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Karol Stromenger 

ROSSINI 
Jeżeli Boguslawski jest ojcem Polskiego T eatru, jeżeli Moniusz

ko jest patronem Polskiej Opery - to Rossini jest ojcem chrzest
nym Teatru Wielkiego w War szawie. Bo dnia 24 lutego roku 1833 
odby ło się w nowo przez Corazziego wybudowanym gmachu na 
M arywi lu pierwsze przedstawienie, na którym wykonano - Cyru
lika sewilskiego Rossiniego. Operę prowad:iił dyrektor Karol Kur
pińsk i , . piewali: Aszpergerowa (Rozyna), Dobrski (Almat>ivCJ), 
Polkowsk i (Figaro), Szczurowski (Bartolo), Zdanowicz (Basmo). 
Miał Rossini powodzenie w Warszawie. Kurpiński był r ossyni

stą zawołanym i powołanym. Młody Chopin poznał więc jeszcze 
w Warszawie dziewięć wystawionych pr zez Kurpińskiego oper 
Ross iniego. W Paryżu, wkrótce po przybyciu, poznał osobiście sa
mego kompozy tora, jeszcze nawet nie czterdziestoletniego, ale po 
sukcesie jego ostatniej opery Wilhelm Tel.Z oddanego przyjemnoś
ciom spokojnego życia , w dostatku i w chwale, po napisan iu pr a
wie czterdziestu oper. I prawie czterdzieści la t ży ł jeszcze Rossini 
w Paryżu albo pod Paryżem. Czyżby ten zawsze tak czynny, 
ob rotny jak jego F igaro człowiek miał zrezygnować z udziału 

w życiu , jak im pulsował Paryż w la tach około 1830? 
Żył więc jako emeryt operowy, ale jako wielka postać europej

ska, jako ostatni z k lasyk ów czy nawet N apoi.eon oper y - podczas 
gdy młodzi , jak Bellini, Donizetti i nawet początkujący Verdi r oz
szer zali widnokręg i włoskie j opery. Czy brakło Rossiniemu wiary 
w jego dalsze posłannictwo? Może nie czuł takie j siły odnowi
cielskiej , jaką obdarzony byl Verdi, który przez kilkadziesiąt lat 
stopniowo piąl się k u coraz to nowym szczytom . Rossini, zawsze 
skromny, nie znał zawiści wobec współtowarzyszy kompozycji. 
Wielbił Mozart a jako największego mistrza teat ru muzycznego. 

Kiedy pani Viardot-Garcia przywiozła do Paryża świeżo nabytą 
rękopiśmienną partyturę Don Juan a Mozarta, stary Rossini , wspar 
ty na nieodstępnej lasce, pokusztyka ł do mozartowskiej relikwii, 
aby prz d nią uklęknąć . Był tak skromny, że mawiał: K to zna 
jednq z mych oper, zna je w szystkie . Zapewne , przesada. Ale daw
niej11ze bu ff y Ros iniego m ją zawsze podobny me han izm, por u
szają je te same sprężyny sceniczne. Bo j uż powstanie ich było 
typowe, seryjne, podyktowane okolicznościami i środowiskiem , 
aurą dawnych teatrów włoskich. 
Książka Stendhala La vie de Rossini - pr zy różnych swych nie

dokładnościach - zn akomicie odda je atmosferę operowej Italii 
w latach 1800- 1820. Z rozkoszą czyta się tę książeczkę, z której 
strzelają błyski dowcipu, niby koloratury neapolitań skich arii 
Rossiniego. Są tam hi storie każde j pr emiery , legendy o sławnych 
śpiewakach, o ich reputacj i wylęgającej się już w czasie pr em iery 
w~ód melomanów parteru i towarzystwa w lożach , I gawiedzi na
~ętnych kibicó na galer iach . Ruch panował w sławnym Teatr o 
di San Car lo, prowadzonyi:n przez wielkiego antreprenera Barbaj ę, 
dla k tórego Rossini mial kontraktowo pisać po trzy op ry na każ
dy sezon . 

. Zawsze sprawami teatru kierował jakiś szczwany przedsiębiorca, 
zawsze śpiewacy byli ważniej si i lepiej opł acani n i ż autor zy oper , 
kompozytor uie miał wpływu na temat i libretto, a musiał w ciągu 
dwóch, trzech tygodni wygotować partytu rę całowieczorowego 
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przedstawienia, musiał śpiewaków nauczyć ich parti i - śpiewacy 

z reguły sami nut nie czytali. Wreszcie kompozytor musia ł zmon
tować operę jako maestro dyrygujący przy klawicymbale. Tak 
obłędny pośpiech zmuszał Rossiniego niemal do Improwizowania
z piórem w ręku! Więc radz.lł sobie powtarzaniem swych dawniej
szych arii, uwertur, w ogóle melodii już dawniej i gdzie indzlej 
wypróbowanych - zwlaszcza arii, · bo śpiewacy zawsze mieli nie
nasycone pretensje, aby im dostarczał śpiewów najefektowniej
szych. Jak w takim trybie mogly powstawać opery trwalszego 
kruszcu? 

Jednak właśnie ten wariacki tryb komponowania miał przecie 
dobre strony. Przelotność powodzenia czy niepowodzenia hartowa
la kompozytora, talent mógł się wyżywać w uslawicznym kontak
cie z publicznością, zapewne nie najlepszą, ale żywo zainteresowa
ną. Niepowodzenie opery nie byle dla kompozytora katastrofą, 
pogrzebem zawiedzionych nadziel, hamulcem tw6rczoścl Kiedy 
miody Rossini poniósł porażkę na premierze swej opery, w liście 

do rodzków, do Pesaro, rysowaJ butlę, flaszę, fiasco, co znaczyło, 

że opera padła. Ale po takiej klęsce autor szybko powracał do nor
my i formy, czyli do pisanJa nowej opery, zazwyczaj już zamówio
nej. (Podobno włoscy sluchacze, kiedy im się opera nie podobala, 
gwizdali na wypróżnionych butlach od wina - stąd ftasco stało 

się symbolem niepowodzenia). 

W tak galopującym repertuarze, przy tak masowym spożywaniu 
oper - a niemal każde większe miasto włoskie miało teatr opero
wy, albo i kilka! - nie mogły powstawać arcydzieła. W XVIII wie
ku pisano opery szybko, nawet największe opery Mozarta powsta
wały w ciągu niewielu miesięcy. Włoskiej publiczności wcale nie 
zależało na muzyce o marmurowej trwałości, na wypracowanych 
finałach, jakie pisał Mozart, finalach z wypracowaną gradacją, 
z architekturą epizodów zmiennych zależnie od zmiennej akcji i sy
tuacyjnych niespodzianek. Włoskiej buffie wystarczyła żywość, 

płynna melodia, zgrabna orkiestracja, zalety przemawiające do 
każdego - co jednak nie oznacza, że buffom Rossiniego brakło 
znamion prawdziwej sztuki, czego przykladem najświetniejszy fi
nał pierwszego aktu Cyrulika sewi!sk ·ego, arcydzieło lekkości , hu
moru, wdzięku! 
Sceniczność Rossiniego to ruch. Jakaś fraza dwu- czy czterotak

to1Na, powtarzana w kółko, wzdyma się na ustawicznie powtarza
nych słowach tekstu, wzrasta zbiorowe zacietrzewienie aż do 
absurdu i do wrażenia nieodparcie komicznego. Nowością były 

choćby same zgielkliv.>ie podniecone sceny zespołowe, czymś zu
pelnie nowym w porównaniu z niemal statycznymi zespołami daw
niejszych bufonistów. N.owością przecie nie jedyną, bo u Rossinie
go zakwitała melodia, którą odmłodziła się buffa, i to w czasach, 
kiedy Europa po za ·ierusze wojen napoleońskich zaczęła cenić 
urodę włoskiego śpiewu, kiedy romantyzm wchodził w związki 

z muzyką. 

Rosslni (lm) __ ...,. 
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Ristoryczny egzemplarz li
bretta Cyn.tU.ka sew1l"kle110 
z adnotacją c. k. cenzury 
austr iackiej z dnia 14 I 1858: 
Ze'.!wala łłę na 1.1111stawh1· 
nte pod warunkiem, ! 
ubiór Don Borilla nie bę
dzie zaWierat najmniejsze; 
aLuzjl do strojów ducho
Wfeńatwa tub członków ja
ldejkolwlek korporacji re
lłl/iJneJ 

Stary Rossini opowiadał Wagnerowi, jak to w młodości pisa ł 

opery , wiodąc n iestały, prawie cygański t ryb życia - w Neapolu, 
Wenecji, Rzy mie - kiedy komponował zawsze w pośpiechu. A ża
lił s i ę, że nie otrzyma! wykształcenia muzycznego solidnego -:... nie
mieckiego!... Gdyby je otrzymał, zapewne nie byłby Rossinim, 
przyna jmnie j nie w swej dziedzinie najlep zej - w opera buff a. 
Bo z jego poważnych oper nic prawie nie utrzymu je się w reper 
tuarach świata. W Mojżeszu postacie są szablonowe, śpiewają 

konw enansowo i w stylu już przed stu laty przestarzałym . Anai 
i Amenofis, oto para kochanków bezosobistych, fa raon dość am 
obojętny, jakiś - · jak mówił Sienkiewicz - P.mnabudes Trzeci. 
Tylko sam Mojżesz nieco wyżej wznosi się ponad k wiecisty banał. 

Młodość i starość Rossiniego opisał w wydanej niedawno pol
sk iej książce Wiarosław Sandelewski. Życie wdzięcznie kolorowe, 
obfitujące w triumfy i porażk i. W rozgrywce z losem Rossini 
umiał wygrywać, umi ał też przegrywać. 

Przy prawykonaniu Cyru lika sewilskiego (Rzym, 1816) siedzia ła 

na w idown i zorganiwwana opozycja zwolenników starego Paisiel-
1 , również kompozytora Cyrulika sewilskiego. Wprawdzie Pais iel
lo uprzejmie zezwolił młodemu Rossiniemu podjąć kompozycję 

pery tej samej treści, ale publiczność uważała Rossiniego za kłu

sownika na obcym rewirze. A przedstawienie było już od samego 
p1 czątku szczególnie zapeszone. Kiedy Rossini usiadł przy klawi
c m bale kapelmistr zowskim, odziany we frak koloru jasnoorze
chowcgo ze zł otymi guzikami - strój jego wydał się lekceważeniem 

publiczności , i to rzymskiej! Sykan ie , gw izdy, śmiechy ... Manu I 
Ga rcia jako lmaviva miał grać serenadę własnej kompozyc ji, bo 
Rossiniemu brakło czasu na jej napisa nie. Pęka struna, gitara 

Scena z C11rullka seWfl
aklego. Rycina wsp61cz~a 

rcYL.Strojona - se reneda nie wyszła, ale wszed ł na s cenę - kocur! 
Don Basilio wchodząc zaczepia płaszczem o drzwi, pada jak długi, 
rani sobie nos i usta. Ciekni e krew, jak tu śpiewać! K cx:ur cho 
dzi po scenie, rzuca s ię na Bartola ... Dotychczas publiczność mogla 
myśleć , że odbywa się jakaś zamierzona parodia opery, ale kocur 
przecie nie mógł być elementem insceni zacji. Smiechy, nikt nie 
!ucha nawet kawatiny Rozyny. Publiczność hałasu je, udaje 

miauczenie kota. Tylko Rossini, jakby miał nerwy stalowe, dyry 
guje dalej. W międzyakcie narada śpiewaków - czy nie przerwać 
przedstawienia? Jakoś dociągnięto do końca. Po przedstawien iu 
konster nacja, opatry wanie rannych. J asne, że sprawę wygrali ci 
spod znaku Paisiella. Długo rozprawia j ą śpiewacy o powodach fia 
ska - przecie opera wydawała się dobra , podobała się im na pró
bach . Ale co z Rossinim ? Znikł po przedstawieniu - może targnął 

się na życie? Idą go odszukać w mieszkaniu. Ty mczasem on zdą
ży! już obfi cie zjeść i popić , ter az chrapie w najlepsze. Na drugi 
dzień narada wykonawców: czy ryzyko ać drugie pr zedstawieni ? 
P owtórzenia domaga się dyrekcja teatru. Rossini oświadcza, że nie 
będzie dyrygowal, al , owszem, zrobi r etusze w party turze, napi
sze serenadę dla Almavivy, skreśli t u i tam j akiś recyta tyw, nawet 
całą scenę pisania listu. - Wieczorem , u siebie, w dom u, Ro sini 
patr zy na zegarek„. teraz powinien być konie<: opery. A oto zbliża 
się do jego domu tłum - widocznie chcą go zabić, trzeba zaryglo
wać drzwi! Ale tłum jakoś dziwnie wiwatu je - to entuzjazm pu
bliczności drugiego pr zedstawieni . W triumfie obno zą kompozy
tora po mieście - wśród pochodni. 

Oto pierwszy t riumf opery, któr a powstała w ciągu ltilku ty-· 
godni. Jak moi.na było w tak pospiesznie napisanej operze z.gro-



CyruU" 1ewl!sk1 - frag
ment rękopisu I scena z 

opery 

L u ig i Zambonl, pierwszy 
wykonawca roll Figara. ze 
zbiorów Museo Teo ł ra le al-

la Scala 

madzić tyl teatralności, tyle melodii tryskającej z każdej sytuacji. 
Szczególna by ła praca warszta towa, z k tórej tak gładko wyszedł 

Cyrnlik sewil.ski Rossiniego. Zamknięty przez dyrek tora, wraz z 
li brecistą i ze sztabem kopistów, kompozytor pracował ciężko. Czas 
naglił, bo kontrakt , owa nieubłagan ie surowa SCTtttura, wymagał 

ukończenia dziel a na początek karnawału . 

Uwertura? - n ie ma czasu na jej napisanie, pójdzie dawniejsza, 
z opery A ur eliano i n Palmira, choć i ta j u ż slużyla niedawno ope
rze Rossiniego: Elżbiecie, królowe; Anr1W. Z te jże Elżbie t JI pocho
dzi część sławnej kawatiny Rozyny Una voce poco fa. W drugim 
akcie Cyrulika Marcelina śpiewa ar i ę, której melodia rzekomo po
chodzi z jakiejś piosenki rosyjskiej. W ostatniej odsłonie tercet 
Zitti, zitti-piano, piano - ależ to aria Szymona z Pór r oku 
Haydna! Na drugim przedstawieniu Almaviva już śpiewa ser nadę 
Ridente il cielo - i ta melodia zapoży czona jest z dawniejszej, na
wet z dwóch dawniejszych oper (Aurelian.o I Circo in Babilonia). 
Raz po raz kompozytor zapożycza się u siebie samego. Dobrze, je
żeli w wieku lat dwudziestu zt rech może czerpać z szesnastu 
wlasnych oper. 

Po fi asku jednej opery n astępowało powodzenie innej, po wy
czerpaniu powrót do zdrowia, druga żona - niegdyś płocha Olim
pia Pelissier - miała zalety, który h nie miała pierwsza żona. 

Dawna przyjażń z Rotschildami dawała cenne wskazówki co do 
lokaty kapitałów. A po latach harówki nastąpiły dziesięciolecia 

świętego spokoju (bardziej świętego , n i ż w starości ukończone Sta
bat Mater} . Ostatnie opery z okresu paryskiego Hrabła d'Ory 
i Wilhelm Tell to już Rossini dojrzały i w stylu raczej francuskim 
niż wloskim, w stylu dla Paryża . Paryż jest wielkim targowiskiem 
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oper , wsaelkich reputacji operowych , gieldą autorytetów. Rossini 
czuje oczy świata zwrócone na n iego, czu je odpowiedzia lność wo
bec własnego nazwiska. Skończyć niechwalebnym f iaskiem, czuć 

opin i ę, że stary się skoń.czyL - niemożliwe! Tak niemożliwe , jak 
powrót do la t młodośc i, kie dy buffa była mu przygodą, a zakwi
tający t alent wyniósł go z ciasny h, muzykanck lch stosunków w 
P saro na ' w iecznik sla y europejskiej. Wola ł starość pogodną . 

W jego mieszkaniu przy Cha ussee d'Antin spot ykali się muzycy, 
śpiewacy, dy plomaci, wielki świat pary ki. Moniuszko poświęcil 

Rossiniemu swą trzecią Litanię Ostrobr amskq. Rossini odpowie
dzia ł li stem (z 25 stycznia 1862): Panie t kochan y kolego.„ Prze
biealem z żywym zaint eresowaniem Litanią twej kompozyc;i („ .), 

szczę§ liwy j estem, że mogę ci tu wyra zić szczere moje powinszo
U.'Onie („.) Twój życz l iwy G. Rossin i. 

W jednym z lis tów ostatnich pisze Rossini, że t eraz pozuje do 
p ortretu r obionego nową tech niką zwanq fotografią„ . Warszawskie 
Towa rzystwo Muzyczne przechowuje w swych zbiorach fotografię 
Rossin iego z dedykacją: Twórcy Halki, S. Moni.uszce - G. Rossini. 
Chrzestny naszego gmachu operowego - patronowi opery polskiej! 

" 

Karol Stromenger 

Ro&Sin l l many laclnnlk 
l"err ucl. Rysunek piórkiem 
wykonany pl'zez Roalnleto 

Luigi Lnblache w roll Flgarn (1816). ze zbiorów Mugeo 
TeatraJe alla Scala 

Smieję sie skwapliwie ze wszystkiego 
z obawy bym nie musiał płakać. 

(Figaro akt I) 



Nobil Teatro di Torre Argentina 
(Rzym) 26 grudnia 1815. 

Niniejszym aktem, zawart.ym prywatnie. aLe przez to nie niniej 
ważnym, na pod.stawie warunków ustalonych przez obie stron11 za
wierające umowę postanawia się, co następuje : 

Pan Puca Sf <n·za. Cesarini, deierżawca w11żej wymienionego tea
tru, angażuje Pana G. Rossiniego, kapelmistrza, na najbliższy okres 
karnawałowy roku 1816; wyżej wymieniony Rossini obiecuje i zo
bowiązuje się skomponować i przygotować do wykonania scenicz
nego drugq z kolei operę komiczną . która będzie wystawiona w 
rzeczonym stagione w wyżej wy mienionym teatrze, a to opierając 
się na libretcie, które wręczy mu rzec-zony impTesario, bez względu 
na to, czy owo libretto będzie stare, czy nowe. Maestro zobowią
zuje się swoją partyturę doręczyć w połowie miesiąca stycznia, to 
jest w ciągu trzech tygodni t tęże dostosować do glosów śpiewa

ków, dalej zobowiązuje się dokC111.ać w niej w r azie potrzeby wszel
kich zmian, które będą konieczne dla dobrego wykonania muzyki , 
j(l.k też dla dogodności albo wymagań §piewaków. 

Maestro Rossini obiecuje w dalszym ciągu i zobowiązuje się być 
obecny w Rzymie w celu wypełnienia swoich zobowiązań, i to nie 
później jak z końcem grudnia bieżącego roku, a zarazem doręcz11ć 
kopistom całkowicie ukończony pierwszy akt swojej opery w dniu 
20 stycznia 1816; termin ten ustala się jako nieprzekraczalny, aby 
próby można bylo rozpocząć we u laściwym czasie, a opera mogla 
być wystawiona na scenie w dniu. okre.§lonym. przez dyrektoTa; 
na razie termin premiery jest wyznaczon11 ~ta dzień 5 lutego. Ma
estro Rossini winien jest również oddać kopistom drugi akt swojej 
opery, gdy tytko zażąda się tego, a to tak, aby bylo dosyć czasu 
na w11znaczenie i odbycie prób niezbędnyclt do ter minowego wy
stawienia opery. W wypadku niedopełnienia zobowiązań maestro 
zobowiązuje się pokryć wszelkie wyn "kle straty. 

Maestro Rossini zobowiązuje się poza tym dyrygować swojq ope
rą i być obecny przy wszystkich próba~ orkiestralnych, ilekroć 
to będzie potrzebne czy to w tea trze, czy w jakimkolwiek innym 
miejscu; w dalszym ciągu wymieniony zobowiqzu.je się być obecny 
na trzech pierwszycli przedstawieniach, które nastąpią bezpośred
nio po sobil?' i dyrygować nimi od fortepianu. Jako odszkodowani~ 
za jego trudy zobowiązuje się dyrektor wyplacić kapelmistrzowi 
Rossiniemu kwotę '100 rzymskich skudów, a to po u.kończeniu 

owych trzech przedstawień, którymi ma dyrygować przy forte
pianie. 

Ustala się w dalszym ciągu, że w wypadku zakazu albo zamk
nięcia teatru. czy to z polecenia wladz, czy wskutek innego nieprze
widzianego zdarzenia, postąpi się w taki sam sposób, jak to się 

czyni w podobnych wypadkach w teatrach rzymskich i zagranicz
nych. 

Aby zabezpieczyć calkowite wykonanie tej umowy, podpisują jq 
impresario oraz maestro Ro ini. Poza tym wymieniony impresario 
'ILŻyczy kapelmistrzowi wolnego mieszkania podczas całego czasu 
trwania umowy, a to w tym samym domu, k tóry wskazano panu 
Ludwikowi Zamboniemu. 

(Wg pracy Wlodz.imlerza Pot n inka 
„Cyrult k sewlltkl" J . Rosslnle"o. 

PWM - 1957 r . ) 
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„CYRULIK" 
ALBO O GENIALNOSCI 

... wnieść można, iż pubticznoU warszawska, przyzwyczajona do 
lekkich Rossiniego śpiewów, z pierwszego wstępu, nie tyle z prze
konania, i Le idąc za glosem znawców, dlatego chwalić będz ie, że 

wszędzie Weber cltwatony - pisał Chopin do jednego z przyjaciól 
w czerwcu 1826, na krótko przed premierą Wolnego strzelca Webe
ra. Chopin nie pomylił się w swoich przewidywaniach: w ciągu 
następnych paru lat opery Webera osiągnęły w Polsce taką popu
larność, że zaczerpnięte z nich melodie zostały użyte jako podkład 
muzyczny do pieśni patriotycznych w okresie powstania listopa
dowego. 

Romantyczne opery Webera wymiotły ze sceny ówczesnej opery 
warszawskiej wszystkie, tak bardzo przedtem modne, dzieła Rossi
niego. Wyjątek stanowił Cyrulik sewilski, który szczęśliwie prze
trwał wszystkie kolejne mody, style, epoki, pozostając równie po
pularny dziś, jak przed stu pięćdziesięc i u laty . 

Zadziwia ta niespożyta młodość opery, która, skomponowana w 
XIX wieku, już w chwili swoich narodzin była poniekąd przeżyt
kiem, stylistycznie należy bowiem do XVIII stulecia. Bo chociaż 
Rossini spędził większą część życia w epoce romantyzmu, trzymał 
się z daleka od nowych prądów, pozostając do końca klasykiem. 
A być klasykiem oznaczało wówczas być ' tradycjonalistą. 

W latach póżniejszych Rossini swój język muzyczny znacznie 
zmodernizował, a nawet poczynił pewne odkrycia, a le w chwili 
pisania Cyrulika (rok 1816) był tradycjonalistą niemal pod każdym 
względem. Pozostawmy na bok u sprawę, czy mógł nim nie być 
mając lat dwadzieścia kilka i żyjąc w czasach, kiedy śpiewak wy
stępujący w operze otrzymywał wyższe hon orarium od autora 
i kiedy ten ostatni musiał się podporządkować woli dyrektorów 

teatrów, impresariów dyrygentów i primadonn, sam nie będąc 

chroniony żadnymi prawami. Niechając dociekań soc jologicznych, 
które mogłyby odpowiedzieć na pytanie d I ac ze go lak się stało, 
warto jednak szukać odpowiedzi na pytanie, j a k się przejawia ów 
tradycjonalizm w operach Rossiniego, a zwłaszcza w Cyruliku, 
który nas w tej chwili obchodzi najbardziej . 

Jest to tradycjonalizm tota lny, obejmujący wszystkie składniki 
dzieła muzycznego, a więc zarówno melodię i ry tm, jak i harmonię, 
instrumentację, architektonikę. Rossini w Cyruliku jest wiernym 
kontynuatorem stylu swoich poprzedn ików, twórców opery buffa: 
Paisiella, Cimarosy i Gughielmiego, przejmując od nich łącznie 

ze wszystkimi rekwizytami, a więc recytatywem secco (suchym) -
to znaczy bez stałego akompaniamentu, podpar tym tylko uderza
nymi co pewien czas na kia esyni akordami i podziałem na arie, 
duety, tercety, ansable, czyli tak zwane numery. 

Rossini przestrzega wszy tkich konwencji opery buf f a, co z ła

twością wykaże każdy muzykolog; ale i najzwyklejszy s łuchacz 

wskaże w Cyruliku niejedno miejsce, które trąci konwencjonaliz
mem. I to bynajmniej nie konwencjonalizmem XVIII- wiecznym, 
lecz tym pozahistorycznym, granlczącyrR z banalnością. Mówiąc na 
ten temat trzeba jednak od razu dodać , że owej niewyrafoej gra
nicy Rossini nigdy nie przekracza, chroniony przed banalnością ja
kimś bliżej nieokreślonym instynktem. Niektórzy widzą w tym in
stynkcie po prostu geniusz kompozytorski (od czasu gdy Cyrulik 
uznany został za dziel genialne). 

Geniusz! Magiczne słowo, które tłumaczy wszystko i nie wyjaś
nia niczego. Nie łudźmy się, że zdołamy tutaj rozwikłać jego ta
jemnicę, ale przed użyciem go w stosunku do autora Cyrul ika 
zastanówmy się przynajmniej nad tym, czy go używamy właści
wie. Bo genialność tej opery nie jest wcale tak oczywi sta, jakby 
się wydawało na pozór. To prawda, że Cyrulik pobił wszystkie 
rekordy w zakresie tego gatunku muzycznego, że należy do dziel 
najczęściej wystawianych i najbardziej lubianych, ale wiadomo 
przecież, że w sprawach artystycznych głos powszechności nie za
wsze ma rację. Wartość tego, co popularne, jest często wątpliwa: 
można mieć obawy, że dotyczy to także Cyrulika. 
Pragnąc wiedzieć coś o jego rzeczywistych walorach, należałoby 

słuchać nie tyle publiczności, ile tego, co mówią znawcy, a ci za 
najlepszą operę Rossiniego uznali zgodnie - dziś prawie nie wy
stawianego Wilhelma Tella. W tym skomponowanym 13 lat po Cy
ruliku ostatnim dziele scenicznym, po którego napisaniu Rossini 
zarzucił twórczość operową (choć żył jeszcze lat 40), osiągnął do
piero - zdaniem znawców przedmiotu - pełne zespolenie swego 
talentu i umiejętności. Jest to rzecz jakoby najbardziej przemy
ślana i dopracowana w szczegółach, słowem najdoskonalsza z tego, 
co Rossini stworzył dl sceny operowej. Nie jest to wszakże dzieło 
całkowicie wolne od w ad. Ci sami znawcy, którzy wynoszą na pie
destał walory muzyczne Tella, krytycznie oceniają jego libretto, 



RosslnJ 

cierpiące rzekomo na amor!ię akcji dramatycznej, co ma być właś
nie przyczyną rzadkiego pojawiania się opery w repertuarze ope
rowym. 

Nie będziemy się jednak zagłębiać w analizę porównawczą Cu
rulika sewilskiego i Wilhelma Tella, bo są to dzieła o odmiennym 
charakterze (opeTa buffa - opera seria) a zatem właściwie niepo
równywalne. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Cyrulik po
siada to, czego brakuje Tellow i : nerw dramatyczny. Ale to jest 
przecież zasługą nie tyle kompozytora, co librecisty, a ściślej nie 
jego samego, lecz autora nieznacznie tylko przerobionej komedii -
Beumarchais'go, który, nawiasem mówiąc, stworzył ją od razu 
z myślą o operze. Oznaczałoby to, że swój wielki sukces opera 
zawdzięcza bynajmniej nie Rossiniemu, ale talentowi tego znako
mitego francuskiego komediopisarza ... W takim wypadku Rosślni 
nie byłby wcale kompozytorem genialnym, a jedynie sprytnym, 
który umial sobie wybrać wlaśclwy temat. · 
Jednakże fródła do biografii Rossiniego nie mówią wcale, że to 

on sam dokonał tego wyboru, a nawet wręcz przeciwnie, zdają się 
wskazywać, że uczynił to librecista na wlasną rękę. Wiadomo tylko, 
że kompozytor wskazał dyrektorowi Teatra Argenttna w Rzymie, 
z którym związany był wówczas kontraktem, osobę librecisty, co 
nie jest bynajmniej równoznaczne ze wskazaniem tematu. Niektó
rzy biografowie Rossiniego utrzymują nawet, że libretto Cyrulika 
zostało kompozytorowi narzucone przez dyrekcję teatru. W każdym 
razie ta okoliczność służyła Rossiniemu jako usprawiedliwienie 
podjęcia pracy nad Cyrulikiem - wobec Paisiella, który 30 lat 
wcześniej skomponował byl operę według tej sa.mei komedii Beau-

Rosslnl-C!legant. Korykatura 
współczesna 

marchais'go, operę, która zresztą cieszyła się w owym czasiE' 
ogromną popularnością. 

Jeśli Rossini osobiście nie wybrał tematu, jeśli podsunął mu go 
dyrektor teatru albo szczęśliwy traf, Cyrulik jest dzieckiem przy
padku, które przy Innym zbiegu okoliczności mogłoby się wcale 
nie narodzić. A gdyby nie było Cyrulika, nie byłoby tak wielkiej 
sławy Rossiniego, albowiem - jak trafnie zauważył Stefan Kisie
lewski - Rossini to Cyrulik. Co z tego, że Wilhelm Tell jest dosko
nalszy pod względem muzycznym, skoro dzieło nie „sprawdza się" 
na scenie'! Opera nie jest przecież formą czysto muzyczną, ale 
muzyczno-sceniczną, dwuwymiarową, w której oba wymiary mają 
jednakowe znaczenie. 

To prawda, że język muzyczny Cyrulika jest językiem obiego
wym tamtej epoki, ale prawdą jest także i to, że Rossini posluguje 
się nim w sposób szczególny, tylko jemu właściwy, dzięki czemu 
nieraz już po paru usłyszanych taktach rozpoznajemy jego autor
stwo. A dzieje się tak dlatego, że kompozytor z tego obiegowego 
języka wybrał sobie pewną ilość zwrotów, z których przez powta
rzanie i przetwarzanie ułożył indywidualny dialekt. Była to praw
dopodobnie selekcja wyłącznie intuicyjna, bez aspiracji do orygi
nalności. Ale chociaż mimowolna i osiągnięta najprostszymi środ
kami, jest oryginalnością prawdziwą , nikt bowiem przed Rossinim 
nie pisał takiej muzyki jak oo. 

Jednym z ulubionych zwrotów autora Cyrulika jest powtarzanie 
tych samych dźwięków. Zastanawiające, że te wielokrotne zwykle 
powtórzenia (w finale I aktu dochodzi do repetycji jednego df.wię
ku 24 razy!) nie dają wrażenia statyczności, lecz przeciwnie -



Sceno 2 aktu I Cyrulika sewtLsklego. Rycina wsp6lc2esna 

wzmożonego ruchu. Drugim typowym dla Rossiniego zwrotem jest 
powtarzanie - dosJowne lub progresyjne - jednej figury rytmicz
nej albo melodycznej. Trzecim - powroty większych odcinków 
muzycznych, stosowane wszędzie tam, gdzie kompozytor pragnął 
zachować, symetrię formy. Te trzy rodzaje powtórzeń stanowią o 
jednolitości Cyrulika, a więc o stylu. Moinaby go nazwać repety
cyjnym, gdyby nie okoliczność, że składa się na niego jeszcze parę 
innych elementów, jak na przykład - stosowana przez Rossiniego 
takie w sposób swoisty - koloratura. Istnieją dwa jej rodzaje: 
duża i mola. Dużą, popisową, przyozdobił kompozytor zwłaszcza 
arie: mała, ozdobnikowa, jest wszędzie. 

Mówiąc o indywidualnym stylu Rossiniego trudno nie wymienić 
przynajmniej jeszcze jednej cechy: regularnie pulsującego, jakby 
wybijanego na perkusji akompaniamentu. Kto wie, czy właśnie 
tu nie kryje się główna tajemnica niewyczerpanej żywotności C11-
TUtika? 

Żywotność i konwencjonalizm! Dwie cechy bardzo rzadko wystę
pujące razem, jako że zbyt wielkle przywiązanie jakiegoś twórcy 
do konwencji jednej epoki oznacza zwykle jego odejście wraz z tą 
epoką w historyczną niepamięć. Taką naturalnlł śmiercią umarło 

wiele oper Rossiniego (skomponował ich w sumie 39), nie umarł 
jednak Cyrulik, może dzięki owej radosnej żYWiolowości, którą 

24-letni, pełen temperamentu Włoch zaszczepił swoje dzieło. Tema
tu nie wybierał wprawdzie sam, ale po otrzymaniu tekstu libretta 
ochoczo zabrał się do pracy ! ukończył operę niewiarygodnie szyb
ko, bo w ci"gu około trzech tygodni•>. Są na to dokumenty histo-

Sceno z aktu 11 Cyrul!kn sewl!sk ie 110 . Rycino wsp61czcsno 

ryczne, ale gdyby ich nawet nie byJo, owa radosna żywiołowość 
i tak dałaby o sobie znać, gdyż bije ona wprost z kart partytury. 
Jest to nastrój niezwykle - jeśli się tak można wyrazić - za
raźliwy. Ogarnia on widza czy sluchacza po paru taktach uwertury 
i nie opuszcza do końca opery. Nasza czujność intelektualna zo
staje osłabiona, świadomość niejako wyłączona z działania na rzecz 
zmysłowej podświadomości. Chłoniemy tę muzykę bardziej ciałem 
niż umyslem i !akt, że tak się to dzieje, świadczy być moi.łl o j:::~ 

genialności , a napewno o jej olbrzymiej sugestywności. Kompozy
tor znalazł tu najwidoczniej (prawdopodobnie wcale nie szukając.) 
najkrótszą, chciałoby się powiedzieć telegraficzną drogę porozu
mienia pomiędzy sobą a odbiorcą. 

Cyrulika można nazwać operowym przebojem. To go tylko od 
przeboju różni, ie się nie starzeje. Upodabniają go natomiast do 
przeboju : prostota budowy, łatwa przyswajalność L. niedoskona
łość. Ta ostatnia wyraża się m.in. w tym, że są w partyturze C11ru
lika miejsca, które można by opracować lepiej. Uwertura byłaby 
niewątpliwie bo2atsza, gdyby kompozytor - zgodnie z zasadą for
my sonetowej - poprzedził repryzę g!ównych tematów ich prze
tworzeniem. Konwencjonalna melodia kancony, jaką Almaviva 
śpiewa pod balkonem Rozyny, nasuwa podejrzenie, że i uczucia 
śpiewającego są konwencjonalne; nie jest to zgodne z rzeczywis
tością sztuki, ponieważ jedyną rzeczą nieudawaną jest tu miłość 
Almavivy. Obszerny rozmiarami tercet Rozyny , Figara i Almavivy 
z II aktu zatrzymuje akcję akurat w momencie, gdy sytuacja dra
matyczna wymaga szybkiego działania . W Cyruli ku nie ma też śla-



Totl dal Monte w rol! Rozyny Adelino Palt! w roll Rozyny (1888) 

dów stosowanej już wcześniej w literaturz operowej charakterys
tyki muzycznej postaci, a tym bardziej nieznanych jeszcze w owym 
czasie aluzji do miejsca akcji. Z muzyki tej nie podobna wniosko
wać że rzecz się dzieje w Sewilli : operę zakończył Rossini nie w 
jaki~ś rytmie hiszpańskim , lecz w rytmie poloneza. Nawiasem mó
wiąc, wywołało to rozmaite domysły u naszych rodaków, paraj~cych 
się badaniem jego twórczości. Jedni uważali to za gest sympatll wo
bec Polski (Rossini był znany ze swego polonofilstwa); inni, że jest 
to kolejny ukłon kompozytora w stronę konwencji, pisanie polo
nezów było bowiem wówczas powszechną modą. A może Rossini 
zamierzał rzeczywiście zakończyć tę rozgrywającą się na półwyspie 
iberyjskim operę w rytmie hiszpańskim. a wyszedl mu z tego po
lonez? Trudno taką interpretację wykluczyć, skoro kompozytor -
jak sam to wielokrotnie przyznał -robił wiele rzeczy instynktow
nie. Zaś rytm poloneza i rytmy niektórych tańców hiszpańskich są 
do siebie podobne. 

To prawda, że Cyrulik zawiera parę numerów nie całkiem uda
nych, które nie pozwalają uznać tej opery w całości za arcydzieło. 
Ale zawiera też parę numerów prawdziwie mistrzowskich, których 

Cyrulik aewflslo w Lo ' coll. Marln r allos (Rozyna), Tito Gobbl (Figaro) 

doskonalośc pozostała do tej pory nieprześcigniona . Do takich na
leży m.in. Aria o plotce, w której Rossini osiągnął idealne zespo
lenie toku muzycznego z treśdą tekstu słownego. 

To prawda, że kompozytor nie stosuje charakterystyki postaci 
scenicznych i nie maluje nastrojów, ale jest za to mistrzem mu
zycznego aforyzmu, osiąga jącym ten sam cel przy pomocy krótkie
go motywu, drobnego ornamentu albo jakiejś powtarzanej figury 
dźwiękowej. W ten bardzo pr sty sposób określa Rossini zarówno 
osoby, jak i sytuacje. I okazu je ię, że to całkowicie wystarcza. 
Szybkie fig ury obiegnikowe kawatiny Figara z I aktu świetnie 

charakteryzują naturę cyrulik:i, stale biegającego - we wlasnym 
interesie - wokół udzych spraw. Burzę robi Rossini najprościej 

jak sobie można wyobrazić, bo przy pomocy tremola na dwóch 
sąsiadujących ze sobą dźwiękach, zaś w s1.:enie wtargnięcia rzeko
mego oficera do domu Don Bartola osiąga właściwy efekt nie tyle 
nawet przy pomocy dźwięków, co przy pomocy pauz, naśladujących 

znakomici pija kie łapanie ddechu. Łatwo jest nudzić ale trudno 
to robi ć z wdzięk i m ; na początku Il k tu. w sc nie powitania 
przebranego za nauczyciela muzyki Alma\'ivy z on Bartolem, 



C11rulfk sewllskł na scenie 
opery w Hamburgu 
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Fiodor zalapin w roll Don 
Bazylia 

Cymllk 1ewtl1kl w Metropolitan Opera (1965-66). Rerl Grlst (Rozyna), Ce
sare Vallettl (Almavtua) 
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kompozytor osiąga i to poprzez uporczywe powtarzanie jednej fi
gury ozdobnikowej, przypomi nającej gdakanie kury. 

To prawda, że autor Cyrulika był raczej improwizatorem mz 
konstruktorem, mimo to wykazał tu przecież kilka razy mistrzow
skie opanowanie formy i to n ie tylko te j mniejszej, ariowej, ale 
i tej większej - jak świadczy finał I aktu, gdzie z szeregu kon
trastujących ze sobą odcinków muzycznych i wielu tematów, roz
pisanych na sześciu solistów, trzygłosowy chór męski i orkiestrę -
zbudował integralną caloś~. 

I 
I 

Prawdą jest wreszcie i to, że do napisania Cyrulika nie pchn la 
Rossiniego jakaś nieprzeparta siła czy też bliżej nieokreślon nat, 
chnienie, ale skłoniły go do tego zewnętrzne okoliczności i że two
rzy ł tę partyturę skrępowany rozlicznymi ograniczeniami i przy
naglany terminem. Ale to właśnie jest może największym dowo
dem skali jego talentu. Bo tylko geniusz w warunkach tak ogra
niczonej swobody potrali stworzyć tak wYśmienlte dzielo. 

Tadeusz Kaczyński 

•) Wlaroslaw Sandel wski (.Rossini PWM 1968) pr2!jmuj , ~ praca nad 
oper11 trwała ok. 25 dni, wioski biograf Rossiniego, G. Rediclottl - 20 lub 
19, natomiast sam Rossini podał raz liczbę lJ dni, uiś Innym razem 12, nie 
licząc prawdopodobnie czasu poświęconego na Instrumentację.-



otężny władca mógłby może zmusić Rossiniego 
do napisania drugiego , Wilhelma T li ", ale za

p wne nie udałoby mu się zmusić go do napisania 
dru iego „Cyrulika". 

Daniel uber 

Ro ini cz nil na mnie rażenie pierwszego czło
wieka naprawdę wielkiego i godnego szacunku, 
jakiego doty hczas napotkałem w świecie sztuki. 

Ki hard Wagner 

Po 'mierci Napoleona znalazł ię drugi człowiek, 
o którym ó •i ię o zie · w Moskwie i eapolu, 

w Londynie i Wiedniu, w Paryżu i Kaiku ie. 
ranie mi sł w ego czlowie są granice c ili-

zacji, a ma on zaledwie trzydzieści dwa lata. 

tendhal 

Józef Hmishi 

„CYRULIK SEWILSKI" 
OD KLĘSKI DO TRIUMFÓW 
I PIĘKNYCH TRADYCJI 

NA WARSZ AWSKIEJ SCENIE 
Nikt chyba z widzów obecnych na przedstawieniu operowym 

w rzymskim Teatra Argentina dnia 20 lutego 1816 roku nie przy
puszczał, że nowa opera młodego, dwadzieścia cztery lata podów
czas liczącego kompozytora, która tego właśnie wieczoru doznała 

sromoLnej k lęski, wejdzie z czasem w triumfie na sceny wszystkich 
dosłownie teatrów operowych świata i zostanie uznana za naj 
świetniejsze, obok Mozartowskiego Wesela Figara, arcydzieło w 
dziedzinie opery komicznej. Tak się jednak stalo. Prapremiera C11-
rulika sewilskiego - bo o nim tu mowa - była jednym pasmem 
niepowodzeń . Pófniej dopiero wyszło na jaw, iż wszy tkie przykre 
wypadki były wynikiem spisku ukartowanego przez reakcyjne sfery 
spoleczeńslwa, oburzone na kompozytora, który śmiał w owych 
czasach - w niecały rok po Kongresie Wiedeńskim będącym dla 
tych sfer największym triumfem - użyć za libretto dzieła rewo
lucyjnego pisarza - Beaumarchais'go. Prawdopodobnie współdzia
łali w owym spisku i muzycy , zazdrośni o talent i ro nącą sław<; 
mlodego kompozytora. 
Radość wrogów Rossiniego trwała jednak nader krótko. Już na 

drugi dzień oklaskom nic było końca, trzeciego wieczoru zaś roz 
entuzjazmowany tlum udał się pod dom kompozytora (który prze
zornie udawał chorego) i urządził mu huczną owację. Od tamtej 
pory nieprzerwane powodzenie towarzyszy operze Rossiniego po 
dziś dzień, a gdyby zaszla potrzeba sporządzenia listy najświetniej-
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Allsz pl rwsiego przedstawienia Cyrulika sewfL!l<tego na otwarcie Teatru 
Wielkiego w dniu Zł lutego 1833 r. 

J . • 

/ 

Franciszek Freszel w roli Figura J'. H . Dyllńskl w roll Bartola (1898) 

szych i najpopularniejszych dzieł muzyki operowej, to z pewnoś
cią na jednym z pierwszych miejsc znależć by się musiał Cyru
lik sewilski. 
Niedługo też stosunkowo zawitał Cyrulik sewilski do Warszawy. 

Warto przy tej okazji nadmienić , iż nie była to bynajmniej pier
wsza opera Rossiniego, jaką wystawiono na warszawskiej scenie 
operowej (jeszcze wówczas w Teatrze Narodowym). Główna w tym 
zasługa energii i rzutkości jednego z najlepszych dyrektorów, ja
kich miała Opera Warszawska na przestrzeni długich swoich dzie
jów - Karola Kurpińskiego. Podróżując po Europie wylawiał on 
najwartościowsze operowe nowości i szybko wprowadzał je do pla
nów swojego teatru, Rossiniego zaś szczególną darzył admiracją, 

graniczącą niemal z uwielbieniem (co zresztą nietrudno dostrzec 
i w twórczości samego Kurpińskiego). Tak wlęc już w roku 1818, 
zaledwie w dwa lata po premierze Cyrulika - a był to okres, kie
dy mlody Rossini wkraczał dopiero na drogę międzynarodowej 

sławy i zaszczytów - wszedł na scenę warszawskiego Teatru Na
rodowego Tankred; w rok później - Włoszka w AlQierze, po niej 
Szczęśliwe oszukanie, Turek we Włoszech i Sroka zlodziejka. Cy
rulik sewil.ski zaś wystawiony został w Warszawie 23 października 
1825 roku jako szóste już z rzędu dz:ieło włoskiego mistrza. 



Tableau pamlątkowe w 50 rocznl cę otwarcia Teatru Wielkiego 

Autorem pierwszego polskiego przekładu libretta był sam Woj 
ciech Bogusławski. Na premierowym przedstawieniu partię Rozyny 
kreowała wielkiej miary śpi-,waczka Katarzyna Aszpergerowa, par
tię Bartela - znakomity bas-buffo Antorli Szczurowski. W pozo
stałych rolach wystąpili : J ózef Polkowski - Figaro, Żyliński -
hrabia Almaviva oraz Józef Zdanowicz - Don Bazylio. 

Cyrulika sewilskiego dano również na uroczyste otwarcie nowo 
zbudowanego Teatru Wielkiego dnia 24 lutego 1833 roku. Nieco 
wcześniej, bo 20 września 1832 roku w tejże operze zadebiutował 
rolą Almavivy młody tenor Julian Dobrski, który z czasem prze
szedł do historii jako jeden z największych polskich śpiewaków, 
pamiętny pierwszy Jontek w HaU:e i Stefan w Strasznym dwo
rze. 

Przez wiele, wiele lat utrzymywał się Cyrulik w stałym repertu
arze warszawskiego Teatru Wielkiego. Uważając go nie bez racji za 
najświetniejsze dzieło Rossiniego, uroczystym przedstawieniem tej 
właśnie opery uczczono 22 listopada 1868 roku pamięć wielkiego 
kompozytora, gdy nadeszła z Paryża wieść o jego śmierci. Że zaś 
okazja była bądź co bądź :żałobna, a opera - jak wiadomo - ko
miczna, dopełniono tedy program wieczora trzema fragmentami 
oratorium Stabat Mater. 

Janina Ada Sari w roll Rozyny 

Także i w nowym stuleciu nie schodziło arcydzieło Rossiniego 
z afisza Opery Warszawskiej. Upamiętniło się tu ro.in. przedsta
wienie w dniu 22 lutego 1922, kiedy to wobec strajku zespolu chó
ralnego rolę oddziału wojskowego wzięli na siebie znakomici so
liści Opery - Ignacy Dygas, Stanisław Gruszczyński, Maurycy Ja
nowski i Marian Paiewicz-Golejewski. „Taka warta - duźo war
ta" - mówił Bogucki grający wówczas rolę Bartola. 

Rok 1925 przynosi nową inscenizację Cyrutika sewilskiego (re
żyserował Adolf Popławski). 23 lutego 1933 roku Teatr Wielki ob
chodząc uroczyście 100-lecie swego istnienia, znowu wystawia w 
nowej szacie dziele Rossiniego, które ongiś inaugurowało działal
ność tego Teatru. Retyserię powierzono teraz Aleksandrowi Zelwe
rowiczowi , scenografia była dziełem niezapomnianego Wincentego 
Drabika, za pulpitem dyrygenckim zaś stał Tadeusz Mazurkie
wicz. 

19 maja 1939 roku oglądała Warszawa ostatnie przed wybuchem 
wojny przedstawienie Cyrulika . Ale gdy tylko umilkły działa 

i skromniutka na razie Opera Warszawska podjęła na nowo dzia
łalność w zrujnowanej straszliwie stolicy, to drugą jej premierą, 
zrealizowaną w zimie 1946 roku na małej scence przy ulicy Mar
szałkowskiej był znowu Cyrulik sewilski. Później mieliśmy jeszcze 



Grupa wykonawców CvruHka sewilskiego w Teatrze Wielkim, rok 1931. 
W środku: Ado Sari jako Rozyna, Walerian Blerdlajew 

jedną inscenizację w większym j uż gmachu Romy, teraz zaś po
wraca urocza opera Rossiniego na scenę Teatru Wielk iego. 

A iluż to wspaniałych śpiewaków oglądała Warszawa w Cyruliku 
sewilskim na przestrzeni tych dawnych lat! W samej tylko partii 
Rozyny błyszczała na scenie Teatru Wielkiego Istna plejada naj
świetniejszych gwiazd: Desiree Artot, Barbara Marchisio, Sigrid 
Arnoldson, Luisa Tetrazzini, Józefina Huguet Maria Barrlentos, 
fenomenalna Maria Galvany, Elvira de Hidalgo czy Mercedes Ca 
psir, oraz nie ustępujące im zgoła znakomite Polki, jak Marcelina 
Sembrich-Kocbańska, Bronisława Dowiakowska, Janina Korole
wicz, czy w nowszych czasach - Ada Sari, Julia Mechówna i Ewa 
Bandrowska-Turska. 

W roli Almavivy występowali tacy mistrzowie, jak wspomniany 
już Dobrski, pófnlej Daniel Fllleborn i Aleksander Myszuga, a w 
naszym stuleciu Henryk Drzewiecki i Adam Dobosz, z gości zaś 

mJn. Angelo Massini Aleksandro Bonci, Giuseppe Anselmi, Um
berto Macnez. Wśród najświetniejszych odtwórców partii tytułowej 
nie zabrakło nawet króla barytonów - Battistiniego, a obok nie 
go - Antonio Magini-Colletti, Benvenuto Franci, Carlo Galeffi 
i Titta Ruf!o oraz Józef Chodakowski, Wiktor Grąbczewski, Wa-
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Cyrulik sewilski w T e a t rze Wielkim w Warszawie, rok 1933. Od lewej : Zo
fi a :2:m!gr6d-Fedyc zk o ws k a (Rozyn ), Adam Dobosz (Almovlva), August 

WJ ·nlewskl (Figaro), Ada Le nc zewska (Berta), Boleslaw Bolko (Bartolo), 
Zygmunt Mossoczy (B, zyl!o) 

CyTulik sewtLsk l w Operze Warszawskiej, r ok 1957. Od lewej: Janina Stano 
(Rozyna), Merla n Woin icz.ko (Figaro), Halina S tecka (Berta), Kazimierz 

Pore da (Bazylio) 



cJaw Brzcziilski i Jerzy Czaplicki. Jako Don Bazylia oklaskiwano 
Aristodemo Sillicha, wielkiego Adama Didura, Adama Ostrow
skiego, Zygmunta Mossoczego ... aż do Bernarda Ładysza. Sam kwiat 
polskiej - i nie tylko polskiej - sztuki śpiewaczej! 

DJugie i piękne są tradycje Cyrulika sewi lskiego na warszawskiej 
scenie. Obyśmy mogli i dziś godnie je kontynuować. 

Józef Kański 

• 



Wenecja, 3 marca 1821 r . 

Do Panów Komisarzy Sze fów. 

Zostal zasygnalizowany, jako silnie przesiąknięty zasada

mi rewolucyjnymi, slynny kompozytor Rossini, przebywa

jący obecnie w Neapolu . Informuję o tym bezzwłocznie 

Pana Komisarza Sze fa, polecając mu, aby w stosunku do 

wymienionego nie tylko zarządził jak najściślejszą obser

wację, lecz również, aby zwrócil jak najbaczniejszą uwagę 

na kontakty, które mógłby nawiązać Rossini dla okazania 

swego rewolucyjnego zapalu. O w szystk im godnym uwagi 

zechce mi Pan następnie zlożyć szybk i i wyczerpujący mel

dunek. (- ) Kubeck 

(G. Radiciotti : Gioacchino Rossini ) 



Pierre Augu lin Caron de Beaumarchais 

UMIARKOWANY LIST O UPADKU 
I KRYTYCE CYRULIKA SEWILSKIEGO 

Dostojny Panie! 

(Fragmenty) 

Au.toT, skromnie ubTan11 i zgięty w pas, przed
.stawia swq sztukę czyteln i kowi. 

Mam zaszczyt przedłożyć nowe dzieło własnego chowu. Życzę 
sobie trafić u ciebie na jeden z tych szczęśliwych momentów w 
którym wolny od trosk, zadowolony ze zdro\\ria, Interesów, 'ko
chanki, obiadu, żol<!dka, mógłbyś znależć chwilę przyjemności w 
lekturze Cyrulika; trzeba bowiem wszystkich tych okoliczności , 
aby czytelnik stal się pobłażliwy i podatny do zabawienia. 

Ale jeśli wypadek jaki zamącił ci zdrowie, jeśli stanowisk o two-. 
je jest zachwiane, luba sprzeniewierzy ła się przysięgom, obiad był 
lichy lub trawienie uciążliwe, ach! zostaw Cyrulika; nie chwila 
po temu : zbadaj stan swoich rozchodów, przestudiuj memoriał 
adwersarza, odczytaj wiarołomny bilecik przychwycony u Różyczki 
lub też przeczytaj arcydzieła Tissota o wstrzemięźliwości i oddaj 
się politycznym, ekonomicznym, dietetycznym, fllozofi znym lub 
moralnym refleksjom. 

Albo jeżeli stan twój jest tego rodzaju , iż trzeba ci koniecznie 
szukać zapomnienia, zanurz się w berżerkę, otwórz dzien nik za
łożony w Bouillon z encyklopedią, aprobatą l przywilejem, 
i zdrzemni j się smacznie godzinkę lub dwie. 
Jakiż urok mógłby mieć utwór na wskroś lekki wśród najczar

niejszych waporów? I co cię, w istocie, obchodzi, czy cyrulik Figaro 
zadnvil sobie na potęgę z lekarza Bartolo, ułatwiając rywalowi 
zdmuchnii;>cie mu kochanki? Niełatwo bawimy się cudzą wesołoś
cią. kiedy sami mamy powód do zgryzoty. 

I cóż cię również obchodzi. że ten hiszpański cyrulik, przybyw
szy do Paryża, spotka! się z różnymi utrapieniami i że zapory sta
' iane jego talentom pobudziły imaginację autora do wybryków? 
Człowiek interesuje się sprawami drugich jedynie wówczas, kie
dy jest spokojny o własne. 

Ale może wszystko jest u ciebie w porzadku? Masz, jak prag
niesz, żołądek z że laza, kucharza-artystę , wierną kochankę i nie
zmącony spokój? Ach, w takim razie pomówmy z sobą, proszę: 
użycz audiendi memu Cyrulikowi. 

„ * 

(„.) Tacy są ludzie : powiodło ci s i ę, przyjmują cię, obnoszą, 
pieszczą, szczycą się tobą; ale strzeż się potknąć: za najmniejszym 
złym stąpnięciem, „o, moi przyjaciele! pamiętajcie, że nie ma przy
jaciól !" 

I oto właśnie, co si ę nam zdarzyło, nazajutrz po najsm ut niej
szym z wieczorów. Mogliście oglądać, jak wątli pr zyjaciele Cyru
Wca rozproszyli się, skryli twarz lub uciekli. Kobiety, zawsze tak 
śmiałe, gdy chodzi o protegowanie kogoś , zawinęły się w kapturki 
po sam nosek i spuściły zawstydzone oczy ; mężczyźni biegali od 
loży do loży, kajając się z pochlebnych sądów głoszonych wprzód 
o mej sztuce i zgani ając na przeklęty sposób czytania fałszywą 
przyjemność, którą w niej zoależli . Słowem, zupeJna dezercja, 
obraz wprost rozpaczliwy. 

Jedni zerkali na lewo, czując, że przechodzę po prawej, i uda
wall, że mnie nie widzą : och, bogowie! D rudzy, odważniejsi, ale 
baczl!c dobr ze, czy ich nikt nie widzJ, cillgnęli mnie do kąta 
mówiąc: „Dalibóg, jakim cudem zdołałeś nas tak omamić ? Trzeba 
bowiem przyznać kochasiu, sztuka jest płaska do ostateczności. 

- Niestety, panowie, czytałem, doprawdy, mą pl askość równie 
płasko, jak j ą nap isałem; ale w imię dobroci, z jaką odzywacie się 
do mnie jeszcze po mej katastrofie, i dla honoru waszego dzisiej
szego sądu nie pozwólcie, aby sztuka miała wrócić jeszcze kiedy 
na scenę: gdyby, nieszczęśc iem, zagr ano j ą tak, jak ją czy tałem , 
jeszcze r az może wyprow adzono by was w pole. Mielibyście do 
mnie p retensje, że nie wiecie, kiedy mieliście rację, a kiedy nie ; 
od czego niech was Bóg broni!" 

Nie uwierzono mi; pozwolono sztukę zagrać na nowo i oto na
gle stałem się prorokiem w ojczyfnie. Biedny Figar o, osmagany 
przez klikę I niem al pogrzebany w piątek , n ie uczynił jak Ka n
dyd; wziął się w kupę i oto mój bohater podniósł się w niedzielę 
z martwych, z siłą, której surowość wielkiego postu i znużenie 
siedem nastoma publiczny mi występami nie zdołały jeszcze osłabić. 
Ale kto wie, jak długo to potr wa? Nie przysięgałbym wręcz, czy 
wspomnl k to o mej sztuce za jakle pięć lub sześć wieków, tak nasz 
naród jest lekki i niestały! 

Przelożyl Tadeusz Żeleński-Boy 



BAZYLIO: 

Oszczerstwo, doktorze? Nie wiesz chyba, co lekceważysz: widzia

łem najzacniejszych ludzi bliskich zguby pod tym br zemien iem. 

Wierz mi pan, nie ma tak płaskiej zlośliwości, takiej ohydy, tak 

niedorzecznej b~ni, które j by, dobrze wziąwszy się do rzeczy n ie 

udało się wmówić mieszkańcom stolicy; a mamy tu do tego ludzi 

wprost genialnych!.. . Zrazu lekki szmerek musk~ ziemię niby 

jaskółka przed buną, pianis. imo; szemrze, , miga i pomykając sieje 

Ułtrute strzały . Jedne, drugie us ta podejmują go i piano, piano sączą 

mistern ie w uszy. Zło j uż poczęte : k iełkuje, pełza, wędruje i rinfo

rzando z ust do ust idzie, sam diabeł wie dokąd: następnie, nagle, 

nie wiadomo skąd , widzisz potwarz . jak podnosi się, pręży, świszci.e, 

wzdyma się, rośn ie w mgnieniu oka. Rzu a się, rozwi ja loly, wi

ruje, ogarnia, rwie, bucha, grzmi i zmienia s ię, d2.lęki niebu, w po

wszechny krzyk, w crescendo publiczne, chorus powsze hny nie

nawiści i potępienia . Kiż diabe ł oparłby się temu? 

Beaumarchais - C11rullk rewll&Jd 
Fragment sceny VIII aktu dr ugiego 
Przeloty! Tadeusz Żeleński-Boy 

WAŻNIEJSZE DZIEŁA OPEROWE 
GIOACCHINA ROSSINIEGO 

W EK SEL MAŁŻEŃSKI (La cambiale di matrimonio, li
bretto: G. Rossi) - farsa, 1810 

DEMETRIUSZ I POLIBIUSZ (Demetrio e Polibio, libret
to: V. Vigano-Mombelli) - opera poważna, 1812 

TANKRED W SYRAKUZACH (Tancredi in Siracusa, li
bretto: G. Rossi) - opera poważna, 1813 

WŁOSZKA W ALGIERZE (Italiana in A lgieri, libretto: 
A. Anelli) - opera komiczna, 1813 

ELŻBIETA, KRóWW A A NGL II (Elisabetta, regina d'In
ghilt erra, libr et to: O. Tottola) - opera poważna, 1815 

CYRULIK SEWILS K I (Il barbiere di Sivigl?a , libretto: 
C. Sterbini wg Beaumarchais' go) - opera komiczna , 
1816 

OTELLO (libretto: de Berio) - opera poważna, 1816 

K OPCIUSZEK (La Cenerentola , libretto: G. Ferret ti) -
opera komiczna, 1817 

S ROKA ZŁODZIEJ (La gazza ladra, libretto: Gherardi
ni) - opera komiczna, 1817 

ARMIDA libretto: Schmidt) - opera poważna , 1817 

MAHOMET II (Maometto Secondo, libretto: de Ventigna
no) - opera poważna, 1820 

S EMIR AMID A (libretto: G. Rossi) - opera poważna, 1823 

MOJŻESZ (Moise, libretto: Balocchi i J ouy) - opera po
ważna, 1827 

WILHELM TELL (Guillaume T ell, libretto: Jouy i Bis wg 
Schillera) - opera poważna, 1829 



TRESC OPERY 

AKT I 

Odsłona 1 

O świcie przed domem doktora Bartola pojawia się grupa mu
zykantów; przy ich wtórze hrabia Almaviva śpiewa miłosną se
renadę (kawatina Ecco ridente il cielo) pod oknami Rozyny, wy
chowanicy starego doktora, która podbiła całkowicie jego serce. 
Rozyna jednak nie pojawia się w oknie. Strapiony hrabia, odpra
wiwszy muzykantów, sam również zamierza się oddalić, lecz oto 
szczęśliwy los zsyła mu nieoczekiwanie sojusznika w osobie spryt
nego, wszędobylskiego cyrulika, Figara (kawatina Largo al facto
tu.m); Almaviva poznaje w nim swego dawniejszego sługę. Za radą 
Figar a hrabia (który na czas pobytu w Sewilli przybrał imię !..In
dora) raz jeszcze zaczyna śpiewać pod oknem Rozyny (kancona 
Se il mio nome) - i tym razem udaje mu się zamienić z dziewczy
n ą kilka słów. Niestety, Rozyna, sp łoszona jakimś hałasem we
wnątrz domu, szybko zatrzaskuje okno, przedtem jednak zdąiyla 
upuścić mały liśc ik. Hrabia i Figaro dowiadują się, iż trzeba dzia
łać bar dzo szybko, bowiem stary doktor Bartolo sam nosi się z za
miarem poślubienia Rozyny i dlatego ukrywa ją zazdrośnie przed 
światem. Sprytny Figaro poddaje myśl, aby Almaviva przebrał się 
za żołnierza z przybywającego właśnie do Sewilli pułku i starał 
się uzyskać kwaterę w domu doktora. Obydwaj cłeSZf\ się jui 
z góry powodzeniem swego planu (duet All'idea di quel rn.etallo). 

Odsłon a 2 

Młodzieniec noszący imię Lindora wzbudzi! uczucie w sercu Ro
zyny (kawatina Una voce poco fa); chciałaby poi.nać go bliżej , co 
nie jest wcale łatwe wobec podejrzliwości Bartola. Pisze więc list 
do Lindora, a us łużny Figaro, który z racji swojego zawodu cyru
lika ma wolny wstęp do domu doktora, podejmuje się doręczyć go 
młodzieńcowi, zapewniając zarazem Rozynę o mHości Llndora ku 
niej (duet Dunque io son). Lecz Bartolo coś podejrzewa - wie, że 

hrabia Al maviva przybył do Sewilli, wie, że Rozyna wpadła mu 
w oko. Prosi więc o radę nauczyciela muzyki, Don Bazylia, chci
wego i przekupnego intryganta, który we wspa!lialej ari~ (La ca
iunnia e un v enticello) daje wyraz przekonaniu, Iż na3lepszyml 
w tym wypadku środkami są plotka i obmowa . przy pomocy któ 
rych można całkowicie pogrąiyć niewygodnego intruza. 

Pojawia się Almavlva, przebrany zgodnie z radą Figara za ka
walerzystę, i żąda kwatery w domu doktora (finał Ehi di casa!) . 
U dając pijanego, lekceważy przedstawione mu przez doktora za
świadczenie zwalniające go od obowiązku udzielania kwatery i naj
wyraźniej daje do poznania, iż gotów jest nawet siłą i zbrojnie 
przeprowadzić swoją wolę. 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 wyjawia po cichu oficerowi swoje 
nazwisko i tytuł, przedstawiciele prawa wycofują się pośpiesznie. 
oddając mu honory - ku zdumieniu Bartola. 

AKT II 

Almaviva nie zdoła! jednak zakwaterować się w mieszkaniu 
doktora. Próbuje więc szczęścia ponownie, tym razem udając 
ucznia Don Bazylia imieniem AJonzo, który w zastępstwie chorego 
rzekomo mistrza ma udzielić Rozynie lekcji śpiewu. Podstęp udaje 
się. Młodzi zdążyli już zamienić parę czulych slów, gdy nagle zja
wia się sam Don Bazylio. Sytuację ratuje Figaro, który właśnie 
przybył, by ogolić Bartola; wraz z Rozyną i Almavivą wma:-via ~n 
w Bazylia, iż jest ciężko chory i powinien co prędzej polozyć s1ę 
do łóżka. Po jego odejściu Figaro zaczyna wreszcie golić Bartola, 
zaś Rozyna i rzekomy Alonzo wracają do przerwanej lekcji. Jed
nak wśród czułych słów zapominają o ostrożności, toteż Bartolo 
wkrótce orientuje się w sytuacji. Wściekły, wygania Almavivę i cy
rulika z domu. Rozynę zamyka na klucz w pokoju, sam zaś śpie
szy po notariusza, aby tego samego jeszcze dnia wziąć z nią ślub 
i w ten sposób zażegnać raz na zawsze wszelkie niebezpieczeństwa 
ze strony Almavivy. 



Tymczasem wybucha burza. W potokach deszczu pojaw1aJą się 
przed domem doktora Figaro i Almaviva i po drabinie przez bal
kon wchodzą do wnętrza, aby uprowadzić Rozynę. Ta początkowo 
wzbrania się, Bartolo bowiem ostrzegł ją, iż mlodzieniec imieniem 
Lindor wcale jej nie kocha i jest tylko narzędziem w ręku hrabie
go Almavivy. Wnet jednak wyjaśnia się, iż Lindor i Almavlva to 
jedna i ta sarna osoba. Kiedy wreszcie cala trójka decyduje się 
uciekać, okazuje się, że chytry Bartolo zdążył w tym czasie sprząt
nąć drabinę, zaś do mi szkania wkracza zaproszony przezeń w cha
rakterze świadka Don Bazylio wraz z notar iuszem. Obrotny Figa
ro oświadcza jednak notariuszowi, iż wezwano go tu po to właśnie, 
by połączył węzłem małżeńskim Rozynę z Almavivą, zaś skuszony 
brzęczącą saki wką Don Bazylio skład obok Figar swój podpis 
jako świadek. Bartolo przybywa za późno - kontrakt ślubny zo
stał już podpisany. 

SUJET DE L'OPERA • 

ACTE I 

1-er Tab 1 e au 

A l'aube, un groupe de musiciens arrive devant la maison du 
docteur Bartbolo; avec leur accompagn ement, le comte Almaviva 
chante une serenade d'amour (cavatine Ecco ridente il cielo) sous 
la fenette de Rosin , pupille du vieux docteur, et qui a conquis 
son coeur . Cependant , Rosine n 'apparait pas a la fenetre. Le comte 
navre congedie !es musiciens et il veut s'eloigner, lorsque le sort 
favorable lui envoie un allie inattendu dans la personne du barbier 
Figaro (cavat ine Largo al factotum ' t actotum habile et ruse, plein 
d'expedients, an ien serviteur d'Almaviva . Suivant le conseil de 
Figaro, le comte, qui pour le temps de son sejour a Seville, a pris 
le nom de Lindor , recommence a chanter sous la tenetre de Rosine 
(canzone Se il mio nome) et cette fois il arrive a echanger quel
ques mots avec la jeune !ille. Helas, Rosine effarouchee par un 
bruit a !'interieur de la maison, !erme vite la fenetr , non sans 
avoir laisse tomber un petit billet. Le omte et Figaro apprennent 
qu'il faut agir en vitesse, car le vieux docteur a le dessein d'epou
ser lui- meme Rosine et il la garde jalousement enfermee a la 
maison. Le ruse Figaro suggere Almaviva de se degulser en soł
dat d'un regiment qui vient d'arriver a Seville, et de se presen ter 
a la maison du docteur avec un blllet de logemen t. Tous les deux, 
ils se rejouissent a l'ldee de la r eussite de leur plan (duo AU'fdea 
di que l metallo). 

2-me T able a u 

Le jeune homme portant le nom de Llndor a fait battre le 
coeur de Rosine (cavatine Una voce poco fa); elle voudrait en 
faire plus ample connalssance, ce qui n'est guere fatlle vu la me
fiance de Bartholo. Aussi ecrit- elle une lettre a Lin<ior, que le 
serviable Figaro, ayant ses entrees a la ·maison du docteur en sa 



qualite de barbier, se charge de faire parvenir au jeune homme, 
tout en assurant Rosine de l'amour de Lindor (due Dunąue io son). 
Bartholo cependant soup~onne quelque chose: il sait que le comte 
Almaviva est arrive a Seville, et qu'il a remarque Rosine. n de
mande conseil au maitre de musique Don Basilio, intrigaot cupide 
et venal, qui dans un air superbe (La calun nia e un venticollo) 
confesse sa conviction que la calomnie est l'arme la plus sl1re pour 
confondre et perdre l'intrus incommode. 

Almaviva apparait sous le deguisement de cavalier, selon Je 
conseil de Figaro, et il presente un blllet de logement a la maison 
du docteur (finale Ehi di casa!). Jouant un bomme ivre, il e moque 
de l'exemption de cantonnement que luł presente le docteur, et 
par son comportement il laisse voir qu'il entend faire a sa gu!se. 
Leur dispute burlesque degenere en tapage qui provoque un 
attroupement de badauds devant la maison. Enfin une patrouille 
militaire arrive pour arri!ter l'auteur du desordre, mais lorsqu' 
Almaviva a decline a l'oreille de l'officier son nom et son titre, les 
representants du droit se retirent au plus vite en luf rendant les 
honneurs militaires, au grand ebahissement de Bartholo. 

• 
ACTE II 

Cependant, Almaviva n'a pas reussi a s"introduire dans la maison 
du docteur. Il tente la chance encore une fois, eeguise en eleve de 
Don Ba sili o du nom d' Alonzo, qui en remplai;ant le maitre sup
pose souffrant, vient donner a Rosine sa lei;on de chant. Le sub
terfuge reussit. Les jeunes gens ont pu echanger quelques paroles, 
lorsqu'apparait Don Basilio lui-meme. La situation est sauvee par 
Figaro, qui est arrive pour raser Bartholo: seconde par Rosine et 
Almaviva, il persuade Basilio, qui est suppose etre gravement ma
lade, de retourner a la maison et de se mettre au lit le plus vite 
possible. Apres son depart, Figaro se met a raser Bartholo, Rosine 
et le faux Alonzo reviennent a la lecon interrompue. Cependant, 
berces par la douceur de leurs aveux reciproques, ils oublient toute 
prudence et sont surpris par Bartholo qui, furieux, chasse Alma
viva et le barbier de sa maison, et enferme Rosine a cle dans sa 
chambre, quant ś lui, il court chercher le notaire pour conclure 
le mariage le jour meme et conjurer alnsi tout danger de la part 
d'Almaviva. 

Une tempete eclale. Sous le deluge, Figaro et Almaviva apparais
sent devant la maison et ils montent au balcon par une ecbelle 
pour en1ever Rosine. Celle-ci hesite d'abord, mise en garde par 
Bartholo, qui lul a r aconte que Lindor ne l'aime pas du tout et 
n'est qu'un instrument aux mains du comte Almaviva, mais elle 
apprend aussitot que Linder et Almaviva ne sont qu'une seule et 
~me personne. Le trio se dec:!de enfin a fuir, mais entrę temps 
le ruse Bartholo a emporte l'echelle. Cependant Don Basllio, que 
Bartholo a prie d'etre son tl!moin, entre en compagnie du notaire. 
L'habile Figaro declare au notaire qu'il a ete convoque pour unir 
par Ie lien du mariage Rosine et Almaviva, et Don Basmo tente 
par une bourse pleine d'especes sonnantes, appose au contrat sa 
signature de temoin . Bartholo arrive trop tard: l'acte de mariage 
a ete conclu. 
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