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O
sza!amiaj"ca popularno#$ histo-
rii o hiszpa%skim libertynie roz-
pocz&!a si& w roku 1630, kiedy 

to po raz pierwszy wystawiono sztuk& „El 
burador de Sevilla y convidado de piedra” 
autorstwa Tirso de Moliny. Potem temat 
wykorzystali tacy klasyczni mistrzowie 
s!owa, jak Moliere (komedia „Don Juan 
ou le Festine de Pierre”, 1665) czy Carlo 
Goldoni (sztuka „Don Giovanni Tenorio 
ossia Il dissoluto”, 1736). Jednak szczegól-
nie bliski by! on twórcom romantycznym, 
z racji tematyki oczywi#cie. O rozpustni-
ku pisali: E.T.A. Ho' mann (nowela „Don 
Juan”, 1813), Byron (poemat „Don Juan”, 
1821), Puszkin (sztuka „Kamiennyj gost”, 
1830), Dumas (sztuka „Don Juan de Ma-
rana”, 1831), To!stoj (dramat „Don Juan”, 
1862). Obok pisarzy i poetów po temat 

Don Juana si&gali kompozytorzy. Ju( 
w 1761 roku powsta! balet Glucka, zatytu-
!owany po prostu „Don Juan”. Wkrótce 
potem, w 1776 roku, ma!o dzi# znany Vin-
cenzo Righini napisa! oper& „Il convitato 
di pietra”. Kolejne dzie!o – z muzyk" Giu-
seppe Gazzanigi i librettem Bertatiego – 
pochodzi z roku 1787. W tym samym 
czasie Mozart napisa! swojego „Don Gio-
vanniego”, który sta! si& niekwestionowa-
nym punktem odniesienia dla kolejnych 
adaptacji dramatu. Twórcy ) lmowi po t& 
histori& si&gn&li ju( w roku 1926, kiedy na 
ekrany wszed! niemy ) lm z Johnem Bar-
rymorem w roli g!ównej.

Najnowszy ) lm Carlosa Saury ju( w ty-
tule sugeruje nie tylko mówienie we w!a-
snym imieniu, ale tak(e niejako przyzna-
nie si& do winy. „Ja, Don Giovanni” brzmi 

niczym „Ja, grzesznik” i faktycznie tak 
w!a#nie ma brzmie$. Film opowiada jed-
nak histori& inn", ni( mogliby#my si& spo-
dziewa$. Przenosi nas najpierw do Wene-
cji, a nast&pnie do Wiednia, gdzie #ledzimy 
losy jednego z najs!ynniejszych libreci-
stów tamtych czasów – Lorenza da Ponte. 
Re(yser pod"(a za biogra) " nawróconego 
*yda, ksi&dza katolickiego, który za ro-
mans z zam&(n" kobiet" i przynale(no#$ 
do lo(y maso%skiej zostaje skazany na 
15-letni" banicj& i tra) a na dwór cesarza 
Józefa II. Tam poznaje Salieriego oraz Mo-
zarta. Dzi&ki wspó!pracy poety i kompo-
zytora powstaje najpierw wspania!e „We-
sele Figara”, a nied!ugo pó+niej „Don 
Giovanni”. Film pokazuje powstawanie tej 
opery, przy czym Saura !"czy i przeplata 
z sob" losy Da Ponte i Don Giovanniego.

Don Juan Tenorio, 
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Ja, 
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Zanim jednak padaj" najwa(niejsze s!o-
wa, w których librecista przyznaje si& do 
emocjonalnego pokrewie%stwa z bohate-
rem swej sztuki, poznajemy jego (ycie  
i ludzi, z którymi si& styka!. Dla osób 
orientuj"cych si& w biogra)i Mozarta )lm 
Saury b&dzie fascynuj"c" przygod" i inte-
ligentn" zabaw" z faktami i )kcj" literac-
k". Oto bowiem Wolfganga Amadeusza 
spotykamy po raz pierwszy w ko#ciele, 
gdzie na organach gra najs!ynniejsze dzi# 
dzie!o Jana Sebastiana Bacha – „Fug&  
i toccat& d-moll”. Ju( tutaj re(yser pozwala 
sobie na du(" doz& swobody, bowiem  
powszechnie wiadomo, (e Bach wkrótce 
po #mierci zosta! na z gór" sto lat zapo-
mniany i trudno si& spodziewa$, by  
doros!y Mozart grywa! cokolwiek z tego 
repertuaru. Fikcyjne jest tak(e to, (e szpak 
Mozarta nuci w jednej ze scen melodi& 
otwieraj"cej „Don Giovanniego” arii 
„Notte e giorno faticar”, gdy wiadomo, (e 
ptak istotnie #piewa! fragment z utworu 
swego pana, ale by! to „Koncert fortepia-
nowy G-dur”. Da Ponte i Mozart ju( przy 
u#cisku d!oni rozpoznaj" w sobie braci 
masonów, co równie( wydaje si& inwencj" 
twórcy )lmu. Te wszystkie drobnostki nie 
maj" jednak zupe!nie znaczenia. Saura 
bawi si& faktami tak samo jak scenogra)", 
raz przenosz"c nas do realistycznych 
wn&trz wiede%skich domów czy wenec-
kich pa!aców, by zaraz potem zast"pi$ me-
ble czy krajobrazy namalowan" na p!ótnie 
teatraln" dekoracj". P!yn"cy gondol" po-
s"g Komandora z jakiego# mniej znanego 
wystawienia „Don Giovanniego” zwiastu-
je ju( w pierwszych minutach )lmu dalsze 
losy g!ównego bohatera. W tym )lmie (y-
cie to teatr, a teatr to (ycie.

Postacie drugiego planu w obrazie Sau-
ry w wi&kszo#ci równie( istnia!y napraw-
d&. Poznajemy zatem dwie s!ynne #pie-
waczki – Adrian& Ferrarese oraz Catarin& 
Cavalieri. Panie szczerze si& nienawidz", 
zabiegaj"c o co lepsze arie, wzgl&dy kom-
pozytorów i librecistów. Ferrarese wdaje 
si& w romans z Da Ponte, maj"c nadziej& 
na pi&kn" poezj& pisan" tylko dla niej. 
Czar pryska, gdy na scenie (ycia pojawia 
si& Annetta – pi&kno#$, w której Da Ponte 

zakocha! si& od pierwszego wejrzenia jesz-
cze w Wenecji. Losy kochanków splataj" 
si& ponownie w Wiedniu, gdy W!oszka 
zostaje uczennic" Mozarta, w dodatku 
najzdolniejsz".

Mentorem Da Ponte jest tu nie kto inny 
jak Giacomo Casanova, który istotnie, jak 
pisz" kroniki, móg! by$ obecny na premie-

rze „Don Giovanniego” w Pradze. To on 
t!umaczy m!odzie%cowi, jak fantastyczn" 
rzecz" jest korzystanie z (ycia doczesnego  
i cieszenie si& tym, co teraz, bez kr&powa-
nia si& moralno#ci" i uczuciami. Te s!owa 
na d!ugo b&d" potem przy#wieca$ (yciu li-
brecisty. Przychodzi jednak czas, gdy po-
stanawia on zerwa$ z przesz!o#ci". Wyzna-
je, (e by! Don Giovannim, ale tylko do 
momentu poznania swej jedynej prawdzi-
wej mi!o#ci. Opera staje si& wi&c jego przy-
znaniem do winy oraz podsumowaniem 
rozdzia!u, który chce zamkn"$.

W )lmie opowiadaj"cym histori& po-
wstawania opery nie mog!o oczywi#cie 
zabrakn"$ muzyki z tego dzie!a. Mozar-
towski „Don Giovanni” brzmi w tle nie-
mal od pierwszej minuty, gdy s!yszymy 
wprowadzaj"ce akordy uwertury, a potem 

jej wi&kszy fragment. Gdy Mozart i Da 
Ponte pracuj" nad przygotowaniem pre-
miery, na bie("co #ledzimy ich post&py. 
Librecista zapisuje strofy „Notte e giorno 
faticar”, do których potem Mozart dopisu-
je przy klawesynie muzyk&. Potem przy-
chodzi czas na kolejne arie i sceny – „La ci 
darem la mano” czy ari& katalogow" „Ma-
damina, il catalogo è questo”. Razem  
z wiede%sk" publiczno#ci" ogl"damy tak-
(e )na! dzie!a, gdy g!ówny bohater za swe 
wyst&pki tra)a do piek!a. Poza tradycyjn" 
teatraln" dekoracj" w tle wy#wietlane s" 
wtedy buchaj"ce p!omienie i lawa wyp!y-
waj"ca z wulkanu. Ale przecie( nawet taki 
element w tym )lmie nie dziwi. Re(yser 
ani na chwil& nie przestaje by$ konse-
kwentny w swej niekonsekwencji. Fascy-
nuj"co pokazuje przenikanie si& epok  
i (yciorysów, rzeczywisto#ci i poezji, mu-
zyki i dramatu. 

„Ja, Don Giovanni” to )lm dla wszyst-
kich kochaj"cych dobr" sztuk& i pi&kn" 
muzyk&. To tak(e aktualny w dzisiejszych 
czasach moralitet. Ognie piekielne niko-
mu ju( nie s" straszne, wi&c tak(e i Da 
Ponte si& ich nie boi. Postanawia za to 
zej#$ ze z!ej #cie(ki i mimo sarkastycznych 
uwag Casanovy zwi"za$ si& z ukochan" 
Annett". Film ko%czy si& szcz&#liwie, zo-
stawiaj"c widza z mocnym postanowie-
niem poprawy, ale te( z niedosytem ope-
rowych wra(e%. Id& o zak!ad, (e wkrótce 
po jego obejrzeniu na wielu pó!kach poja-
wi si& album p!ytowy z „Don Giovannim”, 
a na wystawieniach tej opery zape!ni" si& 
wszystkie miejsca. Tymczasem zaprasza-
my do kin!  
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