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ARcY'DZIELO ROSSINIEGO 
Trudno ustalić, ile czasu zajęło skomponowanie Wilhelma Tella . (1804). Kompozytor poznał ją w przekładzie francuskim jeszcze 

Sam Rossini dawał swym biografom sprzeczne informaCJe, mówiąc w roku 1827, kiedy tworzył Mojżesza . Spodobała mu się do tego 

Jednym o pięciu, innym - o sześciu miesiącach. Prawdopodobnie stopnia, że odrzucił dwa doskonałe libretta Scribe'a Gustawa Ili 

mylił się w obliczeniach. W liście do przyjaciela, doktora Gaetano i Żydówką (opracowane później muzycznie - pierwsze przez Aube-

Contiego z czerwca 1828 roku pisze, iż opera jest jeszcze nie ukoń- ra, drugie przez Halevy'ego). Trudno się dziwić , że legenda opiewa-

czona, a pracę nad nią określa Jako ,długą i trudną' W listopadzie Jąca czyny szwajcarskiego bojownika o wolność pociągnęła silnie 

1828 roku część partytury Tella została oddana kopistom, a próby Rossiniego; odpowiadała ona w pełni ówczesnym nastrojom. Ludy 

I aktu w Operze paryskiej, odraczane z rozmaitych powodów natury Europy źle znosiły powrót „dawnego porządku", a usankcjonowane 

technicznej. rozpoczęły się dopiero w marcu następnego roku . Nie na kongresie wiedeńskim w roku 1815 absolutyzm i rządy reakcyjne 
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wiadomo dokładnie, kiedy Rossini definitywnie u kończył operę może 

już w marcu, a może dopiero w kwietniu. Mógł wprawdzie pracować 

z przerwami, ale mało prawdopodobne, by w ciągu 5-6 miesięcy 

napisał tę wielką partyturę (837 stron druku) z tak nadzwyczajną 

starannośc ią Radiciotti dopuszcza okres 1 O miesięcy, który wydaje 

się najbardziej prawdopodobny. To naprawdę niewiele, zważywszy, 

że Tell Jest dziełem nowym, że Rossini nie ułatwiał sobie pracy przez 

wyzyskiwanie fragmentów z poprzednich oper, że wreszcie opera 

jest głęboko przemyślana w każdym szczególe. 

Legenda o szwajcarskim bohaterze narodowym nie była nowością 

w teatrze muzycznym. Na jej temat napisali już opery Andre Gretry 

(Guillaume Tell, Paryż 1791) i Henry Bishop (William Tell, Londyn 

1825). Rossini najprawdopodobniej oper tych nie znał , pomysł no

wego dzieła zaczerpnął z tragedii Friedricha Schillera Wilhelm Tell 

budziły głębokie niezadowolenie i dążenia wolnościowe. Sytuacja ta 

znalazła odbicie również i w twórczości operowej, czego dowodem 

choćby Massaniello Carafy (1827), Niema z Portici Aubera (1828) 

i Oblężenie Koryntu Rossiniego 

Wilhelm Tell Schillera zajmuje wybitne miejsce w literaturze niemiec

kiej, przekonuje jednak bardziej wzniosłością idei oraz głęboką szcze

rością ich wyrażania niż walorami ściśle dramatycznymi. Akcja nie jest 

jednolita, jasno zbudowana i logicznie przeprowadzona; składa się 

z szeregu niezależnych od siebie, luźnych wątków, skleconych dość 

sztucznie. Aby przystosować długą, przeładowaną drugorzędnymi po

staciami i epizodami sztukę do sceny operowej, trzeba było dokonać 

dużych przeróbek i nieuniknionych zniekształceń oryginału . 

Opracowanie libretta powierzono Victorowi Josephowi Etienne, 

zwanemu de Jouy (1769-1846), współautorowi tekstu paryskiej wer

sji Mojżesza Członek Akademii Francuskiej, a w czasach napoleoń

skich cenzor literacki, de Jouy hołdował estetyce pseudoklasycznej, 

a dla romantyzmu nie miał ani sympatii, ani zrozumienia. Niegdyś 

dostarczył Spontiniemu udane libretto do Westalki i - nieudane - do 

Ferdynanda Corteza. Dla Rossiniego napisał tekst do Wilhelma 

Tella, złożony aż z 700 wierszy, bogatych w retorykę, ale ubogich 

w poezję i niezbyt nadających się do opracowania muzycznego. 

Kompozytor, który dawniej patrzał przez palce na niedostatki librett, 

tym razem okazał się bardzo wymagający i zażądał od dyrekCJi Ope

ry drugiego librecisty, który by przerobił i uporządkował tekst według 

jego wskazówek. Nowym współpracownikiem został utalentowany 

ówczesny dramaturg, Hippolyte Louis Floren! Bis (1789-1855). Wy

wiązał się on z zadania na ogół dobrze, starając się zadowolić kom

pozytora, a nie urazić przy tym ambicji akademika. 

Z tragedii Schillera uwzględniono tylko kilka najważniejszych epi

zodów ocalenie przez Tella ściganego Leutholda (Schillerowski 

Baumgarten), pojmanie i umęczenie starego Melcthala , zaprzysię

żenie na łące Rutli, epizod z jabłkiem, aresztowanie Tella na roz

kaz starosty Geslera, ucieczka Tella, zgładzenie Geslera i wreszcie 

apoteozę zdobytej przez Szwajcarów wolności. Najważniejsza róż

nica między tekstem Schillera a librettem opery dotyczy głównego 

bohatera. W dramacie Schillera duszą walki niepodległościowej jest 

Werner Staufacher, a Wilhelm Tell pozostaje właściwie przez cały czas na uboczu i dopiero pod koniec 

dramatu - bardziej wskutek splotu wypadków niż z własnego wyboru - włącza się do akcji. Rossini czyni 

Tella od początku osią sprzysiężenia antyhabsburskiego, a postać Staufachera pomija zupełnie. Wątek 

miłosny zajmuje w operze dużo więcej miejsca niż w dramacie. Miłość Ulryka von Rudenz i Berty von 

Bruneck ma u Schillera znaczenie czysto marginesowe, natomiast w operze miłość młodego Melcthala 

i księżniczki Mathilde jest jednym z głównych elementów całości . Rossini w wielu swych poprzednich 

operach traktował z dużą sympatią zakochane pary różniące sią pochodzeniem społecznym. W Wil

helmie Tellu jednak nieco przesadził , gdyż romans szwajcarskiego chłopa z księżniczką z domu ce

sarskiego - acz odpowiadał duchowi epoki romantycznej - jest oczywistym absurdem na tle feudalnych 

stosunków zachodniej Europy w początkach XIV wieku. 

Zapowiadana od dłuższego czasu nowa opera sławnego kompozytora stała się [3 sierpnia 1829 roku] 

sensacją paryskiego życia muzycznego. Oczekiwano premiery z ogromnym napięciem. Teatr był od dłuż

szego czasu całkowicie wyprzedany, a na „czarnym rynku" płacono za lożę fantastyczne sumy, dochodzą

ce do 500 franków Dyrekcja Opery uczyniła wszystko, aby nowe dzieło Rossiniego wystawić w sposób 

najgodniejszy. W głównych rolach wystąpili ulubieńcy paryskiej pu

bliczności sopran Laura Cinti-Damoreau (Mathilde), tenor Adolphe 

Nourrit (Arnold Melcthal) i baryton Henri-Bernard Dabadie (postać 

tytułowa) . Orkiestra i chóry dały maksimum swoich możliwości. Po

mimo to trudno mówić o sukcesie, Jakiego kompozytor miał prawo 

oczekiwać . Opera wzbudziła entuzjazm muzyków i wytrawnych me

lomanów, lecz szeroka publiczność przyjęła ją dość chłodno. Ros

sini odczuł wynik premiery jako niepowodzenie i po przedstawieniu, 

poniimo nalegań audytorium, odmówił wyjścia na sceną 

W cztery dni po premierze Karol X (któremu kompozytor dedykował 

operę) nadał Rossiniemu krzyż kawalerski Legii Honorowej i kompo

zytor tym razem przyjął odznaczenie. Tego samego wieczoru artyści 

i orkiestra Opery, pod dyrekqą F ranc;oisa Habenecka, urządzili kom

pozytorowi serenadą przed domem przy Boulevard Montmartre, wyko

nując uwerturę i tercet z li aktu Tella. Franc;ois B6ieldieu, mieszkający 

w tym samym domu, przybył aby osobiście uściskać Rossiniego. Po

mimo wszystkich dowodów uznania Tell nie zdobył takiej popularności 

jak Cyrulik sewilski, Tankred, Kopciuszek, a nawet Mojżesz. Dochód 

z pierwszych dwunastu przedstawień okazał się o wiele niższy niż 

w wypadku Roberta Diabla, Hugonotów i Proroka Meyerbeera, Ży

dówki Halevy'ego, a nawet Nieszporów sycylijskich Verdiego. Publicz-

Gilbert Duprez jako Arnold Melcthal, 1837 ność znajdowała Tella zbyt „uczonym", długim i nudnym. Z dłużyzn 

opery sam kompozytor zdawał sobie sprawą i dokonał później w partyturze wielu drastycznych cięć, a dla 

teatrów w Bordeaux i Pradze skrócił całość do trzech aktów Dyrekcji Opery paryskiej i to nie wystarczyło . 

W latach następnych poczęła wystawiat Tella, opuszczając całkowicie najpierw czwarty akt, potem trzeci, 

potem jeszcze pierwszy i ograniczając się do samego drugiego aktu. Dopiero energiczna akcja tenora Gilberta 

Dupreza, entuzjasty i propagatora opery, zapobiegła dalszym tego rodzaju praktykom. 

Również i poza Francją nie obeszło się bez samowolnych zmian i cięć w partyturze. W Mediolanie pod 

naciskiem cenzury austriackiej zmieniono tytuł na Guglielmo Wallace, Austriaków na Anglików, a Szwaj

carów na Szkotów. W Rzymie wystawiono operę pod tytułem Rodo/fa di Sterlinga, a raz nawet wykonano 

ją w Seminarium Papieskim w obsadzie wyłącznie męskiej , pod tytułem ... Juda Machabeusz. W Berlinie 

Tell przekształcił się w Andrzeja Hofera, Austriacy we Francuzów, a Szwajcarzy w wiernych Habsburgom 

Tyrolczyków; w carskiej Rosji zaś [także w Warszawie - przyp. red] wykonywano operą, dając jej tytuł 

Carlo il Temerario (Karol Śmiały). W Wiedniu pozwolono wprawdzie wykonywać operę w wersji oryginal

nej, publiczność jednak, w obawie zawieszenia dalszych przedstawień , musiała na zakończenie każdego 

spektaklu wznosić wielkopoddańcze okrzyki na cześć Habsburgów. 





Tytuł przedstawienia 

DATA PREMIERY 
Ilość przedstawień 

Dyrygent 
Reżyseria 

Dekoracje 
Chórmistrz 

Choreografia 

OBSADA 
Wilhelm Tell (Rudolf) 

Arnold Melcthal 

Walter Fiirst 
Melcthal 

Jemmy (Wilhelm) 
Gesler 

Radolphe 
Ru odi 

Leuthold 
Mathilde 

Hedwige 
Myśliwy 

Mattia Battistini jako Wilhelm Tell , 
śpiewał tę partię w Teatrze Wielkim 
siedmiokrotnie w 1903 roku 
(Muzeum Teatralne) 

\iILHELM 
TRZE 

CARLO IL TEMERARIO I Karol Śmiały 
Premiera polska 

9 czerwca 1855 
(5 razy w 1855 r. i 2 razy li akt w 1856 r.) 
GIOVANNI QUATTRINI 
Leopold Matuszyński 
Antonio Sacchetti 
Jan Meller 
Roman Turczynowicz 

Lodovico Butli 

Francesco Ciaffei 

Wilhelm Troschel 
? 
Eleonora Repka-Buszek 
Władysław Miller 
Leopold Matuszyński 
Józef Szczepkowski 
? 
Angiola Ortolani-Valandris 

Józefa Chodowiecka 
? 

oraz wykonania koncertowe: 

8 grudnia 1863 (1 raz) 
Frag meni: uwertura 
(w wieczorze operowo-baletowym) 
Dyrygent: GIOVANNI QUATTRINI 

1 marca 1868 ( 1 raz) 
Fragmenty: uwertura, tercet z chórem 
i finał z li aktu 
(w koncercie na rzecz Mikołajewskiej 
Ochrony Dzieci Żołnierskich) 
Dyrygent: GIOVANNI QUATTRINI (?) 
Chórmistrz: Jan Meller 
OBSADA 
Wilhelm Tell: Giacomo Rota 
Arnold IMelcthal: Achille Corsi 
Walter Fiirst: Cesare Bossi 

30 kwietnia 1868 (1 raz) 
Fragment: uwertura 
(w koncercie na rzecz szpitali warszawskich) 
Dyrygent: GIOVANNI QUATTRINI (?) 

CARLO IL TEMERARIO I Karol Śmiały 
Premiera 

12 stycznia 1869 
(7 razy w 1869 r.) 
JOSEPH DUPONT 
Leopold Matuszyński 
Antonio Sacchetti 
Jan Meller 
bez baletu 

Mariano Padilla y Ramos 

Manuel Carrión 

Cesare Bossi 
? 
Giulia (?) Bennati 
Leon Borkowski (?) 
? 
Giacomo Piazza 
? 
p. Ferruci 

Laura Caracciolo (?) 
? 

oraz wykonanie koncertowe: 

24 sierpnia 1881 (3 razy w 1881 r.) 
Fragmenty: aria i duet w I aktu; aria, 
duet i tercet z li aktu; recytatyw 
i aria z chórem z Ili aktu) 
Dyrygent: CESARE TROMBIN! (?) 
Chórmistrz: Jan Meller 
OBSADA 
Wilhelm Tell: Józef Chodakowski 
Arnold Melcthal: Władysław Mierzwiński 
Walter Fiirst: Franciszek Zawadzki 
Mathilde: Bronisława Dowiakowska 

KAROL ŚMIAŁY I Wilhelm Tell 
Premiera 

2 stycznia 1903 
(11 razy w latach 1903-04) 
VITTORIO PODESTI 
Władysław Florjański 

Karol Klopfer (?) 
Michał Zakrzewski 
bez baletu 

Mattia Battistini (x 7) 
Antonio Magini-Coletti (x 3) 
Giovanni Polese (x 1) 
Giovanni Dimitrescu (x 5) 
Mario Gilion (x 6) 
Aristodemo Sillich 
Henryk Kawalski 
Margot Kaftal 
Hilary Dyliński 
Giuseppe Morlacchi 
Henryk Drzewiecki 
Gabriel Gorski 
p. de Revers [Maud Reeves?] (x 5) 
Maria Bogucka (x 4) 
Helena Zboińska-Ruszkowska (x 2) 
Michalina Frenkiel 
Niccolo Crotti 

oraz wykonania koncertowe: 

23 lutego 1997 (1 raz) 
Fragment: uwertura 
(w recitalu Ewy Podleś) 
Oyrygent: WOJCIECH MICHNIEWSKI 

21marca1997 (1 raz) 
Fragmenty: uwertura, chór weselny 
i pas de six z I aktu , 
pas de trois , chór i pas de soldats z Ili aktu 
(w ramach Festiwalu Pashalnego) 
Dyrygent: NELLO SANTI 
Chórmistrz: Henryk Wojnarowski 

opracowanie: pch 



ZANIM HOZPO z, IE tĘ OPERA 
Cesarstwo Austriackie od około stu lat panuje na terytorium obecnej 
Szwajcarii. Wilhelm Tell, patriota z kantonu Uri, pragnie przewodzić 
rewolucji. Jego koledzy spiskowcy to Walter Furst z kantonu Schwyz 
i Arnold Melcthal z Unterwalden. Z Arnoldem jest jednak problem. Tak 
się zdarzyło , że podczas obowiązkowej służby w wojsku okupanta 
uratował życie uwięzionej w lawinie austriackiej księżniczce imieniem 
Mathilde. Zakochał się w niej, a teraz jest wewnętrznie rozdarty. Jed
nak Wilhelm Tell potrzebuje jego wojskowych umiejętności i lojalności 
jego ziomków z Unterwalden. 

\
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Składa się ona z czterech części , a każda z nich zapowiada elemen
ty, które powrócą w trakcie opery: lament Wilhelma Tella , rozpamię
tującego utraconą wolność swego kraju (grany przez same wiolon
czele , które powrócą jako akompaniament do arii Tella); gwałtowne 
burze zrywające się nad Jeziorem Czterech Kantonów; szwajcarskie 
motywy ludowe charakterystyczne dla partii chóralnych; a wreszcie 
wojskowy geniusz rewolucyjnej walki, która w końcu wyzwoli Szwaj
carów. 

AKT PIERWSZ\1 

Oprawę tego aktu stanowi tradycyjna szwajcarska uroczystość we
selna, podczas której zaślubiny trzech młodych par świętowane są 
śpiewem, tańcem i zabawą. W pierwszej scenie rybak (Roudi) śpie
wa serenady swojej ukochanej, a Wilhelm Tell lamentuje nad tym, że 
lud szwajcarski ledwie utrzymuje się przy życiu i stara się zachować 
swoje tradycje, a cały kraj opłakuje utraconą wolność. Stary Melcthal 
błogosławi trzy młode pary, które odchodzą, by się przygotować do 
świętowania . 

Mełcthal żałuje , że to nie jego syn Arnold się żeni. Chciałby przed 
śmiercią doczekać wnuków. Arnold wyrzuca sobie, że odczuwa mi
łość, do której nie śmie przyznać się przed rodziną i przyjaciółmi. 
Jednak gdy słyszy grę Austriaków na rogach podczas polowania -
wie, że Mathilde będzie z myśliwymi i nie może powstrzymać się od 
pójścia za głosem rogów, by znów ją zobaczyć . 

Wilhelm Tell zauważa niepokój Arnolda i pyta o jego dziwne zacho
wanie . Podejrzewa, że może go kusić powrót do armii austriackiej. 
Tymczasem Arnold nie chce zdradzić prawdziwego powodu swoje
go zmartwienia (swojej miłości do Mathilde). Zamiast tego próbuje 
sztucznie argumentować, że rewolta przeciw Austrii nie ma sensu. 
Jakaż może być chwała w planowaniu beznadziejnego oporu? Argu
menty Tella są silniejsze: „Nie wiem, co znaczy chwała , ale bardzo 
dobrze wiem jak ciążą łańcuchy". Opłakując w duchu utratę ukocha
nej, Arnold przyrzeka Tellowi, że gdy nadejdzie godzina rewolucji , 
będzie walczył po stronie Szwajcarów. 
Jednak gdy znów rozbrzmiewają rogi , pospiesznie oddala się . Po
wracają młode pary w strojach weselnych, uroczystości zostają 

wznowione, a wśród zabaw odbywa się konkurs łuczniczy, w którym 
zwycięża Jemmy, syn Wilhelma Tella, słynący ze swych umiejętności 
strzeleckich. „Odziedziczył to po ojcu" - mówią wieśniacy. 

Świętowanie zostaje przerwane. Szwajcarski wieśniak Leuthold jest 
ścigany przez wojsko austriackie. Zabił żołnierza , który próbował 
uprowadzić jego córkę. Jedyna droga do bezpiecznego schronienia 
wiedzie przez jezioro, ale rybak obawia się narastającej burzy i od
mawia wypłynięcia. Wyręcza go więc Wilhelm Tell i zabiera Leuthol-

da w bezpieczne miejsce. Wściekli, że ich ofiara uciekła , żołnierze 

austriaccy usiłują zmusić wieśniaków do ujawnienia kto mu pomógł. 
Melcthal nakazuje wszystkim milczenie, a Austriacy jego właśnie za
bierająjako więżnia. 

AKT DRU61 
Austriaccy myśliwi polują w lesie na górskim zboczu. Mathilde jest 
z nimi , jak przewidział Arnold. Odchodzi kawałek od grupy i Arnold 
odnajduje ją samą. Wyznają sobie miłość , a Mathiłde przekonuje go, 
by wrócił do armii austriackiej i tam szukał chwały, wtedy austriacki 
dwór zaakceptuje go jako jej męża. 
Arnolda jednak wyśledzili tymczasem Wilhelm Tell i Walter Furst od
krywając , że spotyka się z Mathilde. Robią mu wyrzuty, że obdarzył 
miłością wroga Szwajcarii. On odpiera te argumenty, ale oni przeka
zują mu tragiczne wieści: ojciec Arnolda, Melcthal został zamordowa
ny przez Austriaków, bo odmówił ujawnienia, kto pomógł Leutholdowi 
w ucieczce. 
Arnold jest zrozpaczony. Powinien był być u boku ojca, by go bronić . 

Przepełniony wyrzutami sumienia, przysięga dołączyć do rebelii i ze
mścić się na Austrii. 
Tell zapewnia, że godzina zemsty nadeszła : wojska trzech kantonów 
mają umówione spotkanie w tym właśnie miejscu, by złożyć sobie 
przysięgę wierności w walce przeciw Austriakom. Przybywają kolej
no, Wilhelm Tell , Walter i Arnold witają sojuszników, po czym wszyscy 
składają przysięgę solidarności, tworząc historyczną Konfederację 

Szwajcarską. Kiedy będzie dany sygnał (ognisko na zboczu góry), 
powstaną razem, by zaskoczyć armię okupanta. 

AKT TRZECI 
Pierwsza scena odtwarza najbardziej znaną część legendy Wilhelma 
Tella. Gesłer, namiestnik austriacki, wiesza swoją czapkę na słupie 
pośrodku rynku i rozkazuje poniżanemu ludowi szwajcarskiemu, by 
kłaniał się jej, jak gdyby samemu namiestnikowi. Wilhelm Tell prze
chodzi ze swoim synem, lecz odmawia złożenia ukłonu przed słupem 
upierając się, że uklęknąć może tylko przed samym Bogiem. Zostaje 
aresztowany, a kiedy już mają go zabrać, po cichu każe Jemmy'emu 
iść do domu i przekazać rozkaz do ognistego sygnału. 
Gesler jednak wymyśla sadystyczną karę: ponieważ Tell jest sław
nym łucznikiem, musi zestrzelić jabłko z głowy własnego syna albo 
patrzeć , jak Austriacy natychmiast zabijają chłopca . Tell jest wstrzą
śnięty i nie chcąc narażać życia syna, składa ukłon przed czapką. 
Namiestnik jednak jest nieugięty. Jemmy nie czuje strachu i mówi 
ojcu, że jest dumny mogąc stanąć do takiej próby. W cichej przemo
wie Tell radzi synowi, by stał nieruchomo i zawierzył swój los Bogu. 
Strzał jest udany i Tell triumfuje. 
Gesler zauważył jednak, że Tell wyjął dwie strzały z kołczanu , a ten 
przyznaje, że gdyby pierwsza strzała raniła jego dziecko, drugą wy
strzeliłby w samego namiestnika. Gesler rozkazuje, by jednak uwię
ziono ojca i syna, lecz pojawia się Mathilde i w imieniu cesarza bierze 
Jemmy'ego pod swoją opiekę. Tell ma być przewieziony statkiem 
przez jezioro do więzienia w Altdorfie. 
W kolejnej scenie Arnold przybywa do domu swego ojca, lecz nie jest 
w stanie przestąpić progu, tak gorzki jest jego żal. W domu znajduje 
się tajny skład broni zabezpieczonej przez ojca na potrzeby przyszłej 
wojny wyzwoleńczej . Arnold rozdaje ją patriotom ze swego kantonu. 
Wyruszają, by uwolnić Wilhelma Tella z więzienia . 

Tymczasem Mathilde zabiera Jemmy'ego do jego matki imieniem 
Hedwige i postanawia zostać w wiosce jako dobrowolna zakład
niczka, by można było ją wymienić na Tella. Obie kobiety modlą się 
o bezpieczeństwo Tella, podczas gdy kolejna burza rozpętuje się nad 
jeziorem. Jemmy biegnie zapalić ogień jako sygnał dla wojsk. 
Jednak wkrótce na jeziorze widać statek wiozący Tella do więzienia. 
Burza była ponad siły austriackich żeglarzy; uwolnili więc Tella z łań
cuchów i błagają, by przejął stery i uratował im życie. Zamiast tego 
Tell wyskakuje ze statku i ląduje bezpiecznie na skale. Jemmy wraca, 
by wręczyć mu jego łuk. Tell wypuszcza celną strzałę , która zadaje 
Gesłerowi śmierć na dnie jeziora. Arnold i Walter powracają ze swymi 
zwycięskimi żołnierzami i wszyscy świętują nadejście wolności dla 
Konfederacji Szwajcarskiej. 

s o\'ło DYRY6f.NTA 
Wilhelm Tell był ostatnią operą Rossiniego, ale nie jego pożegna
niem z teatrem: w ciągu dziesięciu łat od prapremiery w roku 1829, 
kompozytor kilkakrotnie ją poprawiał , odejmując i dodając fragmenty 
muzyki. Ponadto skomponował sporo materiału , który został wycięty 
podczas prób przed pierwszym przedstawieniem w Paryżu. W sumie 

napisał grubo ponad cztery godziny muzyki do tej opery, ale żadne 
wykonanie za jego życia nie obejmowało całości. Właściwie nie ma 
czegoś takiego, jak „kompletne" wykonanie Wilhelma Tella; kompo
zytor nie pozostawił ostatecznej partytury, lecz raczej menu, z które
go przyszli interpretatorzy dzieła mogli dokonywać wyboru. 
Większość cięć w obecnych wykonaniach w Warszawie zostało do
konanych w jakimś momencie przez samego Rossiniego. Jednak w 
jednym istotnym przypadku przywróciliśmy elementy przez niego wy
cięte , a w zamian odrzuciliśmy fragment, który on zachował. Piękne 
trio żeńskich głosów z instrumentami dętymi w ostatnim akcie, oraz 
modlitwa Mathiłde , Hedwige i chóru o bezpieczeństwo Wilhelma Tella 
prawie nigdy nie są wykonywane; Rossini usunął je przed premierą 

i nigdy ich nie przywrócił. Wierząc , że fragmenty te spełniają ważną 
rolę ekspresyjną, postanowiliśmy dać im szansę na zaistnienie. Po
trzebny czas wygospodarowaliśmy wycinając pierwszą scenę Ili aktu 
- dodatkowe spotkanie Mathilde i Arnolda. Muzyka ta jest piękna , ale 
nie wydaje się niezbędna dla rozwoju dramatu. Ponadto, ponieważ 
scena ta włączana jest do większości przedstawień tej opery, spra
wiedliwe wydaje się posłać ją na wakacje, by zrobić miejsce dla innej, 
której zwykłe nie ma. (przekład: Joanna Dutkiwicz) 

Will Crutchfield 

Scena z opery Rossiniego, ilustracja z XIX wieku 



SYNOPSIS 
BEfORE THE OPERA BEGI S 
The Austrian Empire has ruled over what is now Switzerland for 
about a century William Tell, a patriot from the canton of Uri, wishes 
to lead a revolution. His fellow conspirators are Walther Furst from 
the canton of Schwyz, and Arnold von Melcthal from Unterwalden. 
But there is a problem with Arnold . During his obligatory service 
in the occupiers' army, he happened to save the life of the Austrian 
princess Mathilde, who was trapped by an avalanche. He has fallen 
in love with her, and his loyalties are divided. But William Tell needs 
his military skill and the loyalty of his fellow Unterwalders. 

TH.E OVERTURE 
Is in tour parts, each of which prefigures elements thai will return 
iii the course of the opera: the brooding lament of William Tell for the 
lost liberty of his country (played by the violoncellos alone, which re
turn to provide the accompaniment of Tell 's aria); the violent storms 
thai break out over Lake Lucerne; the Swiss folk-themes thai char
acterize the choral music: and the military brilliance of the revolution
ary battle thai finally liberales the Swiss. 

ACT ONE 
The first act is framed by a traditional Swiss wedding ceremony, 
in which the betrothal of three young couples is celebrated with song, 
dancing and games. In the opening scene, a fisherman (Ruodi) ser
enades his sweetheart, and William Tell laments thai while the Swiss 
people try to eling to their lives and traditions, the whole country 
is weeping for its lost liberty. Tihe elder Melcthal blesses the three 
couples, who retreat to prepare themselves for the festivities. 
Melchtal is sorry !hat his son Arnold is not among the betrothed 
couples. He wishes to see grandchildren before he dies, and Arnold 
reproaches himself for feeling a love thai he dare not confess to his 
family and friends . However, when he hears the horns of an Austrian 
hunting party, he knows thai Mathilde will be with the hunters, and 
he cannot resist following the horns to see 1her again . 
William Tell sees Arnold's unease, and queries him about his behav
ior. He suspects !hat Arnold may be tempted to return to the Austrian 
army, and Arnold does not want to reveal his true concern (his love 
for Mathilde). 1lnstead, he pretends to argue !hat revolution against 
Austria is hopeless. What glory is to be found in planning a use
less resistance? Tell's arguments are stronger: "I do not know what 
glory means, but I know very well the weight of chains. " Arnold, while 
privately lamenting the loss of his love, promises Tell !hat when the 
hour of revolution comes, he will light for the Swiss. 
However, when the horns sound again, he rushes away. The cel
ebration resumes when the couples return in their wedding attire, 
and among the games there is an archery contest, which is won by 
Jemmy, the son of William Tell, who is famous for his marksmanship. 
"li is his paternal heritage", the villagers say. 
The festivities are interrupted by trouble. Leuthold , a Swiss villager, 
is being pursued by the Austrian army. He has killed an enemy sol
dier who tried to a bd u et his daughter. His only way to safety is across 
the lake, but the fisherman fears the growing storm and refuses to 
attempt the voyage. William Tell takes his place and carries Leuthold 
to safety. The Austrian soldiers, furious !hat their victim has escaped, 
try to force the villagers to reveal who has helped him. Melcthal tells 
them to maintain their silence, and the Austrians take him away as 
their prisoner. 

ACT TWO 
In the forest on the mountain's side, the Austrian hunting party is 
found. Mathilde has accompanied the hun!, just as Arnold thought. 
She separates herself from the group, and Arnold fin ds her al one. 
They declare their love, and Mathilde convinces him to return to the 
Austrian army to seek glory, so thai the Austrian court will accept 
him as her husband. 
But Arnold is surprised by William Tell and Walter Furst, who have 
followed him and seen !hat he was meeting Mathilde. They reproach 
him for falling in love with an enemy of Switzerland. He answers 
their arguments at first, but they reveal tragic news: Arnold's father, 
Melcthal, has been murdered by the Austrians when he refused to 
say who helped Leuthold escape from them. 
Arnold is devastated. He should have been at his father's side, to 
defend him. Filled with remorse, he swears to join the rebellion and 
take revenge on Austria. 
Tell assures him thai the hour of vengeance has come: the armies 
of three cantons have agreed to mee! in !hat very spot to swear an 
oath of allegiance against the Austrians. One by one, they arrive; 
William Tell , Walter and Arnold great them, and the vow of solidarity 
!hat creates the historie Swiss Confederation is sworn by all. When 
the signal (a fire on the mountainside) is given, they will rise together 
to surprise the occupying army. 

ACTTHREE 
The first scene recreates the best-known part of the William Tell leg
end. Gessler, the Austrian governor, hangs his cap on a pole in the 
town square and orders the humiliated Swiss people to bow before 
it as they pass, as if they were bowing to the Govemor himself. Wil
liam Tell passes by with his son, and refuses to bow to the pole , 
insisting thai he can kneel only to God himself. He is arrested, and 
as he is about to be led away, he quietly tells Jemmy to go home and 
give the order for the fiery signal. 
But Gesler devises a sadistic punishment: since Tell is a famous 
archer, he musi shoot an apple off the head of his own son, or watch 
the Austr,i ans kill the boy immediate'ly. Tell is shaken, and rather !han 
risk his son's life, he bows down to the cap. But the Governor will not 
yield. Jemmy is not afraid, and tells his father he is proud to stand 
the trial. In a quiet address, Tell counsels his son to remain stili and 
pul his fale in God's hands. The shot is taken, and Tell is victorious. 
But Gesler has noticed thai Tell look two arrows from his quiver, 
and Tell admits thai if his first shot had harmed his child, the second 
would have been aimed at the govemor himself. Gesler orders the 
father and son to be ·imprisoned after all, but Mathilde arrives on the 
scene and takes Jemmy under her protection in the name of the 
Emperor. Tell is to be rowed across the lake to the prison at Altdoń. 
In the next scene, Arnold arrives at the home of his father, but cannot 
bear to cross the threshold, so bitter is his grief. There is a supply of 
hidden weapons, preserved by his father for the future war of libera
tion, and with these, Arnold arms the patriots of his canton. They set 
off to free William Tell from prison. 
In the meantime, Mathilde takes Jemmy back to his mother Hed
wige, and says thai she will remain in the village as a voluntary hos
tage , to be exchanged for the freedom of Tell. The two women pray 
for Tell's safety as another storm grows on the lake. Jemmy runs off 
to light the signal flame for the armies. 

I 
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But soon the boa! carrying Tell to prison is seen on the lake. The 
storm has overwhelmed the Austrian sailors; they have freed Tell 
from his chains and begged him to steer the ship and save their 
lives. Tell instead jumps to safety on a rock, and Jemmy returns to 
bring him his crossbow. With il, Tell fires a shot thai sends Gesler to 
his tomb deep in the lake. Arnold and Walterrnturn with their victori
ous soldiers, and all present celebrate the new dawn of freedom for 
the Swiss Confederation. 

CONDUCTOR'S NOTE 
Guillaume Tell was Rossini's last opera, but not quite his farewell to 
the !healer: in the decade after its 1829 premiere, he revised il on 
several occasions, both subtracting and adding music. In addition, 
he composed a good deal of materia I thai was cui out during rehears
als before the first peńormance in Paris. In all, he wrote well over 
four hours' worth of music for the opera - but no peńormance in his 
lifetime ever included all of lt. In fac!, there can be no such thing as 

a "complete" peńormance of Guillaume Tell; the composer did not 
leave us a definitive score, but rather a menu of choices for his future 
interpreters. 
Most of the cuts in our Warsaw peńormances are those Rossini him
self made at one time or another. In one important case, though, we 
have restored items thai he cui and, in exchange, cui an item !hat 
he retained . The beautiful trio of female voices with wind instruments 
in the last act, along with the prayer for Mathilde, Hedwige and cho
rus for the safety of William Tell, are almost never pertormed; Ros
sini look them out before the opening night and never put them back. 
In the belief thai these pieces serve a strong expressive purpose, we 
have decided to give them a chance to be heard. We have bought the 
time for them by cutting out the first soene of Act Three - an additional 
meeting between Mathilde and Arnold. lts music 1is beautiful, but not 
essential to the drama. Furthermore, since !his scene is included in 
most productions of the opera. it seems fair to give it a vacation in order 
to make room for the scene that is usually missing. 

Will Crutchfield 
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PIOTR RATYŃSKI 
MICHAŁ SZYMKIEWICZ 
BARTOSZ TOMCZUK 
MICHAŁ ZAMBRZYCKI 
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BO DAN GOLA 

Chórmistrz, dyrygent i pedagog . Debiutował jako kierownik chóru Opery 
Sląskiej w Bytomiu (1976-1982). Potem kierował chórami Filharmonii im . 
J. Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca ,Ś ląsk", Akademii Muzycznej 
w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. Był twórcą 
Zespołu Muzyki Dawnej All Antico (1976-1986), specjalizującego się w wy
konywaniu muzyki renesansu i baroku , a także Chóru Polifonicznego Sacri 
Concentus dzialającego w latach 1993-98 przy Warszawskim Towarzystwie 
Muzycznym. Jego wachlarz zainteresowań jest bardzo szeroki : od grego
riańskiej monodii do monumentów Wagnera i Pendereckiego. Kierowany 
przez niego w latach 1985-95 i ponownie od 1998 roku Chór Opery Naro
dowej zdobyl sobie trwałe uznanie krytyki i publiczności w raju i za granicą 
(m.in. Berlin, Londyn, Moskwa, Paryż, Jerozolima, Tokio, Pekin, Hongkong). 
Artystyczny poziom tego zespołu utrwalony został na płytach Polskich Na
grań, Schwann Koch International, Studio Berlin Classic, CPO, EMI, CD
-ACCORD, a także w TVP, ZDF, 3SAT i ARTE. Współpracował z wieloma 
wybitnymi dyrygentami 1 znanymi reżysera mi. Za dyrekcji Roberta Satanow
skiego na scenie warszawskiej zreal izował z Augustem Everdingiem tetralo
gię Wagnera (1988-89). W swoich programach koncertowych sięga nie tylko 
do znanych dzieł oratoryjnych i chóralnych, ale także po stare, zapomniane 
kancjonały i kodeksy oraz partytury mistrzów polskiego baroku i romantyzmu 
(J. Elsner, F. Gotschalk, S. Moniuszko, I. Re1mann, J. Stefani, J. Wański i J. M. Żebrowski ) Przy realizacji nagrań 
archiwalnych tych programów dla TVP 2 współpracował z Orkiestrą Kameralną Concerto Avenna i czołowymi 
wokalistami scen polskich . Równolegle z pracą artystyczną prowadzi działalność pedagogiczną, którą rozpocząl 
w 1979 roku w katowickiej Akademii Muzycznej. Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym na wydziale edu
kacji muzycznej w warszawskiej AMFC; w latach 1998-2004 był prodziekanem wydziału, a obecnie pracuje na 
stanowisku profesora zwyczajnego. W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Za pracę 
artystyczną i pedagogiczn ązostal uhonorowanym.in. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". (fot. 
J. Multarzyński) 



I skrzypce MAGDALENA SOKAL ROBERT KARPINSKI PIOTR ZACNY GRZEGORZ ŻELAZKO perkusja 
STANISLAW TOMANEK I koncertmistrz ADRIANA BLASZCZAK RAFAL KOBIELA JACEK RYMARZ ANDRZEJ KILJANEK HENRYK MIKOLAJCZYK 
SYLWIA KONOPKA koncertmistrz JAN KACPERCZYK JACEK STANKIEWICZ SEBASTIAN ALEKSANDROWICZ BOGUSŁAW WRÓBEL KRZYSZTOF SZMAŃDA 
MIROSLAW BŁASZCZYK z-ca koncertmistrza EWA MICHALSKA TOMASZ BLASZCZAK MAREK MICHALEC RAFAL KUCHARSKI 
MALGORZATA CZAJKOWSKA-TOMANEK URSZULA MALECKA PAWEŁ WOJCIECHOWSKI klarnety KATARZYNA BOJARYN 
PIOTR STAWSKI MAGDALENA KISIELINSKA ALFRED WILTOS MARIUSZ GLĘBOCKI trąbki PAWEŁ GĘBICKI 

LIDIA WILCZYŃSKA LILIANA DUDA WOJCIECH SŁAWIŃSKI BOGDAN KRASKI MIECZYSŁAW LATAWIEC JAN SMOCZYNSKI 
JOLANTA MACIEJEWSKA JÓZEF KAROLAK KRZYSZTOF ZBIJOWSKI KRZYSZTOF BEDNARCZYK 
JUSTYNA KASPEREK KATARZYNA DEMUS kontrabasy KRZYSZTOF MASTALERSKI KAZIMIERZ ADAMSKI inspektorzy 
ALICJA TOMKÓW STANISŁAW GLINKA MAREK SZAPARKIEWICZ MAŁGORZATA DZIKOWSKA GRZEGORZ ŻELAZKO 
PIOTR KANIUGA altówki KAZIMIERZ JENDRYSIAK JAROSŁAW BURACZYNSKI MACIEJ WOLENSKI TOMASZ TURSKI 
WŁODZIMIERZ ORLOWSKI ANDRZEJ SZYMA . SKI ADAM KOTULA JACEK BRZÓZKA 
ELŻBIETA SCHATZ-DĄBROWSKA DOROTA SAPIECHA-SROCZYNSKA MICHAŁ SOBUŚ fagoty PAWEŁ KRASKI organizacja pracy artystyczne) 
JUSTYNA ROGOZINSKA-CZEŻYK DARIUSZ WACHNIK ZBIGNIEW GÓRSKI ARTUR KASPEREK AGNIESZKA NOWAKOWSKA 
ANNA BARTOSZEWICZ-KOZŁOWSKA IGOR KABALEWSKI MACIEJ MUCZKE KRZYSZTOF BRYCH puzony 
TERESA TADZIK TOMASZ TURSKI MICHAL WOŻNIAK MICHAL WAWRZYN IAK PIOTR WAWRENIUK bibliotekarz 
ALINA GAWLIK WIESŁAWA CZECZOTTA ADAM RAKOWSKI STANISŁAW JASTRZĘBSKI TOMOMASA UEYAMA DARIUSZ SZEWCZYK 
ANDRZEJ MAJEWSKI MARTA STRASZYNSKA GRZEGORZ DYMEK RAFAŁ ZASON PIOTR DĄBROWSKI 
BARBARA KOWALSKA BOGUSŁAWA ZATORSKA ALICJA KIERUZALSKA MICHAŁ KILJAN lutnik 
BEATA KOSEWSKA KRZYSZTOF ZIMAK fi ety MARIUSZ OPALINSKI WOJCIECH LUKASZ 
KATARZYNA LECH-KAPITULA BEATA PRYLINSKA ROBERT NALEWAJKA harfy FRYDERYK MIZERSKI 

JOLANTA PALKA AGNIESZKA PROSOWSKA-IWICKA GRAŻVNA STRZESZEWSKA-LIS konserwator instrumentów dętych 
li skrzypce JUSTYNA RYCHLIK GRAżYNA ZBIJOWSKA BARBARA WITKOWSKA tuby LESZEK PIETRON 
ADAM KUBLIK !RENA CHUDZIK-JENDRYSIAK ELŻBIETA TABERNACKA-BALAUSZKO ANNA PIECHURA-GABRYŚ ROMAN MILLER KR2YSZTOF GÓRSKI 
MACIEJ PRZESTRZELSKI ANDRZEJ RZĄŻEWSKI DOROTA PUCHNOWSKA-AFTYKA EUGENIUSZ GUMUŁA 
AGNIESZKA ZDEBSKA waltornie obsluga techniczna 
JACEK MICHAŁOWICZ wiolonczele oboje TOMASZ BINKOWSKI fortepian BOGUSŁAW BINISZEWSKI 
AGNIESZKA JACKOWSKA-KOBIELA MAREK JANKOWSKI koncertmistrz SYLWESTER SOBOLA CEZARY FALKOWSKI RYSZARD SZUBERT MATEUSZ KOZERSKI 
MAGDALENA JANIAK PIOTR HAUSENPLAS koncertmistrz PRZEMYSŁAW NALEWAJKA IGOR SZELIGOWSKI JANUSZ MĘKAL 
MALGORZATA ZDUNEK JADWIGA TRACZYK-PAZDROWSKA ARTUR JACKOWSKI GRZEGORZ BŁASZCZYK PAWEL NOSTER 






