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Józef Kański 

„Cyrulik sewilski" - od klęski do triumfów 
i pięknych tradycji na warszawskiej scenie 

Nikt chyba z widzów obecnych na przed
stawieniu operowym w rzymskim Teatro 
Argentina dnia 20 lutego 1816 r. nie przy
puszczał, że nowa opera młodego, 24 lata 
podówczas liczącego kompozytora, która te
go właśnie wieczoru doznała sromotnej klę
ski, wejdzie z czasem w triumfie na sceny 
wszystkich dosłownie teatrów operowych 
świata i zostanie uznana za najświetniejsze, 
obok mozartowskiego „Wesela Figara", arcy
dzieło w dziedzinie opery komicznej. Tak się 
jednak stało. Prapremiera „Cyrulika sewil
skiego" - bo o nim tu mowa - była jednym 
pasmem niepowodzeń. Później dopiero wy
szło na jaw, iż wszystkie przykre wypadki 
były wynikiem spisku ukartowanego przez 
reakcyjne sfery społeczeństwa, oburzone na 
kompozytora, który śmiał w owych czasach -
niecały rok po Kongresie Wiedeńskim, będą
cym dla tych sfer największym triumf em -
użyć za libretto tekstu opartego na komedii 
rewolucyjnego pisarza '.Pierre de Beaumar
chais'go. Prawdopodobnie współdziałali w 
owym spisku i muzycy, zazdrośni o talent 
i rosnącą sławę młodego kompozytora. 
Radość wrogów Rossiniego trwała jednak 

nader krótko. Już na drugi dzień oklaskom 
nie było końca, trzeciego wieczoru zaś rozen
tuzjazmowany tłum udał się pod dom kompo
zytora (który przezornie udawał chorego) 
i urządził mu huczną owację. Od tamtej po- . 
ry nieprzerwane powodzenie towarzyszy 
operze Rossiniego po dziś dzień, a gdyby za
szła potrze ba sporządzenia listy najświet
niejszych i najpopularniejszych dzieł muzy
ki operowej, to z pewnością na jednym 



.z pierwszych m1eJsc znaleźć by ~ę musiał 
„ Cyrulik sewilski". 
Niedługo też stosunkowo zawitał „ Cyrulik 

sewilski'' do Warszawy. Warto przy tej okazji 
nadmienić, iż nie była to bynajmniej pierw
sza opera Rossiniego, jaką wystawiono na 
warszawskiej scenie operowej (jeszcze wów
czas w Teatrze Narodowym). Główna w tym 
zasługa energii i rzutkości jednego z najlep
szych dyrektorów, jakich miała opera war
szawska na przestrzeni długich swoich dzie
jów - Karola Krupińskiego. Podróżując po 
Europie wyławiał on najwartościowsze ope
rowe nowości i szybko wprowadzał je do 
planów swojego teatru, Rossiniego zaś da
rzył szczególną admiracją , graniczącą nie
mal z uwielbieniem (co zresztą nietrudno do
strzec i w twórczości samego Krupińskiego). 

Tak więc już w roku 1818, zaledwie w dwa 
lata po premierze Cyrulika - a był to okres, 
kiedy młody Rossini wracał dopiero na dro
gę miedzYIIlarodowej sławy i zaszczytów -
wszedł na scenę warszawskiego Teatru Na
rodowego Tankre d, w rok później Włoszka 
w Algierze, po niej Szczęśliwe oszukanie, Tu
rek we Włoszech, Sroka złodziejka. „Cyrulik 
sewilski" zaś wystawiony został w Warsza
wie 23 października 1825 roku jako szóste 
z rzędu dzieło włoskiego mistrza. 

Autorem pierwszego polskiego przekładu 
libretta był sam Wojciech Bogusławski. Na 
premierowym przedstawieniu partię Rozyny 
kreowała wielkiej miary śpiewaczka Kata
rzyna Aszpergerowa, partię Bartola - zna
komity bas-buffo Antoni Szczurowski. W po
zostałych rolach wystąpili : Józef Polkow
ski - Figaro, Żyliński - Hrabia Almaviva 
oraz Józef Zdanowicz - Don Basilio. 

Cyrulika sewilskiego dano równeż na 
uroczyste otwarcie nowozbudowanego Teatru 
Wielkiego dnia 24 lutego 1833 roku. Nieco 

wcześniej, bo 20 września 1832 roku w tejże 
operze zadebiutował rolą Almaviva młody 
tenor Julian Dobrski, który z czasem prze
szedł do historii jako jeden z największych 
polskich śpiewaków, pamiętny pierwszy Jon
tek w Halce i Stefan w Strasznym dworze. 

Przez wiele, wiele lat utrzymywał się Cy
rulik w stałym repertuarze warszawskiego 
Teatru Wielkiego. Uważając go nie bez rangi 
za najświetniejsze dzieło Rossiniego, uro
czystym przedstawieniem tej właśnie opery 
uczczono 22 listopada 1868 roku pamięć wiel
kiego kompozytora, gdy nadeszła z Paryża 
wieść o jego śmierci. Że zaś okazja była bądź 
co bądź żałobna, a opera - jak wiadomo -
komiczna, dopełniono wtedy program wieczo
ru trzema fragmentami oratorium Stabat 
Mater. 

Także i w nowym stuleciu nie schodziło 
arcydzieło Rossiniego z afisza Opery War
szawskiej. Upamiętniło się tu m.in . przed
stawienie w dniu 22 lutego 1922, kiedy to 
wo bee strajku zespołu chóralnego rolę od
działu wojskowego wzięli na siebie znakomi
ci soliści Opery - Ignacv Dygas, Stanisław 
Gruszczyński, Maurycy Janowski i Marian 
Palewicz-Golejewski. „Taka warta - dużo 
warta" ~ mówił Bogucki grający wówczas 
rolę Bartola. 

Rok 1925 przynosi nową inscenizację Cy:. 
rulika sewilskiego (reżyserował Adolf Po
pławski). 23 lutego 1933 roku Teatr Wielki 
obchodząc uroczyście 100-lecie swego istnie~ 
nia, znowu wystawia w nowej szacie dzieło 
Rossiniego, które ongiś inaugurowało dzia
łalność tego teatru. Reżyserię powierzono te
raz Aleksandrowi Zelwerowiczowi, scenogra
fia była dziełem niezopmnianego Wincentego 
Drabika, za pulpitem dyrygenckim zaś stał 
Tadeusz Mazurkiewicz. 



19 maja 1939 roku oglądała Warszawa 
ostatnie przed wybuchem wojny przedsta
wienie Cyrulika. Ale gdy„tylko umilkły działa 
i skromniutka na razie Opera Warszawska 
podjęła na nowo działalność w zrujnowanej 
straszliwie stolicy, to drugą jej premierą, 
zrealizowaną w zimie 1946 roku na małej 
scenie przy ulicy Marszałkowskiej był znowu 
Cyrulik sewilski. Później mieliśmy jedną 
inscenizację w większym już gmachu Romy, 
a w 1971 roku znowu powróciła urocza opera 
Rossiniego na scenie Teatru Wielkiego. 

A iluż to wspaniałych śpiewaków ogląda
ła Warszawa w Cyruliku sewilskim na prze
strzeni tych dawnych lat. W samej tylko 
oartii Rozyny błyszczała na scenie Teatru 
Wielkiego istna plejada najświetniejszych 
gwiazd: Desiree Artot, Barbara Marchisio, 
Sigrid Arnoldson, Luisa Tetrazzini, Jezefi
na Huguet, Maria Barrientos, fenomenalna 
Maria Galvany, Elvira de Hidalgo, czy Mer
cedes Capsir, oraz nieustępujące im zgoła 
:zmakomite Polki, jak Marcelina Sembrich
-Kochańska, Bronisława Dowiakowska, Ja
nina Korolewicz, czv w nowszych czasach -
Ada Sari. Julia Mechówna i Ewa Bandrow
ska-Turska. 

W roli Almaviny występowali tacy mist
rzowie, jak wspomniany już Dobrski, później 
Daniel Filleborn i Aleksander Myszuga , a w 
naszym stuleciu Henryk Drzewiecki i Adam 
Dobosz, z gości zaś m.in. Angelo Massini, 
Alessandro Bonci, Giuseppe Anselmi, Umber
to Macnes. Wśród najświetnijszych odtwór
ców partii tytułowej nie zabrakło nawet kró
la barvtonów - Battistiniego, a obok niego 
Antonio Magini-Coletti, Benvenuto Franci, 
Carlo Galeffi i Titta Ruffo oraz Józef Ch0-
dakowski, Wiktor Grąbczewski , Wacław 
Brzeziński i Jerzy Czaplicki. Jako Don Ba
silia oklaskiwano Aristodemo Sillicha, wiel-

kiego Adama Didura, Adama Ostrowskiego, 
Zygmunta Mossoczego .. . aż do Bernarda Ła
dysza. Sam kwiat polskiej - i nie tylko 
polskiej - sztuki śpiewaczej l 

Długie i piękne są tradycje Cyrulika sewil
skiego na warszawskiej scenie. Obyśmy 
mogli i dziś godnie je kontynuować . 

Józef Kański 



Treść opery 

Akt I 

Odsłona 1 

? ś.wici~ przed domem doktora Bartola 
poJ,aw1ła się grupa muzykantów; przy ich 
wtorze hrabi~ Almaviva śpiewa miłosną se
renadę. (cavatma „Ecco ridente il cielo") pod 
okn~~1 Rozyn~' wychowanicy starego dokto
ra, . ra podbiła całkowicie jego serce. Ro
zyna Jedna.k nie pojawia się w oknie. Stra
p1on~ ~rab:m, odprawiwszy muzykantów sam 
rówmez zamierza się oddalić lecz oto szczęśli
wy Io~ zsyła mu nieoczekiwanie sojusznika 
w oso~ne sprytne~o wszędobylskiego cyruli
~~' Fi~ara (cav~tma „Largo al factotum"); 

mav1va pozna3e w .nim swego dawniejsze
go sługę. Za radą Figara hrabia (który n 
cz)as pob.ytu w Sevilli przybrał imię Lindo~ 
ra raz Jeszcze zaczyna śpiewać pod oknem 
Rozyny („~anzo~a Se il mio nome") _i ty 
~azem uda1~ mu się zamienić z dziewczyną kfi
h \słów. Niestety, Rozyna, spłoszona jakimś 

a asem wewnątrz domu, szybko zatrzasku ·e 
o.~n.o przedtem jednak zdążyła upuścić mal 
~sci~ _Hra~ia i Figaro dowiadują się, iż trz!-

a ziałac bardzo szybko, bowiem star 
<;flo~t.or .Bartolo sam nosi się z zamiarem p!_ 
s u 1;~1a Roz~y i dlatego ukrywa . za
~ru;osme przed swiate~. Sprytny .Figar~ąpod-
~Je mysl, aby Almaviva przebrał się za żoł-

~~~~za .z rzyb~ającego właśnie do Sevilli 
u I s arał się uzyskać kwaterę w domu 

doktora: Obydwaj cieszą się już z gór o
wodzemem swego planu (duet All''dy pdi 
quel metallo''). " 

1 
ea 

Odsłona 2 

Młodzieniec, noszący imię Llndora wzbu
dził uczucie w sercu Rozyny (cavatina ,,Una 
voce poco fa"); chciałaby poznać go bliżej co 
nie jest wcale łatwe wobec podejrzliwości 
Bartola. Pisze więc list do Lindora, a usłuż
ny Figaro, który z racj:i swojego zawodu cy
rulika ma wolny wstęp do domu doktora, 
podejmuje się doręczyć go młodzieńcowi, 
zapewniając zarazem Rozynę o miłości Lin
dora ku niej (duet „Dunque io son''). Lecz 
Bartolo coś podejrzewa - wie, że hrabia 
Almaviva przybył do Sevilli, wie, że Rozyna 
wpadła mu w oko. Prosi więc o radę nau
czyciela muzki, Don Basilia, chciwego 
i przekupnego ir.ntryganta, który we wspa
niałej arii („La calunnia e un venticello"), 
daje wyraz przekonaniu, iż najlepszymi w 
tym wypadku środkami są plotka i obmowa, 
przy pomocy których można całkowicie po
grążyć niewygodnego intruza. Pojawia się 
Almaviva, przebrany zgodnie z radą Figara 
za kawalerzystę i żąda kwatery w domu 
doktora (finał „Ehi di casal"). Udając pijane
go lekceważy przedstawione mu przez dokto
ra zaświadczenia zwalniające go od obowiąz
ku udzielania kwatery i najwyraźniej daje 
do poznal!lia, iż gotów jest nawet siłą i zbroj
nie przeprowadzić swoją wolę. Zabawna 
utarczka powoduje coraz większy hałas - na 
ulicy gromadzi się tłum gapiów, aż wreszcie 
wkracza zaalarmowany patrol wojskowy, by 
aresztować awanturnika. Gdy jednak Alma
viva wyjawia po cichu oficerowi swoje na
zwisko i tytuł, przedstawiciele prawa wyco
fują się pośpiesznie, oddając mu honory -
ku zdumieniu Bartola. 



Akt II 

Almaviva nie zdołał jednak zakwaterować 
się w mieszkaniu doktora. Próbuje więc 

szczęścia ponownie, tym razem udając ucz
nia Don Basilia imieniem Alonzo, który w 
zastępstwie chorego rzekomo mistrza ma 
udzielić Rozynie lekcji śpiewu. Podstęp uda
je się. Młodzi zdążyli już zamienić parę czu
łych słów, gdy nagle zjawia się sam Don 
Basilio, Sytuację ratuje Figaro, który właś
nie przybył, by ogolić Bartola; wraz z Ro
zyiną i Almavivą wmawia on w Basilia, iż jest 
ciężko chory i powinien co prędzej położyć 
się 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 ostroż
ności. toteż Bartolo wkrótce orientuje się w 
sytuacji. Wściekły wygania Almavivę i cy
rulika z domu. Rozynę zamyka na klucz w 
pokoju sam zaś, śpieszy po notariusza, aby 
tego samego jeszcze dnia wziąć ślub i w ten 
sposób zażegnać raz na zawsze wszelkie nie
bezpieczeństwa ze strony Almavivy. Tymcza
sem wybucha burza. W potokach deszczu po
jawiają się przed domem doktora Figaro 
i Almavi va i po drabinie przez balkon wcho
dzą do wnętrza, aby uprowadzić Rozynę. Ta 
początkowo wzbrania się, Bartolo bowiem 
ostrzegł ją, iż młodzieniec imieniem Lindor 
wcale jej nie kocha i jest tylko narzędziem 
w ręku hrabiego Almavivy. Wnet jednak wy
jaśnia się, że Lindor i Almaviva to jedna i ta 
sama osoba. Kiedy wreszcie cała trójka de
cyduje się uciekać, okazuje się, że chytry 
Bartolo zdążył · w tym czasie sprzątnąć dra
binę, zaś do mieszkania wkracza zaproszony 
prezeń w charakterze świadka Don Basilio 
wraz z notariuszem. Obrotny Figaro oświad
cza jednak notariuszowi, iż wezwano go tu 

po to właśnie, aby połączył węzłem małżeń
skim Rozynę z Almavivą, zaś skuszony brzę
czącą sakiewką Don Basilio składa obok Fi
gara swój podpis jako świadek. Bartolo przy
bywa za późno - kontrakt ślubny został już 
podpisany. 



I 

OIWZZ 120/81 5000 A-20 



Cena zl .• 4 O 

Warszawa, ul. Swierczewskiego 76 B 

Warexpo - z. 7~1 88 n. 28.000, K-ł6 



Reżyseria: 

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 

STEFAN SUTKOWSKI 

opera komiczna w dwóch aktach 

włoska wersja językowa 

Kierownictwo muzyczne: Scenografia: 
JITKA STOKALSKA WOJCIECH CZEPIEL ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Il Con te d' Almaviva 

Bartolo 

Rosina 

Wykonawcy: 

- JERZY KNETIG 
MARCIN RUDZIŃSKI 
RYSZARD WRÓBLEWSKI 

- JERZY MAHLER 
LESZEK ZAWADKA 

- AGNIESZKA LIPSKA 
BEATA MORAWSKA 
EUGENIA REZLER 
MIROSŁAW A TUKALSK.A 



Figaro 

Basilio 

- ADAM . KRUSZEWSKI 
JAN WOLAŃSKI 

~ JÓZEF FRAKSTEIN 
ANDRZEJ KLIMCZAK 

Fiorello, Un Ufficiale 
Un Notaio - SŁAWOMIR JURCZAK 

BOHDAN SLIW A 
Ambrogio 
Berta 

- KAZIMIERZ DŁUHA 
- EWA IGNATOWICZ 

ALEKSANDRA HOFMAN 
KRYSTYNA KOŁAKOWSKA 

Soldati - S uanatori 

ZESPÓŁ SOLISTÓW WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ 

Muzy 

Zespół Mimów: NELLY GAJOS, ILONA TRYBUŁA, JERZY KLONOWSKI, 
JERZY KUNIEWICZ 

.: ... :· ~Ruch sc~iczny: , 

J olain ta Kruszewska 

WARSZAWSKA SINFONIETTA 

Dyrygent 

WOJCIECH CZEPIEL 

Inspicjent: 

Barbara Martynowicz 
Joanna Skultety Ramlau 

Asystent reżysera: -

Barbara Martynowicz 


