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„Cyrulik sewilski" z jego włoską melo-dyjnością, tempera
mentem, młodzieńszą werwą i nieodpartym humorem to 
jedno z najwspanialszych arcydziieł opery komicznej. Na
pisany w rekordowym C"Lasie niespełna trzech tygodni 
(kompozytor otrzymał zamówienie na ipółtora miesiąca 

przed projektowanym terminem premiery), wzniósł on Ros
s iniego na szczyt sławy, mimo że prapremiera w rzymskim 
teatrze Argentina była jedną wielką klęską. Powodzenie 
swe zawdzięcza opera zarówno muzyce Rossiniego, w któ
rej trudno nawet wyszukać najlepsze fragmenty, gdyż 

każda strona party,tury jest prawdziwym klejnotem kom
pozytor skiego mistrzostwa i muzycznego dowcipu, jak też 

świetnemu librettu, opartemu na komedii Beaumarchais' 
ego pod tym samym tytułem. Warto wspomnieć, że uwer
tura, którą obecnie wykonuje się przed „Cyruliikiem" po
chod2:.1i z wcześniejszej opery RossLniego, „Elżbieta, królowa 
AngHi". Istnieje również domniemand.e, ż,e włączona do par
tytury Cyrulika canzona Almavivy „Se il mio" nie wyszła 
spod pióra Rossiniego, lecz skomponował ją znakomity te
nor Manuel Garcia, pierwszy odtwórca roli Almavivy. 

(J. Kański „Przewodnik operowy" PWM) 

Prapremier a: Rzym 20.II.1816. 
Premiera polska: Warszawa 1825. 
Osoby: Doktor Baritolo - bas; Rozyna, jego wychowani
ca - sopran (w pierwotnej wersji - mezzosopran); Hra
bia Almaviva - tenor; Figaro, cyrulik - baryton ; Don 
Bazylio, nauczyciel muzyki - bas; Marcelina, służąca -
alt; Fiorello - baryton; Oficer - tenor; muzykanci, żoł

nierze. 
Akcja rozgrywa się w Sewilli w XVIII w. 
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ZUCHWALEC 
Z PESARO-,VYGWIZDANY 

"CYRULIK" 

Kiedy 20 lutego 1816 rok u podniosła się w górę kurtyn a 
rzymskiego Teat,ro Argent ina, wypełniaj ąca parter, balko
ny i galerii publiczność czekała tylko na dogodną okazję, 

która pozwoliłaby wygwizdać i skompromitować po r az 
pierwszy tego wieczoru prezentowaną operę młodego kom
pozytora Gioacchino Rossiniego. Zwolennicy t r adycj i włos

kiego teatru operowego byli oburzen i: oto zaledwie 24-let
ni kompozytor, utalentowany wprawdzie i j uż nieźle zna
ny we Wło zech, ośmielił s.ię sięgnąć ipo temat libretta, k tó
r y od t r zydziestu l at powięks~ł wieni c chwały geniuszu 
twórczego samego wielkiego, największego spQśród żyją

cych, m aes tro Giovanniego Pai- ·eua . 

Nie w iele pomógł fak t poprzedze nia libretta „Wyjaśnie

niem dla Publiczności" , k tórym autor owego „nietaktu", 
Gioacchino Rossin i, tłumaczył pow ody, dla któr ych sięgnął 

po to samo librett co przed laty P aisiello, po , Le barbier 
de Seville' ', po „Cyrulika sewilskiego ' p ·ero Augustyna 
Caron de Beaumarchais; na nic zd ał się wybieg Ros ini go, 
który swoj ą nową operę, aby uniknąć skoj arzeń i nie draż
nić z.w olenników Paisiella, zatytułował 11Almaviva czyli 
daremna przezorność" - sluchacze srogą nauką po t ano
wili ukara ć zuchw alca! 

Los jak by sprzysiągł się do tego wieczoru przeciw Rossi
niemu. Z jednej strony publiczność, której zachowanie n ·e 
pozostawiało złudzeń co do jej intencji, z drugiej zaś sce
na, n a k tórej, dZ)i ęki złośliwości rzeczy martwych, działy 

się wydarzen ia zabawne, nie w iele jednak mające wspól
nego z treścią libretta. Rozstrojone i popękane st runy gi
tary Almavi y , fatalne przewrócenie się Don Basilia, 
wtargnięcie na scenę starego teatralnego kocura, który -
nie zważając na salwy śmiechu dobiegające z ·idowni -
jak by uparł się odegrać jedną z nieprzewidzian eh lib
rettem ról opery ... 

Owe niezaplanow ane i niewinne w gruncie r zeczy Wyda
rzenia dolały jeszcze oliwy do ognia gniewu ro:zsierdzonej 
i got owej do wygwizdywania nowej opery, bez 
względu na je j artystyczny kształt, publicznoś ci. P odczas 
przedstawienia dobiegały z widowni nieu tanne gwizdy 
i niewybr edne okrzyki p od adresem dyrygu jącego spoza 
klawesynu spektaklem kompozytora . Pierwsza odtwórczy
ni partii Rozyny, znakomita mezosopr ni tka Gertruda 
Righett i- Giorgi w wydanej po siedmiu latach k~iążeczce 

pt. „Uwagi byłej śpiewaczki na temat m aestr o Rossiniego", 
takimi sło wy zr lacjonował a ów rzymski spektakl: „ ie 
sposób przytoczyć wszysk ich obe g, k t rych przedmiotem 
stał się Rossini. Si dZiał nieustraszony przy klawesyn ie 
i zdawał się m6wić: »Wybacz im, Apollo, gdyż nie wi dzą, 

co czynią ! « Po p ierwszym akcie zaczął okla kiwać bynaj-
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mniej nie swoje dzieło, jak ogólnie mniemano, lecz aktorów 
którzy, prawdę mówiąc, dobrze spełniali swoje zadanie. 
Wielu widzów odczuło to jako afront. Można sobie wy
obrazić, co działo się po drugim akcie. Rossini opuścił teatr, 
jakby był zwyczajnym widzem". 

Niepowodzenie prapremierowego spektaku „Cyrulika 
Sewilskiego" przekroczyło zwykłą miarkę. To już nie było 
niepow odzenie, to była klęska! 

Następnego dnia Rossini, wbrew podpisanej z teatrem 
umowie, nie poszedł na przedstawienie. Siedział w dom u 
i, patrząc na zegarek, niecierpliwie czekał godziny, w któ
rej powinien zakończyć się dawany po raz drugi „Cyrulik". 
Z chwilą jej wybicia do domu Rossiniego dobiegać zaczął 

gwar i okrzyki zbliżającego srię tłumu. To obiektywna pu
bliczność, pośród której nie było już klakierów Paisiella, 
_postanowiła oddać hołd twórcy nowego „Cyrulika''. Nie 
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skońazył,o się na wiwafach pod oknami - Rossini musJał 
wyjść z domu i odbyć po mieście triumfalną wędrówkę na 
ramionach rozentuzjazmowanych wielbicieli! Okazało się, 

że zorganizowana przez zwolenników Paisiella demonstra
cja, o której zresztą stary twórca inie wiedział, zupełnie 

nie mogła w;płynąć na właściwą ocenę i przyszłe losy „Cy
rulika". Arcydzieła mają bowiem to do siebie, że nic nie 
jest w stanie im zaszkodzić ... 

Jeszcze wprawdzie, w trzy lata później, prasa londyń
ska z okazji angielskiej premiery „Cyrulika" bez entu
zjazmu wyrażała się o tej operze, jeszcze trochę p ogryma
sili krytycy Paryża, jednak były to ostatnie głosy nieprzy
chylne. Rossini triumfował! „Cyrulik sewilski" st awał się 
coraz popularniejszy, Punktem honoru każdego europej
skiego, co bardzej ambitnego teatru operowego, stało się 

niebawem wprowadzenie na afisz tej pozycji. Dziś „Cyru
lik" Rossiniego jest chyba najczęściej realizowaną pozycją 

repertuarową całej światowej literatury operowej. 
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DROGA DO SŁAWY 

W roku 1823 w książce „La vie de Rossini" napisał 

Stenhal: „Po śmierci Napoleona znalazł się drugi człowiek, 
·o którym mówi się co dzień w Moskwie i w Neapolu, w 
Londynie i w Wiedniu, w Paryżu i w Kalkucie. Granicami 
sławy tego człowieka są granice cywiliizacji". Jaka była 

droga Rossiniego do triumfów, których pozazdrościć mu 
mógłby artysta każdej epoki? 

Kompozytor wywodził się z zubożałej rodziny szlachec
kiej, a jeden z jego antenatów piastował nawet w XVI w. 
godność gubernatora Rawenny, Ojcem kompozytora był 

trębacz i waltornista oraz nadzorca„. rzeźni miejskiej w 
Pesaro, Giuseppe Antonio Rossini, matką - urodziwa cór
k a tamtejszego piekarza, Anna. Gioacchino przyszedł na 
świat podejrzanie szybko, bo zaledwie w pięć miesięcy po 
ślubie rodziców. Urodził się 1792 roku w dniu, który za
ledwie raz na czt€ry lata pojawia się w kalendarzu - 29 
lutego, Pytany o swój wiek, kiedy przekroczył już siedem
dziesiątkę, Rossini zwykł był odpowiadać: „Jestem jeszcze 
bardzo młody, obchodziłem bowiem zaledwie 18 razy swoje 
urodziny.„" 

Mały Giocchino nie był zbyt pilnym uczniem. Jego 
pierwsi nauczyciele nie zawsze potrafi! dojść do ładu z ży
wym jak rtęć i skorym do płatania figli brzdącem. Dopiero 
dwuletni pobyt w Lugo (1802-4) i nauka u doskonałego 

muzyka, kanonika Malembi, wpłynęły na decyzję poś\V'i.ęce

nia życia muzyce. Gioacchino zetknął się tu z dziełami Hay
dna i Mozarta, poznał też technikę gry na kilku instru
mentach. Dalsza edukacja, to Bolonia i nauka u światłego 

zakonnika Angelo Tesei, dzięki któremu Rossini poznaje 
zasady harmonii i kontrapunktu, praktykuje akompania
ment i dyryguje, czyta partytury starych mistrzów. W Bo
lonii czternastoletni chłopak zwraca tak dalece swoimi 
muzycznymi talentami uwagę otoczenia, że związany 

z miejscowym teatrem tenor Domenico Mombelli nie waha 
się powierzyć mu poważnego zlecenia kompozytorskiego -
zamawia u chłopca operę! Powstaje pierwsze z trzydzie
stu scenicznych dzieł Rossiniego, opera „Demetriusz i Po
libiusz". 

Rossini nie był zarozumiały. Zdając sobie sprawę ze swo
jego niezbyt doskonałego ·wyszkolenia muzycznego, podej
muje regularne studia w bolońskim Liceo Musico, które 
opuszcza, po długiej i rzetelnej nauce muzycznego rzemio
sła, w roku 1810. Droga do sławy staje przed nim otworem. 

Pierwsza, skomponowana w wieku czternastu lat op e
ra, doczekać się miała scenicznej realizacji dopiero później, 
operowym debiutem Rossiniego stało się wystawienie w 
roku 1810 podczas jesiennego stagione Teatra San Moise 
w Wenecji „Weksla małżeńskiego'', opery sko::n1)onowanej 
podczas zaledwie ośmiu dni! O dziele tym napisano: „Ży

wiołowość i spontaniczny komizm. To właśnie były wnie
sione przez Rossiniego do muzyki nowe cechy. Jeżeli na
wet nie jest czymś wyjątkowym, że dysponował nimi, ma
jąc zaled\V'i.e 18 lat, to w każdym razie jest rzeczą godną 

7 



uwagi, że potrafił ukazać je w muzyce w sposób tak mi· 
strzowski". 

Sukces „Weksla" stał się przyczyną dalszych zamówień. 
Do Rossiniego zwracają się prizedstawiciele teatró;w Bolonii, 
Wenecji, Ferrary, Fediolanu, Neapolu, Rzymu. W momen
cie podjęci.a pracy nad „Cyrulikiem" Rossini, pomimo mło
dego wieku, jest kompozytorem znanym i cenionym a jego 
dorobek zamyka się liczbą szesnastu oper. W wieku dwu
dziestym czterech lat! 

Zabawne i świetnie oddające ówczesne stosunki muzycz
ne są myśli, jakimi Rossini, w związku ze studiami w Bo
lonii, podzielił się ze swoim przyjacielem: „Początkowo nie 
miałem innego celu jak ten, aby zdobyć wykształcenie mu
zyczne większe niż ogół moich kolegów. Pierwsze moje u
twory zostały dobrze :przyjęte i w ten sposób, prnwie przy
padkowo, poszedłem w kierunku kariery kcmpozy,torskiej 
i przy niej już poz.ostałem, jakkolwiek od samego po
czątku miałem okazję spostrzec, że śpiewacy są ZJnac:z.nie 
lepiej wynagradzani od nas, kompozytorów". Oto cieka
wostka operowego życia ówczesnej Italii: za skamponowa
n~e „Cy;ru1ika sewilskiego", dostarczenie gotowej partytury, 
kierowanie próbami i dyrygowanie pierwszymi przedstawie
niami Rossini otrzymał 400 skudów rzymskich, gdy tym
czasem odtwórca partii Almavivy, Manuel Garcia - 1200! 
Całe szczęście, że histoda właściwie zweryfikawała owe, 
wyrażone wysokością honorariaów, proporcje uznania arty
stycznego! 
Spośród wielkich kompozytorów, Rossini był zresztą 

tym któremu życie a zwłaszcza druga jego połowa u
płynęła w dobrobycie, sławie, szacunku i niecodzienny:ch 
zaszczytach. Składali mu wizyty królowie i cesarze, wład
cy traktowali go jak równego sobie. Był kawalerem naj
znamienitszych odznaczeń i o;rderów a współcześni za życia 
stawiali mu pomniki. Napoleon III, bawiąc kiedyś w ope
rze, zaprosił podczas przedstawienia do swojej loży Rossi
niego. Nie spodziewający się tego zaszczytu kompozytor u
brany był w zwykły, niezgodny z dworską etykietą, strój. 
Kiedy zaczął z tego powodu sumitować przed cesarzem, 
Napoleon przerwał mu i rzekł: „My, suwereni, nie powin
niśmy robić między sobą zbytnich ceremonii". Oto kim 
był Rossini. Równy cesarzom. Co więcej, dumni władcy 

zdawali sobie doskonale z tego sprawę. 
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„OSTATNI Z KLASYKÓW" I JEGO 
CYRULIK" 

" 
Wiarosław Sandelewski w swojej książce o Rossinim na

zywa kompozytora ostatnim z klasyków. Choć bowiem ży
cie Łabędzia z Pesaro" (tak nazywano Rossiniego), upły

nęło" w epoce romcuntyzmu, to jednak twórca „Cyrulika" 
daleki był od całkowitego akceptowania prądów moder
nistycznych i swoją muzyką tkwił bez wyjątków w styli
styce końca XVIII istulecia. Był po iprostu tradycjonali
stą. 

ów tradycjonalizm Rossiniego i jego „Cyrulika sewil
sk·iego" obejmuje wszystkie elementy partytury: linię me
lody~ną, harmonikę, metrykę, orkiestrację. W „Cyruliku" 
honorowane są pieczołowicie wszystkie XVIII-wieczne 
konwencje opery buffo. Doświadczenie Mstory.c~ne uczy, 
że, prawie bez wyjątków, utwory muzyczne, które prze
trwały niszczącą próbę czasu, charakteryzują sę więcej lub 
mniej posuniętym nowatorstwem. Czyżby więc geniusz sta
nowił wyjątek od tej reguły? Na czym wobec tego polega 
genialność najpopularniejszej 1i najczęściej granej opery 
Rossi>rliiego - „Cyrulika sewilskiego"? 

Jeden z naszych nieżyjących już muzykologów napisał: 

„Entuzjazm dla opery włoskiej sięgał zenitu w całej Eu
ropie, gdy Rossini wszystkie cechy dawnej opery dopro
wadził do przjaskrawienia". Po.ważnie chyba mylił się au
tor powyższych słów upatrujący popularności Rossiniego 
w „pr,zejaskrawieniu". Rossini bowiem nie tyle przejaskra
wił, ile do perfekcji doprowadził włos!kie tradycje operowe. 
Potęgą swojej muzycznej wyobraźni nobilitował do rangi 
wielkiej muzyki włoską konwencję operową, wykształconą 
przez kompozytorów znanych, lecz niezbyt wielkim talen
tem obdarzonych, pr~ez Paisiella, Marya, Paera, Saliriego, 
Spontiniego i kilkunastu innych. Rossini komponował po
dobnie jak poprzednicy, honorował recitativy secco, po
dzielił „Cyrulika" na poszczególne „numery" czyli arie, du
ety, tercety, ansamble. Potrafił dokonać tego, czego nie 
umieli inni - ukryte w partyturze treści muzyczne prze
sycił życiem, radością, żarliwością, ruchem, lekkością i 
wdziękiem. Dziękii Ross.iniem u strupieszała już nieco kon
wencja włoskiej opery buffo wcale nie została 1s:karyka,tu
rowana „pr~ej:askrawieniem", lecz raczej odżyła w nie
znanym sobie nigdy przedtem blasku. 

Napisane przez Sterbiniego według Beaumarchais lib
retto, było znakomite. Praca librecisty nie była zresztą 

zbyt trudna, ponieważ francuski pisarz stworzył swoją ko
medię z myślą właśnie o teatrze muzycznym. Niemal bez 
zmian w stosunku do pierwowzo.ru pozostać mogła w 
związku z tym cała kornsitrukcja dramatyczna. Libretto 
„Cy.rulika" było chyba· jedynym znakomitym pośród wielu 
miernych, a nawet .zdecydowanie kiepskich, do jakich 
przy.chodziło Rossiniemu komponować muzykę. I to chyba 
zdecydowało o tym, że spośród 39 oper Rossiniego, tej 
właśnie przyznaje się piętno geniuszu. 
„Wyjątkowe miejsce „Cyrulika sewilskiego" Rossiniego -

pi1sze w swojej książce Wiarosław Sandelewski - w dzie-
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jach opery nie 1POlega bynajmniej tylko na spontanicziności 
i bogactwie i.inwencji czy na znakomitej charakteryst yce 
dramatycznej, bo te same .zalety można odnaleźć w wielu 
i:nnych operach tego kompozyto·ra. ów cud muzycmy, ja
kim jest „Cyrulik'', mógł pojawić się dzięki szazęśld.wemu 

przypadkcrnri: idealne libretto do opery komicznej znalazło 

kompozytora, który pr.zez swój temperament, rodzaj i 'roz
ległość talentu był idealnie w:prost predystynowany do je
go muzycznego opracowania". 

Niektórzy twierdzą, że najdoskonalszym, ze wzlędu na 
muzykę, dziełem Rossiniego jest jego ostatnia opera 
„Wilhelm Tell". Być może - opera jednak to nie tylko 
muzyka. „Tell" cierpi na wyraźną amorfię akcji dramatycz
nej, co niezbyt korzystnie wpływa na całość dzieła, „Cyru
lik" zaś, to przykład absolutnego zjednoczenia muzyki ze 
słowem i dramaturgią libretta. Różnicę pomiędzy wspania
łą muzyką „Tella" a monologiem, jakim jest „Cyrulik" 
uchwycił kapitalnie Daniel Auber: „Potężny władca mógł

by może zmusić Rossiniego do napisania drugiego » Wil
helma Tella(( ' ale zapewne nigdy niie udałoby mu się zmu
isić go do na;pisania drugiego ~Cyrulika« . 

„Aria o plo.tc'e" - czyż można przytoczyć lepszy przy
kład zespolenia słowa d. muzyki? A wspaniała teatralność 

„Cyrulika'? . Tej np. sceny, gdy najęci muzykanci, grając 

serenadę miłosną, budzą mieszkańców całeg.o miasta, lub 
tej, w której Hrabia udaje pijanego żołnierza, albo, gdy 
zebrani wmawiają w Don Basi.Ilia chorobę! A przy tym 
ta niesłychana prostota środków: burzę kompozytor ma
luje przy pomocy zwykłego tremolanda na dwóch zaledwie, 
sąsiadujących ze sobą strunach! 

Stefan Kisielewski lapidarnie stwierdził: „Rossini - to. 
Cyrulik!". ów bon moto bliski jest chyba prawdy, chociaż„. 

Przecież „Cyrulik" jest tylko jedną z 39 napisanych przez 
Rossiiniego ·oper. To .prawda, że jest dziełem najdoskonal
szym i świat naszych przeżyć estetycznych zubożałby, gdy
by nie podsunięto w grudniu 1815 roku Rossiniemu po
mysłu napisania opery na podstawie komedii Beaumar
chais. Gdyby jednak Rossini opery tej nie napisał - jak 
.słusznie zauważa Sandelewski - wpływ jego na losy euro
pej1skie teatru muzycznego i jego pozycja historyczna uleg
łyby niewielkiej tylko zmianie. Pamiętać przy tym należy, 

że operze buffo, czyli formie, w jakiej powstał „Cyrulik", 
Rossini mniej uwagi poświęcił, niż komponowaniu oper 
gatunku seria. Na 39 oper Rossiniego, aż 24 ma tematykę 
poważną! Podczas słynnej rozmowy Wagnera z Rossinim, 
autor „Tristiana i Izoldy" gratulował włoskiemu kompo-, 
zytorowi napisania nie „Cyrulika", lecz właśnie oper po
ważnych: „Otella", „Mojżesza", „Tankreda" i „Tella". Zno
wu warto powołać się na Sandelewskiego: „Czyż jest moż
liwe, aby triumfy, jakich przed nim nie zaznał żaden mu
zyk, zawdzięczał Rossini jedynie temu, że potrafił tylko 
bawić? Czyż jest możliwe, aby tacy arystokraci ducha, 
jak Goethe, Schopenhauer, Hegel, By1ron, Leopardi, Bal
zac, Stendhal, Heine i inni, u~nawali w n1im tylko nodzaj 
trefnisia muzycznego Europy?" 
Czyż zatem Rossini to rzeczywiście jedynie „Cyrulik"? 
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ROSSINI A POLSKA 

Polska była krajem, który bardzo wczesme „odkrył" i 
docenił twórczość Giocchina Rossind.ego. Publiczność War
S?awy, zanim posłyszała muzykę „Cyrulika", poznała już 

w roku 1818 „Tankreda", kUkanaście miesdęcy później 

„Włm;zkę w Algerze", potem „Szczęśliwe oszukanie", „Tur
ka we Włoszech" i „Srokę złodziejkę". 23 października 

1825 roku wystawiony został na scenie Teatru Narodowego 
„Cyrulik'' . Owa inwazja muzyki Rossiniego na scenę war
szawską to z jednej strony rezultat ogromnej popularności 
Rossiniego, którego sława dotarła i nad Wisłę, z drugiej 
zaś zasługa energii i · pomysłowości jednego z najprężniej
szych i najlepszych dyrektorów, jakich w swojej }1isto.rii 
miała nasza narodowa scena - Kał"ola Kurpińskiego. Ten 
znakomity muzyk, 1Podróżując po Europie, słuchał chętnie 

wszystkiego, co nowe .pojawiło 1s1ię w operowym repertua
rze. Nic dziwnego, że na Rossiniego, o którym bezustannie 
mówiono za granicą', Krupiński natychmiast zwrócił uwa
gę. 

Jak bardzo fascynować musiała warszawiaków muzyka 
Rossiniego . świadczy fakt, że po .wystawieniu w stolicy 
Polski „Sroki złodziejki" piętnastoletni Fryderyk Chopin 
skomponował Poloneza b-moll, w którym wykorzystał me
lodię cavatiny Gianetta z I aktu tej opery „Vieni fra qu
este braccia". 

Jeśli już mówimy o związkach Rossiniego z naszym kra
jem, to warto wspomniać, że akcję jednej ze swoich oper 
umieścił on właśnie w Polsce! Ta opera to „Sigismondo", 
ezyli po prostu „Zygmunt". Oczywiście, choć akcja opery 
toczy się w Polsce a głównym bohaterem jest polski król 
Zygmunt, to jednak, tak w libretcie, jak i w muzyce, trud
no byłoby się doszukać konkretów związanych z naszym 
krajem. Ot, taka sobie bzdurka obfitująca w zdrady mał
żeńskie, wyroki śmierci, ucieczki, galopady, wojny, polo
wania intrygi dworskie. Prawdziwy przykład konwencji 
włoskiej opery seria oraz idiotycZinego literetta . 

Znane były propolskie sympatie Rossiniego. Czy one na
kazały skomponować mu finał „Cyrulika'' w rytmie po
loneza? Czy fakt ten był wynikiem obowiązującej mody, 
nakazującej pisanie polonezów, czy też rzeczywiście był to 
gest sypatii? Trudno to dziś rozstrzygnąć z całą stanow
czością. Nie zmienia to faktu: „Cyrulik sewilski" kończy 

się wspaniale skomponowanym polonezem! 

Zawiesiwszy na kołku swoją operową lirę, Rossini w 
drugiej połowie swojego życia żywo interesował się wszyt
kim, co działo się wówczas w muzyce europejskiej. Kon
taktował się w Paryżu z Chopinem, z Moniuszką zaś łą

czyło go coś więcej, niż zwykłe towrzyskie konwenanse. 
Kiedy skromny autor „Halki" zadedykował Rossiniemu 
swoją trzecią „Litanię Ostrobramską", maestro Rosis ini na
tychmiast zareagował na ten wyraz hołdu, złożonego mu 
przez kompozytora z dalekiej Polski. W liście z dn. 25 
stycznia 1862 roku adresowanym do Moniuszki Rossini 
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napisał: „Panie i kochany kolego! Przebiegłem z żywym 
zainteresowaniem »Litanię« twej kompozycji. Szczęśliwy 

jestem że mogę ci tu wyrazić !Szczere moje powinszowania. 
Twój życzliwy G. Rossini". Wars.zawskie Towarzystwo Mu
zyczne przechowuje w swoich zbiorach fotografię a właś

ciwie dagerotyp, jaki Rossini dołączył do listu wraz z de
dykacją: ,,Twórcy Halki, S. Moniuszce - G. Ross ini". 

MILCZENIE 

Swoją ostatnią operę, „Wilhelma Tella" skomponował 

Rossini w roku 1829. Zmarł w roku 1869. Jako twórca ope
rowy 'Zamilkł więc 111a blisko czterdzieści lat. Owszem, kom
ponował wiele innej muzyki: kantaty, hymny, oratoria 
(„Stabat Mater"!), muzykę wokalną solową i zespołową, 

utwory instrumentalne. Nigdy jednak nie wrócił do gatun
ku, który przyniósł mu uznan1ie i sławę - do opery. Czy 
sądził, że próżne byłoby konkurowanie z Weberem a potem 
z Verdim i Wagnerem? Czy sądził, że zbyt stary je.sit na 
doskonalenie i zmodernizowanie swojego twórczego war
sztatu, odpowiedniego do kultywowania tradycji, zbyt jed
nak ubogiego jak na wymagania romantyzmu? A może 

uważał, że nic ponadto, co powiedział w „Cyruliku ' i w 
„Tellu" nie da się w operze powied.zieć? Wielokrotnie na
gabywany przez przyjaciół o powody swojego milczenia, 
dyplomatycznie kierował rozmowę na inne tory. Łabędź 

z Pesaro stracił głos a tajemnicę milczenia zabrał ze sobą 
do grobu ... 

Krzysztof Lisiecki 
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OPERY 
GIOACCHINO ROSSINIEGO 

ORAZ ICH WYKONANIA 
ŚWIATOWE I POLSKIE 

1) Demetriusz i Po1ibiusz - 1806, prapremiera - Rzym, 
Teatro Valle 1812, w Polsce niegrana; 

2) Weksel małżeński 1810, prapremie:ra - Wenecja, Teatro 
San Moise 1810, Warszawa 1962; 

3) Dziwaczne nieporozumienie - 1811, prapremiera - Bo
lonia, Teatro del Corso 1811, w Polsce niegrana; 

4) Szczęśliwe oszukanie - 1812, prapremiera - Wenecja, 
Teatr.o San Moise 1812, Warszawa 1820; 

5) Cyrus w Babilonii albo upadek Baltazara - 1812, Fer
rara, Teatro Municipale 1812, w Polsce niegrana; 

6) Jedwabna drabinka - 1812, Wenecja, Teatro San Moi
se 1812, w Polsce niegrana; 
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7) Kamień probierczy - 1812, Mediolan, Teatra alla Scala, 
Warszawa 1866; 

8) Sposobność czyni złodziejem albo zmiana walizy - 1812, 
Wenecja, Teatra San Moise, w Polsce niegrana; 

9) Pan Bruschino albo syn z przypadku - 1813, Wenecja, 
Teatra San Moise 1813, Warszawa 1862; 

10) Tankred - 1813, Wenecja, Teatro La Fenice 1813, 
Warszawa 1862; 

11) Włoszka w Algerze 1813, Wenecja, Teatra San Benedet
to 1813, Warszawa 1818; 

12) Aurelian w Palmirze - 1813, Mediolan, Teatra alla 
Scala 1813, w Polsce niegrana; 

13) Turek we Włoszech - 1814, Mediolan, Teatra alla Sca
la 1814, Warszawa 1824; 

14) Zygmunt - 1814, Wenecja, Teatro La Fenice 1814, w 
Polsce niegrana; 

15) Elżbieta królowa Anglii - 1815, Neapol, Teatro San 
Carlo 1815, w Polsce niegrana; 

16) Torwaldo i Dorliska - 1815, Rzym, Teatra Valle 1815, 
w Polsce niegrana; 
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17) Cyrulik Sewilski (pierwotny tytuł „Almaviva albo da
remna przezorność" - 1816, Rzym, Teatro Argentina 
1816, Warszawa 1825; 

18) Gazeta albo małżeństwo z konkursu - 1816, Neapol, 
Teatro del Fiorentini 1816, w Polsce niegrana; 

19) Otello albo Murzyn z Wenecji - 1816, Neapol, Teatro 
del Fondo 1816, War&zawa 1828; 

20) Kopciuszek albo tryumfująca dobroć - 1817, Rzym, 
Teatro Valle 1817, Warszawa 1829; 

21) Sroka złodziejka - 1817, Mediolan, Teatro alla Scala 
1817, Warszawa 1825; 

22) Armida - 1817, Neapol, Teatra San Carlo 1817, Lwów 
1826; 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 
39) 

Adelajda Burgurfdzka - 1817, Rzym, Teatra Argentina 
1817, w Polsce niegrana; 
Mojżesz w Egipcie - 1818, Neapol, Teatra San Carlo 

1818, Warszawa 1866; 
Adina albo Kalif z Bagdadu - 1818 Lizbona Teatra 
Sao Carlos 1826, w Polsce niegrana; ' . . ' 
Ricciardo i Zoraida - 1818, Neapol, Teatra San Carlo 
1818, Kraków 1823; 
H ermiona - 1819, Neapol, Teatra San Carlo 1819, w 
Pol~ce niegrana; 
Edward i Krystyna - 1819, Wenecja, Teatra San Be
nedetto 1819, w Polsce niegrana; 
Dziewica z jeziora - 1819, Neapol, Teatro San Carlo 
1819, Lwów 1826; 
Bianca i Falliero albo Rada Trzech - 1819, Mediolan, 
Teatra alla Scala, w Polsce niegrana; 
Mahomet II - 1812, Neapol, Teatra San Carlo 1820, 
w Polsce niegrana; 
Matilde di Shabran albo piękność i żelazne serce -

1821, Rzym, Teatra Apollo 1821, w Polsce niegrana; 
Zelmira - 1822, Neapol, Teatro San Carlo 1822, Lwów 
1823; 
Semiramida - 1823, Wenecja, Teatro La Fenice 1823, 
Warszawa 1865; 
Podróż do Reims albo g~-poda pod złotą lilią - 1825, 
Paryż, Theatre Italien 1825, w Polsce niegrana. Opera 
została wycofana przez kompozytora; ' 
Oblężenie Koryntu - 1826, Paryż, Opera 1826 (jest to 
przeróbka opery Mohomet II), w Polsce niegrana; 
Mojżesz i Faraon czyli przejście przez Morne Czerwo
ne - 1827, Paryż, Opera 1827, w Polsce niegrana; 
Hrabia Ory - 1828, Paryż, Opera 1828, Warszawa 1830; 
Wilhelm Tell - 1829, Paryż, Opera 1829, Warszawa 
1855. 



OBSADA 

Figaro STANISŁAW JURA 
TADEUSZ PROCHOWSKI 

Almaviva LUDWIK MIKA 
WIESŁAW PIETRZAK 

Bartolo 

Rozyna 

Bazylio 

Berta 

Fiorello 

Ambroży 

ANTONI BOGUCKI 
STANISŁAW STOJEK 
JANUSZ TEMNICKI 

BARBARA FIGAS 
URSZULA SUŁKOŃSKA 
KRYSTYNA TYBUROWSKA 

MIECZYSŁAW MIL UN 
MIECZYSŁAW HAUTZ 

HALINA SZCZEGŁOWSKA 
URSZULA WALCZAK 
JOLANTA KUBIS-ZIELIŃSKA 

ZYGMUNT KRYCZKA 

WŁODZIMIERZ TYSZLER 

TREŚĆ OPERY 
AKT I. Odsłona 1. O świcie przed domem doktora Bar
tola pojawia się grupa muzykantów; przy ich wtórze hra
bia Almaviva śpiewa miłosną serenadę (cavatina Ecco ri
dente il cielo) pod oknami Rozyny, wychowanicy starego 
doktora, której wdzięczna postać podbiła całka.wicie jego 
serce. Rozyna jednak nie pojawia się w oknie. Strapiony 
hrabia, odprawiwszy muzykantów, sam również zamierza 
się oddalić, lecz oto szczęśliwy los zsyła mu nieoczekiwa
nie sojusznika w osobie sprytnego, wszędobylskiego cyruli
ka, Figara (cavatina Largo al factotum); Almaviva poz
naje w nim swego sługę z dawniejszych czasów. Za radą 
Figara hrabia (który na czas pobytu w Sewilli przybrał 

imię Lindora) raz jeszcze zaczyna śpiewać pod oknem Ro
zyny (can:uona Se il mio nome) i tym razem udaje mu S•ię 

zamienić z dziewczęciem kilka słów. Niestety, Rozyna, 
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spłoszona jakimś hałasem wewnątrz domu, szybko zatrzas
kuje okno, przedtem jednak zdążyła upuścić nały liścik. 

Hrabia z Figarem dowiadują się z niego, iż trzeba działać 
bardzo szybko, bowiem 'Stary doktor Bartolo sam nosi się 

z zamiarem poślubienia Rozyny, i dlatego ukrywa ją zaz
drośnie przed światem. Sprytny Figaro poddaje myśl, aby 
Almaviva przebrał się za żołnierza z przybywającego właś
nie do Sewilli pułku i starał się uzyskać kwaterę w domu 
doktora. Obydwaj cieszą się już z góry powodzeniem swe
go planu )duet All'idea di quel metallo). 
Odsłona 2. Młodzieniec noszący imię Lindora wzbudził 

uczucie w sercu Rozyny (cavatina Una poco fa); 
chciałaby pomać go bliżej, co nie jest wcale łatwe pobec 
podejrzliwości Bartola. Pisze więc list do Lindora, a usłuż

ny Figaro, który z racji swego zawodu cyrulika ma wolny 
wstęp do domu doktora, podejmuje się doręczyć go mło
dzieńcowi zapewniając zarazem Rozynę o mi.łości Lin
dora ku niej (duet Dugue io son). Lecz Bartolo coś po
dejrzewa - wie, że hrabia Almaviva przybył do Sewilli, 
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wie, że Rozyna wpadła mu w oko. Pro·si więc o radę na
uczyciela muzyki, Don Bazylia, chciwego J przekupnego 
intryganta, który we wspaniałej arii (La calunnia e un 
venticello) daje wyraz przekonaniu, iż najlepszym w tym 
wypadku środkiem jest plotka 1 obmowa, przy pomocy 
której można całkowicie pogrążyć niewygodnego intruza. 
Pojawia się Almaviva, przybrany zgodnd.e z radą Figara 
za kawalerzystę, i żąda kwatery w domu doktora (finał 

Ehi di casa!). Udając pijanego, lekceważy przedstawione mu 
przez doktora zaświadczenie zwalniające go od obowiązku 
udzielania kwatery i najwyraźniej daje do poznania, iż 

gotów jest nawet siłą i zbrojnie pr:Zeprowadzić swoją wo
lę. Zabawna utarczka powoduje coraz większy hałas -
na ulicy gromadzi się tłum gapiów, aż wreszcie wkracza 
zaalarmowany patrol wojskowy, by aresztować awantur
nika. Gdy jednak Almaviva wyjaśnia po cichu do,wodzą

cemu oficerowi swoje nazwisko i. tytuł, przedstawiciele 
prawa wycofują się pośpiesznie, oddając mu honory - ku 
zdumieniu Bartola. 
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AKT II. Almaviva nie zdołał jednak zakwaterować się w 
mieszkaniu doktora. Próbuje więc szczęścia ponownie, tym 
razem udając ucznia Don Bazylia imieniem Alon-za, by w 
zastępstwie chorego rzekomo mistrza udzielić Rozynie lek
cji śpiewu. Podstęp udaje się - młodzi zdążyli już zamie
nić parę czułych słów, gdy nagle zjawia się sam Don Ba
zylio. Sytuację ratuje Figaro, który właśnie przybył, by 
ogolić Bartola; wespół z Rozyną i Almavivą wmawia on w 
Bazylia, iż jest cięż.ko chory i powinien co prędzej położyć 
się do łóżka. Po odejściu Figaro zaczyna wreszcie golić 

Bartola, zaś Rozyna i rzekomy Alonzo wracają do przerwa
nej lekcji. Jednak wśród czułych 'Słów oboje zapominają o 
ostrożności, toteż Bartolo wkrótce orientuje się w ,sytua
cji. Wściekły , wygania Almavivę i cyrulika z domu, Ro
zynę zamyka na klucz w pokoju, sam zaś śpieszy po no
tariusza, aby tego samego jeszcze dnia wziąć ślub ii w ten 
sposób zażegnać raz na zawsze wszelkie niebezpieczeń

twa ze strony Almavivy. 
Tymczasem wybucha bur,za. W potokach deszczu poja\via
ją się pmed domem doktora Figaro i Almaviva i po drabi
nie przez balkon wchodzą do wnętrza, aby uprowadzić 

Rozynę. Ta początkowo wzbrania się, Bartelo bowiem 
ostrzegł ją, iż młodzieniec imieniem Lindor wcale jej nie 
kocha i jest tylko narzędziem w ręku hrabiego Almavivy. 
Wnet jednak wyjaśnia się, że Linder i Almaviva to jed
na i ta sama osoba. Kiedy wreszcie cała trójka decyduje 
się uciekać, okazuje się, że chytry Bartolo zdążył w tym 
czasie sprzątnąć drabinę, zaś do mieszkania wkracza za
proszony przezeń w charakterze świadka Don Bazylio 
wraz z notariuszem. Obrotny Figaro oświadcza jednak no
tariuszowi, iż wezwano go tu po to właśnie, by połączył 

węzłem małżeńskim Rozynę i Almavivą, zaś skuszony 
brzęczącą skiewką Don Bazylio składa obok F'igara swój 
podpis jako świadek. Bartolo przybywa za późno - kon
trakt ślubny został już podpisany. 

(J. Kański „Przewodnik operowy" PWM) 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 
SOLIŚCI ŚPIEWACY 

S o p r a n y : Maria Bo;;ko?. Krystyna Czaplar ska , Stani sła
wa Joniakówna, Zofia Konrad, Maria Łukasik , Agata Mły

narska, Elżbieta P al, Danuta Paziukówna, Halina Słoniow
ska, Ur zula Sułkońska, Krystyna Tybrowska. 

Me z z o-soprany: Barbara Figas, Jolan ta K ubis -Zie
lińska, Maria Kwiatkowska, Halina Szczegłowska, Urszula 
Walczak. 

Te n or y: Edwin Borkowski, Tadeusz Cimaszewski, Sta
nisław Kolada, Winfryd Krawutscbky, L udwik Mika, Wie
sław Pietr:zak, Henryk Trojanowski, Bogusław Woroniecki, 
J anusz Zipser 

B a ryt o ny : Piotr Ikowski, Stanisław J ura, Tadeusz Pro
chowski, Eugeniusz Stawierski, J anusz Temnicki. 
Basy : Antoni Bogucki, Mieczysław Hautz, Zygmunt 
Kryczka, Mieczysław Milun, Stanisław St ojek, Włodzimierz 

Tyszler. 

Przygotowanie m uzyczne solistów - Łucja Boguszyńska 

- Alic ja Farniarz 
- Ew a Fedorus 
- Teresa Ryma zewska 
- Barbara Zathey 

BALET 

kierownik baletu - Henryk Sawicki 
Choreograf - Rewaz Cułkidze (ZSRR) 
Choreograf i pedagog - Maksymilian Mróz 

Pedagog balet u 
Inspekor baletu 
Korepetytor 

-Teresa Kujawa 
- Zofia Andruszkiewicz 
- Zenana Matuszczyk-Koziorowsk a 

, - Andrzej Gąsieniec 

Pier ws i ta n ce r z e : Beata Starczewska, Waldemar 
Karst, Franciszek K napik. 

S o I iści: Maria Kij ak, Krystyna Kosarewicz, Alicja Lic
kiewicz, Janusz Łaznowski, J an Mazur, Zbigniew Owcza
r zak, Stanisła~ Sitkomirski. 

K o r y fe je : Zofia Andruszkiewicz, Irena Borowska, Ur
szula Dembińska, Zenona Matuszczyk- Koziorowska, Kami
la Ternnicka, Kr ystyna Przyłudzka-Trznade1 , Maria Wierz
bowie-z, S tefan Borowski, . Jer zy Jasiński , J acek Lisiak , 
Witold Wojtas, Jacek Zelent. 
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Zespół baletowy: Maria Daniewska, Grażyna Fili
powska, Ewa Grabowska, Iwona Kamińska, Ewa Kozioł, Ja
nina Nowak, Zdzisława Łęgowik, Mirosława Przegalińska
-Suchecka, Barbara Stanek, Karin Szczodry, Alina Tworek, 
Andrzej Dzierżanowski, Janusz Gałziński, Stefan Kayser, 
Władysław Kołodziejczyk, Ryszard Kościołek, Zdzisła\'l.i 

Rakoczy, Lesław Wołkowski. 

CHÓR 

Kierownik chóru 
Asystent chórmistrza 
Inspektor chóru 
Pedagog - korektor głosu 

- Lucjan Laprus 
- Grażyna Glińska 

- Roman Grzesik 
- Magdalena Dal 

S o P r a n y : Barbara Arczyńska, Lidia Artiomowa, Miro
sława Biernikiewicz, Tamara Czaplińska, Krystyna Lanka
mer, Helena Małek, Łucja Markowska, Halina Niedzielska, 
Maria Pińczykowska, Eliza Szymańska, Zdzisława Sydor
-Sikora, Teresa Susz, Maria Wilk. 

Al ty : Krystyna Błądek, Ewa Czerkas, Krystyna Dąbrow
ska, Daniela Frankiewicz, Krystyna Kaprowska, Irena Sa
wicka, Urszula Sillich, Marianna Wudarska, Stanisława 

Różycka, Krysyna Zimońska. 

T e n o r y : Roman Galan, Roman Grzesik, Włodzimierz 

Grandowicz, Kazimierz Jeziorski, Jarosław Królikowski, 
Stanisław Lenart, Aleksander Lisowski, Władysław Nie
dzielski, Janusz Samborski, Stanisław Szymański, Alfred 
Szymczyk, Janusz Telejko, Michał Zator, Jerzy Zawaliń

ski. 

Basy: Andrzej Antosik, Mikołaj Bandałowski, Stanisław 

Kaleta, Jerzy Kwolek, Jan Pynka, Rudolf Sowik, Jan Ta
rasewicz, Tadeusz Wojnarowicz. 
Inspektor chóru - Roman Grzesik 

ORKIESTA 

I s k r z y p c e: Ignacy Grobelny - I koncertmistrz, Anto
ni Piskorski - II koncertmistrz, Edward Mirek, Leopold 
Mordarski, Stanisław Grabiec, Zdzisław Przybylski, Wanda 
Tatarczyk, Jerzy Siwek, Barbara Lewandowska, Jerzy 
Lankamer. 

II skrzypce: Kazimierz Wesołowski, Anna Gac, Fran
ciszek Popiołek, Maria Poplewska, Alfred Banaś, Antoni 
Urbański, Zdzisław Czypionka, Bogdan Bochyński, Krzysz
tof Rogozia. 

A I t ów ki: Jerzy Bieszczad, Antoni Tatarczyk, Edward 
Fidelak, Roman Barczyk, Irena Kawka. 
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W i o I o n cze Ie: Adam Schmar - koncertmistrz, Feliks 
Tatarczyk, Stanisław Banaś, Bogusława Janus. 

Ko n tra basy: Bolesław Jaworek, Józef Kamiński, Jan 
Kandilaptis, Jan Korkosz. 

Harf a: Elżbieta Marczak-Wilkosz,. 

F I e t y: Zbigniew Marynowski, Małgorzata Danielewicz, 
Wojciech Dradrach, Bronisław Gołaszewski. 

Oboje: Ryszard Rybczyński, Danuta Smoter. 

KI ar nety: Mieczysław Stachura, Michał Nikonow, Hen
ryk Murach, Roman Astriab. 

Fag at y: Edward Baran, Władysław Jędrzejczak, Lucjan 
Szereda, Juliusz śliwak. 

R o g i : Ryszard Kurzak, Stefan Babian. 

Trąbki: Józef Graczyk, Stanisław Chudobski, Jerzy Maj
chrzak, Stanisław Szymanowski. 

Pu z o ny: Marian Maciejewski, Aleksander Berezowski, 
Henryk Dudek. 

Perkusja: Edmund Treichel, Jerzy Karpowicz, Ryszard 
Soberko. 

I n s p e k t o r o r k i e s t r y : Jerzy Bieszczad. 

Kierownik koorydynacj i 
pracy artystycznej 
Kierownik organizacji 
widowni 
Asystent scenografa 
Fotograf 
Bibliotekarz 

- Alicja Zemelka 

- Ałła Boyko 
- Arnold Szymański 
- Maria Behrendt 
- Aleksander Berezowski 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik sceny 
Mistrz elektoroakustyki 
Główny energetyk 
Główny kostiumer 
Inspektor BHP 
Inspicjenci 

- Zygmunt Schmidt 
- Wacław Małecki 

- Bogdan Bogielski 
- Stanisława Gilówna 
- Olga Rajkowska 
- Maria Wanoth 
- Franciszek Warliński 
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KIEROWNICTWO PRACOWNI 

krawieckiej męskiej 
krawieckiej damskiej 
malarskiej 
modelarskiej 
stolarskiej 
m odniarskiej 
perukarskiej 
szewskiej 
tapicerskie j 
ślusarskiej 

fa rbiarni 

- E. Ciosek 
- W. Karnkowska · 
- Z. Paśko 
- J. Wójcicki 
--:- K : Graczyk 
- J. Krotke 
- R. Snopczyński 
- S. Orłowski 
- L. Mróz 
- M. Gielas 
- K. Cichosz 

Elementy de~oracji wykonano przy ~spółpracy przyzakła
dowej organizacji ZSMP przy Jelcza.ńskich Zakładach Sa
mochodowych Jelcz k/Oławy. 
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386 41 w. 69, codziennie w godz. 8- 15.30, w soboty 8-
13.30. Ilość biletów ulgowych ogran iczona. 
K asy Opery czynne codziennie w godz. 10.00-13.00 i 16.00-
19.00, w niedzielę i wi t a od 16.00-19.00. W poniedziałki 

kasy opery nieczynne. Na poranki i popołudniówki przed
sprzedar z b iletów n a t zy godziny ipr z d przedstawieniem.„ 
P erzdsprzedarz biletów zbiorowych i indywidualnych od
bywa się na 7 dni przed p rzedstawieniem 
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