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streszczenie
Stary Komandor przyprowadza swoją córkę Annę
do szkoły szermierki dla dziewcząt. Uczą się one
obrony i ataku. Uczą się zabijać napastnika. Uczą
się, że ich wrogiem jest mężczyzna. Tymczasem
wytrawni myś liw i wlaśnie w takim miejscu polują
na najbardziej pożądane dziewczęta. Jest tu i Don
Giovanni, doświadczony i nieustępliwy pogromca
niewieściej cnoty. Jego sluga Leporello pomaga
mu zamknąć się z Anną sam na sam i zabawia
pozostałe florecistki swoimi dywagacjami
o wyższości życia pana nad życiem chama. Anna
nie daje się jednak uwieść . Z bronią w ręku
przepędza Don Giovanniego i wzywa pomocy.
Zjawia się Komandor i zmusza uwodziciela
do walki, w której ginie bez szans wobec
pozbawionego skrupulów przeciwnika. Anna
z mężem Ottaviem, którego wezwała na pomoc,

przybiegają za późno. Nad trupem Komandora
dziewczyna poprzysięga zemstę zabójcy
i zmu sza męża, by jej w tej zemście towarzyszył.
Nadchodzi Elwira, która od dłuższego czasu
śc iga ukochanego Don Giovanniego. Przysięga ł
jej ślub i miłość, a porzucił po kilku dniach
spędzonych w jej łóżku. Zdesperowana zapewnia,
że wyrwie kochankowi serce, ale kiedy ten staje
przed nią, znów ul ega jego magii i obietnicom.
Pozostawiona z zafascynowanym nią Leporellem
wysłuchuje jego opowieści o imponującej liście
2065 kobiet, które„zaliczył" rozpustnik.

Sala do lekcji szerm ierki została wynajęta na
wesele pary Masetta i Zerliny, którzy z rodziną
i przyj aciółm i wb i egają, żeby przystroić to miejsce
na nadchodzącą uroczystość . Don Giovanni
zachwyca się urodą panny młodej . Poleca
Leporellowi, by zabrał Masetta i orszak weselny
do jego pałacu i ugościł, a tymczasem on zajmie
się Zerliną. Oszołomiona takim obro tem sp raw
i determinacją uwodziciela Zerlina ulega jego
nietypowym zalotom i jest gotowa wszystko
rzucić, byłe tylko pozostać u boku tego strasznego
czł owieka. Elwira powraca i próbuje ostrzec
naiwną przed skutkami flirtu z Don Giovannim.
Zjawia się także Anna z Ottaviem i rozpoznaje
w Don Giovannim zabójcę swego ojca. Mąż nie
chce uw i erzyć w jej słowa i postanawia, że uczyni
wszystko, by dotrzeć do prawdy. Don Giovanni
rozkręca weselną zabawę i chce za wszelką
cenę zdobyć pannę młodą. Nawet przybycie
trójki zamaskowanych mścicieli nie może go
powstrzymać . Ale, gdy już jest o krok od sukcesu,
to on zostaje zdemaskowany i mimo, że próbuje
zwalić ca łą winę na zdumionego tą podłością
Leporella, tylko cudem udaje mu się chwilowo
uniknąć kary.

akt2
Leporello ma

dosyć współpracy

z diabelskim
wszystkiego, co do
tej pory fascynowało go i podniecało. Ale Don
Giovanni nie pozwala mu odejść . To groźbą, to
prośbą zmu sza Leporella do udziału w swoich
uciechach. Pozwala mu nawet dobrać się
do swojej Elwiry, która opętana seksualnymi
pomysłami ukochanego godzi się na wszystkie
ekscesy. Zmęczony i chory Don Giovanni przerywa
nagle zabawę i w samotnośc i przeżywa swój
strach przed nieuch ronnym końcem miłosnych
podbojów i przed śmiercią . 5piewa serenadę do
pięknej pokojówki Elwiry, która nigdy nie będzie
pryncypałem .

Ma

dosyć

do niego należała. Ta św iadomo ść jest dla niego
nie do zniesienia i wolałby umrzeć niż pogodzić
się z kresem swojej m ił o s nej potencji. Tymczasem
dopada go Masetto, który wraz z kolegami
poluje na uwodzi ciela swojej świeżo poślubionej
żony. Dają się jednak omamić przebraniem Don
Giovanniego i jego zapewnieniom, że mają do
czynienia z Leporellem. Oszukany i w końcu
pobity Masetto znajduje ukojenie w ramionach
Zerliny, która po miłosnych sza leństwach
z nieznajomym odnajduje rozsą d ek i prawdz iwe
wartości u boku swego poczciwego męża. Elwira
również odnajduje jakąś namiastkę spokoju
przy prostackim Leporellu. Kiedy wszyscy biorą
go za Don Giovanniego, broni go jako swego
męża. Gdy wychodzi na jaw, kim naprawdę jest
jej kochanek, udaje, że też zosta ła oszukana,
żeby ratować resztki honoru. Tymczasem Ottavio
został już przekonany o winach Don Giovanniego
i planuje wraz z kilkoma wtajemniczo nymi
osobami ukaranie grzesznika przy pomocy
osoby, której niezwykle podobieństwo do
Komandora podsuwa swoiste rozwiązanie.
Elwira pragnąca nawrócenia grzesznika bierze
udział w tej intrydze. Na cmentarzu rozwydrzony
Don Giovanni zmusza Leporella, by zaprosił na
wieczerzę posąg Komandora. Słysząc głos udający
odpow i edź posągu, prze żywa chwile grozy, ale
szybko tłuma czy sobie, że to tylko zł udzen ie. Na
cmentarz przybywa też Anna, żeby złoży ć kwia ty
na grobie ojca. Jej mąż, który towarzyszy jej
w nocnej wyprawie, czuje nag le w niezwykłych
okolic zno ściac h przypływ mocy i męskiego
instyn ktu. Urzeczona tym Anna obiecuje, że już
wkrótce odda mu się ca łkow icie, jak na prawdziwą
żonę przystało.

W domu śmierci , wśród trupów, Don Giovanni
nakazuje przerażonemu Leporellowi przygotować
kolację, na którą zaprosił Komandora . Chce
słuchać muzyki, bawić się do upadłego
i sprowokować wreszcie niebiosa, do jakiegoś
widocznego znaku, że wina i kara istnieją
rzeczywiście, a nie są tylko wytworem spi sk u
słabych wobec potężnych . Czuje się bezkarny,
szydzi z cudzej śmie rci i z Elwiry, która przybyła
z ostatnim błaganiem, żeby się nawrócił. Ale oto
pojawia się Komandor, a wraz z nim nieubłagana
śmierć. I to ona jest prawdziwą personą ze świata
metafizyki. To ona jest jedyną silą, której powagi
nie sposób podważyć w tej „dram ma giocoso",
czyli wesołym dramacie, jak nazwał Mozart swoje
arcyd z ieło.

(M. W-G)
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kim jest Komandor
Oto pyt.:in1!', ktore 111u11 1ob1c' Ladac k,1zdy
irisceni zator„Don G1ovann iPgo". Od t0go j,1k
sobie na nic odpowie, zalezy k1zt.i lt przyszlego
spektaklu, 1cgo przl•słan1e 1sens. N,1 pozór sprawa
iest prosta 1wielu oburzy 11c; n.i niepotrzebne
spekulacje. Komandor iest oicern Donny Anny,
ktorego w pojedynku zab1i.i Don Giovanni. Jego
wysoki stopien woiskowy rnoze być Z>'11ązany
z marynarką wojenną iak i z masonerią, ale
z pewnością świadczy o randze 1wieku mężczyzny,
ktory w obronie cnoty swei cork1 oddał zycie.
Pod koniec dzieła Komandor powraca pod
postacią cm en tarnego posągu. Rozzuchwalony
IWOM bezkarnosc1ą Don Giovanni, drwk~C
z praw ludzk ich i boskich, zaprasza marmurową
figurę do siebie na kolaCJę. W ciszy cmentarza
rozlega się glos Komandor J obwieszczaJi!cy, ze
zaproszenie zo s ta ł o pr zyj ę t e. I oto w ostatniej
scenie Kamienn y Gosc ziawia '>1ę, by dac
grzesznikow i ost<ltnic1 sLdn>t;>." wobec 1ego
ni ezł o mn ego uporu i pychy, porwc1c go ze
sob ą w zaś w iat y. Muzyka. ktord towarzyszy ich
duetow i należ y do ndjb,Hdz1e1 wsi• z~sając ych
w dorobku wszystk id1 kornpoLylOrow swiata .
Nie zestarzała s i ę i nie stracild nic Le swej
m ocy, m imo ty lu potwornosci, iakie ludzko ść
pr zeżyła od czasów Mozartd i jakie znieczu liły
naszą zdolność przeżywan i .i qrozy. Nie bu dzi
jej jednak z całą pewno'>ll<j f1qura z cmenta rza
bez względu na to z uego rec1lizdtor zy teatralni
j ą w yszykują . Czasy cmentdrnych straszycie!
m i nęły chyba bezpow1otn1e. FunkCJOnują JUZ
tylko w komedi owych horro rach d la m a ło l a tów.

W moich dwoc h pop1 zC'dn1ch 1nscen1zaqach
tez tak było. Ale tym r-uem zdecydowal1s111y s1.;
wyprobow,1c wariant, w ktorym 1nterwe1ic1a
„zaświatów" nie )l'St wcc1le oczywista. Tak to
przeciez Jl'St z .. z.i>1v1.:itam1·; ze 111qdy do konca
nie rn,1my pevvnośc1 co cło ich ingerenci1 w nasze
ziemskie zyc1c. Tylko wiara daie tę pewnosc. .ile
przeciez wc1.:iz jt:'j za malo. Jak więc wyglqddlby
finał 111esm1erteh1t.'J opery, gdyby podddc M
rac1onJliZdCJI, w ktO•cj obfltU)Q nasze CZCJsy'
Wprowadzilismy delik,łtną intrygę. ktorei
libretto 111e przew1duie. .ile przeuez teatr
wspólczesny iest pełen 111try9 duddw.inyd1
do najzacnieiszych nawet tekstow. Juz SdlllO
uwspolczesn1,rn1e kostiurnow tdk powS1ed11w
ostatnio i tak bardzo potrzebne tedtrow1 JP't
nową 111trygą wprow.idldJ,!Cd ddleko 1cł,!l<' 11111.iny
interpretacyJ11e. Nd'>Zd intr ygd pole9.1 ""tym,
że na we'>elu Zer liny pojdwil się gosc n1e1wykle
podobny do Ko111.i11dord. Elwird, Ottdvro 1!''"'"'
kilka osób postandWldj<J wykorzyst.ić ten !.ikt.
żeby doć zuchwd lemu nied01viarkowi nduukę.
Sk~d mogli wiedziec. ze to będzie nauczka
sm ierte lna 7 Don Giovanni iak kazdy rdsowy
„macho" ukry1V.i przed całym ś;viatem i sob<j
samyrn, ze jeqo siły s4 lld wyczerpaniu i k,1;-cły
kolejny wysiłek fizyczny 1emoc;orhllny mozt· CJO
po prostu zdb1c. I oto wcl1oclz1 falszywy Kom,1ncłor,
ale wraz z nim wkrdCZd najprawdziwsz,1 sm1erc i to
ona jest c1osc 1e111 z„tdnHego swiata'. To wlasn1e
ten niezawodny gosc, który przy1cłz1e w koncu cło
kazdeqo z 11.is 1zdbierze nas ..tam", gdzie wszystkie
ta1em11ice ''·' ko1icu się wyjasnią, a wszystkie 11.isZt'
pytan1c1 docze>kdJ,l sie uczciwych odpow1eclzi. ( zyz
taka chwila nie jest ,_._,ar ta niesrniertelnci muzyki!
Czy 11ie iest w,11t,1 naszego ,katharsis· 1
M arek Weiss Gr 1t'sinsk1

Prawykonanie „ Don Giovanniego" zaplanowano
na 14 października - miało ono uświetnić
przyjazd arcyksiężniczki Marii Teresy do jej
narzeczonego, księcia sask iego. Nie zdążono
jednak przygotować spektaklu. Premierę
przełożono na 24 października . Tym razem
choroba śpiewaczki spowodowała dalszą
zwłokę. Zgodnie z zapewnieniami Georga
Nikolausa von Nissen (drugiego męża wdowy
po kompozytorze - Konstancji i zarazem
pierwszego biografa Mozarta) uwertura powstała
w nocy z 27 na 28 października, a więc zaledwie
w przededniu premiery. Ostatecznie dzieło po
raz pierwszy zaprezentowano 29 października
1787 roku w Pradze w niedawno otworzonym
przez hrabiego Nostica Teatrze Narodowym
(Nationaltheater). Poruszenie na widowni
wywołało pojawienie się na premierze Giacoma
Casanovy - żywego ucieleśnienia donżuana.
Jak pisał sam mistrz:„Nie szczędziłem trudu,
ani pracy, żeby dać Pradze coś wyższego".
Przedstawienie okazało się ponownym sukcesem
wiedeńczyka, zakończone niekończącymi s ię

oklaskami. Mozart spłacił tym samym dług jaki
miał wobec Czechów za entuzjastyczne przyjęcie
jego samego i absolutny podziw dla jego muzyki,
a w szczególności„Wesela Fig ara''. Prażanie,
w przeciwieństwie do wiedeńczyków, oszaleli na
punkcie„Figara''. a szczególnie arii „Non piu andrai".
To dlatego Mozart każe grać jej motyw orkiestrze,
która towarzyszy kolacji Don Giovanniego.
Światowi ludzie słuchają światowych przebojów!
O wielkim sukcesie kompozytora może świadczyć
fakt, że w ciągu dziesięciu lat od premiery,
wystawiono w Pradze „ Don Giovanniego" 151 razy.
Sukces nie powtórzy! się w Wiedniu, gdzie
premiera miała miejsce 7 maja na s tępnego roku.
Tamtejsza publiczność, uchodząca za wyjątkowo
wybredną, nie doceniła dzieła, mimo iż Mozart,
liczący się z jej gustami, dopisał do partytury trzy
dodatkowe arie. Cesarz Józef li miał podobno
powiedzieć - „Ta opera jest boska, piękniejsza niż
„Figaro". Ale to nie jest potrawa na zęby moich
wiedeńczyków". Na to Mozart - „Zostawmy im
czas żeby ją rozgryźli''. Podobne, chłodne przyjęcie
miała opera w Paryżu w 1805 roku. W Warszawie
dzieło zaprezentowała po raz pierwszy ta sama
trupa operowa, która wystawiła operę w Pradze.
„Don Giovanniego" pokazano 14 października
1789 roku w Teatrze Narodowym, być może
w obecności samego króla Stanisława Augusta.
Francu ski psychoanalityk Dominique Fernandez

w swojej książce „Drzewo aż do korzeni.
Psychoa naliza i twórczość" z 1972 roku,
zainspirowanej przez freudowską psychoanalizę,
szuka interpretacyjnych tropów niewiernego
kochanka w biografii samego kompozytora.
W liście do ojca z 25 lipca 1781 roku Mozart pisał:
„Gdybym musiał poślubić wszystkie kobiety,
z którymi się zabawiałem, musiałbym mieć już
z dwieście żon''. Badacz wymienia liczne kochanki
kompozytora z nazwiska oraz opisuje ciekawe
zależności pomiędzy trzema uwiedzionymi
bohaterkami jego opery, a siostrami Weber - żoną
Konstancją, śpiewaczką Alojzą, z którą łączyła
Mozarta nie tylko przyjaźń, a która zaśpiewała
partię donny Anny w wiedeńskiej premierze,
oraz najmłodszą Zofią. Fernandez wymienia
podobieństwa w relacjach Don Giovanni
- Komandor i Mozart - jego ojciec. Leopold Mozart
zmarł w maju 1787 roku, a więc w czasie, gdy
powstał„Don Giovanni''. Pod wpływem tej wieści
powstał ponoć fragment, w którym Donna Anna
rozpacza nad zwłokami zamordowanego ojca.
Mozart miał ogromne poczucie winy z powodu
nie znalezienia czasu na odwiedzenie ojca.
Sprawić one mogły, że duch Komandora i dla
samego kompozytora stał się uobecnionym
wyrzutem sumienia. Leopold był pierwszym
i najważniejszym nauczycielem Mozarta.
Troskliwym opiekunem, ale i jego przekleństwem.
To on miał zabronić poślubienia ukochanej
kobiety, popychając tym samym syna do
przelotnych i beztroskich romansów. Zabójstwo
Komandora w operze było więc symboliczne
i dostarczało symbolicznej satysfakcji. Don
Giovanni zabija ojca Anny, zdobywając tym
samym w imieniu wszystkich „synów" seksualną
wolność. Jednak cena za uwolnienie się od ojca
jest wysoka. Nie można cieszyć się z wo ln ości,
która została uzyskana dzięki zbrodni najcięższej
- ojcobójstwu.
Z drugiej jednak strony, badacz przedstawia
pewne fakty na poparcie tezy, że Mozartowski
bohater jest bardziej mitem lub symbolem
niż osobowością, charakterem. Świadczyć ma
o tym fakt, że partia bohatera, w przeciwieństwie
do innych postaci, nie zawiera kunsztownie
skonstruowanych arii. Nie znamy więc jego myśli
czy uczuć. Krótka„aria szampańska''. którą śpiewa ,
jest skutkiem chwilowego upojenia, a nastrojowa
serenada stanowi element mistyfikacji - bohater
przebrany jest za swego slugę Leporella. Także aria
w li akcie nie jest jego portretem psychologicznym,
ale przemową do zebranych na scenie.

osobę

czy jed nostkę, lecz jako si łę".

imię

Don Giovanni
Don Giovanni to personifikacj a absolutnej
który nie li czy się z żadnymi
prawami i ograniczeniami. Swiadom ie rzuca
wyzwanie zastanemu porządkowi i podej m uje
decyzje, które nie są z nim zgodne. Dla
Kierkegaarda Don Giovanni jest przede wszys t kim
uwod zicielem: jego mi ł ość nie jest miłością duszy
lecz mi łością zmys ł ów, a ta z natury swej rzeczy
jest niewierna. Bohater musi ciąg l e walczyć
i zwyciężać .„ D l a niego ujrzenie i kochanie jest
tym samym, ale jest ty lko momentem, i w tym
samym momencie już się kończy i powtarza się to
w nieskończoność ". Jego moc bierze się stąd, że
pożąda nie kobiet, a ich kobiecości.
wolności człowieka ,

psychoanaliza
Int r ygujące zda nia o Don Giovannim napi sa ł
S0ren Kierkegaard (,, Stadia erotyki bezpo średniej
- czyl i erotyka muzyczna" w „ Albo- albo").
Duński filozof zinterpretował dzieło Mozar ta
jako „ inkarnację zmysłowości absolutnej", dla
której muzyka okazuje się idea lnym i być może
jedynym med ium . Don Giovanni całym s ob ą
j est muzyk ą - „ponieważ [muzyka] jest o wi ele
bardziej abstrakcyjna niż język , ale wypowiada
t ę ogólno ś ć nie w abs t rakcjach refleksji , lecz
w konkretnej bezpośredn i ości ". Według niego
operowy Don Giovanni nie jest indywidualnością,
lecz uniwersa lnym u cie l eśn i eniem erotyzmu,
c zęsto zmysłowego, amoralnego. Można by sądz i ć,
że - paradoksa ln ie, bo przez silę swego ta lentu
- postaw i ł Mozart Don Giovanniego poza dobrem
i złem . Kierkegaa rd stwie rdza: „Taką jest jego
id ea lność, taką się bez przeszkód mogę c i eszyć,
pon ie waż muzyka nie przedstawia mi go jako

Co zaskakujące: powszechna opinia uwodziciela
i kochanka nie ma odzwierciedlenia na scenie.
Mozartowskiemu Don Giovanni emu bliżej do
nieudacznika niż s ławn e go „ łamacz a serc ".
Scena za sceną obserw ujemy niepowodzenia
i mi łos n e k l ęski. Zostaje przepę d zony przez D onnę
Annę, nierozpoznany przez dawną kochankę
E l wi rę, a jego sta ran ia o młodą Zerlinę spełzają na
niczym. To wł aśnie uwiedzione kobiety, zdaniem
filozofa, są najwięk s zym zagrożeniem dla Don
Giovanniego, posiadły bowiem jego tajemnicę,
usłyszały jego intymne krzyki i westchnienia
w sza le miłosnego uniesienia. Były z nim po
tej drugiej stronie i widziały go bez okrycia,
bezbronnego. A Don Giovanniego można ujrzeć
tylko raz. To on przec i eż ucieka i porzuca ko bi ety,
nigdy nie wraca.

kondycja
w przeszłości bardzo dobra.
W arii katalogowej pojawiają sie nader interesujące liczby; sługa Leporello wylicz,1
ile kobiet i jakich narodowości, uległo wdziękowi jego pana - 640 we Włoszech. J.31
w Niemczech, 1OO we Francji, 91 w Turcji, 1003 w Hiszpanii. W sumie 2065 kobiet na
całym niemal kontynencie.
wiek
nieznany
w libretcie de Pontego Giovanni jawi się nam jako młody szlachcic, co by zgadzało
się z jego chęcią walki i mozliwościami seksualnymi dwudziestolatka. Cho<' liczby
kochanek, zakładając. ze prawdziwe, wskazywałyby raczej na osobę bardziej do jr zał,1 ;
według Kierkegaarda był on osobą mającą 33 lata (Mozart w czasie komponowani.i
dzieli! miilł lat 31) i wyrosł z postaci Cherubina (kochliwy nastolatek z„Wesela
Figara"); z kolei zdaniem Fernandeza, Don Giovanni jest człowiekiem młodym, około
dwudziestopięcioletnim (Luigi Bassi · pierwszy wykonawca tej partii na prasku:•i
prapremierze liczył sobie 22 lata).
uzależ n ienia

kobiety
Nie jest w stanie zrezygnować z kobiet „One Sil mi niezbędne/ bardziej niz ch leb,
ktory Ljadam/ niz powietrze, którym się zywięl/ ."Twierdzi, ze kocha wszystkie kobil'ty
„To wszy;tko z miłości!/ byc wiernym jednej/ to byc okrutnym dla pozostałych / ja
kocham je wszystkie/a one moją dobrą naturę nazywają oszustwem/". Don Giovanni
pragnie i oddaje '>ie wszystkim kobietom, chce je wszystkie, jednak tak naprawd!;'
potrzebuje tylko samego siebie.

Wed ł ug

uwa gi
Don Giov,mni jest tajemnicd . Niczego konkretnego o sobie nie ujawnia . Nie ma !Pl
do tego wielu sposobnosci, gclyz librecista i kompozytor pozwalaj ą mu zasp1ewdC
tylko trzy utwory (arię szampańska, arię w li akcie, w której bynajmniej nie spiPwa
o uczuci.ich i sobie oraz słodką serenadę). To typ sportowca, biegacza. który
pr 1eskakuje kolt>jne płotki ·· miłosne wyzwan ia.

dźw ięki''.

rozpoznanie
Schizofreniczne s kłonności; bohater ma wiele twarzy, ciągle zmienia toz;amnsc,
przywcl1iew<1 maski pr1ystosowuje cło zastanej sytuacji od Komandora przejmuJP
po>lawe herrnuna i potęgę, gdy zmienia si<;> w Leporella podrabia jego głos,
jest '>!armdncki wobec Anny, schlebia )E'j, w obecnosci Elwiry gra i adoruje, wobec
Zerliny wst protekcjonalny. Osobnik cierpi na zaburzen ia obsesyjno - kompulsywne
na tle "'ksu.1lnym; s1uka spełnienia, lecz nie męskiego tylko kobiecego - wiPC7nPJ
kobiecosci, nie t<llthl)l' /d\pokojenia, qclyz mi l osć fizyczna nie dostarcza mu
odpowiPdn ich bodLców. Szuka głębszego spełnienia. Rzuca się w kobiece ramion.i,
bo chtl' ro1po1nac kobiPcy orgazm, coś co jest dla nieqo n i edostępne, taiemniue,
ni<epom.in il', r.1,cynuj.JCP. Podręczn i kowy przyk ład kompleksu Edypa. K,izd.i koll'Jlld,
zdobyt<1 kob iPl.t m.1 mu u'•kompenrnwac br;ik matki. kazdy kolejny zabij.my
konkurPnt i przeciwn ik rt•prPzentuje wroqa, jakim iest dla bohatera ojciec. Przemi.1n,1
w oweyo ulowi<'k.i, ktory w pocłswiadomthci pozostał wierny nietykalnej matcP,
niewierneyo, cyniurwyo vugardziciela kobiet, z.iklada, ze dokonał siew nim pr<KPS
'>pydi.ini,1 n1t•wyyod11ych spraw w poclsw1adomosc, przesuwania ich i zmiany
hierarchii warto\ci .

Ernsta Theodora Hoffmanna,
roman tycznego pisarza i kompozytora, („Do n
Juan. Z dziennika podróżującego en tuzjasty" w:
„ Opowieści fantastyczne") motyw rozpaczliw ej
pogoni za nieuchwytnym idea ł em kob i ecości
oraz i l uzją m i łosnego, seksualnego spe ł n i en i a
posiada głębsze przesłanki. Główny bohater
d ręczo n y jest l ę ki em przed przemijaniem, który
stara się uc is zyć poprzez ciągle potwierdzanie
swej żywotnośc i, p r zeżywan i e erotycznych
uniesień. Jak pisa ł Hoffmann:„ przez rozkosz
poca ł unków kobiecych znajdzie człowiek tu na
ziemi urzeczywistn ienie ob iet nic niebieskich[ .. . ]
osiągn i e cel tej tęsknoty niesko ń czonej , co wiąże
nas z zaśw i atowymi wyżynami". Walczy z czasem
i ucieka przed nieun iknionym. Hoffmann pisze:
„ zawsze widzimy go tylko w przemijaniu, zawsze
jak muzyka, która, t akże przem ij a skoro zam rą

przesłanie „Don Giovanniego"

wszelkim prawom boskim i ludzkim, to zwykłego
poszukiwacza erotycznych przygód, to w reszcie
niepoprawnego idealisty, goni ącego za
mirażem nieziemskiego szczęścia. Stworzony
przez zakonnika prototyp stał s ię przed miotem
niezliczonych naś l adow n i c tw i przeró bek,
których lista ciągnąca s i ę aż do naszych czasów,
prawdopodobnie nigdy nie zostanie za mkn i ęta.

- jakie życie ta ka śmierć
Boh,ller Moz,irl.i przyc1,1gric1l uwagę jednego
z 11.i1ory<J i11.il11iej>zyd1 i najbdrdziej in sp iruj ących
f1lo10fow XIX wreku Kierkegaarda. W swym
dzrPIP„Albo .ilbo"wyróznia on trzy sfery
eqzysterKjl, tr zy 111ozlrwosu po stępowani.i
ludzkiego: t''>tetyur1<1 (hedonizm i .irtyzm oraz
calkow11.j wolno'c od odpowredzialnosci), etyczną
(pocłp<Hządkowa111e s i ę u lowiek<1 wymogom
zyc1.i zbiorowego) r relicJ1jn•1 (gdzie religia staje się
punktem odniesienia i CPlern). Wecłlug fJ lozofd,
między tymi typami nie ma kompromisu, istnieje
tylko alternatywa: albo - albo. Don Giov<1r111i
moze stanowic obrazowy p rzykl,1d stadium
estetycznego. Tutaj Kierkegaard wyrórn ił
dwie postawy zyc1owe, które okreslił mianem
bezposredniego i reneksyjnego estety. Don
Giovanni reprezentuje typ pierwszy. Sens jego
erotyzmu wicłz i a l w uwodzeniu, w s,1mym tylko
akcie zdobywania kobiety i tym wlasnie tlumaczyl
ogromne rozmiary katalogu spisywanego przez
Leporella. Uwodzicielski kunszt Don Giov,11rniego
polega!. zdaniem filozofa, na sile zrnyslowego
pozącłania, kierowanego ku kobietom wszelkiego
stanu, w ieku i rozmiaru. Rzą dzi nim pogoń za
przyiemnosciami i zaspokajanie rządz (libido).
Zwi,izek mozarto wskiego bohatera ze świate m
nrem.i charakteru tr wa łego. Rzeczyw i stość jest
dla niego zbio rem wartości indyferentnych,
bytow nietrwalych, z ktorymi nie wa rto się wiązac.
Skutek ta kiego myslenia prowadzi do negaqi
wartości transcendentnych, obiektyw nych,
a w konsekwencji do negacji samego życia i do
pelnego odczucia Vanitas (marnosci). Poniewaz
nre zn,1my cłni,1, ani godziny naszego końca, esteta
Jak naj intensywniej korzysta z urokow ziemskiego
zycia. Mozartowski wzorzec pojmuje milość
wyłączn ie zmysłowo, tylko po to, by zaspokoić
kolejną zachci a nkę, nie myśli i nie chce s ię wiązać,
pragnie swobody i wolności, żyje wyłącznie
tera źn iejszośc i ą bez jakiegokolwiek poczucia
etyki. Za to dosięga go kara. Jednak bardziej
bolesny dla Don Giovanniego od piekielnych
płomieni, które go pochłaniają, jest epilog opery.
Pozostali przy życiu bohaterowie podsumowują
losy bohatera banalnym „jakie życie taka śmierć''.
W dodatku muzyka tego fragmentu jakościowo
odbiega od reszty działa (dlatego między innymi
pomijamy go w naszej inscenizacji). A może
to wyraz Mozartowskiej aprobaty dla osoby
Giovanniego? Bez niego świat. kreowany w dziele
operowym przez muzykę, jest po prostu gorszy?

Legenda o sewilskim uwodzicielu, która powstala
jako udramatyzowany moralitet i spełniając
tę właśn i e funkcję, nie schodzila ze sceny
przez półtora w ieku z h i szpańskich, wloskich,
francuskich i niemieckich scenek jarmarcznych
i teatrzyków ludowych. Don Juan uwodzi większy
lub mniejszy zastęp kobiet, z kolei jego ofiary wraz
z rodzina m i szukają na nim zem sty- znakom ity
pretekst do zabawy, śmiechu, kom icznych sytuacj i
i niefrasobliwego humoru.
J uż

nieco inaczej

ujął tę historię

Giovanni Bertami,
w roku 1782, która to z kolei,
posłużyła kom pozytorowi szkoły neapolitańsk i ej,
Giusseppe Gazzanigi, za libretto do opery
„Don Giovanni ossia il Convitato di pietra''.
wystawionej w 1787 roku w Wenecji . W tej wersji
p ierwszeń stwo ma sensacyjna intryga połączo n a
z silnymi emocjami. Bohaterowie są miotani
si lnymi uczuciami, gniewni, mściwi, trawieni
tęs knotą i rozterką. Zestawianie i przeciwstawian ie
tych u czuć obok siebie bylo za sadą kompozycyj ną
budowa ni a calej akcji przedstawienia.

epilogu, wobec dramatycznego finalu wygląda
nieco sztuczn ie - zadowolony śp i ew w szystkich
pozostałyc h przy życi u bohaterów. Pojawiły się
również wątpliwośc i, czy morał jest wystarczająco
szczery i czy można go odczytywać dosłown ie, czy
jest on raczej rodzajem ironii.
Wsród innych op racowań operowych historii Do n
Juana (Don Giovanni to zitalizowana wersja tego
imienia) na u wagę zasluguje najwcześ n i ejsze,
z 1669 roku, Giacopo Melaniego p i szącego
dla Florencji. Kolejne opery powstawały
w latach siedemdziesiątych i osiemdzi es i ątych
osiemnastego stu lecia, nosząc nazwę: „ Kamien ny
gość " (,,li Convitato d i pietra") Righini 1777,
Callegari 1777, Tritto 1783, Gazzani 1787, Gard i
i Fabrizi 1787 i pod nazwą„Don Giovann i":
Albertin i 1783 (tu ciekawostka: dzielo m i a ło swoją
prap rem i erę w Teatrze Narodowym w Warszawie,
w sezonie 2007 /2008 przypomn i a ła je Warszawska
Opera Kameralna), Reeve i Mozart 1787.

p is ząc swoją wersję

Don Giovanni
-

nowożytny

mit

Pierwszą postać Don Giovanniego stworzył
dominikanin i p rzeor klasztoru Tirso de Molina
w Hiszpanii w 16 16 roku. Utwór nosił tytul „ El
Bu rlador y Convidado de pietra" (Uwodziciel
sewilski i Kamienny gość) i mral śc i sly zwią zek
z i deą c hrześcijańską · chod zilo przecie wszystkim
o potępienie grzechu cielesnego. Ma lzeństwo
stało się sakramentem, a karą za niewiern ość
i igraszki miłosne miało być potępienie.
W tym hiszpańskim ujęciu główny bohater
reprezentował Zia, a Komandor - Sprawiedliwość.
Pierwowzorem do prawdziwej czy zmyślonej
opowieści stał się Juan Tenorio rodem z Sewilli,
hiszpański awanturnik, kpiarz i uwodziciel kobiet,
który zamordowawszy ojca jednej z uwiedzionych
dziewcząt, Donny Anny, komandora Don Gonzala
de Ulloa - został porwany przez moce piekielne
i tak zakończył swą cyniczną karierę podbojów
miłosnych.

Wyobra źnia

ludu przetwa rzała w ciągu wieków
w różny sposób. Obdarzała jej
bohatera cechami to szydercy urągającego

tę opowieść

Gdy Lorenzo da Ponte wzi ą l na warsztat dzieje
Don Juana (ponoć za ra d ą samego cesarza
Józefa li), na scenach i st nia ły już sztuki Moliera
i Goldoniego, balet Glucka i opera buffa
Bertatiego z mu zyką Gazzanigi. Na ostatni ej
wlaś ni e opar! (miejscami ocierając się o plagiat)
swoje libretto da Ponte. W „Don Giovannim"
Mozarta nie ma naturalistycznych scen piekla
i nieba. Jest natomiast epil og, w którym każda
z osób biorących udział w dramacie Don Juana,
opowiada o zaszłych wyda rzen iach z własnego
punktu widzenia, a następ ni e łączy się w chór
wyciągający m orał. Podczas real izacji prem iery
„ Don Giovanniego" w Wiedniu w 1788 roku,
Mozart opu śc i! ów epilog. Od tego czasu i dą
w świat dwie t radycje. Jedni kończą operę sceną
w izyty posąg u Komandora, drudzy - pieśnią
o ukaranym grzeszniku (d isso lu to punito). Sposób,
w jaki na l eża łoby odczytać przes łanie epilogu stal
s i ę tematem kontrowersyjnym. Z punktu w idzenia
estetycznego, zbyt mala ważkość muzyczna

Do dziela Mozarta naw i ązywali inni znan i m uzycy.
Fryderyk Chopin skom ponował w 1827 roku
Wa riacje op. 2 na temat „La ci darem mano"
- uwodzicielskiego duetu Don Giovann iego
i Zerl iny. Opera m iala też insp i rować Adama
Mickiewicza przy pisani u „Alpuhary" (fragment
„Konrada Wa llenroda"). Pisarz tak upodoba! sobie
operę, że Menueta ze sceny baletowej dzie ła
wprowadzi! cło swego dramatu -„Dziady, część Ili"
w scenie balu u Senatora .
Motyw Don Juana i ka rzącego go Kamiennego
pojawi! się i w innych dziełach, jak choćby
w dramacie Puszkina „ Kamienny gość" i jego
operowym wcieleniu Dargomyżsk iego . Akcja
opery Offenbacha „ Opowieści Hoffmanna"
z librettem Ba rbiera i Carre, rozgrywa s i ę
w winiarni położonej tu ż o bok gmachu opery,
w którym wlaśnie wystawiany jest „Don Giovanni".
Tym razem, to mężczyzna, tytulowy poeta
Hoffmann, pada ofia rą trzech kobiet, które
składają się na obraz jednej - śpiewaczk i Stelli,
kreującej pa rtię Donny Anny. Okazują s i ę one
niegodne szczerego uczucia m i łośc i . W 2006 roku
ukazała si ę powieść Andrzeja Barta „Don Juan raz
j eszcze''. W tej wersji Don Juan nie ginie, lecz jako
już emerytowany uwodziciel, mnich, ma skło n i ć
hi szpańską kró lową J oa nn ę Sza loną, by pozwolila
pogrzebać rozkladające s i ę ju ż cialo zmarłego
gościa

męża.

(M.K)

•

Po ukończeniu studiów był koncertmistrzem
altówek Orkiestry Symfonicznej Minas Gerais
w Belo Horizonte i Orkiestry Symfonicznej Bah ia
w Salwadorze. W roku 1985 przyjechał do Polski
i rozpoczął karie rę dyrygencką . Współpracował
z wieloma ośrodkami muzycznymi w kraju
prowadząc koncerty symfoniczne i kameralne
oraz spektakle operowe, operetkowe i baletowe.
Pełnił funkcj e dyrygenta Teatru Wielkiego w Łodzi,
dyrektora muzycznego Opery Wrocławskiej,
dyrekto ra naczelnego i artys tycznego Orkiestry
i Chóru PRiTV w Krakowie, dyrektora Muzycznego
Teatru Wi elkiego im. S t an i s ława Moniuszki,
dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmoni i
Poznańsk iej oraz stałego dyrygenta w Teatrze
Wielkim - Ope rze Narodowej w Warszawie.
Obecnie Maestro Jose Maria Florencio jest
dyrektorem Orquestra Sinfonica do Teatra
Municipal de Sao Paulo. Za wybitne osiągnięcia
artystyczne zdobył liczne nagrody, m.in.: S reb rną
Łódkę za naj lepsze spektak le teatralne roku :
"Ernan i"Verd iego ( 1992) i "Cavall eria rusticana"
Mascag ni ego (1993), wystawione na sceni e
Tea tru Wielkiego w Łodz i, czy nagrodę kryty ków
m uzycznych Sao Paulo dla naj lepszego dyrygenta
sezon u 1992 oraz prestiżową nagrodę Sere ia de
Ouro (1 997) Brazyl ijskiej Telewizji GLOSO.
W Operze Bałtyckiej pełni funkcję zastępcy
dyrektora artystycznego.
Marek Weiss - Grzesińsk i
reżyseria

Ukończył polonistykę

realizatorzy
Jose Maria Florencio
kierown ictwo muzyczne
Ab solwen t Uniwersytetu Min as Gerais w Be lo
Horizonte. Swoje umiejętności doskona li!
także na kursach mistrzowskich w Brazylii,
w nowojorskiej Juil liard School of Music,
wiedeńskim Musikhochschu le oraz warszawskiej
Akademii Muzycznej. Kształcił się m.in. u Davida
Machado, Eugene'a Ormandyego i Henryka Czyża.

na Uniwersytecie
Warszaws kim (1974) i reżyse ri ę w warszawskiej
PWST (1980) . D ebiutowa ł re a li zacją dramatu
Szekspi ra „Tro ilu s i Kressyda" w Teatrze
Narodow ym. Jako dyrekto r Tea tru Muzycznego
w S łup sku (1978-8 1) z g r upą młodych aktorów
z real izował kilka inscenizacji drama tów Szekspira.
Stypendium British Institute w Warszawie
umożliwiło mu podjęcie studiów szekspi rowskich
w Wielkiej Brytan ii. Ich efektem była głośna
realizacja „ Hamleta" nagrodzona na festiwalu
w Toruniu. W rezu ltacie został zaangażowany
jako reżyser etatowy do Tea t ru Narodowego
w Warszawi e, gdzie w yreżyserowa ł "Cze kając
na Godota" Becketta. W 1981 roku zrealizował
w Państwowej Operze we Wrocławiu prapremierę
opery Rudziń sk ieg o"Manek iny ·: która
prezentowana była przez wrocławski zespół na
Fes tiwa lu w Rennes oraz na Fest iwal u Narodów
w Sofii, a następnie przez zespół warszawski
w Paryżu, Wiedn iu, Berlinie, Tel Avivie, Jerozolimie,

Monachium, Brukseli i innych rrnd>tdc h Europy.
W idtach 1982-88 i 1992-95 był g lownym
rezyserem Teatru Wielkiego w Wdr;zc1wie. Na tej
scenie zrealizował wtedy kilkana;cie oper. Znalazły
się ws rod nich: „Borys Godunow" Musorgskiego,
„ Fideli o ·Beethovena, „Wozzeck Berga,
„ Łucja z Lammermoor " Donizettiego„,Straszny
dwór" Moniuszki„Jurandot" Pucciniego,
„Manekiny" Rudzińskiego, „Aida·: „Macbeth':
„Travi ata" i „Nab ucco"Verdiego,„Mistrz
i M a łgo r zata" Ku nada, „Bramy raju" Bruzdowicz,
„ Ddma pikowa" Czajkowskiego, „Sal om e"
Ri cha ref a Strauss a, „Raj utracony " Pendereckiego
i „F,rnst' Gounoda. Wiele z tych spektakli było
prezentmvanyc h w Niemczech, Francji, Au strii,
Bel gii, Holandii, Lu xemburgu, Chinach, Japoni i,
Izr aelu i Rosji .
Od 1989 roku przez dwa sezony pełnił funkcję
dyrektora artyst ycznego Teatru Północnego
w Wa rszaw ie. W 1991 r. powrócił do opery
i z rea li z o wa ł dw ie głośne inscenizacje w Teatrze
Wielkim w l.o d zi :"Diabły z Loudun" Pendereckiego
i „Don Giovann iego" Mozarta. Tę os tatnią operę
pr zygotował rów n i eż pod ko niec 1998 roku
w Operze Narodowej w Warszawie. Zapraszany był
jako re zyser przez teatry zagr<Jnicz ne. Zrealizował
„Trubadura" Verdiego w Sofii, „Mah agonny "
Brechta i Weilla w Tel Avi vie, „ Nabucco" Verdiego
w lstambule„ ,Króla Rogera" Szymanow skiego
i „ Straszny dwór " Mon iuszki w USA, ,Jraviatę"
Verdiego i „ Łucję z Lammermoor" Donizettiego
w Korei Południowej„,Aidę" w Belgii i Holandii oraz
„Eugeniusza Oniegina" w Finlandii. Wielokrotnie
realizował spektakle na festiwalach w Atenach,
Vichy, Jerozolimie, Xanten, Carcassonne i Pafos.
W latach 1995 -2001 był dyrektorem artystycznym
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Z zespołem
tego teatru przygotował realizacje oper:
„Na buc co''. „Traviata" i „Twbadur " Verdiego,
s wiatową prapremier ę „ Elektry " Theodorakisa
(Luksemburg, 1995), ,Joskę" i ., Mada ma Butterfly "
Pucciniego, „Wesele Figara" i „Czarodziejski flet "
Mozarta, „Cyrulika sewilskiego" Rossiniego,
"Salome" Richarda Straussa, „Diably z Loudun",
"Carmen" Bizeta oraz„Borysa Godunowa''. Polska
prapremiera opery Marcela Landowskiego
„Galina·: zrea lizowana przez niego w 1999 została
zaproszo na jako prezentacja polskiego teatru
o perowego na $wi ,HovJą Wyst,1wq EXPO 2000
w HdnO'serze. W maju 200 I roku w Teatrze
Wielkim w Poznani u przygotował nowato rską
premierę „ Aidy': kt óra zakor\czyła szesc ioletni

ok re; w;półpr "cy z. tym teatrem. W październ iku
tego >drneqo roku jc'CJO produkCjd Wolneq o
strzel cd" Weber a otv.•orzyła nowo odbudow an ą
scen ę Opery Wroclawskrej. Z jej zespo ł em
zre al i zovvdł tdkLe wielkie v11clo1N iska w H,1lr
Ludowej, tdk re jdk: „Nabucco''. „Sk rzypek na dachu"
i "Ai da" oraL operę Rucłz iri sk i ego „Antyqon,1".
Najwaz niej sL<j pOLyCJ <J we ws p ółpracy z Op erą
Wrocławską była nowoczesn a in scenizacja
„Czarodziejskiego fletu" Mozart,1 z,1 prezentowana
z okazji 250 rocznicy urodzin kompozytora.
We wrzesniu 2004 roku zo sta ł mianowany
za s t ępcą d yrektora artystyczn ego Opery
Narodowej Jednak rok póżn 1ej , po odwołaniu
d yrektora Jacka Kasp szyka, zrezygnow ał ze sw oiej
fu nkcji. Od marca 2006 jest etatowym rezyserem
Warszawsk iej Opery Kameralnej. W Teatrze
Narodowym zrealizował dla festiwalu Wars7,1ws ka
Jesień prapremierę opery Zygmunta Krat1ZPCJO
.,Iwona Księżniczkil Burgunda". W 2007 przenió s ł tę
realizację cło Opery Narodowej.
Nil scenie Op ery fla ltyck1Pj przygotow,1ł
inscen izacj e „Mada my fl ut terfly' (2000).
„ Fau sta" (2004) oraz „R1goletta" (2007). Od roku
2008 pia stuje stan m•mko dyrektora naczelneg o
i artystycznego Pan-;tviowej Opery B,1ltyck1ej .
Jagna Janicka
scenografia
Jest absolwentką Wydz i a ł u Konserv1dcji M.i lorstwa
i Rzeżby Polichromowanej Un ivver;ytetu Mr kołaja
Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Scenografii
Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej Akademii Sztuk
Pięknyc h w Krakowie.
Poc ząwsz y

od ukończenia uczelnr w roku 1987,

zaproj e ktow ała scenografię 1kostiumy do
kilkudziesięciu filmów spektakli teatralnych
i telewizyjnych . Za kostiumy do fil rnow:. Zyrn'
jako śmiertelna choroba przenoszon.1 cl rogd
pici ową ·: „ Persona non grata" i „ Boze skr c1wk1'
była nominowana do Nagrody Orłów . Laureatkd
nagrody teatralnej Ludwik za rok 2002 za
najlepsz,1 scenografię w Krakowie za spektakl
..Idiota" w reżyserii Barbary Sass, nagrody
za scenografi ę do„E uropa. Mikro drama t y "
na IV Ogólno po lskim FL'stiwal u Dramatur qii
Ws p ółcze sn ej w roku 2004 oraz Naqrody
Teatralnej Prezydentd M ia;ta Gdan;k.; Ld kostiumy
do „ Rigol ettd" (2 007).
W s półpra cowdła z takimi reżysera mi , jdk: Kr Lysz tof

Zanussi. Peter Greenaway. Jerzy Stuhr. Tadeusz
Bradecki, Krzysztof Jasi ński. Mariusz Grzegorzek,
Andrzej Domalik. Magdalena Łazarkiewicz.
P rojektowała takze dla Teatru Narodowego, Teatru
im. Słowackiego 1Teatru Starego w Krakowie.
Teatru im. Jaracza w Łodzi. Teatru Powszechnego
w Warszawie. Opery Sląskiej i innych. Kinomani
znaj,l Jej kostiumy i scenografię z takich filmów.
jak np:.Spis cudzoloznic''. „Kroniki domowe·: „2'.yc1e
Jako śmierte l na choroba przenoszona drogą
płciową''. „Nightwatching".
Dla Opery Bałtyckiej zaproiektowala kostiumy do
„Rigoletta" i „4&4".
Izad or a Weiss
choreografia
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej
w Warszawie i Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina. Po ukoriczeniu szkoły pracowa ła
w stołecznym Teatrze Wielkim, jednocześnie
studiując na wydziale pedagogiki balet u. Jest
dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury
i Sztuki.
Jako choreograf zadebiutowała w 1996 roku
w Teatrze Wielkim w Poznaniu spektaklem „ Sny
nocy letniej" do muzyki filmowej Serry Kornera
i Jenkinsa.
Stale współpracuje z czołowymi polskimi
rezyserami operowymi. W jej choreograficznym
dorobku znajdują si ę opery: ,Jurandot''. „Straszny
dwór", „Galina·: „Salome·: „Czarodziejski ner:
. Don Giovanni'; „Aida~ „Carmen", „Wolny strzelec''.
. Nabucco·: „Eugeniusz Oniegin': „Faust" o raz
„Halka". Spektakle te były prezentowane na
najwazniejszych scenach krajowych oraz w USA,
Francji, Niemczech, Luxemburgu. Holandii
i Finlandii. Trzy spektakle w jej choreografii:
„Straszny dwór''. „Opera za trzy grosze" oraz
• Syberia" prezentowane byłym.in. na festiwalu
w Wexford w Irlandii.
Przełomowy w Jej karierze okazał się I Koncert
skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego
przygotowany w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Po tej realizacji Jiri Kylian zaprosi ł ją na staż
choreograficzny do Nederlands Dans Theater.
Wielokrotny pobyt w zespole jednego
z najwię kszych choreografów naszych czasów dał
Jej szansę doskonalenia swojego warsztatu u boku
takich sław jak Hans van Manen, Ohad Naharin.

Paul Lightfoot. Sol Leon i Saburo Teshigawara.
W roku 2005 artystka zrea li zowała w Operze
Bałtyckiej balet „ „ .z nieba" do muzyki Michała
Lorenca ze swoim własnym librettem. Kolejny.
autorski spektakl „Eurazja" miał miejsce w 2007
roku we wrocławskim teatrze„Capitol". W 2008
roku w Gdarisku przygotowała balet „4&4".
Dariusz Tabisz
przygotowanie Chóru
Edukację muzyczną rozpoczął w Poznańsk iej
Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.
Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu
w klasie dyrygentury symfonicznej Jerzego
Sa lwarowskiego oraz dyrygentury operowej
Antoniego Grefa. W roku 2004 uzyskał drugi
dyplom w Królewskim Konserwatorium
Muzycznym w Brukseli w klasie dyrygentury
Silveera Van den Broecka. Naukę w
Konserwatorium kontynuowa ł do roku
2006 (studia podyplomowe w zakresie
dyrygentury symfonicznej i operowej oraz
fugi). Szlify dyrygenckie zdobywał takze pod
kierunkiem Jose Marii Florencia i Walerego
Girg1ewa.

Stypendysta Rządu Flamandzkiego. Laureat
Nag rody Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
(Kłodzko 1999) oraz Nagrody Wspólnoty
Flamandzkiej Patrimonium (Bruksela 2006).
W latach 1997 - 2002 był dyrygentem
i managerem założonej przez siebie młodzieżowej
orkiestry kameralnej Kamerata Nowego Wieku
w Poznaniu, z którą współp racował m .in. z:
Gustawem Holubkiem, Jadwigą Kotnowską.
Jadwigą Kaliszewską, Guy Deplus, a także
z Chórem Akademickim Uniwersytetu im.
Mickiewicza w Poznaniu oraz zespołem wokalnym
Nova Gaudia. Wraz z o r kiestrą dokona ł wielu
nagrań radiowych i telewizyjnych, prawykonań
utworów kompozytorów współczesnych,
m.in: Augustyna Blocha i Darii Kwiatkowskiej.
Podczas studiów w Belgii współpracował m.in.
Z Flamandzką Orkiestrą Radiową i Brussels
Cha m ber Orchestra.
W roku 2006 współpracował także z Chórem im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Od 2008 roku
jest kierownikiem Chóru Opery Bał tycki ej.

Don Giovanni biegnie od jednej pięknej twarzy
do drugiej, zachwycony dotyka ich i spopiela.
Albert Ca mu s

wykonawcy
Aleksandra Buczek
sopran I Donna Anna
Posiada dyplom Akad emi i Muzycznej we
gdzie ksztalcila się pod okiem Agaty
M ły n arskiej. Stypendystka Ministers twa Ku ltury
i Sztuki. U miejętnoś ci wokalne doskona l i ła na
kursach u Gerha rda Ka hry, Christiana Elssnera,
Ingrid Kremling oraz Barbary Schlick. Finalistka
VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
w Dusznikach-Zdroju. laurea tka IV Konkursu
Polskiej M uzyki Slowiariskiej w Katowicach
i nagrody na li Ogólnopolskim Konkursie
Wokalnym im . Halskiej we W rocław i u, Ili
nagrody or z dwóch nagród specjal nych na
M i ędzynarod owym Kon kursie Woka listyki
Operow ej im. Didura w Bytomi u. Deb i utowała jako
studentka partiq Królowej Nocy w „ Czarodziejskim
necie" Mozarta w Operze Wrocławsk iej . Obecnie
solistka tego teatru. Wys tę p uj e we wrocławsk i c h
superprod ukcjach:„Złoto Renu" oraz„ Zygfryd"

Wrocł awiu ,

Wagnera. W lutym 2006 roku wzięła udział
w prapremierze opery . Ester" Praszczałka,
wykonując partię tytułową. W repertuarze posiada
partie w operach m.in. Bizeta, Moniuszki, Mozarta,
Rossiniego, Wagnera i Webera oraz liczne pieśni
i muzykę oratoryjną (m.in. Bach, Haendel, Mozart,
Pergolesi). Nagrała także płytę CD oraz DVD
z„Halką" Moniuszki (partia Zofii) w reżyseri i Laco
Adamika.
Anna Fabrello
sopran I Zerlina

~piew szkoliła u Brygidy Skiby na gdańskiej
Akademi i Muzycznej. Stypendystka Ministerstwa
Kultury i Sztuki. Od roku 2005 solistka
Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
a także asystentka na Wydziale Wokalno
- Aktorskim Akademii Muzycznej swej Alma
Mater. Jeszcze w czasie studiów uczestniczyła
w wielu ważnych wydarzeniach artystycznych
organizowanych przez Akademię Muzyczną
w Gdańsku i Nadbałtyck ie Centrum Ku ltury, w tym
w polskim prawykonaniu„Mszy szwedzkiej"
Johana Romana (Sopot 2002, Kalmar 2003) oraz
„Kantaty na wniebowstąpienie" Pehrla Figera
(Szwecja 2004). W roku 2003 w Konkursie Polskiej
Pieśni Artystycznej w Warszawie otrzymała
wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną Programu li
Polskiego Radia. W dorobku posiada tak ie pa rtie,
jak: Eurydyka w operze„Orfeusz i Eurydyka"
Glucka, Kleopatra w„Juliuszu Cezarze" Rom i Ida
w „Xerksesie" Haendla, Serpina w „La serva
pad ro na" Pergolesiego, Sekretarka w „Vademecum
m ~odej sekretarki'; Hanna w „Strasznym dworze·:
Sylva w„Księżniczce czardasza'; Musetta
w „Cyganeri" oraz Arsena w „Baronie cygańskim".
Bożena Harasimowicz
sopran I Donna Elw ira

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
w Gdańsku, wychowanka Zofii Janukowicz- Pobło
ckiej. K ształciła się także na kursach wokalnych
u tak znanych pedagogów jak Adele Stolte, Lore
Fischer, Christian Elsner, Luisa Bosabalian, Judith
Beckman i Paul Esswood. Zdobyła liczne nagrody
m.in. na Międzynarodowym Konkursi e im. Bacha
w Lipsku (1988), Międzynarodowym Konkursie
Radia ARO w Monachium (1992, finali stka),
Konkursie im. Tagliavinii w Austrii (1997).
Uczestniczyła w wielu znaczących festiwalach:
Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Festiwal
Wielkanocny w Krakowie, Festiwal Ludviga van

Beethovena w Warszawie, Festiwalu Pablo Casalsa
w Puerto Rico, Modern Wien Festival, Bejing
Music Festival w Pekinie, Festiwalu SchleswigHolstein oraz Rheingau Musikfest. W 1997
rozpoczęła stałą współpracę z wybitnym polskim
kompozytorem i dyrygentem - Krzysztofem
Pendereckim. Dokonała również wielu na grań CD
i DVD z muzyką kompozytora, m.in.:„Siedem Bram
Jerozolimy"(płyta nagrodzona nagrodą Fryderyka
2001 w kat egorii „muzyka ws półczesna"). Od
roku 2000 współpracuje z Teatrem Wielkim
w Warszawie, gdzie debiutowała w „Don
Carlosie" Verdiego. Występowała tam także
jako Donna Elwira w„Don Giovannim" Mozarta
w reżyserii Mariusza Trelińskiego, Magda
w „Jaskółce" Pucciniego oraz jako Pierwsza Dama
w „Czarodziejskim flecie" Mozarta.
Julia Iwaszk iewicz
sopran I Zerlina
Wychowa nka Akademii Muzycznej w Gdańsku
z klasy Aleksandry Kucharskiej -Szefler oraz
Studium Podyplomowego w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy z klasy Katarzyny
Nowak-Stańczyk. Umiejętności kształciła

wokalny, a w roku 2001 otrzymała nagrodę 1m.
RayzacheroweJ „dla największej 1ndyw1dualnosc1
artystycznej" na XI Festiwa lu Muzyki Dawnej
na Zamku Krołewsk1m w Warsz<1wie. Jest
szczególnie ceniona za wykonania muzyki
dawnej. Artystka sp1ewa recitale. koncerty
i przedstawienia operowe w kraju oraz za gr,inicą.
W swoim repertudrze posiadam.in. partię
Eurydyki w„Orfeu>Zu 1hlfydyce"C1luck.i, G.il,1tei
w „Ac isie 1Galatei" Haendla, Dydony 1Belindy
w „Dydonie 1Eneaszu" Pu rcell.i, Donny Anny
w ..Don G1ovan111m" or.iz S1fare w „M1tridate"
Moz,Hta. Jej repertu.H obepnuJP t.ikzP muzykę
wspólczesn,l Dokonald wielu nagr.111 z t.1k1m1
zPspołarn1 Jak: Ars Nov.i, DPk<1111eron, li Canto,
Capplla Augustana 1ork1c>strarrn: Concer to
Pof,JCco, Kleine Kdmmc>r Mm1que. Music.w
Ant1quae Collegium v.1rSOVIPllSP, Polska Orkiestra
Radiowa. Nagrania wic>łokrotni<' były nominowane
do nagrody polskiego pr wrnysłu muzycznego
„Fryderyk ". W 2007 ukazał<l s1<; Jej solowa płyta,
na ktorej artystka prezentuje pieśni Karola
Szymanowskiego. Gdańscy m elomani poznali M
w 2007 w partii Donny Anny, któr~ wykonywała
podczas gościnnego wys tępu zespołu Festiwalu
Muzycznego ze Znojmo.

także

na kursach wokalnych m .in. u Renaty
Scot ta, Ryszarda Karczykowsk iego, Heleny
Łazarskiej, Katii Riccia rell i i Christiana Elssnera.
Początkowo związana była z zespołem muzyki
dawnej Capella Gedanensis. Od 2005 roku
jest solistką w Teatrze Muzycznym w Lublinie.
Wsp ółpracuje także z Operą Nova w Bydgoszczy.
W repertuarze posiada szereg partii: Adelę
w „Zemście nietoperza" Straussa, O li mpię
w „Opowi eścia ch Hoffmanna" Offenbacha,
Królową Nocy w „Czarodziejskim flecie" Mozarta,
Walentynę w „Wesołej wdówce" Lehara, Bertę
i Rozynę w „Cyruliku sewilskim" Rossiniego czy
Lakme w operze Delibesa. Artystka koncertuje
w kraju i za granicą. W Operze Bałtyckiej
występuje w partii Gildy w „ Rigoletcie" Verdiego
oraz Arseny w „Baronie cygań s kim" Straussa.
Anna Mikołajczyk
sopran I Donn a Anna
Ukończyła klasę śpiewu Malgorzaty Marczewskiej
na Akademii Muzycznej w Warszawie. Warsztat
wokalny doskonal i la na kursach mistrzowskich
prowadzonych m .in. przez Evelyn Tubb i Andrew
Kinga. La ureatka wielu nagród: w 1998 roku
na Konkursie Muzyki Dawnej.Przeszłość dla
Przyszłości'; została wyróżniona za kunszt

Anna Wierzbicka
sopran I Donna Elwira
Absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, wychowanka Chmtiana
Elssnera. Umiejętnosc1 wokalne kształciła
na kursach mistrzowskich prowadzonych
przez Rena tę Scotta, Evę Blahovą oraz Teresę
Zylis-Garę. Laureatka Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego 1m. Dworzaka
w Karlovych Varach w roku 2001 (Ili nagroda).
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Schneider-Trnavskyego w Trnavie w roku
2004 (li nagroda i nagroda speCjalna). finalistka
Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki
Operowej im. Didurd w Bytomiu w 2004,
połfindlistka Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego im. Vinasa w B<lrcelonie w 2003
oraz Międzyndrodowego Konkursu Wokalnego
1m. Tebaldi w San Marino (2007). Debiutowała
p.irti,l Fiordiligi w „Cosi fd n tutte" Mozartd
w Operze Krakowskiej. Od roku 2005 jest so li stką
Warszawskiej Opery K<1meralnej. gdzie wykonuje
p1erwszopl<lnowe pcirtie mozartowskie: Hrabiny
w ..Weselu Fig,na·: Elwiry w .Don Giovannim·:
F1ordiligi w „Cosi f,111 tutte" i Vitelli w „La clemenza
di Tito" oraz partie M,irkizy w„Un 9iorno di regno"

Verdiego 1Ag.ity w „Wolnym strzelcu 'Wt'ber,1.
Wspolpr.KUJP / I otPW\k,1 OpPr.l N.irodow.1
1 Oper.i Kr.ikow\k,1.
Robert Gierlach
baryton I Don Giovanni
Absolw<>nt w.irv.iw,kl<'J Akademii Muzycznej
w kl.isi<' śpi('WU solowego Kazimierza
Pustelak.i. D(•b 1ul ow.i ł Jeszcze jako student
n.i dt>sk.1ch W.irszawskieJ Opery Kameralnej.
wykonuJ,JC part1P tyt ulowe w „Weselu Figara"
i „Don G1ovann1111" o raz w Teatrze Wielkim Jako
Don Basi110 w „Cyruliku sewilskim". Laureat
11111;-cłzynarodowych konkursow wokalnych w
Vercell1 (I nagroda) oraz w Las Palmas gdzie
został uhonorowany Nagrod<i Publicznosc1. W
repertuarze posiada partie w operach: ..Wesele
F1gara" 1..Don Giovanni" Mozarta, „Maria d1 Rohan·
Don1zett1ego. „Mo1zesz w Egipcie" Rossiniego
i tytułowego Eliasza w oratorium Mendelssohna,
„Podroz do Reims" i„Kopciuszek" Rossiniego,
„Tatj.mie" Corqhiego, „Kroi Edyp" Strawińskiego
i „Król Roger" Szymanowskiego. Występowal
w teatrach operowych w Polsce, Europie
i Stanach Zjednoczonych, gdzie koncertow.11
m.in. w 110WOJorsk1eJ Carnegie Hall. Uczestn i czył
tez w festiwalach w Glyncłebourne i Salzburgu.
w Karinthischer Sommer, Schlesw1g ·Holste1n
Fest1val. Berliner Festwochen. Promos w Loncłynit•
i Wratislavia Cantans.
lukasz Goliński
bas I Masetto
Jako ~ p iewdk ksztak ił > ię n..i Ak.idem11 Muzyczne)
w Gdansku, prowdcłzony przez Floridna
Skulskiego. Dodatkowe umiejętności wokalne
zdobywdl na kursdch mistrzowskich u Rollancto
Paneraia we Florencji, K,Hii Ricc1arelli oraz
Salvatore Fisichellego. Debiutował na deskach
Opery Bałtyckiej w roku 2006 parti.J Zb1qniewa
w widowisku edukacy1nym „Nie taki straszny
dwór" 11<1 podstawie opery Moniuszki. Ocl roku
2006 roku Jest solist<] Opery Nova w Bydgoszczy.
Nd repertuar artysty składają się takie pa1t1e,
jdk: Zbigniew w „ Strasznym dworze" Mon1uszk1,
Jag u w „Manru" Paderewskiego, Arcykapłan
Baala w „Nabuccu" Verdiego, Call in w „Cyganern"
Puccinieqo, Col as w .Bastien i Bastienne" Mazd• t.i
oraz PrzemawiaJilCY w„Czarodz1ejsk1m flecie "
Mozarta. W Operze BaltyckieJ mozemy podz1w1<K
qo Jako Zb1qniewa w .. Strasznym dworze·: Collina
w „Cyqaner11" oraz 5pdrafucila w .Rigoletc1e"

Bogdan Kurowski
bas I Komandor
Abso lwent wd rszawskiej Akademii Muzycznej,
ucze1·1 Edmun da Kossow skiego. Finalista
konkursów wokalnych w Krynicy (1984),
War>zawie ( 1984), Barcelonie (1990) oraz
Breqentz ( 199 1). Debiutował podczas studiów
part i,! Do n Alfonso w „Cosi fan tutte" na scenie
Teatru Wie lk ieqo w Warszawie. Był solistą
Opery Nova w Bydgoszczy, Opery Sląskiej
w Bytomiu, Teatru Wielkiego w Łodzi. Teatru
Wielkiego w Poznaniu oraz Opery w Ostrawie.
Wspo l p r acowa ł także z Operą Szczecińską , Operą
Krdkowsk,1. Wa r szawską Operą Kameralną oraz
w1edelisk,1 K,m1meroper. Artysta wykonuje
repertuar operowo - operetkow y, oratoryjny oraz
piesniarski.

Dariusz Machej
bas-baryton I Leporello
U ko1iczy ł A ka demię Muzyczną w Warszawie
w klasie spiew u Włodzimierza Zalewskiego.
Zdoby ł Ili Nagrodę oraz Nag ro dę dla najlepszego
basa w Ko n kurs ie Wok al istyki Operowej im.
Didu ra w Bytomi u. Zadebi ut ował na scenie
Wa rszawsk ie) Opery Ka m eralnej w roku 1997 jako
0011 Magnifico w ope rze Rossi niego „ Kopciuszek".
Wyst,w ił w prapremierac h op er: „ Katzełmacher "
Schwerts ika (Wuppertaler Bue hnen) i „Iwony
księznicz ki Burg u nda" Kra uzego (Paryż). Uznanie
przyn i os ły mu kreacj e w part iach Figara w „Weselu
Figa ra·: Leporella w„Don Giovannim''. Papagena
w „Czarodziej sk im flecie'; Bartola w „Cyruliku
sew il sk im''. Sel ima w ..Turku we Włoszech''. Mustafy
we WI0'7ff' w Al ą i er7e" Wykonuje t~kże repertuilr
ordtoryjny 1piesniarski.

An drzej Malinowski
baryton I Komandor
Absolwent Wydziału Wokalno - Aktorskiego
Akadem11 Muzyczne) w lodzi w k lasie śpiewu
T<1t1,iny Mazurk1ew1cz. Warsztat wokalny doskona lił
w Wied ni u na kursach mistrzowskich u Jamesa
King,1. L,iureat 1nagrod y na konkursie 1m. Kiepu ry
w Kry111cy 1li nagrody w Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym 1m. Vinasa w Barcelonie. Był
solist,1 scen operowych w Niemczech. W Polsce
•nystępuJe w Teatrze Wielkim w vl/arszaw1e, lodzi
1Porn.in1u. Artysta posiada w repertuarze ok.
'tu pc1rt11 operowych. operetkowych. kantatowa

- oratoryjnych oraz piesni różnych kompozytorów.
Piotr Nowacki
bas I Leporello

Wojciecha Michniewskiego i u boku Ewy Podles.
W roku 2008 debiutował na scenie stołecznego
Teatru Wielkiego jako Spa rafucille.
Paweł Skałuba

Absolwent Wydziału Wokalno Aktorskiego
Akademii Muzycznej w Łodzi, wychowanek
Włodzimierza Zalewskiego. Jeszcze jako student
został solistą Teatru Wiel kiego w Ł odzi, gdzie
debiutował w partii Bon zy w „Madamie Butterfly"
Pucciniego. Zdobywca w iel u nag ró d. sposród
których należy wymienić I nagrodę w Konkursie
Pieśni i Ballad Moniuszki w Warszawie ( 1984),
czy nagrodę w Konkursie Wokalnym w Krynicy.
Sukcesy w konkursach zagranicznych (m.in.
Wiedeński Belvedere i Konkurs Pavarottiego
w Filadelfii) zaowoco wały propozycją z La
Scali, gdzie artysta wystąpił w głównej partii
w „Bajce o carze Sałtanie" Rimskiego Korsakowa.
W bogatym repertuarze posiada partie w takich
dziełach, jak:„Borys Godunow" Musorgskiego,
„Dmitri" Dvoraka„.Ritorno di Ulisse in Patria"
Monteverdiego, „Tosca" Puccini ego. „Kawaler
srebrnej róży" Straussa, „Lombardczycy''.
„ Rigoletto''. „Otello" Verd iego, „P ars i fa l" Wagner a,
.,Straszny dwór" Moniu szki. „Pu rytan ie" Belliniego,
„Mazepa" i „ Dama pikowd" Czajkows kiego, „ Król
Roger " Szymanow skieg o. „Po t ępieni e Fausta"
Berlioza, „ Don Giovanni " Mozarta. Artysta
wykonuje także repertuar oratoryjno symfoniczny, biorąc udział w licznych koncertach
na deskach najważniejszych teatrów operowych
i sal koncertowych na świecie.
Piotr Nowacki jest solistą Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej w Warszawie.
Adam Pałka
b as I M asetto
Student Akademii MuzyuneJ w Gd<1nsku
w klasie sp1ewu Flori<1na Skulskiego. Występowa ł
w Niemczech, Franqi 1Rosji. Brał udział
w światowej premie rze opery Kasserna„Comedy
of a Dumb Wife". Początek współpracy z naszą
sceną datu1e się na rok 2005. Od tego czasu
śp i ewak zaprezentowa ł się m .in. 1ako Moser
w „Zbójcach''. Pirro i Acc iano w „Lomba rdczykach"
Verdiego, Angelotti w „Tosce·: Zbigniew
„St rasznym dworze·: Col lin w „Cyganerii" oraz
Sparafucile w „R1goletc1e". W roku 2006 został
zaproszony przez Operę Bałtycką do realizacji
koncertowego wykonania pa rtii Alego we
„Włoszce w Algierze·: pod batut,l maestro

tenor I Don Ottavio
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
w Gdańsku w klasie Piotra Kusiewicza. Debiutował
w 1996 jako Ernesto w „Don Pasquale" na scenie
Opery Bałtyckiej, której jest solistą. W 1993
roku jako jedyny Polak i najmłodszy uczestnik
został finalistą I Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego im. Dominga w Paryżu .
Wiele koncertuje i nagrywa. Za d otychczasowe
osiąg n i ęcia otrzymał nagrodę Gdari skiego
Towarzystwa Przyjac i ół Sztuki. Był stypendystą
firmy Yamaha. W roku 2000 został nominowany
do prestiżowej nagrody pol ski ego przemys łu
fonograficznego„Fryderyki " za płytę z nagraniami
kanonów Stanisława Moniuszki. Do tej samej
nagrody była nominowan a jego ptyta z pieśniami
polskimi, nagrana w roku 2006. Popularnosć
przyniosły mu także koncerty Trzech Polskich
Tenorów, na których występuje razem z Dariuszem
Stachurą i Adamem Zdunikowskim. W roku 2002
został zdobywcą I nagrody IV Międzynarodowego
Turnieju Tenorów w Szczecinie. Koncertuje
także w Kanadzie (Missisaga Living Arts Center)
i USA (Chicago Symphony Center). Choć na
stałe związany jest ze sceną Opery Bałtyckiej,
współpracuje także z teatrami i filharmoniami
w Polsce i za granicą. Wy s tępuje jako
Ismael w „Nabuccu·: Książę w „Rigoletcie''.
Alfred w „Traviacie''. Stefan w „Strasznym
dworze''. Pinkerton w„Madamie Butterfly''.
Rudolf w „Cyganerii''. Edwin w „Księż niczce
czardasza''. Eisen stein w „ Zem śc ie nietoperza•:
Pollione w „ Normie" oraz Sandor Barinkay
w „Baronie cygańskim".
Mikołaj Zalasiński

baryton I Don Giovanni
Ukończył

z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
w Katowicach w klasie śpiewu Michaliny
Growiec. Laureat konkursów wokalnych
im. Didura i Griega oraz zdobywca nagrody
Bursztynowego Pierścienia 2002 w Szczecinie
za rolę Renata w„Balu ma skowy m" Verdiego.
Jeszcze jako student. w roku 1991 , nawiązał
współpracę z Operą Wiedeń s ką , gdzie kreował
tytułową partię w „Don Giovannim': a także
partię Almavivy w „Weselu Figara" Mozarta. Rok

później zadebiutował w Lincoln Opera (USA) jako
Escamilło w „Carmen" Bizeta, a także wystąpił jako
Figaro w „Cyru liku sewilskim" Rossiniego. W 2004
roku zadeb i utował na deskach Teatru Wielkiego
- Opery Narodowej tytułową partią w„Nabuccu"
Verdiego. W dorobku artysta posiada około
trzydziestu ról pierwszoplanowych, m.in., obok
wspomnianych, Germonta w„Traviacie': di Luny
w „Trubadurze" Verdiego, Escamilla w „Carmen"
Bizeta, Walentego w„Fauście"Gounoda, Miecznika
w„Strasznym dworze" Moniuszki, Scarpii w„Tosce"
Pucciniego. Barnaby w „Giocondzie" Ponchiellego,
Tomskiego w „Damie pikowej" Czajkowskiego
i Wolfram a w „Tannhauserze" Wagnera . Artysta
wykonuje także p ieś n i oraz muzykę orat oryjnokantatową, m.in .:„Carmi na burana"Orffa,
„ Requiem" Faure„.Stabat Mater " Szymanowskiego,
„Requiem Cant icles" Strawińskiego, Mszę G-dur
Schuberta. Występował w takich teatrach, jak
Teatra Nacional de Sao Carlos (Lizbona), Teatra
Giuseppe Di Stefano (Sycylia), Grand Opera House
w Belfaście, Abilene Opera (USA), Sofijska Opera
Narodowa, Praska Opera Narodowa, Teatr Wielki
w Łodzi czy Opera Bałtycka.

Adam Zdunikowski
tenor I Don Ottavio
Absolwent Aka demii Muzycznej w Warszaw ie.
Uczestnik wielu prestiżowych konkursów
wokalnych (m.in. Międzynarodowy Konkurs
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu,
Konkurs Wokalny im . Moniuszki w Warszawie
czy Międzynarodowy Konkurs Wokalny
Belvedere w Wiedniu). Debiutował w 1990
roku na scenie kameralnej Teatru Wielki ego
w Warszawie, wykonując partię Cierna w „ Małym
Kominiarczyku" Brittena. Od 1991 roku jest
solistą Opery Narodowej. W swoim bogatym
repertuarze ma partie w operach:„Fidelio"
Beethoven a,„Norma" Belliniego,„Carmen" Bizeta,
„ Eugen iusz Oniegin" Czajkowskiego, „Łucja
z Lammermoor" Donizettiego„.Faust " Gounoda,
„ Straszny dwór" Moniuszki„,Uprowadzenie
z seraju" i „Wesele Figara" Mozarta ... Opowieści
Hoffmanna" Offenbacha.„Cyrulik sewilski "
Rossiniego„.Król Roger" Szyman owski ego i wielu
innych. Współpracuje z teatrami operowymi
i filharmoniami w Polsce i za granicą. W Gdań s ku
występował jako Alfred i Faust.

ht'lp, ccm1P too latL" Over her father\ cfedcf body
Ann" '>W<'d" revcnye illld cornpt>ls lwr hu1bdnd
to .iccomp.1ny her in the rL'venge, Elv1ra, who has
bl'C'rl pursuir1g her beloved Don Giovanni, comes,
He pro1111secf to ma rry her and to love her and left
her ,1ftc•r .1 fe1,·J cf.1ys spent in her bed. Desperate
Elv11.1 en su res thern, that she will tear out her loves
hPa rt . but whcn he apppears in front of her, she
surrcnders to hlS rnag 1c and promises once again.
LPft wit h Leporello, who is fdscinated by her, she
li stem to his story of iln impressive number of
2065 wornen who rn the debauchee "scored''.

Don Giovanni

summary of the pe rformance
act I
The Old Commandant brings his daughter Anna
to a girls' fencing school. They learn to defend
them selves and to attack, They learn to kill the
assailant. They learn that the man is the enemy.
Yet, experienced hunters in this very place seek
out the most desired girls. Don Giovanni, the most
experienced and the most persistent conqueror
of womanly virtues, is also he re. His servant,
Leporello, helps him get closed with Anna in
a room, only the two of them, while Leporello
entertains the rest of the foilswomen blethering
about the superiority of a noble's life over a
peasant's life. Anna does not let Don Giovanni
seduce her. Armed, she chases him off and calls
for help. The Commandant appears, forces the
libertine to fight him and dies, standing no chance
against the unscrupulous opponent. The daughter
with her husband Ottavio, whom she called for

The fenc111g room has been rented by Ma setto
an d Ze rlin ,1 for their wedding. They come naw,
to9ether with their families and friends, to
decorate the place for the upcorning even t. Don
Giov,11111i i1 encha rited by th e brid e's beauty,
He order> Leporello to take Maset to and th e
wedding guests to his palace and to entertain
them. meanwhile he will take care of Zerlina.
Dumbfounded by the state of matters and the
seducer's determination. Zerlina surrenders to
his untypical advances and is ready to abandon
everything only to be able to stay at the side of
th e terribl e man. Elvira comes back and tries to
warn the ndtve girl of the results of flirting with
Don Giova nni, Anna and Ottavio appear as well,
to recognize the murderer of Anna's father in Don
Giovanni. Th e husband does not want to believe
her worcls and decides to do anything to reach
the truth. Don Giova nn i gets the party gotng and
wan ts to get the bride at all costs. Even the arrival
of three masked avengers can not stop him. But,
when he is only a step away from success, he is
unmasked and although he attempts to put all
the blame on Leporello, who is stunned by the
meanness, he manages to avoid punishment only
for a moment.

Leporello has had enough of working for his
devilish master. He has had enough of everything
that has excited and faSCtnated him until now.
Yet, Don Giovanni does not let him go. By
threatening and pleading he forces Leporello to
take part in his pleasures. He even lets Leporello
get his hands on his Elvira, who, possessed by
her beloved's sexual ideas agrees to all excesses.
Don Giovanni, tired and iii, suddenly breaks
the merriment and he experiences his fear of
inevitable end of his love conquests and of death.
He sings his serenade to his beautiful maid Elvira,

who will never be his. Aw.irL'rws> of th.11 f.ict is
unb,•,irable for h1111 .ind he would r.itlwr clic tlic1 n
com<> to terms with the loss of Im low potcncy.
Meanwhile, he is sei zed by M,1'ctto, who, toget her
with his friends, tries to hunt down the pNson
who seduced his newlywed wife. He is t.1ken 1n
by Don Giovanni 's disguise and the seducer's
declaration that they arc dealing with Leporello.
Deceived and beaten up. Masetto finds solace in
Zerlina's arms, who, aftcr all the sexual rn.idne>S
with a strang er, finds her reason and tru c' virtues
back at her dec ent husband's side. Elvird finds a
poor surrogate of peace 1n the common Leporello.
When everybody thinks he is Don Giov,111n i she
defends him as if he were her husband. When
the truth about her lover's identity surfaces. '> he
pretencts she has been deceived, to save what is
le ft of her honour. In the meantime Ottavio ha s
bPen convinced of Don Giovanni's guilts <md
together with other people he is planning to
punish the sin ner with help of a person whose
exceptional resemblance to the Commandant
prompts them with a peculiar solution. Elvira,
who would love to sec the sin ner reformed, takes
part in the intrigue. At the cemetery, th e wdyw-ird
Don Giovanni makes Leporello invite th e stdtue of
the Commandant for supper. On hearinc1d voice
that pretends to belong to the Comman datlt
he experienced a moment of terror, but quickly
convinces himself that it was just an illu sion. Anna
arrives at the cemetery, too. to put flo wers on her
father 's grave. Her husband, who accompanies
her in that nocturnal expedition, in those unusual
circumstances suddenly fee ls a surge of power
and manly instincts. Anna, enchanted by this
change, promises to give herself to him soon, as
befits a good wife.
In a mortuary, among corpses, Don Giovanni tells
frightened Leporello to prepare the supper, to
which the Commandant was invited. He wants
to listen to music, have fun to the utmost and
finally provoke heavens to give him same elear
sign that guilt and punishment really exist and
are not just a product of plot of the weak aga inst
the strong. He feels unpunished, he scoffs at other
people's death and at Elvira, wh o have co me
with the last plea for him to reform himself. But
the Commandant comes, and death together
with him. And the death is a real person from the
metaphysical world. She is the only power w hose
seriousness cannot be questioned in thi s "drama
gioccoso·: a jocular drama, as Mozart named his
masterpiece.

beteuert, dass siedem Geliebten sein Herz aus der
Bru st reifk aber ais er vor ihr erscheint, erliegt sie
wieder seinem Zauber. Don Giovanni fl ieht und
sein Diener Leporello, der von Elvira fasziniert ist,
erzahlt ihr von 2065 Frauen, die der Wi.istling „i ns
Bett kriegte".
Einer der Sale in der Fechtschule wurde flir d ie
Hochzeit von Masetto und Zerlina vermietet,
d ie in Beglei tung ihrer Famil ie und Freunde
erscheinen, urn den Ra urn fur das kom men de
Fest auszuschmi.icken. Don Giovanni ist von der
Schonheit der Braut begeistert. Er beauftragt
Leporello, Masetto und die Hochzeitgesellschaft
in sei n Schloss zu flihren und dort zu bewirten,
wa hrend er sich an Zerlina heranmacht. Von den
Geschehnissen und der En tschl ossenheit des
Verfl.ihrers bestl.irzt, lasst sich Zerlina verfl.ihren
und ist berei t, alles aufzugeben, urn ihr Leben an
seiner Seite zu fUhren . Da erscheint Elvira und
versucht die naive Zerlina zu warnen, welche
Folgen solche Liebschaft m it Do n Giovanni hat.
Hinzu kommt noch Anna mit Ottavio und erkennt
in ihm den Morder ihres Va ters. lhr Mann schenkt
ihr aber keinen Glauben und besch li e~t, all es zu
tun, urn zur Wahrheit zu gelangen. Don Giovann i
arrangiert das Hochzeitsfest und will urn jeden
Preis die Braut erobern. Die Ankunft von d rei
maskierten Rachern kann ihn nicht einmal davon
abhalten. Aber ais seine Anstrengungen fast
von Erfolg gekront sind, wird er demaskiert und
trotz seiner Versuche, die Schuld auf Leporello
zu sch ieben, gelingt ihm m it Mi.ihe, der Strafe zu
entkom men .

2. Akt
Leporello will seinem teuflischen Herrn nicht
mehr dienen. Jetzt hat er aber genug davon,
was ih n bisher faszinierte und erregte. Don
Giovanni lasst ihn abe r nicht gehen. Durch
Bi tten und Drohungen zwingt er Leporello, an
seinen Freveltaten tei lzunehmen. Er lasst ihn
sogar sich an seine Elvira heranmachen, die
von sex uellen ldeen ihres Geliebten besessen,
mit allen Exzessen einversta nden ist. Der
mi.ide und kranke Don Giovann i unterbricht
plotzlich die Unterhaltung und erlebt in der
Einsamkeit Angst vor unvermeidlichem Ende
seiner Liebeseroberungen und vor dem Tod. Er
singt d er schonen Kammerzofe von Elvira eine
Serenade, o bwohl er sich dessen bewusst ist,
dass sie ihm nie gehoren w ird. Dieser Gedanke ist
fi.ir ihn unertraglich und er wi.irde lieber sterben,
ais sich damit abfinden zu mi.issen, am Ende

seiner sexuellen Potenz zu sein. Da kommt ihm
Masetto dazwischen, der zusammen m it sei nen
Kameraden auf der Suche nach dem Verfi.ih rer
sei ner frisch vermahlten Frau ist. Don Giovanni,
der sich leicht ais Leporello ausgeben kann,
verpri.igelt Masetto. Zerlina kommt und findet
ihren betrogenen und zusammengesch lagenen
Mann und trostet ihn. Nach sexuellen Freve ltaten
mit ei nem Unbeka nnten findet sie Vernunft und
wahre Werte bei ihrem gutmi.itigen Mann.
Elvira findet auch ihre Ruhe bei dem graben
Leporell o. Wenn er in die Hande von Giovannis
Verfolgern gerat, tritt Elvira dazwischen und bittet
urn Gnacie flir ihren vermeintlichen Geliebten.
Ais Leporello sich zu erkennen gibt, tut sie so,
ais ob sie von ihm auch betrogen ware, urn
den Rest ihrer Ehre zu wah ren . Ottavio wurde
inzwischen von der Schuld Don Giovann is
i.iberzeugt und plant m it ein paar Eingeweihten,
den Si.inder zu bestrafen. Dan k einer Person,
die dem getoteten Komtur sehr ahnlich ist,
kommen sie auf eine eigenartige Lbsu ng. Elvira,
die Don Giovanni zur Reue bewegen w ill, fadelt
auch fUr ihn eine lntrige ein. Auf dem Friedhof
zwingt der li.immelhafte Don Giovanni seinen
Diener Leporello, d ie Statue des Komtu rs zum
Nachtmah l einzuladen. Ai s die fa lsche Stimm e
aus der St atue ertont, erzittert er vor Angst. Er
erklart sich aber schnell, dass es sich nur urn eine
Tauschung handelt. Auf dem Friedhof ersc heint
auch Anna, urn Blumen auf das Grab ihres Vaters
zu legen. lhr Mann, der sie nachts begleitet, spi.irt
plbtzlich in d ieser ungewbhnlichen Umgebung
den Zufluss an man nlichen Kraften. Anna, von
seiner Anmut verzaubert, verspricht, dass sie
sich ihm bald hingibt wie eine echte Ehefrau.
Im Todeshaus, unter Leichen, befiehlt Don
Giovanni seinem Diener Leporello, das Nachtmahl
vorzubereiten, zu dem er den Komtur eingeladen
hat. Er wi ll Musik hbren, sich bis zum Umfall en
ami.isieren und den Himmel zu ei nem sichtba ren
Zeichen provozieren, urn zu pri.ifen, ob Sch uld
und Strafe w irkl ich existieren, und nicht nur
Prod ukt einer Verschwbrung der Schwach en
gegeni.iber den Starken sind. Er glaubt, ungestraft
davonzukommen, spottet i.i ber den Ted anderer
und i.i ber Elvira, die zum letzen Mal vers ucht, ihn
zu einem besseren Lebenswandel zu bekeh ren. Da
erscheint abe r der Komtur mit dem unerbittlichen
Tod - der einzigen wa h ren Person aus der Welt
der Metaphysik. Der Tod ist die einzige Kraft,
deren Ernst man in diesem „ Dram ma giocoso",
also in diesem lustigem Drama, w ie Mozart sein
Meistersti.ick genannt hat, nicht in Frage stellt.

skład zespołów Państwowej

Opery Bałtyckiej w sezonie 2007 /2008

dyrektor naczelny i artystyczny Marek Weiss -G rzesi ń ski, zastępca dyrektora ds. artystycznych Jose
Maria Florencio, zastępca dyrektora Jerzy Snakowski, zastępca dyrektora ds. finansowych Elżbieta
Hału szczak, kierownik baletu Roman Komassa, kierownik chóru Dariusz Tabisz, asystent dyrygent
Jakub Kontz, inspicjent Marzena Szczepaniak-Prochacka, inspicjent/sufler Magdalena Szlawska, soliści
śpiewacy, soprany Liliana Kamińska, Anna Fabrello, mezzosoprany Magda lena Lewandowska, Joa nna
Wesołowska, tenory Krzysztof Gasz, Paweł Skaluba, Jacek Szymański, barytony Kamil Pęka la, Leszek
Skrla, korepetytor solistów Olga Neczyporenko, balet Agata Białobrzes ka, Małgorzata Borkowska,
ża netta Borówka, Elżbieta Czajkowska, Katarzyna Filipowicz, Beata Giza, Małgorzata lnsadowska,
Karolina Jastrzębska, Anna Jaśniak, Franciszka Kierc, Magdalena Kotlarz, Sylwia Kowalska-Borowy,
Agnieszka Krajewska, Aleksandra Michalak, Izabela Sito, Marzena Socha, Ewa Wolińska, Leszek
Alabrudzińsk i, Sebastian Bialobrzeski, Piotr Borowy, Maciej Cierzniak, M ichal Łabu ś, Filip M ichalak,
Radosław Palutkiewicz, Ireneusz Stencel, Bogdan Szymaniuk, Michal Wylot, inspektor baletu Sebastian
Białobrzeski, chór soprany Magdalena Babińska-Kurek, Anna Banaszuk, Małgorzata Dawid, E l żbi eta
Frankiewicz, Danuta Glegoła-Brzostowska, Ewa Jurczyk-Kepke, Grażyna Kaplińska, Zolia KotlickaWiesztordt, Monika Kulecka, Anna Machnowska, Magdalena Miętki, Kam ila Nehrebecka, Anna Osior,
Marzena Ostryńska, Jadwiga Ratajczyk, Anna Szczukowska, alty Franciszka Adamus, Danu ta Dun stSurowiec, Izabela Plath-Kohyt, Alina Robak, Renata Sergiel, tenory Krzysztof Brzozow ski, Paweł Faust,
Wojciech Lewandowski, Krzysztof Mendyk, Krzysztof Rzeszutek, barytony Wojciech Dowgiałło, Leszek
Kruk, Jarosław Mielniczuk, Waldemar Sad owski, Ja n Szenk, basy Jacek Jasman, Andrzej Koseck i,
Michał Kuźma, Adam Siebiera, z-ca kierownika chóru Jan Kurek, korepetytor Janina Matusewicz,
orkiestra I skrzypce, Halina Jas trzębska I koncertmistrz, Anna Manicka /I głos, z-ca koncertmistrza,
Maria Stolarczyk-Kmiecik I I głos, Anna Czarny, Aneta Fidrych, Katarzyna Januszajtis-Mielczarek, An na
Ja strzębska, Agnieszka Kotuk-Pozorska, li skrzypce Katarzyna Filipiak I I glos, Piotr Bukowski, Agn ieszka
Elert, Ewa Juszczyk-Kowalkowska, Maria Krzemińska, Edyta Tomaszczuk-G udoj ć, P rze mysław Treszczotka,
altówki, Joanna Welz I I głos, Magda lena Back, Da nuta Kowal czuk, Ma ria Kowa lkowska - Urbańska,
Andrzej Murowaniecki, Maria Nizio, wiolonczele Anna Sawicka I koncertmistrz, Agnieszka Kaszuba I
I głos, Magdalena Roman owska-Niewiadom ska I I glos, Miroslaw Czochór, Maria Staśkowiak, Marcin
Szczypiorski, kontrabasy Sebastian Wyszyń ski I I glos, Beata Leszczyńska, Krzysztof Poznański, flety
Adam Łazarewicz I I głos, Jolanta Wocianiec I 1glos, Anna Kotwica, oboje Marietta Stefaniak I I g łos,
Karolina Zjawiona I I głos, Katarzyna Rutyna, rożek angielski Iwona Pozorska-Arga lska I I głos, klarnety
Kazimierz Milewski I I głos, Grzegorz Wieczorek I I głos, Wojciech Kolińsk i, fagoty, Grzegorz Hoga I I głos
Eugenia Sa kowi cz I I głos, Zuzan na Leidel -Elert, waltornie Irena Morawska-Ś liwa I I g los, Bartłom i ej
Skrobot I I glos, Radosław Domaga lski, Dariusz Wojciechowski, Anna Wyrzykowska, trąbki M icha I
Jaskulski I I glos, Adam Skrzypkowski I I glos, Tadeusz Mil ewski, puzony Marian Stefanowicz I I głos,
Bogdan Kwiatek, Marek Sikora, tuba Jerzy Ulatowski I I glos, perkusja Szczepan Polewski I I glos, Lid ia
Romanowska I I głos, Zenon Elert, Tomasz Siedlik, harfa Aleksandra Sznajdrowicz I I głos, inspektor
I bibliotekarz Zenon Elert, Koordynacja pracy artystycznej Zygmunt Żab i ń ski, Ewa Baranowska,
Jan Dobrzyński, Urszula Krasnowska, Dział Promocji Beata Dunajewska, Katarzyna Grus, Katarzyna
Wilewska, Ryszard Szczesza k, Biuro Obsługi Widzów Kamila Borkow ska, Lucyna Kowal ska, Karol ina
Maj, Miro sław Ołdak, zespół obsługi technicznej sceny, kierownik techniczny Adam J abłonowski,
kierownik sceny Zbigniew Ratajczyk, starszy mistrz oświetlenia i akustyki Piotr Mi szkiewicz, mistrz
oświetlenia i akustyki Agnieszka Preis, operatorzy nastawni oświetleniowej Maksym Kohyt, Grzegorz
Płomiński, oświetleniowcy - akustycy Jaroslaw Borowiak, Andrzej Borucki, Robert Krawczyk, Łu kasz
Lenga, rekwizytorzy Mirosława Adamczyk, Mirosława A. Adamczyk, pracownia perukarska-fryzjerska
Bernadeta Nirewicz (kierownik), Ann a Knera, Krystyna Krukowska, garderobiane Grażyna Michalska
(m istrz), Danuta Górska, Wie sława Frelak, Elżb ieta Klichowska, Barbara Leśn iewska, Irena Roga la,
montażyści dekoracji, Krzysztof Materny (mistrz), Slawom ir Machtelewski, Dariusz Tyrała, Krzysztof
Dolny, Marcin Glombin, Mic hał Guza, Piotr Jedzińs ki, Adam Jało szyń ski, Dariusz Klichowski, Mariusz
Kalman, Jacek Prokopek, Michał Szczukowski, Grzegorz Zagrabski, zespół scenograficzno-warsztatowy,
specjalist a ds. produkcji artystycznych Hanna Szymczak, pracownia krawiecka damska Teresa Korycka
(kierownik), Teresa Biegalska, Teresa Firin, Katarzyna Grenda, modniarka Katarzyna Marchewicz, szewcy
Jerzy Karłowicz, Izabela Pytlach

