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OA CHI 

!o ość Ro ss in iego i okres 
najśw i etniejszego rozkwitu 
jego twórczoś ci przypadła 

no szczególną epokę . W rozwoju 
europejskich społeczeństw był to 
wszak czas wielkiego przełomu 
po Rewolucji Fmncuskiej, która 
1•1strząsnęla potęż:n i e starym i na 
pozór niezmiennym porządkiem 
rzeczy. Do głosu doszedł teraz 
„trzeci stan" - mieszczar1stwo, 
stojąc si ę stop niowo równ1ez 
główn ym od b iorcą dóbr kultu
ral nych. W dziedzin ie myś li 
ludzkiej i sztuki była to epoka 
budzącego się romantyzmu, od
ważn i e przełamującego więzy 
klasycznych kanonów, sięgają
cego po natchnienie również 
w· świat egzotyczn ych krain 
Wschodu oraz do rodzimej lu
dowej twórczości. 

I wreszcie, jeśli idzie o naj
żywiej nas tuta j obchodzące za
gadnienia muzyki operowej, był 
to okres na j świ etniej szego roz
kwitu sztuki śp ie oczej; epoka, 
kiedy znakomici \virtuozi t j 
srluki sto ~ oli si ę niema wszech
mocnymi władca mi tea t ów ope
rowych, według swojego ka prysu 
rządząc kompozytoram i i dyry
gentami. W takich to czas ach 
"' topił na widownię Gioacchino 
Rossini. 

· Urodził się on 29 lutego 
1792 roku w miasteczku Pesaro 
nad Adriatykiem. Pochodził z ro
dziny ludzi prostych, lecz rozmi
łowanych w muzyce. Ojciec je
go,, .pełniąc urząd inspektora 
rzezn1 miejskich, był zarazem 
miejskim trębaczem: matka po
siadała piękny głos i w czasie, 
gdy rodzina cierpiała poważnie 
na skutek niedostatków finan
sowych, występowała nawet ja
ko śpiewaczka. Spostrzegłszy 
więc wybitny ta lent muzyczny 
małego Gioacchina, starali się 
rodzice w miarę swych skrom
nych możliwości zadbać o jego 
wykształcenie w tym kierunku. 

Po początkowym okresie ama
torsk iej nauki śpiewu i gry 
no fortepianie rozpoczął Rossini 
studio kompozytorskie w liceum 

o OSSI I 

Filha rmonicznym w Bolonii, na
uki jednak na skutek trudnych 
warunków materialnych nie 
ukończył. Dalszą drogę ku sła
wie t rować mu już mus iał tyl !ro 
włas ny a lent. 8 1 I to za ś talent 
prawdziwi e n i ezwy kły , skoro liczą c 
zaledwie lat 14 napisał j uż 
Rossini swoją pi erwszą operę 
noszącą tytuł: „Demetrius z i Po
libi usz". Wystawienia jednak do
czekała się i ona - choć dopie
ro później, w nowo opracowa nej 
redakcji. 

Pie rws zą zaś ope rą, w której 
miody Rossini objawiał się mu
zycznem u światu, było „La Com
bia le di matrimonio", czyli „We
ksel małżeński", napisany w ro
ku 1810 przez csiemnosto l tnie
go kompozytora no zamówie nie 
wen~ckiego teatru Son Moise. 
Zamówienie to było zresztą dzie
łem przypadku : wynikło z na
głych kłopotów teatru, któremu 
inny kompozytor nie dostarczył 
na czas zapo ~i edzio nej już pu
bliczności no ej opery. 

Po tej 11 życiowej prapremie
rze" no e dzieła Rossiniego , 
obdarzonego niezwykłą łatwoś
cią tworze ia, poczynają s!ę sy
pać jak z rogu obfitości. Po
wstają opery: „Dziwaczne niepo
rozumienie", ,,Jedwabno drabin
ka", „Kamieri probierczy", „Si
qnor Bruschino::• kantat? „Dydo
na opuszczona , oratorium „Cy
rus w Babilonie" oraz inne 
utwory. Rossini staje się popu
larny. Jednak pierwszy poważny 
sukces przynosi mu dopiero na
pisano w 1813 roku opera „Tan
kred w Syrakuzach", oparta na 
tragedii Woltera, a prawdziwym 
szczeblem do wielkiej sławy sta
je się wystawiono w tym samym 
roku świetna opera komiczna 
„Włoszka w Algierze". 

Dalsze opery Rossinieao to: 
„Elżbieta, królowo Anglii" (1815), 
„Turek we Włoszech" i wreszcie 
opromieniony bezprzykładn ym 
triumfem „Cyrulik sewilski" (1816), 
noto bene po kompletnym nie
powodzeniu premierowego przed-

stawienia. Rossini staje u szczytu 
sławy, któ rą utwierdzają następ
ne dzieła, jak „OteMo" (1816), 
„Sroka złodziejka" (1817), i ,,Se
mi ra mida". 

Z końcem roku 1823 Rossini 
wraz ze swą małfonką Izabelą 
Calbran, wybitną śpiewaczką, 
wyjeidżo do Londynu, gdzie zo-

staje zaangażowany jako dyry
gent całego cyklu swoich oper. 
Następnie w 1824 r. osiada w 
Paryżu, gdzie otrzymuje stono
wiskio dyrektora tamtejszej Ope
ry Włoskiej, a jako. faworyt 
szcZQdrego mecenasa króla Ka
rolo X, zyskuje znaczące wpływy 
i zaszczyty. 
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W o perach pisanych po roku 
1820 znać niestety niejedno-
krotnie wyraźne zmęczenie 
i osłabienie inwencji młcx:lego 
wsza k jeszcze ·kompozytora. 
Odczuwa s ię o na przykład w 
napisa nej dla Paryża, skądinąd 
pe ł nej uroku operze „ Hrabia 
O ry" . Dopiero w rok u 1829 two
rzy Rossini z:nowu dzieło praw
dziwie genialne „Wilhelma 
Tella" d tekstu francusk ieg o 
libretta . Po fen omenalnym sukce
sie tej opery 37- letni twórca 
og łosi ł p ubliczn ie zd u miewającą 
decyzję; oto postanowił nieod
wołalnie zarz uc i ć kom po nowan ie 
- a w każdym raz ie pożegna ć 
s i ę na zawsze z twó rczośc ią 
operową. 

Co było przyczyną tak dziw
nego postanowienia? Czy Rossi
ni uznał , że w„ W ilhelmie Tellu" 
osiągną ł już szczyt swych możli
wości i nie chciał w dalszych 
d z ieła ch obniżać lotu twórczego, 
ani też rywalizować z młodszy
mi kompozytorami, zwłaszcza 
z Meyerbeerem, czy też po pro
stu wrodzo ne kom pozytorowi le
nistwo wzięło w koń u górę nad 
pasją twórczą - któż to dziś 
odgadn ie? Fa ktem jest w każ
dym razie, że słowa swego Ros
sini dotrzymał i w ciągu lat 
b lisko czterdzi estu do swej śmier
ci nie napisał już ani jednej 
o pe. a poza „Stabat Mater" 
nie stworzył żadnego większego 
dz.ie/a. 

lyl otoczony zbytkiem i wygo
dami w wytwornym pałacu przy 
Chaussee d'Anti·n w Paryżu, 
a późn i ej w ustronnej willi na 
p rzedmieści u Passy. Nie brako
wa /o mu p rzyjaciół, którzy uwiel
biali j ego błyskotliwe powiedze
nia i jowialny humor w stylu 
Rabelals 'eg o, a może po trosze 
ta kże„ „ wspaniałą kuchnię, któ
rej sła wny kom pozytor wielce 
h ołdował i o któ rą bardzo dbał. 
Słyn ne s tały się wówczas soboty 
u Rossinie!=J o: w tym dniu przyj
mował przyj aciół. Słucha no mu
zyki, dyskutowa no, rorkoszowa no 
się wspaniałościami stołu. 

Sławny kompozytor na pewien 
czas opuścił Paryż. Na dłuższy 
czas zwiąże się z drogą jego 
sercu Bolonią, następnie osiada 
we Florencji, by na siedem lat 
przed śmiercią wrócić do stolicy 
Francji. 

Śmierć Rossiniego w dniu 13 
listopada 1868 roku okryła ża
łobą cały świat muzyczny; wszys
cy też najwięksi artyści wzięli 
udział w uroczystościach pogrze
bowych. Ciało Rossiniego złożo
no na cmentarz,u Pere Lachaise. 
Po długich latach starań Wło
chów jego szczątki spoczęły jed
nak w ojczystej ziemi. 

Zarzucenie twórczości opero
wej po wielkim sukcesie Wilhel
ma Tella nie oznacza oczywiś
cie, by Rossini pr-zez całe 
czterdzieści lat nie pisał w ogó
le nic. Z tego właśnie czasu po
chodzi m.in. około sto drobnych 
utworów na fortepian i inne in
strumenty oraz pieśni, które to 
utwory sam kompozytor nazwał 
żartobl iwie „Peches de vieilles-
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se" „ g rzechami starości", 
a to'kże „ La petite Messe Solen
nelle" - Mola msza uroczysta 
- oraz często powracające na 
estrady potęż ne ora torium „Sta
bat Mater". N iejeden kompozy
tor b łby dumny z takiego tylko 
życioweg o sukcesu. 

G ioacchino Ross ini, którego 
twórczo ść zamyka epokę klasy
cyzm u o j ednocześ nie zawiera 
·elementy prekursors kie, to bez 
wątpien ia jeden z najświetniej
szyc kompozytorów w historii 
opery. Wio.śn ie jemu muzyka 
włoska zawd zięcza ponowny 
wzrost swoich wpł wów i zmo
czenia. M i a ł wyj ą kową łatwość 

tworzenia - ogromna i1nwe ncja 
melodyczna, .nieporównalny zmysł 
humoru wyrażanego środkami 
muzycznymi, dobry smok i fine
zjo a przy tym prostoto środków 
oraz wrodzony zmysł sceny uczy
niły z Rossiniego kompozytora, 
który do szczytowego rozkwitu 
doprowadził styl tzw. włos k i ego 
bel canta, szczeg ólnie w dzie
dz.i•nie opery buffa, choć i w za
kresie opery seria miał wiel kie 
osiągnięcia. Jego bezpośredni 
następcy - Bellini i Donizetti, 
a następnie młody Verdi, podej
mą dzieło Rossi1niego, wiel kiego 
twórcy opery włoskiej. 

Józef Kański 

CYRULIK SEWILSKI 

P ~wstał ""! roku 1816 na zamówienie rzymskieg o Tea tro Argen
tino. Libretto - opracował według znanej komedii Pierre 

. Beaumarchais Cesare Sterbini, który rozpoczą ł pisanie li-
bretto .~a styc;nia, przekazując ko.mpozytorowi fragmenty „teks u 
na roty , a JUZ 20 lutego odbyła się prapremiera. Il eż wi ęc cz su 
mi?ł. Ro~~i~i .na napisanie muzy.ki, s~or~ 1. akt oddał 6 l u te~ o , a ty
dz1~n pozn1eJ - li. 11; czasu miał ro n1ez teatr na wysta wienie no
wej opery - zaledwie 2 tyg d nie. Terminy dzi ś nie do p rzyjęcia . 
I nie o to chodzi, jaki był - w warunkach ówczesnych wymaga ń 
- ta mten pie1wszy spektakl. To nie ma dzi ś znaczenia. W iadomo 
natomiast, że Ross'ni n a p isał a rcydzi eło , j akby nie li czyć - w nie
s p e·łna miesiąc. 

Prapremiera była kompletną k l ęską opery. Ale j u ż drugie prz d
stowienie stało się wielkim triumfem dzieła i j ego twórcy. Odtąd 
„Cyruli'k sewilski " należy do stałego repertuaru wszystki ch teatrów 
muzycznych świata i jest jedną z najbardziej lubianych oper. Dla
czego? Jakie są powody tego powodzenia? Spróbujmy na to krótko 
odpowiedzieć. 

Libretto, warstwa treściowa „Cyrulika" - to z pewnościa jeden 
z poważnych atutów tej opery. Komedia Beaumarcha is jest. wyma
rzonym materiałem do opracowania muzycznego - zresztą była ona 
treścią wielu oper, zarówno przed Rossinim („Wesele Figara" Mo
zarta) jak i po nim. Swietnie roZiWijająca si~ sce iczna akcja ko
mediowo, doskonałe typy bohaterów, preteksty muzyczne, (lekcja 
śpiewu), dowcip i humor - ws zystko to zapewniało dobrą za baw . 

Leg e11da, ja.ka nai-osła wokó ł „Cyru lika sewilskiego" oss1niego 
też ma swoje znaczenie. Dwie godziny muzyki napisanej , jak twier
dzą niektórzy, w kilka na ści e dni. Sam Rossini chwalił się Wagne
rowi, że n a pisał operę w 13 dni„. Jest to rzeczywiście rekord, na 
wet na owe czosy, rnieby\ ale szybkiej produkcj i operowej. A wiemy 
od ·ponad półtora wieku, jak brzmi to tak pręd ko powstałe.„ arcy
dzieło . W tym wypadku ,nie mają znaczenia n iewypa ły i tri,umfy 
pierwszych wykonań (bo w i·nnych miasta ch też bywało czasem po
dobnie jak w Rzymi e), zresztą niepowodzenia, też wzmagają czase m 
za i·nteresowanie, jeśli twórca potra fił stwo rzyć wła sną s ugestywną 
legendę. Rossi ni ma w niej opin i ę pogodnego smakosza, le ko 
traktującego życie i swoją twórcz ść („ kto .ma j ed ną moją operę , 
ten zna wszystkie"), który mlmo ogromnej słowy i powodzenia był 
skromnym człowiekiem, a przez kilka dziesiąt ostatnich lat swego 
życia nie na p isa ł więcej opery. P-0 takich sukcesach! 

To przede wszystkim m u z y ka Rossiniego zad ecydowa ła o nie
śmiertelności „ Cyruli ka". Temperament muzyczny Rossin iego zna kuł 
w libretci id alny materi a ł, stq d n iezwykła j edność kompozycyj na 
wa rs twy słown ej, sceni z.nej i muzycznej . Rossin i nie jest w „ Cyru
li ku" now tor m -· przec iwnie, przejmuje wszystkie konwencje wło
skiej opery buffa: niesko1icz<>ne powtórki tego samego tekstu, dłu
gie wokalizy i elementy wirtuoi:ostwa wokalnego, szoblonow akom
paniamenty i zwroty harmoniczne, podzi ał opery no „numery" , czyli 
za mknięte fo rmy muzyczne (a ri a, duet, tercet, chór) zakończone 
efektownie „ pod ok laski". 

Wszystko to w „Cyruliku" nie razi jednak, lecz sprawia, że uwa
żamy , i ż właśn ie ta k a nie inaczej musi być i w peł n i taką kon
we n cj ę akceptujemy. Jak pisze Stefan Kisie lewski„ . „ W prostocie 
znanych tak dobrze z rotów harmonicznycli czy melodyjnych tai się 



coś wiecznie młodego i świeżego - oto tajem nica geniuszu, który 
mówiąc to samo co inni, mówi coś nowego. Konwencja staje się tu 
zasadą doskonałości. A jednocześnie jakie to jest żywe i ludzkie: 
jak i eż mistrzostwo charakteryzowania postaci ujęte tu zostało 
w konwencjonalne formy arii, duetu, czy ansamblu !„. Połączen i e 
teatru żywych ludzi z ·komedią marionete k, uświęconej konwencji 
operowej z temperamentem i tryskającym tu zewsząd życiem, ujęcie 
wszystkiego w doskonale proporcjonalne formy muzyczne, będące, 
jak słynna ario Figara, czy finał 1-go aktu arcydziełami sa ymi 
przez się - arcydziełami »muzyki absolutnej«, idealne zespolenie 
gradacji narracyjnych tekstu z gradacjami formy muzycznej -
wszystko to składa się na najczystsze a rcydrieło, ja kie nom dała 
hvórczość operowa świata. A przy tym j est to a rcyd zieło prostoty, 
arcydzi~ło 
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przeznaczone dla wie lkich i ma łych, dostępne dla 
wszystkich„. 

Jak z powyższych słusznych stwi erdzeń wynika „Cyrulik sewilski" 
przemawia przede wszystkim swoją g en i alną prostotą i trafnością 
środków artystycznych. Muzyka ta nie wymag a komentarzy, nie są 
tu potrzebni pośrednicy tłumaczący, co kom pozytor ch cia ł powie
dzieć, to też i ni niejszy komentarz nie chce ta kiej ro li s pełniać. Pra
gnie jedynie zwróc ić uwagę, przy pomocy paru wybranyc szczegó
łów muzycznych, na wyżej wymienione walory opery. 

Już uwertura przykuwa naszą uwagę swymi „ chwytl iwymi " tema 
tami i klarownym ich rozwojem. Uwertura ta pochodzi zresztą 
z dawniejszej opery Rossiniego: „Dziwaczne nieporozu mienie". Wsta
wianie obcych uwertur było praktykowane w cza s cl , ki edy cho
dziło po prostu o wstępne granie przed rozpoczęci em opery dla 
uciszenia publiczn ości, a nie o tematyczny p rzegląd w łków ope
ry. Rossini od razu wciąga słuchacza powol nym wstępem operują 
cym silnymi kontrastami dynamicznymi żeby szybko przejść do alle
gra, na które składają się trzy tematy. Pierwszy 

żywy i wes oły, drugi 

śpiewny o płynnej melodii t rzeci 

wyn ika j ący z dtugieg o i przeznaczony do końcoweg o crescenda. 
Za k ończe n i e w szybkim empie zamyka całość w efektowny sposób. 
Przej rzys tość i zwa rtość budowy, brak wszelkiego ga dulstvva , nagłe 
kontrasty, stopniowa,n ie efektów i ogrom na prostota wszystkich tych 
ś rodków, to cechy uwertu ry i całej z.resztą opery. 

Jak j uż wspomniano „ Cyru lik" składa s i ę z zamkniętych „nume
rów" operowych, z których każdy w tym przypa dku stał si ę swois
tym przebojem. Oto p zyp omnie ie ki lku z nich. Scenę otwie ra Fio
rel lo, słu żący hrabieg o prowadzący tojemniczycl muzyka ntów i śpie
wający trwo ·I iwie półgłosem : 
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melodię wzbudzającą oczekiwa iie i dającą wykonawcy duże możli
wości interpretacyjne. Za chwilę nadchodzi hrabia Almavivo i śpie

o swą l iryczną cavatinę cołk wicie kontrastującą z poprzednią 
sc ną. piewna melodia cavatiny jest wdzięcznym polem do popisu 
dla śp iewaków o g ł o ie mięk k im i giętkim: 
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znowu kontrast. Pojawia się igaro z swoją s awną brawuro ą 
ti riq . 

yivac > 
+~ł- .1 ł- .1 • 

r;).~I &1 ! 1ee 
~ .1 • 
k ; !? 

+ r~· 
I 

f Hr;;) na bok bOPfdii do miasta pqn1 na 

.L ~ .L -f ~ 
I fJ: .: H• J7.: t , ; ~ł ,, I t o : ,_; 

le rt.-n 'o la ran !o !:~ r r, Io la 

b 

l''!1) •, 
bok 

Jest l jeden z naj większych „ sllagierów" opery, arcydzieło werwy, 
temperamentu i humoru oraz w irt ozostwa oka lnego. 

I znowu liryczna aria A lmavivy, będąca oświ adczynami mi łosny
mi. Pieś ń peł na wdzięku i miękkości rozpoczyna się nas ępujqco : 

allegro ~ 

v:qc .... 1;;$ -I>. ,,:,:.,1r i "ł 
Po twarz kaida 



towarzyszy jej zgodny w nastroju dośpiew Rozyny: 
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'Na zakończenie piero,zej 1ed~łony „ojawia się wesoła melodia 
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śpiewana w dueci e przez Hrabiego i Fig ara w scenie udawania 
pijanych. 

Oruga odsłona rozpoczyna się znowu przebojem, śp iewa nym tym 
razem przez Rozynę: 
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Jest to słynna aria, w której Rozyna wyraża swą tęsknotę za uko
chanym. Aria posjada zarówno fragmenty liryczne, jak i partie wir
tuozowskie, dające możliwość pokazania wszechstronnego k nsztu 
wokal•nego śpiewaczce. Nic dziwnego, że stanowi ona żelazny pun t 
programu w repertuarze 'każdej koloratury. Śpiewana j est przy tym 
zarówno przez soprany, jak i głosy altowe. 

I j eszcze jede,n rodzynek - tym razem śpiewany przez boso -
Don Basilia. Sły.nna „aria o plotce" - jest chyba jed ną z najbar
dziej cenionych pozycji w całym repertuarze dla tego gatunku głe
su. Jest przykładem arii buffa, zawierającym wszystkie środki stose>
wane w operze komicznej, efekty wirtuozowskie i humorystycm , 
silne ·kcrntrasty dynamiczne połączone z momentami ilustracyjnymi, 
o:i: po wielkt!l kulminacj~ ~ charakterystycznym p rzy śp ieszaniem tem
pa. Oto początek tej arii: 
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Niech ten pobieżny przeg ląd motywów melodycznych opery uzmy
sło wi nam jak bardzo są one nam znane i jak chętnie je zawsze 
słuchamy . A to znaczy dużo. „ Cyrulik sewilski" - to opera, którą 
ka żdy zna - przynajmniej ze słyszenia, w wyborze najbardziej po
pularnych ari i, o wielkich, wirtuozowskich tradycjach wykonawczych. 
To ta kże nęci - śp i ewaków, ds zmierzenia się z popisowymi nume
rami oraz p ubliczneś ć, która chętnie odnawia spotkania z tą nie
zmiennie fHpulernq eperq. 

Józef Swider. 

„CYRULIK Sl!WILSKI" FRAGMENT RĘKOPISU I SCENA Z O fl'ERY 



IEFO TUNNA P EMI A 
AR YDZ EŁA 

G dyby sporzqdzono lis tę najświ etniejszyc h i najpopularniejszych 
d zieł m~zyki operowej , to z pewnościq na jednym z czoło
wych miejsc zna l eźć by si ę mus ia ł „Cyru lik sewilski" Rossi -

niego, opero która olś iewa i zachwyca niez iennie od ponad 150 
lot, arcydzieło niewqtpliwe i j edyne w swoim rodzaju. 

Chyba nikt z wi dzów obecnych no przedstawieniu operowym 
w rzymskim Teatro A rgentino dnia 20 lutego 1816 roku nawet nie 
pomyśla ł , że nowa opera młode o, dwad zieści a cztery lato za led 
w ie li czqcego k mpozytoro, która teg oż wło ś n ie w eczoru d ozna ła 
sromotnej k l ęski, wejdzie z czasem w t ri umfie no sceny wszys tkich 
1:eotrów operowych świ ata i zostan ie uznano za najświetn iej sze obok 
mozartowskiego „Wesela Figaro' ' , arcyd zieło w dziedzinie opery ko
micznej . 

Prapremiera „Cyrulika sewilskiego" była bowie m jednym pasmem 
fatalnych przypadków i niepowodzeń. Za częło się od tego, że tuż 
przed rozpoczęciem przedstawienia malarz wyla ł na odświętny strój 
Rossiniego wiadro żółtej farby i n ieszczęś l iwy kompozytor, który 
zgodn ie z ówczesnym zwyczajem winien był d yrygować swym dzie
łem na pre mierze, mu siał u ka za ć s i ę publ iczno ści w pożyczonym 
na prędce, śm i esznym , nie pasującym nań fraku. Następnie, gdy 
znakomity tenor Manuel Garcia, śp i ewa j ący pa rtię Almavivy, miał 
rozpocząć canzonę, do której a kompani owa ł sobie sam na gitarze, 
pękły nag le wszystkie struny jego instrum entu, widocznie uprzednio 
na dc i ęte. Z kol ei Don Bosllio w t rakci e śp ewa nia a ri i o plotce 
potkną ł się o coś i upad ł ka l ecząc sobie twarz o wystający 
gwóźdź . Z galerii nie ustaw ł y wycia i g izdy zgromadzonej ta m 
gawiedzi, a na domia r wszystkiego - na scenę wtarg nął jeszcze 
skądś kot, który ośle pi ony światłem i p rzerażony ha łasem m iota ł się 
przez dłuższy czas tu i tam, potęgując ogólne zamieszanie. 

Z najwyższym trudem u dało s i ę dopr wadzi ć przedsta ienie do 
końca , a jak twierdzili z ł oś liwi, jedynym człowiekiem - który po 
opadn!ęci u kurtyny energi czn ie bi brawo, był - sa m R ssin i. Póź 
niej wyszło na ja v, i ż te trag ikomiczne wypa ki były wynikie m 
spisku ukartowanego, j ak twierd ą nie tórzy, przez rea kcyjną gru pę 
tej częśc i społeczeństwa , która był a oburzona na kom pozytora za 
to, iż ś miał użyć za libretto opery ·komedię rewolucyjnego pisarza 
Pierra Beaumarchais. Raczej j ednak wspó łd zia łal i w ov.rym spisku 
muzycy zazdrośni o ta lent i rosnącą s ławę młodego kom pozytora, 
zwtaszcza kompozytora Paiss iel!a, autora wcześ ni ejszej opery o tym 
samym tytu le. 
Radość wrog ów Rossi niego trwa ła jedna k nader krótk o. J u ż na 

drugi dzi e ń, g dy niezrażona fiaskiem pre miery, dyrekcja Teatro Ar
gentin powtórzyła „ Cyrul ika sewilskiego" , oklaskom nie było koń 
ca ; trzeciego wieczoru zaś rozentuzjazmowany tł u m udał się pod 
dom kompozytora (który przezorni e udawa ł ch orego) i u rzą d zi ł mu 
liuc7jną owacj ę. O d tam ej pory nieprzerwane powodzenie towa
rzyszy operze Rossi niego po dzi ś dzień. 

Nie chce się wprost wie rzyć , by to kapita lne arcydzielo pel'ne 
lekkości i melodyj nego uroku, tryskające humorem, a zarazem 
świ adczące o niepospoli tym mistrzostwie technl'l<i ko mporytorskiej , 
mogło wyjść spod pióra 24- letniego młodzieńca, a co więcej, by 
młodzieniec ów mógł stworzyć je w ci ągu zaledwie trzynastu dni. 
jak utrzymywał rozmawi ając w wiele lat późni ej z Ryszardem W,ag-

nerem. Tak jecjna k było w is tocie - dowodem bezsporny fakt, i ż 
Rossi ni otrzyma ł od dyrekcji tea tru za mówienie dopiero na 22 dni 
przed za mierzoną p remierą dzieła, a musia ło być ono prze ci eż go
towe na parę dni wcześniej . 

Pośpiech z jakim Ross in i pra cował nad operą, tłumaczy wprowa 
dz .nie do „Cyrul ika" nie zwi ąza nej z nim tema tyczn ie uwertury 
z wcześniejszej opery Rossiniego „ Elżb i eta , królowa Anglii". Może 
zresztą zawi n i ł o tu i przysłowiowe już lenistwo kompozytora , który 
nie · l ub ił si ę ponoć przemęcza ć. Istnieje też przypuszczenie, że 
właściwa uwertura do ,,Cyrulika sewilskiego" zos tała napisana, lecz 
zag in ęło wkrótce po prem ierze i wówczas wprowa dzono doo i n ną, 
która znakomicie tre fl a w na strój dzieła i p rzy l g nęła już do „Cyru 
lika " na sta łe - opery petnej l e kkoś ci i humoru od pie rwszych ta k
tów po wspa niały fina ł. 

Józef Kań s ki 



DO ZDARCIA 
DEKORACJI 

Takiej sta tystyki nikt nie pr• wadzi, toteż nie da się ustalić ile 
premier - tysi ~cy premie r ! - ed czasu wejścia na scenę w rzym
s im Tea tro Argentino w 1816 roku doczekał się „Cyruli k sewilsl i" . 
Lecz j eś l i nawet pod wzg l ędem i l ośc i realizacji nie zajmuje pierw
szego miej ca - co wydaje się n i ewątp l iwe - to bezwzg l ędn i e 
jed o z pierwszych . ie ma zapewne na świ ecie sceny operowej 
gdzie by nie s i ęgnięto przynajmniej raz po to najsławniej sze dzi eło 

·Ross iniego, o nie 'YCZerponej wciąż żywotności scenicznej i nie-
sła b nącej popula rnośc' , obejm ującej wszystkie kręgi odbi orców -
wytrawnych znawc6w smakujących każdy szczegó ł interpretacyj ny, 
ole i najszersze kręg i melomanów. 

A przecież „ Cyrulik sewilski", jedno z podstawowych dzieł w ca
łym repertua rze, bywa wystawiany nie tylko z myś l ą o edukacji 
kultura lnej , j ako opero obowiązkowa ze względ u no jej szczególne 
miej sce w dziejach tego gatunku oraz uznan historyczne wa rtośc i . 
Owszem, takie i d latego, ole bez dodatkowych protez rv postaci 
mozolnie preparowanych rocznic i okoliczności specjalnych, które 
mają dowa rtościować mocno j uż zwiet rzałą ramotę, jak to czasem 
bywa. W tym wypadku „ Cyrul ik sewilski '' może zawsze l i czyć„. na 
siebie, swoją nieprzem i j a j ącą atrakcyj ność muzyczną i brawurową 
sceniczność, _'oko a rcyd z i eło n i ewątpliwe i szczytowe osiąg n ięcie 
opery buffa. Bywa wi ęc wc i ą ż wzna iony i odkrywany przez kolej
nych rea lizatorów oraz zachwyco nych atrakcyj n ością popisowych 
partii nowych wykona có·N. 

D a współczes nyc h R ss inlego wiele znaczy ł l iteracki rodowód 
„ Cyruli ka" , to i ż l ibretto oparte zost ł na ełnej zjadli ości , prze· 
wrotnej komedi i Beaumarchais , wystawionej na paryskiej scenie 
jeszcze w 1775 roku. Ta mto satyryczne ostrz szt uki znakom'tego 
kom ediopisarza fra ncuskiego, który n ienawidził monarchii ora sta
nowej, hierar hicznej st ruktury spolecznej, da·vno j uż przes tało mieć 
swoje pierwotne znaczenie i nie to zoj uje uwagę pub l icinoścl 
wypeł n iającej teatry operowe. Dziś „Cyru li k se ilski " Ross in ieg o 
oparty na sztuce Beaumarchai s, fascynu je swym czystym, sponta
nicznym żywi ołem humoru, b łysk o t liwą i ntrygą o zaskaku jącyc h 
zwrota ch sytuacji i n ięwyczerpa nęj- pomysłowośc i. Tr·ud no równ i e ż 
o muzykę bardziej przyleg ającą do tego, c niesie te st (Bea umar
chais p isa ł swoją komed i ę z myślą o operze właśn i e) i o większą 
na tu ra ln ość związku słowa ze śpiewe m. Choci a ż więc każda popi
sowo ario tej opery j est powszechni e znano z l icznych wykonań, 
na g rań i prezentacji, może nas na nowo za j ąć i o cza ro .vać w ze
spoleniu z postacią i osobowością wykonawcy. 

W Operze Ś l ąskiej od były się dotąd 2 realizacje tego d zi e ła. 
Pierwsza premiera mia ło miejsce w 1947 roku i w tej wersji spek
takl doczekał się 113 przedstawień, które obej rza ło 77 857 widzów. 
Mniej więcej le co następna rea lizacja {77 346), która zos ta ła 
przygotowana 17 la t późn i ej, w 1964 roku, i doczeka a się 152 
p rzeds tawień. Można więc rzec, że w jednym i drugim wypa dku 
był „Cyru lik sewilski" grany aż do zdarcia dekoracji i kostiumów, 
u trzym ując się w repertuarze przez wie le lat. 

Pl ERW ZV „ CVR U LI K" 

Była to 12 premiero w Operze Sląski ej , scenie powstałej rzed 
n i espełna dwoma laty i - inie licząc „Strasznego dworu" - pierwsza 
opera komiczna w klasycznym sensie. Spektakl, który wszed ł no 
bytomską scenę 8 marca 1947 roku zosta ł przygotowa ny przez ze-
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s pół rea lizatorów w składzie: Jerzy Si llich - ki row nictwo muzyczne, 
Adolf Popławski - reżys e ria i Stanisław Jarocki - sce nografia. Byli 
to w każdym przypadku artyści znakomi ci . Sil lich, przez wiele 
p rzedwojennych lat dyrygent Opery Warszawskiej, dyspon ował roz
l egłym repertuarem i doświadczen i e m, szczeg ólnie czuł jednak mu
zykę włoską, obdarzony przy tym wrodzonym te mperamentem . Ta kże 
ze sceną sto łeczną związa ny był p rzez dług i e lata Adolf Popławsk i , 
i to w okr sie dyrekcji Emil a Młynarski g o (od 1920) , twórca wie lu 
v ie lkich i nscenizacji na scenie Teat ru Wi !ki eg o, Do najwy bitn iej 
szych polskic h scenogra fów zali cza ł si ę orocki , artysta wszechstron
ny, o bogatym d oro ku, przed wo· ną ws półp racujący z warszaw ·im 
teatrem W ielkim i Teat rem Narodowym oraz z teatra mi Lwowa , 
Łodzi i Poznania. 

Spektak l przez nich przygotowany zosta ł uznany za wyda
rzenie. W ocenie rec nzentów w ie le słów uzna nia zyskała reży
serio. Podk re ś lo n o w niej podniecające tempo i pełnię życia , bez 
niezręcznośc i sytuac yjn ych i martwych punktów ( . . . ). Sztuka mogła 
by samoistn ie, bez muzyki nawet, wzbudz ić duże zainteresowanie. 
Jarocki przedsta wi ł czarujqcq w barwach i rysunku kompozycję 
a Kai dq odsłonę - zmianę dekoracji, wita ła ~ ido Nn ia szczerymi 
ok/as ami. Szczeg ó lni e wielkie wra żen i e pozostawiła j ednak deko
racja do aktu Il z wpełnie niecodziennym efek tem - bijqcq na 
ś rodku (pod órko) lontannq. N atomiast Muzyczna strona dzieła 
z pory ojqcym nieustannym tempem niezwykle ożywion ej, pełn ej 
ruchu muzyki, utrzymana była pod sprężystą dyrekcją ]. Si/licha. 

W spekta klu premierowym wystąpi li : Hra bio Al maviva - Bogdan 
Paprocki, Doktor Bartelo - Romuald Cyganik, Rozyno - Barbara 
Kostrzewska, Figaro - Andrzej Hiolski, Don Basilio - Antoni Majak, 
Berto - Antonina Kawecka, Fiore llo - Stefan Dob' sz, O fi cer 
Edward Fedorowicz. Spektakl był skom ponowany w t rzech aktach -
w akcie Ili Rozyna wykonywa ło wariacje Moz rta. 

Kostrzewska - niezró non o głosowo przedstawi/a typ pe/en ko 
kieterii i n iewieśc iej per fidii o pi sała w „Gazecie Robotniczej " 
Fcrjaszewsko . Paprocki poczq tko o o nieśmielony (to jedna z pler -
szych partii m łod eg o tenora) rozśpiewał się i grai doskonale. Re
cenzentka za najw i ę k ·zq n ies pod ziankę uznała jednak występ mło 
dego Włodz i m i erza Hiol skiego- L owicza, którego groteskowa gra 
nigdy nie przekracza granic umiaru, nie przechodzi w trywialnoś ć 
o dzięki wybitnej intuicji nie powtarza się w swych pomysłach 
(wystąpił w drugiej obsadzie). Te same zalety Hiolskiego-Lwowi za 
podniósł również w „Dzienniku Zachodnim" M. Józef Michałow ki, 
który podkreślił rozwój talentu Po procl:iego, niezbyt jeszcze pe m e
go w „Troviacie", który tera z porusza/ s ię z całą swobodą i zręc -
nościq a Głosowo sprawił również bardzo korzystne wrażenie 
i miał momenty wręcz świetne. Recenzent chwal ił Andrzeja Hio l
skiego za szlachetny w brzmier1iu głos, kult u rę i muzykalność, cho
ciaż aktorsko przydałoby się nieco więcej swobody i ruch liwości. 
Najwyżej jednak ocenia kreację Majaka: Postać, charakteryzacja, 
mimika, gest, głos, fraza, interpretacja, wszystko najwyż szej jako ś i. 

W dal szych przedstawieniach w główn ych partia ch opery wystą
pili m.in. - Adam Dobosz i Sławomir żerdzicki (A lmovivo) ; Czes· 
ław Kozak - (Ba rtelo); Barbara Sawicka, Natalia Stokowacka, Irena 
Ligocka, Wiera Gr bowska (Rozyna); Jerzy Adamczewski, Ryszard 
Fabiński, Włodzimierz Hiolski-Lwowicz (Figaro); Klemens Chrabel· 
ski, Henryk Paciejewski (Basilio). 

Spektakl zyskał szeroki rozg ło s ta k że dzięki gości nn ym występom 
Opery śląskiej - m.in . w Warsza wi e, gd z.i e prezentowa ła cztery 
dzieła na sceni e „Teatru Polskiego" : „Aidę", „Ca rmen" , „ Ha lk ę" 
i „Cyrulika sewilski ego". Temperatura p rzyjęci a niezwykła a tytuły 
Opera śląska - chluba Polski, były na porząd k u dziennym. Pi sał 
M. Borzęc ki w „Rzeczypospo litej": Rozyna p. Barbary Kostrzewskiej 

i Figaro p. Jerzego Adamczewskieg o s tan owią parę jakie j dawn o 
nie dane mi było ob serwować. Oboje byli, i wokalnie i ak torsko 
doskonali, a owacja kwiatowa, jaka spo tkała p. Kost.zewskq po 
wyl<onaniu tzw. wariacji Mozarta w ostatnim akcie, by/a zupełn ie 
zasłużo n a . W tym samym tonie pisz o Bogda nie Paprockim, Hio l
sk im-Lwowiczu oraz A ntonim M aj aku, który wszystko mia ł gruntow
nie przemyślane i utrzyman e ściśle w ramach dobrego smaku. Wy
ch wa la Kawecką : Nigdy w ż yciu nie zdarzyło mi s ię słyszeć tak 
dobrze obsadzonej partii Berty. 

Dł ugo można by cytować . A Piotr Kruszewski w „Tygodniku Po
wszec hnym w lipcu 1947 roku na pi sał - jeśli nawet z p rzesadą, 
a le tak właś nie napisa ł: jest to najlepsza opera w Polsce i bei
względnie jedna z lepszych w Europie. Majak (Basilio ) to kreacja 
na miarę Didura. Adamczewski (Figaro), Paprocki {Almaviva ) -
wprost nie chce się wierzyć, i są pierwszy rok na scenie ( . . . ). 
A może by tak Rada Miejsko w Krakowie zaprosi ła operę S fqsf< 
ch oćby na kilka spek takli, aby i Kraków zobaczył jak może opera 
wygi da ·. 



DRUGI ,.CYRULI K" 

Ponownie „Cyrulik sewi ls ki" pojawił się w pla nach prem ierowych 
Opery Ślqskiej po siedemnas tu latach, w o kr sie pierwszej kadencj i 
nowego kierowni ka artystycznego, mło.dego utalentowaneg o dyry
genta Napoleona Siessa, który sprawował kierownictwo muzyczne 
wnosząc w realiza cję dzi eła swe wysoko ocenione walory. Reżyserię 
po-...vierzył Sławomirowi :2:erdzickiemu, w tym okresie łączącem u dzia
łalność solis tyczną ze sta,nowiskiem reżys era - nied ocen ionemu 
w tej roli na Sl ąsku, choc i aż potem , po przejś ci u do O pery Poznań
skiej. uznanemu powszechn ie twbrcy wielu wartości owyc h insceniza
cji. Tak to jednak czasem bywa„. bo nik t nie jest p ro rok i m„. we 
własnym teatrze, o ile nie p oja wi ł s ię z. zewnątrz a pa mi~ta się 
jaga pierwsze, ch oćby i wcale uda ne próby. Not miast scernag rofia 
5pli>czywała w rękach doświadczonege, eGI wi lu la t związanego 
r Operą śląską Tadeusza Gryg lewskiego, któ ry w wa runkach by
tomskiej sceny potra fił s two rzyć zawsze f un kcj ona lną p rzestrze ń 
o ni ewątpliwych wa lo rach plas tycznych. 

Premiera odbyła s ię 1 lutego 1964 roku a w spekta klu tym wy
s tąpili: Henryk Grychnik - Hra bi a A lmaviva, Włodzi mierz Hiolski· 
-Lwowicz - Doktor Barte lo, Natalia Stokowacka - Rozyna, Tadeusz 
świechowicz - Fig aro, Jan Łukowski - Basil io, Zofia W ojc iechowska 
- Berta, Fiorello i Oficer - Zdzisł~w Przybysz, A mbrogio - Ryszard 
żaba. W następnych i później szyc h spektaklach (obsada była bowiem 
z upływem lat uz.upelniana o nowych wykonawców) m. in. pojawil i 
się: Sławomir 2:erdzicki, Jan Kunert, Włodzimierz Wałcerz, Tadeusz 
Kapałka i Jan Ballarin - Hrabia Armaviva; Wiera Grabowska, 

( . 
J PAPROj l - ALMAVIVA, BARBARA KOSTRZEWSKA - RO-VNA, 

ANTON l1 MAJAK DON BASYLIO, WŁODZIMIERZ HIOLSKl-LWOWICZ 
- DOKTOR BARTOLO, ANDRZEJ HIOLSKI - FIGARO 

PREMIERA 1964 R. NA ZDJĘCIU OD LEWEJ ZOF!A 
BERTA, NATALIA STOKO WACKA - ROZYNA, WŁODZ I MIERZ HIOLSKl-LWO

WICZ - DOKTOR BARTO LO, HENRYK GRVCH NIK - ALMAVI VA 

Eugenia Gwieździ ńska, M aria Ża k, Jadwiga Mirecka i Alicja Sło
wakiewicz - Rozyna; Czesław Kozak - Barto Io; Halina Korner -
Be rta; Eugeniusz Kuszyk, Stefan D obiasz, Tadeusz Majgier i Ry
sza rd Wojtaszewski - Bas ilio ora z Florian Skulski,, Antoni Przestrzel
ski, Tadeusz Urban, Jan Wolański i Tadeusz Przyłubski - Figaro. 
Przez 10 lat spektakl był eksp loatowany w By tomiu i na wi e lu sce
na ch g ośc i nnych osi ąg ając i mponującą liczbę 152 przedstawień. 
W istocie dopiero po zdarciu dekoracji został wycofany z repertu
aru, 

Recenzenci wypowi ada li się z uznani em o nowej rea li zacji „Cy
ru ika sewilsk iego". Szczegó lni e wysoko oceniono wkład kierownika 
muzycznego. Pi s ał Adolf Dygocz w „Trybun ie Ro botniczej", że Na
poleon Siess, nowy kierownil< artystyczny placówki przywr6cił zespo
łowi najcenn iejszą warto ść teatru muzyczn ego, w ostatnich latach 
mocno zaniedbaną w Operze $/qskiej - kulturę muzykowania. Or
kiestra uzysf<ała precyzję i polot, blask i pełnię brzmienia, a przy 
tym ustawiona we właściwej proporcji brzmieniowej względem 
partii wokalnych, pozwoliła artystory1 śpiewać lel<ko i bez wysiłku. 
Podobnie wypowiadali się o Siessie inni: Duży postęp widoczny 
jest w czysto śc i i precyzji dźwięku, korzystniej przedstawia się 
brzmienie orkiestry od strony równ owagi grup instrumentalnych, ich 
stopliwości - na pi sa ł Kazim ierz Solecki a M . Józef Michałowski 
dodał: Drugim osiągn ięciem N. Siessa jes t ujęcie w mocne ka rby 
dyscypliny zes połu chóralnego i solistów. 

Ten sam recenzent podkre śl ił walo ry scenog rafii, stwierdzając, że 
T. Gryglewski stworzył dla ,,Cyrulika" jedn q z najpiękn iejszych swo
ich {pod względem kol orystyki) kompozycji. Dowcipnie i pomysło
wo zaprojektowane sq dekoracje, jednocz eśnie oszczędne i celowe 
od strony funkcjonalnej - napisał Solecki, wyrażając również uzna
nie dla projektu kostiumów, które współgrajq z komedią. Do reży
sera zgłaszano pretensje. Adolf Dygocz nie odmawia Zerdzickiernu 
ciekawych pomysłów in scenizac yjnych, lecz zarzuca niu, iż posługu
je się chwytami kuglarzy i mimów z trzeciorzędne/ farsy. O dwrotnie 



HENRYK GRYCH IK - LM VIVA, 
TOLO, NATALIA STOKOWACKA - ROZYNA, TADEUSZ śW I ECHOWICZ 

- FIGARO 

n iż Michałowski , któ ry u aża ł, i ż „Cyrulik" wypadł nazbyt serio; 
wiele komizmu zaprzeposzczsno, zatrzymano bieg i żywość akcji. 

N atomias z uznaniem oceniono osi ąg nięcia czo łowych solistóv". 
Leon Mark iewicz twier ził w „ Ruch u Muzycznym", że Osobne slo
v.:a należą się Henry owi Grychnikowi, który bezsprzecznie wybijał 
się na . czoło obsady premierowej. Krytyk szczególnie podkreślał 
muzykalno ść i umieję tn e odczucie frazy a takie s obode w poru
szaniu się na scenie. Tadeusza Swiechowicza chwalił z~ wyborne 
aktorstwo, wi le równ i eż słów uzna nia wypowiedział o 8Ncie Zofii 
Wojciechowskiej przyję tej przez publiczność szczerymi oklaskami. 
Ponownie wielki sukces od n iósł W odzimierz Hiolski-Lwowicz iako 
Barto Io, bardzo podobał się w tej roli również Czesław Kozak. , Za
równo Stefan Dobiasz j ak i Jon Łukowski zwracali uwagę ujęciem 
part ii asy lio. Z pełnym uznaniem spotka y się wykonawczynie roli 
Rozyny. Dwie świetne a odrębne kreacje Rozyny stworzyły Natalia 
Stoko vacka i W iero Grabowska, obydwie dyspon ujące bardzo do
brą aporycjq, dużą muzykalnościq i kulturq wokalną oraz wielkim 
wyczuciem scenicznym - twi erd ził Adolf Dygocz. Natomiast zda
niem Mic h ałowsk i ego : Z dwu Rozyn /epszq, dyspon ującą głosem 
pełniejs z m, bardzie} nośnym, okazała s ię Natalio Stokowacka. 

Od tamte j premiery inęło lat ponad dwadzieścia i ponad dzie-
s i ęć od ostatniego spekta klu w tej inscenizacji. Z poprzedniej 
obsady premierowej w zespole wykonawców pozostali już. jedynie 
H enryk G rychnik i Ha lina Korner. Natomiast ki erownictwo mu
zyczne pełni ponownie N apoleon Si ess. „Cyrulik sewilski" wkracza 
na cenę O pery S l ąskiej Ju ż po raz trzeci. I zapewne no długo. 

T. K. 

T EŚĆ LI BRE TT A 
Akt I 

Odsłona 1. O świcie przed domem doktora Bartela poJawio się 
grupo muzykantów; przy ich wtórze hra bia Al maviva sp1ewo m1-
ło snq se renad .ę (cavati no „Ecco ridente il cie le") pod oknami Rozy
ny, wy~~ow~111 cy starego doktora, której wdzięczna postać podbiła 
coł ko~1c 1 a Jego serce. Rozyna jednak nie pojawia s i ę w oknie. 
s.trop1ony .• hra bia, odprawiwszy muzykantów, sam równi eż zamierza 
s1.ę oddal.ie, 1.ecz oto szczęś liwy los zsyła mu nieoczekiwanie sojusz
n.1ka w osobi e sprytn ego, wszędobylskiego cyrulika , igora (cava
ti na „Largo a l fa ctotum"} ; Almaviva poznaje w "nim swego słu g ę 
z do vn iej szych cza sów. Za radq Figara hrabia (który na czas po
bytu w Sewi lli przybrał i mię Lindera) raz j eszcze zaczyna śpi ewać 
pod okn em Rozyny (canzona „ Se I mia nome") - i tym razem udoje 
mu si ę zamienić z dziewczęciem klika słów. Ni estety, Rozyna, 
s płoszona jakim ś ha la em wewnąt rz domu, szybko zatrzaskuje o no, 
przedtem jednak zdążyła u puścić moly li ści k. Hrabia z Figarem 
dowiadują się z niego, iż trzeba dzi a ła ć bardzo szybko, bowiem 
stary doktor Bartelo sam nosi się z zamiarem poś lu bieni a Rozyny 
i d latego ukrywa ją zazd ro ś ni e przed światem . Sprytny Figaro pod
dajQ m1'śl, aby Al maviva przebra ł się za żoł nierza z p rzybywoją 
c ~go właśnie do ewi lli pułku i stara ł się uzy s kać kwa terę w domu 
doktora. Obydwaj ci eszą się już z góry powodzeniem swego planu 
(duet „All'idea di quel metallo"). 

Odsłona 2. Młod zien i ec noszący i mię Li ndera wzbudził uczucie 
w sercu Rozyn y (cavatina „ Una voce poco fa" ); chcia łaby pozn a ć 
go bl iżej, co nie j est łatwe wobec podejrz l iwości Bartela. PisLe 
więc list do Lindera, a usłużny Figaro, któ ry z racji swego zawodu 
cyrulika ma wolny wstęp do domu doktora, podej muje się dorę
czyć go m łodzień cowi, zapewniając zarazem Rozynę o miłości Lin 
dora ku niej (duet „ Dunque io son"). Lecz Bartelo coś podej rzewa 
- wie, że hrabia Almaviva przybył do Sewilli, wie że Rozyno wpa
dła mu w oko. Prosi więc o ra d ę nauczyciela muzyki, Don Bazy
lia, chciwego i przekupneg o intryganta, który we wspanialej arii 
(„La ca lunnia e un venticello") doje wyraz przekonaniu, iż naj lep
szym w tym wypadku środ ki em jest plotka i obmo a, przy pomocy 
której można całkowicie pogrążyć niewygodnego i ntruza. 

Pojawia s i ę Almaviva, przebra y zgod nie z radą Figa ra za ka· 
walerzyst , i żąda kwatery w domu do toro (f in a ł „ Ehi d l case''). 
Udając pi'anego, l ekceważy przedstawione mu przez dokto ra za 
świadczen i e zwa lni ające go od o bowiązk u udzielan ia kwo ery 
i najwyraźniej daje do pozna nia, i ż gotów j est nawet s l łą i zbroj 
nie przeprowadzić swoją wolę. Zaba :vna ut rczka po od uje coraz 
większy hałas - na ulicy gromadzi s i ę t ł um gapiów, o ż wreszcie 
wkracza zaalarmowany potroi wojskowy, by a r esztować awanturn i 
ka. Gdy jednak Almaviva wyjawia po cichu dowodzącem u p fi ce-

RĘKOPIS 

LIBRETTA 
„ CYRULI KA 
SEWILSKIEGO" 



ROSSI NI 

- K RYKA TURZE 

rowi s ~oje nazwi sko i t y tuł, przedsta i ciele prawo wy ofujq się 
pośpiesznie, od dając mu honory - ku zd umien iu Ba rte la. 

Akt li 
Almavi vo nie zdołał jednak zo kwatero ać się w mieszkaniu do

ktora . Próbuje więc szczęśc i a ponowni e, tym razem uda j ąc uczn ia 
Don Bazylio imieniem Alonzo, by w zastępstwie chorego rzekomo 
mistrza udzielić Rozyn ie lekcji ś piewu . Podstęp udaje się - m łodzi 
zdąży li już zomi nić parę czułych s ł 'w - gdy nag le zjawia s ię 
sam Don Bazylio. Sytuację ra tuj e Figaro, który łaś ie przyby ł , by 
ogolić Borto Io; espół z Rozyną i Almav ivą wmawia on Ba zyli a, 
iż jest ciężko ch ory i powinien co prędzej położyć si ę do łóżka . 
Po jego odej śc iu Figa ro zaczyna wreszcie g o l i ć Barto la, zaś Rozy
na i rzekomy Alonzo wracają do prze rwanej lekcj i. Jednak wśród 
czułych słów oboje zapo min ają o ostrożn ości, toteż Bartolo wkrótce 
orientuje się w sytuacji. Wści ekły, wyga nia Almovivę i cyrulika 
z domu, Rozynę zamyka na klucz w pokoju, sam zaś śp i eszy do 
notariusza, aby tego samego jeszcze dn i wziąć ślub i w ten spo
sób zażegnać raz no zawsze wszelkie n ie bezpieczeństwa ze strony 
Almavivy. 

Tymczasem wybucha burza. W potokach deszczu pojawiają się 
przed domem doktora Figaro i Almaviva i po drabinie przez bal
kon wchodzą do wnętrza, aby uprowadzić Rozyn ę. To początkowo 
wzbra nia się, Bartolo bowiem ostrzegł ją, iż młodzieniec imieniem 
Linder wcale jej ni e kocha i jest ty lko narzędziem w ręku hrabiego 
Almovivy. Wnet jednak wyjaśnia się , ż e Linder i Almaviva to jedna 
i ta sama osoba. Kiedy wre szcie cała trójka decyduje się uciekać, 
okazuje się, że chytry Ba rtelo zdążył w tym czasie sprzątnąć dra
binę, zaś do mieszkania wkracza zaproszony przezeń w charakterze 
świadka Don Bazylio wraz z notari uszem. Obrotny Figaro oświad
cza jednak notariuszowi, iż wezwano go tu po to właśnie, by po
łączył węzłem małżeńskim Rozynę z Alm ovivq, zaś skuszony brzę 
czącą sakiewką Don Bazy lio skład a obok Figara swój podpis jakc. 
świadek. Bartelo przybywa za późno - kontrakt ś lu bny zo stał już 
podpisany, 

Z „Przewodni ka opero ego" Józefc Ka' skie o 
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PA STWOWA OPERA ŚLĄSKA 

W BYTOMIU 

. GIOACCHINO ROSSINI 

CYRULIK 
SEWILSK 

OPERA KOMICZNA W 2 AKTACH 

libr tto: CESARE STERBI I 

na podstawie komedii 

P. BEAUMARCHAIS 

prz kład: J. ZIÓLKOWSK:I, 

korekta tek ·tu: W. BREGY 

kit:!ro :a.'nictwo muz:czne: 

N A P O L E O N S I E S S 

in. i.: nizacja i r ży. eria: 

H E • H Y K K O 1 ' \V I I I 

·c 110 nfia: 

J B E H 

PHE. llERt - 14 GHl D IA 1 8fl H 



B A D A 

D KTOR B~RTOLO - Stani ław BURSZTYŃSKI 
( tała v:półpracu) 

ROZYNA 

HRABIA ALM 

FIGARO 

ki rowr ktwo chóru: 

KHY 'TY_ A WIDER 

Franciszek WOŁOCH 

- Izabella JASIŃSI 

Małgorzata IIERCZt 

R nata RE1 TOWSKA 

Dorota SALO '10 - CZYK 

- H nryk GRYCHNIK 

Feliks WIDERA 

Adam WIŚNIEW. 'KI 

- Włodzimierz KOZIOŁ 

Jacek 1ACHANSKI 

Jerzy MECHLI . KI 

Jerzy MUSIO 

d rygent a ·y tent: 

TADEUSZ SERAFIN 

Solistów przvgoto\l,:ał: 

KHZY 'ZTOF TASZO ~SKI 

DO BASILIO 

BERTA 

fI RELL 

AMBROŻY 

OFICER 

Bogdan KUROW KI 

Tad usz LEŚNICZAK 

- Halina KORNER 

Elżbi ta MAZUR 

Kry tyna NEUMANN 

- Wiktor CZERNIAWSKI 

Ryszard WOJTASZEWSKI 

- Tadeu z SWIECHOWICZ 

R.·szard ŻABA 

- Mieczysław CZEPULONIS 

Tad usz śWIECHO\VICZ 

sy tenci reżysera: 

TA.DEU Z SWIECHOWICZ RYSZARD ż_-\:BA 

in picjenci; Mieczw sław CZEPULO T~. Dor o a JABŁO SKA, Anna P TYJ 

• 
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dyrektor i kierownik artystyczny 

.:\'APOLEON SlESS 

zast~pca dyrektora 

HYSZARD BARON 

kierownik literacki 
I 

TADEUSZ KIJ01'KA 

chó1·mistrz 

KHYSTYNA SWIDER 

kici ownik baletu 

.l\1AH1A..."\ ŻAK 

C'hon•oi::raJ 

HE!'\HYK KONWINSKJ. 

dyQgcnd 

JERZY MATULA, TADEUSZ SERAFIN 

ASYSTENCI: 

rdyscra: ZENON KELLER, TADEUSZ SWIECIIllWICZ, 
HYSZAHD ŻABA 

chórmistrza: ADAM ŻAAK 

choreografa: KAZIMIERZ BOGAWSKI, 
ELŻBIETA MICKIEWlCZ, JANlNA STAN'KIE\\'lCZ 

INSPEKTORZY: 
orkiestry: Jan KNAPIK, 

chóru: Danuta KACZOR, Kry::.tian :\IOLL 

baletu: Barbara KONOPKIN 

KOREPETYTORZY; 

solistów: Jerzy !\.IATULA, Krzysztof STASZOWSKI 

baletu: Ewa WISZNIEWSKA-GAJDA. 
:\IałgÓrzata WĘGRZY:N 

Kierownictwo techniczne: :\Iieczyslaw LOZINSKI, 
Natalia CHHZANOWSKA 

KU:HOWNICY PHACOWNI: krawieckiej damskiej: Inga 
Kądziela. krawieckiej mi:skicj - Bronisław Gąsior, malar
sko-modelatorskiej - Józef Szostak, perukarskiej - Irena 
Różanka, szewskh~j - Mieczysław Bliskow:.ki, ślusarsldcj 

- Henryk Halama, stolarskiej - Edmund i\lróz, rekwizy
torka - Barbara Raczyska, kierownik ds. oświetlenia -
Hyszard Wiśniewski. brygadzi~ci sceny: E:ugcniusz Chrza
nowski i Zd;lislaw C~órul. 
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