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DON GIOVANNI 
Stefan Jarociński 

w grudniu 1786 roku otrzymuje Mozart zaproszenie z Pragi od śpiewaczki Josefiny Dusek do wzięcia udziału w 

ystawieniu Wesela Figara, przygotowanym przez trupę Pasquale Bondiniego. Niewiele myśląc, odkłada plano

wany wyjazd do Anglii na luty, a sam zabiera żonę Konstancję, żeby ją nieco oderwać od wspomnień po stracie 

ledwo co urodzonej córki, i 11 stycznia 1787 roku znajdują się już oboje w Pradze. (. .. ) 

T ytygodniowy pobyt w Pradze przerasta wszystkie oczekiwania Mozarta. Staje się jednym pasmem triumfów. 

Z resztą oddajmy głos jemu samemu: „O szóstej udałem się powozem z hrabią Canalem na bal tzw. Bretfeldowski 

[bale Bretfelda zdobyły sobie wielką sławę w Wiedniu - przyp. S.J.], gdzie zbiera się kwiat piękności praskich ... 

Nie tańczyłem, ponieważ byłem zbyt zmęczony, ani też nie zalecałem się do dam z racji swej wrodzonej nie

śmiałości. Ale patrzyłem z przyjemnością, jak ci wszyscy ludzie wywijali ochoczo przy dźwiękach muzyki mo

jego Figara, przerobionej na kontredanse i allemandy. Gdyż tu nie mówi się o niczym innym, tylko o ... Figarze; 

gra się, śpiewa, gwiżdże tylko Figara; nie chodzi się na inną operę niż Figaro - i wciąż Figaro. Doprawdy, wielki 

to dla mnie zaszczyt" [z listu Gottfrieda von Jacquina, Praga 15 I 1787 - przyp. S.J.]. Współczesny Mozartowi 

Frantisek Niemetschek podaje, że „arie z Figara powtarzano na ulicach, w ogrodach publicznych; nawet wę

drowni harfiści w knajpach i piwiarniach, jeżeli chcieli żeby ich słuchano, musieli grać Non piu andrai". 

Zjawienie się Mozarta na przedstawieniu Figara 17 stycznia 1787 roku powitała burza oklasków. Nieopisany 

entuzjazm towarzyszył obu koncertom, jakie Mozart dał w Pradze 19 i 20 stycznia . Na pierwszym z nich wyko

nana została Symfonia O-dur, zwana odtąd Praską, a następnie Mozart improwizował na fortepianie. Niemet-

chek pisze: „Nigdy jesz ·e widziano teatru tak przepełnionego, nigdy zac tak wielkiego i jednomyśl-

·ak ten, który wzbu o boska gra. I nie wiedzieliśmy w istocie, co n nam bardziej podziwiać: 
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Trudno powiedzieć, kosztem jakich wysiłków osiągnął Mozart w swej muzyce to cudowne zróżnicowanie 
elementów formy i treści, które ciągle jeszcze nie przestaje być przedmiotem naszej admiracji. Jedno jest pew
ne, że nie możemy patrzeć na dz ieło Mozarta z naszego tylko stanowiska. To, co nam się wydaje w nim 
„powściągliwe", mogło uchodzić i uchodziło w oczach współczesnych za przeciwne „dobremu smakowi"; to, 
co my uznajemy za „piękne", mogło urągać i często urągało kanonom estetycznym tamtych czasów. 
Kryteria oceny zmieniają się z każdym pokoleniem, a historia wciąż kogoś grzebie lub ekshumuje, ponieważ 
opinie nasze nigdy nie mają charakteru prawd absolutnych. Nie na darmo odwoływał się Norwid do przyszło
ści - „korektorki wiecznej". Tak więc i naszą skłonność do rozdawania etykiet „klasyk" - „romantyk" winniśmy 
traktować trochę z przymrużeniem oka z uwagi na względność tych formułek. Zresz tą wobec dzieł naprawdę 
wielkich, jal<ie pozostawiła nam przeszłość , zawsze czujemy się bezradni, którą z nich zastosować, choćby
śmy nawet nie brali pod uwagę różnicy epok i przyjęli tylko własny punkt widzenia. 

Do niedawna toczył się nie rozstrzygnięty spór, czy ze względu na rodzaj emocji zawartej w dziełach Bacha 

zaliczyć go mamy do klasyków, czy do romantyków. Beethoven sprawia równy kłopot naszej wrodzonej po
trzebie upraszczania zjawisk. Tak jak z ich muzyki, tak i z muzyki Mozarta każde pokolenie będzie wydobywa

ło dla siebie coś innego - coś, czego potrzebuje, co dogadza jego upodobaniom. I to jest zrozumiale, każda 
bowiem wielka sztuka zawiera elementy zarówno klasycyzmu, jak i romantyzmu, niezależnie od tego, czy 
powstała w okresie, który w historii muzyki nazywamy epoką klasycyzmu lub romantyzmu, czy też w innym 

zgoła czasie. Tylko współczesnym wydaje się, że osiągnęli w swych dziełach właściwą proporcję między 
treścią i formą. Ci, co przyjdą później - jeśli tylko nie zechcą brać zbyt dosłownie tego, co wynieśli ze szkoły -
określ1 ą każde wielkie dzieło jako „ klasyczne". W szkole bowiem nie uczą nas niestety tego, że znaczenie 

dzieła klasycznego tym jest donioślejsze , im większy kryje ono w sobie ładunek emocjonalny. A czyż z tego nie 
wynika, że „wielki klasycyzm" to po prostu - jak powiedział kiedyś Andre Gide - „ ujarzmiony romantyzm "? 
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nie tylko nie przedstawia dla mnie nic przerażającego, lecz przeciwnie, jest nawet bardzo uspokajający i pocie
szający ... Nigdy nie kładę się do łóżka bez myśli, że już jutro, być może, nie będzie mnie; a jednak żaden z tych, 
którzy mnie znają, nie mógłby powiedzieć, że jestem strapiony czy smutny" [z listu do ojca z 4 IV 1787 - przyp. 

S.J.]. . . . .. 
Czy słowa te nie znaczą, że minęły już lata j~go bu,ntó.w i. złorzecze~ rzucany~h n1e~u? Ze oto ":'stą~1ł on JUZ, 

wcześniej niżby mu z wieku przypadało, na ow prog zyc1a, poza ktorym rozciąga się rozległa rownina wspo
mnień, coraz bardziej zaludniana cieniami bliskich nam osób, skąd dobiega już chłód wieczności, przypomina

ący 0 potrzebie obrachunku z samym sobą, sprawdzeniu linii naszych uczynków, wejrzeniu w sens n~szego 
~sinienia? Świadomość śmierci czyni Mozarta odpornym na klęski i przeciwności wcale nie dlatego, by się spo
dzi ewał czegoś od nieba, ale dlatego, że pomaga mu ona oczyścić jego sztukę z nalotu tego, co przemijające, 
i ystawić muzyką jeden z najpiękniejszych pomników, jakie wyszły kiedykolwiek z rąk ludzkich na chwałę 

człowiekowi . (. .. ) 

w ciągu lata 1787 roku pracuje Mozart nad Don juanem. We wrześniu, mając już większą część partytury 

gotową, wyjeżdża do Pragi, gdzie impresario Bondini lokuje go wraz z ż.oną w oberży Pod Trzem~ Złotymi 
Lwami. Jednakże Mozart, korzystając z gościnności Dusków, spędza całe dnie w domu Bertramka, nalezącym do 
Josefiny DuDek, położonym w malowniczej wówczas okolicy (dziś dzielnicy przemysłowej Pragi) na drugim 
brzegu Wełtawy. Tutaj kończy wreszcie swoją operę, a uwerturę, którą od dłuższego już czasu nosi w swej 
wyobraźni, pisze w nocy z 27 na 28 października w przeddzień premiery. „Nie szczędziłem trudu ani pracy, 
żeby dać Pradze coś wyższego". „Don juan został napisany dla Pragi. To nie jest opera dla wiedeńczyków" - oto 
jak wysoko cenił Mozart muzykalność Czechów. Słowami tymi spłacił im jednocześnie dług wdzięczności za 
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wych recenzji, jakie podaje ówczesna prasa paryska, spotykamy również spostrzeżenia niezwykle trafne, odbija
jące od innych niekłamanym podziwem, jak choćby te, które przytaczamy: 11 Na ogół opera ta godna jest swego 
słynnego autora ... nic bardziej giętkiego niż jego geniusz, czarowny, powabny, wyśmienity w cantabile, pełen 
werwy, życia i jeśli tak można powiedzieć - wrzenia w dramatyzmie. Łączy w sobie zachwycającą melodyjność 

Włochów z impetem harmonicznej inwencji, jaka wyróżnia szkołę niemiecką, a w wyczuciu sceny nie ustępuje 

nawet francuskim kompozytorom. Prawdziwy to Proteusz muzyki" [,,Journal de Paris", 18 IX 1805 - przyp. S.J.). 
W oczach ówczesnych bywalców operowych Don juan nie od razu zyskał sobie uznanie. Zanadto odbiegał od 

przyjętych szablonów estetycznych. A jednak patrząc na to dzieło oczami historyka, czuje się tu i ówdzie, że 

Mozart, a zwłaszcza jego librecista, bynajmniej nie byli obojętni na wymagania ówczesnego widza ani na te jego 
upodobania muzyczne, które uczyniły z włoskiej opery buffa najbardziej popularny rodzaj widowiska muzycz
nego. Biorąc do ręki libretto, był może Mozart przekonany, że napisze operę buffa. W toku komponowania 
nachodzą go refleksje natury głębszej, daje się ponieść potężnej fali natchnienia i ostatecznie stwarza uducho

wioną dramma giocoso [włoska nazwa opery komicznej - przyp. S.J.], której bohater nabiera znaczenia równie 
symbolicznego jak postacie Don Kichota, Hamleta czy Fausta . 

Opowieść o prawdziwej czy zmyślonej postaci Don Juana powstała , jak się zdaje, w XIV wieku jeśli nie wcze
śniej. Don Juan Tenorio rodem z Sewilli, hiszpański awanturnik, kpiarz i uwodziciel kobiet, zamordowawszy ojca 
jednej z uwiedzionych dziewcząt, Donny Anny, komandora Don Gonzala de Ulloa - zostaje porwany przez 

moce piekielne i tak kończy swą cyniczną karierę podbojów miłosnych. Wyobraźnia ludu przetwarzała w ciągu 
wieków tę opowieść w różny sposób, obdarzając jej bohatera cechami to szydercy urągającego wszelkim pra

wom boskim i ludzkim, to zwykłego poszukiwacza erotycznych przygód, to wreszcie niepoprawnego idealisty 
goniącego za mirażem nieziemskiego szczęścia. Pierwszym dziełem literackim, które nadało postac i Don juana 
rysy wiec la słynna komedia El Burlador de Sevilla (Uwo sewils 'rej autorstwo przypisywane 
jest wielki ediopisarzowi hiszpańskiemu, godnemu nast pe de · so de Molina. Stworzony 

tu prototy rzedmiotem niezliczonych naśladownictw róbek, a, ciągnąca s 1ię aż do 
naszych c rawdopodobnie nie zostanie zamknięta 
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Od tego ujęcia odbija wyraźnie tekst weneckiego poety Giovanni~go Bert~tiego, napisany w roku_ 1782, _ któr_y 
I · ł kompozytorowi szkoły neapolitańskiej Giuseppe Gazzan1dze, za libretto do opery Don Giovanni ossia 

pos uzy ' „ . , ·1 k' d h ' b 
// Convitato di pietra, wystawionej w roku 1787 w Wen~CJI. Jej sukces ~~~m1 wszyst 1e . otyc cz~sowe przero. -
ki operowe. Bez wątpienia o tym to Don juanie wspomina ?oethe w I 1sc1e do ~el tera, ze wystawiony w R~ym1e 
(za czasów jego młodości) i grany tam przez cztery tygodnie z ~zędu, ~z~u~z1ł z~chwyt tak powszechny 1 to w 

· rszych warstwach do sklepikarzy włącznie że całe rodziny z dz1ecm1 zam1eszk1wały po prostu na parte-na1sze _ , ' . . . . . 
rz , i w lożach, nie mogąc się oderwać od widoku Don Juana smazonego w piekle 1 duszy komandora wzlatu1ące1 

ku niebu. . 
Na tym tekście Bertatiego oparł da Ponte swoje libretto i przeds_ta:"'ił je Moza~o~i . Mozart był. podobno - j~~ 
mówi da Ponte_ zachwycony. Niemniej nie obeszło się z pewnosc1ą bez dyskusji 1 da Ponte musiał wpr~wadz~~ 
niejedną zmianę do tekstu; wiadomo bowiem, że Mozart zawsze brał udział w u:talaniu jeg-~ ostatecznej ~ersJL 
w Don juanie Mozarta nie ma naturalistycznych scen piekła i nieba, co przemawia na korzysc da Ponte~o, ze nie 

dał się skusić łatwym efektem. Jest natomiast epilog, który raził roman_tyków, ż~ nie po.zostawi~ widza pod 
wrażeniem wstrząsającej sceny kary, jaka dosięga w finale Don Juana; epilog, w ktorym kazda z osob biorących 
udział w dramacie Don juana opowiada o zaszłych wydarzeniach z własnego punktu widzenia, a następnie 
łą zy s ię w chór wyciągający morał z baśni. My dziś patrzymy na Don juan~ nieco inacz,ej niż romantycy 
i wdzięczni jesteśmy Mozartowi, że działając zresztą zgodnie z wymaganiami swych czasow, poz~ala nam 

odprężyć się, oderwać od wizji, która mogłaby być ciężarem gniotącym nasze myśli, a która w .grun:1~ r.zeczy 
jest tylko jeszcze jedną maskaradą, konwencją sceniczną ud.ającą .rzecz:wistą gr~ na_s~ych nam1ętn~sc1, jawną 
symulacją, po której znów przecież wrócić musimy do naszej codziennej rzeczyw1stosc1 - tyle tylko, ze wzboga-

ceni przeżyciem estetycznym rzadkiego gatunku. 
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w Don Juanie, przetrzyma każdą próbę czasu. W całej produkcji operowej nie 
pełnych życia, prawdy i logiki wewnętrznej, od pierwszej do ostatniej sceny, jak 

też powiada o dziele Mozarta jeden z krytyków francuskich z końca XIX wieku, 
całe jest zgodne z prawdą. To bowiem, co wchodzi w zakres sztuki, podlega 

głosi, że przekracza s.ię naturę tylko pod warunkiem, że się ulega jej prawom. 

jest - jak to on sam mówił - uległą córką muzyki , to dlatego, że muzyka nie żąda 
zgodne z naturą i prawdą" [Camille Bellaigue, Mozart, Paryż 1906-przyp. S.J.). 
muzyce Mozarta nadaje jej pięknu cechy wieczne. Muzyka Don Juana wiedzie 
już cieni, jakie - wydaje się - że suną za naszym życ iem budząc niepokój, ani 
rukuje groźnie w całym Don juanie, zdolna obrócić wniwecz każdy nasz zamiar 

ystko oblewa słońce jego muzyki. 
kszy tytuł do jego chwały, że triumf jaki odnosi Mozart swą ni eporównaną sztuką 
d smutnym ciągiem zawodów, bólów i rozczarowań, z których utkane jest jego 
się stać w każdej chwili (wystarczy sięgnąć po jego muzykę) i naszym zwycię-
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cińskiego Mozart, PWM, Kraków 1972) 
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Czy muzyka jest w stanie zmienić znak etyczny jakiejś rzeczywistości poprzez silę swego piękna? 
Zdzisław Jachimecki pisał w roku 1906, w swym zapomnianym studium o muzyce twórcy Don Giovanniego: 
„Zmysłowość nienasyconego człowieka , sama przez się, jest odpychająca, a dla niektórych (. .. )wstrętna , ale w 
operze Mozarta zmienia ją muzyka w jakąś apoteozę zła , która słabych swoim demonizmem pociąga ". Pisał te 
słowa człowiek znarkotyzowany Wagnerem, a jak mówi Denis de Rougemont: „Don Juan stanowi absolutną 
antytezę Tristana; jest z tym tak, jak wówczas, gdy zamknąwszy oczy widzimy posąg czarny na miejscu białe
go". Można by sądzić, że - paradoksalnie, bo przez siłę swego talentu - postawił Mozart Don Juana poza dobrem 
i złem. 
A legenda o sewilskim uwodzicielu powstała przecież jako udramatyzowany moralitet. Do sztuki hiszpańskiego 
jezuity Tirso de Maliny, powstałej w roku 1616, da się chyba zastosować w sposób bardziej trafny, niż wobec 
powieśc i markiza de Sade, opinię - iż „utwór ten powinien odpychać, budzić wstręt i grozę, po to został napisa
ny" (E. Bieńkowska). Spełniając najczęściej tę właśnie funkcję, fabuła o ukaranym grzeszniku nie schodziła 
przez półtora wieku z hiszpańskich , włoskich, francuskich i niemieckich scenek jarmarcznych i teatrzyków 
popularnych . Gdy da Ponte brał ją na warsztat dla Mozarta - a było to przecież już po zaistnieniu sztuk Moliera 
i Go ldoniego, baletu Glucka i tuż po karnawałowej realizacji weneckiej opery buffo skomponowanej przez 
Giuseppe Gazzanigę do słów Giovanniego Bertatiego - otóż według Alfreda Einsteina było to wówczas, gdy 
temat ten znajdował się w apogeum popularności powszechnej. Pisząc libretto, da Ponte (ten przyjaciel Casano
vy), miał przed sobą na stole otwarty tekst Bertatiego, a obok siebie - jak opowiada z lubością w pamiętnikac h -
jedno z tych stworzeń, które można by włączyć do rejestru Leporella. 
Mamy prawo sądzić, że Mozart brał udział w kreacji tekstu. Swój sąd na temat roli libretta określił jasno już 

ześni ej , przy okazji Uprowadzenia z seraju: żadna kwestia, żadne zdanie w operze nie może za istnieć bez 
aprobaty kompozytora. 



sytuację. Jego opera, pisana dla - bądź co bądź - wielkiego t 
stała na krawędzi historycznej dwu postaw moralnych: „Zap 
, aby zasłużyć na miano cnotliwego - pisał Saint-Evremont. -
a życia zmysłowego . Nienawiść do występny w1 
iają: człowiek delikatny i wyrafinowany nazy .yje 
I i grzechem". 
rzedstawiciel Wieku Oświecenia. Ale na prz 
osza) nie może Mozartowi darować tematu 

szkicu o Don Juanie i Werterze wyda uwod 
iego czymś w rodzaju polowania. Spro 
hać. A poza tym: aby być szczęśliwym 

i znaleźć wyjście, by usprawiedli 
snego ocaliło w ich o 

zmysłowości, er nosiciel 

ceny foralnej. Poza 
eh wystarczyło być 
ma udział również 
a, lecz inne rzeczy 

zorstcy i gruboskór-

„Wieku Uniesień" 
tendhal, przecież 
an zabija miłość. 
że rozkoszą w 

tym z sumie-

Edwardem Morike i par 1erkegaard. linter retowa dzieło Mozarta jako inkarna 
„zmysłowości absolutnej", dał analizę niezapomnianą, porywającą, może nawet genialną, ale bliższą fanta
stycznemu wyobrażeniu niż prawdzie. Zredukował wspaniale bogactwo i pełnię utworu do ekspresji bezpo
średniej rozkoszy zmysłów. Wysłyszał tylko jeden ton: genialności zmysłowej, dla której muzyka okazuje się, 
zdaniem poety, idealnym medium. Nie usłyszał w muzyce Don Giovanniego walki postaw i uczuć, nie wysły
szal ponadbrzmieniowego przesłania. Ale utrwalił rodzące się poczucie, że muzyka może mówić o czymś 
samodzielnie, jak gdyby niezależnie od fabuły i słów. 

2. 

Szukając klucza do dramatycznego aspektu fabuły i narracji trafimy na parę tropów. U podstaw znajdziemy 
rudymenty hiszpańsko-jezuickiego moralitetu; w tym ujęciu bohater tytułowy będzie personifikował Zło, a Ko
mandor - Sprawi ed liwość. Lecz w Don Giovannim ujrzeć można równi eż, bez trudu, replikę struktury weneckie
go_teatru per musica, który - zdaniem jego monografistki Anny Szweykowskiej - dawał pierwszeństwo sensacyj
ne) intrydze, polączonei z krańcowym nasyceniem emocjonalnym scenicznych sytuacji , „ toteż wenecką scenę 
zaludniali bohaterzy miotani silnymi uczuciami : gniewni, mściwi, pożądliwi, trawieni tęsknotą i rozterką . Zesta
wianie i przeciwstawianie tych uczuć było tam jedną z zasad budowy akcji". 
Na strukturę dramaturgiczną historii o Don Juanie można by spojrzeć również w kategoriach teatru ludowo
plebejskiego. Po pierwsze tego, w którym akcja szereguje prezentację postaci utworu zgodnie z zasadą szopki; 
pozost~ją_ one wówczas, jak "".iadomo, w jednym rodzaju relacji z postac ią główną. W Don Juanie chodziłoby 
oczyw1sc1e o relację uwodzenia. Po drugie, w kategoriach takiego teatru , który zdradza pokrewieństwo z formu
lą gatunkową ballady dramatycznej. Zdaniem antropologów kultury popularnej, najbardziej ogólna struktura 
~al lady da się sprowadzić do pewnego niezmiennego układu zdarzeń. Mianowicie, między sytuacją inicjalną a 
finalną danego wątku , w utworze nacechowanym balladowością ma miejsce: namawianie do przekroczenia 
jakiegoś wcześniej zaistniałego zakazu, rzeczywiste jego przekroczenie, a dalej - dochodzenie winy i wymierze
nie kary, nierzadko z udziałem sił surrealnych. 

Sam Mozart nazwał ope 
cję włoskiej opery buffa 
dramat ze szczęśliwym 

Nie ulega wątpliwości, · 
ni: Leporello, Zerlina, M 
dor - „wysoko urodzen· 
zostali zawieszeni mi 
•2rio i buffo został za 
oba - komiczne i tra 

3. 

dramma giocoso. Wpisał 
ikował się w pełni ani 

- przed i po Kierkegaardzie -
wda, lecz niepełna , połowiczna. 

eż jedynie nosicielami określonych afe 
owośc i, promieniującym na otoczenie, lecz 

owane psychologicznie. 

apolitański podział na 
jednym widzeniu łączy 

życia wszystkim postaciom 
skupione wokół niego nie są 
nie tylko demonicznym uoso

y- postacią, której działania są 

Nad wzajemnymi relacjami osób w operze dominuje oczywiście układ koncentryczny. Zespół, przeciwstawio
ny centralnie usytuowanej postaci tytułowego bohatera, nie jest jednak zwyczajnym szeregiem postaci; został 
silnie ustrukturowany: nikogo za mało , nikogo za dużo. Przypomina się słynny obraz Edwarda Muncha nazwa
ny przez malarza Tańcem życia. Mężczyzna, pośrodku zielonej łąki , tańczy z dziewczyną w znacząco czerwo
nej sukni. Z lewej strony obrazu załamuje ręce dziewczyna w czerni , z prawej - ręce wyciąga ku niemu dziew-
zyna w niewinneJ bieli . Chciałoby się podpisać: Anna, Elvira, Zerlina. U Mozarta nie są też one jedynie trzema 

kol jnymi pozycjami rejestru Leporella , obejmującego 2065 pań. Są indywidualnościami i charakterami. Mają 
twarze - nie tylko stroje, mają serca - nie tylko zmysły. W kręgu donżuanowego oddziaływania znalazły się jak 
ciała w polu elektromagnetycznego przyciągania (i odpychania). Ale przecież ani u da Pontego, ani u Mozarta 
nie jest tak, jak chciałby Kierkegaard, czyli nie tak, iż Don Giovanni uwodzi wyłącznie sam sobą. Tym że jest. 
Uwodz i, to oczywiste, ale również w znaczeniu drugim: zwodzi, działa podstępem. Donna Anna sądziła, że 
odwiedza ją narzeczony Ottavio. Zerlinie, tuż przed hipnotyzującym ją śpiewem „ La ci darem la mano", obie
cuje Don Juan małżeństwo. Pokojówkę Elviry zamierza zwieść przebraniem Leporella i dźwiękami jakże fałszy
wej w jego ustach canzonetty (Jachimecki mówi o jej „słodko-zwierzęcym tonie"). Treść arii zwanej szampańską 
wyp Inia plan działań mających doprowadzić po balu do odnotowania w rejestrze nie tylko Zerliny, lecz rów
ni eż jej druhen weselnych. A krzyki Zerliny i Elviry, które nam po Don Giovannim zostają w uszach, przypomi
nają formułowanie de Rougemonta: „ techniką Don Juana jest gwałt". 
I te właśnie dwie twarze osobowości Don Giovanniego ukazuje nam Mozart w momentach, kiedy jego bohater 
wkra za do akcji. Dwoma odmiennymi zespołami środków scharakteryzowane zostają: raz - zuchwała gwał
towność („Va, non mi degno di pugnar teco ... "), kiedy indziej - fałszywa, interesowna i zwodzicielska słodycz 
(„Si, vita mia ... "). A obok tych , istnieją jeszcze dwie dalsze twarze, chciałoby się powiedzieć - twarze „prywat
ne", już nie na pokaz, raczej te odbite w lustrze. Jedna z nich zaprezentowana została we wspomnianej już arii 
„sz a mpańskiej" , kiedy to Don Juana zdaje się rozsadzać żywotność, samoupojenie pewnością kolejnego zwy
cięstwa . Druga - dochodzi do głosu w recytatywach: cyniczna i szydercza. Odsiania się w momentach, gdy ze 



imieniu jej 
określoneg · 
Barańczaka): 

- Ach, gdy tę bestię znajdę 
podłą i z gruntu złą -
za zdradę i pogardę 
zapłaci własną krwią! 

am. Wprowadzając Do 
je, nabrzmiałe resentym 

rellem, ustala Don Ju 
się kolejnymi niech 

muzycznych związanych z 
bywało w stylu realizującym 
bny i niepowtarzalny „ ton zasadn 
czucia i emocje. Mozart miał w rę 
ektów - i stosuje ją hojnie. Ale w tej 
dwoływa nia się do określonych formuł 
ny, zinterioryzowany. Można by wprawdz 
ry". Ale to już nie jest ich barokowa „ układa 
mujące oddech, najwyższe wzburzenie u Elvir 

hamowanego 
i już tylko o 
wnętrzniania 

ej z żeńskich 
pnie - oświe
określonych 

ie?) zdaje się 
ż cały kunszt 

wzorowania 
u StanisławJ 

znajduje u Mozarta wyraz najbardziej bezpośredni z możliwych . Podobnie jest z rozterkami wewnętrznymi 
Zer/iny: 
- I pragnę, i się boję; 
niepokój serce rwie .. . 

jawią się one poprzez muzykę w sposób tak naturalny, że trudno w nie wątpić. Pragnienie pomsty, odzywające 
się u Donny Anny: 
- Dopiero, kiedy go skują w kajdany -
zgoją się rany, zapomnę zło ... 
przemawia pełnią siły i nieodpartej emocjonalnej autentyczności . 

To, co w Don Giovannim nastąpiło , można by nazwać odkonwencjonalizowaniem retoryki; wchłonięciem jej 
ogólnych założeń w podświadomy i odruchowy system myślenia muzycznego, pozwa lający subtelnie i wrażli
wie notować wszelkie odmiany poruszeń wewnętrznych: jednych - opartych na słyszalnym w muzyce systemie 
głębokiego oddechu, innych - na żywym pulsie krwi. Obserwujemy więc jak Mozart godność Anny, pasję Elviry 
i wdzięk Zerliny (jako ich „tony podstawowe") przeprowadza muzycznymi środkami poprzez zadz iwienie, ocza
rowanie, gniew, wściekłość, pragnienie zemsty i cichą mel a ncholię. Każdą ze swych bohaterek przeprowadza w 
inny sposób i każdą pozostawia na koniec w innym stanie. Każda przeszła innego rodzaju trzęsienie ziemi, u 
każdej poczucie zawodu i straty dotyczy innego przedmiotu, rozgrywa się na innym piętrze, w ·innej sferze: 
społecznej, empirycznej, egzystencjalnej. Jedna straciła nadzieję na możnego męża, druga na wspaniałego 
kochanka, trzecia - na człowieka, z którym można dzielić życ ie . I Mozart rozróżnia muzycznie te trzy kategorie. 
Przeprowadzając wszystkie trzy bohaterki przez cierpienie, a jego oczyszczające i pozwalające dojrzewać dzia
ł a nie pozostawił jedynie Annie - to jest tej, która potrafiła zachować godność w swej sytuacji granicznej. 

Nikt dotąd nie potrafi 
'w kobiecych, ukaz 

zeciw Don Juana 

g~ an 

na w s 
redu kcję 
- Pentiti! 
- No! 
- Si! 
- No! 

nie w jednym dziele tylu postaci, stworzyć tylu odrębnych portre
ności. Donna Anna, Donna Elvira i Zerlina stoją w operze śmiało 
staci gdy chodzi o żywość, prawdę, autentyzm. 

o ze sprowokowaną przez siebie silą. Tyle razy w operze salwował 
lasnej sytuacji granicznej. Tej, w której staje przed nim problem 

ia się muzycznie jeszcze jedna twarz Don Juana. Została nakreśla
nie esencjalny, wyrażona nie przez bogactwo i nadmiar, lecz przez 
eh i słów: 

ó w „ ni ezłomny" boh rzyczy. Krzyczy w ślad za Anną, Zerliną, Elvirą: 
- W jaką udrękę spadam. 
W jakiej otchłani głąb? 
Aaa! ... 
Wprawdzie był czas, kiedy Mozart się zarzekał: w muzyce nie powinno się nigdy doprowadzać dźwięku do 
krzyku! W Don Giovannim, jak widać, nie było możliwe, by się od niego powstrzymać. 

6. 
Czy z samej muzyki Mozarta można odczytać jego postawę etyczną? 
Antropomorfizując, jego muzyka entuzjazmuje się swobodą, ale wybiera konieczność granicy i nieuchronność 
tamy. Zachwyca się niepohamowaną erupcją stanów podświadomości - ale wybiera mowę uczuć pogłębio
nych. Zachłystuje się bujnością, wielorakością, obfitością, ale przedkłada zestrojenie i celowość . Przy końcu 
utworu okazuje się, iż żaden moment muzyczny nie pojawił się na próżno: albo coś zapowiadał, albo coś 
spełni ał , albo był czegoś echem. Wybrane zostało postępowanie kompozytorskie, które zważa na skutek, a nie 
to, które marnotrawi energię. 
Lecz wszystkie te wybory nie przychodzą Mozartowi łatwo i prosto. Stąd też muzyka Don Giovanniego jawi się 
nam jako jedno wielkie zmaganie. Rozstrzygnięcie nie zostaje ani zawieszone, ani zamrożone w moralizujący 
schemat. Zwycięstwo kosmosu nad chaosem - nie będąc pyrrusowym - staje się gorzkie. Mozarta stosunek 
muzyczny do legendy o „nazbyt swobodnym kawalerze" nie ukazuje się w barwach czarno-białych . Mozart nie 
jest li bertynem, ale także nie jest purytaninem, a w jego muzyce nie słychać pruderii czy hipokryzji, czego 
n tabene nie dałoby się powiedzieć o tekście Loranza da Ponte. 
To, co czysto zmysłowe i absolutnie spontaniczne jest dla Mozarta, to się słyszy - wspaniałym darem niebios, 
nieza przeczoną wartością. Ale nie najwyższą, chociaż niezbędną. O pełni człowieka, jego dojrzałości i warto
ści, decyduje u niego splot myśli, czynów i uczuć, którym z taką silą dał tutaj dojść do głosu. 
Mozart staje po stronie owej pełni. Sam nie gra w Don Giovannim na jednej strunie, strunie zmysłowego piękna . 
Ale nie raduje się, gdy u jego bohatera struna ta - przeciągnięta - pękła. Niech rzuci kamieniem, kto bez winy ... 

Mieczysław Tomaszewski 
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DON JUAN NA WARSZAWSKIEJ SCENIE OPEROWEJ 
(l. - libretto, M. - muzyka, D. - dyrygent, R. - reżyser, Ch. - choreograf, S. - scenograf) 

maj 1778 
(premiera polska) 
DON JUAN czyli BANKIET PIOTRA 
Don Juan ou Le Festin de pierre 
Balet-pantomima w 3 aktach 
L. Gaspero Angiolini i Ranieri de Calzabigi 
Ch. FRANCESCO CASELLI (wg Gaspera Angioliniego ?) 
M. Antoni Hart (wg Christopha Willibalda Glucka ?) 
D. Antoni Hart 
Zespół baletowy Louisa Montbruna 
w Pałacu R;:idziwiłłowskim 

1780 
~ (prapremiera ?) 

DON GIOVANNI 
Don Ju an 
Opera trag ikomiczna w 3 aktach 
L. nieznany autor wło!;ki · 
M. GIOACCHINO ALBERTINI (I wersja muzyczna) 
D. Gioacchino Albertini (?) 
R. Michał Bisesti (?) 

Zespół włoski Michala Bisestiego 
w Teatrze na Placu Krasińskich 

23.02. 1783 
(premiera w j ęzyku polskim) 
DON JUAN albo LIBERTYN UKARANY 
li Don Giovanni 
Opera tragikomiczna w 3 aktach 
L. nieznany autor wioski I Wojciech Bogusławski 
M. GIOACCHINO ALBERTINI (I wersj a muzyczna) 
D. Gioacchino Albertini 
R. Wojciech Bogusławski 
Zespół Wojciecha Bogusławskiego 
w Teatrze na Placu Krasińskich 

29. 04. 1789 
(premiera) 
DON JUAN czyli BANKIET PIOTRA 
Don Juan ou Le Festin de pierre 
Balet-pantomima w 3 akiach 
L. Gaspero Angio lini i Ranieri de Calzabigi 
Ch. DANIEL CURZ (wg Gaspera Angio liniego ?) 
M. Antoni Hart (wg Christopha Willibal da Glucka ?) 
D. Antoni H<Jrt 
Baletnicy Narodowi J. K. Mości 
w Teatrze na Pl acu Krasińskich 

14. 10. 1789 
(prem iera polska w języku włosk im) 

IL DISSOLUTO PUNITO ossia IL DON GIOVANNI 
Libertyn ukarany czyli Don Juan 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Kajetan Mayer zw. Gaetano (?) 

R. Domenico Guardasoni 
Zespół włosk i Domenica Guardasoniego 
w Teatrze na Placu Krasińskich 

DON JUAN AT WARSAW'S OPERA THEATRES 
(L. _ !libretto, M . - music, D. - conductor, R. - director, Ch. - choreographer, S. - designer) 

23. 05. 1790 
(premiera w języku polskim) 
DON JUAN albo LIBERTYN UKARANY 
li Don Giovanni 
Opera tragikomicz na w 3 aktach 
L. nieznany autor włoski I Wojciech Bogus ławski 
M. GIOACCHINO ALBERTI NI (li wersja muzyczna) 
D. Gioacchino Albertini (?) 

R. Wojciech Bogusławski 
Zespół Wojciecha Bogusławskiego 
w Teatrze na Placu Kra sińskich 

30. 10. 1803 
(premiera w j ęzyku polskim) 
DON JUAN czyli UKARANY LIBERTYN 
li Don Giovanni 
Opera tragikomiczn i.l w 3 aktach 
L. nieznany autor włoski I Wojciech Bogusławski 
M. GIOACCHINO ALBERTINI (Ili wersja muzyczna) 
D. Gioacchino Albertini 
R. Wojciech Bogusławski 
Zespół Wojciecha Bogusławskiego 
w Teatrze na Placu Kras ińskich 

24.04. 1805 
(premiera w j ęzyku niem ieckim) 
DON JUAN oder DER STEINERNE GAST 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Johann Rochlitz (?) 

M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Maar lub Józef Elsner 
R. Wojciech Bogusławsk i 
S. Antonio Scotti (?) 
Zespół niemieck i Wojciecha Bogu s ławskiego 

w Teatrze na Placu Krasińskich 

24.07. 1814 
(wznowienie w języku polskim) 
DON JUAN czyli UKARANY LIBERTYN 
li Don Giovanni 
Opera tragikomiczna w 3 aktach 
L. nieznany autor włoski I Wojciech Bogus ł aws ki 
M. GIOACCHINO ALBERTINI (Ili wersja muzyczna) 
D. Józef Elsner lub Karol Kurpiński 
R. Wojciech Bogu sławski (?) 
Zespół Teatru Narodowego na Placu Krasińskich 

7.03. 1817 
(premiera w języku polskim) 
DON JUAN czyli GOŚĆ KAMIENNY 
li Di sso luto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kazimierz Brodziński 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Józef El sner lub Karol Kurpiński 
R. Ludwik Adam Dmuszewski (?) 

S. Antonio Scotti 
Zespół Teatru Narodowego na Placu Krasińskich 



DON JUAN NA WARSZAWSKIEJ SCENIE OPEROWEJ 
(L. - libretto, M. - muzyka, D. - dyrygent, R. - reżyser, Ch. - choreograf, 5. - scenograf) 

6. 12. 1822 
(wznowienie w języku polskim) 
DON JUAN czyli GOŚĆ KAMIENNY 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kazimier Brodziński 

M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Karol Kurpiński 
R. Ludwik Adam Dmuszewski (?) 
S. Antonio Scotti 
i Pierre Adolphe Jutti (nowa dekoracja piekła od 1823 r.) 

Zespół Teatru Narodowego na Placu Krasińskich 

2.05. 1847 
(premiera w języku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kazimierz Brodziński 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Tomasz Nidecki 
R. Jan Tomasz Seweryn Jasiński 
S. Antonio Sacchetti 
Zespół Teatru Wielkiego 

30. 10. 1858 
(wznowienie w języku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kazimierz Brodziński 
M. WOLFGANG AMADEU5 MOZART 
O. Giovanni Uan) Quattrini 
R. Jan Tomasz Seweryn Jasiński (?) 
5. Antonio 5acchetti 
Zespół Teatru Wielkiego 

6. 01. 1866 
(premiera w języku włoskim) 
DON GIOVANNI 
Don Juan 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M. WOLFGANG AMADEU5 MOZART 
D. Giovanni (Jan) Quattrini 
R. Leopold Matuszyński 
5. Antonio Sacchetti 
Zespó ł śp iewaków włoskich 

w Teatrz Wielkim 

10. 04. 1880 
(wznowienie w języku włoskim) 
DON GIOVANNI 
Don Juan 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M. WOLFGANG AMADEU5 M ZART 
D. Giovanni (Jan) Quattrini 
R. Leopold Matuszyński 

S. Antonio 5acchetti' 
Zespół śpiewaków włoskich Giuseppe Laga 
w Teatrze Wielkim 

DO N JUAN AT WARSAW'S OPERA THEATRES 
(L. _ libretto, M. - music, D. - conductor, R. - director, Ch. - choreographer, S. - designer) 

18. 05. 1882 
(wznowienie w języku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kazimierz Brodziński 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
O. Giovanni (Jan) Quattrini 
R. Leopold Matuszyński 
5. Antonio Sacchetti 
Zespół Teatru Wielkiego 
w Teatrze Letnim 

29. 10. 1887 
W 1 OO-lecie prapremiery 
(wznowienie w języku polskim) 
DON JUAN 
Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M. WOLFGANG AMADEU5 MOZART 
O. Josef Rebicek 
R. Leopold Matuszyński (?) 

5. Antonio Sacchetti 
Zespó ł Teatru Wielkiego 

10. 05. 1895 
(wznowienie w j ęzyku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kazimierz Brodziński 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Cesare Trombini 
R. Józef Chodakowski 
S. Antonio Sacchetti 
Zespół Teatru Wielkiego 

13.01. 1903 
(wznowienie w języku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kazimierz Brodziński 
M. WOLFGANG AMADEU5 MOZART 
D. Vittorio Podesti 
R. Władysław Florjański 
5. Antonio Sacchetti 
Zespół Teatru Wielkiego 

10. 01 . 1907 
(wznow ienie w j ęzyku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Kaz imierz Brodz iński 
M. WOLFGANG AMADEU5 MOZART 
D. Vittorio Podesti 
R. Józef Chodakowski 
S. Antonio Sacchetti 
Zespó ł Teatru Wielkiego 



DON JUAN NA WARSZAWSKIEJ SCENIE OPEROWEJ 
(L. - libretto, M. - muzyka, D. - dyrygent, R. - reżyser, Ch. - choreograf, S. - scenograf) 

3.04. 1925 
(premiera w języku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Ignacy Ziółkowski · 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Adam Dolżyc ki 

R. Franciszek Freszel 
Ch. Piotr Zajlich 
S. Wincenty Drabik 
Zespól Teatru Wielkiego 

22.01. 1958 
(premiera w języku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Krystyna Konopacka i Ludwik Rene 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Peter Mura 
R. Wiktor Bregy 
Ch. Stanisław Miszczyk 
S. Andrzej Pronasz ko 
Zespó ł Opery Warszawskiej 

24. 09. 1961 
(wznowienie w języku polskim) 
DON JUAN 
li Dissoluto punito ossia li Don Giovanni 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte I Krystyna Konopacka i Ludwik Rene 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Zygmunt Latoszewski 
R. Wiktor Bregy 
Ch. Witold Borkowski 
S. Andrzej Pronaszko 
Zespól Opery Warszawskiej 

25. 01. 1976 
(premiera w j ęzyku włoskim) 
DON GIOVANNI 
!Don Juan 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Jacek Kaspszyk 
R. Maciej Prus 
Ch. Witold Gruca 
S. Zofia Wierchowicz 
Zespól Teatru Wielkiego 

1. 05. 1976 
(występ gośc inny) 
EPITAFIUM DLA DON JUANA 
Balet w 1 akcie 
L. Conrad Drzewieck i 
Ch. CONRAD DRZEWIECKI 
M. coll age I Conrad Drzewiecki i Eugeniusz Rudnik (nagranie) 
S. Władysław Wigura 
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 
w Teatrze Wielkim 

DON JUAN AT WARSAW'S OPERA THEATRES 
IL. _ libretto, M. - music, D. - conductor, R. - director, Ch. - choreographer, S. - designer) 

11. 04. 1987 
(premiera polska) 
WARIACJE „DON JUAN" 
Variations „Don Giovanni" 
Balet w 1 akc ie 
L. Maurice Bejart 
Ch. MAURICE BEJART 
M. Fryderyk Chopin (Wariacje B-dur nt. arii „ La ci darem la mano" 
z opery Wolfganga Amadeusa Mozarta) 
D. Bogdan Olędzki 
S. John va n der Heyden 
Zespól Teatru Wielkiego 

20. 02. 1991 
(premiera w języku włoskim) 
DON GIOVANNI 
Don Juan 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M. WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Zbigniew Graca 
R. Rysza rd Peryt 
S. Andrzej Sadowski 
Zespół Warszawskiej Opery Kameralnej 

3. 12. 1998 w Luksemburgu i 19. 12. 1998 w Warszawie 
(premiera w języku włoskim) 

DON GIOVANNI 
Don Juan 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M . WOLFGANG AMADEUS MOZART 
D. Jacek Kaspszyk 
R. Marek Weiss-Grzes i ·ń sk i 

Ch. lzadora Weiss 
S. Andrzej Kre(itz Majewski 
Zespól Teatru V\lielkiego - Opery Narodowej 
w Theatre Municipal Luxembourg i w Teatrze Wie lkim 

8. 12. 2001 
(występ gośc inny) 

DON JUAN & MOLIERE 
Don Juan i Molier 
Ba let w 2 aktach 
L. Bori s Ejfman 
Ch. 13 )RIS EJFMAN 
M. Wolfgang A. Mozart i Hector Berlioz (nagranie) 
S. Wiaczesław (S la\ a) Okuniew 
Sanktpetersburski Teatr Baletu Borisa Ejfmana 
w Teatrze Wielkim 

8. 12. 2002 
(premiera w j ęzy ku włoskim) 

DON GIOVANNI 
Don Juan 
Dramma giocoso w 2 aktach 
L. Lorenzo da Ponte 
M. WOLF ,ANG AMADEUS MOZART 
D. Jacek Kaspszyk 
R. Mariusz Tre liński 

Ch. Emil Wesołowski 

S. Bor is Foltyn Kudlicka dekoracje) i Arkadius (kostiumy) 
Zespól Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

~:1t1 r~:, 1T u.~( .Jil d~nyt'h o insceni1;ic_j.i c l:1 motywu l?nn Ju ~nJ .ntl wJr5z~w~kiPj sc:eni_P n:iuzycz nej s urT~uj_e, popr~l\vi n .i uz upełni a dotychczasO\I\ stJn badań. 
'1\ ,łJ\\JI prem ier t ow~irzyszą ryc in>' ilu strui ~ce 1nscen1 Z'1CJl:::' eurnpt'Jsk1 e o rJz zdjęua z przedstJw112n \VCHszawsk1ch (opr. pchJ. 



POSTAĆ 
DON 
JUANA 
Otto Rank 

Otto Rank (1881-1939), 
jeden z najwybitniejszych 
uczniów i współpracowników 
Sigismunda Freuda, 
był m.in. autorem 
fundamentalnego dzieła 
Trauma narodzin 
i jej znaczenie dla psychoanalizy 

N 'eśm ie rte lne imię hiszpańskiego bohatera podbojów miłosnych instynktownie wywołuje cały szere~ wyobrażeń i oczeki-
1 ń natury erotycznej, które zdają się z nim nierozerwalnie związane. Skoro więc pod tytułem Posta c Don Juana decyduje

wa s i ę spisać pewne rozważania i refleksje, zainspirowane wybitną inscenizacją arcydzieła Mozarta w Operze Wiedeńskiej 
~1
1 ~ list pada 1921), należy uprzedzić, że niewiele będziemy tu mówić o fascynującej ogól ludzi stronie tej postaci.( ... ) 

Jeśli złow iek ma_ ?~urat ochotę - jak to się przypadkiem zdarzyło _autorowi tego teks!u: zajmującemu siy pewnym _kręgiem 
ozważ ń _ podei sc do opery Mozarta z nastaw1en1em psychoanalitycznym, tzn. częsc1owo wykluczyć sw1adome 1 cerowe 

r obrażenia bohatera erotycznego, nietrudno zauważyć - choć z pewnym zdziwieniem - że jej akcia przedstawia nie tyle 
a~anturnika odnoszącego sukcesy seksualne, co raczej biednego grzesznika, prześladowanego przez nieszczęścia, grzesz
nika którego w końcu aosięga typowa dla jego środowiska chrześcijańska kara piekła. Wyobrażanie sobie szczęśliwych, 
rozk~sznych chwil życia właściwego Don Juana pozostawia kompozytor fantazji słuchacza , która to fantazja nader ochoczo 
z ni użytek ze swego naturalnego przywileju pozwalając, by sceny teatralne z ich moralnymi powinnościami przedstawiały 

t ra~ i czn e cechy charakteru bohatera. Dokonując zatem analizy niewątpliwie przykrych dla myśli ludzkiej stron Don juana, 
odążymy tylko śladami ;-vyty~zonymi przez tr.adycję i dzieła literackie. ( ... ) . . . . . . 

ęradycja niezwykle wyraznie sw1adczy o tym, ze głownym moty\vem tematu Don Juana nie było bynaimniei przedstawianie 
nieokie ł znanych popędów seksualnych. I wcale nie trzeba szukać rzeczowych dowodów historycznych na nieistnienie 
realnego pierwowzoru Don Juana, by umocnić się w przeświadczeniu , że w niepohamowanej , zdobywczej naturze bohatera 
ow i nn iśm upatrywać właściwego tworu wyobraźni poetyckiej. Taką koncepcję potwierdzają w pełni wyniki badań histo

fy .zno-lit racki ch. Tirso de Molina, autor Uwodzicie la z Sewilli przejął z tradycyjnych podań jedynie motyw zemsty, jaką 
wyszyd zan z n~a~ły bierz_e na z~ch":"ałym kpiarzu (uwodzicielu). To twórcy Uwodzicie/a z Sewilli było dane z bezecnika 
uczynić uwodz1c1ela kobiet w w1elk1m stylu. ( ... ) 
Widz imy t a kże - znowu w zgodzie z naszą koncepcją - iż w późniejs~ych litera~ k_ich opracowaniach tematu Don Juana aż 
do czasów Mozarta motyw uwodzenia, tak poetycki 1 pociągający dla sw1adomosc1 ludowej, nie ulega bynaJmniei rozbudo
waniu , lecz że jakby pod wpływem zagadkowej konieczności rozwija się stary, bolesny i tragiczny motyw winy i kary. 
Objaw ia s ię to )~ż ~~wn_ętrznie w tyryi, że_ z podwójnego tytułu utworu Tirso de Mo_liny El_ burlador de Sevilla y c?~vidado di 
pietra większosc poznieJszych autorow az do vv1e_k_u XVIII bierze dla nazwania swoich dzieł ty_lko_Jego drugą częsc: Kamien
nego gościa, gdy .tymczasem 1m1ę tak n?m dz1s1ai _1mponuMc~go bohate~a w ogóle nie po_pw1a się w tytule. C.) . 
w oparciu o teorię psy_choanal1zy Jestesmy gotowi wyw1esc _ow p~zemozny motyw w111y 1 kary, l~c.zący się z 111tensywnym1 
fantazjami seksualnymi, z kompleksu Ed)lpa (. .. ); znaczy t?, ze ka~da kob1_eta, ktorą Don Juan wc1ąz na no_wo musi zastępo
wać ko l ejną_ wybran_ką, reprezent_uie w )ego prz}padku 1edną niezastąp!oną ma~kę, a zwodzeni, oszuk1wa_n1 , zwa lczani, 
wreszcie zas zab1ian1 konkurenci 1 przec iwnicy - 1ednego n1eprzezwyc1ęzonego, sm1ertelnego wroga, Jakim iest Ojciec. ( ... ) 
Prz mi na owego człowi~ka, który w podświadomości pozostał_ wierny nietykafnej matce, w ni ~w_iernego , ~ynicznego wzgar, 
dzi i la kobiet zakłada , ze dokonał się w nim proces spychania niewygodnych spraw w podsw1adomosc, przesuwania ich 
i zmiany hierarchii wartości . (. .. ) 

LEPORELLO I MOTYW SOBOWTÓRA 
Jeśli , t ymając się przyjętego nastawienia, odwróc imy uwagę od dominującej postaci Don Juana, zauważymy u jego Jlie 
mniej s ławnego sługi Leporella pewną cechę, która okrężną arogą zaprowadzi nas z powrotem do głównego bohatera. Ow 
sługa jest z jednej strony raczej przyjacielem i powiernikiem Don Juana w jego intrygach miłosnych , z drugiej zaś wcale nie 
sprawia wrażeni a ochoczego kompana i pomocnika, lecz wygląda na tchórzliwego, strachliwego sługusa, mąjącego na 
wzg l ędz i wylą ·znie własne korzyści. W swojej pierwszej roli pozwala sobie na niestosowne, krytyczne uwagi („Zywot, jaki 
pan wi_edzie, ) est_ żywot~m nicponia!'.'), żąda:-- i może nawet ot~zymuje - część łupów swojego pana_ in natura; w drugiej ~oli 
nat miast probuie bo]Jzl1w1e un1kac wszelkich n1ebezp1eczenstw, co chwila odmawia wypełniania swoich obow1ązkow, 
można go zatrzymać przy sobie wyłącz nie pieniędzmi i groźbami, i - aby do końca uzupełnić jego obraz - podając jadło na 
uroczyscie zastaw.iony stół, łakomie podbiera smaczne kąski. 
Możn b powiedzieć: jaki sługa, taki pan , i wskazać na to, że Don Juan , potrzebując go, sam pozwala mu na taką swobodę. 
Tak jest np. przed słynną „arią z rejestrem": otóż gdy Donna El vira żąda od Don Juana wyjaśnień , ten unika przykrej dla siebie 
sytuacji i wysyła przodem Leporella. Zanim Donna Elvira zdąży się obejrzeć , sprytny awanturnik znika, a zamiast niego 
r je~t r porzu conych kobiet przedstawia jej Leporello z właściwą służącym dumą, powodowaną chęcią utożsamienia się z 
pań stwem. 
Pojawia s i ę tutaj motyw, który w toku akcji staje się coraz wyraźniejszy, ale już w pierwszych słowach Leporella na samym 
początku opery poprzedza ją niczym motto: ,Ja sam chcę odgrywać pana. Nie chcę dłużej sługą być". Tragedia Leporella 
pole a nu t 'm, że może on reprezentować swojego pana jedynie w sytuacjach przykrych i krytycznych. Po raz drugi dzieje 
s ię tak równi . ż podczas nieudanej próby uprowadzenia Zerliny, przy czym Don Juan chce dla pozoru ukarać swojego sługę 
Jako w 1nowa i cę . 
Kie~y indziej jednak zdaje się Leporella czekać przyjemniejsza przygoda: dzieje się to w chwili , gdy Don Juan zamienia się 
z nim na płaszcz i kapelusz, by zdobyć pokojówkę Donny Elviry, gdy tymczasem Leporello ma wziąć na siebie obcowanie 
z opu zczoną panią. Ale i ta początkowo zabawna przygoda przynosi mu tylko nieszczęście. Tymczasem bowiem, ciągle 
rosn c grupa mśc icieli (Donna Anna, Don Ottavio, Masetto, Zerlina) postanawia ująć Don Juana w domu Donny Elviry, 
gdzie n pada rzekomego złoczyńcę, który w końcu okazuje się Leporellem i - zapewniając o swojej niewinności - blaga o 
faskę . 



Zr~czno.ść, z j~ką.Leporel.lo, znikając nagle, znajduje wyjście z tej niebezpiecznej ~ytuacji, naprowadza nas na ślad, że jest on 
byc moze k1ms więcej n1z tylko pojętnym uczniem swojego pana, ze jest z nim tozsamy. Zanim sobie wyjaśnimy, co to może 
oznaczać, zwróćmy uwagę na dwie sceny, z których jedna poprzedza omawianą scenę, druga zaś następuje po niej, i w których 
wyraźnie widać tozsan;ość pana i sługi. Okazuje się w nich, że nie tylko Leporello od czasu do czasu zastępuje swojego pana 
w sytuacjach, gdy tegoz osobiste pojawienie się byłoby dla niego niewygodne, lecz że również Don Juan odgrywa rolę Leporel
la, j_ak w scenie z pokojówką Donny Elviry oraz w kolejnym! tylko opowiedzianym epizodzie, który przenosi nas do drugi j 
częsc1 dramatu Don Juana, do Kamiennego soścta. Kiedy bowiem pan I sługa po udanych przebierankach spotykają Się pono -
nie na cmentarzu, Don Juan opowiada przezytą tymczasem przygodę, którą zawdzięcza zamianie na stroje ze służącym. Lepo
rello natychmiast przypuszcza, że Don Juan mógł być wyłącznie z jego kobietą, toteż czyni wyrzuty swojemu panu, coraz 
bardziej rozbawionemu tą sytuacją . Ba, Don Juan czyni nawet uwagę, która zdradza ciemny motyw zemsty, warunkujący jego 
działania i jaskrawo ukazujący wymienność pana i sługi: „Wziąłem jedynie odwet za to, czego ty się wobec mnie dopusz
czasz". W tym momencie rozlega się głos z pomnika Komandora („Zuchwalcze, pozwól w spokoju spać umarłym! ") i zaczyna 
się druga, tylko pozornie doczepiona do tematu Don Juana akcja z przyjęciem wydanym przez Kamiennego Gościa, której 
omówieniem zajmiemy się później. Najpierw bowiem zadamy sobie pytanie, co ma oznaczać owa tożsamość postaci Don 
Juana i Leporella, i co wnosi do zrozumienia akcji, rozwoju postaci i psychologii autora oraz widzów. 
Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że formułując tezę o tożsamości Don Juana i Leporella, opuszczamy płaszczy
znę tradycyjnej analizy literacko-estetycznej na rzecz ujęcia psychologicznego, które całkowicie abstrahuje od rzeczywist -
go znaczenia obu tych postaci. Tak więc, na przykład, trafna charakterystyka Leporella, dokonana przez Hansa Heckla, w 
mniejszym stopniu odsłania przed nami obraz zwartej osobowości, bardziej zaś sugeruje, że obie te postaci ściśle do siebie 
przynależą: „Jak bardzo ten negatywny bohater jest przykuty do zuchwałego uwoaziciela, który nie lęka się ni śmierci, ni 
szatana; jak bardzo chciałby się od niego uwolnic, a jednak nie może się wyrwać spod uroku /ego silniejszej osobowości; jak 
raz po raz staje się chłopcem do bicia z powodu figli swojego pana, za które wszakże w ogó e nie ponosi winy; wszystko to 
w głębi duszy oddziaływa nieomal tragicznie". 
Fakt, że nie potrafimy wyobrazić sobie Don Juana bez Leporella, sługi i pomocnika, jest więc nie tylko skutkiem ich racjonal
nej, wzajemnej zależności , która znajduje swój wyraz w akcji , lecz w znacznie większej mierze wynika z instynktownego 
przeczucia owej psychologicznej współzależności jako tworu artystycznego. Rozumiemy przez to, że autor nie wziął te o 
„negatywnego bohatera" ani z rzeczywistości, ani też nie „wymyślił" go dla ożywienia czy skontrastowania akcji, lecz racze j 
że postać Leporella oznacza nieodzowne pendant do artystycznego przedstawienia głównego bohatera. 
Niezwykle ekscytującym zadaniem byłoby ukazanie powszechności tego mechanizmu artystycznego na przykładzie całego 
szeregu utworów, przy czym zresztą mogłoby się okazać, że najpiękniejsze egzemplifikacje dałoby się znaleźć właśnie u 
największych twórców literatury światowej . Niechaj jednak wystarczy nam za zadośćuczynienie fakt, iż w literaturze psycho
~nalityc.z nej już sam Sigismund Freud w nawiązaniu do spostrzeżenia L: Jekla zwrócił uwagę na ta.ki prz}'.kład oświadczaj~c , 
ze William Szekspir często rozbija 1eden typ charakteru, obdarzaiąc 1ego cechami dwie postaci, z ktorych 1edna dopoty 
wydaje się niezrozumiała, dopóki nie z łoży się jej w jedną całość z drugą . Podobną z psychologicznego punktu widzenia 
zasadę komponowania uzupełniających się wzajemnie charakterów znajdujemy we wszystkich wielki ch utworach: od ich 
elementarnej postaci u Cervan.tesa! Balzaka, s;oethego _czy Dostojewskiego po współczesne utwory psychologizując e., któ
rych autorzy mnie/ lub bardz1e1 św11adom1e probują zdac sobie sprawę z tego artystycznego problemu formy. Nie chodzi nam 
tu jednak o bana ne już dziś w aspekcie psychologicznym ujęc ie , według którego artysta w tworach swojej wyobraźni 
odzwierciedla fragmenty własnego Ja, co na przykład próbuje uzasadnić Leon Daudet w książce L'Heredo (Essai sur le drame 
interieur, Paris 1916), wykorzystującej naukę psychiatrów francuskich o dziedziczności, lecz o całkiem specyficzne, niejako 
wtórne rozszczepienie jednej postaci na dwie, które dopiero razem wzięte dają pełnowartościowy, zrozumiały charakter, jak 
to się dzieje na przykład w przypadku Tassa i Antonia u Goethego czy u Szekspirowskiego Otella, który może być naiwny 
i ufny, gdyż w jego własną zazdrość wyposażony jest Jago. 
Podobnie też nie byłoby możliwe stworzenie postac i Don Juana, frywoln ego, pozbawionego skrupułów rycerza, który nie 
lęka się ni śmierci, ni szatana, gdyby w pewne cechy jego charakteru nie został wyposażony Lepore llo, reprezentujący 
krytycyzm,, strach i sumienie bohatera. Mając taki .klucz w ręce , rozumiemy teraz z jednej stro.ny, dlaczego Lep<? rei Io musi 
zastępowac swojego pana zwłaszcza we wszystkich kłopotliwych sytuac1ach 1 dlaczego moze sobie pozwolic na słowa 
krytyki pod jego adresem, i niejako zastępować brakujące panu sumienie. Z drugiej zaś strony rozumiemy także rozmiar 
niegodziwosci Don Juana, wynikający z wydzielenia z jego charakteru elementów, które mogłyby powstrzymać go od nie
cnych działań . 

SUPEREGO 
Jeśli więc zaczniemy analizować akcję pod tY.m kątem, zobaczymy, iż Leporello nie tylko wyraźnie zastępuje swojego pana 
we wspomnianych już scenach, ale że w ogole reprezentuje nastawione krytycznie i trwożliwie sumienie tytułowego boha
tera. W pierwszej części dramatu Leporello występuje jako instancja krytyczna, ganiąca występne życie swojego pana, które
mu poddaje się z odrazą. Począwszy od sceny w domu Donny Elviry (li odsłona), gdzie w istocie zarówno zyciu pana, jak 
i sługi zagraża niebezpieczeństwo, poczucie winy coraz bardziej wysuwa się na plan pierwszy, by później, w scenie cmen-

tarnej i dalej w scenie uczty, spotęgować się w najstraszliwszym lęku prz_ed zjaw~ i w najokropniejszych wyrzutach sumie
nia, które w końcu prowadzą do zagłady. Dostrzegaiąc w Leporellu - dośc szczegoln1e zresztą u~ształtowan~ - przedstawie
ni superego Don Juana, pos.łużymy się .nie tylko sformułowaniem Freuda, lecz tym s_amym zbl1zymy .s 1ę takze do głębszego 
zrozumienia całego mechanizmu psychicznego. Freud rozumie przez superego z~społ takich kr.ytyku1ący~h 1 cenzur_u)~cych 
instancji w organizmie człowieka, których zaaan1em Jest na ogół spychanie okr.eslonych pragn1en w podsw1ad.omosc 1 czu
wani za pomocą fun~cji'. nazywanej przez nas sum1.en1em, .nad ty.m by. rnkt nie prz.ekraczal ustalonych granic. (}w organ 
kontro lny stanowią w zyc1u duchowym dwa uzupełn1aiące się. wza1emn1e 1 kontrolu1ące czyn111k1: zewnętrz_ny, kt?ry repre
zentuje wymag;;mia .otoczenia, i wewnętrzny, ktory przedstawi~ roszczerna wobec s1eb1e same.go. Dokładrnei mow1ąc, su-

erego jest własc1w1e reprezentantem wewnętrznych uroszczen 1ednostk1 po przyswo1en1u sobie - Jako swoich własnych -
ęewnętrznych wyma~ań danej społeczności. Trzon superego stanowi_ta odrob.ina µrymitywnego narcyzmu, z którego dziec
ko mu ·i zrezygnowac na rzecz przystosowarna się do otoczenia, a kto.ry zostaJ~ Jednak w_superego. zachowany. Pooudkę do 
Jego w ytworzenia się powodują k.rytyczno-wychowa':"'.cze zad1owan1a rod~1cow, „do k~orych z b!eg1em. czasu przyłąc:;,aią 
się wychowawcy, nauczyciele 1 n1eogarn1ona masa roznych.1nnych członkow społeczenstwa (blizn1, O~)n1a publiczna) . 
Od tego momentu wykształcenia się superego prowadzi wazna droga do zrozum1en1a „psycholog11 .mas , ktorą Freud prze
śledził konsekwentnie w swojej książce o takim właśnie tytule. Na podstawie zaobserwowanych z1aw1.sk, chara.kterystycz
n eh dla zachowań masowych, udało się Freudowi ukazać korzenie powstawania superego w proces1.e ro~wo1_u plem!on 
pferwotn ych, gdzie potężny praojciec sprzeciwiał się pragnieniom synów, ustanaw1aiąc zasady. ogran1czen, ktore mozna 
by ł o przezwyciężyćd·edynie poprzez jego realne unicestwienie. Zanim jednak mogło do tego dojść, włada.I swoim plemie
niem, korz stając z uchowego nastawienia do nie~o współplemieńców, których_ Freud scharakteryzował Jako prymitywny 
twór masowy": „ Na taką pierwotną masę składa się pewna liczba 1ednoste.k, ktore zastąpiły w.lasne superego tym samym 
~biektcm , identyfikując się dzięki temu wzajemnie w swoim Ja". Owo prehistoryczne sprzęzerne superego z postacią OJC~ 
można pokazać również na przykładzie rozwoju jednostki , kiedy to ojciec staje się p1e.rwszym ideałem dziecka 1 w pewnej 
fa l i wskutek działania mechanizmu identyfikacji , urasta do wewnętrznego uroszczerna, ktore wraz z narcyzmem z 1ak1ego 
dz ie '. ko musi powoli rezygnować , stapi.a się w pos.tać superego. Punkt węzł.owy i przej~ciowy całego tego ro.zwoju znamy 
jako dz iec ięcy. kompleks Edypa, poleąaiący .na utoz~am1a111u się z Ojcem w Jego szczegolneJ roli ':"'óbe.c matki. 
w pewnym m1e1scu Freud stara się rown1 ez ukazac taki momerit .w duchowym r?ZWOJU ludzkosc1, kiedy to w przypadku 
jecln stk.i clokon~ł. s1ę_postęp od psycholog11 masy do psycholog11 1ndy~ ,1dualną ow postęp nastąpił po n!ezado"".al.aJącym 
praczyn1e - zabo1stw1e OJCa - ktory to czyn zamiast spełn1en1a przyniosł skruchę, a zamiast wymar.zone1 wolno~c1 nowe, 
skom Jlikowane ograniczenia psychiczne; ów czyn nastąpił w wyobraźni, a ten kto go dokonał był pierwszym tworcą epic
kim. ak ł a mał on rzeczywistość na rzecz własnej tęsknoty. Wynalazł rrnt bohaterski. Herosem był ten.' kto sam za.bi.I OJCa, 
podczas gdy zapewne tylko plemię jako ca łość („bra~two") mogł? poważyć się na ów praczy!1. Podobnie więc. Jak OJ ciec był 
pierwszym ideałem chłopca, tak teraz twórca, wymyslaiąc postac herosa pragnącego z.astąp1c 01ca, stworzył pierwsze super
ego. J ed n a kże bohater, którego zmyślone czyny twórca opowiada teraz masom, to w 1stoc1e on sam. 

KAMIENNY GOŚĆ - IMAGO OJCA 
Jeśli przypatrzymy się głównym postaciom męskim w utworach poświę_conych Don Juanowi, to prostackie napor_nnien~a 
Leporell a, wzywającego Don Juana do poprawy, pozwolą nam rozpoznac krytyczno-.1ro111czny aspekt superego, gdyz boiaz
liwe tchórzostwo sługi jest wynikiem pr.zeszc.zepienia nań. przez autora sum1e_n1a 1 poczucia wmy frywolnego bohatera. 
Jednakze w tragicznym momencie kulmmacyjnym, w scenie na cmentarzu, ktora zapoczątkowui.e załamanie Don Juan~, 
komiczna postać Leporella, mającego szyderstwem zbyć postulaty sup_erefIO, zostaje zastąpiona 1ego znacznie potęzn,1e.i
sz 111 reprezentantem, mianowicie świadomością winy, w której wyobrazen1u pod postacią pomnika. Komandora z łatwosc1ą 
rozpoznamy imago ojca. Jednakże owo stopniowe zaostrzenie i nasilenie się postu.I.atu superego - az do ostatniego, decydu
jącego pojawienia się Kamiennego Gościa - odpowiadałoby nie1ako 1nterpretacp krytycznego głosu sum1en1a, będącego 
tworem idea lnym, wynikającym z kompleksu OJCa. . . , , . . , . 
Tę psyc ho logi czną interpretację, przedstawioną w operz.e pod postacią .snu , mozemy rownoc.zesnie śledzie w procesie roz
woju ca łego tematu Don Juana. Albowiem głos ostrzegaiącego 1 napominającego przyp1sany.1est za~ówno w Uwod.if1c1e/u z 
Sewilli, jak i u Moliera, czy później u Zorilli , do samego ojca, którego bohater cały. czas rani 1 obr~za. Ba, u bezposrednic_h 
poprzedników Moliera, Dorimona i de Villiera, Don Juan popełnia wobec oica odrazaiące czyny, ktore zresztą znaiduią swoi 
wyraz również w tytułach sztuk wymienionych autorów. U samego Moliera, a później również u jego ziomka Duma_sa-ojca, 
chodzi o spór o testament, podczas którego to sporu bohater, chcąc wejść w posiadanie spadku P<? ojcu , nie cofa się prze? 
żadn ą zbrodnią, nawet przed bratobójstwem. U Holteia, który opracował ow temat po Mozarcie, dochodzi przy okazp 
wymi.a_ny pogl~dów do zabójstwa ojca, żyjącego incognito .Po~l postacią Pl!Ste.lnika, ~tórego qon Juan przeb11a szpadą. 
„W1esc o tym, ze stał się mordercą OJCa, nie pozostawia na nim zadnego wrazen1a, tak ze bezposrednio po dokonaniu tego 
strasznego czynu wyprawia w chacie zamordowanego brewerie z tchórzem Lepor~llem. A na ko.niec spuszcza mu baty". 
Znami.enne, że .również w kilku pr~edstawieniach mar.ionetkowych bohater przeb1.ia własnego OJCa szpadą, po czym ten 
ukazuje mu się pko duch, by zabrac go do piekła; dz1e1e się tak w teatrzyku z Ulm 1 w teatrzyku z Dolnej Austr11: Don juan 
Dziki albo Nocny sąd albo Junkier Hans z kamienia. ( ... ) 



Nierzadko, jak na przykład u Lenaua, jest to, oprócz ojca, wysiany przez tegoż brat bohatera, który ma go odwieść od 
występnego _trybu zyc1a. O_ ile j ednak_ Lenau, __ w pr_zeciwie~stwie do swoich poprzedników, unika obrażających bohatera 
przycinków 1 podnosi konflikt do rangi filozot1 cznei dyskusji między dwoma sw1atopoglądami, we wspomnianym już Don 
}uame Durnasa_-oica doc_hodzi międ~y br~ćmi do poje9y~ku ,_w_ trakci e którego brat tytułowego boh~tera ginie. Sam Don Juan 
umiera, kiedy zyc1e odbiera mu c1en zabitego przezen row111ez w pojedynku Sandova la - naiwyraz111ej koleinego wcielenia 
brata. Ów Sa_ndoval_jest jednak z drugiej strony niedwuznacznym sobowtórem samego bohatera , „ kawalerem pokrewnego 
ducha ... _totez obaj, jeden przez drugiego starają się zdobyć palmę nikczemnościu. Zjawisko sobowtóra jest tu posunięte tak 
daleko, _ze Sandov_al przegrywa_ swoją ukochaną na rzecz_ Don J_uana; ta jednak zab_ij a się, by nie paść j_ego łupem. ~odob_n go 
sobowtora znajdujemy u Zorill1_w postaci Don_Lu1sa Mejl, z ~torym Don Juan zawiera zakład, polegaiący na przesc1gan1u się 
w_l1czb1e uw1edz1onych kobiet 1 zabitych w pojedynkach męzczyzn , przy czym jeden drugiemu może służyć zdumiewający
mi l1 czbam1 (por. „tys iąc trzy" Lepore llla). (. .. ) 
Śc isłe psyc~_ologic3'.ne odniesienie motywu sobowtóra do superego pozwala wyjaśnić, dlaczego Leporello występuje niekie
dy w funkcji wyraznego sobowtóra swojego pana, _zwłaszcza gdy obaj wymiennie reprezentuią siebie przed kobietami (mo
tyw Amfitriona:_ 1dentyf1kaqa z 01cer:nl. (. .. ) Speł111a1ąc funkcję poskramiania zachcianek bohatera, którego żądzę czynów r z 
za .raze~1. powsc1ąga n1 ~samow1tą 1ro111ą, sta~1ow_1 on krytyczno_-1ronizującą instancję ego. Podobnie jak _w wielu innych 
opow1esc1ach o sobowtorach_wydaje s1_ę on rown1ez tuta1_uosob1~n1em samego obłędu, co zresztą całkow1c1e zgadza się z 
naszymi psychoa nal1tycrnym1 koncepcjami. W sprzecznosc1 z takim psycholog1zuiącym wykorzystaniem motywu soboW!ó
ra w literaturze pozostaje wykorzystanie 111nego, pokrewnego mu, w ktorym zachowało się pierwotne znacze111e sobowtora 
Jako _ zwiastuna śrn1erc1: chodzi tu mianowicie o udział żyjącego bohatera w swoim własnym pogrzebie, który to mot)'\v 
na1p1erw Menmee dopisał do Don Juana, przejmując z tradycji ludowej stare podanie o rycerzu, co to nawrócił się na w idok 
własnego pogrzebu. Ten_motyw_prowadzi nas do niesamowitego rozwiązania sytuacji bohatera i ma niezwykle istotne zna
czenie w całej l1terack1 ei tradycji tematu Don Juana. 

TRUPI DEMON 
Wyszliśmy od_ psychologi znego sformułowania stanu tożsamości albo psychicznej współprzynal eżnośc i postaci Don Juana 
1 Leporella, widząc w tym typowy wyraz twórczego procesu literackiego, wynikający z tworzenia superego i jego artystycznej 
proiekcp. Udało s1~ nam ta_k ko~sekwentnie przeprowadz ić interpretac1ę tych d~u _ postac i literackich na bazie czysto ducho
wy:h mecharnzmow, pon1ewaz mamy tu do _zyn1e111a z wytworami wyobraz111 arty_styc;zne1, plr:ną~ym1_ do nas z duszy 
tworcy. Inaczej_ przedstaw_1a się sprawa z postacią Kamiennego Gościa, ktorą wprawdzie rown1 ez Ujęl1smy pko ekstremalną 
kontynuacię 1 111terpretac1ę duchowego szeregu instancj_i: supere8o - sumienie - poczucie winy. Jej sens i pochodzenie 
jed nak się na tym nie wyczerpują, gdyz_ tutaj mamy z kolei do czynienia ze starą tradycją ludową (. .. ). Posłuchajmy, co ma na 
ten temat do pow1edzen1a Heckel: „Juz w klasycznej starożytności znajdujemy podania o szukających zemsty postac iach z 
kamiennych pomników. Późn_iej spotykamy podobne baśnie wśród najrozmaitszych ludów: tak więc we francuskich, portu
ga lskich, flamandzkich, 111em1_eck1ch 1 dunsk1ch przekazach ludowych znana jest opowieść o zaproszonej w gości trupiej 
cz?szce. Szczególne znaczenie ma_ dramat Leont1usa, gra_ny w 1615. rC?ku w kolegium jezuitów w Ingolstadt, w oparciu o 
ktory powstało naiprawdopodob111e) opracowanie Uwodz1oela z Sew1//1. Pokrewne cechy wykazują - poza Oszczercą Juana 
de la Cueva - komedie Lope de Vegi: Pieniądze są sz lachectwem i La Fianza satisfecha. (. .. )We wszystkich tych przedstawie
niach istotę rzeczy stanowi zemsta, jaką wyszydzany zmarły bierze na butnym szydercy". 
Jak ogromne znaczerne m.a dla tematu Don Juana motyw Kamiennego Gościa widzimy już choćby po tym, że jest to tytuł 
poboczny prawie wszystkich opracowań , _ a w przyp~dku niektórych z_ n_ich nawet g!ó_wny. Co oznacza ów motyw żądnego 
zemsty z_marłego? Wyobraze111e, ze zmarli zab1eraią zywych, iest w dziejach ludzkosc1 111ezwykle stare. Człowiek prymityw
ny wyraza ie _lękiem przed demonami zmarłych ~ a w kulturze zachodniej „śmierć" ciąg le jeszcze przedstawia się pod posta
cią trupa (kosc1otrup) . W Uwodz1c1elu z Sew1//1 owo znacze111e zabierania (por. wyraizenie: „Niech go diabli wezmą !") jest 
jeszcze w pełni zachowane, gdyż Komandor, który pojawia się u Don Juana, zaprasza go do siebie, do grobowej kaplicy, a 
nieustraszony rycerz podąża za tym zaproszeniem i juz stamtąd nie w raca . Jak słusznie zauważa Kleinpaul, prostą acz coraz 
bardzi~j_zniekształcaną myśl podsta:-vową stanowi to, że zm.arły _mężczyzna zabija swojego mordercę. Jednakże ta prymityw
na mysi 1est _w U~?dz 1c1elu z Sewilli wykor_zystana - odpow1edn10 do stylu tej sztuki - we frywolny sposób, kiedy to Don Juan 
przy~1ęga _w1ernosc Am111c1e, sam wygłasza1ąc na wypa9ek zdrady kl ą twę pod swoim adresem, klątwę, zgodnie z którą ma go 
zab_1c_ męzczyzna_; na stronie zaś szepcze: „zmarł y męzczyzna, bynajmniej nie żywy", czym ma nadzieję ową klątwę unie
wazrnć ._ '(V pó~n1eiszych przedstawi~niach_ Komando_r pojawia się już tylko jako zwiastun śmierci , przepowiadaj ący Don 
Juanowi sm1erc nazaj utrz rano. Ale rown1ez w rozu1111en1u pierwotnego znaczeni a tego motywu wielka scena końcowa nie 
~naczyłaby wiele wi~cej niż to, że Don Juan_ zo_stanie zabrany przez śmierć, a więc umrze i w ostatniej godz inie swojego 
zyc1a zbudzi_ się _w ~1m c iągle tłumione sumienie. Jes_t to_ bana_lne wyjaśnienie, które ani nie zaspoka ja naszej ciekawości 
111tel ktua)ne/ , ani tez nie tłumaczy niesłychanego wrazen1a, )akie scena ta wywiera n_a widzach, zwłaszcza jeś li nie pójdzie
my _dale1_ slac em zasygnalizowanego tu związku lę_k u przed sm1ercią z poczuciem w iny. (. .. ) 
Jes l1 porownamy psychoanal1tr:czne rozum1e111e wiary w demony, spowodowane poczuciem winy, z inną, dotychczas rów
n1 ez n1ez rozum1ałą cechą takich niebezpiecznych zmarłych, to będziemy mieli możliwość zrekonstruowania kolejnego 

fragmentu prehistorii, który pozwoli nam pojąć legendę o żądnym zemsty zmarłym w jej szczególnej postaci , stworzonej w 
oon juanie. Jest to wiara, udowodniona już na bogatym materiale przez Kleinpaula i Naumanna, a polegająca na tym, że 
trupi demon nadzwyczaj często pożera żywyc h ludzi, którzy mieli nieszczęśc ie wpaść mu w łapy. ( ... ) By zrozumieć tę 
osobliwą własność zmarłych, Kl einpaul podejmuje próbę wyjaśnienia , które c h oc iaż wygląda na racjonalistyczne, to jednak 
pozwala zasygnalizować głębsze związki, prowadzące autora na koniec do wniosku, ze ogromną rolę odgrywa ł tu kaniba
lizm. W czasach prymitywnych główne pożywienie człowieka stanowił jak się zdaje człowiek, a ten głęboko zakorzeniony 
fa kt p rzetrwał po dziś dzień w niezliczonych, prastarych przekazach, między innymi również w legendzie o wilkołaku . W 
p wnym miejscu Kleinpaul ośmiela się nawet, w oparciu o prehistoryczne i etnologiczne znaleziska, zaryzykować stwier
dzen ie, że zjadanie zmarłych „ było najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną formą ludzkich egzekwii, przy czym należy 
zauważyć, iż u wielu ludów, a nawet u wyższych zwierząt zaobserwowano zwyczaj zjadania czfonków własnych rodów, a 
n astępnie grzebania ich kości. Odkąd W. M . Flinders Petrie znalazł w licznych egipskich grobowcach skalnych z IV tysiąc-
1.:cia p.n.e., częśc iowo w trumnach, częściowo zaś w zwykłych całunach, starannie pogrupowane członki ludzkie, zdradza
j ące kunsztowne poćwiartowanie szkieletu, jest skłonny przypisywać ten zwyczaj, określany jako endokanibalizm, również 
starym Egipcjanom". Kiedy taka forma likwidacji zwłok zaczęła wydawać się zbyt nieprzyzwoita, pozostaw iono zwierzętom 
owo dziedzictwo prymitywnej ludz kości. 

SARKOPHAGOS- MIĘSOŻERCA 
Ale nawet nasze własne, kultywowane z pietyzmem obyczaje pogrzebowe nie są bardziej odległe od poprzedzających je 
prymitywnych rytuałów, niż my sami od ludzi , którzy im hołdowa li. Nie tylko bowiem fakt, że równiez my do tej pory 
pozwalamy zjadać swoich zmarłych czerwiom i robakom, stawianym przez Kleinpaula na jednym poziomie z pozostałymi 
zwierzętami padlinożernymi , lecz także sam grób, wywodzący się z wierzeń w istnienie duszy, a mający powstrzymać owe 
ścierwniki od całkowitego zniszczenia ciała , był traktowany jako symboliczny obraz padlinoże rcy : nasz „sarkofag" pocho
dzi od greckiego sarkophagos, co dosłownie znaczy „pożeracz mięsa".( ... ) Kamienny sarkofag, symbol pochłani ającej czło
wieka paszczy piekielnej, spotykamy jeszcze jako metaforę w Hamlecie: „Dlaczego grobowiec, w którym widzieliśmy cię 
spokojnie złożonego, rozwarł swe ciężkie marmurowe szczęki , by cię ponownie wypluć!" 
Symbol ten znajduje swoje odbicie prawdopodobnie również w powstaniu postaci Kamiennego Gościa, który sam wszakże 
u?sabia_ pochłan_iający zwłoki grobowiec.(. .. ) Jeśli spytamy? psychologi_czny motyw tak szcz~gólnego ujęc ia_, to za~ważymy 
row111ez tutaj dz1ałan1e poczucia winy 1 kary, Jako ze kam1en reprezentuje oprócz zmarłego rown1ez grobowiec, ktory kiedyś 
poc h łoni e każdego z nas. (. .. ) 
W elu !epszego_zrozu_mienia postaci Kamiennego Gościa przywołajmy przekazy o demonach, pożeraj~cych_zwloki ludz
kie, gdzie pojawia s ię 1eszcze motyw zaproszenia. „Pewną odmianą kamiennego człowieka jest człowiek z zelaza lub na 
poły z że l aza" . Jedna z bałkański ch baśni ukazuje człowieka do połowy z żelaza, który pod postacią demona pożera ludzi ... 
Czuje ludzkie mięso i wysysa krew przybyszowi. Tytułowy wilk o żelaznym łbie jest niebezpiecznym, poże rającym ludzi 
demonem, który w dzień wesela zgodnie z obietnicą przychodzi zabrać oblubieńca. Pożerający ludzi żelazny derwisz z 
nowo~rec kiej baśn i z _Epi_rusu jest jeg? do_kl?dnie)szą paral e l ą w czystszej formi~ . Najczystszą jedn_ak wykaz_uje legenda 
nowo 1s la nclzka Oblub1en1ec 1 upiór. Rown1ez tutaj demon, „strasz liwy, w1elk1 męzczyzna ", ukazuje się w dz1en wesela, na 
które miody grabarz zaprosił go lekkomyślnie przed pięciu laty, gdy przypadkiem podniósł jego wielką kość udową z ziemi 
cmentarnej (por. scena cmentarna w Hamlecie!) . 
Tym samym zbliżyliśmy się do zrozumienia pierwszego motywu Kamiennego Gościa, który pojawia się również na frywo lne 
zaproszenie, aby zabrać żywego ze sobą . Lęk przed pożarciem - utrzymany bez reszty w stylu drwiącego charakteru Don 
Juana - wydaje się przerobiony w operze na wesołą ucztę, swego rodzaju stypę, w której sam zmarły ma wziąć udział. 
I rzeczywiście: w ywodzicielu ~Sewilli Kamienny Gość siedzi milcząc przy sto le, gdy tymczasem inni w?kół niego usiłują 
zdwc j Oną wesołosc1ą zagłuszyc wewnętrzną trwogę . A w k, plicy cmentarnej , do ktoreJ Don Juan podąza na zaproszenie 
~omanr~ora, ten zmusza go do jedzenia, przy czym strawę stanow ią skorpiony i węże, kwaśna jak ocet żółć jest winem, a 
sp1 ewy _z łobne muzyką biesi adną . Po posiłku wypełnia się sąd, na który Don Juan sam sobie zasłużył, zawiniwszy przysię
gą , _ z ł ozoną pew_nej _dziewczynie: Przypieczętowa ł bowiem swoją obietnicę zawarcia z _ ni ą małżeństwa okrzykiem: „ J eś li 
mOj( s łowo okaze się k1edykolw1ek fałszywe, niecha) zniszczy m111e ręka trupa! " W tej rnesa mow1teJ ręce, grozącei zza 
grobu, rozpoznaiemy wyraz n1ezn1szcza lnego poczucia w 111y 1 lęku przed budzącą grozę Ojcowską karą. (. .. ) 

PRAZBRODNIE 
D mon śmierc i , wychodzący z grobu, by pożreć winnego, jest wyłącznie uosobien iem wyrzutów sumienia, które jako takie 
zdradzają ~woj_e pochodzenie, mające źródło w pierwotnym akcie ojcobójstwa. Lęk przed powrotem ojca i jego szcz gólną 
~em l_ą, pozarc1em, którą to zemstę mają ułagodzić najrozmaitsze zwyczaje pogrzebowe, jaw i się jako wynikający ze świadomo
sc1 w111y lęk przed rewanżem. Uczta totemowa, co uzmysławia nam interpretacja Freuda, żyje nadal w biesiadzie ofiarnej , w 
Ostatniej Wieczerzy (,,Bierzcie i jedzcie, albowiem jest to c iało moje") oraz w uczcie pogrzebowej, mając ostatecznie swój prehi
sto_ryczny p ierwowzór w spozywaniu zamordowanego wspólnie praojca. Ta okrutna w naszym odczuciu pobudka znajduje po
twierdzenie nie tylko w fakcie kan ibalizmu, ale takze w całym szeregu bardzo szczególnych przekazów etnologicznych. (. .. ) 



Z jednej_ z~ wczesnyc_h faz_ prastarej walki ze zmaterializowanym sumie_niem pochodzi szereg greckich mitów, w których 
motyw cw1artowama 1est silnie związany z motywem zab1pn1a 1 z1adan1a ludzi albo eufemistycznie go zastępuje. ( .. . ) p0 _ 

przestanę na przypomn1en1u, ze z reguły mamy tu do czynienia z d~iećmi, podawanym~ ojcom do zjedzenia. Grecka kosmo
logia o Kronosie( pozeraiącym swoie dz1ec1 1 pozbawionym męskosc1 przez najmłodszego syna Dzeusa, osadza ten przekaz 
w czasach_ P.r~h1storycznych, ale za to oddaje so w całej jaskrawości. Sam mit o Kronosi.e sta~owi heroiczną przeróbkę 
prym1ty~nie1sz_e~o w pewny.eh punktach eg1ps_k1ego mitu o Ozyrysie. ( ... )Jego zwłoki ulegaią pocw1artowan1u, co zdaje się 
zak_ładac ich pozn1e1sze spozyc1e. („.) W Eg1pc1~ prao)c1ec zostaje zabity z zazdrości o podłożu seksualnym, poćwiartowany 
1 - Jak suponu1emy - połknięty. ( ... ) 'yV Grecji bog-01c1ec ~ostaJ: przyłapany na akcie płciowym i tylko wykastrowany („ .) ze 
znamiennym u.zas.adnien1em: „on _pierwszy dopuszczał się tal<1ch haniebnych czynów" (Hezjod). Chodzi o to, że praojciec 
upatruje zagrozenia ze strony sw01ch synów, totez albo w ogóle nie pozwala im przyjść na świat, albo też pożera ich od razu 
po narodz1na~h. Zna1du1emy tu pierwsze usp_rawiedliwienie_ prazbrodni. na ojcu, któremu zarzuca się, że sam pochłania 
własnych synow. Owa potrzeba uspraw1edliw1enia w konteksc1e roli kobiety w tych przekazach heroicznych pozwala nam 
wnioskować za Freu_d~m'. że utwory heroiczne odpowiadają literackiemu zakłamaniu rzeczywistości, u podłoża którego 
znaiduje się wyobraznia zyczen1owa. 
N~ił;>ardzi~j zn~nym typem_ tego rodzaju odwróconej wyobraźni są liczne baśnie o pożeraniu ludzi, spotykane zarówno 
wsrod ludow pierwotnych, 1ak 1 cywil1zowany_c~, 1 znane dobrze z popularnej wersji. b_aśni o_Tomci_u _Paluchu. Tomcio i jego 
bracia zosta1_ą wyrzuceni z _domu_ pr~ez rodz1cow. Znalazłszy się w1ecz_orem w dz1k1m lesie, traf1a1ą do domu poze racza 
ludzi , który 1es_zcze nie wroc_1ł. 0L1~osc1wa zona ukrywa 1_ch . Po powro_c1e o_lbrzym wietrzy zdobycz i woła znanymi nam 
słowami: „Czuię mięso ludzki~! Zonie z trudem _u9a1 e się przech_owac s_wo1ch podop1ecz_nych do następ.nego rana. Ale w 
nocy potwór przychodzi do 1e1 syµ1aln1, by podc1ąc gardła s1edm1u braciom. Jednakze dz1ęk1 podstępowi Tomcia Palucha 
zab11a siedem wła_snych córek .. Bracia_ uci ekają, a_ Tomcio zabiera olbrzymowi siedmiomilowe buty, co odpowiada zarówno 
kastraCJ1 praojca, 1ak_ 1 utozsam1en_1u się z nim. Jesl1 nawet w tej wersji zachowały się jeszcze ślady przemiany, dzięki której 
naimłodszy wynosi s1~ pod postacią fallusa (Pa.luch) pona_d wspólnotę_ braci, to typowy tradycyjny przekaz tej baśni pokazuje 
JUZ tylko 1ednego męzczyznę, bohatera, w taki sam sposob ukr_yt go 1 „o_calonego" przez kobietę, 1ak fallus przez kochającą 
Ozyrysa małzonkę, Izydę. Ta seksualno~symbol1czna motywaqa pokazuje n_am, ze wyobraźnia ludzka nie widzi bynajmniej 
niczego gorsz_ącego w tak hanie_bne1 roli h.erosa, przechytrzonego przez kobietę, która pozwala zakraść się b.raciom i ukrywa 
ich. Rolą ko1;>1ety będziemy się Jeszcze zaJ_mowac, tuta) chc1el1byśmy tylko dla zrozum1en1a procesu rodzenia się wyobraźni 
przypomn1ec 1nterpretac1ę Freuda, zgodnie z którą „w zakłamanym literackim przetworzeniu prehistorii kobieta, będąca 
nagrodą dl_~ zwycięzcy w walce 1 pokusą dla dokonania morderstwa, stała się prawdopodobnie kusicielką i podżegaczką do 
prazbrodn1 . („.) 

JEDNA JEDYNA KOBIETA 
O znaczen!u _wyobrażeń dotyczących pożeraczy ludzi, a z;-vłaszcza o roli, jaką odgrywa w tym względzie kobieta, możemy 
dow1e~z1ec s!ę więcej z_ odpowiednich przekazow l_u~ó_w p1e~wotnych, które to przekazy zebrał_Frobenius . Nie umotywowa
ną_:-z~!>tokroc, pomocniczą rol7 kobiety bad_acz wyjasn1a tu n.1ek1edy tak, ze 1est ona zoną albo siostrą bohatera, wykradzioną 
wczesnieJ przez olbrzym?, ktory teraz posiada Ją Jako swoią kobietę. Bohater wyrusza, by uwolnić ją z rąk praojca, co 
pozwala mu umotyw<?wac swoią zbrodnię 1ako uprawnioną (tak 1est na przykład u Mongołów z Tybetu, w IV rozdziale Bo<>da 
Cesser Chan). Śm1erc Ogrena (olbrzyma) następuj e według Frobeni~sa albo na skutek połknięcia przezeń rozżarzonZgo 
kar:i1en1a (co znamy z mitu o Kronosie 1 z Czerwonego Kapturka), bądz ukam1enowan1a (patrz: Kamienny gośćJ lub tez przez 
pocw!a.rtowanie (r;iotyw pozarc1?l- Froben1us charakteryzuje ów typ Ogrena, do którego zalicza również Polyphemusa z 
poda n indogermansk1ch_, w sposob_ ca_łkow1c1e odpow1adaiący rekonstrukCJI psychoanalitycznej: Ogreny, mające określone 
w czasie m1e1sce w dz1e1ach roz:vvoiu sw1ata 1 1stnieiące ieszcze przed stworzeniem bogów, są mieszkańcami pieczar. Niekie
dy występuią w grup1_e, ~hoc1az ~eros walczy przewaznie tylko z jednym. Zawsze jest tam też jedna jedyna kobieta, nie 
na leząca do rasy fudo_iad~yv,_ pko ze zaz_wycza1 pomaga uhytemu w pieczarze bohaterowi, czasem nawet w zabiciu Ogrena. 
Owa „pomocna starus_zka , 1ak nazy.wa Ją Frobenius, okazu1e_s1ę często matką h~rosa (na przykład w Laponii); tam zaś, gdzie 
występuje pod postacią ~łodej kobiety, heros uprowadza ią Jako dz1ew1cę 1 poslub1a. 
Zgodnie z naszym za_łozeniem owa mityczna rola kobiety nie może być rolą pierwotną. To raczej baśniowa wyobraźnia 
zyczeniowa w rozumieniu freudowskim tworzy tu pomocnicę, sprzymierzoną już z heroicznie nastawionym najmłodszym 
syne~, 1ako obiekt poządan1a seksualnego, który mozna zdobyć dopiero po unicestwieniu ojca. Zdaje się, że pierwotnie 
nalez ało , podo~n1e J_ak 1 zazdrosnego_ praojca, u/·arz_n_iić również .kobietę, która po jego zamord?waniu najwyraźniej pragnęła 
zagwarantowac sob1,~ zdobytą dz1_ęk1 temu wo n.osc z. tego tez wynika fakt, 1z w poszczegolnych przekazach poźniej za 
„pomocna s~arusz ka z mitu. heroicznego p0Jaw1_a się ieszcze Ja~o partnerka olbrzyma, a więc również pożerająca ludzi, 
1 wzywa męzczyznę , by spozył gości. („.) Jak to się iednak stało, ze przypisano tak wrogą rolę matce? 
Wydaje się, .~e doś_ć znacrnie odeszliśmy od tematyki Don Juana i jego przeciwnika Kamiennego Gościa, bardzo wyraźnie 
zas P?sunęl1_srny się w k1erun~u hero1czne~o przetworzenia prehistorii w literaturze, za którego najbardziej ekstremalną 
postac będnemy chcieli uznac wyobrazen1a na temat Don Juana. Uważamy jednak, że ów zuchwały szyd rea, któr z 
przekraczaiącym granice heroizmu cynizmem pragnie wyprzeć się sumienia, poczucia winy i lęku, a grozę przed potworną 

ożera·ącego zwłoki praojca zagłusza zaproszeniem niepo*ądanego zazw1czaj gościa _na wesołą biesiadę '. jest z 
zemstą P , r!O,\"nież zdolny do szczerego wyznania prazbrodn1, ktore naszym zdaniem musi byc przec iwstawne do innych 
drug1eJ stroni ' · · b. · · k 1·, b k . ' w cz nów heroicznych. Don Juan, uwolniony od cięż~ru winy, n:ioze so ~e n1e1a _o pozwo 1_c na wyznanie ez up1ę ~ 
opisoce· motywacji prymitywnych pobudek prazbrod111, mo,ze przyznac, ze zabOJ?two oica .nastąp1_ło _z powodu bezwstydnej 
sz~1ą h l my · łowei· a nie z powodu ukochane i kobiety, ktorą nalezało wyzwol1c z uc1ska1ącego Ją Jarzma. 
uciec Y z 0 ' 

WIELKOŚĆ POSTACI DON JUANA . . . . · . ·1 elkość postaci Don Juana polega na tym ze odrzuca on owo heroiczne kłamstwo. Usuwa z drogi męzczyzn, 
Przemozna w ' · 1· · w ł · · d móc c ieleśnie posiadać kobiety, obce są mu idealne motywy, sentymenty c~y raci.ona 1zowan.1e. . y ącznie w ie nym, 
bh ciaż bardzo istotnym punkcie, zachował charak!er herosa, co chroni go ro':"n1e~ P.rzed utoz_sam1en1em z pospolitym 
c order ą : stoi samotnie, sar;iotnie naprzeciw wrogow 1 pełnego _ n!ebezp1ecz~nstw s_w1ata podziemnego._ Dl~ dokona_n1a 
n r~zbroclni nie potrzebuje tez,. Jak ~ero1czny poeta, bra.c1-pomocn1kow, ~le 1 póznieJ nie chce się z nimi dz1elic łupem , iaki 
P · kobiety pragnie pos1adac wszystkie wyłącznie dla s1eb1e, totez ponownie zauyna ws.zystk1ch zwalczac - nowy, 
~tk;u~~ią raojcie~, który nie toleruje postępu w organizacji społeczeństwa. Jego tragizm 1 wreszcie z~głada wyrasta z pełne1 
?dent {iifac ji z ojcem-tyranem: sam bowiem, podobnie jak prao1c1ec przez swoie plemię, 1est przesladowany przez ciągle 

. > rupę mścicieli i w końcu ulega uwarunkowanemu narcystycznie lękowi przed zemstą, lękowi będącemu praw1dło-
rosnąc ą g k. . . . 
wą konsekwencją ta 1ego utozsam1en1a . 

POŻĄDANA I NIEOSIĄGALNA . . . . . , . , . 
Dla wytworów wyobraźni hero1czne1 iest iednak znan:11en_ne, ze bohater akur_at w punkcie, w ~torym 1eszcze pozostał hero~ 
sem, 

0 
decyduje 0 jego szczególnym charakterze, rown1ez ulega kłamliwej przesadzie, własc1we1 typo"'.'emu bohaterowi 

b 
' · weiiiu Angażui'ąc dla grupy braci własne heroiczne Ja, 1cn superego, nie wyolbrzymia 1 nie pomnaza prazbrod111 1ak 

asnio · ' · · · · k 1· b d b h dl d heros w swoich bohaterskich czynach, ale wyolbrzymia 1 pomnaza upragniony su ces: 1cz ę z o ywany~ . a 
si~~i~\obi el z praplemienia. Tysiąc trzy kobiety, którym! z_astępuje_tę jedną, zdobywa_ną w. mitach o herosach lub w basn1ach 
lud ych, zdradzaj·ą kłamliwy ch~rakter o_we1 wyobrazni _zyczeniowe1 , czego wyrazem 1est doprowadzone znowu _do eks
tremum samochwa stwo, przez ktore przesw1tu1ą.ieszcze iednak rudymenty sytuacji prehistoryczną Zastępuiąc wielu_ po
morn ików jednym nieustraszonym heros,em, czyli sobą samym, Don Juan zastępu 1 ~ rown1ez 1edną kobietę w1~loma. W1dz1~ 
my więc:, jaki mechanizm mógł zrodz1c charak~erystyczną dla Don Juana cechę. rozbudowawszy w spo_sob na1bardz!eJ 
ekstremalny wyobraźnię życzeniową, poeta zam1e111ł tu _grupę, braci na grupę _kobiet. Tworzen_1e sz_eregu zensk_1ch ob1ektow 
pożądania seksualnego wywodzi się więc z zaspokaJa1ące1 zyczen1a przemiany klanu braci, ktorzy stanowią dla herosa 

przeszkodę. . . . . · · 1 b. , k b. I . , · b t I Wyjaśnia to również , dlaczego_p1erwotny _typ Don Juan_a nie iess byna1mn1e1 u u 1encem o 1et, ecz po c_zęsc1 . ru a .nym, p~ 
części zaś przebiegłym uwodz1c1elem, ktory nie cofa się przed zadną metodą walki, _a zatem walcz')' zarowno ~ męzczyzna 
mi, jak i z kobietami. Kobieta nie odgrywa tu wcale heroicznej roli pomoc111cy, iest raczei własc1wą przesladowczy111ą 
i mści ci elką jego występków. . . . . , . . . . Wyobrażenia na temat Don juana zdai_ą _ się więc potw1er~zac nasze przyp~szczenie, ze w czasach prehistorycznych syn ~1e 
pokonał oj ·a z pomocą matk1. Raczei 1uz, iesli przwzec się temu powaznie, po1aw1a s1ęw wyzna111e, ze boha_ter musiał 
wal czy ' również z symbolem matki, _a n1ek1edy przez nią ginął. Jego_ zwyc1ęst"'."o dopełniło się_ dopiero. w chwili, gdy po 
usuni ęciu hamującego jego poczynania praoica udało mu się_ seks_ualnie u1arz,m1~ kobietę . O tr_udz1e, z 1ak1m _musiał to sobie 
wywal z ać, świadczą niezliczone potwory mityczne płci zensk1er od bab1lonsk1e1 pramatki Tiamat, prz_ez Sfinksa, po wam
pirzyce w dzisiejszej Grecji, jak również potężne i niebezpieczne postaci kobiet z legend o Judycie 1 Brunhildzie, az po 
legendę o Izoldzie. („ .) , . . . . . . . I · cl · · · · 
Również psychologia_ nerwic poucza nas wyrazn1e, ze ko~1eta, mimo cał_eJ n1echę~1 do bruta ne1 o_r:i1nac11 prao1,ca, pozosta~ 
je jednak zaw ze związana z nim silnym libido, _1 z drug1e1 strony prze1aw1a z~ozum1ałą skłonnosc, by wolnosc1, zyskanej 
nagle wskutek tegoż gwałtownej ś~ierc_i, nie tracić na rzecz 1ego na_stępcy, chocby ~1e wiem 1ak go ~~dz1w1a_ła. J_ednak~e w 
klanie I ra c i nie ma wcale bezposredn1ego następ_cy 01ca,_ podobnie J_ak nie ?yło zadnego „_herosa , prze_c1w111e, kobieta, 
zgodni z założeniem Freuda, za przyczyną harnuiących się wzaiemnie „braci sama _przez się uzyskuje goruiącą nad nimi 
pozycję, którą oczywiście stara się umocnić (prawo _ma~czyne, matnarchat, rządy kobiet). L:.l " . . .„ 
Może jedna~ pozwala to na wysnucie_ przypuszczenia, ze podobnie 1ak w prehistorii n1~ 1stn1ał "heros , nie b')'ło tez „matki 
Jako takiej. Ze wkroczyła do gry dopiero w pewnym okreslo~ym momencie, kiedy to z _całej rze;zy mało zroznicowanych 
kobiet praplemienia jedna przeciwstawiła się temu z braci, k_tory miał z.am1ar samodz1eln1e przeiąc dawną_ władzę oicowską. 
Można by więc µowiedzieć, że dopiero wskutek prazbrodni wykrystalizowały się z psychs}og11 ma~y takie_ z1 ,~dyw1dual1zo,~ 
wane zależności emocjonalne, które później znajduier;,iy upoetywwan: w poi,c,;c1ach „oica. 1 "matki _: „zabity 1 „ z31łowany. 
nadaj psychologiczną treść pojęciu ojca, „poządana 1 ,„n1eos1ągalna - _tresc ;tosunkow1 ?o ma_tki. Kobieta, ktor~ w tak! 
psychologiczny sposób zajęła dominującą pozycję mat.ki, musiała zawd_z1ęczac to chyba rown1ez S";'OJeJ akt~wn?sc1. Byc 
moze była swego rodzaju faworytą u111cestw1onego męzczyzny'. z drug1e1 strony moze tez _kobietą, ktora. po 1ak1ms czasie -
poirytowana odsunięc iem i lekceważeniem - uruchomiła w sobie negatywną reakcię emoc1onalną przeciw bezwzględnemu 



wodzowi plemienia, _postana_w.iając. chronić jednego z męskich potorn_ków przed prześladowaniem ze strony okrutnego 
sarn.ca, by wychowac to własn1e dziecko na swoiego wyzwol1 c1ela i rnsc1c1ela. 
Moze więc za sprawą przychylności. „typu szukając~go opar~ia" (Freud) już w czasach prehistorycznych wykluł się w 
rozurn1en1u psychologicznego mzwoi~ ied~os.tk1. za ląz.ek relaCJI matka-syn, sugerującej ~hronionemu w taki sposób dziec
ku iego uprzywilejowaną pozycję, ktora osm1.el1/a je 1 dała mu. moc do podjęcia walki z ojcem i wygrania jej . Podczas 
jednak gdy syn ci.ziała z.pobu.dek jednoznacznie płynących z libido motywy kobiety są od samego początku o tyle ambiwa
entne,.o ile Jej hb1do ciągle jest związane z_prao1cem; z ?rug1e) 1ednak strony kob~eta pragnie młodszego, potężniejszego, 

ale takze b_ardz1e1 oddanego rnęzczyzny, ktoremu wszakze moze podporządkowac się 1edyn1e wtedy, gdy, 1ak to się dz1eie 
w wyobrazn1 heroicznej, uda mu się 1dentyf1kaCja z praojcem. ( ... ) 

ŚMIERTELNE SYMBOLE MATKI 
Po~sumowując, musimy powiedzieć, że właściwe wyobrażenia Don Juana o zdobyciu niezliczonych kobiet, sprawiające, 
ze ow bohater st.a l się ideałem męzczy~;iy, wywodzą się ostatecz_nie z nieosią?alności matki i poszukiwania jej kompensa
cyinego zastępn1ka. Owa n1eos~ąga lnosc od~os1 się jednak - co rown1ez wyrazn1e zdradza wyobraźnia Don Juana - nie do 
pos1adan1a seksualnego, dla ktorego wszakze w prymitywnych epokach nie istnieją żadne bariery, lecz do głęboko zako
rzen1o~ego, b1olog.1cznego pragnienia ~ylączneg? i. peł~eg? posiadania matki ,. które mężczyzna przeżył już kiedyś w 
sytuaci1 prenatalnej rozkoszy, 1 do powtorzen1 a ktorei dązy ciągle 1ako do naiwyzszego zaspokojenia swojego libido. ( ... ) 
Powtarzane raz po raz seksualne zawłaszczanie kobiety nie przynosi zadowolenia właśnie dlatego, że jedynie częściowo 
zaspokaja infantylną ten~en.cję powrotu do matki. . . 
Jednakze cały kompleks sm1erc1, włączn1e z ponownym pozarc1em przez trupiego demona, stanowi dla podświadomośc i 
o wiele dalej idące zaspoko1enie ow.ej pierwotnej tendencj.i. Pożerające zwierzęta ze świata podziemnego, grób i trumna 
są Jednoznacznymi .symbolami. m_atk1, wobec tego w karze iaka dosięga Don Juana powinniśmy widzieć nie tylko przejaw 
na1glębszego_ speln1en1a pragn1en, czyli. powrotu do matczynego łona, lecz także osobliwe, heroiczne wyobrażenie, w 
którym posta.c OJCa, zazwyczaj zagradzaiąca drogę do matki, bezpośrednio ową drogę wskazuje; ba, Kamienny Gość, który 
przec1ez takze reprezentuje trumnę, stanowi uosobienie samej matki, zabierającej syna do siebie. ( ... ) 

IGRANIE Z NIEWIEŚCIMI SERCAMI 
Uwodz.iciel z Sewilli igra tylko występnie z niewieścimi sercami. „O miłośc i nie ma tu w ogóle mowy. Silę napędową 
stanowi amb1qa, nakazuiąca uw?dzić lu~ od.ebrać inne!nu 1~1.ężczyź nie jego.~angę. Uwodziciel nie ma litości dla wyzute
go ze czci rywala ... Sposoby, ktorym1 probuie os1ągnąc swoi cel, są oczyw1sc1e dość niewybredne. Do księżnej Isabelli 
1 Donny Anny zakrada się nocą , w masce Jej ukochanego, a nieświadome niczego prymitywne osóbki Tisbeę i Amintę 
zdobywa fałszywą obietnicą późniejszego. m~.lżeństwa. w_ rzeczywistości żadna z tych kobiet nie darzy go miłością". Tę 
p1erwot~':l 1. społeczną rol~ Don Ju.ana, naiblizszą sytuacji prehistorycznego plemienia kobiet w wyobrażeniach heroicz
nych, pozn1eis1 pisarze, ktorym taki charakter wydawał się najwyraź niej zbyt brutalny i nieludzki , zafalszowywali stopnio
wo na sentymentalną modłę, włączając do swoich utworów miłość, a nawet małżeństwo. 
P.ierwszy krok ku „zmi~szczanieniu'~ bohatera stanowi dra~at Moliere'a, gdzie Don Juan z .he~o.ic.znego ni~god.ziwca staje 
się symbolem .hulaszczego szlachcica francuskiego swoiei epoki. Wprawdzie uczucie m1/osc1 iest mu rown1 e obce jak 
Uwodz1c1elow1 z Sewilli, lecz uprowadza Donnę Elvirę z k.lasztoru, by ją poślubić. Kiedy porzuca kochankę, ta po raz 
koleiny zaw1edz1ona wyrusza za nim 1, udz.1ela1ąc mu powaznego ostrzezenia, usiłuje nakłonić go do zawrócenia z drogi 
występku. „ Przede. wszystkim ów rys wof.neJ od namiętności , pozbawionej pragnień ~ił_ości wynosi Elvirę ponad wszystkie 
inne ofiary uwodz.1c1ela, nawet ponad ks1ęznę Isabellę z Uwodz1c1ela z Sew1//1, w ktorei upatrywano prekursorki Elviry". U 
Mol1ere'a, zauwaza dale) Hec~el, :Don Ju~n_ro raz pierwszy ~taje wobec ta~ dumnej i pełnej godnośc i postaci kobiecej"; 
po raz pierwszy, ~o. chc1el1bysmy podk~esl~c, dz1e1e się. tak, ze z szeregu rownowartosciowych w jego mniemaniu albo 
wręcz n1skow.artosc1owych kobiet w ogole jedna wynosi się ponad inne. 
Następny waznym etapem omawianeg() rozwoju wydaje si~ utwór da Po.ntego,. librecisty Mozarta, który „ uczynił Donnę 
Annę gl.owną reprezenta.ntką kontrak.c1.1, da1.ąc. w ten sposob Mozartowi okazję do stworzenia najdoskonalszej postaci 
ko.b1ece1 (. .. ). W .'-!wc;dz1oelu z Sew1//1, .takze Jeszcze u Gazzanigi, po śmierci ojca znika ona na zawsze z horyzontu. 
Wielką '?sobowosc, rowną Don G~ovann1emu, uczyn1ł z n1e1 dopi~ro Mozart. A.le. wszystko ją od Don G.iovanniego różni. 
Jest wlasc1"'."ą reprezentantką 1 msc1c1elką pogwałconej moralnosc1; pobudkę Jej dz1ałan1a stanowi dz1ew1cze poczucie 
honoru 1 miłość do zamordowanego ojca, zmysłowa namiętność jest jej całkowicie obca" (Heckel). ( ... ) 
Wid.zimy więc , że pierwotny typ Don Juana prz~by.wa w swoim literackim rozwoju drogę od niegodziwego uwodziciela 
kobiet do romantycznego, a wreszcie m1eszczansk1ego kochanka, kończąc tym samym w punkcie, w ktorym heroiczne 
kłamstwo zostaje zarzucone na rzecz romantycznej gloryfikacji, wskutek czego jednak zaciera się równocześnie charakter 
właściwego Don Juana. Sam bohater, co na1lep1e1 pokazuie przedstaw1erne Lenaua, przestaje być „genialnym zbrodnia
rze.m, staje się natomiast ~01own 1k1em walczącym o swój ideał ; nie jest j_uż kimś, kto z rozczarowania i przesytu zaniechał 
dązen1a do spraw naiwyzszych, lecz zm1en1a się w człowieka poszukującego przez całe swe życie" (Heckel). „Mój Don 

an_ mówi sam Lenau - nie może być człowiekiem krewkim, uganiającym się wiecznie za ko~iet~mi. Jest w nim tęsk~ota 
~o znalezienia .tej, któ;abędzi e. dla niego u c.i e. l eśnieniem kobi~cości, po.zwal ają~y~„mu w n1e1 1edne1 rozkoszowac się 
wszystkimi kob1etam1 sw1ata, ktorych przec1ez Jako iednostka nie zdoła n1gdy pos1ąsc . . 
Wprowadzając (z psychologicznej potrzeby zatajenia prawdy) postać matki , pisarze niszczą bohatera charakterologiczn1e, 
ba dość często nawet każą mu sczeznąć fizycznie z powodu jednej ukochanej kobiety. Dzieje się tak w późniejszych 
dziełach , w których Don Juana spotyka śmierć z ręki porzuconej kochanki , co w na_i.wyż_s~ej mier~~ nie zsadza s!ę z j~go 
charakterem, ale powtarza znamienny motyw zrekonstruowanej przez nas preh1storn: otoz zazdrosc owej 1e.dyne1 kobiety 
uniemożliwia powtórzenie poli9a.miczneg? pierwowzoru .. W roli .u dzielającei_pr.ze~tróg Donny El~ir_y, która Jako przeds.sa
wicielka pogwałcone) moralnosci kroczy siadem pra~atk1 ządnei zemsty za sm1e.rc oica, z l atwosc 1ą rozpoznaiemy teize 
postać, zastępuiącą oica hamującego poczynan1a.syn?w·. Donna Anna k1eru1 e się ieszcze resztkami pie. n:votneJ motywacji, 
co uw idacznia się w ambiwalentnym nastaw1en1u cork1 do zamordowanego praoica, spraw1aiący.m, ze z iednei strony 
•.; idzi ona w mordercy wyzwoliciela i nowego kochanka, z drusiej ~aś pog.ardza s.łabszym zastępn1k1.em utra.conego pra
obiektu i każe go prześladować. W ?wym pr~historyunym sens ie corka staje ~1ę nie tylko złą, ale ~akze ~1ew 1~~ną matką , 
którą to cechę mógł prawdopodobrne przeią~ od niej sam Don Juan. Podobne ~lady odna1du1emy rowrnez .w pozrneiszych 
utworach, jak choćby u Holte1a .i Byrona, ~torzy obd_arzaią bohatera n1estałym1 matkami, albo Jak u Puszkina, gdzie Laura 
jest niemal t~k samo. 111ew1erna 1 lekkomyslna J.ak głowny bohater. . , . . _ . . 
Wydaje się, ze prehistoryczna rola złej matki 1 zdradzonego przez nią herosa znalazła swoi punkt kulminacyjny 1eszcze 
raz, jakby w fazie ostatniego rozkwitu, pod maską antyromantyzmu, doprowadzonego do karykaturalnej wręcz postaci w 
jednej z ostatnich, ale najintel igentniejszych. przeróbek Don Juana, w 1\.1an and Superman Bernarda Shawa (Londyn .1903). 
Bohater, angielski dżentelmen i rewoluqornsta-teoretyk, ;-valczy przy uzyc1u wszystkich mf'.tod. '~owoczesnego sw1atopo-
lądu i tediniki z nieodwraca lnym pr.zeznaczen1em, k.tore wbrew iego woli kaze ~u. poslub1c Donnę Annę. Filozofia 

gohatera, poleg~jąca na przekonan iu, ze kobiety są złe 1 n1ebezp1eczne,. w ?Statecznosc1 n~e .chron1 go przed tym piekłem 
na ziemi, w porownan1u z którym prawdziwe piekło starego Don Juana,yw1ące m.u się we sn1e, 1est daleko przy1emn1e1sze 
ni ż sam pobyt w niebie. Bohater wie, iż kobiety dążą do zapanowania ~ad męzczyznam1, co zresztą s.1ę 1m udaje;. ma 
świadomość , że używają ich wyłącznie jako narzędzi do wypełnienia s~oiego naturalnego_ zada111a, mn_ozy więc preh1sto
r czn i pobrzmiewające porównania kobiety do. paiąka w~b1ąceg? .męzczyz.n~ w swą si.ee, aby wyssac z 111ego krew, lub do boa constrictor, który oplata go nierozerwalnie, albo tez do dz1k1ch, drap1eznych zwierząt, pozeraiących go Jako bez
bronną zdobycz. (. .. ) 

ROZHUKANA PRAW/NA 
Nie wiemy naturalnie, jakie indywidualne moty;-vy skłoniły. twórcę postaci Don Juana do_ wymyślenia ~ego wspaniałeso 
tworu wyobraźni. Znamy iednak pewien szczegoł z b1ografi1 artysty, który obdarzył ten twor wieczny~ zyc1em, szcz.egoł, 

· oświetlający jaskrawym światłem jego stosunek do całego kręgu tematy.cznego Don }u.ana 1 ukaz.uiący zarazem istotę 
twórczości artystycznej. Wielkiego kompozytora rne zachwycił byna1mn1e1 motyw ~rnłosu erotycznej.' lecz motyw tragicz
ny, którego doniosłe znaczenie Freud unaocznił nam JUZ w przypadk.u 111nego w1elk1ego artysty. Kiedy b0\~1i;m Mozart 
za .z ą l właśnie zajmować się materiałem, zaproponowanym mu przez iego l1brec 1stę da Pontego, zmarł mu 01c1ec, a kilka 
mies ięcy później również najlepszy przyjaciel. Barisani. N.awet biografowie podkreślają, że artysta tworząc Don Cio~an
niego szukał okazji do uwolnienia się od.myśli przytłaczaiących iego umysł. Wszy~cy opow1adaią, z Jaką 1ntensywnosc1ą 
rzuc ił ię w wir pracy, a legenda o tym, ze napisa ł uwerturę w ciągu iedneJ nocy, sw1adczy naJwyrazrne1 o artystycznym 
„opętaniu" , dostrzeganym u Mozarta przez jego otoczenie. ( ... ) . . . . 
Jaki udział, obok ukazanych osobistych pobudek, może mieć .w tym muzyka,. będąca szczeg~lną f<?rmą tworczośc 1 , moze
my się tylko domyślać w oparciu o nasze znikome psychologiczne rozum1en1e muzycznych srodkow wyraz_u. Wydaie stę, 
ż muzyka, zdolna równocześnie wyrażać najrozmaitsze wzruszenia emocjonalne, jest w szczególny sposob predestyno
wana do przedstawiania i afektywnego rozwiązywania ambiwalentnych konfliktów. Otóz w podstawowym rysi e charakte
ru Don Juana uwidacznia się od samego początku - nie tylko dynamicznie, lecz także formalnie - płaszczyzna załamania 
między niepohamowaną rozkoszą zmysłową a tendencją do poczucia wi.ny i poniesienia. kary, któr.a to płaszczyzna dz1ęk1 
elasty zności i bezpośredniości ekspresji muzycznej zespala się ponowrne w. artysty.czneJ harmon11. Gdy bowiem z iedn~J 
strony impet akordów Komandora wywołuje u bohatera naistraszliwszy konflikt sum1en1a, w namiętnych rytmach unosi się 
ponad tym niezłomna natura zdobywcy, jakiej, przedstawionej z równą zmysłowością, pró~no szukać w całej literaturze 
poświęconej tematowi Don Juana . I podczas gdy przy dźwiękach towarzyszącyc h przybywai.ącem~ na ucztę Kamiennemu 
Goś iowi w zbolałym ynu szaleje rozhukana prawina, na tym samym szczycie zmysłowej radosc1 Don Juan pozwala z 
niezłomną pychą „ży · sz laclletnemu Mozartowi "! 

(Obszerne fragmenty nie tłumaczonej dotąd na język polski psychoanalitycznej 
rozpr wy Ottona Ranka publikujemy ze względu na jej znaczenie .. 
dl a koncepcji inscenizacyjnej Mariusza Treliński ego . Skróty 1 śródtytuły pochodzą od redakcji.) 

Przełożyła Sława Lisiecka 









przewrotne s owa. 



e raz weselcie się: 
s ł yszyc i e graj ków; 
c hodźc i e ze mną. 

Masetto i Zerlina 
ak, tak, weselmy się 

i tańczyć wraz z inn ymi 
chodźmy wszyscy troje. 
Wychodzą. 

SCENA 19 
Don Ottavio, Donna Anna 
i Donna Elvira w maskach; 
potem leporello i Don Giovanni 
na tarasie. 
Donna Elvira 
Trzeba nam odwagi, 
drodzy przyjaciele: 
wówczas zdołamy odkryć 
jego niecne występk i. 

Don Ottavio 
Przyjaciólka ma słuszność: 
odważnym i być nam trzeba. 
do Donny Anny 
Porzuć, życie moje. 
niepokój i trwogę. 

Donna Anna 
Krok to niebezpiecz ny. 
może z tego być n ieszczęście: 
l ękam s ię o d rogiego ma ł żonka 
i o nas l ękam się również . 

Leporello 
wychodząc z Don Giovannim 
na taras pałacu 
Panie, spójrzcie tylko, 
jakie wytworne maski! 

Don Giovanni 
Zaproś je do środka, 
powiedz, że będziemy zaszczyceni. 
Wchodzi do środka. 

Donna Anna, Donna Elvira 
i Don Ottavio 
do siebie 
Po twJrzy i po g ł osie 
poznać można zdrajcę. 

leporello 
Pst, pst, szanowne maski! Pst. pst... 

Donna Anna i Donna Elvira 
po cichu do Don Ot/avia 
Dalej, odpowiedz. 

leporello 
Pst. pst. szanowne maski! 

Don Ottavio 
do Leporella 
Czego pragniesz? 

Leporello 
Na bal, j eś li macie życzenie, 
Zilprasza was mój piln. 
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Reżyser filmowy, teatralny i operowy. 
Absolwent łódzkiej PWSFTViT. Jeszcze 
na studiach zajął się działalnością za
wodową. Zadebiutował manifestem· 
swego pokolenia, współczesnym fil
mem telewizyjnym Zad Wielkiego Wie
loryba . Jego pierwszy film kinowy Po
żegnanie jesieni wg prozy Stanisława I. 
Witkiewicza miał swoją premierę pod
czas Fest iwa lu w Wenecji. Wielokrot
nie nagradzany (za reżyserię, zdjęcia, 
kostiumy, scenografię, a także Nagroda 
Ministra Kultury za debiut i Nagroda 
Munka), wyśw i et lan y w Vanco uver, 
Madras, Tokio, Moskwie, Berlinie, stał 

s i ę fi llmem kultowym. Po realizacji tego 
filmu artysta został dyrektorem arty
stycznym Studia im. Karola Irzykowskie
go (1990-1992). Kol ejną realizacją fil
mową artysty była Łagodna wg opowia
dania Fiodora Dostojewskiego. Film 
otrzymał wiele prestiżowych nagród: za 
scenografię i nagrodę dziennikarzy 
(Gda ńsk, 1996), nagrodę Prezesa Radio
komitetu, nagrodę za główną rolę ko
biecą (Moskwa), nagrodę za zd j ęc ia 
i reżyserię (B udapeszt) . Najnowszym 
wyreżyserowanym przez niego filmem 
są Egoiści. 

W 1993 roku w Teatrze Studio w War
szawie zadebiutował obrazoburczym 
spektaklem Lautreamont-Sny ze sceno
grafią Andrzeja Krel.itza Majewskiego. 
Jego następną realiz acją był Makbet 
Szekspira w warszawskim Teatrze Po
wszechnym. Dla Teatru Telewizji przy
gotował m.in . Natalię wg Dostojewskie
go, Siostry Briusowa, Pająka Ewersa, 
Adrianę Lecouvreur wg Seri be' a. 
Na scenie operowej debiutował w 1995 
roku, real 1izując w Teatrze Wielkim -
Operze Narodowe· awan a rdową ope-

iej zrealizował ten spektakl w pa
n Centre Pompidou. W 1999 roku 
JCzął regularną współpracę z na-
teatrem, reżyserując tu kolejno: 
me Butterfly Pu cc iniego, Króla 

ra Szymanowskiego (wyróżnione
grodą im. Karola Szymanowskie
odkrywczą wizję sceniczną tej 

), Otella Verdiego i Eugeniusza 
ina Czajkowskiego. Jego insceni
Madame Butterfly wzbudziła 

ie Placida Domingo, który w 2001 
oprowadz ił do wystawienia tego 

stawienia w koprodukcji z naszym 
m na scen ie Opery Waszyngtoń-
Po rea lizacji Don Giovanniego 

rta na naszej scenie i przenies ie
j do repertuaru l os Angeles Ope-
yser przygotował inscenizację Oa
ikowej Czajkowskiego dla berliń
Staatsoper w koprodukcji z war-
ką sceną operową. 

Scenograf słowacki. Absolwent wydzia
łu scenografii Akademii Sztuk Muzycz
nych w Bratys ławie . Studiował też w 
Akademii Sztuk Pięknych w Groningen 
(Holandia). Jeszcze jako student podjął 
współpracę z teatrami Słowacji i Nie
miec. Debiutował scenografią do bale
tu Oskara Nedba la Od bajki do bajki 
na scenie narodowej w Bratysławie. 
Projektował dla tea trów słowackich 
i niemieckich, od klasycznego Teatru 
Narodowego w Bratysławie, poprzez 
sceny teatralne w Nitrze, Zwoleniu , 
Żylinie, Bayreuth, Saarbrucken, aż po 
awangardowy Teatr Stoka w Bratysła 
wie. 
W 1995 roku rozpo zął pracę na war
szawskiej scenie operowej, początko
wo jako asystent, a potem współpra
cownik Andrzeja Kreutza Majewskiego 
przy realizacjach krajowych i zagranicz
nych. Wspólnie z Andrz jem KreOtzem 
Majewskim stworzył scenografię do ora
torium Jeremiasz Petra Ebena w kate
drze św. Wita na Hradczanach w Pra
dze (koproduk ja teatru Narodni Diva
dlo i Festiwalu Muzycznego „Prażske 
Jaro"). Był scenografem Dziadów Mic
kiewicza w poznańskim Teatrze Polsk im 
oraz musicali: Cyrano w wa rszawsk im 
Teatrze Komedia i Upiór w operze w 
poznańskim Teatrze Wielkim. Na naszej 
scenie zaprojektował dekoracje do w ie
czoru baletowego Tryptyk polski w cho
reografii Emila Wesołowskiego, Strasz
nego dworu Moniuszki w reżyserii An
drzeja Żuławskiego, Tankreda Ross inie
go w reżyse rii Tomasza Koniny oraz do 
Madame Butterfly Pucciniego, Króla Ro
gera Szymanowskiego, Otella Verdiego, 
Eugen iusza Onieg ina Czajkowskiego 
i Don Giovanniego Mozarta w reżyse

„ iusza Trelińskiego, a t;ikże kosti u-
Romea i Julii Prokofiewa i Wyry
serc Elżbiety Sikory (ta ostatnia 
zrealizowana została z jego 

em również w Centrum im. G. 
idou w Paryż u ). Zaprojektował 

my do Makbeta w warszawskim 
e Powszechnym oraz dekoracje 
rzedanej narzeczonej Smetany w 
m Narodnim Divad le, do Galiny 
wskiego, Carmen Bizeta i Halki 
szki w poznańskim Teatrze Wiei
wreszcie do Wiśniowego sadu 

owa w Teatrze Narodowym. 
torem projektów dla filmu i tele
Najważniejszymi jego osiągnię-

w tej dziedzinie są scenografie do 
Suzanne w reżyserii Dusana Ra
do Egoistów w reżyserii Mariusza 
kiego oraz do Between Strangers 
serii Eduarda Ponti z Sophią lo

roli głównej. Wspólnie z Andrze
reutzem Majewskim zaprojekto
wnież oprawę plastyczną polskie-
wilonu na EXPO 2000 w Hano-



Projektant mody i kostiumów. Uro
dził się w Lublin ie, a wychowywał 
się w Parczewie na wschodzie Pol
ski. Studiował na Uniwersytecie Ja
giello ń ski m w Krakowie (1988-
1992), ale opuścił tę uczelnię przed 
ukończeniem studiów, by spełnić 
swoje marz nie o kari rze w świe
cie mody. W ł 992 roku wyjechał z 
Pol ki do Toskan ii, a następnie zna
lazł się w Monachium, gdzie pod
jął pracę w studiu projektowani 
graficznego. W 1994 roku znalazł 
się w Londynie i zo t ł tam przyję

ty na Kurs Projektowania Mody w 
Central St. M rtin' C li ge of Art & 
Design. W rok później podjął stu
dia licencjackie w dziedzinie pro
jektowania mody i marketingu. Pod
czas tych studiów poznał impres.:i
ria Isabellę Blow, a ona przedstawi
ła go Alexandrowi McQueen, który 
zaproponował mu współpracę. Kie
dy w lipcu 1999 roku uzyskał naj-

wyższe oceny za swój pokaz dyplo
mowy, natychmiast zgłosiła się do 
niego szwajcarska firma Ebel (pro
ducent zegarków), z którą następ
nie współpracował z dużym sukce
sem, przygotowując m.in . swoje 
pierwsze kolekcje w latach 1999 
i 2000 na Londyńskie Tygodnie 
Mody. Wiosną 2000 ro 
Nagrodę Nowe 
Generation 
Rady Mo 
cil). W roku został wy-

ojektantem Roku w 
yle Awards, a w rok 

nym z dz i es ięc iu naj
jektantów Wielkiej Bry

czniu 2002 roku otwo
ierwszy nieza leżny butik 
Londynu, a w lutym tego 

oku został laureatem nie
restiżowej nagrody rządo-
znanej przez brytyjską or

NESTA (Narodowy Fun
ecz Nauki, Techniki i Sztu-
ty kostiumów do Don Cio
Mozarta w inscenizacji 
el ińskiego, przygotowa

u Wielkiego - Opery 
os Angeles Opera, są 

lnym Arkadiusa. 



Chórmistrz i dyrygent. Debiutował jako 

kierownik chóru Opery Śląskiej w By

tomiu (1976-1982). Potem kierował 

chórami: Filharmonii im. J. Elsnera w 

Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk", 

Akademii Mu zycznej w Katowicach 

oraz Chórem Teatru Wielkiego w War

szawie. Był twórcą Zespołu Muzyki 

Dawnej All Antico (1976-1986), specja

lizującego się w wykonywaniu muzyki 

renesansu i baroku , a także Chóru Poli

fonicznego Sacri Concentus działające

go od 1993 roku w Warszawie. Jego 

wachlarz zainteresowań jest bardzo sze

roki: od gregoriańskiej monodii domo

numentów Wagnera i Pendereckiego. 

Przygotował chóry do ponad 80 tytu

łów słynnych dzieł operowych. Kiero

wany przez niego w latach 1985-1 95 

Chór Teatru Wielkiego w Warszawie 

zdobył sobie trwałe uznanie krytyki 

i publiczności w kraju i za granicą. Ar

tystyczny poziom naszego chóru pod 

jego kierownictwem utrwalony został 

na płytach Polskich Nagrań , Schwann 

Koch International, Studio Berlin Clas

sic, CPO, a także w TVP i stacjach tele

BOG DAN GOLA wizyjnych ZDF i 3SAT. Wspólpracował 
z wieloma wybitnymi dyrygentami i re

żyserami. Za dyrekcji Roberta Satanow

skiego na scenie warszawskiej reali zo

wał tetralogię Wagnera z Augustem 

Everdingiem (1988-1989). 

·o profesor w warszaw-

1i Muzycznej, kształcąc 

ki dyrygentury chóralnej . 

ku jest ponownie szefem 

ru Wielkiego - Opery Naro-

Choreograf, dyrektor baletu Teatru 

Wielkiego - Opery Narodowej . Ukoń

czył poznańską Szkołę Baletową i za

a ngażował s ię do Baletu Opery Poznań

skiej. W 1973 roku opuścił operę z ze

społem Conrada Drzewieckiego i został 

pierwszym solistą w jego Polskim Te

atrze Tań ca . Stworzył tam szereg kre

acji w baletach Drzewieckiego, był też 

pierwszym wykonawcą roli Jazona w 

Medei Teresy Kujawy. Występował z 

tym zespołem w wielu krajach Europy. 

Od 1979 roku kierował kolejno bale

t m Opery Wrocławskiej , Teatru Wiel

kiego w Poznaniu i Teatru Wielkiego w 

Warszawie (1982-1985). Zrezygnował 

tej funkcji , by rozwinąć swoje kon

takty twórcze z teatrami dramatyczny

mi i operowymi. Pracował z wieloma 

wybitnymi reżyserami, także z Januszem 

Wiśniewskim przy jego kolejnych reali

zacjach autorskich. Był choreografem 

przedstawień operowych w Łodzi, Po

znaniu, Warszawie i we Wrocławiu. W 

1992 roku został głównym choreogra

fem, a w trzy lata później dyrektorem 

Baletu Teatru Wielkiego - Opery Naro

dowej. Jest także wykładowcą warszaw

skiej Akademii Teatralnej . 

Najważniejsze realizacje choreograficz- EMIL WESOŁOWSKI 
ne Emila Wesołowskiego to : Quattro 

movimenti (muz. B. Schaeffer, Opera 

Wrocławska), Ballada (F. Chopin, VII 

Łódzkie Spotkania Baletowe), Trytony 

(Z. Rudziński, TW w Warszawie), Gry 

(C. Debussy, TW w Warszawie, a póź-

niej także TW w Polski Teatr Tań-

ca i Opera Wrocl 

Czajkowski, Pol 

irae (R. Maciejew 

Legenda o }6ze 

Łodzi i TW w W 

operowych; w 

racował jako 

alizacjach, jak: 

Roger, Otello, 



FELICE ROSS 

Reżyser świateł. Urodziła się i studio
wała w Stanach Zjednoczonych, ale 
obecnie mieszka w Izraelu . Była pro
jektantką świateł do wielu spektakli te
atralnych, a wśród nich do: Miarki za 
miarkę Szekspira, Sześciu postaci sce
nicznych w poszukiwaniu autora Piran
della i Mewy Czechowa na scenie Chan 
Theatre w Jerozolimie, do Pigmaliona 
Shawa, Niebezpiecznych związków 
Laclosa i Nory (Bergmanowskiej wersji 
Domu lalki Ibsena) na scenie Cameri 
Theatre w Tel Avivie. W tamtejszym Te
atrze Narodowym Habima reżyserowa
ła światła do Lotu nad kukułczym gniaz
dem Keseya, Sługi dwóch panów Gol
doniego i Dzielnego wojaka Szwejka 
Haska, a na scenie Beer Sheva Theatre 
- do jak wam się podoba Szekspira, The 
Blood Knot Fugarda i Fenicjanek Eury
pidesa. Przy tej ostatniej realizacji 
współpracowała po raz pierwszy z po l
skim reżyserem Krzysztofem Warlikow
skim, dla którego realizowała później 
światła do spektaklu Oczyszczeni Sary 
Kane we wrocławskim Teatrze Współ
czesnym, powtarzanego później także 
w poznańskim Teatrze Polskim i war
szawskim Teatrze Rozmaitości. Praco
wała także z Warlikowskim w Bonn 
przy realizacji W poszukiwaniu straco
nego czasu Prousta oraz z Grzegorzem 
Jarzyną przy realizacji jego przedsta
wień 4.48 Psychosis Sary Kane w Po
znaniu (Teatr Polski) i w Warszawie (Te
atr Rozmaitości). 
Reżyserowała też światła dla zespołów 
operowych i baletowych. W Operze 
Izraelskiej pracowała przy realizacji 
Napoju miłosnego Donizettiego, Cyru
lika sewilskiego Rossiniego i Medium 
Menottiego, oraz przy wznowieniach 
Petera · · 
wej Jan 
świetln 

kich z 
r Dance Company, 

ompany oraz Hyena 
Antwerpii. Na stałe 

ntrum Sztuk Scenicz
, gdzie pełni funkcję 
i nagłośnienia. 
ki z naszym teatrem 
2000 roku, kiedy to 

wski zaprosił ją jako 
o realizacji Don Car
źniej pracowała tak
relińskim przy wysta
rdiego i Eugeniusza 
skiego, z Krzysztofem 
rzy realizacji opery 
ytatułowane język i 
dla Festiwalu Muzy-

„Warszawska Jesień" 
zcze, by partnerować 
· ski emu w przygoto
iery Don Giovannie-

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Współpraca muzyczna 

Asystenci dyrygenta 

Przygotowanie muzyczne solistów 

Konsultacja dramaturgiczna 

Asystent reżysera 

Asystent-koordynator 

Asystenci scenografa 

Asystenci projektanta kostiumów 

Projekt i stylizacja peruk 

Charakteryzacja 

Pianiści-korepetytorzy solistów 

Konsultacja językowa 

Dyrygent chóru 

Pianiści-korepetytorzy chóru 

Sufler 

~wiatła 

CHIKARA IMAMURA 

MICHAŁ KLAUZA, 
IWONA SOWIŃSKA 

ANNA MARCHWIŃSKA 

ZDZISŁAW JASKUŁA 

JERZY KRYSIAK 

DANUTA GROCHOWSKA 

ARKADIUSZ CHRUSTOWSKI, 
LILIA OSTROUCH, 
JADWIGA WÓYCICKA 

DOMINIKA KORZENIOWSKA, 
AGATA KOSCHMIEDER, 
LISA JAMES, 
JOANNA MEDYŃSKA 

1111 ri11 ~ 111111 111~ 1 1rn M ~ ~ wrn1 
GONIA WIELOCHA 

MIŁOSŁAWA BRZEZIŃSKA, 
HELENA CHRISTENKO, 
JANINA ANNA PAWLUK 

ANNA KSIĘŻOPOLSKA-MAKURACKA 

MIROSŁAW JANOWSKI 

EWA GOC, 
MACIEJ ROSTKOWSKI 

WIESŁAW BORKOWSKI 

TERESA KRASNODĘBSKA, 
MARZENNA DOMAGAŁO 

LECH JACKOWSKI 

HALINA KERNER 

ANNY KSIĘŻOPOLSKIEJ-MAKURACKIEJ 

BARBARA RAKOWSKA 

STANISŁAW JURKIEWICZ, 
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

BOGUSŁAW SYNKIEWICZ 

STANISŁAW ZIĘBA 

IWONA SACZUK, 
MAŁGORZATA SKUBIS 



MONIKA CICHOCKA (Donna 1\nnaJ 
SuµrJn. Ukuńrl)• ł .i roclawską Akademię i\•\uąC?
ną w klasie Danuty Paziukówn , a później doskona
lila >WÓj ' Msztat woka lny poduJs kursów mistrzow
ski ch prowadzonych pr7ez Adele Stnlte, Birgit Nil ;
son i Helen<; lJza r>ką. LJur0.11b mi.;dzynaroclow eh 
konkue>ó w Genew ie i Tuluzie, gdz ie zdol.JyL1 
Grand l'rix. Wystcpuj<• na scenach op rowych W ro
cbw ia, Łodzi i v rszawy, wspólpra uje z Operą w 
Nantes ( ~rancjal . Ma w dorobku wielkie partie ope
rowe: Leonorę w Fidc·liu, M 1caeli;- w Cirmen, Mal
gorza tę w Mefistofel„si(', l.i 7ę' namie pikowej. Ta
tjanę w Eugeniuszu On ieg inie, Maddalenę w Andrei 
Ch6nier, MalgolLa lę w fau.scie, Rom i Idę w Xerxcs ic, 
fi llrdiligi w Cosi fan tutte, P.1minę w Czarodzie1skim 
fi ie, Donn i\nnę i El v irę w Don Giovannim, H rJ· 
binę w \!Ve.<elu Figa ra, Mimi w ygancrii, role I tu
lov.. ·w /vlJdame liutter11y, Manon, Tosce i Sa/omu, a 
takie p.irtie Verdiowskie: tytulową Aidę, 1\me l ię w 
/la lu m.rskowym, E l ż bietę w Don Carlosie, Ali ce Ford 
w falstaifi11, Abiga ille w Nabuccu, Desdemon ę w 
Ord/u i Lc:unorę w Trubadurze. Na scenie warszllW· 
skiej debiutowała w 1995 roku w roli Klementyny w 
Wyrywaczu ;erc: Elżbiety Sikory. Śpiewała w kilku
n.1s1u krajach Europy i podczas w ielu zagranicznych 
iestiwa li, z w ieloma orkiestrami, pod batutą 7nanych 
dyrygentów i u boku takich z nakomitości , jak: Tere
sa Żylis-Gara , Stefania Toczyska, Gwendolyn Bradley, 
Placido Domingo i Salvatore Licitra. Nagrala m.in. 
dwa oratoria Mozarta oraz recitale pieśni i muzyki 
dawnej. Poświęca s ię również pracy pedagogicznej 
z mlodymi śpiewakami. 

IWONA HOSSA (Donr1" Anna ) 
Sopran. Absolwentka poznarhkiej Abdem ii Muzycz
ną którą. ukoi\ zyb w klasie Ewy W dow i< kic j. f3ra
b te7 udzia ł w kursach mistr1ow kich H 1..,ny Łaza r

skiej. Leopo lda Spitzera , Jerzego MarLhwińskiego, 

h V)' Pod l eś, Sylvii G 'Sz ły i Ry zarda Karczykowskie
go. l.aurea tk.i Nagrody Art ys tycznej Miasta Pozna
nia oraz mięc.lz narodowych konkursów w Nowym 
Sącz u 1111 nagroda i Mozartowska Nagroda Specjal
na) i w Atemrh (Grond Pri x i Złoty M edal); uu estni
czył.1 również w pólfinałach konkur>ów v,okalnych 
w Barcelonie i Sa lzburgu. Debiut owa ła w 1996 roku 
Jb7cze jako studentka partią Vio letty w Traviac ie 
Verdiego na scen ie poznańskiego Teat ru Wit>lkiego, 
7 którym zwią zała się wkrótce na sta ł e. Śpi ewa m.in .: 
Nor inę w Don Pasqu.ile, Ros in ę w Cyruliku .>ewil
skim, Hannę w Strasznym dwurzc« Zuz ię Verbum 
nobile i Philippę w Diabłach 7 l.oudun. Za kreac ję 
Konstancji w Uprowadzen iu z eraju MoLJrta na ce
nie Opery Szczec iń s kiej zostala uhonorowana Bursz
tynowym Pierśc ieni em, a w 2002 roku odniosb suk
ces jako Gilda w plenerowym prz.Pdstaw ieniu Rigo
letta Verdiego, transmitowanym przez Te lewizj9 Pol 
ską. Uczestn iczyla w iesti wa lach operowych w Ca r
Lassonne, Wexford i w Bydgoszczy. Występuje L re
citalami, śpiewa w repertuarze koncertowym, orato
ryjno-kantatowym i kameralnym. Na scenie warszaw
skiej zadcbiutowala w 2000 roku jako Violena w Tra
viJci<: i śpiewala tę partię również podczas tournee 
stoł ecznego zespolu po Japon ii ; kreowała też role 
Hanny w Strasznym dworze i Hanny Glavari w We
sołej wdówce Lehara. 

LADA BIRIUCOV (Donn.i Elvira l 
Sopra n. Urodziła s ię w Moldmvie. Kdri erę muzyc7-
ną rmpoczynala jako w iolonczelistb, a w 1996 roku 
ukończyła studia woka lne w konserwJtorium mo
skiewsk im. Występowd la t ż. w Moskwie 7 reci1 .1id
mi. Doskonalil.1 swój warsz tat u Kerstin Meyer i Evy 
Blahovc j pod egidą Europej>kiej Funcb cji Mozart ow
sk iej w Warszawie i uczestniczyla wówcL<1s u nas w 
koncercie z okaz ji 70 -lecia urodzin Mścisbwa Ro
stropowicza. W 1997 roku odniosla w ielk i suk c-; 

na Zachodzie jako tutulowa Tosca w konct;>rtow 11 

wykonaniu opery Pucc ini >go pod dyrekcją Kenta 
Nagano w Manchesterze. ~picwJ główne partie , o
pranowe w Damie pikuwej, Dz iewicy Or/eański1·j 
Cza jkowskiego, Eugeniuszu Onieginie, Madame 
Butterfly. Turandot, Ariadnie na Naxo> Ri .harrl ,1 
Straussa, Aidzie, Balu maskowyn1, Mocy pr7f'Znac..ce
nia, O tellu i Lohen,ęrinie. Bogaty je>I t eż repertuar 
koncertowy art ystki. Występuwala nd w ielu scc·nach 
i estradach: w Madame Butterfly 7 Welsh Nat iom! 
Opera i z Opera North, w Aidzie Le Scottish Oper.i, 
w IX Symfonii Beethovena z J e roz olim s ką Orkiest rą 

Symfoniczną i w VIII Symfonii Mahler;1 z Ulster Or
chest ra; śpicwala Tatjanę w Eugeniuszu Onieginie 
na scen ie Teatro Comunale we Florencji, arie i duety 
Czajkowsk iego w Royal Albert Hall , urwory Gersh
wina z Royal Philharmonic Orchestra, Joannę w Ozie
wicy Orleańskiej podczas Wexford Festiva l Opera , 
Amelię w Balu maskowym w Wilnie, tytulową 1\idę 
w Rydze i Toskę w przedstawieniu Stadttheater Kla
geniurt (Austria) . Na srenie Teatru Wielkiego - Ope
ry Narodowej zadebi utował 

randot w operze P 
w ie Tatjan 

BOŻENA HARASIMOWICZ-HAAS !Donna Elvira) 
Snpran. Studia woka lne ukońoyla w gdań skiej Ab
lcmii Muz •cl.nej w kl as ie Zofii Janukowiu -Pobloc
kiej . Byla u -, lniczką kursów mistrzowskich w Stut-
1gJrcie, w W imarze oraz podcLas f stiw alu VVrati
sl.1'·ia C:intam. W 1986 roku zdobyła li nagrodę oraz 
wyróź ni enie za n a jl epszą interpreta j arii Ovora ka 
na Międzynarodowym Konku r ie Wokalnym w K.1r
lo ych Va rach, a dwa lat.1 później otrz mJłJ wyró.i
nienie oraL dwie nagrody spec jalne (za najl psz ą in 
terpret.ic j M ii oratoryjnej i pieśni MoLarta) konkur
su wokalnego w Nowym Są zu i zajęla VI miejsce 
na •"1ir:dzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lip
sku. Została też finalistką konkursu 1\RD w Mona
chium, laureatką konkursu v Helsinkach i wygrała 
Konkurs im. Ferru cia Tag liaviniego w Austrii. Dotych
czasowy repertuar artystki to przede wszystk im utwo-

oratoryjno-kantatowe: Bacha, Haendla, Mozarta, 
Haydna, Rossiniego i Dvor.'ika, w ielkie dzid ,1 sym
foniG ne oraz pieśni. Koncertuje w kraju i za grani 
G!, wsf'Ółpracując ze znanymi orkiestrJmi i dyrygen
tami, m.in. z Filharmonią Narodową , Narodową Or
kiest rą Symioniczną Polskiego Radi a, z Filharmonią 
Bawarską i Berlińską, z Musikverein w Wiedniu, 

h icago Syrnphony Orchestra i z Orkiestrą Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej . Wykonywala partie 
sopranowe w utworach Krzysztofa Pendereckiego 
(Siedem bram Jerozolimy, Czarna maska, Te Deum, 
Raj utracony, Credo) i Henryka M . Góreckiego (Ili 
Symfonia pieśni żałosnych). Jest adiunktem klasy śpie
wu gdańskiej Akademii Muzycznej. 

BOGNA FORKIEWICZ (Zerlinal 
Sopr,1n. bso lwentka gdańsk i e j k.idemii Muz •CL 

ncj, któr<] ukońcL y ł a w klasie Zofi i Janukowia -Po
b lockie j. U zestn 1czy ł J w kursach mistrzowsk ich 
Emmy Ki rkb , Borhary Sch lick, Thomasa Hemsley'a , 
Renil l Scullo, Sy lvii GeSLt , Jard van Nes i Rystarda 
Ka ruykowsk i~o . Laurea tka Konkursu Muzyki Pol
skiej w Gdańsku or;iz I M iędąu zelnianego Kon
ku"u Woblrwgo w Duszn ikach Zclro1u (Nagrod.1 
SiJecjalnal; i in.1 li stka Ogólnupolskiego Konkur,u im. 
Ed <rrda Gri ga. cz t niczyła w wielu iesti ' a lach 
muzycznych " k1,1ju i za g«rnicą . Brala udz iał w 
prawykonaniu Pass io Clirisri gdańskiego kompoz ·
lora z XVI II w ieku J. B. Freiss li cha oraz Mszy Boguc
kiej OleszkowiczJ , w wykonaniu XVll-wiecz n go 
musicJ lu Don Quixote z muzyką Purce lla i Ecclesa 
pod dyre kcją An thony Rooley'a !d la Radia BBC) 
i WC'se/a Str.iw i11skiego pod b.itutą Wojciecha M ich
niewsk iego. Śpiew.iła w premierze polskiej African 
Sanctus D.1V idJ rJnshuwe'J w Filharmonii 57.czec iń

skiej i w Fi lharmonii Narodowej. MJ w repcrtuJrze 
pdrtie wokalne w utworach oratoryjnych, symion icz
nych i kamer<ilnych, od mistrzów renesansu po kom
pozytorów XX w ieku, w tym także partie woka lne z 
oper Mozarta, Belliniego i Don izettiego. Zerlina w 
Don Giovannim Mozarta jest debiutem artystki na 
warszawskiej scenie operowej. 

NATALIA PUCZNIEWSKA (Zerlin <1) 
Sopran. Ukończyla pozna ńską AkJcl cmi<: Mu7 •czną 
w klasie Evvy Wdow1ckiej . Uoestniczyla te.l w mi 
strzowskich kurs.ich wokalnych prowad70nych przez 
He l enę taLa rską, Jerz o ,\rtysza. Leopold.i Sp itze
ra, S l v i ę Ge zty i Rysz.ml.i K.uu kowskiego. Oe
biutowa l;i jeSLLLe podczas tudiów w prLecb1.1wie
nia h Mozartowskich, śpiewała w Czarod?iej>kim 
flecie (Kró lowJ Nocy) i w Dyrektorze t< «ltru (Ross i
gnnll ). Laurea tka IV nagrody i nagrod .. puhliunos< i 
Międzynarodowego Konkursu Woka lnego im. Sylvii 
Geszty w Luksemburgu oroz I ~ nagrody Konkursu 
Woka lnego w Dusznikach Zdroju. Po stud iach zwi ą

zd la się z. poznańskim Teatrem V\lielkim. Ma w re
pertuarze m.in. partie: Noriny w Don Pasqualc Do
nizettiego, H anny w Strasznym d\Jvoue Moniusz ki , 
Papageny i Królowej Nocy w Czarodz iejskim flecie, 
Blondy w Uprowadzeniu z seraju i Barbariny w We
selu Figara Mozarta, Gildy w Rigo letcie Verdiego, 
jednej z Dziewcząt-Kwiatów w Parsifalu Wagnera; 
śp i ewa też Adelę w Zemście nietoperza Johanna 
Straussa i Kopciuszka w przedstawieniu dla dzieci 
Krasnoludki, krasnoludki Kat.irzyny Gaertner. Na sce
nie warszawskiej debiutowa la w 2000 roku jako Głos 
z nieba w Don Carlosie Verdiego, a później śpiewa
ła także Królową Nocy w operze kameralnej Pawła 
Mykietyna Ignorant i sza leniec oraz Hannę w Strasz
nym dworze Moniuszki. 



KATARZYNA TRYLNIK (Zerlina) 
Sopran. Występowała i nagradzana była już ja ko 
uczennica szkol muzycznej w Opolu. Studiowa ł J 
wokalistykę w warszawsk iej Akademii Muzycznej w 
klasi Haliny S łonick iej, którą ukończy lJ w 1999 roku 
L prz znanym wówoas po rJz pierw szy Medalem 
. M agna urn Laude". Laurea tka międzyn a rodowych 

konku"ów woblnych: w Nowym S4c1u !Nagroda 
Specjalna), Ka rlovych arach Il i nagroda) i w War
szaw iP !Konkurs Moniuszkowsk i, Ili nagrodaJ; iina
li stka konkursów w Tu luzie i Bilbao. Konccrtuw .ila 
już na scenach i i><trJdach Augsburga, Dubaju, Mo
skw lleatr Bo l>zo j), Munster, Paryża , Wiln" i na S -
cy i ii , a tak7e w w iększo5ci p"lski ch iilharmnnii . \a 
już także swoim repcrtu«rzc wiele operowych r Jrtii 
sopr,Jnowych z Carmen, Rusałki D or.lkJ, Fausta, 
Juliu<za CcLar,1 Haendla, /J>iJ i M algo; i Humpercłim -
kc>, Fl1>a , Verbum nobi le, Korona cj i Poppei. Travia ty, 
Cyganerii, Tu randot, Dydony i Encd>L" Purcella, a 
t a kże partiP Mozartowskie 1 Cosi tan turte, Czaro
cfLicj>kiego fletu, Don Giov.11111 iego i We>c/,1 Figar.i . 
Śpi c:wJł a ni1> tyl ko w polski ch teJ\rach operowyc h, 
.i le także na scenach niemieckich w Bremie:, MonJ
ch ium i I rankfurcie. W repertuJrz.e ord toryjno-kan

·1atowym .1rtystki wi dnieją dz ieła Bach.i, Beethove
na, 13ri.icknerti, DvorJka, Mahlt~rJ, fv1 07llrt ~ , Ross inie
go i Szyma nowskiego orJz pieśni wielu komj.Jo:Z •to
rów. Rola Lerliny w Don Giovannim Mozarta to de
biut śpi ewaczki na scenic Teatru Wielkiego - Oper)' 
Narodowej . 

ROBERT GIERLACH (Don Giovanni) 
Bas-baryton. Ukończy ł wa rSLJW>ką Akademię Mu
zy zną ""klasie Kazim i rz.1 Puste laka. Jeszcze jako 
student śp iewa ł na scenie War.zc1wskiej Opery Ka
meralnej (partie t tu low w Weselu Figara i Oon Gio-

annim) oraz w Teatnc Wielkim tDun B,1silio w C -
ruliku se >•ilskim), a także brał udz i a ł w tych przed
staw iE>n iach j>Oduas tourn e po Hiszpanii, Francj i, 
N iemczech, Belgii , Sz ... \1ajcarii i Japonii. Ldureal mię
dzynarodowych konkursów woblnych w Vercelli (I 

nJgroda) oraz w Las Palmas !Nagroda Publi cznośc i ). 

Śp i ewa ! Hrab iego Almav i vę w Weselu Fig.ira w we
neckim Teatro la Feni ce i w Tre c ie, Fie>kJ " Marii 
di Rohan Donizetti ego ' Wenecji, raroono w Moj
i1-'S/ U \ \ ' Egip ~ je Rossiniego i t yt ułowego Elia~Lo.:J i..v 
oratorium Mcndcl ssohnJ w Weronie, Leporella w 

Don Gio va nnim i Don Profonda w Podróiy do fi l·
ims Ross ini0go w Bolonii , A lidorJ w Kopciw;zku w 
Rzymi<", SabininJ w Ta rjanio Corghiego w Mecł1 o ł a
nie, Almavivt; w We.>e/u Fif?ar,1 w Trie~c i f", Kn.::on.J w 
Królu Edypie Strawińs kiego i rchiereio>a w koncer
towym wykonaniu Kró l.:i fioi;erJ Szymanowskiego w 
Pa ryżu, Lt porellJ w Nicei i Marsy lii. W Stanach Zjed
noczonych wystąpił L Detroit Opera jako tytulow 
Figaro 1v operze Mo1:i r1 a, koncertowa ł też w nnwo
jorskiej Carnegie Hall. ~pi ewa ł w genewskim Grand 
Thća tre i w Nico Theatre w Cape Town; uczest.ni r:zyl 
w festiwalach w C lyndebourne i Saltburgu, w Karin
thi scher Sommer, Schleswig-Holstein Festival, Berli
ner Festwochen, Promos w Londynie i Wratislavia 
Cantans. 

WOJCIECH GIERLACH !Don Giovanni) 
Bas. i \bsolwcnt w;mzawskiej AkJdemii Mu1 cznej. 
którą ukońCZ )'ł w klasie Kazimierza Pu ste laka. Lau
reat I nagrody Mi<;>dzynarodowego Konkursu Wokal
nC?go w Nowym Są zu, li nagrody konkur>u w Bil
bao oraz I nagrody konkursu „ Premio aruso" W 
1999 roku zw i ą1 a ł s i ę z Warszawską Operą Kame
ralną, gdzie z~ deb i utowJ I rolą t ytuło' ą w operze 
lmeneo Haendla. M a również w rep rtuarze pani , 
barytonowe i basowe w Don Ciov<mnim (rola tyiu
lo a, -Leporel lo, Masetto) i Czarodziejskim rlc!t ir 
!Orator) .V\ozarta, a to kże Lołowe p<irtie w uperach 
Ross iniego: MostJ ię w Wloszre w A/s ierze, Al ido
ra w Kopciuszku, l'odc,tę w Sroce z/odzieje«, Gu
wernera w Hra!Jim Ory i Lcircła Sidney' a w PodtÓL)' 
rfo Reims. Występowa ł na scem ch operowy h Kl;1-
gcnf urtu, KJpszt.:i du, RQwenny i Bresc ii , uczeslnir L I 
w fp-; ti wa lach w Aix-en-Provence, Pi; Jro, Wi ldbdrl 
i Klosterneuburg. $piewJ równie? orator jno-b 111.i 
tow" utwor)' Bocha, Haendla, Mozarta i Ro,>iniego. 
B ra ł udział w transmitowanym przez te lew i1 ję R I 
wykonziniu orJtorium La pa!tsione di Gesu Cristv S,1-
li criego z zespo łem I Solisri VPneti pod dyrekc ją Cl,llJ
dia Scimone, a także w wykonaniu IX Symfonii 
Beethovena z orkiestrą Opery Rzymskiej pod h:it ut~ 
Gi;ina Lu igiego Gelmettiego. Rolą tytułową w Von 
Giuv(innim Mozarta deb iutuj t.-~ n.l scenie Tea tru Wiel
ki ego - Opery Narodowej . 

MARIUSZ KWIECIEŃ (Don Gio ann i) 
B ry ton. Ukończy ł warsz awską Akademię Muzycz
ną w klasie Wlodzimic•rza Z<1 lewskiego, a dziś wspó ł 
pracuje m.in. z Metropo litan Opera, Lyri c Oµera of 
Chicago, Grand Theatre cle Geneve, San Francisco 

peril, Sedrtl „ Opera oraz z Fe tiwa lem Clyndebo
urne. Laure.1t międzynarodowych konkursów wokal
nych w Dusz11ikach Zdroju i Barcelonie oraz austriac
kiego Konkursu Belvedere. Debi utowa ł w 1995 roku 
wlą tyt ułową w Wes('/u Figara na scenie poznańskie
go Teatru Wielk iego i wystąpił również z tym zespo
ł em w Luksemburgu. Rok późni ej śp iewał Papagena 
w Czarodz iejskim fl ecie w Teatrze Muzyczn ym 
„Roma" i Janusza w H alce w Toronto. Wkrótce zna
l az ł ·i<; ' Nowym Jorku, gdzie u ze · tniczył w Young 

rtist Development Program w Metropolitan Opera; 
odt ąd d<lllJJe się jego międzynar dowa kari era. Go
ścił 1ako Enrico w Łucji z Lammermooru w Sao Pau
lo, śpi ewa ł Marcella w Cyganerii w M ichigan, l\n
t\\ erpii i Gandaw ie. W Japonii zadebiutował jako 
Cuglielmo w Cosi fan turre pod dyrekcją Seiji Oza
wy. W Metropolitan Opera wystąpi ł w roli Aliego 
we I Vloszce w Algierze, uc:iestni czy ł w prestiżowym 

koncercie jubileuszowym Placida Domingo, a w se
zun ie 2002/03 ZJj.JOWiedi iany został jako Marcello 
w Cyganerii. Spiewał parti e Cuglielma (Cosi fa n rur
r ) w Genewie i A'lmavivy (Wesele Figara) na Festi
wa lu Glyndebourne. W La Sca li z adebiutował jako 
Onokar w Wolnym strzelcu, w Hamburgu wystąpił 

w pr~p remierze opery Der Konig K.indaules Zemlin
sky'ego. Spiewał Dunoisa w Dziewicy OrlcańskiE'l. 
w Str<1 burgu, Robinsona w Potajemnym malżerlsrwie 

Belcore'a w Napoju mil 
ulową \V Eugeniu 

ą zadebiutowa l 

RAFAŁ SIWEK (Komandor) 
Bas. Absolwent war>Lawsk iej Akademii Muzycznej, 
którą ukończył w kla sie Jerzego Knetiga. Uczestni
czy ł t J k że w kursach mistrzowski ch lcxandriny 
M ilche ej, Ryszarda Ka rczykowskiego i Chri sti ana 
Ełsn ra, a obecnie pracuje z Ka łudi Kałudowern . Lau
rc•at Mi~dzyna rodowego Konkursu Moniuszkowskie
go w Wa rszaw ie· lnagrod.1 dl a naj lepszego basa) 
i Konkursu B lveclere w Wiedniu (Nagroda Spec jal
na Radia RTE z Dublina). Debiutowa ł jako Ferrando 
we wrocł \'Skim Trubadurze Verdiego w tamtejszej 
Hali Ludowej. Wykonanie to doczeka ło się równie:i 
nagrania p ł ytowego i za rejestrowane zostało dl;i te
lewizji . W tej samej roli pojawił się późn iej także na 
scenic Opery Warneńskiej. Od 2001 roku jest so li st ą 

Warsza wskiej Opery Kameralnej, z k tórą występo

wa ł jako Sarastro w Czarodziejskim flecie i Koman
dor w Don Giovannim w ramach Festiwalu M oza r
towskiego oraz podczas tournee po Hiszpanii , Niem
czech, Holandii , Francji, Szwajca rii i Libanie. Kon
certowa ł w łódzkim Teatrze Wielkim (ga la Bellinie
go), w Warn ie oraz podczas Festiwalu „Viva il can
to" w Cieszynie. Występuje równiPŻ w repertuarze 
oratoryjnym; śpiewa ł m.in. Requiem Verdiego i Sta
bat Mater Dvor5ka. W Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej debiutmvał ro lą Księcia Griemina w Eu
geniuszu Onieginie Czajkowskiego, śpiewa też par
tie Skołuby w Srrasznym dworze, Timura w Turandot 
i Lodovica w Otellu . 

ROMUALD TESAROWICZ (Komandor) 
Bas. Uczeń Lidii Gawrylarz. Laureat konkursów wo
kalnych 1 B<ircelonie, Busseto, Bytomiu i Kudowie 
Zdroju. Początkowo był so li stą Centralnego Zespołu 
Wojska Polski "go. Na scenie operowej zadebiuto
wa ł partią Skołuby w Bytomiu, a krótko potem zw i ą 

zał się z łódzkim Teatrem Wielkim . Sta le współpra 
cuje 1 wa rszawską sceną operową i występuje w te
atrach zagranicznych. Śp iewał g łówn e partie baso
we w Eugeniuszu OnicBinie i Łucji z Lam mennouru 
podczas otwarc ia Teatro Vittori o Emanul'ie w Messy
nie. Wykonywał Requiem Verdiego 1 pJryskiej Sal
le Pleye l. Występo' al w operJch Rimskiego-Korsa 
kow.i : Carskiej narzeczonej na scenic Opery Rzym
sk iej i w B'-1śni o carLe Sałtanie w mediolańskiej La 
Scali . Śpie' al w USA oraz w tedtrach niemiecki ch. 
Szczególnie ceniony jest w e Francj i; wrtępowa ł na 
scenie Opery Paryskiej w Bory,;e Godunowie i w 
Rigoletc ie oraz w OpeTLc B,htille w B<>nwnuto Cel
linim Berlioza, Damie pikowej, \'\.belu Figara , Ma
dame Buttertly i Otellu. Uczestn iuyl w wykonJnia h 
Luizy Miller Verdiego w Lyonie i Genewie, gościł też 
na se nie lyoński ej w Aid.tie. W przedstawieniJch 
NafJucca piewa ł w Tu luzie, Marsylii , Orang i in
nych miastach Francji . M,1 także w rep rtuarze par
tie basowe w Lunatyczce, Normie, M C?fistofelosie, 
Fauście, Żydówce, Don Carlosie, Tru/Jadurze i Wal
kirii. Był również wykonawcą partii WarbmJ w fil
mowej wersji Borysa Godunowa w reżyserii Andrze
ja Żuławsk iego. Jest oęstym gośc iem na estradach 
filharmoni cznych w kraju i za grani cą, śp iewa pi eśni 

polskie, francuskie, ros jskie, niemiec 
dla radia, tele lytowych . 



LESZEK ŚWIDZIŃSKI !Don Ottav io) 
Tenor. Ukończy ł warszawską 1\kademię Muzyczną 
w klasie KaL imierLa Pustelaka. Uczestniczy ł te.i: w 
kursach mistrzowskich ' Sa lzburgu . Dz iałalność 
koncenową rozpoczą ł jeszcze w czasach studen -
ki ch, śp i ewając w dzieła ch oratoryjnych: B<icha, 
Moza rta i Ross iniego. Od 1988 roku jest związany z 
Warszawską Operą Kameralną, gdzie zadPbiutował 
partią ferranda w osi tan tut re. a późn iCJ śpiewa ł 

także w oper h Mozana i Monteverdi ego, w reper
tu.1fze barokowym i staropolskim. Występm al na 
festi\ alach w Vill,ich, W iedniu i Bejrucie oraz na 
scenach operowych Polski, Danii, HolJndii, f rJ ncji 
i Niemiec. 1\.\a \V ~woim d robku główne portie te
norowe w operach : DoniLetti ego (Don Pasquale, 
Łucja z L.11nmermooru. , apój milosnyl, Rossiniego 
(Cyrulik sewilski, KopciusLek, Semiramida, Signor 
Bruschino, Sroka z lodziejb, W loszka w Algic:ue) 
i erdiego (Bal maskowy, Rigolerro, Tra viata, Truba
dur), a także w op retbch Lehara (Kraina uśmiechu, 

W<'soi.1 >1'd6wka), M illockera (Swdent żebrak) i Jo
hanna Straussa (Baron ry11,1riski, Zemsta nietoperza). 
W Teatrze Wielkim - Operze N,irodowej debiuto
wał jako Edgar w Łucji z Lamm rmooru, a potem 
powracał tu w rolach : Steiana w Strasznym dworze, 
Belmonta w UpruwJdLcniu L ser,1ju, Don Ottavia w 
Don GiQ\'annim, Rudolfa w Cyganerii, Alfreda w Tra
via c ie, t tul owego Chopina w operze O refi ego 
i Hrab iego Daniłły w Weso łej wdó wce. $piewa p ie
ś ni Chopina, Karłowicza , Moniuszki, Paderewskie
go, Schubena i Schumanna. Nagrywa dla radia i te
lewizji . 

ADAM ZDUNIKOWSKI (Don Ottav iol 
Tenor. ;\bsolwent warszawskiej Akademii Muz cz 
nej, gdzie studiowa ł w klasie Romana Węgrz na. 
Laureat konkursów wokaln ych w Nowym SącLu 
i Wars.ww ie; finali sta Konkursu Belvedere w Wied
niu. Na sc nie Teatru WielkiPgo - Opery Narodowej 
debiutnw<ił w 1990 roku rolą Cierna w Malym komi
niaruyku Brittena i odtąd jest so li stą' arszawskiej 
sceny operowej. Współpracowal też z Warszawską 
Operą Kam ra ln ą . $piewał CLo łowc p.inie tenoro
we w: Fidc/iu Beethovena, Nor.mi<~ Belliniego, G1r
men Bizet<i, Eugeniuszu Oniq;inie CLajkowsk iego, 
Łucji z Lammermooru Doni ;:: ttiego, Fauś ie C ou
noda, Strasznym dworze Moniuszk i, w operach Me
zartow>ki ch: Cosi fan tutte, Czarudziejski flet, Don 
Giovanni, Uprowadzenie z serdju i Wesele Figara, a 
także w Opowidci<1ch Hoffmanna Ofi nbacha, Ma
dame Buttf' rfl)' Pucciniego, Cyruliku sewilskim Ros
siniego, Sa lome' Richarda Straussa. Królu Rogerze 
Szymanowskiego, Travia c ie Verdi ego i Weso łej 
wdówce Lehard. Wy>tępuje na wszystkich polskich 
>cen.>ch operowy c: h i stale współpracuje z Teatrem 
Nuoclowyrn w Pradze. W 1996 roku na zaprc>szenie 
Opery HJmburskiej odbył z tym zespołem tournće 
po J;iponii jako f errando w Cosi fdn tutte. Uczestni
czył w krajowych i zagrani .znych festiwalach mu
zycznych. Występował takż e w Austrii , Libanie, 
Niemczech, Stanach Zjednooonych i innych kra
jach. Ma d u ży dorobt' k konccnowy; brał udział w 

wykonani ac h IX Symfonii Beethovena, Pór roku 
Haydna, Lirwinów Ponchiellego, Stu bat Mater Ross i
niego, M szy As-dur Schubena, Psa lmów j erozolim
skich Sheriffa i Stabar Marer Stefaniego. 

DANIEL BOROWSKI (leporello) 
Bas. Ukończy l w,irszawską Akademi ę Muzy zną oraz 
ku rsy mistrzow;k ie Teresy Żylis-GM)' i Rysza rda Kar
cąkowskiego. Jeszcz jako student deb iutował w 
ł ódzkim i varszJwskim Teatrze Wielkim (Johann ' 
\IV. rrherze i Don Basilio w Cyruliku sewilskim!. W 
poznań s kim Tl•,11rze Wielkim śpiew;ił f araona w 
A idz ie i Ferranda w Trubadurze. W 1995 roku oka
za ł si.; najlepszym g łosem męskim Kon kursu Wok.11-
nego im. St. Moniuszki. Warsz tat woka lny doskona
lił ta kże w National Opera Studio (Londyn), gd1ie 
pr1ygotował pa rtię Jaropa fiesco w Simonie Bocca
nC'grzc dla f ti wa lu w Glyndebourne. W AmsterrlJ. 
mie śp i ewał Mnicha w koncertowym wykonan iu Don 
Carlosa. Brał udział w f estiwalu S hwetzingen jaku 
Komandor w Don Giovannim. Na LdpmsLenie Ed 1ty 
Gruberovej wystąpił z nią w koncerci <' sy lwe trowyni 
w B.1Zylei (1999). W berlińs ki ej Deut>chc Staatsoper 
śpiewa ł : Sar.astra w Czarodziejskim Oerie, Koman
dora w Don Giovannim, O rovesa w Normie•, Don 
Basilia ' Cyruliku sewilskim i Banka w Macbe i1°. 
Komandora i Banka powtórzył także z New York U ty 
Opera. Występowa ł w roli CollinP'a w Cyganerii w 
Gandawie, Antwerpii i we Fr<1nkfurcie. Śpiewał pJr
tie WodnikJ w rad iowym wykonaniu Rusa /ki Dvor.ika 
w Holandii i MassimilianJ w koncenowyn wykona
niu Zbójców Verdi12go w Londynie, a także Don Ba
silia w Cyruliku sewilskim na scenie Grand Theatre 
de Geneve. Nagrywa ł dla zagrani c:z nych firm pł yt o

wych. Na scen ę wa rszawską powróc ił w 2002 roku 
jako Timur we wznowieniu Turandor Pucciniego. 

JACEK JANISZEWSKI (Lepor<! llo) GRZEGORZ BAYER (Masetto) 
Bas. Absolwent w,uszawskiej Akadem ii Muzycznej, Baryton. Ukończy ł wa rszawską Akademię Muzycz
f,lri zic studiował pod kierunkiem Romana W~grzyna . ną . Debiutował w 1985 roku pa rtią Guglielma w stu
Odbyl tt:.i: kurs mistrzowski w sofijskiej Akademii denckim przedstJw ieniu Cosi ran tutte Moz.1na na 
1'v1 u z~·c1 ne j u znakomi tego śpiewaka i pedagoga Ru- s enie kameralnej Tea tru Wielkiego i zost a ł solistą 

sko Ruskova oraz kursy pod ki erunkiem Rysz<irda K<ir- naszego 1eatru. Śpiewa I m.in. w Bramach raju Joan
czykow skiego. Obecnie znajduje się pod opieką ny Bruzdowiu, we W /oszce w Alfl ierze, Cyganerii 
wokalną Kurta Mol la i Franza H awl.ita. Laureat 1'-1ię - i M;idame Butlcrily; wystą pił też z rE·citalem pi eśni 
dzynarodowego Konkursu Woka lnego w Nowym Mahl ra i Richarda Strau ssa . Współpracowa ł też z 
Sączu UV nagroda i nagrody spec jalne) oraz Konkur- Warszawską Opera Kameraln ą, a w łatach 1994-98 
su Moniuszkowsk iego w Warszawie (I nagroda i na- by ł so li stą Teatru Muzycznego „ Roma", gdzie śp ie
grocły specjalne); finali, ta międzynarodowych kon- wa ł m.in. Escarnill a w Cnmen, Sharplessa w Mada
kursów: „Oper.ali a" Placida Domingo w Tokio, Neuc me Butterfly, Papagena w CzarodLi('jskim flecie, 
St1111men w Gutersloh !Niemcy) i Bclvcdere w Wied- Homonaya w Bdronie cyi;ariskim Joh.rnna Straussa 
niu (nagrody specjalne). Uczestniczył w festiwalach i Barona Wepsa w Ptaszniku z Tyru/u Zellera. Ma w 
muzycznych w Warszawie, Dusznikach Zd roju, Tar- repertu arze panie: Ri <i rda w Purytanach, Ma latesty 
nowie, Sanoku, Mińsku i Sofi i, w Irlandii (Wexford w Don Pasquale, Enrica w Łucji z Lammermooru, 
O pera Fest ival) oraz w N iemue h !Festiwal Opero- Walentego w Fauście, Janu>ZJ w Halce, M acieja 
W)' w Rosenheim i f estiwal Straussowsk i w Garmisch- i Miecznika w Srrasznym dworze, Marce lla w C ga
Panenkirchen). Od 1997 roku współpracuje z Teatrem nerii , Scarpii w Tosce, Renata w Balu maskowym, 
Muzycznym we Flensburgu, gdzie śpiewał partię Na- Posy w Don Carlosie, Jagona w Otellu, Germonta w 
w rejczyka w Salome Ri charda Srraussa, tytułowego Tra viacie oraz role t ytułowe w Eugeniuszu Oniegi
Don Pasquale w operze Donizett iego, S<i rastra w Cza- nie i Don Giovannim. Boga ty jest także repcrtu.lr 
rodziejskim flecie oraz Sparafuci lc'a w Rit;uletcie, koncertowy anysty. W 1992 roku wystąpi ł w Requ
a w kolejnych sezonach m.in.: Komandora w Don il'm Mozarta podczas koncertu w paryskiej Oper.i 

iovannim, Ferranda w Trubadurze, Banka w Mac- Comique, a rok póź niej śpiewał tam w IX Symfonii 
becie oraz Don Basilia w Cyruliku sewilskim. Gośc ił Beethovena. Spiewa pi eśni Beethovena, Brahmsa, 
także w O perze Krakowskiej w paniach Komandora Chop ina, Czajkowsk iego, Debussy ' ego, Mahlera, 
w Don Giovannim i Sar.astra w Czarodziejskim f/e- Moniuszki, Ravela, Sch uberta, Schumanna, Szyma
Cit!. Na scenie warszawskiej zadeb iutowal w 2001 nowskiego i Wolfa . 
r;ku rolą Zbigniewa w Strasznym dworze. Występo-

wa ł w repenuMzc oratoryjnym, nagrywa ł dla Radia 
Berlińskiego . 

PIOTR NOWACKI (Mosettol 
Ba s. Abso lwent łódzkie, , Akademii Mu7ycznej, którą 
ukończy ł ' klasie Jadwigi Pietraszkiewicz. Już jako 
student śpiewa ł na scenach operowych Łodz i , Kra
ko a, Wrocławia oraz w Warszawskiej Operze Ka
meralnej . l aurea t konkursów woka lnych w Bytomiu, 
Kryniq', Kudowie i Warszawie; finalista Konkursu 
Belvedere w Wi c•dniu. W 1987 roku został z;ipro
szony przez mediolańs ką La Sca l ę do tytułowej par
tii w Baśni o carze Saltanie Rimskiego-Kors;ikowa. 
D' a lata później został laureatem Konkursu im. Lu
ciano Pavarotti ego w Filadelfii , co zaowocowa ł o 

zaproszeniem do roli Wurrna w Luiz ie Miller Verdie
go w tomtejszej operz e. WystępDwa ł również w 
Waszyngtoni " i na fcsti w.ilu im. Pabla C:isalsa w 
Pucno Ri co (Zloty kogucik Rimsk i„go-Kor>akowa), a 
późni e j taki e na scenach operowych: Brukseli (StP
phen Cli max Zendera), Monachium tBory.s Godunow 
Musorgskiego i Dmitrij Dvoraka), Antw<erpii (Powrót 

l i.>Sesa Monteverdiego, To.<ca Pucc iniego, KawalC'r 
srebrnej róiy Richarda Straussa), Bolonii (Lombard
czycy Verdiego) i Wenecji (Purytanie Belliniego). 
Spi ew;i ł na fes tiwalach w Edynburgu, Granadzie 
i Wiesbaden, koncertował w Europie i Ameryce. Ma 
w swoim rep 0 rtuarze także panie basowe w operach 
Belliniego, Czajkowskiego, Moniu<;zki, Mozana, Mu
sorgski go, Szymanowskiego i Wagnera. Na scenie 
warszawskiej śpiewał m.in.: Koczubej<i w Mazepie, 
Stolnika w Halce, Skołubę i Zbigniewa w StrasLnym 
dworze, Leporella w Don Giovannim, Archiereiosa 
w Królu Rogt•rze, Lodovi ca w O tellu, SiJara fucile'a 
w Rigolercie oraz Klingsora w Parsifalu. 



DON GIOVANNI/ TREŚĆ INSCENIZACJI 

PROLOG 

Z mroku wyłania się tajemnicza postać dziewczynki w bieli, a za nią trzy postaci kobiece: Donna Elvira, Donna Anna 
i Zerlina. Zbliżają się do grobu. Klękają. 

Za ich sprawą będziemy uczestniczyć w rytua lnym i symbolicznym akcie powołania do życia Don Giovanniego, który raz 
jeszcze przemierzy swoją drogę i zmierzy się z przeznaczeniem. 

AKT I 

Leporello, służący Don Giovanniego, czatuje w mroku przed domem Donny Anny. Jego pan zakradł się tam w przebraniu, by 
ją uwieść. Leporello jest znudzony przedłużającym się oczekiwaniem. Czas płynie. 

Donna Anna odkrywa podstęp i wybiega wołając pomocy. Próbuje zedrzeć maskę z Don Giovanniego, ale ten ukrywa twarz 
w mroku. Na ratunek nadciąga Komandor, ojciec Donny Anny, i wyzywa napastnika na pojedynek. Don Giovanniemu nie 
udaje się uniknąć walki. Sprowokowany zabija Komandora. Nad umierającym, niczym groźna przestroga, przepływa postać 
dziewczynki w bieli. Don Giovanni zastyga w przerażeniu. 

Kiedy Donna Anna wraca, znajduje ojca martwym. Jej narzeczony, Don Ottavio, zastaje ją rozpaczającą nad cia łem Koman
dora. Anna skłania Ottavia aby na krew jej zabitego ojca przysiągł , iż wraz z nią odnajdzie złoczyńcę i pomści tę śmierć. 

Leporello czyni wymówki swemu panu, który obmyś la już nową miłosną grę . Jego zainteresowanie budzi tajemnicza pięk
ność, którą spotykają w kościele. Okazuje się jednak, że to Donna Elvira, porzucona kochanka Don Giovanniego, który nie 
kryjąc rozczarowani a tym odkryciem, zbywa ją i pozostawiając Leporellowi znika. 

Zrozpaczoną Elvirę Lepore llo dobija rejestrem podbojów sercowych swego pana (Madamina, il cata logo e questa), ukazując 
jej prawdziwe oblicze Don Giovanniego. 

DON GIOVANNI/ SYNOPSIS OF THE PERFORMANCE 

PROLOG UE 

The figure of a mysterious rnaiden dressed in white emerges from the shadows. She is foll owed by three women: Donna Elvira, 
Donna Anna and Zerlina. Slowly they approach a grave and kneel. 

We are about to w itness a symbolic ritual in which Don Giovanni w ill come to life and once again follow the path of his 
destiny. 

ACT I 

Don Giovanni's servant Leporello lurks in the shadows outside Donna Anna 's house, where his master dressed in disguise, 
sneaked in earlier to seduce her. The long wait has left Leporello bored. Time passes. 

D iscovering his subterfuge, Donna Anna runs out shouting for help and tries to unmask Don Giovanni , but he hides his face 
in the shadows. Her father, the Commendatore comes to the rescue and challenges Don Giovanni to a duel. Though unwilling 
to fight, when provoked Don Giovanni accepts the challenge, and fatally wounds the Commendatore. The figure of the 
maiden in white hovers like an iii omen over the dying man as Don Giovanni is gripped with fear. 

When Donna Anna returns she discovers that her father is dead. Her betrothed, Don Ottavio finds her grieving over the body 
of the Commendatore. She urges Don Ottavio to swear on the blood of her father that together they wi ll seek out the culprit 
and avenge the Commendatore's death. 

Leporello reproaches his master who is already contemplating his next love affair. A mysterious beauty that they meet in 
church has caught his attent ion. lt transpires that the lady in question is Donna Elvira, the abandoned former mistress of Don 
Giovanni. Clearly disencha nted by this discovery, he spurns Dona El vira and leaving her to Leporello, disappea rs. 

Leporello adds insult to injury by giving the despairing Elvira an account of his master's conquests (Madamina, il catalogo e 
questa), revealing to her Don Giovanni 's true nature. 



Tymczasem, Don Giovanni wypatrzył nową ofiarę, młodziutką, wiejską dziewczynę Zerlinę, która świeżo poślubiona, idzie 
w radosnym orszaku wraz z ukochanym Masettem. Chcąc pozbyć się wszystkich i zostać z nią sam na sam, Don Giovanni 
zaprasza weselny korowód do siebie na bal. Mimo protestów Masetta wszyscy podążają za Leporellem. 

Don Giovanni oczarowuje naiwną Zerlinę swoimi manierami. Uwodzi ją , oświadcza się i namawia by mu uległa (La ci darem 
la mano). Kiedy tak bawi się bezradną w jego rękach Zerliną, już nieoma l dopinając swego, zjawia się Donna Elvira 
i przestrzega odurzoną dziewczynę przed cyn icznym uwodzicielem. 

Donna Anna z Ottaviem nad grobem Komandora proszą Don Giovanniego o pomoc w odnalezieniu mordercy. Don Giovan
ni oddycha z ulgą, że żadne podejrzenie nie pada na niego i z całą bezczelnością ofiarowuje swoje usługi . Donna El vira ich 
również ostrzega przed Giovannim, ale ten drwiąc przedstawia ją jako osobę obłąkaną i wyprowadza. 

Kiedy śpiesznie odchodzi , Donna Anna nagle doznaje olśnienia , rozpoznaje swego prześladowcę i objawia to z całą mocą 
(Or sai chi l 'onore). Don Ottavio łączy się z nią w pragnieniu pomsty (Dal/a sua pace). 

Tymczasem Giovanni nie rezygnuje z uwiedzenia Zerliny i wydaje u cztę na cześć młodej pary (Fin ch 'han dal vino). Zerlina 
prosi zazdrosnego Masetta o wybaczenie jej flirtu z Don Giovannim (Batti, batti, o bel Masetto). Masetto ukrywa się, aby ją 
sprawdzi ć, ale w trakcie spotkania Zerliny z Don Giovannim szybko wychodzi z kryjówki zauważając, że jego ukochana nie 
jest w stanie, nawet przez chwilę, oprzeć się urokowi uwodziciela. Ni ezrażony niczym Don Giovanni prowadzi ich na bal, 
na którym ma nadzieję spełnić swoje nieczyste zamiary ... 

Z mroku wyłaniają się trzy postaci w maskach (Donna Anna, Donna Elvira i Don Ottavio). Przybywają , aby obnażyć prawdzi
wą naturę Don Giovanniego i udaremnić jego plany. Leporello ochoczo zaprasza ich na biesiadę. 

Rozpoczyna się libertyńska uczta, gorsząca nowoprzybyłyc h gości. Masetto spodziewa się najgorszego. Zabawę przerywa 
rozpaczli we wołanie Zerliny, którą Giovanni zaciągnął do swojego łoża. Wszyscy śpieszą jej na ratunek . Zdemaskowany 
Don Giovanni winą za swój czyn próbuje obarczyć Leporella, ale nikt nie daje temu wiary. Anna, Elvira i Ottavio odsłaniaj ą 
twarze i oskarż ają Don Giovanniego o mord na Komandorze. Zachowując zimną krew Don Giovanni przedziera się jednak 
przez tłum i ucieka wraz ze swoim sługą. 

Meanwhile, Don Giovanni has found new prey in the peasant-girl Zerlina, who having just got married walks with her 
beloved Masetto in a procession of revelle rs. He invites the wedding party to a bal I at his house, thus hoping to dispose of the 
guests and have her to himself. Despite Masetto's protestations, all are leci away by Leporello. 

Don Giovanni bewitches the naive Zerlina by his behaviour. He seduces her, proposes and urges her to succumb to his 
charms (La ci darem la mano). As he toys with the vulnerable Zerlina and is about to get his way, Donna Elvira appears and 
warns the bewildered girl against the cynicism of her seducer. 

At the graveside of the Commendatore, Donna Anna and Ottavio ask Don Giovanni to help find her father's murderer. 
Relieved not to be under suspicion, he brazenly offers his services. When Donna Elvira tries to warn them against Don 
Giovanni, he denounces her as a madwoman and ushers her out. 

Following his hasty departure, Donna Anna in a flash of inspiration recognises her attacker and vehemently divulges this 
discovery (Or sai chi l 'onore) . Don Ottavio joins her in seeking revenge (Dal/a sua pace). 

Meanwhile Don Giovanni persists in his seduction of Zerlina and throws a banquet in honour of the newly-weds (Fin ch 'han 
da l vino). Zerlina asks the jealous Masetto to forgive her flirtatious behaviour with Don Giovanni (Batti, batti, obel Masetto). 
To test her, Masetto conceals himself, but quickly emerges from his hiding place when Zerlina meets Don Giovanni, realising 
that his beloved is in no fit state to resist the charms of her seducer. Unperturbed, Don Giovanni escorts them to the bal I du ring 
which he hopes to carry out his iniquitous plan ... 

Three masked figures (Donna Anna, Donna Elvira and Ottavio) emerge from the shadows. They have come to expose Don 
Giovanni 's true character and to thwart his plans. Leporello cordially invites them to join the party. 

A liberti ne banque! commences, its promiscuity offending the newly arrived guests. Masetto is prepared for the worst. The fun 
and games are interrupted by desperate cries for help from Zerlina w hom Don Giovanni has dragged off to his bedchamber. 
[veryone hurries to her rescue. Exposed, Don Giovanni tries to shift the blame on to Leporello, but no one believes him. Anna, 
Elvira and Ottavio remove their masks and accuse Don Giovanni of murdering the Commendatore. Maintaining his compo
sure Don Giovanni forces his way through the crowd and escapes together with his servant. 



AKT li 

Leporello grozi, że zwolni się z niebezpiecznej służby. Don Giovanni przekupuje go jednak, wciągając w nową intrygę. 
Zamienia się ze służącym strojami , aby także Leporello zasmakował jego roli i poznał pokusy świata z innej , nie znanej mu 
strony. Każe mu odgrywać siebie wobec Donny Elviry i czynić jej miłosne wyznania, poddając ją w ten sposób nowemu, 
okrutnemu doświadczeniu. 

Sam pozostaje w stroju służącego, by przyzywać serenadą kolejny obiekt swych namiętności. Nieoczekiwanie opadają go 
wątpliwości , czuje znużenie sobą i swoim życiem. Kiedy śpiewa (Oeh, vieni alla finestra) znów pojawia się przed nim 
tajemnicza dziev;czynka w bieli , zapowiedź innego świata, który być może niebawem się przed nim otworzy, przynosząc 
ukojenie„. 

Przybywa Masetto z kilkoma towarzyszami , by szukać sprawiedliwości na Don Giovannim. Ten, konsekwentnie udając 
Leporella i myląc tropy, odsyła wieśniaków do domu, a sam bije Masetta i ucieka. Zerlina, przywołana jękami narzeczonego, 
nadbiega by go pocieszyć. 

Leporello w masce Don Giovanniego usiłuje uwolnić się od pochłoniętej na nowo rozkwitłą namiętnością Donny Elviry. Jest 
w sidłach przybranej maski. Decydując się na ucieczkę, wpada na Don Ottavia i Donnę Annę, którzy są przekonani , że 
złapali prawdziwego sprawcę swych nieszczęść. Zdesperowany Leporello odsiania twarz. Blaga o litość i chyłkiem się wyco
fuje. Zdruzgotana, załamana Elvira zostaje sama wyrażając swój ból i przerażenie czynami Don Giovanniego (Mi tradi 
queli 'alma ingrata). 

Leporello spotyka swego pana na cmentarzu obok grobu Komandora. Kiedy Don Giovanni z beztroskim upojeniem opowia
da swoje przygody, rozlega się głos ostrzegający, że do rana jego śmiech umilknie. Leporello jest przerażony odkryciem, że 
odpowiedział im głos Komandora . Don Giovanni, kpiąc wyzywająco, zaprasza Komandora na wieczorną ucztę. 

Do grobu Komandora przychodzą Don Ottavio i Donna Anna. Ottavio pragnie przyspieszenia ślubu. Anna jednak nie chce o 
tym myśleć, dopóki mord na jej ojcu nie zostanie pomszczony (Non mi dir). 

Wieczorna uczta ma się właśnie rozpocząć . Atmosfera jest niezwykła. Don Giovanni czuje w powietrzu zapach śmierci , 
jakby uczestniczył w jakimś żałobnym karnawale. Dostrzega tajemniczą dziewczynkę w bieli , która czeka na niego. Rozu
mie ten znak, ale z tym większą świadomością nie chce z niczego rezygnować, pragnie do końca korzystać ze swej wolnej 
woli, choćby ceną za to miała być zatrata i zguba.„ 

Gdy wpada Donna Elvira, aby swoją opiekuńczą miłością nakłonić go do skruchy i powrotu do niej, Don Giovanni odprawia 
ją z nieodłącznym szyderstwem. Elwira odchodzi i nagle rozlega się jej głośny krzyk. Leporello sprawdza co się stało 
i rozdygotany zapowiada przybycie zaproszonego Gościa. Zjawa Komandora żąda od Don Giovanniego obietnicy poprawy. 
Ten odmawia i przyjmując z podniesionym czołem wyzwanie swojego przeznaczenia, śmiało podaje dłoń Komandorowi , 
który pociąga go za sobą w ogniste czeluście. 

Nadbiegają inni. Leporello opowiada im o strasznym końcu swego pana. Sześć postaci wyśpiewuje finalny morał o słuszno
ści kary, jaka spadła na Don Giovanniego. 

Streścił Zdzisław Jaskuła 

ACT li 

Leporello threatens to resign from his master's dangerous service. Don Giovanni bribes him however, by drawing him into a 
new intrigue. He changes clothes with his servant, so that Leporello may get a taste of being Don Giovanni and experience the 
world of temptation from a new and as yet unknown perspective. He orders him to act the part with Donna Elvira and to 
profess his love for her, thus subjecting her to further torture. 

He himself remains in servant's attire in order to entice with a serenade, the !atest object of his desire. Unexpectedly, he 
becomes riddled with doubt and weary of his way of life. As he sings (Oeh, veni alla finestra) , the mysterious maiden in white 
appears again , foreshadowing another world which before long could open its doors bringing consolation„. 

Masetto arrives with a few companions, seeking to bring Don Giovanni to justice. The latter throwing them off the scent by 
adamantly pretending to be Leporello, sends the peasants home then beats up Masetto and flees. Zerlina, alerted by Masetto's 
moans, runs to comfort him. 

Leporello disguised as Don Giovanni tries to extricate himself from Donna Elvira's newly rekindled passion. Deciding to flee, 
he runs into Don Ottavio and Donna Anna, who are convinced they have caught the real perpetrator. In desperation Leporello 
reveals his face. Elvira, crushed and devastated, remains alone expressing her pa in and horror over Don Giovanni's deeds (Mi 
tradi queli'alma ingrata). 

Leporello meets his master in the cemetery at the Commendatore's graveside. As Don Giovanni recounts his adventures with 
carefree abandon, a voice resounds warning him that by dawn his laughter will be silenced. Leporello realises to his horror 
that they heard the voice of the Commendatore. With defiant mockery, Don Giovanni invites the Commendatore to the 
evening banquet. 

Don Ottavio and Donna Anna come to the Commendatore's graveside. Ottavio wishes to bring forward the wedding day, but 
Anna refuses to give it any consideration until the death of her father is avenged (Non mi dir). 

The evening banque! is about to commence. There is a strange atmosphere. Don Giovanni can sense death in the air as if he 
were participating in some form of funereal carnival. He notices the mysterious maiden in white waiting for him„. Don 
Giovanni knows it is an omen, but is more determined than ever not to acquiesce to anything, wanting to exercise his free will 
to the bitter end even if it means his downfall and undoing„. 

When Donna Elvira rushes in, hoping that her caring love will induce him to show remorse and return to her, Don Giovanni 
dismisses her with utter contempt. Elvira leaves and suddenly loud cries can be heard. Leporello runs to see what has happe
ned and trembling announces the arrival of the invited 'Gu est'. The ghost of the Commendatore demands an act of contrition 
from Don Giovanni. He refuses and accepting his fate with head held high audaciously offers his hand to the Commendatore 
who drags him into the fires of heli. 

The others run in and Leporello tells them of his master's terrible demise. In the finale six protagonists relate the mora I lesson 
that justifies the punishment suffered by Don Giovanni. 

Translation Anna Kaspszyk 



DON GIOVANNI 
li dissoluto punito, ossia li Don Giovanni 
The Rake Punished, or Don Giovanni 
Dramma giocoso in two acts 

Premieres: 29 October 1787, National Theatre, Prague, and 7 May 1788, Burgtheater, Vienna. 

The extraordinary number of works of one sort or another about Don Juan must surely exceed the alleged number of his 
conquests. Faust and Don Juan were created by the Counter-Reformation as warnings against exceeding the bounds set for 
man - Faust in seeking metaphysical knowledge and power, Juan for living in unbounded sensuality without any spiritual 
belief. Both are finally overtaken by divine retribution. Juan first appeared in El bur/ador de Sevilla, a play written in 1630 by 
a Spanish monk, Tirso de Molina. But the play was much more than a pious text. The story was rewritten many times before 
(and after) Mozart's opera, most notably as a play by Moliere and as a ballet by Gluck. By the late 18th century it had become 
little more than an effective puppet show: the two elements that were common to all version make for good entertainment - a 
libertine who seduces innumerable ladies and a statue that gets up and comes to dinner. There were at least two new operas 
on the subject in 1787 before Mozart's: one was seen in Rome by Goethe, who noticed the universal delight in the farcical 
representation of the story; the other, by Giuseppe Gazzaniga, performed in Venice in January 1787, became the direct model 
for da Ponte and, to some extent, for Mozart. There are some striking similarities in the text and sometimes even in the music, 
such as the use of "Tafel musik" for the supper scene. 
The death of the commendatore and his revenge are the essential parts of the opera. "The rest is a parenthesis, the most 
beautiful and delightful parenthesis in the history of opera but stil I a parenthesis" (Luigi Dallapiccola). Gazzaniga's opera was 
based on these essentials, but it was only in one act: da Ponte and Mozart had to fili out the time between the commendatore's 
death and his reappearence in the form of the avenging statue. Apart from a call to repentance and a supernatural warning, 
which already occur in Tirso's play, no events have any real bearing on the denouement, since Don Juan is not defeated by 
any human revenge or pursuit. The rest of the opera is therefore filled with the opera-buffa game of disguises. 
Da Ponte later claimed that Mozart had wanted to write a serious opera and had to be persuaded to add the comedy. Mozart 
probably never considered if he was writing about crime and punishment or divine vengeance - after all, most of his operas 
had concluded in the theatrical convention of divine or imperial clemency; this time the divine intervention was simply of the 
opposite sort. But he must have seen this as his first opportunity since ldomeneo to write serious, heroic, tragic operatic music. 
Mozart is inevitably compared to Shakespeare, not least for the mingling of laughter and tears, but while Shakespeare used the 
powerful close juxtaposition of tragedy and comedy, he surely has no parallel to Don Ciovanni's last scene in which the great 

heroic duet with the commendatore is not merely followed, as Duncan's murder is in Macbeth, but actually accompanied by 
the patter of the buffoon. 

Mozart had enjoyed witnessing the triumph of Figaro during his first visit to Prague in January 1787. Only the Bohemian 
audience seems to have understood what Mozart was, as we believe we to today. Pasquale Bond in i, the manager of the ltalian 
company there, commissioned Don Giovanni and may have even proposed the subject. Don Giovanni proved to be a 
triumph, and Mozart was cheered on entering and leaving the pit. Vienna saw it the following May with a number of c:hanges 
demanded by the new cast. The ever ex igent Caterina Cava lieri as Elvira got an extra scena and aria ("Mi tradi " ); Francesco 
Benucci as Leporello lost his aria but got a fa rcical duet with Zerlina ("Per queste tue manine"), which is now seidom 
performed; Ottavio hacl his aria changed for one with less coloratura (" Dalia sua pa e"). Mozart made some pther changes 
including cutting the Anna-Ottavio duet in the fina I scene, but there is no conclusive eviclence that he authorized the cut of 
the entire final scene, which become the rul e from the l 790s until the 1920s. 

The opening andante of the overture is taken almost entirely from the scene in which the statue confronts Don Giovanni: thus 
Mozart daringly anticipates the crucial event of the opera, though without the trombones and without the chord of the 
climinishecl seventh. Mozart used more ensembles than his contemporaries: Don Giovanni in its original form has over 80 
minutes of ensemble against less than 40 of arias, and even the arias are ensembles in that each one is sung to somebody or 
overheard. 

Within the vast dramatic range of Don Giovanni Mozart stili adheres to a semblance of the opera-buffa typcs. Leporello and 
the peasants are clearly in the buffa category; Donna Anna and Don Ottavio in the seri a, hence her rondo "Non mi dir" before 
the Act li finale, suitable to an opera-seria heroine. Donna E1lvira has to be mezzo carattere (in between): for all her true 
pathos, she is always being made fun of by Giovanni or Leporello (except in the Vienna addition "Mi tradi ", precedecl by the 
most beautiful of all Mozart's recitativi accompagnati, but clearly alien to the original concept). 
What of the Don himseli? He is everything and nothing. He dominates every moment of the opera, even when not on stage, 
but he subordinates his own character to thai of the other - he adopts Anna's music at their first appearance, then the commen
datore's when the challenges are exchanged; he fal Is into peasant 2/4 and 6/8 rhythms to seduce Zerlina, and into Leporello's 
buffo terseness when persuading him to stay in his service. Apart from the briei "Fin ch'han dal vino", the epitome of his 
energy (he only once draws breath init), he cloes not have a rea l aria of his own. The 21-year-old Luigi Bassi, who created the 
role, is sa id to have complained about il. What a Credo he might have sung after Leporello's wellmeant suggestion thai he 
should " lasciar le donn "! But why should he waste time (thai could be much better spent) on revea ling himse lf, when his 
se rvant can do it for him, as in "Maclamina"? In his last scene he turns into a hero, dramatically and musically, defying heaven 
and hell as no other operat ie hero ever did. (After "The Penguin Opera Guide", Penguin Books, London, 1997) 



U ___ L 
••• 

J __ L 

:::: THE WARSAW ~ 
.E -VOICE 

Polilh and Cenlral Euopean Rmew 



Polskie Linie Lotnicze LOT 

Oficjalnym Przewoźnikiem 

Artystów Teatru Wielkiego 

- Opery Narodowej 

KIEROWNICTWO TEATRU W IELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 

Pierwszy zastępca dyrektora naczelnego 

Zastępca dyrektora artystycznego 

Dyrektor baletu 

Dyrektor ekonomiczny 

Dyrektor techniczny 

Naczelny scenograf 

Kierownik chóru 

Kierownik literack i 

Kierownik Organizacji Pracy Artystycznej 

Kierownik Muzeum Teatralnego 

Kierownik Pracowni Scenograficznej 

Kierownik Impresariatu 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 

Kierownik Działu Obsługi Widzów 

Kierownik Działu Produkcji ~rodków Inscenizacji 

Kierownicy pracowni 

JERZY BOJAR 

STANISŁAW LESZCZYŃSKI 

EMIL WESOŁOWSKI 

ZOFIA KOWALCZYK-ZAWADZKA 

JANUSZ CHOJECKI 

ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI 

BOGDAN GOLA 

PAWEŁ CHYNOWSKI 

BOGDAN HOFFMANN 

ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 

EWA MIKUŁOWSKA 

EWA KURCZYŃSKA-BŁASZCZYK 

HANNA KSIĘŻOPOLSKA 

OLGA SZAYKOWSKA 

BOGUSŁAW SYN KIEWICZ 

MARIAN MADYJAK, STANISŁAW ŻELECHOWSKI, 

MAREK SOTEK, LUDWIK FIEGEL, 

WIESŁAW KALINOWSKI, WALDEMAR SOCHAJ, 

EWA MAJEWSKA, STEFAN KĘPIŃSKI , 

JÓZEF ROTUSKI, IWONA JARMUŻEK, 

HŻBIETA MACIEJEWSKA, MAŁGORZATA ZDRODOWSKA 

Patronat medialny 

Tm: WARSAW 

VOICE 
1gnrcn•mm1;:m•· ;.u+·mrn 

Wydanie 1. dodruk uzupełniony 

Na okładce plakat RYSZARDA HOROWITZA 

Program ilustrują projekty dekoracj i BORISA F. KUDLICKI 

i projekty kostiumów ARKADIUSA 

Opracowanie programu PAWEŁ CHYNOWSKI 

Współpraca redakcyjna MAGDALENA WRZAL-KOSOWSKA 

Projekt graficzn ALEKSANDRA LASKA -----• 

Realizacja komputerowa JACEK WĄSIK 

Zdjęc i J N. Alovert, A. Badiani, J. Budzyński , 

D. Dyr, K. Gierałtowski, J. Giluń , C. Graca, E. Hartwig, 

K. Kadłubowski, M. Kali11owsk i, L. Kohler, J. Kulm, 

A. Kupidur<1 I R. Nowak, J. Mieczkow ki , J. Multarzyński , 

L. Myszkowski , J. Poremba, P. Ros ł on , S. Zoltan 

oraz Archiw um Teatru Wielkiego 

Wyda\· a Teatr Wielki - O pera Narodow~ . Warszaw<i 2003 

Druk Za kł ad Poli graficzn y J. Witkowski 

Ce11a 15 zł 



DON GIOVANNI • DON GIOVANNI • DON GIOVAN ON GIOVANNI • DON GIOVANNI • DON GIOVANNI 




