i nie potrafi opery tego rodzaju zagrać w tak krótkjm czasie. Po drugie, stwierdziłem po przyjeździe , że 
dołożono tak mało starań , i ż byłoby zupełną nkmożl i wością pokazani jej 14-tego. a więc wczoraj. Wczo
raj pokazano zatem, przy pe łnej Jluminacji w teatrze, mojego Figara, którym sam dyrygowałem~. 

I 1 

Teresa Saporiti, pierwsza 11ykonawnyni roli Donny Anny 
w praskiej prapremierze ,.Don Giovanniego" 
(Rycina F. Fambiniego, 1791) 
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„Najdroższy, najlepszy przyjacielu! - pisał Mozart 4 listopada do Gottfrieda von Jacquina - mam 
nadzieję, że otrzymał Pan mój list; 29 paźdz. znalazła się moja opera D. Giovanni na scenie, i to przy 
ogromnym aplauzie. Wczoraj grano ją po raz 4-ty (i to jako mój benefis)- zamierzam wyjechać stąd 12-
tego albo 13-tego -więc zaraz po moim powrocie dostanie Pan arię do śpiewania; notabene m i ę d z y 
n am i -życzyłbym moim dobrym przyjaciołom , by spędzili tu choćby jeden wieczór, żeby uczestniczyć 
w mojej radości! - a może jednak zostanie ona wystawiona w Wiedniu? - pragnę tego. Dokłada się tu 
wszelkich starati, aby mnie namówić do pozostania tu na kilka dalszych miesięcy i napisania jeszcze 
jednej opery- ale nie mogę przyjąć tego zamówienia, choć bardzo mi ono pochlebia [ „. ]". 

Da Ponte musiał jeszcze przed prapremierą wrócić do Wiednia. Z zachwytem pisze doń Guarda
soni, drugi dyrektor teatru Bondiniego: „Evviva da Ponte, evviva Mozart. Tutti gli impresari, tutti i vir
tuosi devono benedirti! Finche essi vivranno, non si sapra mai , cosa sia miseria teatrale!" („Niech żyje 
da Ponte, niech żyje Mozart. Wszyscy impresariowie, wszyscy wirtuozi powinni Cię błogosławić! Póki ci 
dwaj żyją, nikt się nigdy nie dowie, co to nędza w teatrze!'') 

W poniedziałek , 29 października , została ta opera pokazana po raz pierwszy. W praskiej ,.Ober
postamtszeitung" z 3 listopada można było przeczytać, że wyczekiwaną z utęsknieniem operę mistrza 
Mozarta Don Giovanni, czyli Kami en ny go§ć wystawiła włoska trupa operowa przebywająca w Pra
dze: „Znawcy i muzycy twierdzą , że niczego podobnego jeszcze w Pradze nie wystawiano. Pan Mozart 
sam dyrygował, a kiedy stanął przed orkiestrą po trzykroć owacyjnie go witano. Ta opera jest zresztą 
wielce trudna do wykonania, a jednak wszyscy podziwiają dobrą inscenizację mimo krótkiego okresu 
próh. Nikt z trupy i z orkiestry nic poskąpił sił, by wyrazić wdzięczność dla fozarta i wynagrodzić go 
dobrym wykonaniem. Poza tym bardzo wiele kosztują liczne chóry i dekoracje, a o wszystko to wspa
niale zadbał pan Guardasoni. Nadzwyczajny natłok widzów zapewnia powszechny aplauz". 

„Opera koronna". Któż chciałby jeszcze powtarzać te wypowiadane bez końca słowa na temat 
Mozartowskiego Don juana? A przecież nasuwają się one słuchaczowi same przez się - obojętnie, czy 
się z nimi wcześniej zetknął , czy też nic - gdy, zaraz po pierwszych dźwiękach i ledwo podniosła się 
kurtyna, zostaje tracąc dech porwany przez wicher tej szlachetnej, nieskazitelnej muzyki, tworzącej 
monolit. Zdobyć się w ciągu jednego tylko roku na dwa arcydzieła tej miary. co Figaro i Don juan to 
oznacza chyba wzniesienie się na szczyt wszelkiej ludzkiej twórczości . W Mozarcie właśnie rozpoznał 
Goethe równego sobie uniwersalnego geniusza, a kiedy w roku 1797 wysłuchałDon]uana, napisał do 
Schillera: „Niedawno mógłby się Pan przekonać, że nadzieje, jakie Pan pokładał w operze, spełniły się 
w znacznym stopniu. Ale jednak ten utwór jest całkiem wyjątkowy, a śmierć Mozarta przekreśli widoki 
na coś podobnego". Mozart sytuuje się między Goethem a Molierem: od Moliera wziął intelektualne 
przymrużenie oka, zacienioną wesołość, temperament, niecierpliwość oraz ironię . [ „.] 

Ileż wypisano atramentu, hy zinterpretować typ Don Juana! Ciężka artyleria amuzycznych słów, 
krocie esejów filozoficznych i psychologicznych usiłowały ściągnąć ognistego ptaka na ziemię. Czyż 
można go objaśnić inaczej niż poprzez odbicie? I tego dokonał pewien twórca: E. T. A. Hoffmann, swym 
wskazaniem na miłość Donny Anny do mordercy jej ojca. Akcenty, jakimi Mozart obdarzył jej nieule
czalną i niesamowitą namiętność, są w swej wspaniałości niczym reflektory. Nieodparty urok Mozar
towskiego Don Juana uwidacznia się dopiero poprzez tę wielkiego formatu partnerkę. Tam, gdzie pozo
staje ona nijaka, tam i Molierowski Don Juan nie będzie pewno niczym więcej niż zawadiaką i warcho
łem . Nie zastąpią jej ani Charłotty, ani też Mathuriny i Zerłiny. Dopiero przyjąwszy punkt widzenia 
Donny Anny, sam Mozart ulega urokowi swojego Don Giovanniego. Każdy z jego gestów, każdą minę 
przyozdabia tak, by znamionowały uwodziciela z natury, a w obliczu śmierci wykreowuje zeń jeszcze 
wielkiego pana. W tej stronniczości kryje się zapewne więcej powagi i wyższa moralność niż w obficie 
nacechowanym ironią, przypominającym fugę finale. A gdyby tak spróbować go kiedyś pominąć? 

W pogodnym nastroju, wszędzie fetowany, spędził Mozart po inscenizacji Don juana jeszcze kil
ka tygodni w Pradze. [„. ] W połowic listopada wyruszył w drogę powrotną do Wiednia. Tam zmarł 
tymczasem Gluck (15 listopada 1787). Cesarz Józef, od czasu nowej opery bardziej przekonany do Mo
zarta niż dawniej, nie zawahał się wyznaczyć go na następcę. Już 7 grudnia ukazał się dekret mianujący 
go „muzykiem kameralnym i kompozytorem dworu cesarskiego''. o 

(Fragment ksh1żki Annette Kolh Mozart, 
przekład Marian Leon Kalinowski, PIW, Warszawa 1990) 
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Mozart akompaniuje 
Catarinie Cavalieri, 
pierwszej wykonawczyni 
roli Donny Elviry 
w wiedeńskiej premierze 
„Don Giovanniego" 
(Ohraz anonimowego 
malarza z XIX wieku) 
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cena z „Don iovanrlicgo" . Miedzioryt '. de Limnery wg J. M. Moreau 
(Dom M zarta, Praga) 
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DON GIOVANNI 
Nieporównywalny i zagadkowy 

ALFRED EINSTEIN 

Don juan jest owocem sukcesu, jaki Wesele Figara odniosło w Pradze. Już Uprowadzenie z seraju 
dotarło do Pragi w roku 1783, w niedługi czas po prawykonaniu wiedeńskim , a w grudniu 1786 roku, 
a więc zaledwie w kilka miesięcy po Wiedniu, mieszkańcy Pragi poznali także Wesele Figara -w wyko
naniu zespołu Pasquale Bondiniego -i zgotowali mu takie przyjęcie, jakiego nie doznało jeszcze żadne 
dzieło operowe. [Pisał pierwszy biograf Mozarta, Franz Nięmetschek - przyp. red.J: „Entuzjazm„. był 
bezprzykładny; nie można się było tego dosyć nasłuchać„ . Spiewy Figara rozbrzmiewały na ulicach, w 
parkach, ba, nawet harfista w piwiarni musiał wygrywać jego Non pit/ cmdrai, jeśli chciał być słucha
ny". Zrozumiałe, że Mozart, którego wiedeńczycy po prawykonaniu Wesela Figara nie rozpieszczali, 
chciał nacieszyć się do syta swym triumfem i przyjął zaproszenie Bondiniego do Pragi. Przebywa tam 
wraz z Constanze od 11 stycznia przez sporą część lutego 1787 roku i zawiera z Bondinim umowę na 
napisanie -za 100 sto dukatów -nowej opery na następny sezon. 

Czas naglił. Mozart i [jego librecista - przyp. red .] da Ponte sięgnęli po jeden z najdawniejszych 
tematów, jaki wpadł im w ręce w najnowszym opracowaniu -Jl Convitato di Pietra (Kamienny go§c) 
Giovanniego Bertatiego, którego tylko co wystawiono w Wenecji jako drugą karnawałową operę 
z muzyką Giuseppe Gazzanigi. Znowu musiało to spaść na Mozarta jak objawienie: oto odpowiedni 
temat dla niego i dla da Pontego, który równocześnie z pisaniem Don juana pracował jeszcze nad 
dwoma innymi librettami. Bo pracując dla Mozarta, mógł się w dużej mierze opierać na Bertatim; gdy
byśmy powiedzieli, że najbezwstydniej ściągał z Bertatiego, byłoby to i słuszne, i niesłuszne . Słuszne, 
bo da Ponte rzeczywiście wykorzystał podkład Bertatiego o tyle, o ile mógł mu się przydać; niesłusznie, 
ponieważ pojęcia dotyczące duchowej własności były w XVIII wieku inne niż dziś i ponieważ da Ponte 
w swym Don juanie rzeczywiście wyszedł daleko poza Bertatiego. 

Tylko wtedy możemy ocenić odwagę Mozarta decydującego się skomponować Don juana, kiedy 
nie czerpiemy swych wiadomości na przykład z fantazjowania Sorena Kierkegaarda na temat Don ju
ana albo z innych książek XIX i XX wieku, lecz gdy znamy postawę, jaką zajmował wiek XVIII wobec 
tego tematu. Poglądy te podsumował Goldoni (Memoires, 1787, I, s. 39): .,Wszyscy znają tę lichą sztukę 
hiszpańską, którą Włosi nazywają I/ Convitato di Pietra, a Francuzi Le Festin de Pierre. W Itam ogląda
łem ją zawsze ze zgrozą i nie mogłem pojąć, jakim sposobem ta farsa mogla się utrzymywać tak długo , 
przyciągać tłumy widzów i być ulubioną sztuką w kraju cywilizowanym. Włoscy aktorzy sami się temu 
dziwili i czy to żartem, czy przez ignorancję powiadali niektórzy, że autor Le Festin de Pierre zawarł 
pakt z diabłem, by ten go popierał . Nie przyszłoby mi nigdy do głowy opracowywać tematu tej sztuki; 
ale znając język francuski wystarczająco, by ją czytać, i widząc , że Molier i Thomas Corneille zajmowali 
się tym tematem, postanowiłem także uraczyć nim mą ojczyznę, aby dotrzymać diabłu słowa w sposób 
nieco bardziej przyzwoity. Prawda, że nie mogłem dać tego samego tytułu; w mojej bowiem sztuce po
sąg Komandora nie przemawia, nie chodzi i nie idzie na ucztę do miasta; zatytułowałem ją Don juan, 
jak Molier, dodając albo Rozpustnik. Uważałem, że nie należy usuwać piorunu, który zabija DonJuana, 
ponieważ zły człowiek powinien ponieść karę; ale zaaranżowałem to wydarzenie w taki sposób, że mogło 
być zarówno bezpośrednim skutkiem gniewu Bożego, jak i rezultatem przyczyn drugorzędnych, który
mi zawsze rządzą prawa Opatrzności. Ponieważ do tej komedii, liczącej pięć aktów i napisanej białym 
wierszem, nie wprowadziłem Arlekina ani innych masek włoskich , uzupełniłem pierwiastek komiczny 
postaciami Pasterza i Pasterki„." 

Owa „tragicommedia" Don Giovanni Tenori'.o Goldoniego, wystawiona w teatrze San Samuele 
na zakończenie karnawału 1736 roku, reprezentuje najniższy chyba poziom wśród wszystkich opraco
wań tego tematu właśnie d 1 at e go , że Goldoni chciał go „ratować''. W Hiszpanii rzecz o Don Juanie 
była pierwotnie tym, co się określa jako „commedia di cappa espada" („komedia płaszcza i szpady"), to 
znaczy improwizowanym utworem, gdzie roi się od przygód miłosnych, pojedynków, zabójstw; z jego 
bohatera wykrystalizowała się postać Don Juana. Równocześnie jednak był to utwór pełen religijnego 
patosu: bohater urasta do symbolu tak piekielnej frywolności i wspaniałej zuchwałości , że ziemska spra
wiedliwość nie może się już z nim uporać. Musi wkroczyć sprawiedliwość niebieska w postaci zamordo
wanego przez Don Juana Komandora, którego posąg przyjmuje butne zaproszenie zabójcy na nocną 
ucztę i przekazuje go piekłu : Jl Convitato di Pietra -Kamienny gość. Przeszczepiony do Italii i Francji, 

19 



Lorenzo da Ponte. Litografia l XIX wi ·ku 
(Kolekcja prywatna) 
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temat ten traci częściowo charakter moralny i religijny a wzbogaca się elementami groteskowymi, ucie
leśnionymi w osobie sługi Don Juana -Pasquariella, Arlecchina, Leporella, Molierowskiego Sganarella, 
będącego mieszaniną dowcipu, bezczelności, tchórzostwa, obżarstwa i stu innych cech typowego „słu
gi", odwiecznęj figury komediowej. 

Tego rodzaju temat zwraca się do prainstynktów widza teatralnego: do uciechy, jaką mu sprawia 
zuchwała frywolność wielkiego pana, reakcja jego niewieścich ofiar, bezczelność jego sługi; do grozy, 
jaką wzbudza wkroczenie nadziemskiej sprawiedliwości, zakończone j azdą do otchłani z wszelkimi 
możliwymi teatralnymi efektami. Goldoni, a wraz z nim część ludzi wykształconych wieku Oświecenia, 
widział w tym temacie żer dla teatralnego plebsu. Gluck użył go do baletu (w r. 1761) będącego maj
stersztykiem s ty 1 i z ac j i : brak w nim naturalnie zupełnie komizmu. \X ątek sprowadzony tu jest do 
najprostszej formuły dramatycznej, a mimo tej prostoty nie jest to formuła najzręczn iejsza, ponieważ 
kamienny gość pojawia się dwukrotnie, przy.czym za pierwszym razem bez dalszych konsekwencji. 
Mozart bardzo dobrze znał balet Glucka, ale zrobiła na nim wrażenie raczej jego strona muzyczna niż 
aspekty dramaturgiczne. W balecie można sobie jednak pozwolić na niejedno, co nie uszłoby w bar
dziej ambitnych formach dramatycznych. 

W każdym razie Bertati i Gazzaniga zaprezentowali ego onvitato di Pietra, usprawiedliwia
jąc się. Poprzedzili swą jednoaktówkę capricciem, utworem teatralnym, który wprowadza nas w środo
wisko trupy aktorów [„.]: interesy idą źle, trupa ·toi przed ruiną; wtedy sprytny impresario proponuje 
swoim aktorom, by wydobyć z zapomnienia starą historię o kamienn m gościu , która zawsze robi kasę. 
I tak też się dzieje. To wyjaśnia już chyba, ile trzeba było odwagi i przenikliwego zrozumienia drzemią
cych w tym temacie możliwości , aby zrobić z Don juana wielką operę buffa. 

Z początku da Ponte całkowicie trzymał się Bertatiego [ ... ], ale przy porównaniu okazuje s ię, że 
nie ma ani jednego zdania, którego nje sformułowałby dowcipniej, celruej, wyrazjściej; że każdą postać 
widzi ostrzej, subtelniej, plastyczniej. Współpraca Mozarta jest tu ewidentna. l... JJeszcze szczęśliwszym 
pociągnięciem Mozarta i da Pontego było zredukowanie ilości postaci z dziesięciu do ośmiu . Bertatie
go ofiarą Don Juana pada jeszcze inna dama, Donna Ximena; a Don Juan ma ;e -zcze drugiego sługę, 
kucharza Lanternę . Bondini miał tylko siedmiu wykonawców; j e de n śpi wak musiał odtwarzać dwie 
role, Masetta i Komandora. 

Lecz właściwym osiągnięciem przy przerobieniu libretta była kreacja Donny Anny. Bertatiego 
po zamordowaniu jej ojca znika ona w mrokach klasztoru, by s ię już więcej nie pojawić. Ud.a Pontego 
i Mozarta jest główną postacią spośród trzech kobiet i właściwą kontrpartnerką Don juan a. Zadncj po
staci dzieła nie interpretowano mylniej w XIX stuleciu ruż Donny Ann . Jeden z au torów oświadcza, że 
jest zimna i niesympatyczna; inny- na przykład niemiecki poeta romantyczny E. T. A. Hoffmann -sądzi, 
że rozwikła jej tajemnicę, jeśli założy, że Donna Anna koc h a Don Juana. To naturalnie n nsens; pew
ne jest jednak, że należy ona do ofiar bohatera, że Don Juan w ciemnościach nocy, w przebraniu Don 
Ottavia osiągnął ostateczne spełnienie swoich pragnień i że kurtyna podnosi się w chwili, kiedy Donna 
Anna uświadamia sobie straszną prawdę o oszustwie, którego padła ofiarą. W XVIII wieku nikt nie miał 
co do tego wątpliwości. Rozumie się samo przez się , że w słynnym recitativo accompagnato, w którym, 
mówiąc do narzeczonego, wskazuje na Don Juana jako na zabójcę swego ojca, nie może powiedzieć Don 
Ottaviowi całej prawdy; jego "respiro" (westchnienie ulgi) miało zawsze dla każdeg orientującego się 
słuchacza charakter tragikomiczny. W ten sposób t łumaczy się wszystko: obojętność Don Juana wobec 
Donny Anny, gdyż po iadł ją p rzeci eż, rak jak Donnę Elvirę i tyle innych kobiet; jej żądanie, by Don 
Ottavio ją pomścił (nawet ' Hiszpanii istniała ś~ ięta Hermandada dla ścigania zabójcy); to, że nie go
dzi się należeć do niego, mimo że go kocha; jeszcze w finale, kiedy uwodzi iel już nie żyje, każe czekać 
Don Ottaviowi do następnego roku. 

Zresztą nawet w marnej i pozbawionej intuicji „tragicommedii" Goldoniego znalazł da Ponte może 
pewną sugestię dotyczącą Donny Anny. ajosobliwszym rysem u Goldoniego jest mianowicie to, że 
Donna Anna odczuwa wstrę t do Don Ottavia, którego narzucono jej jako narzeczonego. Również po
równanie końcowego morału wskazuje, że da Ponte znał utwór Goldoniego: „Bo człowiek umiera tak, 
jak żył, i sprawiedliwe niebo / Karze grzeszruków i brzydzi się rozpu tnikami" (Goldoni). „To jest koniec 
siejącego zło , I I śmierć łotrów I Zawsze jest taka, jak i h życie " (Da Ponte). 

Przerabiając j ednoaktówkę Bertatiego na wie lką dwuaktO\ ą operę buffa, Mozart i da Ponte byli 
zmuszeni do samodzielności w jednym ważnym punkcie. Po wyratowaruu Zerliny przez Donnę Elvirę 
ze szponów uwodziciela, u Bertatiego następują od razu: scena cmentarna i uczta wraz z zagładą Don 
Juana. Nie tylko wielki finał pierwszeg aktu pochodzi od da Pontego; musi ał on także'' pełnić akcją 
więcej niż połowę drugiego aktu.Jak to zrobił, wiemy. Są to same błahe, uboczne wydarzenia, opóźn ia
nie biegu akcji. Nowe uwodzenie Donny Elviry z przebieraniem się pod balkonem; pobicie 1a seta, 
zd~maskowanie Leporella - to wszystko epizody odwl ekające bieg akcj i. Ale nie dla Mozarta. Bez nich 
nie mielibyśmy cudownego ter etu w A-dur nieśmierte lnej -erenady DonJuana, Vedrai carino Zerliny, 
które na zawsze zamyka konflikt Masetta z Zerliną, w paniałego sekstetu, w którym muzyka wyraża 
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tyle żalu i godności. Mozart nie lękał się takich słabych - z punktu widzenia dramatu - partii libretta. 
Rozkwita tu bogactwo czystego irracjonalnego piękna: „Verweile doch"; są to momenty, gdy wydarze
nia sceniczne stają się nierealnymi igraszkami.Jesteśmy w operze- a w operze poezja ma być posłuszną 
córą muzyki. 

Nie znaczy to, by celem Mozarta nie była najwyższa prawda dramatyczna.Jest jeszcze w Don ju
anie parę utworów będących ariami w starym stylu: li mio tesoro Don Ottavia i Non mi dir Donny 
Anny, z wielkim wprowadzającym recytatywem. Pierwszą arię Mozart sam opuścił w wersji wiedeń
skiej i w innym miejscu usatysfakcjonował tenora krótszym utworem, cudownym Dalia sua pace- jedy
na to w tej wersji zmiana, którą można uznać za ulepszenie. Ale zresztą nie było jeszcze nikogo, kto by 
się nudził w decydujących momentach Don juana. Oba finały to cud zwięzłości; drugi -niezwykle pro
sty, w trzech czy czterech scenach, z których każda tworzy zamkniętą całość; w pierwszym finale pełno 
najrozmaitszych wydarzeń : zaproszenie Leporella, uroczysty taniec przy wtórze trzech orkiestr, eks
plozja - a w środku uroczysta cezura tercetu masek. 

Problem tempa w operze staje się tu palący.Jest to problem równowagi pomiędzy muzyką i akcją. 
Istniej ą różne rozwiązania. W operze seria jest to równie łatwe jak w dramacie muzycznym Wagnera. 
W operze seria mamy wyraźne oddzielenie arii, gdzie muzyka staje w miejscu i rozlewa się szeroko, od 
recitativo secco, gdzie biegnie naprzód; Wagner zaś ma swoją symfoniczną orkiestrę, pod której osłoną 
głos może deklamować, jeśli trzeba, tak żwawo, jak trzeba. Mozart znalazł złoty środek , co jest tak rzad
kie w dziejach opery. Jego Jntroduzione zawsze wydawało mi się jednym z tych wyjątkowych cudów: 
przechadzanie się Leporella tam i z powrotem pod oknami Donny Anny, jego komentarze do namiętne
go dialogu-duetu uwodziciela i jego ofiary, wkroczenie Komandora, pojedynek i jego tragiczny wynik. 
Potem, bez przejścia, szept recitativo secco i krzyk Donny Anny po jej powrocie. Ani jednego taktu, ani 
jednej sekundy za wiele lub za mało. W mówionym dramacie Don juan tempo musiałby ustalać reży
ser; Mozart ustala tempo akcji w sposób tak doskonały, że spełnione są wymagania i dramatu, i muzyki. 
A jego ~ekr~tem nie jest zwi~zł.ość, le~z bogac~o w ~więzłości; i t~ bogactwo w z~vięzłości nabiera 
w drugim fm ale wybuchowej rnemal siły: ostatrna pro ba Donny Elv1ry, by uratowac Don Juana; stra
szna scena w d-moll, kiedy Komandor spełnia wyrok niebios - scena, którą zawsze uważano za szczyt 
dramatycznej potęgi w teatrze. 

W tej tragicznej scenie, w której Don Juan, jakikolwiek by on był, wznosi się na pełne wyżyny 
swego charakteru, wolno Leporellowi wprowadzić kilka błazenad: „Dite di no, dite di no" -przestrzega 
spod stołu swego pana, by nie przyjmował zaproszenia Komandora. Niemało spierano się o styl tej 
opery, a w dzisiejszych inscenizacjach ma ona raz charakter bardziej pogodny, raz bardziej tragiczny. 
Już to respektuje się finałowy sekstet, '"'Yciągający morał ze śmierci Don]uana, już to się go opuszcza. Tę 
chwiejność usankcjonował sam Mozart, kończąc wiedeńską wersję dzieła z roku 1788 zapadnięciem się 
Don Juana w piekielną otchłań. Libretto Don juana nosi podtytuł „dramma giocoso" („wesoły dra
mat"), ale to niewiele mówi, gdyż liczni ówcześni libreciści przyklejali taką etykietkę do najbzdurniej
szych fars. Sam Mozart, w swym tematycznym katalogu, mówi po prostu: „Opera buffa in due atti". 
Patrząc historycznie, dzie~o t? nie stanowi ~la nas wcale zag.adki: to j e s t oper~ buffa ~ part.i serie 
(Donna Anna 1 Don Ottav10) 1 czterema part1 huffe. Naturalme w stosunku do takiego dzieła history
czny punkt widzenia zawodzi. 

Ale czy warto sobie naprawdę łamać nad tym głowę? W dziele o takiej tematyce, gdzie, jak 
w Fauście, mieszają się i kotłują tak prastare. niesamowite, demoniczne, ciemne siły, rachunek nigdy 
nie wychodzi na czysto. ]est to dzieło suj generis, nieporównywalne i zagadkowe -od wieczoru, w któ
rym się pojawiło. aż po dzień dzisiejszy. 

Wieczór ów nosił datę 29 października 1787 roku. [„ .] Wśród słuchaczy obecnych na prawykona
niu znajdował się stary Casanova, który przyjechał do Pragi z pobliskiego Dux; słuchając arii o „mille 
e tre'', czuł się zapewne osobliwie poru. zony, choć jego kunszt uwodzenia opierał się na innych meto
dach niż kunszt Don Juana. Zdaje się nie całkiem był zadowolony z da Pontego, bo w jego papierach 
znalazła się nowa wersja słów do sekstetu z drugiego aktu. D 

(Fragment książki Alfreda Einsteina Mozart. Człowiek i dzieło , 
przekład Adam Rieger, PW. 1, Kraków 197 5) 
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Donna Elvira, Zerlina i Don Giovanni. Obraz A. E. Fragonarda, ok. 1827 
(Muzeum Bargoin, Clermont-Ferrand) 
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Don Giovanni. posa~~ Komandora i Leporello. Obraz A. E. Fragonarda, 1805 lub 1827 
(. luzcum Sztu Pięknych. Strasburg) 
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DON GIOVANNI 
Dramma giocoso w dwóch aktach 

Wolfganga Amadeusa Mozarta 

OSOBY 

Don Giovanni, młody szlachcic 
baryton 

Komandor 
bas 

Donna Anna, jego córka 
sopran 

Don Ottavio, jej narzeczony 
tenor 

Donna Elvira, dama z Burgos, 
porzucona kochanka Don Giovanniego 

sopran 
Leporello, służący Don Giovanniego 

bas 
Masetto, wieśniak 

ba. 
Zerlina, jego narzeczona 

sopran 
Wieśniacy i wieśniaczki, slużący, 

chór spod ziemi, muzykanci 

Rzecz dzieje się 
w hiszpańskim mieście 

Libretto 
Lorenzo da Ponte 



AKT PIERWSZY 

SCENA 1 
Lep orelloprzeddomemDomv•Amt)', 
potem Do11 Gi o11a1111i, Dorm11 A. im a 

1 I Komaridor. 

Leporello 
Noc i dzień trudzić sil; dla tego. 
kto niczego nie umie docenić: 
deszcz i wiatr znosić. 
jeśc źle i źl e spać„. 
Che • hyć panem 
i nie chcę wit;cej siu z ' Ć . 
Jaki kochany d żentelmen! 
\\ y siedzicie w srodku 7, piękną dam~, 
a /·astoję na zatach!.„ 

e zdaj mi si~ . „ że ktoś i(be ... 
nie chcę , żeh} mnie usłyszał. 
Chowa się. 

Donna Anna 
IV hodzi trzymaj qc moc110 za rf1111if 
Don Giova 1111iego, klórJ' prólmje 11k1J'Ć 
lu•arz 
Nie miej nadziei, jesli mnie nie zahrjesz, 
i.e pozwo lę ci uciec. 
Don Giovanni 
Szalona kobieto! Darmo krzyczysz; 
nie dowiesz się, kim jestem. 
Leporello 
do siebie 
Co za halas' Nieba, jakie krzyki' 
Mój pan znów w tarapatach. 
Donna Anna 
Ludzie' Sluzha1 Lapac' zdrajcę! 

Don Giovanni 
lilcr , dny j przed mym gniewem. 

Donna Anna 
Łotr! 

Don Giovanni 
Szalona! 
Leporello 
do siebie 
Daję slowo, ten rozpustnik 
doprowadzi mnie do zguby. 
Donna Anna 
Jak fu ria szalon:1 
bt;dę cię ścigać . 

Don Giovanni 
tlv >iebie 
Ta furia szalona 
pragnie mojej zguby. 
Komandor 
11adhiegając na pomoc 
Zostaw j4, niegodziwcze! 
Wala ze mną' 
Donrta A mur .~yszqc .~los ojca. pu.~zcza 
Don Gfvvanniegu i u•bieg11 do domu. 
Don Giovanni 
Od cjdź , nie będ<: się 1.nlzal 
do pojedynku z tob;\. 
Komandor 
W taki posrib chcesz 
mi u ·Jec? 
Leporello 
fi o lebie 
Gdybym chociaż m6gi 
się st ąd o dalić ! 

Don Gi<Wanni 
N icszczę ny• 
Komandor 
Walcz ' 

2ó 

Don Giovann i 
Nieszczęsny! Zostań, 
je śli chcesz zgi nąć. 
Walczą. Don Giom1111i ra 111· ~' 111ierte/11ie 
Komandora. 

Komandor 
eh„. pomo . '„.Jestem 1.gubiony„. 

Morderca„. ranił mnie.„ 
i... z d rzącej piersi 
czuję.„ jak dusza.„ uchodzi. 
Umiera. 

Don Giovanni 
na strunie 
Ach, j uż pada n ieszcz~sny ... 
Widzę . jak z drzącc j piersi, 
utrud10na i konaj• ca, 
dusza uchud1j . 
Leporello 
na stronie 
Co za zbrodnia! Jaki wyst 'pek! 
Czu1ę . jak w piersi, z przeraż ' Il ia 
wali ml serce. 
Nic wiem, co robić. co mówi( 

SCENA2 
Do" Gi<>varm l i Lep orello. 

Don Giovanni 
cicho 
Leporello, gdzie jes teś? 
Leporello 
cicho 
Tutaj , na moje nieszcz~ście . A wy? 
Don Giovanni 
Tu taj. 
Leporello 
Kto zginął, wy, czy starzec' 
Don Giovanni 
Co za glupie pytanie! Starzec. 
Leporello 
Pi~knie , 
dwa zgrabne posunięcia: 
uwieść córkę i zabić 01ca. 
Don Giovanni 
Sam tego chciał , jc>go strat;i. 
Leporello 
A Donna An na 
tzego chciała? 
Don Giovanni 
Milcz. nie nudź mnie! 
Choc~i ze mn~. jeśli nic chcesz 
w 1111erw1qc się 11a 111e1:0 
oberwać i ty! 
Leporello 
Nie chcę, panie, już nic nie mówię . 
Wyclwdzq. 

SCENA 3 
Do11 Ottavlo, Dor111a 1łm1t1 tsł11żąC)'. 

Donna Anna 
zdec)'dowanle 
Ach,'ojcu niebczpiecze1\stwie 
na pomo spieszmy. 
DonOttavio 
trzym<Jj qc w dłoni ulmażo11q szpadę 
W~zystk:1 m oj ~ krew 
przeleję , je!li tr lCba. 
Ale gdz ie jest nikczemnik. 
Donna \ nna 
'Tb taj„. 
Spostrzega ciało. 
Ale akii przedstawia się, o bogowie, 

ponury obrn z moim oczo m! 
ój tcc„. mój ojciec„. mój drogi ojciec .. 
Don Ottavio 
r~mie„. 

Donna Anna 
Ach. morderca 
mi go zabił. Ta krew„. 
ta rana„. to oblicze„ 
pm ·leczone i okryte barwami śmiercL 

1 

On ju7 nie oddycha.„ 
zi~nne ma członki..: . 

I 
Ojcze móJ„. dr.ogi 01cze . . 01cze ukochany. „ 

· 1dlq l;'„. umi('ram. 
Mdleje. 
Don Ottavio 

eh, pomóicie przyjaciele. mojej milej! 
Poszukajcie mi.„ przyniescie mi„ 
jaki eś sole.„ jakieś wonie.„ 
ach, pospieszcie się.„ 
S/11d::sy odchodzq. 

, Donno Anno„. zono„. przyfaciólko ... 
Ból stras iw ' biedactwo zabija.„ 

Don Ottavio 
Wraca do przytomności. „ 
Słudzy wracąitr 
pomóżcie jej. 
Donna Anna 
Ojcze mój„ 
Don Ottavio 
Ukryjcie, oddalcie sprzed jej oczu 
powód jej przerażrn f a . 
IJ'.y11oszq ciało Koma11tlora . 
Najdroh . „. nic myśl o tym„. hądź dzielna' 
Donna Anna 
Odejdź, okrutny, odejdź ' 
Ptl7wól, bym umarła i ja, 
teraz, gdy nie ży j , o Boże , 
ten, kto mi życie dal. 
Don Ottavio 
Posłuchaj, moje seH , posluchaj, 
popatrz na mnie p'rzez chwilę: 
mówi do ciebie twój mily, 
co tylko dla ciebie i:yje. 
Donna Anna 
To ty„. wybacz. najdroższy„. 
moja rmp~tc z, boi... 
Ach' Gdzie mój ojdcc? 
DonOttavio 
Ojcic .„ porzuć, najmilsza. 
gorzkie wspomnienie-
masz narzeczonego i ojca we nrnie. 
Donna Anna 
Ach! Pomścić, j eśli mozesz, 
pnys1~~n i j , t~ krew. 
Don Ottavio 
Przysi~gaml 
Przys i ęgam na twoje oczy, 

, przys ięgam na naszą miłość. 

Don.na A.ona i Don Ottavio 
Co za przysi~ga, bugo\\iel 

u za str szliwa chwila! 
Puśrót.I tys iąca uczuć 
miota . ię moje serce. 
Wyclux/zq. 

D<111 Gfo11am1i. Lep<1rello; potem 
Donna E/iltra w stro)11 podróżr1ym. 

Don Glm'a1m i 
Dalej, mów szybko„. ,zt."go chcesz? I 

LeporeUo 
Sprawa, o którą chodzi , jest powazna. 
Don Giovanni 
Nie wątpię . 

Leporello 
Je: t bardzo powazna. 
Don Giovanni 
Jeszcze lepią ko1\ cz 11restde. 

Leporello 
Przysłęgn i ,lcie, że nie ~dzlccie s i~ złościć. 

I 
Don Giovanni 
Przys i ęg . m na mcij honor, jeśli t. lko 
nie bi:dz.lesz mo 1•il u Komandor7.e. 

I 
Leporello 
Jesteśmy ~am i' 

DonGio\ anni 
Jak w1da . 
Leporello 
Nikt na:; nie słyszy? 
O n Giovanni 
Dalej' 
Leporello 
MoRęwam wszy ·t ko powiedzieć ptwarcie1 
Don Giovanni 
Tak' 
Leporello 
A wil;c, w taki m razie: 
drogi p•mie, 
7.y !e, które wiedziecie 
1111 11clro. t1/e ;;Io 110 
jest godne lotra ' 
D nGlovanni 
Zuch wał ze ' W taki spo: ób.„ 
Leporello 
Ap ysięg1 ! . „ 

Don GioV'.tnni 
Nic dbam o prZ)">ięgi ! Mil cz, albo ja.„ 
Leporello 
Juz nic nic mowię. nie oddycham, panie. 
Don Giovanni 
Więc będz i emy prz yj ació łmt. 
Teraz pu,łuchaj: 
wiesz, po co tt jestem? 
Leporello 
Nie mam pojęcia. 
Ale lak poiną porą. pewnie chodzi 
u j akiś nowy p dbój' 
Mu-;zę wi dzieć, żeby go wpisać na li s l~ . 

Don Giovanni 
~\vietnie, hyMry z ciehie ci lowiek. 
Wiedz, żt jestem 
zako hany w pewne! pięknet darn ie, 
I mam p wno ' ć . ie ona mnie kodla. 
Wfdzialem si~ z n ią, rozm a\~ i ałem ; 
ze mn;1 du domu 
d7.h w nocy przyjdlie„. 
Cichu: zdajP mi się, 
że czuj~ 1.apad1 kobiety.„ 
Leporello 
do siebie 
Proszę . prosię ! 
Cóż za do~konał)' węch' 

Don Giovann.i 
Zdaje się , że jest pi,kna. 
Lcpore1Jo 
do siebie 
I o za oko1 

Don Giovanni 
Wyco fa jmy się nieco 
i zbadajmy teren. 

l.eporeUo 
du siebie 
Ju i. ~ ię zap alił. 

SCENA5 
Do11 Glo1•a111it ileporeHo Ha strrm le; 
Dorma Ef11lra . 

Donna Elvira 
Ach, kto mi powie, 
gd7Je jPst ten okru tnik. 
którego ku swej hańhle pokoch ałam, 
który nic dochował mi wiary? 
Ach, j eśli od n aj di; nirgod~'.iwca. 
a on nie \\TÓci do mnie, 
chcę go he1litosnie wiszclyć . 
chcę wyrwa mu serw. 
Don Giovanni 
po cichu do Leporella 
Slyszałe~1 Jaka.\ pi1•kn:1 d;un. 
przez ukr chanego porzucona 
Biedact o' 

Don na Elvira 
Chcę \\ yrwać mu serce t,1k, 
chct;! l'YTI ·ać mu i. rce' 
Don Giovanni 
Spróbujmy pociesl)' ·Ją w cierpieniu. 
Leporello 
tifl siehie 
P1Jcieszyl ich j uż tak tysiąc o.1iemset. 
Don Giovam1i 
P;mienko! 
Donna .Elvir".i 
Kto1 am? 
Don Giovanni 
Ni~ba' ,o widzę ! 

Leporello 
to dobre! Donna Elvira' 

Donna Eh>ira 
Don Giovanni! 
'f\1 jesteś , potworze, zdrajco, 
gn iazdo os;,ustw„. 
Leporello 
dosiehie 
C 7.a wyszukane epitety! 
Dobrze, ie wie, en to za jeden. 
Don Giovanni 
All:'Z, droga Donno Elvi ru , 
pohamujcie swój gniew,„ pos łu chajcie. „ 
pozwólcie mi wyj :lŚTl ić„. 

Donna Elvira 
Co chcesz pm1iedzieć 
po tak niecnym uczynku? 
Do mego domu wchodzisz potajemni . 
Z pun oq swego sprytu , 
zakl ęć i pochlebstw 
udaje c się zdoby moje serce; 
roikochu1esz mnie w sobie, okru u1y, 
narywasz mnie swoj4 żom1. n potem, 
uchylaj ąc się od wypclnienia wobrc 
Judzi i f\oga świę tego obowhp.ku, 
występnie, 
po tn e h dniach z Burgos s i ę oddalasz, 
opusz. asz mnll·. uciekasz, 
i zostawiasz na pas t w~ sumienia l lez, 
karząc mnie chyba z:t to. 
że tak barclio ci ę pokocha.lam! 
Leporello 
do sieliie 
lówi jak z kslą.zki. 

Don Giovanni 
Och, j eś li o to chodzi. 
mi alem swoje powody. 

do Leporella 
Prawda? 
Leporello 
Prawda. 
iro 111cz11 ie 
Bardzo ważne powody! 
Donna Eh'ira 
!akie, 
)eś li nie two ja perOdia. 
twoja nieslałośt? 
Ale sprawiedliwe nichiosa chc/aly, 
bym ci ' odnalazla. 
żeby s11 oje I moje krLywdy pom~ck. 

Doo Giovanni 
Ależ, hądLcie hardziej ro zs ;1 d ną „ 
dosfebie 
przez ni:\ 1.ac-Lyna się ro hic gorąco 
do IJ0//11)' h'ft •i r )' 

Jeśli nie il'icrzyi::le moim lowom. 
uwierz ir temu dzcntelmenowi 
l.epore ll 
dosielie 
We 11. zys tko z I\ •jątkfrm prawdy. 
Don Giovann i 
!(łoŚllo do Leporl'lła 
Dalej po1~1edz jej „ 
Leporello 
po cic/111 do Dcm Gio1'111111iego 
Co mam 1ej powiedzieć! 

Don Giovanni 
,g/oś110, U'}'Cltotlzqc 11iejJ11.(/rwże11ie 
Tak, tak, powiedz je1 WS7)'.· tk . 
Don.na .Elvira 
do Lt'pnrel/a 
Więl dohne. mów 11rędko . 

Leporello 
Pani„. w rzeczy samej„. na l ·m świeci e„. 
względem tego, cu hy hylo„. gdyby nie!<>, 
ze„. k1' ad rat nie JL'Sl ok rągły .. 
Donn a llMra 
Łotrze ' 
\\< ten sposób z mego !lólu ~ i ' na.~miewasz"I 
u• stro11ę Do11 Gio1•m111icgo, sqtlząc, 
źe 11atlul /11 jest 
Awy ... 
11{e widząc go 
O. nitba' Niegodziwiec ucll'IJ ! 
O. ja nieszczęsna' „. Gd1Je? Dok~d ... 
Leporello 
i:11stawcie go: on nie zash1gujt', 
pani, b)'Ś o nim my~lala. „ 

Donna Elvira 
iegodziwiec oszuka! mni e. tdradzłl „ 

Lcpor li 
Nie przejmujrie si ; 
nie jest ci (•, nie byl de i ni• b~'d7. iedc 
ani pierwszą, ani ostaulią: 
spójrzcie na tę n iem alą ksląi:kę : 
pelna jest imion JfRU ukochanych. 
Kaida wieś, każde mias1ec1ko, 
każdy kraj jes1 ~wiadkiem 
jego kobiecych przygód, 
Panienko. nrn lista dam, 
któft' kocha! mój pan , 
li tę I~ sam ~I orz:jdzllem; 
patrz !'. C'l)'tajcle wraz ze.mn ~. 
\\'e \rłm•ierh s1~śćsd cl!erdlieści . 
" iemC'lech d11 le; cie trz rtlzh:śd jeden, 
~10 1w Fr~ncji, 
w rcll dzlew ięŁ'dz i esią t jeden. 
lecz w ll iszpaml juz 1 y1iąc 1rzy. 
Są wśród nich wieśniaczki 
pokojówki i mieszczanki, 
- ~ h rabi ny, haronuwe. 
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markizy, księżne, 
są kobiety \\Szclkiego stanu, 
wszelkiego rodzaju, 
w każdym wieku. 
U j asnowłosej ma zwyczaj 
chwalić wdzięk , 
u brunetki stałość , 
u białowłosej . lodycz. 
Zimą chce tłuści utkiej, 
lat ·m chce siczuplutkiej: 
postawna je ·t p Ina dostojeristwa, 
drobna ma wiele wdzięku. 
Starsze zdoh~ va 
dla przy fem 1iości wpisania ich na listę: 
lecz najw iększą jego p;Lsją 
. ą mlml 'u l ·ie nowic juszki. 
Nie czym mu roż nicy, czy jl'st bogata, 
cry jest brzydki. czy je L ładna: 
jesli tylko nosi spódniczkę, 
wiecie juz. co on robi. 
li) r:hotlzi. 

SCENA6 
Dorma Efoira sama. 

Don na Elvira 
W! ·c w taki sposób 
zdradził mnie niegodziwiec! 
o jest nagroda, 
którą ten okrutnik płaci za moją miłość? 
Ach, pomścić pragrn; 
oszukane me serce: nim on ucieknie„. 
trzeba mi działać„. trzeha iść„. 
zu 1ę w piersi 

tylko zemstę , gniew i pogardę . 
W,1•chodzi. 

SCENA 7 
Masl'llo, Zerli11a. chór 111ieś11i11k6U' 
i wieśrriaczek. 

Zerlina 
Wy, dziewczęta , co lubicie flirto\\ ac, 
nie pozwólcie, by minął wasz czas. 
J6 li w piersi drży l n iecierpliwości serce, 
lekarstwo \I dzicic tutaj. 
Co za radoś , ro za radoś mnie czeka' 
Chór wiejskich dziewcząt 
Co za rndo.~ ć . co za rado ć nas czeka' 
La la la ra la, la la la ra la! 
Masetto 
Mlodzie1icv l ekkomvślni, 
nie chodźĆłe tu i tam. 
Krótko trwa szale ii ców zabawa, 
ale dla mnie jesz .c się nie za ęla. 
Co za radość, co za radość mnie czeka' 
Chór wieśniaków 
Co za radosć, co za radość nas czeka1 

I.a la la ra la la la la ra la! 
ZerUna i Masetto 
J1udi . chodź, kochanie. cieszmy sl ę. 

i śpiewajmy i ta(1czmy i skaczmy; 
Chodź, chodź , kocbanie1 ~ieszmy się, 
co za radosc, co za radosc nas czeka! 
Chór 
Cu za radość, oo za radośc' nas czeka' 
La la la l"J la, la la lara la! 

CENA 8 
Ci sami: Don Giol'tlmri i Leporello. 

Don Giovanni 
N. zczęście jui. sobie poszła. 
do Leporelk1 
Och, zohacz tylko, 
1:ika radusn. mlodziez. 
jak.ie pi knc dzic\1' t~ta' 

Leporello 
do siebie 
Wśród tylu, z pewnością 
znajdzie się coś i dla mnie. 
Don Giovanni 
Drodzy przyjaciele, witajcie. 
Nie przerywajcie zabawy, 
grajcie sobie dalej, dobrzy ludzie. 
Jest jakieś wesele? 
Zcrlina 
Tak, panie, ja jestem panną młodą. 
Don Giovanni 
leszę się. 

A pan mlody7 

Masetto 
To ja. do pańskich ush1g. 
Don Giovanni 
Świetnie' Do moich usług: 
to słowa prawdziwie godne dżentelmena ! 

Leporello 
do siebie 
Wystarczy. że jest mężem. 

Zerlina 
O. m j Masetto 
to człow iek o złotym sercu. 
Don Giovanni 
Ja równ ież , wierzcie mi. 
Chcę , byśmy zostali przyjaciółmi. 
Wasze i mię' 

Zer lina 
Zerlina. 
Don Giovanni 
A twoje? 
Masetto 
Masetto. 
Don Giovanni 
Mój drogi ~lascuo! 
Droga moja Zerlino. Służę opieką„. 
do Leporella, który zabawia się 
z wieśniaczkami 
Leporello' Co tam robisz, hultaju? 
Leporello 
Ja również , drogi panie, służę opieką. 
Don Giovanni 
Żywo, ruszaj z nimi: do mego pałacu 
zaprowadź ich zaraz; dopilnuj, by mieli 
czekoladę, kawę, wina, wędliny: 
postaraj się zabawić wszystkich, 
pokaż im ogród, 
galerię, pokoje; w szciególności 
zadbaj, by nie nudził się mój Masctto. 
Zrozumiałeś'! 

Leporello 
Zrozumiałem. 
do wieśniaków 
Chodźmy! 1 

Masetto 
do Don Giova1111iego 
P;ioie.„ 
Don Giovanni 
Co jest? 
Masetto 
Zerlina beze mniP nie może zostać. 

Leporello 
Zamiast was 
będzi e tu Jego Ekscelencja 
i potrafi z powodzeniem was zastąpić. 
Don Giovanni 
Och. Zerlina 
jest w rękach szlachcica. Idź , ona wkrótce 
ze mn:1 przyjdzie. 

Zerlina 
Idź, nie bój się' 
W rękach jestem szlachcica. 
Masetto 
I co z tego' 
Zerlina 
To, że nie ma powodu do obaw. 
Masetto 
A ja, do licha„. 
Don Giovanni 
Dalej, dość tego: jeśli natychmiast, 
bez dyskusji, nie odejdzies'Z, 
pokazując mu szpadę 
Masctto, ostrzegam cię, pożałujesz tego. 
Masetto 
Zrozumiałem, tak jest, panie' 
Chyłę czoło i idę sobie; 
skoro taka wasza wola, 
już nic \\ięcej nie mówię . 
Szlachckcm wszak jesteście, 
wątpić w to nie mogę nijak: 
mówi mi o tym dobroć, 
jaką raczycie mi okazywać. 
po cichu do Zer/iny 
Niecnoto, kokietko, 
zawsze miałem przez ciebie kłopoty. 
do Leporella, którJ' chce go W)prowadzić 
Idę, idę! 
do Zerlin11 
Zosta1i, zostań! 
To jest rzecz bardzo uczciwa: 
niechaj nasz szl~chcic 
również ciebie uczyni szlachcianką. 
Masetto wychodzi z Leporellem 
i innymi wieśniakami. 

SCENA9 

Don Gior•anni i Zerlina. 

Don Giovanni 
Wreszcie się uwolniliśmy, 
Zerlinetto moja miła, od tego durnia. 
Co ty na to, kochanie, dobrze mi poszło? 
Zerlina 
Panie, to mój mąż„. 
Don Giovanni 
Kto! On? 
Sądzicie, że uczci·wy człowiek, 
złachcic, jakim szczycę się być, 
mógłby ścierpieć, by to złote liczko, 
ta twarzyc-Lka najsłodsza, 
przez nędznego prostaka 
została zszargana? 
Zerlina 
Ależ. panie. ja mu dałam 
słowo, ze zostanę jego żoną. 

Don Giovanni 
Takie słowo 
nic nie znaczy: nic jesteście stworzoną 
by być wieśniaczką: inny los 
gotują wam te oczęta figlarne, 
te usteczka prześliczne, 
te paluszki śnieżnobiałe i pachnące: 
zda mi się, że dotykam mleka 
i wąch, m róże. 
Zerlina 
Ach, nie chciałabym„. 
Don Giovanni 
Czego by' nie chciała? 
Zerlina 
W końcu 
zostać oszukaną. Wiem, że rzadko kiedy 
z kobietami wy, wielcy panowie, 
jesteście u zci\~1 i szczerzy. 

Don Giovanni 
To oszczerstwo 
zmyślone przez plehs' Szlachectwo 
ma wypisaną w oczach u czciwość. 
Dalej, nie traćmy czasu: 
w tej chwili chcę cię pośluhić. 
Zerlina 
Wy' 
Don Giovan ni 
Oczywiście, że ja. 
Ten domek należy do mnie: 
sami będz i ·my, 
i tam, mój skarbie, weżmiemy ślub. 
Tam podamy sobie dłonie , 
tam powiesz mi ,,tak"_ 
Widz sz, to niedale o, 
chodźmy > Ląd, kochanic. 
Zerłina 
do, irbie 
Chciał, bym i nie chciała , 
drży mi trochę serce: 
. męśliwa, prawda, bym była, 
ale może sohie ze mnie żar tuje. 

Don Giovanni 
Chodź, moje śliCT ne kochanie! 
Zerlina 
do siebie 
Żal mi lasetta. 
Don Giovanni 
Ja odmienię twój los. 
Zerlina 
do siebh' 
Za chwilę mój opór os łabnie. 

Don Giovanni 
h odźmy! Chodźmy.„ 

Z rłina 
Chodimy1 

Zerłina i Don Giovanni 
Chodźmy, chodźmy, kochanie, 
ukoić tęsknoty 
niewinnej miłości' 
Objęci, idq wstro11ętlom11 
Don Giomrmiego. 

SCENA IO 
a sami i Dom ia Elvlra . 

Donna EMr .t 
wchodzat; 
, tc\j, niegodziwcze' Niebiosa dały mi 
usłyszeć twoje przewrotne słowa . 
Przybywam w samą porę, 
by wyrwaC: to biedne dziecko 
z t\\ych okru tnych szponów. 
Zerlina 
N iesiczęsna, co słyszę! 

Don Giovanni 
do siebie 
Amorze, poradi mi co§1 

jJo cir:hu, do Dom~11 Elviry 
Moja droga, nie widzisz. 
i. hcę i ę · ha wić' 
Donna Ełvi ra 
głofoo 
Zabawić si~, rzecz) viście! 
Zabawić sJę„.Już ja wiem, okrutny, 
jak L y się ba\lisz. 
Zerlina 
Ale. „ panie .. z łach icu, 
to prawda, co ona mówi? 
Don Giovanni 

I 
}Jo clch 11 do Zer/ 11)• 
Ta biedna, n ieszczęśliwa kobieta 

jest we mnil' zakochana, 
i z litości muszę udawać miłość. 
bo jestem, na moje nieszczęście, 
c-Llowickiem o miękkim sercu. 
Donna Elvira 
d0 Zerli111· 
Ach, uchódz zdrajcy, 
nie pozwól mu dłużej mówić: 
jego usta kłamią, -
falszywr jest jego spojrzenie. 
Z mych tierpleri hierz nau kę , 
jak wierzyć temu ~ercu , 
i niech zrodzi sic twój lęk 
z mojego bólu. 
W)'chodzi. zabierając ze sobq Zer/inf . 

SCENA 11 

Do11 Giomrmi sam: 
potem D011 Ott1111io t Don11aA1111a. 
Don Giovanni 
Zdaje mi się , że dz ~ dlahel zabawia si ę 
psując moje miłe plany: 
wniwecz idą wszystkie. 
Don Ottavio 
Do Donny ,1111~J ', z którq u•chodzi 
Teraz, najdrozsza, na nic zda si<; płarz. 
O 1.emście trzeba myśleć„. 
Ach. Oon Giovanni' 
Don Giovanni 
dosie/Jie 
Tego tylko br;tkowaio' 
Don na Aftna 
tiu Don Go11a1111 iego 
Panie, w samą por, 
was spotykamy: macie scrre, 
macie dt szę szlachetn;1i 
Don Giovanni 
do siebie 
' ł wo daję, 
że diabeł jej co.' podszepnął. 
do D01111yA 1111y 
o za pytanie! Dlaczego i 

Donna Anna 
Putrze bu jemy waszej przyjaźni. 

Don Giovanni 
do. iehie 
Wraca m· iy ie. 
do Doll ll)' A llll)~ z zapałem 
Rmkazujcie: przy jaciele, krewni, 
t:1 ręka, ta szpada. dobytek, krew. 
WSZ}'Stko ji:st na wa.,ze skinienie. 

le wy, pię kna Donno Anno. 
czemu płaczecie? 
Kto był tak okrutnym, 
hy ośmielić się spokój 
zakłócić w: zcgo żywota? 

SCENA12 

Ci sami; Do1111a Elvira. 

Donna Elvira 
u•chodzqc, do Do11 Giova 11 niego 
Ach, znów dę ·potykam, 
perfidny pot ·orle! 
daD0111111A 111111 
'le wierz, u ni· szczęsna, 

temu n kczcmnemu sercu! 
Mn e już z~rad ził ten okrutnik; 
ciebie chce zdradzić teraz. 

Donna Anna i Don Ottav io 
d11slebie 
Nieba Co za szlachetna postać' 
Jakie słodkie dostojeforwo 1 

JeJ bladosć, ł zy. 
pnepełniaj :i mnie litoscą 

Don Giovanni 
na stronie do Do1111)•A1110• i Don Ottavia; 
Donna Efl;i ra słucha 
Biedna dziewczyna 
jest szalona, moi pr7.yjaciele: 
wstawcie mnie z nią , 
może s ię uspok i. 

Donna Ełvira 
du D01111yA 1111J' i Do11 O/lal'ia 
Ach, nie \1ierzcie oszustowi! 
Don Giovanni 
Jest szalona. ni zważajcie„ 

Donna Ełvira 
Zosta1icie jeszcze. zostańcie' 
Donna Anna i Don Otta\'io 
Komu mamy wierzyć? 

Don Giovanni 
Jest szalona. 
Donna Ełvira 
Zostańcie! 
Ach. nie wieru ie oszustowi , zostaricie! 
Donna Anna i Don Ottavio 
do siebie 
Jakieś uczucie nieznanej udręk i 
cwję , 1ak dusz~ mi przepelnia, 
mówiąc mi o tej nieszczęsnej 
tys ąc rzeu.y, których pojąć nie mogę. 
Don Gim•anni 
dosie/Jie 
Jakieś ucwcic nieznanego lęku 
czuję , jak duszę mi przepełnia, 
mówl,1c mi o tej niesiczęsnej 
tysiąc rzeczy, którycl poiąć nie mogę. 
DonnaEłvira 
du siebie 
Gniew, wściekłość, pogarda, udrc;ka 
c;:uj ę, jak duszę mi przepełnia, 
mówiąc mi o tym zdrajcy 
t ysh\C rzecz ', którycb pojąć nie mogę . 

DonOttavio 
do siebie 
Ja się stąd nie ruszę , 
póki nie wyjaśnię tej ~prawy. 

Donna Anna 
do siebie 
Nie wydaje się szaloną 
z ohlicza, 7. tego, co m<'•wi. 
Don Giovanni 
do siebie 
Jeśli odejdę , mogą powziąć 
jakieś podejrzeni:t 
Donna Elvira 
doD01111y Anny iDrm Otta1;ia 
Po tej gębie moi.na 
czarną dusz~ poznać. 

Don Ottavio 
do Don Giova nniego 
A więc, ona„.? 
Don Giovanni 
Jest mlłona. 

Donna Anna 
do JJ01111)' t fr irJ' 
Awi ·c on„' · 
Donna Elvira 
Je$1 podłym zdrajcą 
Don Giovanni 
, ieszcz • 'ł h1 a' 

Donna Ełvira 
Klamcal 
Donna Anna i Don Otta\•io 
Zaczynam m ieć wątpłlwo,ci. 
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Don Giovanni 
po cichu do Donny El tiry 
Ciche . cicho, b Judzie 
gromadzą się wokół nas. 
hądźcie trochę bardzi i rozs- dn 
narazicie się na koment:irze. 
Donna Ełv i ra 

I 
gl '110 do Don Giom1111iego 

ie miej nadziei. łu t c, 
nie dbam o rozsądek; 

I twoje winy I mój tan 
chcę \\ S7.}SLkim odkrył. 

Donna AnnaiDonOn vio 
11aslro11ie,palrzqc llll Do11 lo1vm11/e >o 
Te przyciszo1w słow.1. 
ten nagi)• ru mieniec. 
sa w akam1 nazbyt jasnymi, 
k1or nie purn~tlaj4 mi dłuzej w:1tpić. 
Do11 1111 Bltti ra uycitodzi. 
Don Glo\·an ni 
Biedm1 kobieta! 
Pospies1. ę za n ią, nic che , 
żeby coś zlego jej . ię przyW!rzyło . 
\rybaczcie, piękna Donno Ann 
J 'Ś li mogę :1m być porno ny, 
\\ moim domu was oczekuję . 
Przyjaciele, łegnajde 1 

lf_1 ·chodzi. 

SC NA 13 
D011 Oltarlo I Dmm11A1m11. 

D una rrna 
Don Olta,·io, jestem zgubiona! 
Don ltavio 
C(1 si ~ I ało? 
Donna An na 
Błagam, ratuj mnie! 

Don Ottavio 
ajtlrozsza, d\vagi! 

Donna Anoa 
O, Boże! On je~t morderq 
mojego ojca. 

Don Olt:n io 
Co mówisz! 
Donna Anna 
Porzuć wątpliwości'. 0~1a1oie s łowa. 
k1óre nie cl7iw iecwy powiedzial, 
przywoła y w moim s rcu głos wgo lotra, 
w ' mych komnatach„. 
DonOlta\lo 
O, nieba! Czy możliwe, 
by ptld puz rem świętej przyjaini... 
Ale jak 10 hyło, opowi :dz mi 
o tym dziwn: m · · jścm. 
Donn Anna 
·or JU Ż by ł. dośf póin· 

gdy uj rzahlDI , jak do my h komnat, 
gdzie sam tnie siedzialam 
na nie z z~. cie, 
wchodz , ph zezem okryty, 
męz~zyzna, którego w pierwszej chwili 
wzięłam za was: 
ale pomal potem, 
1e się myli! 
DonOtta\ IO 
wstrzqrni<'(Y 

ieba'. low dalej. 
Donna Anna 
M i lcząc 1b a się do ron i . 
dm 111nie ohj:1ć; wyrwać 'il.' próhu1e. 
on murnlcj ~ciska. krL}C'/.ę: 
ni kt nic nad h d1l 
jcdn• ręką pr(1buje zatkac mi u.•u, 
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a drug:\ chwyt.a tak mocno, 
że zda mi si · , iż jestem pokonana. 
Don ttavio 
Zdrajc;L! A putemi 
Donna nna 

końcu hól , groza niecnego ataku, 
przydaly m1 siły, tak, i.e wyrywają si . 
wyk ręcaj· c i sklania.jąc , 
uwolniłam ię od niego. 
Don Onavio 
Ach, oddycham. 
Donna Anna 
Wówczas nasilam krzyki, wzywam pomocy: 
ucieka zdra1ca. 
·ieustra<zenie hiegnę za nim az na ulic ·, 

b} go zatrz . mać, 
! staję :ię napa.stnlczk. z napadniętej ! 
Ojci :!C nadhiega. 
chce go zdemaskować, a ten łotr. 
który od hiedn •o ·tarca byl sil niejszy, 
d 1pelnh1 swojej zbrodni 
zadając mu sm1e 
l'l'raz wiesz. kw cześć 

, odehrać mi chcia ł , 
ki ni był zdrajca. 
co ojca mnie pozbawi!; 
zemsty twojej wzywam; 
prosi o nią twe ,erce. 
Wspomni) n. ranę 
w nie. z . ę ·n ej piersi, 
przywołaj wid k krwi ą 
zhroc-wnej ziemi, 
j61i poryw w tobie ,Jabnie 
słusznego gnie\l'll. 
Wychodzi. 

SCENA 14 
Dm1 Ott11v/o sam. 
Don Otlavio 
Jakze mam uwierzyć, 
ze tak podłego czynu 
do1>uści t' s ię mó •I szlachcic! 
Aby odkryć pr. \\ dę 
wszdkich ś rodkó \' użyję' 
Czuję , jak w piersi 
narlcczonego i przyjaciel:t 
obowh1zku głos ~ ię odzywa: 
wyprowadzić j:1 z hlędu pragnę , 
łub ją pom:cić. 

O I jej pokoju 1 mój pokój za l eży, .,,_t 
!tJ, co fll cieszy, 
życie mi wraca, ~ 
to, cu j ą boli, ~ 
sm ierć mi zadaje. -
Gdy ona wzd cha, J 
wzd1ycham i j:l; J1 fi 
mo m jest 1ej gniew, ~ 
ki plaC?. jest m01m; 
i ni zamam szczęści : 
je. li ona go nie zama. 

) ' hodzi. 

LejXJreUo am; potem Do11 Glm'Dnnl. 
Leporello 
w ·/wdzqc 
Muszę 7a \\ : idką cen~ 
n:1 zaw~Le opu~cić tego wariata. 
lf'clwdzi Dt1n Glorn1111f 
Otu i Oil'. spó1rzcie tyli.o. 
Jak obojętn ie sobie itlLic! 
Don Giovanni 

eh, mój Lepore llo , wszy>tko dobrze! 

Leporello 
oj Don GioYannino, wszystko źle' 

Don Giovanni 
.lak to, wszystko i le? 
Leporello 
Idę do domu. 
jak mi polec1hścic , 
z cał:11ą gromad ą„. 

Don Giovanni 
Zuch! 
Leporello 
ZJ)()mocą 
opowia., tek, sztucz i ba1eczck, 
w kturych wprawiłem się sluża u wa.s, 
~taram się ich zabawić ... 
Don Giovanni 
Zuch! 
l . .eporello 

powiadam łtlaseuo 
t i:1c n.e ', żeby go uspokoić . 
ł.cby wybic mu z głowy zazdrość ... 
Don Giovanni 
Zuch z ciehic, slmw daję ! 

Lcpor llo 
P>inuję, by mieli co pi 
panowie i panie'. 
S<\ juz na wp ł pijani, 
j dni · piewają. inni swawola, 
jeszcze inni wciąż piją '. w środku zabaw , 
jak myślicie , ktu się zjawia? 
Don Gim·auni 
Zerlina. 
Leporello 
Zuch! A kto z nią idzie? 
Don Giovanni 
Donna EIYir:l. 
Leporello 
Zuch' I mówi o w.is ... 
Don Giovanni 
\l; szystko złe, 
co jej ślma na j ęzyk przyniesie. 
Leporello 
Zuch, ~Iowo d aję ! 

D n GiO\•anni 
ty, co 1 bile:? 

Don Giovanni 
ty? 

Leporello 
Kiedy zdawało mi s1 ~, 
że już sie wykrzyczała, Jagodnie 
l gn •tlu ją wyprowadz1lem, 
umicj~tn ie za111kn:1w. zy bram~ na klu cz, 
wycofałem i ', 
i na UliC} samiutką wsi a ~ Iem 

Don Gi nnl 
Zuc h' Zu h' Pr. wdzi\1 zuch ' 
RprJW)' nk mogf) potoctyć sii; lepiej. 
Zac1.ąl •s, ja po1Iafi dokona ) ć. 
Lei.· mi na> rcu 
te urol7 11icśniae7ki 
chu; fe zabawie pm:d nadej ckm nocy. 
Puki od wina 
dymia im glowy, 
pm.•dnią zabaw • 
gotowaćk'.lz. 

Spotka,z na placu 
jakieś dziewczątko. 
Jl' rów11icz z soba 
sprób uj spraw.id zie. 
Niech zamieszanie 
będzie na sali: 
jeden m nuet, 
inny ~ Ili ~ , 
kloś . alemanne·· 
dopatrz, by tańc-lyl. 
A ja tym zas m, 
z boc-Lku, na stron ie 
1. jedną O)' drugą 
che~ poflir1ować. 

a mo1ej liście 
do jutra mna 
dziesiątk •imion 
dopi.,ać masz. 
1r:vc11odzq. 

S ENA 16 
iłlaselto I Zerłlm1, ch6r ll!/eś11lał.ów 
I 11•ieśnla w k. 

Z rllna 
la5etto, postu haj 1ylko! 

Masetto, mów i~! 

Mas tto 
Nic dotykaj mnie. 
Zerli na 
Ohtt7. go? 
Mascno 
Dlaczego. pytaszi 
Prz wrotna! 
Dotkni~ ie zno. ić miałbym 
dloni niewiernej' 
Z rlina 
Ach nie, milcz, okrutny! 
Nie t:asłużylam na ta.kic traktow;mie! 
Mas t o 
Jak to? 
Masz zelnoś · . i~ tłumaczyć? 
Zostać sauia 1 mężczyim1! 
Opuścić mnie w dz.ień mojego WC'Sela' 
\'I ycisnąć na czole 
Ur7Cfl\ cgo wie~ n iaka 
rnkie piętno hai1byl 
:\eh, żehy nie było z tego skandalu, 
chcialh ·m .. 
Z rlina 
Ale kit dy ni ma w tym mojej win)'' 
Ki edy prn·z niego 
oszuk.111a zostafam1 
A 1rcs1l<\. czego sl1; li;kasz? 
B ądi spokojny, moj życ '. 
nic tknął ml czubka pal ów. 

ie wierzy'S7 mi? kwdzięczny ' 
Chodź tu . wyładu1 finicw, zabij mnie, 
zroh zc mną 
co tylko chcesz: 
ale rotem, mój Maseno, 
P?lcm i cb będzie 1.goda. 
81) , bij , k cluuiy I. W IO, 
sw ją hicdną ZerliOf; '. 
B~d~ tu Ma!J 1ak jagn iątko, 
twoich mzów czek;1j~c. 
Dam sobie wyrwac wio~) , 
Jam ~o hic wyj~c oczy, 
i drogie two1e qc1.ęta 
szczęśliwa b dę calowa( 

, kochany \l:u.etto. biJ , hij, 
będę 111 slala twoich razó\\ czekając. 
eh. widzi,· ni ' m· z erc ! 

Z!iud!!, 1.goda. moje t.yclcl 
'W . zczę ciu i rado. ci 
n i dnie hędą nam upły\1aC 

Ma se no 
doo"ie/Jle 
Patrzcie tyl ko, jak tej czarownicy 
uda Io się mnie pod ejsć . 
Jednak mamy slabc giowy! 
Don Giovanni 
zgłębi 
Przy~otować wsry, !ko do wielkiej zaha\\y! 
7..erłlna 
Ach Maseuo. M· ··uo. 
st ·szysz glos pana szlachcica! 
~lasetto 
Tak, i co z teJ.10? 
Zerlina 
Przy jdzie lu. 
Maseno 
1 icch przy jdzie 
Zerlina 
Ach, gd. h1• tu była 
j:1k:ll dJjurka, przez któr.\ można b)• uciec! 
Maseno 
C1.ego. i ~ bo isz' 
C1.e u hlcdnicsz? 

eh, rozumiem, rozumiem. nie noto' 
L kasz sic. że odkryj,. 
ro mii;dzy wami wszlo. 
Pr 'dko, prędko , zanim przyjdzie 
che~ się ukryr gdzies na stronic: 
tu jest nisz:L„ w niej sd1owany 
dchule1iko będę czekał. 
Zerlina 
' łuchaj . słuchaj„ . dokąd idziesz! 
eh, nic chow j się, Mase1to' 

jak ci~ znajd1ic, mój biedaku, 
ni vi sz , c on m ze lrobi „ 

Ma tto 
lcch robi, niech mówi, co chce. 

Zerlfna 
do .riebi • 

·h, próżne moje słowa! 
Maseuo 
Mów głośno i tutaj wstai1! 
Zerlina 
d() siebie 
Czym on . obie n abił glo1~ ,! 

Masetto 
do siebie 
Zobaczę , czy 1est mi 11 ierna 
i jak potOC'L')'f) ię spr'aw . 
Clwtm się. 

Zcrlfna 
Ten nie ·dzięcznik , t n okrutnik 
dz isiaj pr.ti.:nic , wojej 1guh). 

SCENA 17 
Zet'/llla, Dm1 lo1·m111f. 
Don Go\'anni 
1l11u•fe ·11111l.:ów 
Dalej, 11staw:ijcie grzecznie! 
Dalej, rnawo. dubny ludzie: 
b\'dt.iemy się weseli ć , 

dziemy śmiać się i S\\".l\\ o llć. 
do s/11ż1/C)'Clt 
Do sali balowej 1aprowarl1cie wszystkich 
i wszystkin; do woli 
orzezwłajljcych tnmkó11 każcie dać . 

Chór służąc eh 
Dalej, wst:I\\ jcle grz miel 
Dalej, żwawo, dobrzy JudL1 : 
h dzkmy s ię \\ l.'!.e li ', 
I ęd.t lemy śmi ać ię i swawolić. 
Wiefolacy I s/11zqc:)' U'.r /1vdz<1. 

SCENA 18 
Do11 Gfo l'mml, Zerll11a; 
Masello IV 11 ts.ZJ'. 
Zerlina 
próbuje się sc/101rnt 
Wśród t} h drze\\ ukrytej, 
może mnie nic do. trzeże. 
Don Govanni 
Zerlinetto moja miła, 
widziałem cię, nie uciekaj. 
Zerlina 
Ach, poz l'ólcie mi odejść„ . 

DonGovanni 
Nil' nie , zosta1i, moje szcięściel 

Zerlina 
Jeśli li tość macie w ·ercu ... 
Don GO\·anni 
Tak, kochanie, 
jestem sam~ miłością. 
Pójd ź na chwilkę tutaj, 
szczę 'lhq chcę cie; u .ynic. 
Zer lina 
do '/e/1ie 
. cb, j eś li zobaczy moje •om ·ża, 
\ iem dobrze, co może zrob i ć. 

Don GO\·anni 
dvstrzegajqc Maset/a. 
z 1S1JSfe111 zd.zfwie11/a. 
tasetto1 

Maselto 
Tak, Ma.>elto! 
Don Govanni 
11 iecozmiesza1111 
Zamknięly tam?°Dlacz 'go? 
'!\l'Oja piękna Zcrlina 
nie może juz, bit~d actwo . 
bez ciebie\\ trzymać. 

Masetto 
z/ekką Ironią 
Rozumiem, tak jest, pa11 ie. 
DonGovanni 
d0 Zerli 11 )' 
Teraz we;ełcie ~i<; ; 
grnjków slyszycle, 
eh oclicie ze mną. 

Masetto i Zerlina 
ak, tak, weselmy się 

i tań .. c \\Taz z innymi 
chodźmy wszyscy troje. 
IVychodzq. 

S ENA 19 

Do11 Ollat•lo, Do11na Anna 
I Don11a Efvlro IV maskach; 
pt1ten1 .l eporello t JJ011. Gto1•on11t 
110 torosie. 
Donna Elvira 
Trzeba nam odwagi, 
drodzy moi przyj. tiele. 
a je o wys1ępki niecnL 
odkry wów zas 1d lamy. 
D nOnavlo 
Pr.r.y jaci ' lka ma stu ·mu:ic'
od1użnymi hy ·nam tr1.cba. 
t10Do1111r 41111i· 
Porrn ',Życie nioje, 
niepokój i im oge. 
Donna Anna 
Krok tu niehezpie Il} 
moi z wgo by nicsz~z1(cic; 
lękam sie o drogieµo malz nka 
i o nas lękam się również . 
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Leporello 
WJ'cirndzacz !Jon Giova1111im 
11(1 tara pałacu 
Panie, : pójm ie tylko, 
jakie maski wytworne! 
Don Giovanni 
Zapros je do ~rod ka, 
po\\ i 'dz, że hędziemy zaszczyceni. 
Wchodzi do środka . 

Donna Anna, Donna Elvira 
i Don Ottavio 
dosiabie 
Po t11 arzy I po glosie 
porn ać można zdrJjcę. 

Leporello 
Pst, p>l. szanowne m;t,ki ! P-;t, pst... 
Donna Anna i Donna Elvira 
p o cichu do !Jon 0/111 11la 
Dalej, odpowiedzcie. 
Leporello 
Pst, pst, szanowne maski' 
DonOttavio 
tlo Leporel/JJ 

zego pragniecie? 
Leporello 

n hal , jeś li macie życzenie, 
zaprasza was mój pan. 
Don Ottavio 
do Leporel/J1 
Wdz ięczni je ·teśm) za taki zasZC/.)'l. 
Pójdfrie, piękne towarzys;M 
Leporello 
do siebie 
Przy jaci I również na nich 
wyprrihuje >ilę swej miłoś ci. 
Wchodzi do .'irodka. 
Donna Anna i Don Ottavio 
'!ech podsycają sprawiedl iwe niebiosa 

zapal mojego serca. 
Donna Elvira 
Niechaj pomszczą spra\\iedliwe niebiosa 
moją zdradzoną miloś{ 
W) ·clwdzą. 

SCENA20 
Dori Gtovmmt, Masetto. l erlttia, 
leporello: wtefo tac_y t udeśritaczkt: 
p otem norma A mw, JJmma Ellltra 
f Do11 Olttwfo w maskach; sl11żąc)'· 
Don Giovanni 
Spoczni1 ie, mile d ziewczęta ! 

Leporello 
Orleiwijcie się , pi ~kn l młodzieńcy ! 

Don Giovanni i Leporello 
Wkr tce znów bę!l ziedc szaleć, 
znów hędziecie ba\\ i ć się i tu\ zyć . 

Don Giovanni 
Hej, kawn' 
Leporello 
C1.ckolada! 
tasetto 

po cichu do Zer/in ' 
d 1, Zerlino, uwazaj! 

Don Glovarmi 
Sorbl' ty! 
Leporello 
Cukierki! 
lcrlim1 I Masetto 
do siebie 
Nazbyt słodko zacz na s i ę scena, 
gorzko sh; moze za onczyć. 
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Don Giovanni 
Jesteś śliczna, urocza Zerlino' 
Zerlina 
Jego łaskawość' 
Masetto 
trzęsąc się ze z/o;'ci 
Kokietka bawi s ię w najlepsze. 
Leporello 
11a.{/ad11j qc pana 
z i11 11ymidzieu'czr,d11mi 
Jesteś kochana, Giannotto. Sandrino! 
ta.setto 

do sil'bie, patrz ac 1w Don Giol'U11niego 
Tknij ją tylko, a po leci twoja glowa ' 
Zerlina 
do siebie 
en Maseno nie spuszcza mnie z oczu, 

w raz ~orz ej wygll1da ta sprawa. 
Don Giovan ni 
du siebie 
Ten l;1setto nie spuszcLa jej z oczu , 
tu trzeba użyć sprytu. 
Masetto 
do siebie, pnd adresem Zer/iny 
Ach, niecnoto, chcesz mni ·doprowadzić 
do rozpaczy' 
Wchodz11 Don Ottavio, Do11 11aA111111 
i IJ0111111 E/t!ira w maskach 
Leporello 
Wejdźcie. proszę , do środka, 
nadobne masecrki' 
Don Giovanni 
Otwarte jest dla wszystkich, 
niech żyje swoboda' 
Donna Anna, Donna Elvira 
i Don Ottavio 
Wdzi~czni jest śmy 
za tyle oznak sz lachetności . 

Donna Anna, Donna Eh·ira, 
Don Ottavio, Don Giovanni 
i Leporello 
Niech żyje swoboda! 
Don Giovanni 
do 11111zykóu• 
Zacznijcie grać 1 

do LejJore/111 
Ty dobicr1. pary. 
Leporello 
mi.t ło, dalej . tari~'Zdc . 

Donna Elvira 
do Do11 11J' Arm)I 
To jest ta \\ieś1iiaczka. 

Donna Anna 
JIO cichu do /Jo 11 Ottavia 
Umieram! 
Don Otta~io 
po cid111 do JJ01111y 1111y 
Uda\\ ajcie. 
Don Giovanni i Leporello 
Cudownie, doprawdy! 
Masetto 
Ironicznie 
Cudownie, doprawdy! 
Do11 Giovanni 
do l.epord ta 
Miej oko na Masctla. 
Lepore llo 
do Maso/la 
Nic t ańcrysz , hiedaku? 
,h odź tu. ,\faseuo drogi, 

róhrny to, co Inni. 

Don Gim•anni 
do Zer/im• 
Ja jestem.twym partnerem, 
Zerlino, pozwól tutaj. 
Tmiczy z Zerli11q. 

ftla etto 
Nie, nie, ja tańczyć nie chcę . 

Leporello 
Ależ tańcz, przyjacielu' 
Masetto 
I ic1 

Leporello 
Taki 
Drogi Masetlo, tańcz! 

Donna Anna 
do Donny El11iry 
Nie znio. ę tego dłużej' 
Donna Elvira i Don Ottavio 
{Io DO/lll)' An11,1' 
Udawajcie, na Boga' 
Masetto 
'ie, nic, nie chcę! 

Leporello 
'anczże, ta1icz, przyjacielu' 

Don Giovanni 
doZ11rli 11 J' 
Pójdi ze in ną, moje życl , 
chodź , chodź... 
IV ta1irn prowadzi Zerli11ę do drzwi 
i u~1pro1rndzafq prawie silą. 
Masetto 
do Leporella 
Puść mnie ... ach .. nic„. Zerlina1 

Zerlina 
O, nieba1 Jestem zgubiona! 
/tfasellu wyr_r11'a sJe z rqk Leporella i bie
g nie za Zerli1111. 
Leporello 
do siebie 
To się źle skończy. 
Donna Anna, Donna Elvira 
i Don Ottavio 

iegodziwiec, sam sobie 
stryczek goili je. 
Zerlina 
z głębi, glofoo 
Ludzie! 
Ratunku' Pornocy, ludzie' 
Donna Anna, Donna Elvira 
i Don Ottavio 
Spieszmy na ratunek niewinnej' 
Muz.J'CJ' i pozostali WJ'Chodzq. 
Masetto 
Ach, Zerlina'„. 
Zerlina 
zgl~1bi 
Niegodziwiec! 
Donna Anna. Donna Elvi.ra 
i Don Ottavio 
1era7. woła z tej strony' 
Ach, wywar.my drzwi' 
Zerłina 
wbiegafqc 
Rat ujci e, albo bi,:dz ie po mnie ~ 

Donna Anna, Donna Elvira, 
Don Ottavio i Masetto 
My d ohronimy. 
Don Giovanni 
ze szpadą w dłoni, prowadząc 
Le/){)rc/111, do Zer/i 11 J' 
Oto łotr, co cię ohraźil , 

lecz ja mu dam nauczkę. 
do leporella 
Gir\, frnltaju 1 

Leporello 
eh, co robicie! 

Don Giovanni 
Giń, mówię' 

Don Ottavio 
W)j11111je pistolet i mierzy 
li' Don Giornnniego. 
Nie łudź się! 
Donna Anna, Donna Elvira 
i Don Ottavio 
odkryu·a1qc twaru 
Niegodziwiec myśli, 
że z pomocą tego oszustwa 
ukryje pod lość. 

Don Giovanni 
rozpoznając ich 
Donna Elvira! 
Donna Elvira 
Tak jest, !otrze! 
Don Giovanni 
Don Ottavio1 

Don Otta\·io 
Tak jest, panie! 
Don Giovanni 
d0Do111111Amn' 
Ach, wierzcie ri1i'.„ 
Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, 
Don Otlavio i tasetto 
Zdrajca, zdrajca' 
Wszystko, w>zystko już wiadomo. 
Drżyj , drży j, zloczyrico! 
Pozna wkrótce świat cały 
zhrodni<; straszliwą i mroczn ą, 
twoje srogie o krucieństwo. 
Słyszysz grzmot zemsty, 
co świs1cze wkolo ciebie; 
na twą głowę tego dnia 
jej piorun spadnie. 
Don Giovanni 
Zamęt mam w glowie, 
sam już nie wiem, co czynię , 
stras zlłwa burza, 
grożąc, zbliża się ku mnie. 

le nie brak mi odwai:i , 
nic t racę gluwy i nie mieszam się, 
chocby nawet ru na! świat. 
Nic mnie nie zatrwoży. 

Leporello 
Zamęt ma w głowie . 
sam j u ż nie wie, co czyni , 
straszliwa bulla, 
grozą , zblii.a s ię ku niemu. 
Ale nie brak mu odwagi, 
nie traci głowy i nie miesza się, 
choćby na\1 t run~! ~wiat. 
' ie go nie zatrwoży ! 

AKT DRUGI 

SCENA I 
Don Gto1•annt l Leporello. 
Don Giovanni 
Przestari, hlainie, nie nudź mnie' 
Leporello 

le. nie, panie. dłużej lu nie zostauę . 

Don Giov<łn ni 
Posłuchaj mnk przy jacielu„ 
Leporello 
Chcę odejść, mówię wam. 

Don Gio\'anni 
Co ci takiego zrobilem, 
że chcesz mnie opuścić' 
Leporello 
O h, nic zupelnie! 
Omal mnie nie zabi li ści e' 

Don Giovanni 
Oszalałeś, to by ło db żartu . 

Leporello 
Ale ja nie 7.artuj ę , rhcę odejść. 
Odchodzi, Don Giornm1i go p rz_)'ll'oJuje. 
Don Gio\'annl 
Leporello. 
Leporello 
Tak, parlic? 
Don Giovanni 
Chodź tu, pogódźmy się: trzymaj ... 
Leporello 
Co? 
Don Giovanni 
Dafe m11 jJienlqdze. 
C7.tcry doppie. 
Leporello 
Odi! Słuchajci e, 
tym razem się zgadzam, 
ale nie mvślcie , 
że zawsze tak będzi e: 
nie s:1dzicic· chyha. 
że ktoś t. ki jak ja, da się złapać, 
Lu jak kobiety, na pieni~dze. 

Don Giovanni 
Nie mówmy już o tym. Starczy ci odwagi, 
ż~by zrob i ć, co ci powiem? 
Leporello 
Jeśli tylko skończymy z kobietami. 
Don Gi1>vanni 
Skot\czyć z kobietami ' Szalony' 
Skończyć 7. kobietami! 
Wie. z, ze one dla nrnie są niezbędne , 
bardziej niż chleb, który jem, 
niz powietrze, którym oddycham' 
Leporello 
I macie serce 
oszukiwa je wszystkie? 
Don Giovanni 
To wszystko L milości. 
Kto jednej tylko pozostaje wiernym, 
wo hec innych je; t okmtny. 
j a, kt<ir)' w piersi noszę 
tak bez!\ranlcme uczucie, 
kocham je wszystkie: 
kobiety za~ , nic pojmuj<\c tego, 
moj :\ dobroć wrodzoną zwą O"zustwem. 
Leporello 
jeszciem nigdy nie spotkał 
natury l:tk zczodrej i tak laska\\· ej. 
Dalej, o o hod zl? 
Don Glovann i 
Słuchaj. wid1 i ale~ ty pokojówki; 
Don ny Elviry' 
Leporello 
Ja' Nie. 
Don Giovanni 
Nic widz i ale.ś 
czegoś pięknego , 
mój drogi leporello! 
Teraz u nit'j 
hcę spróbow:t ' szcz • ci:t, 
więc pomy. la km, 
ż~ . skoro zbliza si ~ wieczór, 
by zaostrzyć nieco jej apetyt, 
udam s i ę do niej w twoim ubraniu. 

Leporello 
A czemu nie może ie 
udać się w swoim? 
Don Giovanni 
Nie budią zaufania 
u ludzi tego ~ tanu 
pariskies-zaty. 
Posplcszsli; . dalej! 
Leporello 
Pani .„ więcej powodów ... 
Don Giovanni 
z U '.1'cieklością 
Dosy , nie woszę sprzec w w. 
Zami1111ią/q sic ubraniami. 

SCENA2 
Do11 Gloi1amli, leporello 
lD01maE11-tra. 

Donna EMra 
11a bt1Jko11fe 
Ach, milcz. n i emądre serce, 
nie drżyj w mej piersi; 
to niegodziwiec, to zdr:1i'a, 
grzeszy, kto go żalu je. 
Leporello 
Cicho1 się glos 
Donny E vir~ . panie. 
Don Giovanni 
Wykorzystać chrę ten moment. 
' ly s t ań tam. 
Ustawia się z11 Leporellem I 1116wf 
do Do11 111• /;J l'ir JI. 
Elviro, nitjd rozsza moja.„ 
Donna Elvira 
Czy to nie on , niewdzięcrn ik' 

Don Giovann i 
Tak, moje ży le, to ja, 
i błagam o zmilowan i . 
DonnaEMra 
do ~ebie 
Rogowie, co za dziwne ucwde 
w mej pier i się bud7j l 
I.cporello 
dosfebie 
Będz i e Si'~tl ona, 
j eś l i mu zn<Sw uwierzy! 
Don GiO\·anni 
Zejdi., moje -m~ście ! 
Zobaczy>l, ze j, te ś t ą, 
k tórą wiel bi ma dusza; 
żałuję tego, com uczynił . 

Donna Elvira 
Nie, nie wierzę eł. okru tny' 
Don Gio\•anni 
z ąfekto1rn11y111 bólem 

eh, uwierz mi 1 

Donna Elvira 
ie wierzę ci! 

Don Giovanni 
z 1111 iesientem. jJra wie p/acz4c 

1 Ach, uwierz mi, albo się 1.abijc;! 
Leporello 
p cichu do Don Giom1mlego 
Jeś li nie przestaniecie, 
wyhuchnę śmied1em. 

Don Giovanni 
Zabiję się ' 

ajdrozsza moja. pcijdi tutaj 
Donna Elvira 
do ~.h,bie 

Bogowie, na jakq prób!;' 
jestem wysrnwiona1 
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Nie wiem. czy i.ść, czy zostać„. 
Ach, miejcie w swej opiece 
moją łatwowierność. 

Don Giovanni 
do siebie 
Mam nadzieję, że wkrótce się złamie. 
Pięknie to rozegrałem; 
większym talentem niż mój, 
nikt się nie może poszczycić. 
Leporello 
do iebie 
juz L' kłamliwe wargi 
od nowa ją uwodzą; 
och, miejcie w opiece, b go wie, 
jej latwowiern ść. 
Do1111a lili:ira opuszcza balkon. 
Don Giovanni 
1wsoło 
Przyjacielu, co o tym my~lisz? 

Leporello 
Myśl ę , że macie rce z k. mienia. 
Don Giovanni 
idź, jesteś o Latnim głupcem' 
Posłuchaj dolirz : 
kiedy ona Lu pr1.yjd1ie, 
biegnij j~ obM , 
podaruj jej parę pieszczot. 
na.~laduj mój !(los; polem sprytnie 
postaraj się ją odwieść 
w jakieś inne miejsce. 
Leporello 
Ale, panie ... 
Don Giovanni 
Przystau;ia mu pistolet do 11osa. 
Ani słowa więcej! 
Leporello 
A jeśli mnie rnzpozna? 
Don Giovanni 
Nie rozpozna cię, jeśli nie będziesz chciał. 
Cicho, otwiera. Miej glow~ na karku! 
Od<k1/a si ' nieco. 

SCENA3 
Cl sami; Donna Elvlm. 

Donna Elvira 
do Leporella 
Oto jestem. 
Don Giovanni 
dosie/1ie 
Zobaczymy, co zrobi. 
Leporello 
do siebie 
Ładny bigos' 
Donna Ełvira 
tło lepore//11, biorąc go 
za Don Giornnniego 

"ięc mogę wierzyć, ż Izy moje 
zmiękcąly to : erce1 Wi c, skru. zony, 
ukochany Don Giovanni 
do swej powinności 
I du milo 'ci mojej wraca' 
Lep rello 
zmieniającgło 
Tak, najdrożsi.al 

Don nil EMra 
Okrutny! Gdybyś<: it' wiedzieli, 
Uc łez i Weli tchn ień 
mnie komuiecie1 

1

1 Leporello 
Ja. moje zycie? 
DonnaElvira 
Wy. 

Leporello 
Biedactwo! Tak mi przykro! 
Donna Eh'ira 
Nie uciekniecie ode mnie \\~ęcejl 
Leporello 
Nic, śliczny pyszczku. 
Donna Elvira 
Będzi ecie zawsze moim' 
Leporello 
Zawsze. 
Donna Elvira 
ajdroższy 1 

Leporello 
Najdroż ·za! 
do siebie 
Ta za ba a zaczyna mi się podobać . 

Donna Elvira 
MóJ skarbi ! 
Leporello 
loja Wenus! 

Donna Elvira 
Przy was cala jestem ogniem. 
Leporello 
ja cal popiołem. 

Don Giovanni 
do siebie 
Szelma, rozpala się. 

Donna Elvira 
I nie oszukacie mnie? 
Leporello 
Nie, na pewno. 
Donna Ełvira 
Przysięgnijcie. 

I.eporełlo 
Przysięgam na tę qczkę, 
którą c;tluję z uniesieniem.„ 
na Le piękne oczęta.„ 

Don Giovanni 
Ze s.zjJatlą w ręku, udaje, 
że clice kogo~' zabić. 
Och, eh' Och, eh! już po tobie' 
Donna Elvira i Leporello 
O, nieba' 
Uciekają. 

Don Giovanni 
Śmieje się. 
Och, eh' Och, eh! 
Skoro los mi sprzyja, zobaczmy ... 
to te okn a: więc spiewaj my. 
O, podejdź do okna, moj skarbi ! 
O, przyjdź, by osuszyć me Izy: 
jeśli odmawiasz mi \\ Szeikiej pociechy, 
na twoich oczach umrzeć pragnę. 
l'y. co masz usta slodsze od miodu, 
ty, która cukier nosisz w sercu, 
nie b~dź dla mnie okrurną, moje sz ęście : 
pozwól przynajmniej, bym cię zobaczył , 
moje śliczne kochanie. 

SCENA4 

Do11 Clovannl;1Wase110, wie§11laCJ'. 

Don Giovanni 
Kto~ pokazal si ~ w oknie: to pe11 nie ona. 
Pst. pst.. 
ła.~eno 

11'Cltodz11c z 11•ie.~11iaka111 i 
ie ustawajmy: serce mi mówi, 

że go zna jdziemy. 
Don Giovanni 
do siebie 
Słyszę jakiś glos. 

Masetto 
Stójcie: zdaje mi się, 
że ktoś tu się rusza. 
Don Giovanni 
do siebie 
Jeśli się nie mylę, to Maselto. 
Masetto 
gło~'no 
Klo tam? 
do wie.fo iakóu• 
Nie odpowiada. 
Dalej: strzelby do twarzy! 
głośniej 
Kto Lam? 
Don Giovanni 
do siebil' 
Nie jest sam: 
tu trzeba sprytu. 
Siura się naśladować głos Leporella. 
Przyjaciele ... 
do siebie 
Nie chcę, ze by mnie rozpoznali. 
To ty, lasetto? 
Masetto 
ze zlo§cią 
Tak, to ja. A ty kto' 
Don Giovanni 

i poznajesz? Służącym 
jestem Don Giovanniego. 
Masetto 
Leporello' 
Służący Lego niecnego szlachcica! 
Don Giovanni 
Pewnie, lc!(O łotra ... 
Masetto 
Tego człowieka bez honoru! 
Powiedz no mi, 
gdzie ~o możemy znaleźć: 
szukam go z nimi, zeby go zabić. 
Don Giovanni 
do siebie 
Bagatela! 
glo~'110 
Zuch z ciebie, lasetto! 
Ja ró~nież do was dołączę, 
żeby dać nauczkę temu łotrowi , 
mojemu panu. 
Teraz posłuchaj, jaki mam plan. 
u•skt zując na prawo 
Polowa z was tu pójdzie, 
wskaZtljąc na lewo 
a inni pójdą tam, 
i po cichutku niech go szukają, 
nie mógł odej,ć daleko. 
Jeśli mężczyzna z dziewczyną 
przechadzać się będ~ po placu, 
jeśli pod oknem 
miłosną pogawędkę usłyszycie, 
uderzajcie śmiało , uderzajcie: 
to wlaśnie będzie mój pan! 
Na głowie ma kapelusz 
z białymi piórami, 
nosi szeroki plasz z, 
i zpad ma u boku 
Idźcie, jeno żywo! 
Widniaq• odclwdzą. Do Maset/a 
'Jy jeden pójdziesz ze mną. 
My irobimy resztę, 
zaraz zobaczysz, co. 
Wychodzi, zabierając ze sobą Jfasel/a. 

SCENA5 
Don Glo1<a11nt t ,łlasetto . 
Don Gloi<annt u>raca 1111 scenę, 
prou'tlllzqc za ręltę Jlasetta. 

Don Giovanni 
Cicho ... Daj mi posłuchać ... Świetnie . 
A więc mamy go zabić. 
Masetto 
Bezwzględnie. 

Don Giovanni 
A nie wystarczyłoby połamać mu żebra, 
pogruchotać kości... 

Masetto 
Nie, nie, chcę go zabić, 
chcę go rozerwać na strzępy. 
Don Giovanni 
Masz dobrą broń? 
Masetto 
A jakże! 
Mam naprzód ten muszkiet, 
dalej ten pistolet. 
Oddaje muszkiet i pistolet 
Don Gio11a11niem11. 
Don Gio\•anni 
Dalej ... 1 

Masetto 
Nie wystarczy' 
Don Giovanni 
O, wystarczy, pewnie! Teraz bierz: 
Bije Masetta rękoje§cią szpady 
Lo za pistolet... 
to za muszkiet... 
Masetto 

j, aj!. .. pomocy! Aj, aj! 
Don Giovanni 
Milcz, albo będzie po tobie! 
To za to, że chciałeś ~o zabić, 
to, że chciałeś rozerwać na strzępy.„ 
Chamie, łajdaku , psia mordo' 
IV_)'chodzi. 

SCENA6 

Masetto,potem Zerlt11a. 

Masetto 
głośno krzycząc 
Aj, aj! moja głowa! 
Aj, aj 1 plecy ... i barki! 
Zerlina 
wchodząc 
Zdaje mi się , że słyszę glos Masetta. 
Masetto 
O, Boże! Zerlino ... 
Zerlino moja, pomoty! 
Zerłina 
Co się stało' 
Masetto 
Łotr, hultaj, 
połamał mi kości i ścięgna! 
Zerlina 
O, ja nieszczęsna' Kto'! 
Masetto 
Leporello! 

lbo jakiś diabeł, o go przypomina. 
Zerłina 
Okrutny! A nie mówiłam, 
że przez tę twoją głupią zazdrość 
ściągnie z na. iebie jakieś nieszczęście? 
Gdzie ci~ boli' 
Masetto 
1\J. 
Zer lina 
Gdzie jeszcze? 
Masetto 
'J\J .. . i lu ... 

Zerlina 
I nic więcej cię nie boli? 
Masetto 
Boli mnie trochę 
ta stopa, to ramię i ta ręka. 
Zerlina 
Dobrze już, dobrze. To nic takiego, 
jeśli reszta jest w porządku. 
Chodź ze mną do domu; 
jeśli mi obiecasz, 
że nie będziesz Laki zazdrosny, 
ja ... ja cię wyleczę, mój dro~i mężu. 
Zobaczysz. najdroższy. 
jeśli będziesz !(rzeczny, 
jaki cudowny lek 
chcę ci dać. 
Jest naturalny, 
nie jest gorzki , 
i aptekarz 
nie umie go przyrządz i · . 
To pewien balsam, 
który noszę z sobą: 
dać ci go mogę, 
jeśli chcesz spróbować. 
Chcesz wiedzieć. 
gdzie go mam? 
Zobacz, ja.k bije, 
kładąc jego dłoń na swoim sercu 
dotknij tutaj. 
odchodzą 

SCE A 7 
Leporello, Donna E/i!tra; 
potemDon11aA11na tDo11 Ottavlo 
ze służącymi; potem Zerltna 
IMasetto. 

Leporello 
z_111ienia1qc głos 
Swiatło wielu pochodni 
przybliża się, najdroższa, 
zostańmy tu, ukryci. 
póki się nie oddali. 
DonnaEMra 
Czego się lękasz , 
ukochany mój mężu? 
Leporello 
Niczego ... pewne względy ... 
Zobaczę , czy światlo 
jest już daleko. 
do siebie 
Jak mam się od niej uwolnić! 
do Donny Elv/n1 
Zostali ti1, moja duszko ... 
Oddala się. 

DonnaEMra 
Ach, nie opuszczaj mnie! 
do siebie 
Samiuteńka w ciemnym miejscu, 
drżenie w sercu czuję, 
i ogarnia mnie taki strach, 
ze zda mi się, iż umieram. 
Leporello 
idąc po omacku; do siebie 
Im bardziej szukam, tym mniej znajduję 
Le nieszcz -sne drzwi... 
Zaraz, zaraz: znalazłem je, czas uciekać. 
M1•1idrzwi. 
Donna Anna i Don Ottwio, w żałobie, 
wchodzą wraz ze sł11zący111i. 

DonOnavio 
do Do1111y t11111y 
Otrzyj try, życie moje, 
i ucisz swój ból: 
ień rodzica 

musi cierpieć widząc twą mękę. 

Donna Anna 
Zostaw, zostaw memu cierpieniu 
tę małą pociechę. 
jedna śmierć, najdroższy, 
mym Izom kres może położyć. 
DonnaEłvira 
do siebie, niezmm•ażona 

eh, gdzie mój mąż? 
Leporello 
do siebie, od drzwi, 11ieza11ważo11J' 
Jeśli nrnie znajdzie, · 
przepadłem. 

Donna Elvira i LepQrello 
Jakieś drzwi tam widzę, 
po cichutku chcę się stąd oddalić. 
Próbują u~Jjsć. 

SCENAS 

Ct sami; Zerltna .t 1'1asetto. 
Zerl,na 'Jlasetto, wchodząc, 
spo(J•kają Dom1ę Ell'trę t Leporella, 
Etór,J' kryje twarz. 

Zerlina i Masetto 
SLój, łotrze, 
dokąd idziesz? 
Donna Anna i Don Onavio 
Otóż i zdrajca! 
jak się tu znalazł? 
Donna Anna, Zerlina, 
Don Ottavio i Masetto 
Nierh ginie oszust, 
który mnie zdradził! 
Donna Ełvira 
To mój mąż! 
Litości. litości! 

Donna Anna, Zerlina, 
Don Ottavio i Masetto 
Czy Donną Ełvirą 
jest ta, którą widzę? 
Ledwie mogę uwierzyć„ . 

Donna Ełvira 
Litości , litości! 

Donna Anna, Zerlina, 
Don OnavlQ i Maseno 
Nie, nie, nie, nie! Zginie! 
Don Ot/avio chce go zabić. 

Leporello 
Odskmia twarz i klęka przed pozostałymi. 
Łaski, laski, 
szlachetni państwo, 
ja nim nie jestem, 
ona się myli; 
darujcie mi życie, 
litości! 

Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, 
Don Ottavio i ,\lasetto 
'ieba! 

Leporello!. .. 
Co za oszustwo' 
Własnym oczom nie wierzę . 
co to ma znaczyć? 

Leporello 
Tysiąc niejasnych myśli 
krąży mi po głowie: 
jeśli wyjdę cało z tej opresji, 
będzie to cud prawdziwy! 
Donna Anna, Donna Ełvira, Zerlina, 
Don Ottavio i Masetto 
1ysiąc niejasnych myśli 
kr4ży mi po glowie ... 
Co za dzień , o nieba I 
Co za nieoczeki\\·an zajście! 
Do1111a Amm wychodzi ze sł11żącp11i 
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SCENA9 

Dmma Elvlra, Do11 Ol/avio. 
Leporello. Zer/ina I iłfasetto. 

Zerlina 
do Leporella 
wi ęc to ty nad moim Ma;;ettem 

przed chwilą okru tnie się pastwiłeś! 

Donna Elvira 
do Leporella 
A wi ęc oszukałeś mnje, niegodziwcze, 
udając przede mną Don Giovanruego' 
Don Ottavio 
do Leporella 
A więc w tym przebraniu 
przyszedłeś tu 
w jakkhś niemych zamiarach' 
Zerlina 
Ja go powinnam ukarać. 
Donna Elvira 
Raczej ja' 
Don Ottavio 

ie, nie, ja. 

Masetto 
Zatluczcie go wraz ze mną wszyscy troje' 
Leporello 
Ach. litości. dobrzy państwo. 
ach, zlitujcie :ię nade mną' 
Słuszność macic, wy 1 ona, 
ale zbrodni nie jam winien. 
Mój pan gwałtem 
niewinność mi skradł. 
do /Jo11111• Elvirv 
Donno Eiviro, litości: 
już wiecie, jak to było. 
do Zer/iny 
O Masetto nie w iem nic; 
powie wam ta dama: 
już z godzink~ mniej lub więcej 
wraz z nią przechadzam się. 
do /Jon O/lada, zaczy11ajqc sir( mieszać 
Wam wś. panie, 
nie powiem nic... 
jakiś lek ... 
jakiś wypadek„. 
na zewnątrz jasno, 
a wewnątrz ciemno„. 
nie ma schronienia ... 
drzwi... ściana„. 
to ... ten ... ta ... 
id, w tę stronę „. 
pot 'm, tu skryty ... 
spraw:1 wiadoma„. 
och, wiadoma„. 
lecz gdybym wiedział 
ucil·kł ym tędy„. 
Ucieka. 

SCENA 10 
J>omia Elv,ra, Don Ottavlo, Zer/111a 
iMasetto. 
Donna Elvira 
Stoj. oszuśck. stój' 
Masetto 

itr m.1 skrzydła u nlig„. 
Zerlina 
Tak sprytnie 
nam się wymknął, szelma' 
DonOttavio 
P yjaciele moi, 
po wy. tępkach tak wi elkich 
wątpić ni ~ mozemy. ze Oon Giovanni 
1es t niecnym zahójcą 
ojra Donny An ny. 
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W tym domu na parę godzin 
zatrzymajcie się: 
udać się zamierrnm, 
do kogo trze ha i w krótkim czasie 
pomscić w:l~ przyrzekam; 
tak chce powinność, litość. uczucie. 
Mój skarb tymczasem 
. pieszcie pocieszyć, 
i z pięknych ocw łzy 
spróbujcie otrwć . 
Powiedzcie, ze jej krzywdy 
pomścić idę. 
że jeno zniszczeń i śmierci 
zwiastunem chcę powrócić. 
Wycl1odzq. 

Donna Elvira 
W jakie W} tępki, 
o nieba. w jakie zbrodnie 
okropne 1 straszliwe 
wplątany jest nikczemruk' 
Ach, nie, nie może 
zwlekać gniew niebios.„ 
sprawiedliwość zwlekać nic może' 
Zda mi się, że już słyszę 
śmiertelny grom, 
co spada na jego głowę' 
Otwartą widz~ 
czelu ' · piekielną. .. 
Biedna Eh1ro, 
jakie sprzeczne uczucia 
w twej piersi się rodz•J' 
Skąd te westchnienia' 
ł te zgryzoty' 
Zdradziła mnie 
ta dusza niewdzi,czna: 
nieszczęśliwą mnie czyni. 
Ale, zdradzona i opuszczon. , 
wci<\Z mam dla niego litoś . 
Kiedy czuję mą udrękę, 
do zemsty serce wzywa; 
ale gdy widzę, co mu zagraża. 
drży we mnie serce. 
Wychodzi 

SCENAll 
Cmeritarz. Don Giovanni, 
potem Leporello. 

Don Giovanni 
Przeskakuje przez mur: 
~'miejqc si1,1 głośno. 
Ha' lia1 Ha1 a to dobre! 
TerJz może mnie szukać do woli' 
Jaka piękna noc! 
Jaśniejsza niż dzieli; jakby stworzona 
do spacerów w poszukiwaniu dziew z:it. 
Jest późno? 
Patrzy na zegarek. 
Och, jeszcze nie wybiła 
druga godzina nocy; 
chętnie bym się dowiedział, 
jak się zakoticzyła 
historia między l..eporeUem i Dormą Elvirą: 
czy miał dość rozsądku.„ 
Leporello 
::: g/~'bi; do siebie, glo.frlo 
Pragnie mojej zguby! 
Don Giovanni 
Otcii i on. 
Bej. Leporello' 
Leporello 
Kto mnie woła' 
Don Giovanni 
Nie pornajesz swojego pana? 
Leport llo 
Wołałbym go nie poznać! 

Don Giovanni 
Jak toi Szelmo' 
Leporello 
Ach, to wy. Wybaczcie. 
Don Giovanni 
Co się stało? 
Leporello 
Przez \\was omal nie straciłem życia. 
Don Giovanni 
Czyż nie byłby to 
zaszczyt dla ciebie? 
Leporello 
Panie, chętnie ~o wam odstąpię ! 

Don Giovanni 
Dobrze, dobrze, chodź no tutaj: 
coś pięknego muszę ci opowiedzieć. 
Leporello 
Ale co tu robicie? 
Don Giovanni 
Wejdź do środka, to się dowiesz. 
Leporello przechodzi przez m11r; 
zamienia pia zez i kape/11sz 
zD011 Giova1111im. 
Różne historie, 
które prtydarzyły mi ~ię odkąd odszedłd, 
usłyszysz innym razem; 
teraz najlep57.ą chcę ci opowiedzieć. 
Leporello 
Kobiecą oczywiście? 

Don Giovanni 
Jeszcze pytasz? Dziewczę 
piękne, młode , wytworne. 
na ulicy spotliałem; podchodzę do niej, 
biorę ją za rękę: chce mi uciekać; 
m wię parę słów, ona nrnie bierze 
wiesz, za kogo' 
Leporello 
Nie mam pojęcia. 
Don Giovanni 
Za Leporella! 
Leporello 
Za mnie? 
Don Giovanni 
Zadebie. 
Leporello 
Pieknie. 
Don Giovanni 
Zar~k~ 
wówczas mnie bierze„. 
Leporello 
Jeszcze lepiej. 
Don Giovanni 
Głaszcze mnie, obejmuje: 
„Drogi m6j Leporello.„ 
Leporello mój drogi...". 
Wtenc1.as pojąłem. 
że to była jaka.~ twoja ukochana. 
Leporello 
do siebie 
O, przeklęty' 
Don Giovanni 
Z pomyłki korzystam. 
Nie wiem, jakim sposobem 
rozpoznaje mnie. krzyczy; 
słyszę głosy, . 
do ucieczki się rzucam. 
i czym prędzej 
ten murek tutaj przesadzam. 
Leporello 
I mówicie mi o tym 
tak boj 'lnie' 

Don GiO\'anni 
Dlaczego nie? 
Leporello 
A jeśli to była 
moja żona? 
Don Giovanni 
'fym lepiej! 
Smieje się bardzo gloś110. 
Komandor 
Śmiać się przestaniesz, nim zaczrue świtać. 
Don Giovanni 
Kto to powiedział? 
Leporello 
z przestrachem 

eh' Jakaś dusza pewnie 
z tamtego faiata, 
co was zna na wylot. 
Don Giovanni 
Mil z, głupcze ! 
Kto tam' Kto tam! 
Chu:rta sz/Jat/ę, sz11k11 potrqcajqc posqgi. 
Komandor 
Łotrw, zuchwalcze, 
zostaw zmarłych w pokoju. 
l..e_porello 
Mowiłemwam! 

Don Giovanni 
obojętnie i lekceważąco 
Pewnie ktoś na zewnątrz 
żartuje sobie z nas ... 
Ej? Czyż LO nie jest pomnik 
Komandora' Przeczytaj no ten napis. 
Leporello 
Wybaczcie.„ 
Nie uczono mnie czytać 
w swietle księżyca„: 
Don Giovanni 
Czytaj, mówię! 

Leporello 
Cz)•fa. 
„Na bezbożniku, co pchnął mnie 
na drogę 'mierci tu czekam zemsty". 
do/Jon Giovanniego 
Słyszeliście? Cały drżę' 

Don Giovanni 
Stary błazen! 
Powiedz mu, że dziś wieczór 
zapraszam go na wieczerzę. 
Leporello 
To szaleństwo' Sądzicie.„ 
O, nieba! Spójrtcie' 
Jak straszliwie na nas patrzy' 
Zda się żyw.! .Zda się, że sł) ry, 
1 chce mów1c„. 
Don GiO\·anni 
Dale), idź, 
albo cię tu zabiję, a potem zakopię' 
Leporello 
Spokojnie, panie, zrohię, co każecie. 
doposqg11 
O posągu ~zanowny 
wielkiego Komandora.„ 
do /Jon Giovanniego 
Panie, drży mi serce; 
nie mogę dokończyć„. 

Don Giovanni 
Mów dalej , albo w pier~ 
11sadz ci tę szpadę. 
Leporello 
do siebie 
Alem się wplątał. co za zachcianka! 
Czuję, jak mrozi mnie trwoga. 

Don Giovanni 
do siebie 
Co za przyjemność, pyszna zabawa' 
Chcę, żeby najadł się strachu. 
Leporello 
doposqgu 
O, posągu szanowny 
choć z marmuru 1esteście ... 
do /Jo11 Giovanniego 
Ach, panie, panie mój, spójrzcie, 
on nadal patrzy. 
Don Gio\'anni 
doleporell{/ 
Giń' Giń' 

Leporello 
Nie, nie, czekajcie. 
doposqgu 
Wasza wielmożno~ć. mój pan„ 
baczcie, że to nic ja ... 
chce z wami spożyć wieczerzę„. 
Posąg ki u•a glowq. 
Ach, ach, ach! Co tu się dzieje'.„ 
O, nieba' Kiwnął głową' 

Don Giovanni 
Przestań, jc:.teś błazen ... 
Leporello 
Patrzcie, patrzci~ . 
patrzcie tylko, panie„. 
Don Giovanni 

a co mam patrzet'? 
Leporello 
Marmurową głową 
robi... tak ... tak„. 
Na~'laduje posqg 
Don Giovanni 
Marmurową głową 
robi tak„. tak. 
doposqgu 
Mówcie, jeśli możecie: 
przyjdziecie na wieczerzę? 

Komandor 
Tak. 
Leporello 
Ruszać się mogę ledwie, 
brak mi, o nieba, sił! 
Na litość boską. chodźmy, 
uchodźmy stąd. 

Don Giovanni 
Dziwna, doprawdy. scena.„ 
Przybęd7.ie na wieczerzę 
poczciwy starowina. 
Szykować ją spieszmy, 
chodźmy stąd. 
w_)'chodzq. 

SCENA12 
Donna Arma tDori Ottavlo. 

DonOttavio 
Nie dręcz się już, najdroższa; 
tego łotra ujrzymy wkrótce 
ukaranego za ciężkie zbrodnie; 
pomszczeni będziemy. 
Donna Anna 
Ale ojciec. o Boże' 
DonOttavio 
Należy skłoni głowę 
wobe woli niebios. 
Odetchnij, najdroższa, 
za twą stratę gorzką, jutro będzie , 
je.~łi zechcesz, 
słodkim zadosó1czynienicm 
to serce, ta ręka.„ 
które moja czuła milośc„. 

Donna Anna 
O Boże, co mówicie? 
W takiej smutnej chwili ... 
DonOttavio 
Jak to! Chcesz nową zwłoką 
powiększyć me cierpienia' 
Okrutna! 
Donna Anna 
Okrutna' Ach, nie, najdroższy' 
Wielka to przykrość 
od;;uwać od ciebie radość, 
kiórej od d:IWJla 
nasza dusza pragnie„. 
Ale świat... mój Bo7.e.„ 
'ie wystawiaj na próhę stałości 

mego wrazłiwego serca! 
Dość, ;i.e za tobą prlemawia we mnie miłość. 
Nie mów mi, najdroższy, 
że jestem okrutna wobec ciebie; 
dobrze wiesz, 
jak bardzo cię pokochałam, 
znasz moją wiernoś . 
Ucisz, ucisz swą udrękę , 
j eś li z bólu nie chcesz, bvm umarła: 
Może pewnego dnia niebiosa wreszcie 
złitu1ą się nade mną. 
Wychodzi. 
DonOttavio 
Ach, podążyć mi trzeba za mą: 
pragnę z nią dzielić męki ; 
przy mnie lżejszymi będ:1 
jej westdmicnia. 
Wychodzi. 

SCENA 13 
Don Glm•a11ril, Leporello: muzycy, 
służqC)•. 

Don Giovanni 
Już posiłek jest gotO\\Y, 
dom11z11ków 
Grajcie: drodzy przyjaciele: 
skoro wydaję pieniądze, 
chcę si bawić. 
Leporello, podawaj do stołu 1 

Leporello 
W tej sekundzie słu7.ę. 
S/11żt1cypodajq do stołu. 
M11.zycy zaczynają grać, 
Don Giovanni ;e. 
Zuchy! .. Cosa rara''. 
Don Giovanni 
Jak ci się podoba kuncert? 
Leporello 
Stosowny do W:l~zej zapłat . 
Don Giovanni 
Cóż za danie smakowite! 
Leporello 
do siebie 
Co za wilczy apetyt! 
Jakie kęsy ogromne' 
Czuję , że robi mi się słabo . 

Don Giovanni 
do siebie 
Na widok moich kęsów 
robi mu się słabo. 
do Leporella 
Sprzątnij ! 

Leporello 
Służę. 
Niech żyj ą .,LiUganti"! 
Don Giovanni 
Nalej wina. 
Leporello 11t1lewa 11'i110. 
Wyśmienite marz.imino' 

37 



Leporello 
Z111ie11ia t11LerzD011 Glo1·11m1fem11 
i je 1r po.<pierfi11; do slel;fe. 
Ten kawałr k bażanta 
spok1)jnle chcę pn.elkną ·. 
Don Giovanni 
i/() siebie 
Zap da n i cpoń ; ud.in • ze nil' \\ idzr;. 
Leporello 
To 2nam aż za dobrze. 
Don Giovanni 
lfoła, ule patrzqc 11a 11leg1 , 
l.cpo ·llo' 
Leporello 
Orlpou~(1da z pełnymi ustami. 
Panie ... 
Don Gio\·annl 
Mó11 wyramie. nltponiu. 
Leporello 
11'<'iqżjl'tlzqc 
Nie po~wala mi nuksja sló11 wyma11 ia ' 
Don Giovanni 
Kird)• jem, z c1g11 iid7co~ . 

Lepore llo 
Ni potrafi " 
Don Giovanni 
Patrzy 1111 Leporella; widzi. że /en je. 
Co 10 ma mac:zycr 
l.eporello 
WvbaC?cie, wybaczcie'. 
Tak wyborny jest wasz kurhan 
1e j:t tezchcial m " prcibo11~1ć 
Don Giovanni 
do siebie 
Tak wyborn. jest m · j kucli;1n, 
l.e on też chelat ~próbować. 

SCENA 14 
Ci sami: Donna Eli>tra. 
Donn. Eh'lra 

sta tr1idowód 
mojej milo~d 
pragn~ ci )CSl.CZC d <l Ć . 
Ju ż nie p:tmlętarn 
oszustw twoich, 
li to~c' czuj · „ . 

Don Giovanni i Leporello 
Co to znarr.y? 
OonnaEhira 
Klęka . 

ie wy!( l ąda od ciebie 
ta udręczona dusia, 
zaswoj;t wit'rnośt 
żadnej nagrody. 
Don Giovanni 
jestem zdumiony! 

7rgo pr· gnleur? 
Je 'li nlr w:uniecic, 
i ja nit' będę . ml . 
Kirku z ujrkl11cj11 pr::l•d D11111111 l:ltfrq 
Po d1u'fll 11bojl' u· 111}11 
Donna Lłllra 
\eh. nic dmij sohłe z mnj j utlrękJI 

Leporello 
do sdeflie 
Pr.li\ le Jo I •1. mnw dopm\l.adza. 
Don Giovanni 
= ufeltt1111•t111q c::ttlo.l'clfl 
Jazci hi · drn1(1 
, · hal CzemuL to, 
1rgo pr:1gnlt'.\1., kod1anie? 
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Donna vlra 
Hy~ fyci~ odmienił. 

Don Giovanni 
CuJ0"1ia j steś! 
Donna Elvira 
Serc przewrotne' 
Don iovanni 
Pozwol. że b~d Q jad ł: 
j eśh ma~z życienle, jedz ze mną. 
Siat/11:: powrotem ij c. 
Donna łvira 
Zostali. okrutny, 
w bagnil' plugawym. 
ty wstr(tny wzorze 
ni •godzlwo~d ' 

Lepor<'llo 
do ~iebfe 
Jeśli nie w1ru:vy go jej hól, 
z lraniienia ma Sl'rce, 
al bn serc1 nie ma 

on Giovanni 
jJijqc 
NI di żyją kobiet} , 
niech ży j e dohrc 1~ino, 
podp11ra i cl11~ala 
ludzko 'ci' 
Donn· EMra 
WJ•cfwdzi, pniem 11·racr1 
z okro/111,1111 krzykiem. 

eh ' 
lr')'biega i111~1wldrz11'iaml 
Don Giovanni i Leporełl 
Jak.i krzyk: 
Don Giovanni 
ldz, iohacr, w ·ie ,s t ało 
Leporello 
Ach ~ 

Don Giovanni 
Co za krzyk diahel ·i' 
l.epor llo , ro jest? 
Lep r Jło 
Wchutlzf jJrtt'ff1zony i z1lll~)'kil tlrZ11•i. 
Ach 1.„ Pani „. na luo:;c hol-ką. „ 

Ił' \I }chodide.„ s1qd„ 
Czlm\kk„. L .. lwmicni;L„ cdowiek.„ biały„ . 
Ach. panie! Mrod rnit slr.ldJ„. ·labo mi„ 
Gdybyście v. ldt!cll... co ta„ . poMac 
gdyh}'Ń:le„ . s~.7A, li „ jak. rabie 
Ta, ta ta, ta' 
Don Giovanni 
!\ie ro tumiem nir a nic. 
Leporello 
Ta. tól, t:t, Lt . . 

Don .lovanni 
'fy zupe ł nie m.mm~ałc~. 
sfrch11c ll'alenle do drZU'i 
Leporello 
Ach, sly 0lie! 
Don Giovanni 
K1os puka. 
Omón' 
Lepcrełlo 
Cal) się 1nę~ę 

Don Giol'aoni 
01wór1, mówię ' 

Leporello 
\eh ' 
Dun Gio1anni 

tv.orz! 
Lepur llo 

eh ' 

Don Giovanni 
Wari;1t! Dla Ś\\ ię lcgo spokoju 
sam pcij d ę otworzyć . 
Jdzietlo dr~uo/. 

Leporello 
dosief1w 
Nie chci: wówogl•,d ać p zy jaciel a; 
po cirh111ku . lę ukryję . 
Ch o1l'lJ .riff p0tl stołem; Do11 Giovlllmi 
oltl'iem drz1l'i. 

SCENA 15 
Cl sarni: Ko111aJ1dor. 

Komandor 
Don Giova nni na wieczcm~ do siebie 
zaprosil e.~ mnie. i oto 1e,tem 
DonGlo anni 
NiRdY b) mnie poniy.'lal.. 
ak a obl '. co wmo1ej mocy. 
Leporello, j >lC2C jeden posilck 
p\llec, hy 11al)thmhL~I przynlesionul 
Leporello 
ll'.J'cl~1·lając się sp0<I sto/11 
Ach. panie ~ „ 
Acli. panie. 
11~zyscy je5teśmy zgubieni' 
Don Giovann i 
idi, mówi ! 
leporello, przerażmt> '. hce ii<.'. 
Komandor 
\\'strtymaj si~ dtwil ę . 

le żywi się i:1dk m. młcmlny b 
ten, kio k ' sztuj jadla nłebi :mskieg 
Inne tro'ki. powam·c1sze d tych, 
inne pr:t!(lltl'nie in ie tu pnywi OJdlo! 
LeporełJo 
Zimnicę mam chyba 
i dn.enla powstrzyrnat nie mcig~ . 

Don Giovannl 
t w w i~c: zcito 1:1da.s1' 

Czego chce. r? 

Komandor 
Mówi~. ' ludia), 
a:c·u więce j nie ma1n . 
Don Glo,·anni 
M61\, mów, siu lum lit,:. 
Komandor 
Zap rusileś mnie n:1 \\ieczerz~, 
swą powinno. ł k raz znasz 
Odpo.,.,iedz mi pnyb\-diie z 
ty spozyi: w eaerzę ze mną? 
Leporello 
ula/eka, drżąc; do Koma111fo ra 
Och. nie:.tcty! 
C1:1su 11ie a, wyharnie. 
Don GiO\annJ 

l<'slusznir o tchórzom' o 
mgdy 11 lr będę posadzony 
Komandor 
Dccydu1' 
Don Glo,·anni 
ZdcC) do11 alem. 
Komandor 
l'nybl,'dzłcsz~ 

Leporello 
t/(I Do11 Gim·w11ieg1J 
Pm1 iedme 111C·, 
poi\ i Pdzm· n le 1 

DooGlo\anni 
"'l ll·ugięte m~m M:rce w ptvrsi: 
me bo1ę . 1~. rrzybc;dę! 

Komandor 
D;1 j mi rękę m1 dowód! 
Do11 Giovan ni 
Pros2~ 1 

Krz1•czy gln:i11u. 
Od11 

Komandor 
Co cl 1cst? 
Don Gio nni 

o za i dowy uscisk! 
Komandor 
Obz 'kruch~ . zmiel\ l)'Cie: 
t jeM m.taUlla chwila! 
Don Giovanni 
C/lcesfą 11u10/11iL'. 1111• 1111 pmż11 
'k nie. ni u)fW skru hy, 

odejdi. ode mni ' ' 
Komandor 
Okaz skruchę, zbrodnl;mul 
Don GiO\, nnl 
Nie, st ~U'Y ślep .ł" 

Komandor 
Okaz skruch~ ' 

Don Gio\·• nni 
Nie . 
Komandor i Leporello 
Tak. 
Don Gio\-annl 
Nit'. 

Komandor 
·\eh. C\JSU więcej nie ma! 
Ogil.'11 ;: rvi:1~1'cl1 s/r()11, tlrż)• ziemia. 
Ko111a11tlor mllui 
Don GiO\·annl 
jaki.~ lęk niezwyczajny 
ogarnill nwj; duszę „. 
Sk:id pod1 dzą w k lęby 

gnia stra.~1 liwego 1 „. 

Chór 
spod ziemi, posvpne glo.~1 · 
Wszy>tko n 1w1· zhrodnle jesl mal o. 

hod z: jest zlo gors-1.e jcsme' 
Don Glo~anni 
Kto duszę mi rozd1.I ra1

„ 

l\tn buny moje trww!al.„ 
<.:o za męka, och , laka Lrwoga1 
Co za pieklol. . .J.U.l stmhl... 
l.eporello 
Jaka l11m przt1111onal 
jak.te ruchy poąpłcnc:i ' 
Jakie krzykl, jakie jęk1 1 

Jaki strach mnie ogarnia I. . 
Chór 
Wszystko za t\\e zbrodnie ;est malo. 
hodż: jest zlo g rsze jcszc-1.c ' 

Don Girl!'an11impada sil' pod zit>ml('. 

Don Gło~anni 
Ach! 
Leporello 
Ach! 

CENA OSTAT IA 

leporello, Dm111a Anna, 
Dom111 Elr•lro, Do11 Oltai•łn, 
Zt'Tll11a f ,Jlasello. 

Donna Ełvira, Zerllna, Don OUa\'iO 
i Ma etto 
11•c/1()(/=qc z Do1111q Am111 
Ach! G!We 1cs1 u'~ust, 
gdzie nic11odz1w1cc< 

Wscieklo~ci che~ upust d:i(. 
Donna nna 
Sam jego widok, 
sku tegow t:i, 
ukol moje cierpienia 
Leporello 
Nie 'Jlrld7.il•wajck si~ IW odnalek„ 
1 uż nie s?.Uhjcie· 
daleko ods2edl. 
Donna Anoa, Donna Elvlra, Zerlina, 
Don Ottavio i ~l aset1o 
Co zaszło I łów I 
Lep ttllo 
Prr.yszedl (1lbr1.7m„ . 
Donna Anna, Donna EM a, Zerłina, 
Don Ottavio I llłasetto 
Co zas1.ło? Mó11 J 
Dalej. prędko . posple..<;;> się! 
Leponllo 
Kiedy nic mog~ ... 
Donna Anna, Donn- Eh'ira, Zerłin a , 
Don O avio I ~laseno 
Pn,;dko. 111nw! Pospksz si~J 
Leporello 
\'I dymie i 11 ogniu . 
!Utaj OS!rOJ.n1<' .. 
czlowiek z kamienia. „ 
nic: ldźcil' dalej„. 
włafoie tam w dole 
okropnie hukną! , 
wl:i.~a l , tam diahel 
pochlnnljl go. 
Donna Anna, Donna EMra, Zcrlina, 
Don Ottavio i Mai ell-O 

ieba! Ci sły ii:! 

Leporello 
Prawdę powiadam. 
DonnaEMra 
Tu z pt'wno~ci;1 wn cieli, 
który spot kalam. 
Donna Anna, Zerlina, Don Ottavio 
i Masetto 
Tu i pew11o>e1:11en cleń , 
który spotkal.L 
DonOttavio 
do Dotmt' tl1111)' 
Tem, gJy ws?.y. cy. nit> i >karhi 
pn11L~Zcl1:11i 1cst smy pr;ez niebo, 
chcic! mnil• pode>1.yc: 
nie k:11 mi tlluzej c crpleć. 

Donn a Arma 
D11j 111ł , n:1jdrnzszy, Jeden rok jeszcze 
hym ukolla me serce 
DonOttavlo 
Pragnieniu leJ c~ 1 mrue koch;1 
zado. ćt1cl.)'11lć mu. I wierna mllosć. 
Donna 11na 
Pragnieniu tej , co ię kocha 
t.~doścuczynić musi wlc>rna milo, ć. 

Donna Eh ir11 
Ja rnś ldę w kh ;7.lomym 1.ad w 
dokończyć m11~0 zywota. 
Zerllna i lllsello 
My, Masettu/ Zcrl!no, do domu chodimy 
po~i lić sti: w miłym 1ow:1rzystwle. 
Leporello 
o\ ja I d~ do o łlł.'riy 
posiukać Jep~1.ego pana. 
Zerłlna, Masetto i Leporello 

ie h więc t sBinL ten łotr 
1. Prozerpin:i Pluwnem. 

A my wszyscy. clobrr.y lud1jl', 
powtórzmy wcsolo 
slowa starej piosenki. 
Donna Anna, Donna Ełvira, Zerl ina, 
Don Otta,'io, Maset1o i l.eporeUo 
Taki kres czc>k:1 tego, kto rzyni zlo 1 

Oszustow śmierl' 
do Ich 7.)'IVOta jest aw~ze pridobnal 
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ROZPUSTNIK 
UKARANY 

Romantyczne dzieje „Don Giovanniego" Mozarta 

Sl F MU NCH 

Romantyczna recepcja dorobku Mozarta miała eh -
rakter zdecydowanie selektywny. Mozartowskie kom
pozycje orkiestrowe i kameralne uch dziły powszech
nie za przykład mistrzowskiego panowania nad 
formą, ale nie dostawa o im owej jaskrawej, o. tenta
cyjnej uczuciowości. którą w nadmiarze zaprezento
" ali niebawem neoromanty '·Tymczasem kied I lof
fmann mówił o „romantyczności " Be thovena, miał 
na uwadze nie formę, lecz zawartość „myślową" , poe
tycki pierwiastek, którym tłumaczył jej oryginalność 
i odrębność. Mozart nie rozbudzał dociekliwości w 
takim stopniu jak na przykład IX Sy11ifo11ia Beetho
vena, ponieważ zawsze obca mu była myśl o rewolu
cyjnym traktowaniu fo rmy. 

W rezultacie podziwiano w nim kompozytora 
operowego, a ściśle biorąc , twórcę Don Glovam1ie
go. Był to temat mocno zakorzeniony w europejskiej 
tradycji teatralnej , wywodzący ·wój początek od 
Zwodzicie/a z Sewilli (El Bttrlador de Sevilla) Tir o 
de Moliny. Sięgnęli do niego we Fran ji m.in. Molier 
i Thomas Corneille, a w Italii neapolitański poeta mi
norum gentium, Onofrio Gili berto oraz Carlo Goldo
ni. Wśród licznych opracowań op rowych najwcze
śniejsze pochodzi z roku 1669 i wyszło spod pióra 
Giacopo Melaniego, p·szącego dla Florencji[ ... ]. Ko
lejne opery powstawały w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XVIII wieku, nosząc tytuł Kam ten
ny go~'( (ft Convitato di Pietra): Righin i ( 1777); Cal
legari (1777); Tritto (1783); Gazzaniga (I 87): Gardi 
i Fabrizi w tymże roku -albo oryginalny Don Giovan
ni: Albertini (1784); Reeve i Mozart (1787). Mozart 
przystąpił do pracy nad operą wiosną 178 roku; cz -
su było niewiele, ponieważ Bondini zaplanował pre
mierę na jesień . Na szczęście mial do dyspozycj 
sprawnego, kompetentnego librecistę Lorenza da 
Ponte. 

Kilka lat wcześniej kompozytor i poeta mieli oka
zję poznać dwie opery buffa, których libretta zrobiły 
na nich kolosalne wrażenie . Pierwsza to Król Teodor 
w Wenecji (li Re 1 odo ro in Venezia , wys ta iona 
w lipcu 1784 roku z muzyką Paisiella i tekstem abate 
Giovanniego Battisty Castiego („.], którego llbretto 
ukazuje postaci pogłębione psychologicznie, zróżni-
owane, dobrze umotywowane. Drugie dzieło to Wie-

śni a czka porwana La villanella rapita) Francesco 
Bianchiego, opera buffa pokazana w Wiedniu jesie
nią 1785 roku. Wcześniej odniosła ona niezwykły 
sukces w weneckim Teatro Giustiniani di San Moi se. 
Autorem libretta był kolejny abate -Gio 'anni Berta
ti. Także i tutaj odnajdujemy interesującą konstrukcję 
postaci. O Bertatim pamiętamy t ż dlatego, że jego 
Kamiem~y goś , z muzyką Gius pp Gazzanigi został 
wystawiony jako dru a karnawaJ wa opera w Wene
cji, a Mozart i da Ponte wiosną 178 roku poszukiwa
li tematu. Oczywiście , da Ponte wyzyskał libretto Ber
Latiego w znacznym stopniu - o zre zt, zg dzało się 
z ówczesn ą praktyką i teoriami naśladownictwa- ale 
w w· elu wypadka h wy kro I daleko poza pienvo
wzór. 

Temat Don Giovanniego nie cieszył się w XVIII 
wieku najlep. zą opinią Einstein l w swojej książce 
Mozart. Człowiek i dzieło -prz 'P· red.] cytuje frag
ment pamiętników Goldoniego, \\. którym włoski 
komediopL arz tłumaczy, dla zego s ięgnął po „ tę li
chą sztukę hi zpańską" i opowiada, jakimi po. oba
mi pragnął ją ulepszyć . Don Giovanni Tenorio Gol
doniego, wystawiony w teatrze San Samuele w 1736 
roku, okazał si artystycznym nieporozumieniem, 
właśn i e dlatego -zdaniem Einsteina- że autor próho
wal go „uratować" . Hiszpańska ersja tego tematu 
wy. uwala na plan pi rw zy wątek przygodowo-mi
ło. n o wyraźnie sensacyjnym harakt rze, łącząc go 
z problematyką etyczną: bohater okaz ~'al si ę tak 
' stępny, że ziemska sprawiedliwość ie mogła so
bie z nim poradzić, karę wymierzały ięc niebiosa 
przy pomocy zam rdowanego Komandora. Historia 
ta pod piórem francuskich i włoskich pisarzy utracl
ła po części rel igijno-moralny tenor zyskała nato
miast element komiczny w osobi służą 'go Arleki
na, S anarela z Leporella. Wt n ·pos 'b Don 
Giovanni hyl w stanie zaspokoić rozmaite upodoba
nia publiczności, operował bowiem ost ntacyjną swa
w l ą i programowym immoralizmem tytułowego bo
hatera, groteskow ścią jego ługi i nastrojem grozy 
związanym z pojawieniem się po ągu Komandora 
- a ileż technicznych możliwości krył się w scenie 
strą nia grzesznika do piekła! Goldoni u .vaż al jed
nak, że schlebia t najniż ·zym, zgoła pro ta ki m gu-
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stom. Bertati najwyraźniej też żywi! j akieś wątpliwo
ści, skoro wraz z Gazzan igą poprzedzili swego Ka
miennego gościa krótkim capricciem, ukaz.ującym 
trupę teatralną , która ratuje się przed fin ansową kla
pą wystawiają historię Don juana, zdolną przycią
gnąć publiczność i zapełnić kasę . 

Libretto da Pontego n sl podtytuł „wesoł dra
mat" ( dramma gioc so , ale nie' i Je z tego wynika, 
gdyż ówcześni poeci teatralni traktowali nazwy ga
tunkowe w sposób najzupełniej dowolny. am Mozart 
określał Don Giom1111iego jako "opera buffa in due 
atti" i w istocie to jest opera buffa z dwiema parti se
ri (Donna Anna i Don Ottavi ) i czterema parti buf
fe.jednak w przypadku dzieła o tak skomplikowanej 
problematyce, śmiało mieszającego kategorie stety
czne, otwartego ku sferze metafizycznej. historyczny 
punkt widzenia niczego nie tłumaczy. 

Premiera tego zagadkowego dzieła odbyła się 29 
października 1787 roku w Pradze w niedawno otwo
rzonym przez hrabiego Nostica Teatrze Narodowym. 
Wkrótce potem, 7 grudnia,JózefII obdarty! Mozarta 
tytułem „k.u.k. Kammerkompositeur" i rozpoczęły się 
przygotowania do premiery w stolicy (7 maja 1788). 
Prasa wie leńska zapowiadała Rozpu tnika ukara
nego czyli Don Giovanniego jako „eyn Singspiel in 
zwe 'Aufziigen, von Herrn Abbate da Ponte „ .). Die 
Musik ist von Herrn Wolfgang Mozart, Capellmcister 
in wirklichen Diensten des Kay. erlichen H fe ". To 
przedstawienie nie pozostało bez kon. ekwencji dla 
późniejszych losów dzieła, kompozytor zrezygn nvał 
bowiem z kończącego drugi akt sekstetu: :ro jest ko
niec czyniącego zło I I śmierć łotrów I Zawsze jest 
taka, jak ich życi e" . W zakończeniu opery "quel bir
bon" zapada się w p iekielną otchłań, pozostawiając 
przerażonego Leporella: liczni komentatorzy podkre
ślali zatem. że Mozartowi prawdopodobnie nie p -
dohał się moralistyczny wydźwięk . eksteru (Goldo
ni w tym samym miejscu mówi, iż sprawiedliwe niebo 
karze grzeszników i brzydzi się rozpustnikami). 

Rozgłos Don Giovanniego okazał się zna zuy w 
krajach niemieckich, czemu bez wątpien i a przy łużył 
si ę prze kład , dokonany przez Christiana Gottloba 

cefe. Był oo wykorzystywany m.in. w Moguncji, 
Hamburgu, Mannheimie l Frankfurcie (1789) oraz w 
Berlinie (1790 . Neefe nazwa! operę lozarta sing
. ple Iem, a ze spisu p staci niełatwo · ię zoriento~ a . 

jakie dzieł eh< dzi: Don Giovanni nosi miano Ha n
sa von chwankereich, ttavlo zwie się Fischblut, 
a Leporello - Fickfack. Friedrich Ludwig Schroder, 
przygotowujący prem ierę hamburską , dokonał p -
ważnych zmian w konstrukcji dramatycznej, prze
kształ ają dwuaktową operę w ·zteroaktowy sing
spiel. 

Już' ' pierwszym roku naszego stul cia poja\ iło 
się n we tłumaczenie, owoc pracy Johanna Friedri
cha Rochlitza. Za rdzięczał on wiele wcześniej szym 
tłumaczeniom (właśn ie Neefemu), ale prezentuje si ' 
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całki m odmiennie: o ile tam na plan pierwszy wysu
wano zbrodni zość on Giovanniego, o tyle w wer
sji lipskiej panuje duch mjeszcza1iski, biedermeier -
ws.ki, a bohater wydaje się cokolwiek zniewie ci ały. 
Jego zie skłonności objawiają się nie tylko poprzez 
czyn 1, ale opo\ iada tym . z oczywistą przyganą -
Leporello w arii rejestrowej (nr ). W oryginale rela
cjonuje on z podziw mi dum:i miłosne przewagi swe
go pana, a słuchaczką je 't Donna Elvira: „Pani, oto 
jest katalog/ Pięknych, które kochał mój pan, / Kata· 
1 g, który sam sporządziłem· / Proszę przejrzeć , czy
t ać go ze orną" . R chli tz zdeformował literacki i mu
zyczny sens tej arii tak bardzo, że należałoby zapy ać, 
jakim cudem zniosła ona próbę sceny. W drugiej jej 
czę: ci, gdy Leporello objaśn i , co mianowicie c ni 
Don Giovanni u rozmaitych kobiet, u da P ntego ery· 
tamy: "Wielka je t majestatycrna, / Malullrn zawsze 
powabna", prty czym ,,majestatyczność" i „powab" ''l 
trafnie scharakteryzowane pod względem muzycz
nym. Rochlitz tłumaczy natomiast: "I zapłacić każdą 
enę, I Oto jego przeklęte życie" i bez jakiegokolwiek 
względu na muzykę oba wersy są śpiewane jak orygi
nalne. W 'pomniałem już w ześniej, 7.R Leporello prze
chwala się erotyczn. mi podbojami swego pana przed 
Elvir · jak wobec tego zrozumieć uwagę o przeklętym 
życiu? W zakończen iu tejże arii mamy: .Byle nosiła 
spódniczkę , I Wie j uż pani, co on zrobi", co Rochlitz 
przełożył : ,,Zostaw go w spokoju, piękna / Gnie\\11 
twego nie jest wart". Da Ponte podkreślił raz jesz ze 
miłosne zapały Don Giovanniego, a tłumacz kazał Le
porellowi morali.zować . 

Przykłady tego rodzaju są liczne, a odchodzenie 
od tek tu oryginalnego wygląda na program we. I ... ] 
Oprócz przeróbek występują też własne amplifikacje 
Rochlitza, kunsztownie wmontowane w dialogL 
W ten . pos b znika wszystko, co moglob świadczyć 
o energii i temperamen ie Don Giovanniego, a na. e
nie zjawia się romantyczny marzyciel, snujący refiek
sje nad. obą i światem. Zaraz na początku se. 2 pierw
szego aktu znajdujemy długi wywód, t , ry Don 
Giovanni prowadzi w obecności służącego: „DON 
JUAN zwraca si ę łagodnie do Leporella): jak można 
byłoby wieczną t«,>skn tę i rozrzewnienie w naszej 
duszy połączyć z przed mi rem, który nas teraz wzru
szył? jeżeli nasi praojcowie dobne się mieli z ich czci
godną miłością - to dobrze dla nich! - ale dla takiej 
wieczne j milo 'ej my musielibyśmy umierać najnędz
niej zą.'miercią. Dusze na zeuro ły, mamyzrozumie

nie i ponucie wszelkiego piękna niezmierzonej na
tury. Ach, ileż powabu ma przyglądani e się, jak 
kiełkuje i stopniowo narasta cierpienie! 1ajpierw nie
zaspokojona ciekawo~ć. którą się p budza -następ
ni gniewne wątp!Jwo~ci , które slara się zagłu szyć -
potem powtórn przyjście strachu, przel" ciężane 
przy 'i ęgarn i -później ciche, samotne pogrązanie ię 
w slodkich rozmyślaniach i marzenia h. prz 'można 
t sknota ułagodzonego serca.„ n 

B hater przemawia tak jeszcze przez jakis czas 
i odnosimy wrażenie, jakbyśmy oglądali zgoła inne 
przedstawienie. Również na cmentarzu (se. 11 ) do
dane przez Roch.litza kwestie układają ię w filozo
ficzną refl eksję: "Rozumni ludzie powinni czę t na
wiedzać to miejsce, by się odświeżyć i poznać smak 
każdej minuty swego życia. Ciymże jest bowiem ta 
cała rupieciarnia? Raz. dwa, trzy - i leż my tutaj, 
a potomność ma ważniejsze rzeczy d zrobienia, niż 
pami tanie o nas; depcze z najwyższą ob j ętnością 
po nas, jak ja właśnie po jakimś pohożnym głupcu " . 

Poprzez takie łaśnie rozwlekł refleks j nad 
sobą i światem, jakie wyglasza Don Giovanni, Rochl itz 
stara! si uczynić jego charakter szlachetniejszym, 
przcdsta\\'ia j ąc kierujące nim motywacje. Wsrystkie 
u ynki bohatera zdaje się determinować jakiś wew
nętrzny przymus, co nadaje im pozór tragiczności 
i zyni immoralizm strawnym nawet dla Wistra. Po
dobnie -to znaczy na posób morali tycwy- określa
na jest Elvira. Kiedy na początku drugiego aktu ule
ga znowu namowom uw dziciela i rzuca się w 
ramiona przebranego Leporella, Rochlitz każe jej 
powiedzieć: Juanie, mogę oczekiwać od ciebie takiej 
delikatności , że edziesz umiał docenić mą ofiarę". 

ie tylko poprzez rozbudowanie dialogów pro
porcj dziela uległy zachwianiu . Także tenor wywo
dó Gio anni go narzuca t kstowi zupełn i e inny 
wymiar i określa jego dramatyczn4 . poi. tość . Pier· 
wotnie międz poszczególnymi numerami, w któr 'eh 
objawiała się sfera uczuć postaci, znajdowała się czys· 
ta zdarzeniowość, mocje i refleksje zaś ewokował 
sposób uporządkowania materiału muzycznego. Mo
zart potrafi! tak precyzyjnie ustalić tempo akcji, że 
zaró' 'HO wymagania muzyki, jak dramatu zostały 
spełnione . Zgoła odmiennie po tąpił Ro hlitz: dialog 
nie posuwa u niego akcji naprzód, ponieważ posze
rzył się o rozważania o charakterze monologowym. 
Tym samym zachwianiu ulegly proporcjf• czasowe 
i dzieło prz obraziło ię w dramat z muzyką. 

Ciekawe, że ren" łaśnie prteklad był \ pierwszej 
połowie X1X wieku bardzo popularn . Najwyraźnjej 
nasycenie tekstu uczuciowością musiało odpowiadać 
oczekiwaniom publiczności, a emocje przeżywane 
przez postaci bardziej pociągały widzów niż sama 
akcja. 

Inscenizacje pierwszej dekady XlX stulecia nie 
.vykazywały w rawdzie znaczniejszego wpływu ro
mantyzmu, ale nowe pierwiastki były uchwytne choć
by w projektach scenograficznych. ie malowano 
więc dekoracji odpowiadających prawdzie historycz
nej, lecz takie, gdzie swoiście pojęty hi. toryzm wy
chodzil naprzeciw gustowi poki - a średniowi cze 
romantycy upodobali sobie szczególnie. Podobne 
zwyczaje rządziły także kostiumami: ~red niowieczny 
~trój niemie ki obok hlszpań kiego byl najb;trdziej 
faworyzowanym ubiorem scenicznym, prty czym roz
dzielenie tych dwóch stylów nie stanowiło przedmio-

tu wyjątkowej troski projektu jących i często można 
było podziwiać Don Giovanniego w gotyckim wnę
trzu, ubranego na poły po hi zpańsku, na poły po nie
miecku. 

Takie projekty scenograficzne Antona d Pian dJa 
Wiednia (ok. 1810) cechuje koloryt historyczny, sil
nie związany z wpływami GaJli-Bibbieny, które dają 
znać o sobie w ogólnym wrażeniu stylowym i zacho
waniu kątowej per -pektywy. ltalJa wciąż byla wzorem 
dla Wiednia i dlatego de Pian wyb rai wio ki renesans, 
a ni średniowiecze niemieckie. Dekoracje wiedeń 
skie przywodz· na my I projekt Gersta dla Berlina -
w obu wypadkach dominuj masywna, ciężka archite
ktura, służąca wywołaniu efektu powagi i wielkości . 
W tym samym ce> lu w finale wersji praskiej na scenic 
pojawił się wulkan. Ogniste czeluście p chlaniające 
grzeszni ka wynikały z potne by . wspomożenia~ dzie
ł a , aby kortczyło slę imponująco i wywierało sto ·ow
n wrażenie nieodwracalnym upadkiem bohatera. 

Publiczność ni powinna opuszczać teatru w po
godnym nastroju, na co pozwalaJ Mozart -mu iała do
świadczyć ostatecznego unicestwienia winowajcy. W 
tym celu należało przeredagować lihretto. W przekła
dzie dokonanym przez Luigiego Bassi dla Drezna w 
181'ł roku (posłużył ię nim Weber, wystawiając Don 
Giomm1iego) [ „. ] , całość dzieła ciąży ku finałowi, ku 
z nisz zeniu. r „.] 

Bassi kazał swemu Juanowi wzywać miłosierdzia 
Bożego , choć wyrok już zapad! i nic nie odwróci kary. 
U da Pontego Komandor zaprasza Giovanniego na 
wieczerzę, ten -mimo przestróg Leporella -przyjmu
je zaproszenie i sciska dłoń niesamowitego gości a. Od 
tej chwili Io bohatera jesr przesądzony, tym bardziej, 
że nie zamierza on wyrazić skruchy: „KOMANDOR: 
Żałuj, odmie11 życie/ To ostatnia chwila! DON GIO
VANNI: Nie, nie żałuję, nie,/ Odejdź ode mnie precz! 
KOMANDOR: Załuj, niegodz.iwcze1 DO GIOVANNI: 

ie, stary głupcze! KOMANDOR: Żałuj I DON GIOVAN-
1: Nie! KO !ANDOR i LEPORELLO: Taki DON GIOVAN-
1: ie! KOMANDOR: Ach, minął już twój czas". 

Bohater ma więc jeszcze szan" ę uratowania się, 
o lle będzie żałowal swoich niecnych występków. 
Komandor i Leporello namawiają go do tego, Giovan
ni jednak odmawia (trzyk:romie „nie!') i jako grzesz 
nik szczególnie zatwardziały odrzuca miłosierdzie 
Boże. Dlatego zjawa obwieszcza mu ponuro, że jego 
czas już się zakończyL a pojawiające się z różnych 
stron płomienie zapowiadają godzinę kary. Piekło 
pochlania ·wą ofiarę i jest to logiczne zamknięcie 
żywota Don Giovanniego, o czym mówi końcowy sek
st t: "To je t koniec czyniącego zło,/ I śmierć lotrow 
/Zawsze jest raka, jak ich życie ! " 

Larwo pojąć, dlaczego Bas. i usum~ scenę ostat
nią.Jego Don Juan żałuje za ~rzechy i błaga Wszech
mogącego o zmiłowanie -nie tery, za późno . Końco
wa kwe ·tia chóru mówi o rozpaczy, bohater nabiera 
więc ('harakteru tragicznego, a w żadnym razie nie 



jest przykładnie ukaranym łotrem. Wydaje się , że fi
nałowa interwencja mocy nadprzyrodzonych, poz -
stawiająca widzów w przerażeniu, służyła otwarciu 
perspektywy metafizycznej oraz umieszczeniu dra
matycznego punktu ciężkości w tym właśn i miejscu. 

Całkowicie inny był sens zakończenia w prapre
mierze praskiej. Leporello, zapatrzony w swego pana, 
jest teraz pełen najgorszych przeczuć, uważa, że mia
ra się przebrała : ,, eh, pani ! I Jesteśmy zgubieni''. 
Gdy Komandor zaprasza D n Giovanniego do złoże
nia mu rewizyty, Leporello prtestrzega -spod stołu , 
pod którym się schroniJ - „Odpowiedz: nie!" Wresz
cie niepoprawnego libert na, do ostatka wyzywają
cego b ski Majestat w zuchwałym dążeniu do zgłę
bienia tajemni bytu, pochłaniają płomienie. Ocalały 
Leporello opowiada o tym pozostałym po ·taciom (a 
takze publiczności ku przestrodze. 

Pomiędzy śmiercią Don Giovanniego a finałowym 
sekstetem jest jednak uchwytna cezura. Zycie „nad
miernie swobodnego kawalera" dobiegło kresu , 
a wraz z nim ustało działanie motywacji pozarozu
mowej, cudownej. Świat,'· którym spotykają się oso
by będące w orbicie działań Don Giovanniego, staje 
się na p wrót zwyczajny i znowu funkcjonuje w opar
ciu o nadwerężony do niedawna lad moralny. To, cze
g świadkiem był Leporello, wydawać się już może 
tylko koszmarnym snem. Bardzo wyraziście ukazał 
tę granicę film Josepha Losey'a: kiedy piekło upo
mniało się o swą ofiarę , Czarny Lokaj (Valet ir) -
tej posta i u Mozarta nie ma -z diabolicznym uśmie
chem zamyka na klucz drzwi palladiańskiej Villa Ro
tonda w Vincenzy, tam bowiem umieszczono akcję. 
Końcowy sekstet rozgrywa się na tle zgodnej z boskim 
porządkiem natury. 

Faktem jest, że taka semantyka dwóch ostatnich 
scen nikogo w czasach Webera nie mogla zadowolić . 
Co innego obficie aplikowane fekty, wspierane środ
kami orki strowvmi, a także koloryt historyczny, jak
kolwiek często powi rzchov ny i niespójny. Insceni
zatorzy próbowali na rozmaite sposoby operować 
przestrzenią w celu poszerzenia sfery ewokowanych 
przez nią znaczeń: Gerst w se. 11 roztoczył bardzo 
gł boką i obszerną perspektywę poza cmentarnym 
murem. a de Pian skomponował dekorację renesan
sm ą. Posłu i ano si~ także i werbalnym przywoła
niem przestrzeni, jak Bassi w drezdeńskim libretcie, 
gdzie zata za ona luk od niebios aż do piekła . Mater
iał ikonograficzny zdaj się wskazywać, że wykonaw
cow o owiązywał patos i o tentacja w ruchu, gestach 
i zapewne w podawaniu tekstu. Mamy więc tu odpo
\\ iednik uczuciowej przesady, z jaką zetknę liśmy się 
u RochJitza. Ilustru je to m.in. recenzja z występów 
Wilhelma Ehler a (w Jatach l806-1816 śpiewał on 
partię Don Gi vannicgo w Wiedniu): „Pomiędzy jego 
naj -zczęśliwszc ceny liczy · ię ta, \\ której przybywa 
zja va. Ehlers chwyta się z dzik~\, nieo partą mocą sto
lika, i wciąż p budzając swą odwagę, strąca jakby bez-

wiednie jeden kieliszek wina za drugim: a gdy wresz
cie zjawa wyciąga doń mściwą dłoń, dobywa z po
chwy puginału i rzuca się nań. Tym sposobem osiąga 
też szczyt występku, dopuszczając się straszliwej dla 
każdego śmiertelnika zbrodni" I .. Allgemeine Musika
lische Zeitung", 1806- przyp. red.). 

Dochodzi tu zatem, w całkowicie dramatycznym 
sensie, do heroicznego starcia dwóch sił : Giovanni 
usiłuje walczyć sztyletem przeciwko Komandorowi 
i ulega w walce. Takie rozstrzygniecie nie jest w żad
nym stopniu umotywowane przez muzykę. Jakkol
wiek Don Giovanni może śmiało uchodzić za arcy
dzieło muzycznej kon. ekwencji i bogactwa, to jednak 
akcja sceniczna, j aką wyobrażano sobie w początkach 
XJX wieku, przerasta możliwości wyrazowe muzyki. 
Einstein zauwaza, iż jej tempo oraz tempo dramatu 
są idealnie ze sobą zestrojone; odnosi s ię to jednak 
do oryginalnego dzieła Mozarta i da Pontego, a nie 
do później szych przeróbek. 

Przeniesienie punktu ciężkości na zdarzeniowość 
i uczucia powodowało w konsekwencji próby wzbo
gacenia wolumenu brzmienia orkiestry przez zwięk
szenie obsady poszczególnych głosów. Stanowi to 
wyraz potęgowan ia namiętności , które uwydatniają 
się coraz ilniej, łącząc niekiedy żywioły sprzeczne, 
i nie dostaje im umiarkowania i dyskrecji , którymi 
odznaczały się w czasach Mozarta. Kiedy Hoffmann 
pisze ,.tutaj grzmią w. zystkie stra zliwe głosy piekła 
i brzmienia trąb Sądu Ostatecznego przejmują dresz
czem, unicestwiając skruszonego grzesznika", to sło
wa te bardziej odnoszą się do B ethovena niż do au
tora Don Giovanniego. 

Znaczne poszerzenie wolumenu bnmienia orkie
stry pociągnęło za sobą konsekwencje dla śpiewaków: 
potrzebne były sprawne, wyszkolone glosy zdolne 
przebić się przez fakturę instrumentalną. Oznacza to 
rezygnację z usług śpiewających aktorów, tak zado
mowionych w singspielu. Także recenzenci z wolna 
przenoszą swoją uwagę na wokalistów, dźwigających 
teraz na swych barkach ciężar spektaklu. 

W traktowanym tak Don Giovannim brakuje jed
nak siły równoważącej zło przenikające postępki ty
tułowego bohatera. Należało ją zatem odnaleźć, gdyż 
'')'magały tego zarówno względy dramatyczne, jak 
i praktyka singspielu. Tym razem inspiracji nie do
starczyła tradycja teatralna ani przeróbki libretta lecz 
literatura- nowela E. T. A. Hoffmanna, zamieszczon 

zbiorze Opowie k i fantastyczne U' st)1/u Ca/lota, 
który ukazał się w 1814 roku poprzedzony przedmo
wą.Jean Paula. Jacques Call ot (1592-163 5), rysownik 
i grafik francuski. oddzia łał ilnie na wyobraźnię ro
mantyk w (m.in. także i Słowackiego): w szczególno-
ci podziwiano go jako autora „arabeskó\ ' i snów 

dziwacznych".Jacek Woźniakowski [w artykule O ro
mantycznej arabesce: ;l\vórczość " , 1978, nr 6 -
przyp. red.] podkreśla że arabe ·kowy pejzaż był ~I~ 
roman cyków krajobrazem zrodzonym w wyobrazm, 

w duszy artysty, a więc całkowicie pozalogicznym, nie 
potrzebującym uzasadnienia w realnej rzeczywisto
ści. Sny dziwaczne Calłota, o których wspominał Sło
wacki, powstały zapewne pod wpływem malarstwa 
manierystycznego -ono bowiem wbrew renesanso
wej tradycji stworzyło zupełnie inną przestrzeń , za
cierającą granicę pomiędzy urojeniem a realnością, 
na co zwrócił uwagę Arnold Hauser [w swojej Spo
łecznej historii sztuki i literatury. Warszawa 197 -
przyp. red.] . Hoffmann, wiążąc swoje opowiadania 
ze stylem Callota, miał na myśli właśnie połączenie 
rzeczywistości konkretnej, pokazywanej \\ sposób 
werystyczny, i nadrealnej, fantastycznej , onirycznej, 
a także syntezę sprzecznych kategorii estetycznych. 
Poetyka arabeski była również manifestacją kreacjo
nizmu, wskazując na niejasny status ontologiczny 
przedstawianych przedmiotów. 

W opowiadaniu JJonjutm Hoffmann, który jako 
dyrygent i kompozytor wiedział bardzo dużo na te

mat opery, zawarł w relacji z fikcyjneg przedstawie
nia analizę dramatycznej warstwy dzieła. Jego rozwa
żania miały w niedalekiej przyszłości zaciążyć nad 
licznymi wystawieniami utworu lozarta. aż po kres 
XIX stulecia. Hoffmann odnalazł antytezę zła. prze
ciwieństwo tytułowego bohatera w postaci Donny 
Anny. Tym samym uczynił ją najważniejszą- obok Don 
juana-osobą dramatu, a dla uwydatnienia kontrastu 
pogłębił zaznaczony wcześniej przez Rochlitza tra
gizm „zwodziciela z Sewilli". Don Juan bez ustanku 
poszukuje kobiety, w której ramionach mógłby uko
ić tęsknotę za nieskończonym, wewnętrznym zaspo
kojeniem; musi jednak [jak pisze Hoffmann -przyp. 
red.] „czuć się w końcu znużony życiem ziemskim, 
a ponieważ w ogóle gardził ludźmi, zwrócił się wresz
cie przeciw tym wszystkim zjawiskom, które wyda
wały mu się w życiu najważniejsze, a które go tak gorz
ko zawiodły. Posiadanie kobiety nie było już dla niego 
zaspokojeniem zmysłów, ale bezwzględną obelgą dla 
natury ludzkiej i dla Stwór y. Gorzka pogarda dla 
zwyczajnego sposobu życia, ponad który czul się wy
niesiony, szyderstwo, jakie budzili w nim ludzie, któ
rzy spodziewali się, że szczęśliwa miłość , że koronują
ce ją mieszczańskie stadło okaże się spełnieniem tych 
wyższych pragnień, jakie natura złożyła w naszej pier
si -doprowadziły go do tego, że stworzył sobie okrut
ną zabawę z łamania, wydrwiwania tych żałosnych 
stworzeń, że wkraczał bez skrupułów tam. gdzie ist
niało takie stadło i zabierał sobie bez litości wszyst
ko, z czego szydził" . 

Temu obrazowi budzącego żywe współczucie, tra
gicznego grzesznika, przeciwstawił Hoffmann pięk
ny i czysty wizerunek Donny Anny: "Donna nna, 
dzięki najświetniejszym darom natury, jest przeci
wieństwem DonJuana.Jak Donjuan był pierwotnie 
człowiekiem piękności i siły cudownej, tak Donna 
Anna jest boską kobietą, której czysta dusza wymyka 
się spod wpływu diabła. Wszystkie sztuczki piekieł-

ne mogły zniszczyć jedynie jej życie ziemskie". Takie 
widzenie postaci określiło dalszy tok wywodów Hof
fmanna. Nawiasem mówiąc, wyrastają one z muzyki, 
„bez zaglądania w teksC, jak zastrzega się narrator: 
,Jak to powyżej zaznaczyłem, Donna Anna jest przeci
wieństwem Don juana. Czyż nie było przeznaczeniem 
Donny Ann otworzyć oczy Don Juana na wartość 
miłości , którą szatan w nim zniszczył. dać mu poznać 
potęgę drzemiącej w nim natury boskiej i wyrwać go 
z rozpacz bezpłodnych wysiłków? Ujrzał ją za póź
no, ujrzał ją w godzinie zbrodni -odczul tylko diabel
ską ochot zgubienia jej. - Nie ma dla niej ratunku. 
Kiedy D n Juan s ię zjawia, zbrodnia jest już dokona
na". 

Hoffmann oparł swą interpretacj ą opery na za
łożeniu , że Donna Anna ko ha tego. któr doprowa
dził ją do upadku: „poczuła w sercu ogleń zmysłowo
ści , żary piekła" i obudził się w niej "szał pożądania " . 
Zarazem jednak w momencie najwyższego uniesie
nia milosnego doświadczyła r ·, nic gwałtownego 
wybuchu nienawiści.Jest to zrozumiale, gdy zważyć , 
że to Don juan zabił jej ojca, ją samą zaś posiadł p d
stępnie. w ciemnościach nocy i w przebraniu Don 
Ottavia. U 1ozarta kurtyna unosi si~ w chwili, gdy 
Donna Anna nagle uświadamia sobie oszustwo, jakim 
posłużył s ię uwodziciel, dlatego też w s . 13 pierw
szego aktu (recitatiwo accompagnato i aria: nDon Ot
tavi , son morta ... Or sai chi l'onore") nie może wy
znać narzeczonemu calej prawdy i pobudza go tylko 
do zemsty. W interpretacji H ffmanna uczucia boha
terki stanowią przykład „Hassliebe: .Czuje ona (Don
na Anna-przyp. autora), że tylko zagłada Don Juana 
może zapewnić spokój duszy udręczonej śmiertelną 
męką, ale ten spokój to będzie jej ziemska śmierć. 
Pobudza wciąż swego zimnego jak lód narzeczonego 
do zemsty; arna ściga niewi nego, a gdy widzi, że 
uniosły go moce piekielne, uspokaja s ię nieco ( ... ). Nie 
przeżyje tego roku. Don Ottavio nigdy nie przyciśnie 
do łona t j, którą pobożna myśl wybawiła ze szpo
nów szatana". 

a plan pierwszy w przytoczonych cytatach wy
suwa się prawdziwie romantyczna tęsknota za tym, 
co nieskol1czone i niedościgłe, a także wiara w zbaw
czą moc uczucia i w miłość, która prowadzi tu do tra
gicznego końca. Mężczyzna p winien odnaleźć dzię
ki kobiecie szansę ratunku przed nieuniknioną klęską 
-owo em światowy h uniesień . Inaczej niż w libret
cie Lorenza da Ponte, punkt ciężko,'ci przesuwa się 
z Donny Elviry na Donnę Annę. Skoro nie powinna 
kochać Don Juana, staje się żądną zemsty jego prze
śladowczynią i stara się wszystkich podburzyć prze
ciw niemu. Bez wątp ienia taka interpretacja nie mo
głaby obyć się bez zasadn iczej zmiany odczytania 
muzycznej konstrukcji partii Donny Ann , ale praw
da leży gdzie indziej. Hoffmann \ po ażyl j ą w ko
biecą godność, honor i moralność, ' echy, które 
można dostrzec w bliskich pod względ m cza. owym 
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postaciach L onor Fidelio i Agat Wolny strze
lec). 

Kobieta jawi si ę także jako siła zbawcza, inkarna
cja czystego, szlachetnego uczucia. W Fideliu oraz 
Hoffmannowskiej interpretacji Don juana musi ona 
pokonać zło; w IVo/l~)'m strzelcu i w ndine można 
ją zdobyć tylko N'Ó\ ·czas, gdy przezwy ięży ·ię ciem
ne m ce. dwieczna antynomia światła i ciemności, 
dobra i zła, objawia ię -według Hoffmanna - r akże 
i w Don juanie. Wcze 'niej dramat czna walka eh 
sfer zasygnalizowana została w przeciwstawi eniu czy
stej Donny Anny pozbawionemu skrupulów rozpust
nikowi. Oboje ddziaływają na siebie wzajemnie, c -
Jem wszakże nie wydaje si tu j aki e ś ostateczn 
zwycięstwo · dnego nad drugim, ale zbawienie męż
czyzny przez k bietę . 
Widać to wyraźnie , gdy przeanalizujemy liczne re

alizacje sceniczne, posługujące się librettem w prze
kładzie Neefego, Rochlitza czy Bassiego: pomiędzy 
dialogi wkrada s ię tam monolog wyrażają stany 
uczuci we; zdarzenia i namiętności , prz n ikają si ę 
wzajemnie i łą zą. Muzyka i teatr pojmowane w taki 
sposób 011 1ierały perspektywę ku dramatowi muzycz
nemu Richar • Wagnera. Przekształcając oper bu -
fa cr.y t ż , jak chciał Mozart, "dramma giocoso") w 
romancyczną formę muzyczno-teatralną , zmie iono 
też tytuł z Don GioNmniego na Do11]1ia1u1, a z mło
dego, wielce rozwiązłego kawalera (m1 cavaliere s
trem:unente li enzioso) uc-,;yniono demoniczne wcie
l nie zla. Taką wła 'ni wi zję tytułowej po. taci 
z-aświadczaDziennik podrdżującego entuzjas~1 1 Hof
fmanna, a także liczne kreacje ponurych, niesamo
witych, skłóconych ze świ atem bohatc·rów w rodzaju 
Hansa Heilinga i lorda Ruthwena u Mauhnera lub 
Wagnerowskiego Holendra. [ ... ] 

Bez wątpienia atmosfe ra immoralizmu i eksta· 
tycznego prz żywania namiętności , jaka wiązał a się 
z osobą Byr ma · przenikała totalny bunt jego boha
terów, oddziałała na romantyczne widzenie on Ju
ana. W kreacji mozartowskiego uwodziciela odnajdy
wan o potwierdzenie myśli Ch amfo rta: . , Dzię k i 
namiętnościon człowiek żyje, rozsądek poz al mu 
tylko !rwać ". 

Posta i takie, jak bohaterowie byroniczni, lord 
Ruthwen czy zreinterpretowany przez romantyków 
Don juan, ·ą -j ak owodziMari Praz l . woje) ksi ąi
ceZmy ~); .\'mierl'i diabeł w li/era turze roma11tycz
nej, Warszawa 1974 -prr.yp. red.] -literackim potom
stwem zalana zRajrt u,traco11ego Miltona, o którym 
Shelly p~ al w Obronie poezji: „Nic nie je. t w stanie 
przewyższyć energli I ·panialości charakteru za
tana przedstawionego w Raju utrac01~ 1·111 . B łędne 
jest przypuszczenie, że mógłby on powsta · jako po
pu lar (' uosobienie zła (.„). 1a 1 l aszczyźnie morał 
n j zatan przewyż~za swego Boga, podobnie jak 
kto ', kto mimo przeciwieństw i mę .arni trwa przy 
doskonaJym w S\\ m pojęciu zamiarze. prz wyższa 
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tego, kto z z imną pewnością niechybnego zwycięstwa 
wywiera na wroga najstraszniejszą zemstę („.). ma
jąc 'raźnie na elu rozd rażnienie go tak, aby zasłu
żył obie na nowe tortury". 

Ponury urok Don.J uana upatrywano nie tylko w 
jego niespożytej aktywności erot ·cznej, ale również 
w wyniosłym, konsd .-wentnym przekraczaniu praw 
natury i w panialej zuchwałości, która nie znika na
wet w o bczu speln i ającej się kary. Cytowana wcze
• niej se. 15 z wykonując m wolę Niebios posągiem 
Komand ra p zostawała, jak wspomniałem, obiek· 
tern fa. cynacji romantyków, a zarazem fragmentem 
naj częśceij "popra ianym ., dla uzy kania pożądanej 
tonacji estetycznej. Tonację ową można było określ ic 
słowami Shelley'a: „To nieopanowany urok grozy". 
W ten sposób odsiania się przed nami inna je. z ie 
możliwość odczytania Donjurma, mianowicie przez 
pryzmat est tyki grozy, zapoczątkO\ anej gotyckimi 
romansami, jak Zamek Otranto Walpole'a i . ej ami 
\ rodzaju O przyjemności czerpanej z rzeczy bu
dzących grozę (On the Pleasure derivedf rom the 
Objects of Terro r J hna i Anny Let cji Aikinów, 
a ostatecznie uprawomocnionej fragmentem części 
n Fausta: .Groza to najl psza część ludzkości" . 

W biografii Don juana i tnieje związek między 
rozkoszą a cierpieniem i t nie tylko dlatego, że zdo
byt i porzucone przezeń kobiety cierpią, ponieważ 
zwodziciel post factum traktuje każdą z nich obojęt
nie, jak Elvirę. ~ edług romantykow jego bu jne życie , 
spisywane pracowicie przez Leporella, dowodziło 
„rh rob ' wicku", chronicznego smutku istnienia, 
poczucia egzystencjalnej pustkl i utraty jakichkolwiek 
warto ści. Gdyb więc interpretować postać Don Ju
ana, ając na uwadze byroniczny typ bohatera jako 
najbliższy i bezpośredni kontekst, to należałoby po
wiedzieć, że jego b zbożn · żywot i przemieszane z 
rozkoszą okrucie11stwo kierują i ę przeciw kobietom, 
ale i przeciw samemu sobie, są źródłem prr.y jemności 
i udręki zaraze i. Suma jego występków i zuchwałość 
są tak wielkie, że sprawiedliwość ludzka kazu je się 
bezsilna, konieczna redy staje si ę interwencja Nie
bios. Odnajdujemy tu e ho afo ryzmów Novalisa: 
„Dziwne, że skojarzenie między rozkosz ą, re li gią 
i okrucieństwem nie zwró ilo już od dawna uwagi lu
dzi na ich ścil le pokrewieństwo i na ich wspólny kie
r nek. Dziwne, że prawdzi\\ i właściwym źródłem 
okrucieństwem jest rozkosz". 

M •ś l ta przewija się poprzez łą literaturę ro
mantyczną aż do nasr.ych czasów. Fa cynacja ludzi 
XlX wieku postacią Don Juana, stanowiącą jeden 
z najważniejszych w· riantów kon p ji mil ści w ku 1-
turze Z hodu i odsłaniającą szerokie perspektywy 
ś i atopogłądowe , jest niewątpliwym signum tempo
ris: nie upłynęło sto lat o chwili, gdy Carlo Goldoni 
ze zgrozą wspominał „tę uchą sztuk hiszpańsk<1 " . 

Bohater Mozarta pr-,;yriągnął też uwagę jednego 
z najoryginalniej ·zych i najbarclzi j inspiruj ących fi-

lozofów XIX wieku Sorena Kierkegaarda [Albo -albo, 
Warszawa 1981 -przyp. red. j. Wyróżnił on trzy „sfe
r egzystencji", trz. możliwości postępowania ludzi: 
. tetyczną (apoteoza hedonizmu i artyzmu, zarazem 

wolna od odpowiedzialności) etyczną podporząd
kowanie człowieka wymogom życia zbiorowego) 
i religijną (jako punkt odniesienia i jednocześnie cel). 
Między tymi typami życia nie ma kompromisu, tylko 
alternatywa: albo - albo. W związku z Don Juanem 
interesować nas może stadium e. tetyczne. Tutaj Kier
kegaard wyróżnił dwie postawy życiowe , które okre· 
ś lił mianem bezposredniego i reflek yjnego estety. 
Właśnie ucieleśnienie pierwszego z typów widział w 
Don juanie. awiązując do średniowiecznych legend 
o „górze Wenus", podziemnym imperium zmysłów 
(zwiedził je międz, innymi Tannhauser), duński my
śli cie l potrnktował Don juana jako najpełniejsr.y \\ lÓr 
obywacela tego państwa, w którym „rozbrzmiewa („.) 
pierwotny głos namiętn Jści , gra chuci , dziki hałas 
upojenia, ogarnia wieczne odurzenie". Sen jego ero
tyzmu widział w uwodzeniu, w ·amym tylko akcie 
zdobywania kobiet i tym tłumaczył gigantyczne roz
miar prawdziwie epickiego katalogu Leporella. 
Uwodzicielski kunszt Don juana zasadzał ·ię, zda
niem Kierke aarda, na sile zmy. !owego pożądania, 
skierowanego ku kobietom" w zelkiego stanu, kształ
tu i wieku' . Tej nie dpartej siły, której ulegają wszyst
kie kobiety, nie wyrażają jednak słowa, tylko muzy
ka. 

Życie Don Juana określają zatem czynniki natu
ralne, przede wszystkim biologiczne (libido). Rządzi 
nim pogoń za przyjemnościami i zaspokojenie żądz. 
Związek Mozartowskiego bohatera ze światem nie 
ma w zakz charakteru trwałego, odbiera on rzeczy
' istoś , jako zbiór wartości indyferentnych, nietrwa
łych, z którymi nie warto się wiązać . Prowadzi to do 
negacji wartości transcedentalnych, obiektywnych, 
a w konsekwencji do negacji samego życia , do pełne· 
go od zucia Vanitas. Ponieważ ,.nie znamy dnia ani 
godziny" esteta powinien jak najinten. y\V11iej korzy
stać z uroków ziemskiego byto\ ania. Mozartowski 
wzorzec pojmuje milość wył<1cznie zmysłowo wlaśnie 
po to, by zaspokajając aklualną zachciankę myśleć już 
o następnej przygodzie, by się nie wiązać i w niczym 
nie ograniczać swej wolności. jest to życie terazniej
szością, zmienne i fascynujące, ale bez jakiegokolwiek 
poczucia etyki. 

Rozważaj ąc rozmaite literackie wersje tematu 
Don juana, Kierkegaard z.wrócił uwagę na finałową 
interw ncję posągu Komand ra, doch dząc do wnio
sku, że o ile u Moli ra pozbawiona jest ona głębszego 
uzasadnienia, to u Mozarta otrzymuje motywację 
przede wszystkim e stetyczn ą . K mandor jest "este
tycznie oczywisty i metafi zycznie prawdziwy", ponie
waż -o czym w pomn iałem - żadna ludzka mo nie 
potrafi okiełznać Don Juana, tylko duch. Poza tym 
dowodził autor Ałbo -albo, duch t reprodukcja fy-

cia, a właśnie temu juan nie umie się przeciwstawić , 

jego sposób eg-,;ystencji bowiem okazuje się bezpo
średnio zmysłowy, którego zjawa jest przeciwień
stwem. W opinii Kierkegaarda ta właśnie opera Mo
zarta była ze wszy ·tkich najdoskonalszą, najzupełniej 
splatającą treść filozoficzną i mu-,;ykę w jedną, niero
zerwalną całość. Pisząc o uwerturze charakteryzował 
ją następuj ąco : „Potężna jak myśl boska, jak świat 
pulsujący życiem, wstrząsająca powagą, rozedrgana 
zmysłami, miażdżąca gniewem, porywająca radością 
życia; głucha jak głos wyroczni, wyjąca jak chuć, po
ważnie krocząca w statecznej godności , ruchoma, 
drżąca, tańcząca, poruszona żądz<1''. 

Wydaje się, że użyte tu sformułowania dowodzą -
odwoh1ję się w tym miejscu do terminologii Michała 
Głowi1iskiego [S(J1le odbioru, Kraków 197 · przyp. 
red.] -symbolicznego stylu lektury dzieła. Styl ten za
klada swoistą dwuwymiarowość utworu, przy czym 
„wymiar pierwszy .jest ważny, w miarę jak służy ujaw
nianiu wymiaru drugiego, tego właśnie, który zawie
ra treści istotne" -do nich nalefy dotrzeć i zrozumieć 
je. Postępowanie takie, innymi słowy taki modus lek
tury okazuje się szczególnie uprawniony w przypad
ku dzieł, których komponentem jest muzyka. Ona bo
wiem stwarza praktycznie nieograniczone możliwości 
interpretacyjne (o ile nie ma charakteru ilustracyjne
go). Takim dziełem pozostał dla romantyków Don 
Giovanni; porównywanie go z Faustem przez Kierke
gaarda dowodzi, jak intensywnie tamta epoka odczu
wała kłębowisko namiętności, grę prastarych, demo
nicznych sił, wypełniaj ącą podjęty przez Lorenza da 
Ponte wątek fabularny. D 

(Obszerne fragmenty eseju Stefana Miin ha, 
z „Pamiętnika Teatralnego", 199 , zeszyt H 
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Don Giovanni i Komandor 
Rycma F. G. Kinnlngera z ka.rry ty tułowej pierwszego wydania partytury 
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Z inicjatywy króla 

Zbigniew Raszewski: Włoski teatr operowy w Warszawie powstał z inicjatywy dworu, a przede wszyst
kim samego króla [Stanisława Augusta]. [W omawianych tu latach 1779-1789- przyp. red.] do r. 1786 
prowadzili go na swój rachunek: Bizesti, Francesco Zappa, Fran<;ois Gaillard, a w końcu Lubomirski. 
Król wspierał tych antreprenerów w rozmaity sposób, przede wszystkim pomagając im zatrzymać na 
stale najznakomitszych wirtuozów. Służyły temu prawdziwie królewskie podarki, przeważnie w posta
ci klejnotów. W 1785 r. tenor Marchesini dostał np. od króla klejnoty ogólnej wartości 1100 dukatów. W 
zimie 1786/87 operę włoską prowadził sam Ryx i także korzystał z pomocy króla. Brygida Banti, której 
żaden antreprener nie był w stanie utrzymać, dostała wtedy od króla pensję (1500 dukatów za sezon 
1786/87), wolne mieszkanie i zwrot kosztów podróży (500 dukatów), ponadto klejnoty ogólnej warto
ści 1032 dukatów. 

Tu z kolei warto zaznaczyć, że wydatki na operę włoską były na ogół celowe. Teatr ten za czasów 
stanisławowskich nieraz miewał poziom światowy, a nawet osiągnięcia w skali światowej. Dość wspom
nieć, że właśnie w Warszawie (nie w Petersburgu, jak dotychczas mniemano) odbyła się w 1781 r. świa
towa premiera Sługi panią Paisiella. Dość wspomnieć, że w 1789 r. Warszawa ujrzała Don juana Mo
zarta, w dwa lata po premierze światowej, tzn. praskiej, i to po części w premierowym wykonaniu. 
Przedstawienie warszawskie odbyło się naturalnie w obecności króla, co stwierdza libretto wydruko
wane ;v Warszawie. Osobisty gust króla niezawodnie oddziaływał na . kład repertuaru, a nie był to zły 
gust. Swiadczy o tym fakt , że na gale dworskie dwukrotnie wybrano znakomitą operę Glucka Orfeusz. 

Można by oczywiście zapytać, dlaczego tak energicznie poparł król włoską operę, ale na to odpo
wied ź jest pros ta. Po pierwsze. Nie chciał pozostać w tyle za innymi dworami, które włoską operę wciąż 
jeszcze uważały za nieodzowny atrybut majestatu. Po drugie. Naprawdę rozkoszował się śpiewem w 
języku włoskim (nie zapominajmy, że był wychowankiem teatynów), co dziś zresztą łatwiej zrozumieć 
niż, powiedzmy, dwadzieścia lat temu. Dziś w całej Europie odżywa przecież przekonanie, że językowe 
właściwości librett włoskich są z muzycznymi właściwościami opery buffa i seria złączone w sposób 
organiczny, co sprawia, że nawet opery ·tozarta do librett włoskich, nawet w Niemczech, znów wyko
nuje się dzisiaj po włosku. (Dotyczy to nawetDonjuana, który w oryginale nazywa się, jak wiadomo, Il 
dissoluto punito, osia il Don Giouanni). 

Inna rzecz, że dzisiaj delektowanie się operą włoską w oryginale wcale nam nie przeszkadza de
lektować się polską operą, śpiewaną w naszym własnym języku. Otóż pod tym względem Stanisław 
August miał niewątpliwie inny stosunek do opery niż my. W naszym przekonaniu ję zyk polski powi
nien być nieco inaczej wykorzystany w śpiewie niż wioski, ale w sumie ni gorzej s i ę nadaje do ś pie\vu 
od innych. Taki pogląd nie był jeszcze rozpowszechniony w XVIII w., dopiero torował sobie drogę w 
ówczesnej myśli estetycznej. Bogusławski był właśnie pionierem tej nowej myśli. Król , tak nowoczesny 
póki szło o komedię, okazał się pod tym względem bardziej konserwatywny. Poczynania Bogusławskie
go przyjął z niepokojem, a potem z wyraźną niechęcią. Prawdopodobnie hal się, że Bogusławski nasz 
teatr ośmieszy. 

Był to jednak problem ściś le estetyczny i z patriotyzmem Stanisława Augusta miał niewicie wspól
nego. Patriotyzm króla, gdy chodzi o teatr, jest niepodejrzanej próby. Król popierał teatr włoski , ale 
faworyzował teatr polski. Gdy w omawianych tu latach występowały oba zespoły, niedziele jako dni 
największej frekwencji zawsze mieli Polacy. (Wszystkie przedstawienia odbywały się w tym samym 
gmachu na pl. Krasińskich). Gdy w październiku 1786 r. obradował w Warszawie sejm, grał tylko zespół 
polski. 

(Fragment referatu Zbigniewa Raszewskiego Teatr Narodowy w latach 1779-1789, 
przedruk z książki Teatr Narodouy w dobie O.<wiecenia, 
Księga pamiqtkowa sesji po§więco11ej 200-teciu. Teatru Narodowego, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967) 

Stanisław August z maską. Obraz]. Ch. Lampiego 
(Muzeum Narodowe, Warszawa) 51 



Premiera 
14X 1789 
IL DISSOLUTO PUNITO 
ossia 
li, DON GIOVANNI 

Włoski zespół 
Domenica Guardasoniego 

Teatr Narodowy 
na Placu Krasillskich 

Oryginalna wersja językowa 

Dyrygent 
Gaitano* 
Reżyseria 
Domenico Guardasoni• 

W rolach głównych: 

Don Giovanni 
Luigi Bassi 
Komandor 
Antonio Spezioli* 
Donna Anna 
Caterina Micelłi* 
Don Ottavio 
Antonio Baglioni 
Donna Elvira 
Maria Antonia Spezioli 
Leporello 
Gaetano Campi* 
Masetto 
Antonio Spezioli* 
Zerlina 
Luigia Prosperi-Crespi* 

*przypuszczalnie 

52 

non mounnm w wnnsznwic 

IL D. G I O V A N N L 
F„„.-t •• „ ~ry ,.ft ,...u L , 1 r :_• , r • t , • ~. ·~~~· „J~;.::~ " I "' ~'*~ Ul'rldll P.iM Gr-.4.l.• puu !hr.wt& 

1. o,_, wui. a, ,...,. llił 1" kt ·4 L ,„;tr1 1 • "" 111 ,,... TtwH „.., trrłe łT\IJlr(tll, ,„ P.-t• u dt- !:-te 

:':~,: : :::1::r„'. '" ';.~":„: ~~. „".::, • ---~~,„:~~ .... ~;~~~·~:~ -e: 1· ~11 .e: 
r- t ' łf1 ł'•T ••·.Ul" 1u i.1, ,„, ię , 1tt •, 1 • '• •· 11~ 0 • „~ł _.. .' · ' w 11 • ..,..... • l'I &Iw• 
,t: 1 '" :;;,: b L4 I•' in l,tSo..IW,......,. t•• .lctt. IU ł <ł • : ... rrr~b lt! • • •.• Jfl l lJll • ldl Std .I • I • t r ~. 11 J.p.> 

- ~ of& 

ZACZNIE SIE O GODZINIE 6. 

Fragment afisza pierwszej warszawskiej realizacji ,,Don Giovanniego". 
Zachowany ongiś w zbiorach dyrygenta 
i dyrektora opery warszawskiej Adama Miinchhcimera, 
dziś już niestety nic istnieje 
(Reprodukcja z pisma „Echo Muzyczne i Teatralne", 1884, nr 11) 

Karta tytułowa libretta, 
opublikowanego w Warszawie 
przy okazji premiery polskiej „Don Giovanniego" 
(Reprodukcja z książki H. Fcichta 
Mozart u• Polsce iw przełomie XVll/ i XIX wieku, 
Warszawa, 1956) 

I L 

IS SOLU 
P U IT O. 

IA 

IOVA 
GI O C O 

E A TT I. 

N T A R S I 

A · T A' 

D I 110LO · A , 

VA R S A J A 

Alina Żórawska-Witkowska: Kolejna włoska trupa operowa pojawiła się w Warszawie w maju 1789 r. 
Był to świetny zespół znanego już dobrze w stolicy Domenica Guardasoniego, przybyły do Polski świeżo 
po sukcesach w Pradze. Stanisław August miał dokładne wiadomości o wspaniałych Mozartowskich pre
mierach przygotowanych przez Guardasoniego w Pradze i dlatego już w lipcu 1788 r. zaprosił go do War
szawy, gdzie zapewne omówiono warunki przyszłego kontraktu. Lata 1789-1791, kiedy w teatrze oraz na 
dworze królewskim występowali śpiewacy z zespołu Guardasoniego, należały do najświetniejszych okre
sów w muzycznym życiu stanisławowskiej Warszawy. Do warszawskiej trupy Guardasoniego należeli wów
czas artyści , dla których Mozart napisał swe największe partie operowe: Caterina Micelli (pierwsza wykc.>
nawczyni partii Donny Elviry). n to ni o Baglioni (pierwszy odtwórca partii Don Ottavia), Luigi Bass i (pierw
szy Don Giovanni), a od sierpnia 1790 r. tak.le Felice Ponziani (pierwszy Figaro i Leporello). Ponadto do 
zcspoh1 należeli inni cenieni śpiewacy: Luigia Prosperi-Crespi, Antonia Paccini, Gaetano Campi, Antonia 
Spezioli i Grazia Mi celli (dwie ostatnie odeszły z zespołu wiosną 1790 r.), a od lipca bądź września 1790 r. 
także przybyli z teatrów włoskich Anna Pozzi, Margherita Morigi (zmarła w Warszawie zdaje się w kwiet
niu następnego roku), siostry Carolina, Angiolina i Caterina Parini oraz dwaj słabsi śpiewacy Tommaso 
Carmenini i Giuseppe Tassini. W ostatnich miesiącach działalności zespołu doszedł jeszcze „pierwszy śpie
wak" Bruni-znany już z koncertu łazienkowskiego w roku 1787 -który w tym czasie powracał z Petersbur
ga. Choć wiosną i latem 1790 r. trupa przeżywała kryzys, to celnie pisał Bogusławski, iż była to „ wybornie 
dobrana opera włoska" , która „doskonałych mająca śpiewaków najnowsze wystawiała opery i niewysło
wione sprawiała publiczności zadowolenie". Wśród zaprezentowanych dzieł znajdowały się takie „prze
boje" jak: Axtu; re d 'Onnus Antonia Salieriego, L'arbore di Diana oraz Una cosa rara Vicente Martina 
y Solera, La vergine del sole Domenica Cimarosy, a przede wszystkim Il dissoluto jJunito, ossia Il Don 
Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. 

(Fragment książki Aliny Żórawskiej-Witkowskiej 
Muzyka na dll'orze i w teatrze Stanisława Augusta, 
Zamek Królewski, Warszawa 1995) 

Karyna Wierzbicka-Michalska: Domenico Guardasoni znajdował się, jak wiadomo, w kręgu kultu
ry muzycznej Wiednia. Dlatego w Warszawie, tak jak poprzednio w Pradze, pojawiły się na scenie okla
skiwane w Burgtheatrze opery Glucka, Paisiella, Martina y Solera, Salieriego i Cimarosy. Niektóre 
z tych oper publiczność warszawska już znała. („.) Guardasoni, pełen inicjatywy kierownik opery pra
skiej , zaprezentował również i w Warszawie szereg nowości operowych. Do takich należała przede wszyst
kim grana już przez jego aktorów w Pradze opera Mozarta Don Giovanni. Wystawiono ją na jesieni 
1789 r. W tym samym roku grano Don Giovanniego w Mannheimie, Hamburgu i Frankfurcie, w r. 1791 
w Berlinie, a dopiero w 1805 r. w Paryżu i w 1812 r. w Londynie. Obsada warszawska tej opery różniła 
się od prapremierowej . W roli Elviry granej tam przez Catcrinę Micelli wystąpiła Antonia Spezioli. Nie 
wiemy, dlaczego signora Spezioli przyjęła tę rolę po swej siostrze. Być może, Micelłi bawiła w Polsce 
jedynie w charakterze przyjaciółki Guardasonicgo, bo nazwisko jej nie figuruje na żadnym ze znanych 
nam afiszów. Nie wykluczone jednak, że świetna śpiewaczka obsadziła rolę Donny Anny, kreowaną 
w Pradze przez tamtejszą primadonnę, Teresę Saporiti. Perfidną Zerliną była w Pradze ulubienica tam
tejszej publiczności , Caterina Bondini. Nic wykluczone, że w Warszawie wystąpiła w tej roli pani Cres
pi. Don Giovanniego grał z pewnością, tak samo jak w Pradze, Luigi Bassi. Nie mamy natomiast infor
macji o aktorach kreujących Komandora i Leporella. W spektaklu praskim Komandorem był Giuseppe 
Lolli, który do Warszawy nie przyjechał , a Leporellem - Felice Ponziani. Ponziani przybył do warszaw
skiej trupy Guardasoniego dopiero latem 1790 r. Zapewne śpiewacy z warszawskiej trupy Guardaso
niego byli słabsi od praskich, gdyż „antreprener za rzecz potrzebną osądził niektóre w ariach porobić 
odmiany, aby tę operę uczynić przyjemniejszą" . Ponieważ opera była wystarczająco „przyjemna" w Pra
dze, owe „odmiany" wprowadzały na pewno ułatwienia do partii pisanych z myślą o śpiewakach dyspo
nujących lepszym głosem. 

(Fragment książki Karyny Wierzbickiej-Michalskiej 
Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w X VIII wieku, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975) 
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Wnętrze Teatru Narodowego na Placu Krasińskich, 
gdzie odbyła się polska premiera „Don Giovanniego"; 
w loży na pierwszym piętrze (druga od sceny) widać króla Stanisława Augusta. 
Obraz nieznanego malarza (Muzeum Teatralne, Warszawa) 
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Luigi Bassi, pierwszy wykonawca 
roli Don Giovanniego 
w Pradze i w Warszawie. 
Miedzioryt Theonerta 
(Reprodukcja z ks iążki O. Biego 
Die Oper, Berlin 1923) 

Teatr Narodowy 
na Placu Krasińskich. 
Akwarela Z. Vogla 
(Muzeum Narodowe, Warszawa) 

li 
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Premiera 
24IV 1805 
DON JUAN 
od er 
DER STEINERNE GAST 

Niemiecki zespół 
Wojciecha Bogusławskiego 

Teatr 
w Pałacu Radziwillowskim* 

Niemiecka wersja językowa* 

Dyrygent 
Józef Elsner* 
Reżyseria 
Wojciech Bogusławski* 

W rolach głównych: 
Don Juan (Don Giovanni) 
Ferdinand A. Wurm 
Komandor 
? 
Donna Anna 
Karolina Elsner* 
Don Ottavio 
Pan Goldammer* 
Donna Elvira 
Zofia Petrasch* 
Leporello 
Karl Burghauser 
Masetto 
Pan Franz* 
Zerlina 
PaniVuper* 

*przypuszczalnie 
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Afisz przedstawienia z 2-ł kwietnia 1805 r. 
w wykonaniu niemieckiego zespołu Wojciecha Bogusławs ki ego 
(Reprodukcja z ncgaty' u Instytutu Sztuki PAN) 

Wojciech Bogusławski 
Litografia] Sonntaga 

... -... ---

Eugeniusz Szwankowski: Dużo wysiłków kosztowała Bogusławskiego walka z niemieckim aktorem 
i antreprenerem Dobbelinem, który dotychczas konkurował z Bogusławskim w Kaliszu i Poznaniu, a w 
1804 r. postanowił szukać dochodów ze swymi aktorami w Warszawie. Bogusławski organizuje własną 
trupę aktorów, a właściwie śpiewaków niemieckich. Wreszcie godzi się z Dobbelinem, włącza go na 
miesiąc do swojej antrepryzy i osadza w drugiej, mniejszej sali teatralnej w Pałacu Radziwiłłów na Kra
kowskim Przedmieściu. Widać w tym posunięciu Bogusławskiego chęć pogodzenia się z rządem prus
kim przy jednoczesnym utrąceniu konkurenta oraz przejęcia jego zysków w Warszawie na swój rachu
nek. Antreprener polski okazał się lepszym taktykiem. Sarn Dóbbelin był dobrym aktorem komicznym 
[„ .]. Po jego wyjeździe Bogusławski otwiera w teatrze na Krakowskim sezon śpiewaków niemieckich 
zorganizowanych przez siebie. Dekoracji dostarczył teatr polski. 

(Fragment ks i ążk i Eugeniusza Szwankowski ·go, 
'l(?afr Wojcieclw Rogustaw 'kiego w latach 1799-1811. 
Zakład Narod owy im. Ossoli1\skich. Wrocław 195<tJ 

Wojciech Bogusławski : \Vlaśnie w tym czasie rrnowa o roku 1804 - przyp. red.l znajdowało si we 
Wrocławiu i we Frankfurcie nad Odrą kilku niemieckich artystów z dawnej mojej antrepryzy we Lwo
wie, którzy przez przychylność często pisywali do mnie. Tym poi cilem zebranie mi , jak n ajprędzej być 
moglo, zupetnej kompanii niemieckiej, a osobliwiej opery komiczne wystawiać mogącej . Pamic:tne im 
starania moj, o pomyślne ich powodzenie we Lwowie, tym razem odwdzięczonymi zostały.jeszcze nie 
wyj echałem był z Kali. za, kiedy już odebrałem od nich spisy zakontraktowanych dla mnie artystów, 
którzy na początku października wszy cy obowiązali się stanąć w Warszawie . 

(Fragment k iążk.J Wojciecha Bogusławskiego 
Dzieje lenlru arodo111ego, 
Wydawnictwa Art y~tyczne i Filmowe, Warszawa 1965. 
wydanie fotooffsetO\\e z e!(zemplarza z 1820 r.) 

Zbigniew Raszewski: 3 Listopa
da 1804 r. zaczął swoje występy 
[w Warszawie -przyp. red. ] teatr 
niemiecki pod dyrekc j ą Bogu
sławskiego . Grał on początkowo 
w obu gmachach, w dni nie zajęte 
przez Polakó'i . Działał w War
szawie bez mała dwa lata, z krót
ką przerwą w jesi •ni 1805 r. ie 
ulega w, tpliwości , że był to dobry 
teatr. Jego zespól skladal się z 18 
osób, zarazem aktorów i śpiewa
ków operowych. W repertuarze 
miał liczne utwory Sch iUera m.in. 
Zbójcóu. ( ... ) i trzy tragedie nie 
grane jeszcze pop lsku: Sprzysię
żenie Fiesca w Genui Marlę Stu
art i Narzeczonq z Mess)'lt)J. W 
repertuarze operowym by'! Za· 
czarowa1lJ 1flet i Don juan Mo
z~rta(na polskich scenach jeszcze 
me grany). 

(Fragment k iąik! 
Zbign iewa Raszewskiego 
/Joguslawski, 
Państwowy Instytut Wydawnic-zy, 
Warszawa 19 2) 

J zef Eis n r 
Li tografia nieznanego autora 
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Premiera 
7 III 1817 

DON JUAN 

Premiera 
polskiej wersji jt;'zykowej 

Teatr Narodowy 
na Placu Krasi11skich 

Przekład libretta 
Kazimierz Brodziński 

Dyrygent 
Karol Kurpiński* 

Reżyseria 
Ludwik A. Dmuszewski* 

W rolach głównych : 

Don Juan (Don Giovanni) 
Ludwik A. Dmuszewski 
Komandor 
Ignacy Werowski 
Donna Anna 
Karolina Elsner 
Don Ottavio 
Walenty Kratzer 
Donna Elvira 
Katarzyna Aszperger 
Leporello 
Jan Szczurowski 
Masetto 
Bonawentura Kudłicz 
Zerlina 
Konstancja Dmuszewska 

*przypuszczalnie 
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Ludwik A. Dmuszewski, 
pierwszy polski wykonawca 

roli Don Giovanniego. 
Akwarela A. Orłowskiego 

(Muzeum Teatralne, Warszawa) 

non mounnm UJ rnnnsznrnic 

Konstancja Dmuszewska, 
pierwsza polska 
wykonawczyni roli Zerliny. 
Litografia ]. Sonntaga (fragment) 

Fragment relacji 
„Gazety Warszawskiej"" 

z 15 marca 1817 r. 

Jan Szcw rowski, pi rwszy polski 
wykonawca roli Leporella. 
Obraz S. Marsza łk i wicza, I 20 
(Muzeum Teatraln , arszawa) 

Z WARSZAWY DNIA ,:; MARCA 1817 ROKU W SOllOTf;. 

D .m Juan, Mozarta. 
Obi"A_oa na b~ntoti! Par.i Efoierowey O. 

pera ta, he:ir.ych zw!biła 11łuchaczów, co 
ró,rn:e pnychyl.iości dla Aktorki, iak oie
k~wOŚLi dla muiyki Jlfo.arta prrypi~aó na
lny. ~ez~hk.o dzieło to w •'gólnciici słabe 
na słucha.cuch sprawiło wuie.cie. Tre8ć 

Opery ( b.:> nie trzeba zapomnieć, ie większa 
cręśo ludzi bard1iey pat~zy nii. ałach a) tr~i~ 
Opery ni.o nie ma pooi~gaiąoego. Cudow11s 
oiJ"ienie posągu, które c1ły w~z:eł utaki 
stanowi, u nadto ie~t opoznione. Wleką 'liit 
w długim cią.gu ile p'lwi1p:ane i ozcu! 'W u. 
kład1ie liceoy. Stanowcza nawet rotmowa 
bohatyra Z poe~gitim pr:et eamc długość O• 

ałabiona. Nie powinien duch rozprawi•ó, 
a tern bard1iey w długie śpiewy eii: 1'd11w1ó. 
Puą 1i~ zmysły w nadpnyrodr.onych odro:
twiaiąeych ziawieniach, 1111 dla utrzymania. 
tego gatunk_u wraień, powaine tylko i kr6. 
tkie powinny bydi dachów u~adnienia. 
Lep!ey ei4 udał deszcz o~niowy na końo11 
widowisk.a, i i.ało„1ć naleiy, ie wi~cey po. 
dribnych widoków Opera h. r:.ie wyetaw'.ł&., 

Co do mu1yki, ieieli pr&wda, ie nay. 
pro11tsu :a: dawnyoh 02er Wbek.ieh na po. 
wtaruniu !;)'llkuie i lepit1:; ieet ierozamiaaą_ 
i lei wi ęcey ieuor.e nowey szk·. ły dzieh, „' 
mi1no wici e Mo:rn1·ta, podo1nego po trxeba. 
i11 obez:ns!li !l : Dodać it'BZci:e moi.na, ie s 
wielorak~t h C.1ieł iego, Don. Juan ie11t n.1y
głębuy " 11 wem obi~ciu, a ut em naynie. 
zro1umi1lszy dla 6wieio pr:.pt~pai \oyoh 
i: wł91zcr.a niemuzykalnych ałuohac:i:ó w. -
Co do txek.uoyi , ch ętnie pr:tyznam y , ie n:u 
i~c na 'llłz gl • dtie 1: i edney strony ni ~ 1111iern\ 
tru '.ł ność k ompozycyi , :a: drugi~y mal~ wpra. 
"'~ nu:a:ych artyatów, wyst awien ie Don Ju Q.• 
na, do ri:ędu uoięśliwuych u1iłowań. soe. 
ny na!r.ey n&lt1i.y. 

X. 
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Wznowienie 
8XII1822 

DON JUAN 

Teatr Narodowy 
na Placu Krasi11skich 

Przekład libretta 
Kazimirrz Brodziński 

Dyrygent 
Karol Kurpiński 
Reżyseria 
Ludwik A. Dmuszewski* 

W rolach głównych: 
Don Juan (Don Giovanni) 
Filip Wejnert · 

Komandor 
Karoljastrzębski 

Donna Anna 
Katarzyna Aszperger 
Don Ottavio 
Józef Polkowski 
Donna Elvira 
Eleonora Stefani 
Leporello 
Jan Szczurowski 
Masetto 
józefDamse 
Zerlina 
Zofia Kurpińska 

*przypuszczalnie 
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Karol Kurpi1iski, dyrygent, kompozytor, a P.óźni.cj także. wielolet~i dyrektor 
opery w Teatrze i'iarodowym na Placu Kras111sk1ch 1w1eatrze W1elk1m. 
Litografia M. Fajansa 
(Reprodukcja \I Archiwum TW) 

Katarzyna A~zperge r 
pierwsza polska wykonawczyni 

roli Donny Eh·iry w 1817 r. 
W 1822 r. kreowała ona 

rolG Donny Anny. 
Litografia J. Sonntaga (fragment) 

·------
7. Wr\R~ZAWY DNIA 10 GRVD1 "!:\ 18:.u H.OK L WE WTOR LK . 

TĘATR ?4RODOW X. 
B (ncfi• )Pn.ni Auperg orov. ey . 

D \) " J A "' · 
~ -1 ni e:mier!t lne i " o r y i• iim2u, k1 Ó• 

r• nie 21gin~ , rlopó ki l ) ll;o uczuc ie p r • · 
" dzi wt y p i ~kno>c i ciywi1 <i n u nie prnsl•· 
nir. D l u1;0 rn •wcy muzJk i ;cieu!i 1i~ ,,. 
" ydu1iu spr•v.i . dli ·"· e~o r.; du, ktora z O pe r, 
r. •J"'i ~ c • y F Z} n i sln M o,a 1/o y,•i sfa"Y· 
D•i Ś upowazecbn icn~ ieH o pini i ~ , ii Flfl 
Czan~o ~ ,~: \' .::. ki , Dll' !i wo; a . poit cł ~· nc2n pit), no · 
fr i, zrl • ie ei~ b y d~ ~ ·~t u uoi•} <) m , le cz; u
st~pu i e D on )11 Mi uwi, c.> eł':' v. ielko, ci m y· 
iii i !! zcz rś liw o ~ i w ich o <l cJenio \•t.111 iu. W 
u l~onei:iiu. i• i;o , olr: u ł !rfozn l't n ot1'Y "PO· 
rub myśle11ia i' czvcis' "obie tylk~ . v1ła>ci· 
y,y. le i. li bowiem z.1 ~:n ~ l a ''i t lti o i w'p•· 
riial e oJi „ozy, n•d r.wycz>yoo; ć ich· ud erz• 
nas, no-Ko ~ ~ zndz.i..,,.i;i, moc wyrai en ia ur.o
, ; i zachwyca, c•! o ,;ć i ukońcunie , potj
c:zeni~ poiedyncz.ych czę~ci, :5tosu.cek ich 
pomi echy sob'); słowem, 1'ny,t1'o okozuie 
mi>lr~owsk'! sztuk ~ , i ledwo ie nie n•pro· 
V11clu na t~ u"ag~, iakoby Mozart odkry ł 
to .... n" lurze, .co ana prztd wszytitki~mi u
krvwny, iemu tylko obiav:il•. W odm•lo
~ a"ni11 nn7li~tności nn<l ll ic ich $tH ~Żynon1 si
l~, któ ra ie ci.11!:1 • \nru.za, ' m i a ły oii r ot, 
k.t6ry n1!1n.,ln0Ec i~ pocicii;• i zai ew ;ilA, a 
wttnczaB n ;.'l ,„ tt, kit dy rimiernamy, :l e za
poł ief;O ust•ł iui. rnpelnit; itden poci~g, 
na nowo cały oi.yV<io obraz, i wzbudza n•· 
przemian w sei·cu n ai n:.m ! Ż•l, miłe„;~ i 
zemst~. Sluszme. prawd21w1 ulrzymu•'l zo•· 
"9cy, ie.w mi•.r'; upoy,. s zechnie~1ia n 1u1jki_, 
lttuziei "' miarę iey poet~pu 1 ksz,tałc•rn1a 
ii ~ , dzida Mo::.aria cor1z więrey podcb1 ć 
•i ~ . b •; d11, a >v.i•t ·cały zawsz< pu,,.ie w nieb 
no"'• odkr)ie pi~l< n o:h: i. Dzi; n•wet,· .w c1-
hy F'r>ncyi i !'li•mca,cb uwielbi>i•i pnyie
Jrin'I · Ro„ir.i<KO śpiev,ność, luz . "11zmw1» 
i~c, cltitł;i n ir;mitt'l rlnq; o i>l.v=a ,·ta; dzt· 
91-j'ł h jł(. ic.h ~lt:lk~ ś ci i !iI.lllCe • . - YVinni
~my "dzi~czoość l'ani . .A1zporr;au·ey, 7" 

a:icz~:.Ii w y ,..ybór Opery, J.t ór'l na n·6) 
,.,.pta\'liła .(S emfo; winnilrny "d'.-i~cw o ~c 
l'~nu . .l'.Jop.iń,J.;icmu. 1 -.:a staranne iey V. )U• 

c zen1e; ci bo"· iem, kt6ny j, rl~ c u groni. 
~ ~ mi e li ~p osobno §ć po r ó wńonia na9H~o Te,. 
lru z o lic p11 , ,3nii odd1i'l rnu sprawiedli. 
wo; ć , ie pomimo odrr.i•n i prz ech od.iw n"Y· 
ro z li cznieys1ych , przy:lpi eszenie gry było 
v.hśc i,\e, stłumienie gło•u pnp.woite, 1 

muzyka 2l'W !1e pełna i zgodn a . Czuli to 
pr1wdzi"i miło ,nicy muzyki, a !~częlliwe 
orlrl~n ie fin1łu pierwszego a> tu, 2ap e'l'>c1 
i<aid•!;'O htwo f r, .Jwnal o , il„ v.rn a \>ianie 
do'l\ny d i Oper m 0 Żt1 bp i i poil).d•mtxn, ieieli 
te p orlobnie V<yuc2 cm rn1i ]1~d'!. J•d•n tylko 
terz•t·"' kc1\cu pier.wsngo aktu nie udał s i ~ , 
moie dl.11 zb)t pr~di<iego tempa, mo:i.e lei., 
ie ;riew nie JJył zgo dny z muzyką. Mil• 
to Ucll} bi~.nie przy. drugićm ,.,·yuawirniu tey 
Op«·y, łatwo. spro,to'V!'anem L) dl. moi~. 

'I'> luit P•ni A•z)!trgtrowty, Pina s~c::.u· 
ro w,ski<go i Prnny Str/ani, pod1ie ,po· 
! ohność do przyz11ania im z.1sluionych po· 
c hwał, iui to xi r zez wzglljd ne oddanie 'll' S•)'· 
!tkicb śpie\'I Ó'l'I z. y;bściwą czystoś ci'!, iui to 
pr;r.c3 dukł.dce zgł~Lienie gry. P.olę Don 
Juana, choci•Ż z ..,.·i el u w2i;l~d6w trudr:~, 
v.ystav.ił nam Pan l'Y~ine1t starnrmie. Mło· 
<ly. ten artpta · coraz więc<y przekcnyw•, 
ie przez ci:)głe upatrywanie si~ na dobre 
\nory (na. iakich nie zbj'WA nasurnu 1'e•· 
trot1i), można się wi•le przyłożyć do uks1t1ł· 
cenia \'\łas!lych zd~ lndci. l'an Poli<owFki, 
p ny d~ld1dnym śpiewir., zaczyna lrnnp!AĆ 
:t udzidonych mU U\{··~, R p1uz zoliżeni8 
g r y swoi•y co1·u db wie,ks:uy Jlatur1lno
~ci,. ulYl'ie1·dz1 t~ praw de,, „ ie tbc11cemu 
nie ma!z oic truda•go. „ Pin J,:utrzfO>ki. 
w roli Kom•nddra l\r•ł dobne, a co · v1ię· 
!.:a:ta występui~. c w Operze, nie raził. n i< · 
szego ucb•. Choci•i wimiiśmy pochwalić 
pi r, knc 11silow~nin l'•na Dnr,,, cgo, ( k lury 
witle mieysc ucz ~ ;Jiv.ie odd1ł), nie moie• 
my itdn•k t•y pomin~Ć uv:11\i, ie r;dzia 
tylko pnysada 22ymuie rnirysce kQmiczna· 
ści 1 tam nie może bydź. dobrego złudzenia. 

J"!, ...... . 

Relacja „Gazety Warszawskiej" 
z JO grudnia 1822 r. 
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Premiera 
2V1847 
DON JUAN 

Teatr Wielki 

Polska wersja językowa 

Przekład libretta 
Kazimierz Brodzi11ski 

Dyrygent 
Tomasz Nidecki 
Reżyseria 
Jan Jasiński 
Scenografia 
Antoni Sacchetti 

W rolach głównych : 

Don Juan (Don Giovanni) 
Wilhelm Troschel 
Komandor 
Karoljastrzębski 

Donna Anna 
Ludwika Rywacka 
Don Ottavio 
Emanuel Kleczyński 
Donna Elvira 
Paulina Rivoli 
t eporello 
Alojzy Stolpe 
Masctto 
Aleksander Korzeniowski 
Zerlina 
Honorata Hoffman 

Przedstawienie 
wznawiano w latach: 1858, 
1866 (w reżyse rii 
Leopolda Matuszyńskiego), 
1882 (pod dyrekcją 
Jana Quattriniego ). 
1895 (pod dyrckcj ~\ 
Cezara Tromhinicgo). 
_ icktórc wykonania 
odbywały si· w oryginalnej 
wersji j ęzykowej 
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Warszawski afisz wznowieniowy .. Don Giovanniego" 
z 10 maja 1895 r. ( uzcum Teatralne, Warsrnwa) 

\lauia Battisti ni 
w roli Don Giovanniego 
na scenic warszawskiej. 

FotografiaJ. Mieczkowskiego 
(Archiwum TW) 

Premiera 
10I1907 
DON JUAN 

Teatr Wiciki 

Polska wersja językowa 

Przekład libretta 
Kazimierz BrodziI1ski 

Dyrygent 
Vittorio Podesti 
Reżyseria 
Józef Chodakowski 
Scenografia 
Antoni Sacchetti* 

W rolach głównych: 
Don Juan (Don Giovanni) 
Wiktor Grąbczewski 
Komandor 
Stanisław Tarnawski 
Donna Anna 
Henryka Mroczkowska 
Don Ottavio 
Mikołaj Lewicki 
Donna Elvira 
Maria Bogucka 
Leporello 
Adam Ostrowski 
Masetto 
Hilary Dyliński 
Zerlina 
Maria Tracikiewicz 

*prawdopodobnie 
wykorzystano dekoracje 
z poprzedniej inscenizacji 

Regina Pacini i Mattia Battistini 
jako Zerlina i Don Giovanni 

na scenie warszawskiej. 
Fotografia). Mieczkowskiego 

(Muzeum Teatralne, Warszawa) 

Mattia Battistini w roli Don Giovanniego na scenie warszawskiej. 
fotografia z autografem artysty (Muzeum Teatralne, Warszawa) 
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Premiera 
3IV1925 
DON JUAN 

Teatr Wielki 

Polska wersja ji:zykowa 

Przekład 
Ignacy Ziólkowski 

Dyrygent 
Adam Dołżycki 
Reżyseria 
Franci zek Freszeł 
Scenografia 
Wincenty Drabik 
Ch reografia 
Piotr Zajlich 

W rolach głównych: 

Don juan (Don Giovanni) 
Wacław Brzeziński 

Komandor 
RomanWraga 
Donna Alma 
Helena Zboińska-Rusi.kowska 
Don Ottavio 
Adam Dobosz 
Donna Ełvira 
Adelina Czapska 
Leporelł > 
Aleksander \lichałowski 
Maset to 
Z)gmunt Tokarski 
Zerlina 
Ma~·lda Polińska-Lewicka 
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llt•lena Zboi11ska-Ruszkowska 
w roli Donny Ann . 

fotografia 
(Muzeum Teatralne. Warszawa) 
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TEATR WIELKI 
- 0„C•• l!l lUi°lłA 

Afisz premierowy 
z 3 kwietnia 1925 r. 
(Muzeum Teatralne, Warszawa) 

Sceny z warszawskiej inscenizacji, 
zreali.zowanej w 1925 r. 

fotografie 
(Muzeum Teatralne, Warszawa) 
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Premiera 
22I1958 
DON JUAN 

Teatr Wielki 

Polska wersja językowa 

Przekład libretta 
Krystyna Konopacka 
i Ludwik Rene 

Dyrygent 
Peter Mura 
Inscenizacja i reżyseria 
Wiktor Bregy 
Inscenizacja plastyczna 
Andrzej Pronaszko 
Choreografia 
Stanisław Miszczyk 

W rolach głównych: 
Don Juan (Don Giovanni) 
Jerzy Kulesza 
Komandor 
Kazimierz Walter 
Donna Anna 
Alina Bolechowska 
Don Ottavio 
Jerzy Orłowski 
Donna Elvira 
Alicja Dankowska 
Leporello 
Edmund Kossowski 
Masetto 
Władysław Skoraczewski 
Zerlina 
Jadwiga Dzikówna 

U góry: 
Scena zbiorowa z I aktu 

Obok: 
Jadwiga Dzikówna i Jerzy Kulesza 

jako Zerlina i Don Giovanni 

Na stronie następnej: 
Alina Bolechowska,Jerzy Orlowski 
i Alicja Dankowska w rolch Donny 
Anny, Don Ottavia i Donny Ełviry 
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Fotografie E. Hartwiga 
(Archiwum TW) 
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Premiera 
25I1976 
DON GIOVANNI 

Teatr Wielki 

Oryginalna wersja językowa 

Dyrygent 
Jacek Kaspszyk 
Reżyseria 
Maciej Prus 
Scenografia 
Zofia Wierchowicz 
Kierownictwo chóru 
Henryk Wojnarowski 
Kompozycja ruchu 
Witold Gruca 

W rolach głównych: 

Don Giovanni 
Leonard A. Mróz 
Komandor 
Edmund Kossowski 
Donna Anna 
Bożena Betley-Sieradzka 
Don Ottavio 
Kazimierz Pustelak 
Donna Ełvira 
Hanna Lisowska 
Leporello 
Krzysztof Sitarski 
Masetto 
Władysław Jurek 
Zerłina 
Urszula Trawińska-Moroz 
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Obok: 

Bożena Betłey-Sieradzka 
i Kazimierz Pustelak 

jako Donna Anna i Don Ottavio 

Hanna Lisowska 
w roli Donny Ełviry 

Urszula Trawińska-Moroz 
i Władysław Jurek 

jako Zerłina i Masetto 

Na stronie następnej : 
Leonard A. Mróz 

w roli Don Giovanniego 

Fot.KAW 
(Archiwum TW) 

non mounnm UJ wnnsznw1c 
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JACEK KASPSZYK 
Dyrygent. Studiował dyrygenturę, teorię muzyki i kompozycję w warsza
wskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w 1975 r. Tego samego roku 
zadebiutował w stołecznym Teatrze Wielkim, przygotowując Don Giovan
niego Mozarta. Od 1976 r. przez dwa sezony współpracował gościnnie jako 
pierwszy dyrygent w Deutsche Oper am Rhein w Diisseldorfie. W 19 7 r. 
zdobył III nagrodę w prestiżowym konkursie Herberta von Karajana w Ber
linie. Rok później debiutował w Filharmonii Berlińskiej i po raz pierwszy 
wystąpił w Nowym Jorku. W 1978 r. został mianowany głównym dyrygen
tem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a w 1980 r. - jej dy
rektorem. Razem z WOSPR-em odbył kilka europejskich tournće. Podczas 
jednego z nich zadebiutował w londyńskiej Royal Festival Hall. 

W 1982 r. wyjechał do Londynu, gdzie dyrygował tamtejszą Philhar
monia Orchestra. W rok później zadebiutował z Radio's Wren Orchestra of 
London, a następnie został jej głównym dyrygentem. Od tego czasu regu
larnie współpracuje z: Philharmonia Orchestra, London Symphony Orche
stra, Royal Philharmonic i London Philharmonic, a także z regionalnymi 
orkiestrami brytyjskimi, takimi, jak: Orkiestra Halle, Scottish National Or
chestra, BBC Scottish Orchestra, BBC Wclsh Orchestra (z którą wystąpił po 
raz pierwszy podczas promenadowego koncertu im. Henry'ego Wood'a), 
Royal Liverpool Philharmonic, Bournemouth Symphony, Ulster Orchestra 
i English Sinfonia, gdzie w 1992 r. otrzymał stanowisko głównego gościn
nego dyrygenta. Dyrygował wieloma zespołami europejskimi: Orkiestrą 
Radia Bawarskiego, Orkiestrą Radia Berlińskiego, Francuską Orkiestrą Na
rodową, Orkiestrą La Scali w Mediolanie, Symfonią Wiedeńską, a także or
kiestrami filharmonicznymi w Berlinie, Oslo, Pradze, Rotterdamie, Sztok
holmie i Stuttgarcie oraz Cham ber Orchestra of Europe, z którą odbył dłu
gie tournee po Australii. W latach 1991-95 był głównym dyrygentem i dy
rektorem muzycznym North Netherlands Orchestra. Pracował z amerykań
skimi orkiestrami w: San Diego, Cincinnati, Detroit, Calgary i Winnipeg. 
Odbył tournće z Orkiestrą Symfoniczną Yomiuri, był zapraszany przez To
kyo Philharmonic Orchestra, Filharmonię w Hong Kongu i New Zealand 
Symphony Orchestra. 

Ma w swoim dorobku wiele produkcji operowych: Straszny dwór 
Moniuszki w Operze w Detroit (1982), Sen nocy letniej Brittena (1983) 
i Siedem grzechów głównych Weilla w Opera de Lyon ( 1987), Eugeniu
sza Oniegina Czajkowskiego w Operze w Bordeaux (1985), Zaczarowa
ny flet Mozarta w Opera Comique w Paryżu (1986) i w Operze w Sztokhol
mie (1988), Zemstę nietoperza Johanna Straussa w Operze Szkockiej 
(1988), Holendm tuk1cw Wagnera w Opera North Leeds (1989) oraz Cy
rulika sewilskiego Rossiniego w English National Opera (1992). 

W 1995 r. powrócił do Warszawy, aby poprowadzić na naszej scenie 
dwa przedstawienia Traviaty Verdiego, a w 1997 r. zrealizować Kawalera 
srebrnej róży Richarda Straussa. Występuje regularnie z Filharmonią Na
rodową, gdzie w 1996 r. został pierwszym gościnnym dyrygentem. Pracu
je również z orkiestrą Sinfonia Varsovia -ostatnio występował z nią pod
czas prestiżowego Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Łączy 
go też bliska współpraca z Warszawską Operą Kameralną i ze związaną 
z nią Warszawską Orkiestrą Symfoniczną, która powstała w 1996 r„ a specja
lizuje się w wykonywaniu muzyki polskiej. 

Nagrywał płyty dla szeregu wytwórni fonograficznych. Wśród nich 
znajduje się pierwsze włoskie nagranie całości Jl Signor Bru.schi:no Rossi
niego z Warszawską Operą Kameralną Concerto Lugubre Bairda z WO
SPR-em uhonorowane zostało Nagrodą Edisona. Jego nagranie poematów 
symfonicznych Karłowicza otrzymało Fryderyka '98 za najlepsze nagranie 
roku. Ponadto dokonał wielu nagrań z czołowymi orkiestrami londyński
mi dla wytwórni Collins Classics. 

We wrześniu 1998 r. został mianowany dyrektorem artystycznym 
i muzycznym Teatru Wielkiego -Opery arodowej w Warszawie. 
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MAREK WEISS-GRZESIŃSKI 
Reżyser teatralny i operowy. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim ( 1974) i reżyserię w warszawskiej PWST (1979). Debiutował 
realizacją dramatu Szekspira Troilus i Kres,,:yda w Teatrze Narodowym. 

Jako dyrektor Teatru Muzycznego w Słupsku ( 1978-81) z grupą mło
dych aktorów zrealizował kilka inscenizacji dramatów Szekspira. Stypen
dium British Institute w Warszawie umożliwiło mu podjęcie studiów 
szekspirowskich w Wielkiej Brytanii. Ich efektem była głośna realizacja 
Hamleta. W 1981 r. zrealizował w Państwowej Operze we Wrocławiu pra
premierę opery Zbigniewa Rudzińskiego Manekiny, która prezentowana 
była w tym samym roku przez wrocławski zespól na Festiwalu w Rennes 
oraz na Festiwalu Narodów w Sofii (1982), a także w Tel Avivie, Hajfie 
i Jerozolimie (1983). 

W latach 1982-88 i 1992-95 był głównym reżyserem Teatru Wielkie
go w Warszawie. Zrealizował na tej scenie kilkanaście oper, prezentowa
nych przez nasz zespół również za granicą. Znalazły się wśród nich: 
Fidelio Beethovena, Wozzek Berga, lucjaz Lammermooru Donizettiego, 
Straszny dwór Moniuszki, Turandot Pucciniego, Manekiny Rudzińskiego, 
Aida, Macbeth, Traviata i Nabucco Verdiego, Mistrz i Małgorzata Ku na
da, Bramy raju Joanny Bruzdowicz, Dama pikowa Czajkowskiego, Salo
me Richarda Straussa, Raj utracony Pendereckiego, a ostatnio Don 
Giovanni Mozarta. 

Od 1989 r. pełnił przez dwa sezony funkcję dyrektora artystycznego 
Teatru Północnego w Warszawie. W 1991 r. powrócił do opery i zrealizo
wał m. in. dwie głośne inscenizacje w Teatrze Wielkim w Łodzi: Diabły 
z Loudun Pendereckiego i Don Giovanniego Mozarta. 

Często zapraszany był jako reżyser przez teatry zagraniczne. Zreali
zował Trubadura Verdiego w Sofii, Wielkość i upadek miasta Mahagon
ny Brechta i Weilla w Tel Avivie, Nabucca Verdiego w Istambule, Króla 
Rogera Szymanowskiego w Buffalo i Detroit, Traviatę Verdiego i Łucję 
z Lammermooru Donizettiego w Seulu. 

Od stycznia 1995 r. jest dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego 
w Poznaniu, gdzie przygotował światową premierę Elektry Theodorakisa 
oraz \\)'Stawił Borysa Godunowa, C)'rulika sewilskiego, Czarodziejski 
flet, Nabucca , Toskę, Wesele Figara oraz Diabły z Loudun Pendereckie
go. 
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ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI 
Scenograf, malarz i pedagog. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (1959) i Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (1962). 

Debiutował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 
projektując scenografię do dramatu Horsztyński Słowackiego. 

W 1961 r. zdobył drugą nagrodę na Biennale Sztuki w Paryżu za 
projekt dekoracji do Hamleta ,_ a w rok później rozpoczął współpracę 
z warszawską sceną operową (Swięto wiosny Strawińskiego , Syn mar
notraumy Debussy' ego, judith Honeggera). 

W 1966 r. otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia i Złote Medale 
na Biennale Scenografii w Nowym Sadzie i na Praskim Quadriennale, 
a także nominację na stanowisko głównego scenografa Teatru Wiel
kiego w Warszawie. 

W tym czasie rozpoczęła się jego wielka międzynarodowa karie
ra. Pierwsze znaczące realizacje zagraniczne artysty to: Samson i Dalila 
Saint-Saensa (Opera w Kolonii, 1968) oraz opery Richarda Straussa: 
Salome (Covent Garden, 1970) i Elektra (Opera Hamburska, 1973, 
Opera Paryska, 1974). 

Poza wieloma znakomitymi realizacjami na scenie Teatru Wiei· 
kiego oraz innych polskich teatrów operowych i dramatycznych .był 
autorem scenografii w renomowanych teatrach świata, w Amsterdamie, 
Ankarze, Atenach, Barcelonie, Berlinie, Bonn, Buenos Aires, Buffalo, 
Detroit, Dortmundzie, Essen, Genewie, Hamburgu, Kolonii, Lizbonie, 
Londynie, Los Angeles, Madrycie, Mediolanie, Mexico City, Monachium, 
Moskwie, Nowym Jorku, Oslo, Paryżu , San Francisco, Tel Awiwie, Tu· 
rynie, Vancouverze, Wiedniu i Zurychu. 

Współpracował z takimi dyrygentami, jak: Carl Bóhm, Herbert 
von Karajan, Zubin Mehta, Nello Santi i Georg Solti oraz takimi 
reżyserami, jak: August Everding i Jean Claude Riber. 

Ważnym nurtem jego twórczości jest malarstwo sztalugowe, za 
które otrzymał wiele nagród w kraju i za granicą. Jest również profe
sorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
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WSPÓŁPRACA 
REALIZATORSKA 

Asystenci dyrygenta 
Jarosław Lipke 
Sławek A. Wróblewski 

Asystent reżysera 
Andrzej Bartmański 

Asystenci scenografa 
Stanisław Kuczkowski 
Joanna Medyńska 
Jadwiga Wóycicka 

Asystent chórmistrza 
Mirosław Janowski 

Asystent choreografa 
Janina Galikowska 

Przygotowanie polskiego tekstu 
na tablicę świetlną 
Halina Kerner 
według przekładu 
Anny Księżopolskiej 

Inspicjenci 
Teresa Krasnodębska 
Marzenna Domagało 

Sufler 
Lech Jackowski 
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IZADORA WEISS Tancerka i choreograf. Absolwentka Pat'lstwowej 
Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza 0991). Po ukończeniu szkoły 
związała się z Teatrem Wielkim w Warszawie. Występowała na naszej 
scenie do 1995 r„ tańcząc w wielu przedstawieniach baletowych i ope
rowych. Ukończyła także baletowe studia pedagogiczne w Akademii Mu
zycznej im. F. Chopina. 

W 1996 r. przeniosła się do poznańskiego Teatru Wielkiego. Tam 
również zadebiutowała jako choreograf. Jej balet Sny nocy letniej do 
muzyki Eryka Serry Carla Jenkinsa i Jamesa Hornera (w wieczorze de
biutów choreograficznych Ta1ice świętoja1iskie) spotkał się 
z dużym zainteresowaniem krytyki i publiczności. 

Współpracując z mężem, reżyserem Markiem Weiss-Grzesińskim, 
opracowała choreografię do takich jego przedstawień operowych, jak: 
Turandot Pucciniego (Opera Nova w Bydgoszczy), Straszny dwór Mo
niuszki (Buffalo Opera Company, USA) , Aida Verdiego (Festiwal w Gro
ningen, Holandia), Salome Richarda Straussa (Taniec siedmiu zasłon, 
Teatr Wielki w Poznaniu), Czarodziejski flet Mozarta (Teatr Wielki w 
Poznaniu i następnie ' stępy gościnne w ramach festiwali w Carcas
sonne i Xanten), a ostatnio Don Giovanni Mozarta, zrealizowany przez 
warszawski Teatr~· ielki w koprodukcji z Theatre Mu nici pal w Luksem
burgu. 
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BOGDAN GOLA Chórn!istrz, dyrygent i pedagog. Debiutował jako 
kierownik chóru Opery Sląskiej w Bytomiu (1976-82). Potem kierował 
cł)órami: Filharmonii im . ]. Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca 
„Sląsk ", Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wiel
kiego w Warszawie. Był twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All Antico ( 1976-
86), specjalizującego się w wykonywaniu muzyki renesansu i baroku, 
a także Chóru Polifonicznego Sacri Concentus działającego od 1993 r. 
w Warszawie.Jego wachlarz zainteresowań jest bardzo szeroki: od gre
goriańskiej monodii do monumentów Wagnera i Pendereckiego. 

Przygotował chóry do ponad 80 tytułów słynnych dzieł operowych. 
Kierowany przez niego w latach 1985-95 Chór Teatru Wielkiego w War
szawie zdobył sobie trwałe uznanie krytyki i publiczności w kraju i za 
granicą. Art~1styczny poziom naszego chóru pod jego kierownictwem 
utrwalony został na płytach Polskich Nagrań, Schwann Koch Internatio
nal, Studio Berlin Classic, CPO, a także w TVP i stacjach telewizyjnych 
ZDF i 3SAT. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami i reży
serami. Za dyrekcji Roberta Satanowskiego na scenie warszawskiej re
alizował tetralogię Wagnera z Augustem Everdingiem (1988-89). 

Sięga nie tylko do znanych dzieł oratoryjnych i chóralnych, ale tak
że po stare, zapomniane kancjonały i kodeksy. Z Chórem Polifonicznym 
Sacri Concentus koncertuje i nagrywa partytury mistrzów polskiego 
baroku i romantyzmu Q. Elsner, F. Gotschalk, S. Moniuszko,]. Stefani, 
J. Wański i]. M. Zebrowski), a także utwory oratoryjne odkrytego kompo
zytora lgnaza Reimanna z Dolnego Śląska. Współpracuje z Orkiestrą Ka
meralną Concerto Avenna i z czołowymi wokalistami scen polskich. 

Prowadzi także dział al noś~ pedagogiczną którą rozpoczął w swych 
macierzystych uczelniach na Sląsku. Od 1986' r. wykłada jako profesor 
w warszawskiej Akademii Muzycznej , kształcąc adeptów sztuki dyrygen
tury chóralnej. Od 1998 r. jest ponownie szefem chóru Teatru Wielkie
go- Opery 1 arodowej. 

WSPÓŁPRACA 
REALIZATORSKA 

Pianiści-korepetytorzy solistów 
Miłosława Brzezińska 
Helena Christenko 
lwonna Wierucka-Wróblewska 

Realizacja continuo 
Marek Toporowski 
Danuta Kojro-Pawulska 

Pianiści-korepetytorzy chóru 
Ewa Goc 
Maciej Rostkowski 

Przygotowanie materialów 
muzycznych 
Renata Pawlak 

Przygotowanie statystów 
Wiesław Borkowski 

Kierownictwo ohsługi sceny 
Janusz Chojecki 

Kierownictwo produkcji 
dekoracji i kostiumów 
Bogusław Synkiewicz 

Dźwięk 
Iwona Saczuk 
Małgorzata Skubis 
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Od reżysera 

Program, który Państwo mają przed sobą, zawiera wiele cennych wiadomości dotyczących tradycji 
wystawiania opery Don Giovanni i rozumienia w różnych epokach jej skomplikowanego przesła
nia. Uznaję więc, że mamy ten rys historyczny za sobą i mogę teraz z całym szacunkiem dla tradycji 
skupić się na tym, co mnie w teatrze zawsze najbardziej pasjonuje, czyli konfrontacją niepodwa
żalnego autorytetu arcydzieła z odległej przeszłości, z naszą, dramatycznie odmienną i przecież 
wciąż gwałtownie zmieniającą swoje oblicze teraźniejszością. 

Wiem, że teatr- po to, by żyć- musi się starać być częścią teraźniejszości. Poprzez swoją pod
stawową funkcję, jaką jest bezpośredni kontakt pomiędzy żywym aktorem i żywym widzem, musi 
kreować swoje ulotne byty tu i teraz, bowiem po ostatnim opuszczeniu kurtyny nie pozostanie 
z tego nic prócz wspomnień po pięknych emocjach. Te banalne prawdy nigdy nie dość jest przypo
minać, bo przecież implikują one wiele istotnych konsekwencji. 

Wierzę , że każde dzieło teatralne należy odczytywać i mierzyć naszą własną, współczesną 
wrażliwością -tak bliźniaczo podobną w marzeniach do wrażliwości jakiejś nieznanej „siostry" czy 
„brata" tam, w ciemnościach widowni. Nie wątpię, że rozumienie mentalności odległego pokole
nia, które zrodziło dany utwór, pomaga raczej niż przeszkadza w dotarciu do sedna jego znaczeń. 
Ale te odległe obyczaje, wierzenia i jakiś zasób wiedzy o świecie -wszystko to nie może nas ograni
czać w transponowaniu największego nawet arcydzieła (a takim jest Don Giovanni) na nasze 
współczesne kryteria, wrażliwość i metody opowiadania różnych historii właściwych naszym dniom 
(i nocom, biorąc pod uwagę telewizję). 

Zyjemy na co dzień w obyczajowości, o jakiej Mozartowi się nie śniło w najgorszych snach. 
Przeszliśmy kataklizmy społeczne i wylęgarnie zbrodniarzy, przy których Don Giovanni jest wcie
leniem szlachetności i galanterii. Traktowanie go jako archetypu potępieńca jest dzisiaj -dla mło
dzieży odwiedzającej niekiedy teatry -jakimś cudacznym pedagogicznym naciąganiem, a zacność 
egzemplifikacji „drania" plasuje się na tym s~mym poziomie, co używanie przykładu „motylków" 
w próbie zreferowania problemu kopulacji. Zeby zatem poradzić sobie z zadaniem wywołania ka
tharsis, czy chociaż jakiejś namiastki wstrząsu moralnego u „sióstr" i „braci", trzeba by może łaj
dactwa naszego bohatera pokazać w jakiejś szczególnej metaforycznej perspektywie, by narusza
nie zasad, jakie stanowi podstawę jego działalności , i dążenie do absolutnej wolności osobistej 
przerzucić na płaszczyznę nieco szerszą niż uwodzenie kobiet i zaproszenie nagrobka cmentarne
go na wieczerzę. 

Uwodzenie kobiet przed i po ślubie staje się w naszej równouprawnionej płciowo współcze
sności czymś powszechnym i mało nagannym, a wręcz -jak świadczy przykład pewnego prezyden
ta -czymś chwalebnym i zjednującym ogólną sympatię. Kobiety same decydują, czy chcą być uwie
dzione czy nie. Prawo ściga tylko przemoc fizyczną, co też niebawem przejdzie do lamusa wobec 
masowego rozwoju damskiej kulturystyki. Cóż więc wynika z tego, że Don Giovanni otwarcie de
klaruje niechęć do monogamii? Wynika podziw dla jego otwartości, skoro inni hołdują tej mono
gamii jedynie w obłudnych , oficjalnych zeznaniach. 

Skoro uwodzicielstwo i rozpusta nie są naganne, to może zabicie Komandora wstrząśnie mło
dymi melomanami na widowni? Ale przecież Don Giovanni zabija go w samoobronie. Próbuje prze
konać czcigodnego ojca, by nie wdawał się w bójkę. Zabójca po swym uczynku jest szczerze skru
szony, co tak pięknie odzwierciedlił Mozart w króciutkim duecie. Tak więc większość dzisiejszych 
sędziów wypuściłaby obwiesia z aresztu z braku podstaw do wymierzenia kary. 

Może w takim razie szarganie powagi marmurowej statui zasługuje na męki piekielne? Ale 
czymże jest niewinny żart Don Giovanniego na tle codziennych harców młodzieży po cmentarzach 
naszych i cudzych. Gazety pełne są opisów dewastacji miejsc spoczynku i już nie reagujemy na to, 
chyba że zdarzy się jakiś ciekawy sabat satanistów lub jeśli ktoś opisze wyczyny tubylców spod 
Legnicy, wożących ciała zmarłych przed wiekami niemieckich arystokratów motorem na dyskote
kę w remizie. 
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Sceny z obecnej inscenizacji „Don Giovanniego" 
Donna Anna (Dorota Radomska) i Don Giovanni (Zbigniew Macias) 

Donna Elvira (Izabella Kłosińska) i Leporello (Piotr Nowacki) 
Fot. J. Mułtarzyński 
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Cóż więc w tej rozpaczliwej rzeczywistości ma począć teatr z niewinnie rozrywkowym Don 
Giovannim, żeby przesłanie tego dzieła było dzisiaj równie żywe i przejmujące jak niegdyś? 

Oczywiście , muzyka jest tu potężnym ratunkiem. Nie starzeje się i nie łagodnieje w pobudza
niu naszych emocji i w wyciskaniu z nas łez skruchy. Jej więc trzeba zaufać całkowicie i realizować 
wszystkie szczegóły, jakie dyktuje partytura. To też było naszym głównym zadaniem w tym przed
sięwzięciu. Nie ma się co o tym rozpisywać, bo jeśli rezultat będzie czytelny, to żadne słowa nie są 
potrzebne. Jeśli nie -żadne słowa tu już nie pomogą. 

Drugi zabieg, jaki zastosowaliśmy w tej inscenizacji to maksymalne umetaforycznienie (że 
posłużę się takim dziwolągiem) całej opowieści, miejsca akcji, postaci, wydarzeń i wzajemnych 
relacji. Wierzę, że odrealnienie fabuły i nadanie jej możliwie najbardziej poetyckiej formy teatral
nej, na jaką nas będzie stać- przy bądź co bądź awanturniczo-przygodowym charakterze perypetii 
-jest drogą prowadzącą do uwspółcześnienia powagi przesłania tego utworu. Wymiar metafizycz
ny, a nie obyczajowy tego przesłania jest tym, co warto i trze,ba ocalić. Z pewnością jest to trudniej
sze i bardziej ryzykowne -zwłaszcza w teatrze operowym. Swiat opery jest nasycony snobizmem 
i skostniałymi tradycjami oraz uświęconymi (głównie przez teoretyków) regułami, których przeła
mywanie, bądź podważanie budzi gwałtowny sprzeciw i zdumiewającą w tym dobrotliwym gronie 
agresję. • 

W przypadku takich kompozytorów jak Mozart, objawia się to ze szczególną zajadłością, głów
nie z racji tego, że przecież wszyscy prawdziwie kochamy jego muzykę i jest wielu ludzi, którzy żyją 
w przekonaniu, że wiedzą o niej wszystko i mają patent na jej wyłącznie słuszną formę prezentacji, 
opartą na dobrym smaku i znawstwie tradycji. Ale wciąż wierzę, że warto im się niekiedy sprzeci
wić, manifestując swoją wolność rozumienia tej muzyki, jak też kwestii smaku i tradycji po to, by 
odnaleźć prawdziwe i żywe porozumienie ze wspomnianym tu już dwukrotnie „rodzeństwem" na 
widowni. 

Dlatego też wszelkie muzealne wartości -przy całym dla nich szacunku -nie były tu dla mnie 
aż tak ważne. Dlatego użyłem zespołu baletowego, którego specjalnym zadaniem jest odrealnienie 
sposobu istnienia bohaterów w tym spektaklu. W moim przekonaniu, taniec jest zawsze o krok 
bliżej muzyki niż najpiękniej wyśpiewane słowo i staram się zawsze umieścić w operowej kolii 
jakiś szlachetny kamień tańca. Purystom być może zrobię krzywdę i będą sarkali na „zatupanie" 
arii, a1le mają przecież w domu tyle pięknych płyt do słuchania. 

Użyłem też mojej bardzo osobistej interpretacji przesławnego finału, z którego wynika mo
rał o niezmiennej i budującej sprawiedliwości dosięgającej każdego grzesznika. Obawiam się, że 
jest to także nasze poetyckie marzenie i to mój finałowy gag stara się zilustrować. Błogosławieni ci, 
co uwierzyli, ale może nie będą potępieni ci, co dręczą się wątpiąc i wciąż zadając pytania. 

Sceny z obecnej inscenizacji „Don Giovanniego" 
Don Giovanni (Adam Kruszewski) i Leporello (Piotr Nowacki) 
Zerlina (Agnieszka Wolska) i Masetto (Krzysztof Borysiewicz) 
lfot.j. Multarzyński 

Marek Weiss-Grzesi1iski 
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Treść opery 
Aktl 

Oto miejsce, gdzie młode kobiety uczą się bronić i zabijać. Przyciąga ono łowców łatwych podbo
jów, zwykłych gapiów i opiekunów czuwających nad niewinnymi. Tu Don Giovanni -wirtuoz uwo
dzenia i deprawacji -spotyka szlachetną Donnę Annę i podstępnie namawia ją na schadzkę. Jego 
służący Leporello wygłasza wprawdzie moralizatorskie tyrady, ale pomaga swemu panu w podbo
jach. Jest tak samo rozpustny, lecz nie ma odwagi manifestować swoich skłonności , tak jak jego 
chlebodawca. 

Donna Anna rozpaczliwie broni swej cnoty. Wezwany na pomoc jej ojciec Komandor wyzywa 
Don Giovanniego na pojedynek i ginie z jego ręki. Kiedy nadbiega Donna Anna ze swoim narzeczo
nym Don Ottaviem, jest już za późno na ratunek. Zrozpaczona córka zaklina swego przyszłego 
męża, by pomścił śmierć Komandora. Don Ottavio nie jest tak waleczny i zdecydowany jak narze
czona, ale jej żarliwość i wdzięki przełamują wszelkie jego wahania i obawy. Oboje przysięgają, że 
zbrodnia zostanie ukarana. 

Don Giovanni jest wstrząśnięty swoim czynem. Służący wytyka mu łajdackie życie , ale na 
wiadomość, że szykuje się nowa okazja do wzięcia udziału w podbojach swego pana, rezygnuje ze 
skrupułów. Pojawia się dama poszukująca swego niewiernego kochanka. Don Giovanni chce ją 
pocieszyć jak tyle innych kobiet, lecz okazuje się , że to Donna Elvira, którą uwiódł i opuścił po 
wykorzystaniu gościnności. Ucieka więc ponownie, a Leporello próbuje odwieść Donnę Elvirę od 
dalszej pogoni, prezentując listę kochanek swego pana. 

Salę wypełniają goście weselni Zerliny i Masetta. Przyjęcie zakłóca nadej ście Don Giovannie
go, który pragnie zostać sam na sam z panną młodą. Aby to osiągnąć, zaprasza wszystkich do swe
go pałacu , a opierającego się Masetta siłą zmusza do pozostawienia Zerliny. Panna młoda po krót
kim wahaniu może by i uległa jego zalotom, ale zjawia się Donna Elvira i wybawia ją z kłopotu. 

cd. na str. 88 

Synopsis 
Acti 

Leporello is complaining that he has to keep watch in all weathers while his master is enjoying 
himself indoors, when Don Giovanni rushes out, trying to escape and hide his face from a furious 
Donna Anna. Her father, the commendatore, enters with a sword; Don Giovanni kills him in a du el 
and escapes with Leporello. Anna returns with her betrotbed, Don Ottavio; distraught at finding 
her father dead, she swears vengeance. 

A street scene as dawn breaks. An unknown beau ty accosted by Don Giovanni turns out to be 
Donna Elvira, whom he had cozened into a pretended marriage and abandoned. Leporello tells 
her of his master's 2065 conquests and of his technique. 

Don Giovanni spies a new prey in the peasant Zerlina, who appears with her bridegroom, 
Masetto. Masetto is removed by Leporello, and Don Giovanni has just persuaded Zerlina to follow 
him to his pavilion when Elvira returns to warn her off. She wams Anna and Ottavio too, but 
Giovanni brushes off her accusations as a sign of madness. As he leaves, Donna Anna recognizes 
Don Giovanni as her nocturnal assailant: she describes the atternpted rape to the h.orrified Ottavio 
and implores him to join in her vengeance. 

seepage88 
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Treść opery 
Aktl (cd.) 

Zrezygnowany uwodziciel natyka się nagle na Donnę Annę i Don Ottavia, którzy poszukują so
juszników dla swojej zemsty. Nie rozpoznany przez nich Don Giovanni oferuje Donnie Annie swo
ją pomocną dłoń i szpadę. Tymczasem, znów zjawia się Donna Elvira i ostrzega przed oszustem. 
Don Giovanni tłumaczy jej słowa obłąkaniem, ale na wszelki wypadek postanawia zniknąć. jednak 
przy pożegnaniu z Donną Anną zostaje przez nią wreszcie rozpoznany. 

Wiedząc już kim jest zabójca, Donna Anna opowiada narzeczonemu o tym jak Don Giovanni 
próbował ją zgwałcić i jak zamordował jej ojca. Ta opowieść sprawia, że Don Ottavio pokonuje 
swój strach, deklarując gotowość do walki i zemsty, choć czyni to w pełnych naiwnej egzaltacji 
wywodach. 

Don Giovanni jest w doskonałym humorze i wydaje polecenia Leporellowi, jak ma być przy
gotowana zabawa w jego pałacu. Tymczasem goście weselni wracają na salę i obserwują ze zdu
mieniem kłótnię pary nowożeńców. Nieporozumienie między nimi kończy się przewrotną propo
zycją Zerliny, która gotowa jest ponieść karę za czułość i wierność wobec męża. 

Nieufny Masetto decyduje się podglądać z ukrycia Zerlinę w rozmowie z uwodzicielem. Po
dejrzewa ją o zdradę i chce poznać prawdę . Zdemaskowany przez Don Giovanniego, nie oponuje 
kiedy ten namawia go, by we trójkę udali się na wspólną zabawę . 

Nadchodzi zamaskowana trójka mścicieli : Donna Anna, Donna Elvira i Don Ottavio. Lepo
rello zaprasza ich w imieniu swego pana na bal. Czując, że nadchodzi decydująca chwila zemsty, 
cala trójka modli się o pomyślność swoich zamiarów. Rozpoczynają się tańce . Korzystając z zamie
szania, Don Giovanni próbuje uwieść pannę młodą, ale wierna mężowi Zerlina wzywa pomocy. 
Ostatni fortel, jaki przychodzi Don Giovanniemu do głowy, to zrzucenie całej winy na Leporella. 
Nikt jednak nie daje się już nabrać na jego oszustwo i tylko szpada w dłoni ratuje uwodziciela 
przed zasłużoną karą. d t 90 c . nas r. 

Synopsis 
Act I (continued) 

Don Giovanni gives Leporello instructions about his party for the peasants. In a garden on Don 
Giovanni's estate, Zerlina, reproached for her flirtation with the noble stranger, mollifies Masetto, 
but as soon as Giovanni appears she grows weak again (finale, Act I), only being saved by Masetto 's 
presence. 

Donna Anna, Donna Elvira and Don Ottavio, arriving masked to pursue their vengeance, are 
invited to join the bali. In Don Giovanni's brightly lit ballroom with servants and peasants, the 
masked strangers are wclcomed and the three orchestras strike up: Anna and Ottavio dance the 
courtly minuet, Zerlina and Giovanni the middleclass contredanse, and Leporello whisks Masetto 
off in a rus tie German dance. All is confusion when Zerlina's scream is hcard offstage. She rushes 
in distraught, and Giovanni tries to pin the blame on Leporello. The guests now unmask to tell Don 
Giovanni that he has been found out and that vengeance is nigh. 

seepage90 
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Treść opery 
Akt II 

Na cmentarzu przed posągiem Komandora Leporello odmawia swemu panu posłuszeństwa, ale 
przekupiony raz jeszcze daje się namówić na udział w miłosnej awanturze. Tym razem podejmują 
ryzykowną grę z Donną Elvirą. Zdecydowana wytrwać przy Don Giovannim do końca, godzi się 
ona nawet na chwilowe zastępstwa Leporella w miłosnych perypetiach. Don Giovanni czuje, że 
kres jego szczęśliwych zwycięstw jest nieuchronny.Jak dh1go będzie mógł jeszcze prowokować spra
wiedliwość boską i ludzką? Jego bezkarność nie może przecież trwać wiecznie. 

Przybywa Masetto z ludźmi gotowymi zabić uwodziciela. Ale i tym razem, dzięki kolejnemu 
przebraniu i talentowi mamienia głuptasów, złoczyńca uchodzi przed wyrokiem. Zerli11a pociesza 
pobitego Masetta. Donna Elvira prosi Leporella, by chociaż on nie porzucał jej po spełnieniu wszyst
kich pragnień. 

Tymczasem Donna Anna błaga Don Ottavia. by cierpliwie czekał , aż będzie gotowa zdjąć 
żałobę po ojcu. Nagle, pojawia się postać, którą biorą za Don Giovanniego. Już chcą mu wymierzyć 
sprawiedliwość, kiedy okazuje się, że to Leporello. Trzeba teraz przemyśleć konsekwencje tej po
myłki. cd. na str. 92 

Synopsis 
Act II 

Leporello cannot stand his job any longer and tells his master he is leaving him. Giovanni per
suades him with money, but vehemently rejects the notion of giving up his mission to make all 
wo men happy. At the moment he is thinking of Elvira's maid, but it is Elvira herself who appears 
on the balcony. He plans to put on Leporello's clothes and seduce the maid, white Leporello, in his 
master's clothes, is to keep Elvira out of the way. When he speaks to Elvira of his love, she all too 
soon falls for his honeyed words again, white Leporello is half amused, half pitying. 

Don Giovanni's plan works, but he has hardly sung his serenade when Masetto enters with a 
band of peasants intending to kill Don Giovanni. The Don, disguised as Leporello, gives Masetto 
directions on how to find the evil-doer and then, getting him on his own, beats him up mercilessly. 
Zerlina finds Masetto and comforts him. In a dark courtyard before Donna Anna's house, Leporello 
is tired of the amorous Elvira, but, just as he tries to escape, Donna Anna and Don Ottavio enter 
with servants bearing torches, and Zerlina and Masetto come in through another door. They think 
they have cornered Don Giovanni at last. Ottavio is qui te ready to kill him. Elvira pleads for the life 
of „her husband'', but the others agree that he must die. At this point Leporello reveals himself and 
whines for mercy. When he escapes, Ottavio decides that it is time to call the police. Meanwhile 
Don Giovanni has been enjoying himself seducing Leporello's wife. 
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Treść opery 
Akt II (cd.) 

Rozzuchwalony bezkarnością Don Giovanni nakazuje Leporellowi zaprosić na ucztę posąg 
Komandora. Ale tym razem z zaświatów odzywa się głos, na który tak długo czekał prowokator. 
Tak - odpowiada Komandor - przyjdę. Ale jednocześnie znaczy to tyle, co: Tak, istniejemy tam, 
w innym świecie i pilnujemy boskich praw. Don Giovanni nie ma już wyboru i nie może się cofnąć. 
Naruszył powagę śmierci i drwi z niej, bo nie wierzy w nic, co istnieje poza jego doczesnym życiem. 
I nawet Komandor, który przychodzi po niego, nie jest w stanie wywołać w zatwardziałym grzesz
niku żadnej skruchy. Tylko śmierć jest karą i wybawieniem jednocześnie, a moralizatorski finał -
jedynie poetyckim życzeniem tych, którzy wierzą w sprawiedliwość ostateczną, mimo braku jakich
kolwiek dowodów na jej istnienie. 

(Polskie streszczenie: 
Marek Weiss-Grzesiński) 

Synopsis 
Act II (continued) 

When he laughingly boasts of this to Leporello, whom he meets in the cemetery, it is not only 
Leporello who is shocked: a mysterious voice tells him that his laughter will be silenced before 
morning. They find the statue of the commendatore, with the inscription that he waits to be avenged. 
Don Giovanni orders the terrified Leporello to invite the statue to supper. In a room in Donna 
Anna's house, Donna Anna tells Don Ottavio that she loves him but cannot think of marriage dur
ing her sorrow. 

The finale to Act II takes place in Don Giovanni's dining room. He is cating alone, waited on 
by Leporello and enjoying a wind band playing an opera pot-pourri, w hen Elvira bursts in to make 
one more attempt to reclaim him from his wicked life. He answers her scornfulły; she runs out and 
is immediately heard screaming frantically. Leporello goes to investigate and screams too; he re
turns to report breathlessly that the statue is arriving. Don Giovanni himself opens the door to his 
stone guest, who bids him mend his ways and repent. He refuses, but, in spite of Leporello's terri
fied entreaties, he accepts the statue's return invitation. As he takes its hand, his strength drains 
from him. The commendatore leaves, but an invisible chorus of demons wams Don Giovanni of 
his coming perdition. With a terrible scream he is swalłowed up amidst flames. Leporello describes 
these events to the others. They resolve to get on with their own lives -Don Ottavio to woo Donna 
Anna once again, Elvira to enter a convent, Leporello to seek a new master, Zerlina and Masetto to 
have a jolły dinner. The opera ends with the morał that sinners meet with their just reward. 

(English synopsis after: The Penguin Opera Guide, 
Edited by Amanda Holden, Pengiun Books, London 1997) 
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