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„CYRULIK SEWILSKI" - strona z fragmentem partytury Rossiniego 

i sceną z opery 
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TreJć libretta 

ODSŁONA l. O świcie przed domem dokto ra Bartola pojawia się grupa mu
zykantów; przy ich wtórze hrabia Almaviva śpiewa miłosną serenadę (cavatina 
„Ecco ridente il cielo") pod oknami Rozyny, wychowanicy starego doktora. której 
wdzięczna postać podbiła ca łkowic ie jego serce. Rozyna jednak nie pojawia s i ę 

w oknie. Strapiony hrabia, odprawiwszy muzykantów, sam również zamierza 
s i ę odda li ć, lecz oto szczęśliwy los zsy ła mu nieoczekiwanie sojusznika w osobie 
sprytnego, wszędobylskiego cyrulika, Figa ra (cavatina „Largo al factotum"); Al
maviva poznaje w nim swego sługę z dawniejszych czasów. 

Za radą Figara hrabia (który na czas pobytu w Sewilli przybra ł imię 

Lindo ra) ra z jeszcze zaczyna śpiewać pod oknem Rozyny (canzona „Se il mio 
nome") - i tym razem udaje mu s ię zamie ni ć z d z iewczęciem kilka s łów. Niestety, 
Rozyna, spłoszona jakimiś hałasem wewnąt rz domu, szybko zatrzaskuje okno. 
przedtem jednak zdążyła upuśc ić mały li ścik . Hrabia z Figa rem dow iadują s ię 

z niego, i ż trzeba dz ia łać bardzo szybko, bowiem stary doktor Bartolo sam nos i 
s ię z zamiarem poślubienia Rozyny i dlatego ukrywa ją zazdrośnie przed światem . 

Sprytny Figaro poddaje myśl , aby Almaviva przebra ł s i ę za żołn ierza 

z p rzybywającego właśnie do Sewilli pułku i s ta ra ł s i ę uzyskać kwaterę w domu 
doktora. Obydwaj c ieszą się już z góry powodzeniem swego planu (duet „All 'idea 
di quel metallo"). 

ODSŁONA 2. Młodzieniec nosząc y imię Lindo ra wzbudził uczucie w sercu Roz
yny (cavatina „Una voce poco fa"), chc i a łaby poznać go bli żej, co nie jes t łatwe 

wobec podejrz liwości Bartola. Pisze więc list do Lindora, a usłużny Figaro, który 
z racj i swego zawodu cyrulika ma wolny wstę p do dornu doktora, podejmuje s ię 

doręczyć go młod z ie11cowi , za pewniając zarazem Rozynę o miłości Lindo ra ku 
niej (duet „Dunque io son") . Jednak Bartolo coś podejrzewa - wie, że hrabia Al 
maviva przyby ł do Sewilli, wie, że Rozyna wpadła mu w oko. Prosi więc o radę 
nauczyciela muzyki , Don Bazylia , chciwego i przekupnego intryganta , który we 
wspan ia łej arii („ La calunnia e un venticelio") daje wyraz przekonaniu, i ż najlep
szym w tym wypadku środkiem jest plotka i obmowa, przy pomocy której moż na 

ca łkowicie pogrążyć niewygodnego intruza. 
Pojawia się Almaviva, przebra ny zgodnie z radą Figara za kawale rzystę . 

i żąda kwatery w domu doktora (finał „Ehi di casa"). Udając pijanego, lekcewa
ży przedstawione mu przez dokto ra zaświ adczeni e zwa lniające go od obowi ąz
ku ud zielania kwatery i najwyraź niej daje do poznania, i ż gotów jest nawet s iłą 

i zbroj nie przeprowadz ić swoją wolę. 

Zabaw na utarczka powoduje coraz w ięksZ)' ha łas - na ulicy gromadzi 
s ię tłum gapiów, aż wreszc ie wkracza zaa larmowany patrol wojskowy, by aresz
tować awanturnika. Gdy jednak Almaviva wyjaś nia po cichu dowodzącemu ofi 
cerowi swoje nazwisko i tytuł , przedstawiciele prawa wycofują się pośpiesznie, 

oddając mu honory - ku zdumien iu Bartola. 

akt2 
Almaviva nie zdołał jednak zakwaterować się w mieszkaniu doktora. Próbuje więc 
szczęśc ia ponownie, tym razem udając ucznia Don Bazylia, imieniem Alonzo, by 
w zastępstwie chorego rzekomo mistrza udzielić Rozynie lekcji śpiewu . Podstęp 
udaje się - młodzi zdążyli już zamienić parę czutych słów - gdy nagle zjawia się 
sam Don Bazylio. Sytuację ratuje Figaro, który właśnie przybył. by ocalić Bartola: 
wespół z Rozyną i Almavivą wmawia on w Bazylia, 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. jednak wśród czułych słów oboje 
zapominają o ostrożności , toteż Bartolo wkrótce orientuje się w sytuacji. Wście
kły, wygania Almavivę i cyrulika z do mu, Rozynę zamyka na klucz w pokoju, sam 
zaś śpieszy do notariusza, aby tego samego jeszcze dnia wziąć ślub i w ten sposób 
zażegnać raz na zawsze wszelkie niebezpieczeństwa ze strony Almavivy. 

Tymczasem wybucha burza. W potokach deszczu pojawiają się przed 
domem doktora Figaro i Almaviva i po drabinie przez balkon wchodzą do wnę
trza, aby uprowadzić Rozynę. Ta początkowo wzbrania się, Bartolo bowiem 
ostrzegł ją, iż młodzieniec imieniem Lindor wcale jej nie kocha i jest tylko narzę
dziem w ręku hrabiego Almavivy. Wnet jednak wyjaśnia się, że Lindor i Almaviva 
to jedna i ta sama osoba. Kiedy wreszcie ca ła trójka decyduje się uciekać , okazuje 
s i ę, że chytry Bartolo zdążył w tym czasie sprzątnąć drabinę, zaś do mieszkania 
wkracza zaproszony przezeń w charakterze świadka Don Bazylio wraz z nota
riuszem. Obrotny Figaro oświadcza jednak notariuszowi, iż wezwano go tu po 
to właśnie, by połączył węzłem małżeńskim Rozynę z Almavivą , zaś skuszony 
brzęczącą sakiewką Don Bazylio składa obok Figara swój podpis jako świadek . 

Bartolo przybywa za późno - kontrakt ślubny został już podpisany. 

Rossini w karykaturze 

Z „PRZEWODNIKA OPEROWEGO" JÓZEFA KANSKIEGO 
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Gioacchino Rossini 
1792-1868 

Jó z ef KAŃSKI 

M
łodość Rossiniego i okre's najświetni ej szego rozkwitu jego twórc zo
sc1 przypadły na szczego lną e pokę. W rozwoju europej skich spo łe

cze i\ stw by ł to wszak czas wielkiego p rze łomu po Re wolucji Francuskiej, któ ra 

wstrząsnę ła potęż nie starym i na pozór niezmiennym porządkiem rzeczy. Do 
g losu doszedł te raz „trzeci s tan" - mieszcza ri stwo, stając się stopniowo również 

g łównym odbiorcą dó br kulturalnych. W dziedzinie myśli ludzkiej i sztuki by ła 

to epoka budzącego s ię romant yz mu odważ nie przełamującego w ięzy klasycz
nych kanonów, s ięgającego po natchn ienie również w świat egzotycznych krain 

Wschodu o raz do rodzimej ludowej twó rczości. 

I wreszcie, j e śli idzie o naj żywie j nas tutaj obchodzące zagadnienia mu

zyki operowej, był to okres najświe tniejszego rozkwitu sztuki śpiewaczej; epoka , 

kiedy znako mici wirtuozi tej sztuki stawali s i ę niemal wszechmocnymi władcami 
teatrów operowych, według swojego kaprys u rządząc kompozytorami i dyrygen

tami . \V tak ich to czasach wstąpił na widownię Gioacchino Rossini. 

. Urodzil s i ę on 29 lutego 1792 ro ku w miasteczku Pesaro nad Adria ty-
kiem_- Pochod ził z rod ziny ludzi prostyc h, lecz rozmiłowanych w muzyce. O j

crec Jego. pełniąc urząd inspektora rzeżni miejskic h, by ł zarazem miejs kim trę
baczem; mat ka pos iada ła piękny gtos i w czasie, gdy rodzina cierpiała poważ nie 

na skutek niedostatków finan sowych , występowa ła nawet jako śpiewaczka . Spo 

strzeg łszy w i ęc wybitny talent muzyczny ma łego G ioacchina. starali s ię rod zice 
w miarę swych sk romnych możliwośc i zadbać o jego wyk ształceni e w tym kie

runku . 
Po początkowym okresie amatorskiej nauki ś piewu i gry na fortepianie 

roz począ ł Rossini studia kompozytorskie• w Liceum Filharmonicznym w Bolonii, 
nauki jednak na skutek trudnych wa run ków mate ri alnych nie ukoriczy ł. Dalszą 

drogę ku sla wie torować mu j uż mus iał tylko wlas n)' ta lent . Był to zaś talent praw

dziwie niezwykły. skoro licząc za ledwie la t 14 n a pi sał j u ż Rossini swoj ą pierwszą 
operę noszącą ty tu ł : „Demetriusz i Po libi usz''. Wys tawienia jednak doczeka ta s ię 

1 o na - choć dopiero później , w nowo o pracowanej redakcji. 

Pierwszą zaś oper<}. którą miody Ross ini objawi a ł się muzycznemu świ a

tu, by ło „La Cambiale di matrimo nio·: czyli „Weksel ma łżcr\ski': napisany w roku 

1810 przez os iemnastoletniego kompozy tora na za mówienie weneckiego tea tru , 
któremu inny kompozytor ni e dosta rczy ł na czas zapowiedzianej już publicznośc i 

nowej opery. 

Po tej „ życ i owe j prapremierze" nowe d z ieła Rossiniego, obdarzo nego 

niezwyk łą ła twośc ią two rze nia , poczynają s ię sypać jak z rogu ob

fitośc i . Powstają o pe ry: „Dziwaczne nie porozumie nie ''. „Jedwabna drabinka': 
„Kamier\ probierczy': „S ignor Bruschino·: kantata „Dydona opuszczona''. o ra

to rium „Cyrus w Babilo nie" o raz inne u twory. Jednak pierwszy poważny suk

ces przy nosi mu dopiero napisana w 18 13 roku, opera „Tankred w Syraku zach'; 
oparta na tragedii Woltera, a prawdz iwy m szczeblem do wielkiej sławy staje 

I 

s i ę wystawiona w tym samym ro ku 
świetna ope ra komiczna „Włoszka 

w Algierze''. 
Dalsze opery Ross iniego to: 

„ Elżbieta, królowa Anglii " (1 815) , 
„Turek we \Xf łoszech" i wreszcie o pro

mienio ny bezprzykładnym triumfem 
„Cyrulik sewilski" (1816), nota bene 
po ko mpletnym niepowodzeniu pre

mierowego przedstawienia. Ross ini 

staje u szczytu sławy, którą utwier
dzaj ą n as tępn e dz ieła , jak „O te llo" 
(1 8 16), „Sro ka złodz iej ka" (1 8 17) , 

i „Semiramida''. 
Z końcem roku 1823 Ross ini 

wraz ze swą małżonką I zabel ą Cal

bran, wybitną śpi ewaczką. wyjeżd 7.a 

do Londynu, gdzie zostaje zaa ngażo

wany jako dyrygent całego cyklu swo
ich o pe r. Następnie w 1824 r. osiada 

w Pa ryż u, gdzie otrzymuje stano
wisko dyrektora tamtejszej O pe ry 

Włos kiej , a jako fawor yt szczodrego 
mecenasa kró la Karola X, zysku je 

z naczące wpływy i zaszczyty. 
W o perac h pisanych po ro ku 

1820 znać niestety nie jednokrotn ie 

W)'raźne zmęcz.eni e i osłabi e ni e in 
wencj i mlodego wszak jeszcze ko m

pozyto ra . Odczuwa się to na przy kład 

w napisane j dla Paryża, s kądin ą d 

pełnej uroku operze „Hrabia 0 1-y''. 
Dopiero w roku 1829 twmzy Rossini 
znowu dzieło prawdziwie ge nialne 

- „Wilhelma Tella" do te kstu fr an
cusk iego li bretta . Po fenom enalnym 

sukces ie tej o pery 37-le tni twó rca 

ogłos ił publicznie zdumiewającą de 
cyzj ę; oto postanowił ni eodwołalnie 

za rzuc i ć ko mponowanie - a w każ

dym razie pożegnać się na zawsze 

z twó rczością ope rową. 

Co było przyczyną tak d ziw

nego postanowie nia'' Czy Ross ini 
u zna ł, że w „Wilhelmie Tellu" os ią

gną ł ju ż szczyt swych możliwości 

i nie chc i a ł w dalszych d z ie łac h ob
ni żać lo tu twó rczego, ani t eż rywa li 

zować z młodszymi ko mpozyto rami . 
zw łaszcza z Meyerbeerem , czy te7. 

po prostu wrodzo ne ko mpozytorowi Dom rodzinny Rossiniego 
w Pesaro 



lenistwo wzięło w końcu górę nad pa
sją twórczą - któż to dziś odgadnie> 

F<1ktem jest w bżdym rnie. że s łowa 

swego Rossini dotrzymał i w c iągu 

łat blisko czterdziestu do swej śmier

ci nie napisał już ani jednej opery. 
a poza „Stabat Mater" nie stworzył 

żadnego większego dzieła. 

Żył otoczony zbytkiem i wy

godami w wytwornym pałacu przy 
Chaussee d'Antin w Paryżu, a później 

w ustronnej wi lli na przedmieściu 

Passy. Nie brakowało mu przyja

ciół. którzy uwielbiali jego błysko

tliwe powiedzenia i jowialny humor 

w stylu Rabełais'ego , a może po tro

sze także ... wspaniałą kuchnię , której 

s ławny kompozytor wielce hołdował 
i o którą bardzo dbał. Słynne stały się 
wówczas soboty u Rossiniego; w tym 

dniu przyjmował przyjaciół. Słucha
no muzyki, dyskutowano, rozkoszo

wano się wspaniałościami stołu. 
Sławny kompozy tor na pewien 

czas opuścił Paryż. Na dłuższy czas 

zwiąże się z drogą jego sercu Bolonią, 
następnie osiada we Florencji, by na 

siedem ł at przed śm iercią wrócić do 
stolicy Francji. 

, 

S
mierć Rossiniego w dniu 13 
listopada 1868 roku okryła 

żałobą ca ły świat muzyczny; wszyscy 

też najwięksi artyśc i wz ięli udział 

w uroczystościach pogrzebowych. 

Cia ło Rossiniego z łożono na cmenta
rzu Pere Lachaise. Po długich ł atach 

starań W łochów jego szczątki spo

częły jednak w ojczystej ziemi. 
Zarzucenie twórczości ope

rowej po wielkim sukcesie „Wilhel 

ma Tel la" nie oznacza oczywiście, by 

Rossini przez ca łe czterdzieści lat nie 
p i sał w ogóle nic. Z tego właśnie cza-

su pochodzi m.in. około sto drobnych 
utworów na fortepian i inne instru-

menty oraz pieśni , które to utwory 

Matka Anna Rossini 

sam kompozytor nazwał ża rtob li wie Ojciec Giuseppe Rossini 
„Peches de vieillesse" - „grzechami 

starości'; a także „La petite Messe So-

Gioacchino Rossini 

ł ennełłe" - „Ma ła msza uroczysta" - oraz często powracające na C'strc1cly potężne 

oratorium „Stabat JV!Jter''. Niejeden kompozytor byłby dumn: z taki"go tyl ko ży 

c iowego sukcesu. 
Gioacchino Rossini. którego twórczośc zamyb epok„ klasycyzm u a jcd · 

nocześnie zawie ra elementy prekursorsk ie, to bez wQtpienici 1ede11 z n,11ś11·it'l11iej

szych kompozytorów w his tori i opery. \Xlła ś ni e jemu muz yka w łoska zawdzięcza 

ponowny wzrost swoich wpływów i z naczen ia. Miał wyjąt kow<) btwn.~ć: tworz -

nia - ogromna inwe ncja melodycz na. niepo1·ciwny11·alny zmysł hu111"ru wyrai.a
nego środkami muzycznymi, dobr y smak i finezja, a przy tym prostot'1 środków 

oraz wrodzony zmysł sceny, uczyni ły z Rossiniego knmp<nytoi·a. który do szczy

towego rozkwitu doprowadził sty l tzw. włoskiego bel can ta. szczególn ie w dzie 
d zinie opery buffa, choć i w zakresie opery seria miał wielkie osi;1gn ięc ia . Jego 

bezpośredni następcy - Bellini i Don izetti, a następnie młody Verdi, podejmą 

dzieło Rossiniego, wielkiego twórcy opery włoskiej. 



Wygwizdana 
prapremiera arcydzieła 

Gdyby spo rzą.dzono listę n ajśw'.etn iejszych i najpopularniejsz.ych dzieł 
muzyki operowej. to z pewnosc1ą na jednym z czo łowych miejsc zna

ł eżć by s i ę musia ł „Cyru li k sew il ski" Ross iniego, opera, która olśn i ewa i zachwyca 

niezmiennie od ponad 150 lat, arcydzieło niewątpliwe i jedyne w swoim rodzaj u. 
Chyba nikt z widzów obecnych na przedstawieni u opt'1·owym w rzymskim 

Teatro Argentina dn ia 20 lu tego 1816 roku nawet ni e pomyślal. że nowa opera 

mlodego, dwadzieścia cztery lata zaledwie li czącego kompozytora, która tegoż 
właś ni e wieczoru dozna ła sromotnej k l ęski. wejdzie z czasem 11• tr iumfie na sceny 

wszystkich teatrów operowych świata i zostanie uznana za n ajświetn i ejsze obok 
mozartowskiego „Wesela f igara·: arcydzieło w dziedz inie opery komicznej. 

Prapremiera „Cyru li ka sewilsk iego" była bowiem jednym pasmem fatal

nych prZ)'padków i 11iepowodzc11. Zaczęło s i ę od tego . że tuż przed rozpocz,ciem 

przedstawienia ma larz wylał na odświętny strój Ross iniego wiadro żółtej farby 
i nieszczęś l iwy kompozytor, któ ry zgod111c z ówczesnym zwyczajem wi nien by ł 

dyrygować swym dziełem na prem ierze. musiał ukazać się pub l icznośc i w poży

czonym na prędce, śmiesznym. nie pasującym nań fraku. Następn i e, gdy znako

mity te no r Manuel Ga rc ia. śpiewający part i ę Almavivy. miał rozpocząć canzo
nę, do której akompan iowa ł sobie sam na gitarze, pęk ły nagle wszystkie struny 

jego instrumentu, widocznie uprzednio nadcięle. Z kolei Don Basiliu w trakcie 

śp i ewani a ari i o plotce potk n ą ł s i ~ o coś i upad ł ka lecząc sob ie twarz o wysta
jący gwóźdź. Z ga lerii nie ustawały wycia i gwizdy zgromadzonej Lam gawiedzi, 

a na domiar wszystkiego - na scenę wtargn ą ł jeszcze sk ądś kot. który oś l epiony 

.światłem i przerażony ba lasem mio ta ł się przez cl lu7.szy czas tu i tam, potc;guj<)C 
ogó lne zam ieszan ie. 

Z najwyższym trudem uda ło sir; doprowadzić przedstawien ie do koń
ca , a jak twie rdzili złośl iw i, jedynym człow iek iem - który po opadnięci u kurtyny 

energicznie bi ł brawo, by ł - sam Ross ini. Późn i ej wyszło na jaw, iż te tragikomicz

ne wypadki były wynikiem spisku ukartowa nego, jak tw ierdz~) n iektórzy. przez 
reakcyjn ą gru p ę tej części spo łecze i\ stwa , która była oburzona na kompozytora 

za to. iż śmia ł u?.yć za li bretto opery komcd i<: rewoluq,jnego pisarza Pierre'a Be
aumarchais'ego. Raczej jednak współdz i a łali w owym spisku muzycy zazdrośn i 

o ta lent i rosnącą sławę m łodego kompozyto ra, zwłaszcza kompozytora Pa issiella , 
auto ra wcześn iejszej opery o tym samym ty tule. 

Radość wrogów Rossi niego trwala jednak nader krótko. )LIŻ na drugi 
dziei\ , gdy niezrażona fiask iem premiery dy rekcja Teatra Argen tina powtórzyla 
„Cyrulika sewilsk iego·: ok laskom nie było ko1ica; trzeciego wieczoru zaś rozentu

zjazmowany t łum L1da ł się pod dom kompozytora (który przezornie udawa ł cho

rego) i urządzi ł mu huczną owację . Od ta mtej pory nieprze rwane powodzenie 
towarzysz)' tej operze Rossiniego po dziś dzici1. 

Nie chce sir: wprost wie rzyć, by to kapitalne arcydzieło pełne lekkości 

i melodyjnego uroku, tryskające humorem a zarazem świadczące o niepospoli
tym mistrzos twie techn iki kompozytorskiej, mog ło wyjść spod pióra 24-letnicgo 

młodzieńca, a co więcej, by młodzien iec ów móg ł stworzyć je w c iągu zaledwie 
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Fakt, że libretto „Cyrulika sewilskiego" oparte było na uznanej za 
wywrotową sztukę Pierre'a A. Beaumachais'ego wywołała czujność 
policji. Świadczy o tym historyczny egzeplarz libretta „Cyrulika 
sewilskiego" z adnotacją C. K. cenzury austriackiej z dnia 1'111856. 

trzynastu dni, jak utrzymywa ł rozmawiając wiele ł a t później z Ryszardem Wagne

rem. Tak jednak by ło w istoc ie - dowodem bezsporny fakt , i ż Rossini otrzyma ł od 
dyrekcji teatru zamówienie dopiero na 22 dni przed zamierzoną premierą dz ie ła, 

a musiało być ono przecież gotowe na parę dni wczefoiej. 

Pośpiech z jakim Rossini pracowa ł nad operą, t łumaczy wprowadzen ie do 

„Cyru lika" nie związanej z nim tematyczn ie uwertury z wcześn iejszej opery Ros
siniego „Elżbieta, królowa Anglii ''. Może zresztą zawini ło tu i przysłowiowe j u ż 

leni stwo kompozytora, któ ry nie lub ił s i ę ponoć przemęczać . Istnieje też przy
puszczenie, że właśc i wa uwertura do „Cyrul ika sewi lskiego" zosta ła napisana, lecz 

zaginęła wkrótce po premierze i wówczas wprowadzono doń inną. która znako

m icie trafia w nast rój dzieła i przy lgnęla już do „Cyrulika'" na sta łe - opery pełnej 

lekkośc i i humoru od pierwszych taktów po wspania ły final. 



Cyrulik sewilski 

Józef ŚWIDER 

J
uż tylko kilka lat dzieli nas od dwusetnej rocznicy „Cyrulika sewilskiego·: 
arcydzieła „muzyki absolutnej" i doskonałych proporcji wszystkich ele

mentów stanowiących o jedności słowa, teatru i form muzycznych. Opera ta po
wstała na zamówienie rzymskiego Teatra Argentina. Libretto opracował według 
znanej komedii Pierre'a Beaumarchais'ego Cesare Sterbini, który rozpoczął pisanie 
libretta 18 stycznia, przekazując kompozytorowi fragmenty „tekstu na raty'; a już 
20 lutego odbyła się prapremiera. Ileż więc czasu miał Rossini na napisanie mu
zyki, skoro l akt oddał 6 lutego, a tydzieri później - Il. Ile czasu miał również teat r 
na wystawienie nowej opery - zaledwie 2 tygodnie. Terminy dziś nie do przyjęcia . 

l nie o to chodzi, jaki był - w warunkach ówczesnych wymagań - tamten pierw
szy spektakl. To nie ma dziś znaczenia. Wiadomo natomiast, że Ross ini napisał 
arcydzieło, jakby nie liczyć w niespełna miesiąc. uchodzące za jedno z najwspa

nialszych arcydzieł w dziejach opery. 
Prapremiera była kompletną klęską opery. Miały miejsce także incydenty, 

które sprowokowali zawistnicy zazdrnszcząC)' mu sławy. Ale ju ż drugie przedsta
wienie stało się wielkim triumfem dzieła i jego twórcy. Odtąd „Cyrulik sewilski" 
na leży do stałego repertuaru wszystkich teatrów muzycznych świata i jest jedną 
z najbardziej lubianych oper. Dlaczego7 Jakie są powody tego powodzenia? Spró

bujmy na to krótko odpowiedzieć. 
Libretto, warstwa treściowa „Cyrulika" - to z pewności<) jeden z poważ. 

nych atutów tej opery. Komedia Beaumarchais jest wymarzonym ma te riałem do 
opracowania muzycznego - z resztą była ona treśc ią wielu oper, zarówno przed 
Rossinim („Wesele Figara" Mozarta), jak i po nim. Świetnie rozwijająca się sce
niczna akcja komediowa, doskonałe typy bohaterów, preteksty muzyczne, (lekcja 
ś piewu), dowcip i humor - wszystko to zapewniało dobrą zabawę. 

Legenda, jaka narosła wokół „Cyrulika sewilskiego" Rossiniego też ma 
swoje znaczenie. Dwie godziny muzyki napisanej, jak twierdzą niektórzy, w kil 
kanaście dni. Sam Rossini chwalił się Wagnerowi, że napisa ł ope rę w 13 dni „. 
Jest to rzeczywiście rekord nawet jak na owe czasy, niebywale szybkiej produkcji 
operowej. A wiemy od ponad półtora wieku, jak brzmi to tak prędko pows tałe„. 

a rcydzieło. W tym wypadku nie mają znaczenia niewypa ły i triumfy pierwszych 
wykonań (bo w innych miastach też bywało czasem podobnie jak w Rzymie); 
z resztą niepowodzenia też wzmagają czasem zainteresowa nie, j eś li twórca po
trafił stworzyć własną sugestywną legendę . Ross ini ma w niej opini ę pogodnego 
smakosza, lekko traktującego życie i swoj<) twórczość („kto zna jedną moją operę, 
ten zna wszystkie"), który mimo ogromnej sławy i powodzenia b)' ł skromnym 
człowiekiem, a przez kilkad z iesiąt ostatnich lat swego życia nie napi sa ł już żadnej 

opery. Po takich sukcesach' 
To przede wszystkim m u z y k a Rossiniego zadecydowała o nieśmi e r

telności „Cyrulika''. Temperament muzyczny Rossiniego znalazł w libretcie idea l
ny materiał, stąd niezwykła jedność kompozycyjna warstwy słownej, scenicznej 
i muzycznej. Rossini nie jest w „Cyruliku" nowatorem - przeciwnie, pi·zejmuje 
wszystkie konwencje włoskiej opery buffa: nieskończone powtórki tego samego 
tekstu, długie wokali zy i elementy wirtuozostwa wokalnego, szablonowe akom
paniamenty i zwroty harmoniczne, podział opery na „numery·: czyli zamknięte 
formy muzyczne (aria, duet, tercet , chór) zako1iczone efektownie „pod oklaski': 

Wszystko to w „Cyruliku" nie razi jednak, lecz sprawia, że uważamy, iż właśnie 
tak a nie inaczej musi być i w pełni taką konwencję akceptujemy. Jak pisze Ste
fan Kisielewski: „W prostocie znanych tak dobrze 7.Wrotów harmonicznych czy 
melod)'jnych tai się coś wiecznie młodego i świeżego - oto tajemnica geniuszu, 
który mówiąc to samo co inni, mówi coś nowego. Konwencja staje się tu zasadą 
doskonałości. A jednocześnie jakie to jest żywe i ludzkie: jakież mistrzostwo cha
rakteryzowania postaci ujęte tu zostato w konwencjonalne formy arii. duetu, czy 
ansamblu!„. Połączenie teatru żywych ludzi z komedią marionetek, uświęconej 
konwencji operowej z temperamentem i tryskającym tu zewsząd życiem, ujęcie 
wszystkiego w doskonale proporcjonalne formy muzyczne, będące, jak słynna 
aria Figara, czy finał 1-go aktu, arcydziełami samymi przez s ię - arcydziełami 

»muzyki absolutnej«, idealne zespolenie gradacji narracyjnych tekstu z gradacja
mi form y muzycznej wszystko to składa się na najczystsze arcydzieło, jakie nam 
dała twórczość operowa świata. A przy tym jest to arcydzieło prostoty, arcydzieło 
przeznaczone dla wielkich i małych, dostępne dla wszystkich„ ." 

* 

Jak z powyższych słusznych stwierdzeti wynika „Cyrulik sewilski" prze
mawia przede wszystkim swoją genialną prostotą i trafnością środków 

artystycznych. Muzyka ta nie wymaga komentarzy, nie są tu potrzebni pośrednicy 

tłumaczący, co kompozytor chciał powiedzieć, toteż i niniejszy komentarz nie 
chce takiej roli spełniać. Pragnie jedynie zwrócić uwagę, przy pomocy paru wy
branych szczegółów muzycznych, na wyżej wymienione walory opery. 

Już uwertura przykuwa naszą uwagę swymi „chwytliwymi" tematami 
i klarownym ich rozwojem. Uwertura ta pochodzi zresztą z dawniejszej opery 
Rossiniego: „Dziwaczne nieporozumienie ''. Wstawianie obcych uwertur było 
praktykowane w czasach, kiedy chodziło po prostu o wstępne granie przed roz
poczęciem opery dla uciszenia publiczności, a nie o tematyczny przegląd wątków 
opery. Rossini od razu wciąga słuchacza powolnym wstępem operującym silnymi 
kontrastami dynamicznymi żeby szybko przejść do allegra, na które składają się 
trzy tematy. Pierwszy 
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wynikający z drugiego i przeznaczon)' do końcowego crescendo. Za
kończenie w SZ)'bkim tempie zamyka całość w efektown)' sposób. Przejrzystość 

i zwartosć budow)'. brak wszelkiego gadulstwa, nagłe kontrasty, stopniowanie 
efektów i ogromna prostota WSZ)'Stkich tych środków, to cech)' uwertury i całej 

resztą operr 
Jak już wspomniano „C)'rulik" składa się z zamknięt)'ch „numerów" ope

rowych, z których każdy w tym przypadku stał się swoistym przebojem. Oto 

przypomnienie kilku z nich. Scenę otwiera Fiorello, służący hrabiego prowadzący 

tajemniczych muzykantów i śpiewający trwożliwie półgłosem: 
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melodię wzbudzającą oczekiwanie i daj,)cą wykonawcy duże możliwości inter
pretacyjne. Za chwilę nadchodzi hrabia Almaviva i śpiewa swą lir)'czną cavati 

nę całkowicie kontrastującą z poprzednią sceną. Spiewna melodia cavatiny jest 

wdzięcznym polem do popisu dla śpiewaków o głosie miękkim i giętkim: 
I znowu kontrast. Pojawia się Figaro ze swoją sławną brawurową arią. 
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Jest to jeden z największych „szlagierów" opery. a rcydzieło werwy, tempe

ramentu i humoru oraz wirtuozostwa wokalnego. 
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I znowu liryczna aria Almavivy, będąca oświadczynami miłosnymi. 

Pieś1\ pełna wdzięku i miękkości rozpoczyna się następuj ,)cO: 
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Na zakończenie pierwszej odsłon)' pojawia się wesoła melodia 

allegro 
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śpiewana w duecie przez Hrabiego i Figara w scenie udawania pijanych. 

Druga odsłona rozpoczyna się znowu przebojem, śpiewanym tym razem 
przez Rozynę: 
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Jest to słynna aria, w której Rozyna wyraża swą tęsknotę za ukochanym. 
Aria posiada za równo fragmenty liryczne, jak i partie wirtuozowskie, dające moż

liwość pokazania wszechstronnego kunsztu wokalnego śpiewaczce. Nic dziw

nego, że stanowi ona żelazny punkt programu w repertuarze każdej koloratury. 
Śpiewana jest przy tym zarówno przez soprany, jaki głosy altowe. 

I jeszcze jeden rodzy nek. Tym razem śpiewana przez basa Don Basiłia 
słynna „aria o płotce" - jest ch)'ba jedną z najbardziej cenionych pozycji w ca
łym repertuarze dla tego gatunku głosu. jest przykładem arii buffa, zawierającym 
wszystkie środki stosowane w operze komicznej. Efekty wirtuozowskie i humo
rystyczne, silne kontrasty dynamicznie połączone z momentami ilustraC)'j nymi, 

aż po wielką kulminację z charakteryst)'cznym przyśpieszaniem tempa. Oto po
czątek tej arcyarii: 
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N iech ten pobieżn)r przegląd motywów melodyczn)'ch opery uzmys ło
wi nam jak bardzo są one nam znane i jak chętnie je zawsze słucham)'. 

A to znaczy dużo. 

„Cyrulik sewilski" - to opera, któr<1 każdy zna - przynajmniej ze słyszenia, 
w wyborze najbardziej popularnych arii, o wielkich, wirtuozowskich tradycjach 

wykonawczych. To także nęc i - śpiewaków, do zmierzenia się z popisowymi 

numerami oraz publiczność , która chętnie odnawia spotkania z tą niezmiennie 
popularnc1 operą. 



Trzy premiery 
„Cyrulika sewilskiego" 
na bytomskiej scenie 

Tadeusz KIJONKA 

T akiej statystyki nikt nie prowadzi, toteż nieda się ustalić ile premier-ty

sięcy premier' - od czasu wejścia na scenę w rzymskim Teatro Argentina 

w roku 1816 doczekał się „Cyrulik sewilski''. Lecz jeśli nawet pod względem ilości 
realizacji nie zajmuje pierwszego miejsca - to bezwzględnie jedno z pierwszych. 
Nie ma zapewne na świecie sceny operowej, gdzie by nie sięgnięto przynajmniej 

raz po to najsławniejsze działo Rossiniego, o niewyczerpanej wciąż żywotności 
scenicznej i niesłabnącej popularności, obejmującej wszelkie kręgi odbiorców -

wytrawnych znawców smakujących każdy szczegół interpretacyjny, ale i najszer

sze kręgi melomanów. 
A przecież „Cyrulik sewilski''. jedno z podstawowych dzieł w całym re

pertuarze, bywa wystawiany nie tylko z myślą o edukacji kulturalnej, jako opera 
obowiązkowa ze względu na jej szczególne miejsce w dziejach tego gatunku oraz 

uznane historyczne wartości. Owszem, także i dlatego, ale i bez dodatkowych 
protez w postaci mozolnie preparowanych rocznic i okoliczności specjalnych, 

które mają dowartościować mocno już zwietrzałą ramotę, jak to czasem bywa. 
W tym wypadku „Cyrulik sewilski" może zawsze liczyć .. na siebie, swoją nie

przemijającą atrakcyjność muzyczną i brawurową sceniczność, jako arcydzieło 
niewątpliwe i szczytowe osiągnięcie opery buffa. Bywa więc wciąż wznawiany 

i odkrywany przez kolejnych realizatorów oraz zachwyconych atrakcyjnością po

pisowych partii nowych wykonawców. 
Dla współczesnych Rossiniego wiele znaczył literacki rodowód „Cyrulika''. 

to iż libretto oparte zostało na pełnej zjadliwości, przewrotnej komedii Beaumar
chais'ego, wystawionej na paryskiej scenie jeszcze w 1775 roku. Tamto satyryczne 

ostrze sztuki znakomitego komediopisarza francuskiego, który nienawidził mo
narchii oraz stanowej, hierarchicznej struktury społecznej, dawno już przestało 
mieć swoje pierwotne znaczenie i nie to zajmuj e uwagę publiczności wypełniają
cej teatry operowe. Dziś „Cyrulik sewilski" Rossiniego oparty na sztuce Beaumar

chais, fascynuje swym czystym, spontanicznym 7.ywiołern humoru, błyskotliwą 
intrygą o zaskakujących zwrotach sytuacji i niewyczerpanej pomysłowości. Trud
no również o muzykę bardziej przylegaj<)G) do tego, co niesie tekst (Beaumarchais 

pisał swą komedię z myślą o operze właśnie) i o większe) naturalność związku 
słowa ze śpiewem. Choci.aż więc bżda popisowa aria tej opery jest powszechnie 

znana z licznych wykonar\, nagrar\ i prezentacji, może nas na nowo zająć i ocza

rować w zespoleniu z postacią i osobowością wykonawcy. 
W Operze Śląskiej odbyły się dót<)d 3 rea lizacje tego dzieła. Pierwsza pre

miera miała miejsce w 1974 roku i w tej wersji spektakl doczekał się 113 przed
stawier\, które obejrzało 77 857 widzów. Mniej więcej tyl e, co następna realizacja 

(77 346), która została przygotowana 17 br później, w 1964 roku i doczekała się 
152 przedstawień. Można więc rzec, że w jednym i drugim wypadku był „Cyrulik 
sewilski" grany aż do zdarcia dekoracji i kostiumów, utrzymując się w repertuarze 

przez wiele lat. Trzecia premiera miała miejsce 14 grudnia 1985 roku i była jed

nym z ostatnich dzieł zrea lizowanych przez Napoleona Siessa na niespe łna rok 

przed nagłą śmie rcią tego wybitnego dyrygenta i zasłużonego dyrektora. 

PIERWSZY „CYRULIK" 

Była to 12 premiera w Operze Śl<iskiej, scenie powołanej przed niespeł
na dwoma laty i - nie licząc „Strasznego dworu" - pierwsza opera ko

miczna w klasycznym sensie. Spektakl. który wszedł na bytomsk<J scenę 8 marca 
1947 roku został przygotowany przez zespół realizatorów w składzie: Jerzy Sil
łich - kierownictwo muzyczne, Adolf Popławski - reżyseria i Stanisław Jarocki 
- scenografia. Byli to, co nazwisko, artyści znakomici. Sillich, przez wiele przed

wojennych lat dyrygent Opery Warszawskiej, dysponował rozległym repertuarem 
i doświadczeniem, szczególnie czuł jednak muzykę włosk<), obdarzony przy tym 

wrodzonym temperamentem. Także ze sceną stołeczną związany byt przez dłu

gie lata Adolf Popławski, i to w okresie dyrekcji Emila Młynarskiego (od 1920), 
twórca wielu wielkich inscenizacji na scenie Teatru Wielkiego. Do najwybitniej

szych polskich scenografów zaliczał się Stanisław Jarocki, artysta wszechstronny, 

o bogatym dorobku, przed wojną współpracujący z warszawskim Teatrem Wiel 
kim i Teatrem Narodowym oraz z teatrami Lwowa, Lodzi i Poznania. 

Spektakl pr·zez nich przygotowany został uznany za wydarzenie. W ocenie 
recenzentów wiele słów uznania zyskała t·eżyseria. Podkreślano w niej podnieca

jące tempo i pelnię życia, bez niezręczności sytuacyjnych i martwvch punktów(. .. ). 
Sztuka mag/aby samoistnie, bez muzyki nawet, wzlmdziL' dużc.zai11teresowa11ie. 
Jarocki przedstawi/ czarujqcq w barwach i rysunku kompozycję(. . .) a Każclq ods/o-

Tę premierową obsadę „Cyrulika sewilskiego" z roku 19'17 można uznać 
za najświetniejszą na polskich scenach - czy tylko po wojnie? 

Od lewej - Bogdan Paprocki - Almaviva, Barbara Kostrzewska - Rozyna, 
Antoni Majak - Don Basilio, Włodzimierz Hiolski-Lwowicz - Doktor 

Barto/o, Andrzej Hiolski - Figaro. 



nę - zmianę dekoracji, wita/a 1Vidownia szczerymi oklaskami. Szczególnie wielkie 
wrażeni€ pozostawiła jednak dckoraqa do aktu II z wpe/11ie niecodziennym efek
tem - bijqcq na środku (podwórka)fo11tannq. Natomiast Muzyczna strona dzie
ła z porywajqcym 11ie11stanny111 tempem zwykle ożylVionej, pełnej ruchu muzyki, 

utrzymana by/a pod sprężystą dyrekcj(" !. Si/licha. 

W spekta klu p1·emierowym wystąp ili : Hrab ia Almavi\'a - Bogdan Pa
procki, Doktor Bartoło - Romuald Cyganik. Rozyna - Barbara Kostrzewska, 
Figaro - Andrzej Hiołski, Don Basilio - Antoni Majak, Berta - Antonina 
Kawecka, Fio relło - Stefan Dobiasz, O fice r - Edward Federowicz. Spek tak l 
byt skomponowany w trzech aktach - w akcie III Rozyna wykonywa ła wariacje 
Mozarta. 

Kostrzeivska - niezrównana głosowo przedstawi/a typ pelen kokieterii 
i niewieściej perfidii napisala w „Gazecie Robotniczej" Farjaszewska. Paprock i 
początkowo onieśmie lo ny (to jed na z pierwszych partii młodego tenora) roz.{pie-
1val się i gra i doskonale. Recenzentka za naj większą niespodziankę uznała jed
nak występ młodego Włodz imierza Hio lskiego-Lwowicza, którego groteskowa 
gra nigdy nie przekracza granic umiaru, nie przechodzi w trywialność, a dzięki 
wybitnej intuicji nie powtarza się w swych po111yslach (wystąp ił w drugiej obsa
dzie). Te same zalety Hio ł sk i ego- Lwowicza podniósł również w „Dzienniku Za
chodnim" M. Józef iV!icha łowsk i , który podheślił rozwój talentu Paprockiego, 
niezbyt jeszcze pewnego w „Trav iacie': który teraz porusza/ się z całą swobodą 
i zręcznością aglosoivo sprawi/ również bardzo korzystne wrażenie i miał momenty 
wrrcz świetne. Recenzent chwa lił Andrzeja Hio!sk iego za szlachetny IV brzmieniu 
glos, kulturę i muzykalmi>'ć, choc i aż aktorsko przyda/oby się nieco więcej swobody 
i ruchliwości. Najwyżej jednak ocenia kreację Majaka: Posta{, charakteryzacja, 
mimika, gest, glos,fraza, interpretacja, 1vszystko najwyższej jako.fri. 

W dalszych przedstawieniach w g łównych partiach opery wystąpili m.in. 
- Adam Dobosz i Slawomir Żerdzicki (Almav iva); Czesław Kozak (Bartoło), 
Barbara Sawicka, Natalia Stokowacka, Irena Ligocka, \'(liera Grabowska 
(Rozyna ); Jerzy Adamczewski, Ryszard Fabiński, Włodzimierz Hiolski-Lwo
wicz (Figaro); Klemens Chrabelski, Henryk Paciejewski (Basilio) ... Ileż tu 
św ietnych nazwisk, zapisanych chlubnie w dziejach polskiej opery. 

Spektakl zyska ł szeroki rozg łos także dzięk i gościnnym występom Opery 
Ś l ąskiej - m.i n. w \Xlarszawie, gdz ie zap rezentowa ła cztery dzieła na scenie Teatru 
Polskiego: „Aidę': „Carmen': „Halkę" i „Cyrulika sewilskiego''. Temperatura przyję
cia niezwykła a ty tuły „Opera Ś l ąska - chluba Polsk i': były na porządku dziennym. 
Pisał M. Borzęcki \\' „Rzeczypo;politej": Rozyna p. Barbary Kostrzeivskiej i Figaro 
p. Jerzego Adamczewskiego stanowią parę jakiej dawno nie dane mi by/o obserwo
wać. Oboje byli i wokalnie i aktorsko dosko11a/i, a owacja kwiatowa, jaka spotka /a 
p. Kostrzewską po wykonaniu tzw. „Wariacji 1\1ozarta" 11' ostatnim akcie, by/a zu
pelnie zasłużona. W tym samym tonie pisze o Bogdanie Paprockim, Hiołskim 

Lwowiczu oraz Antonim Majak u, który wszystko 111ial grunto wnie przemyślane 
i utrzymane ściśle w ramach dobrego smaku. Wychwab Kawecką: Nigdy w życiu 

nie zdarzy/o mi się słyszeć tak dobrze ohsadzonej partii Berty. 
Długo można by cytować: . A Piotr Kruszewski w „Tygodniku Powszech

nym" w lipcu l 947 roku napi sał - jeśl i nawet z przesadą, ale tak właśnie napisał: 
jest to najlepsza opem 1v Polsce i bezwzględnie jedna z najlepszych w Europie. Ma
jak (Basi lio) to kreacja na 111iarę Didura. Adamczewski (Figaro), Paprocki (Alma
viva) - wprost nie chce Si(: wierzyć, że sq pierwszy raz na scenie(. . .). A 111oże by tak 
Rada Miejska li' Krakoll'ie zaprosi/a Oper9 Ślqską choćby na kilka spektakli, aby 
i Kraków zobaczy/ jak może opem 1vyg!qdać. 

DRUGI „CYRULIK" 

Ponown ie „Cyrulik sewilski" pojawi! się w planach premierowych Ope
ry Ś ląskiej po siedemnastu łatach, w okresie pierwszej kadencj i nowe

go kierownika artystycznego, mlodego utalentowanego dyrygenta Napoleona 
Siessa, który sprawowa ł kierownictwo muzyczne wnosząc w realizację dzieła 
swe wysoko ocenione walory. Reżyserię powierzył Sławomirowi Żerdzickie

mu, w tym okresie łączącemu dz ia łalność solistyczną ze stanowiskiem reżysera 
- niedocenionemu w tej roli na Ś ląsku, chociaż potem, po przejściu do Opery 
Poznańs kiej, uznanemu powszechnie twórcy wielu wartościowych inscenizacji. 
Tak to jednak czasem bywa, bo nikt nie jest prorokiem.. we własnym teatrze, 
o il e nie pojawił s ię z zewnątrz a pamięta się jego pierwsze, choćby i wcale udane 
próby. Natomiast scenografia spoczywa ła w rękach doświadczonego, od wielu łat 
związanego z Operą Ś l ąs ką Tadeusza Gryglewskiego, który w warunkach by
tomski ej sceny potrafił stworzyć zawsze funkcjona1ną przestrzeń o niewątpliwych 
walorach płast)'Cznych . 

Premiera odbyta s i ę I lutego 1964 rok u, a w spektaklu tym wystąpili: Hen
ryk Grychnik - Hrabia Almaviva, Włodzimierz Hiolski-Lwowicz - Doktor 
Barto\o, Natalia Stokowacka - Rozyna, Tadeusz Świechowicz - Figaro, Jan 

W spektaklu z roku 196'/: Henryk Grychnik - Almauiua, 
Włodzimierz Hiolski-Lwowicz - Barto/o, Wiera Grabowska - Rozyna, 

Tadeusz Świechowicz - Figaro. 



Lukowski - Basilio, Zofia Wojciechowska - Berta, Fiorello i Oficer - Zdzisław 

Przybysz, Ambrogio - Ryszard Żaba. W następnych i późniejszych spektaklach 

(obsada była bowiem z upływem lat uzupełniana o nowych wykonawców) m. in . 
pojawili się: Sławomir Żerdzicki, Jan Kunert, Włodzimierz \Vałcerz, Tade

usz Kapałka i Jan Balłarin - Hrabia Almaviva; \Viera Grabowska, Eugenia 
Gwieździńska, Maria Żak, Jadwiga Mirecka i Alicja Słowakiewicz - Rozyna; 

Czesław Kozak - Bartolo; Halina Korner - Berta; Eugeniusz Kuszyk, Ste

fan Dobiasz, Tadeusz Majgier i Ryszard Wojtaszewski - Basilio oraz Florian 
Skulski, Antoni Przestrzelski, Tadeusz Urban, Jan Wolański i Tadeusz Przy

lubski - Figaro. Przez 10 lat spektakl byt eksploa towany w Bytomiu i na wielu 

scenach gościnnych osiągając imponującą liczbę 152 przedstawień. W istocie do
piero po zdarciu dekoracji został wycofany z repertuaru. 

Recenzenci wypowiadal i s ię z uznaniem o nowej realizacji „Cyrul ika sewil 
skiego''. Szczególnie wysoko oceniono wkład kierownika muzycznego. Pisał Adolf 

Dygacz w „Trybunie Robotniczej''. że Napoleon Siess, nowy kierownik artystyczny 
placówki przywrócił zespołowi najcenniejszą wartoŚl' teatru muzycznego, w ostat
nich latach mocno zaniedbaną w Operze Śląskiej - kulturę muzykowania. Orkie
stra uzyska/a precyzję, polot, blask i pełnię brzmienia, a przy tym ustawiona we 
wlafriwej proporcji brzmieniowej względem partii wokalnych, pozwoliła artystom 
śpiewać lekko i bez wysi/ku. Podobnie wypowiadali się o Siessie inni: Duży postęp 
widoczny jest w czystości i precyzji dźwięku, korzystniej przedstawia się brzmienie 
orkiestry od strony równowagi grup instrumentalnych, ich stopliwości - napisał 

Kazimierz Sa.lecki a M. Józef Michałowski doda t: Drugim osiągnięciem N Siessa 
jest ujęcie w mocne karby dyscypliny zespolu chóra lnego i solistów. 

Tan sam recenzent podkreślił walor)' scenografii, stwierdzając, że T Gry
glewski stworzył do „Cyrulika" jedną z najpiękniejszych swoich (pod względem 
kolorystyki) kompozycji. Dowcipnie i pomysłowo zaprojektowane są dekoracje, 
jednocześnie oszczędne i celowe od strony jimkljonalnej - napisał Salecki, wyraża

jąc również uznanie dla projektu kostiumów, które wspólgrają z komedią. Do re
żysera zgłaszano pretensje. Adolf Dygacz nie odmawia Żerdzickiemu ciekawych 
pomyslów inscenizacyjnych, lecz zarzuca mu, iż posługuje się chwytami kuglarzy 
i mi1nów z trzeciorzędnej farsy. Odwrotnie niż Michałowski, który uważał, że 
„Cyrulik" wypad{ nazbyt serio; wiele komizmu zaprzepaszczono, zatrzymano bieg 
i żywość akcji. 

Natomiast z uznaniem oceniono osiąg nięcia czo łowych solistów. Leon 

Markiewicz stwierdzi ł w „Ruchu Muzycznym''. że: Osobne sfowa należą się Hen
rykowi Gryc/mikowi, który bezsprzecznie wybija/ się na czoło obsady premierowej. 
Krytyk szczególnie podkreślał muzykalność i umiejętne wyczucie frazy, a także 

swobodę w poruszaniu się na scenie. Tadeusza Świechowicza chwalił za wyborne 
aktorstwo, wiele również słów uznania wypowiedział o Bercie Zofii \Vojciechow

skiej przyjętej przez publicwośl' szczerymi oklaskami. Ponownie wielki sukces 

odniósł Włodzimierz Hiolski-Lwowicz jako Bartolo, bardzo podobał się w tej roli 
także Czesław Kozak. Zarówno Stefan Dobiasz, jak i Jan Lukowski zwracali uwa

gę uj ęciem partii Basylia. Z pełnym uznaniem spotkały się wykonawczynie roli 
Rozyny. Dwie świetne a odrębne kreacje stworzyly Natalia Stokowacka i Wiera 
Grabowska, obydwie dysponujące bardzo dobrą aparycjq, dużą muzykalnością 
i kulturą wokalną oraz wielkim wyczuciem scenicznym - stwierdził AdolfDygacz. 

Natomiast zdaniem Michałowskiego: Z dwu Rozyn lepszq, dysponującq głosem 
pełniejszym, bardziej nośnym, okazała się Natalia Stokowacka. 

„CYRULI K" TRZECI I POWROTY 

Gdy od premiery z roku 1961+ minęło 20 lat, w tym dziesięć od ostat
niego 152. spektaklu „Cyrulika sewilskiego" na bytomskiej scen ie, 

Napoleon Siess podjął decyzj~ o ponownym wystawieniu arcydzieła Rossiniego, 
znów pod własnym kierownictwem muzycznym. Do przygotowania spektaklu 

zostali zaproszeni Henryk Konwiński - insceni zacja, reżyseria oraz scenograf 
Jan Bernaś; kierownictwo chóru pełniła Krystyna Świder. Prób)'. w których jako 

dyrygent-asystent uczestniczył późniejszy długoletni dyrektor Opery Sląskiej Ta
deusz Serafin, były prowadzone z wyjątkowym pietyzmem, można powiedz ieć, 

że przypominały pieczołowite cyzelowanie każdego tekstu i dźwi,ku w osiągnię

ciu mistrzowskiego poziomu interpretacji i wyrazu. 

\XI premierze na scenie bytomskiej 14 grudnia 1985 r. wystąpili: Renata 
Rentowska - Rozyna, Feliks Widera - Almaviva. Jerzy Mechliński - Figaro, 

Franciszek Wołoch - Bartolo, Tadeusz Leśniczak - Basilio, Halina Korner 

- Berta, \Viktor Czerniawski - Fiorello, Tadeusz Świechowicz - Ambroży, 
Mieczysław Czepulonis - Oficer i Ryszard Żaba - Notariusz. Dwa dni później 
spektakl zosta ł zaprezentowany w Katowicach z udziałem Małgorzaty Mier
czak (Rozyna), Henryka Grychnika (Almaviva), Krystyny Neumann (Berta), 

W premierowym spektaklu z roku 1985 na scenie katowickiej 
- od lewej: Henryk Grychnik - Almauiua, Jerzy Mechliński - Figaro, 

Stanisław Bursztyński - Barto/o, Tadeusz Leśniczak - Basilio. 
Na balkonie (z oknem w tle) Małgorzata Mierczak - Rozyna. 



Ryszarda Wojtaszewskiego (Fiorello), Ryszarda Żaby (Ambroży), Tadeusza 
Świechowicza (Oficer) i Zenona Kellera (Notariusz). W partiach Figara i Basilia 

wystąpili ponow nie Jerzy Mechliński i Tadeusz Leśniczak. Jak widać ze składu 

solistów z poprzedn iej premiery w obsadzie pojawili s i ę jedynie Ha lina Korner 

i znakomity tenor Henryk Grychnik. 
O przyjęciu premierowego spektaklu świadczą wymownie już tylL1ły re

cenzji : „Cyrulik ze znakiem jakości" - w „Trybunie Robotniczej". „Brawa dla ku

kiełkowego Figara" - w „Dzienniku Zachodnim''. „.Znakomitym rozwiązaniem 
okazała się niewątpliwie wie/ojimkcyj11a dekoracja nawiązujt}ca w formie do 
teatru marionetek, co też znalazło wyraz w konwencji spektaklu i prowadzeniu 
postaci. Mocno zaznaczył le walory scenografii wytrawny krytyk Marian Wallek

Walewski w recenzji zamieszczonej w tygodniku „Tak i Nie" pisząc, iż Jan Bernaś 

Zakomponował przeslrzeń scenicz11q, w której wszelkie trudności sytuacyjne roz
wiązy1va11c są 11a zasadzie rozkladanej zahawki- ksiqżeczki dla dzieci. Olbrzymia 
„szaj{( albo jest zamknięta albo po olwarciu jest parlerem i piętrem - tworzy różne 
pomieszczenia ciesząc zarazem pięknq kolorystyką. Dzięki ternu też spektakl to

czy się płynnie, a zmiany sytuacj i odbywają się bezkolizyjnie pod pełnym inwencji 

okiem Henryka l<onwióskiego, który także jako znakomity baletmistrz pos łu 

żył IV wypracowa11i11 najmniejszego niuansu przebiegu akcji (\Vallek-Walewski). 

Zdaniem Lego krytyka Od slrony muzycwej przedstawienie jest niemal wzorowe. 
Podkreślit to w „Ruchu Muzycznym" Józef l<ar\ski pisząc: Napoleon Siess przy dy
rygenckim pulpicie prowadzi! operr Rossiniego znakomicie, z wielką energiq item
peramentem a zarazem należnq lekkością i lmmore111. W obu obsadach zyska li 

wysokie oceny wykonawcy czołowych partii, w tym obie Rozyny, perfekcyjny wo
kalnie Henryk Grychnik i Tadeusz Leśniczak - szczególnie w „arii o plotce''. Re
welacją wszakże okazał się w roli Figara Jerzy Mechliliski, który przechodzi samego 
siebie - opinia Marka Skoczy. Jako Figaro Jerzy t'vfechliński nie tylko perfekcyjnie 
śpiewa, ale biega, skacze, gra, bawi się: oto doskonały komik. Oto superczynny 
IV intrygach golibroda, oto Cyrulik sewilski.' - wychwalał \'\1a llek-Walewski. 

Ważnym atutem spektak lu okazało się wyborne rozwiązanie tekstu. Otóż 

recytatywy jako związane z przebiegiem i zrozumieniem akcji śpiewa się po pol
sku, a popisowe arie - po włosku. 

Trzeci „Cyrulik sewilski" ze względu na znaczne zmiany w zespole soli 
stów po niespełna 90 spektaklach został zawieszo ny w prezentacji. W roku 1997 
29 listopada przedstawienie doczekało si<; jednak wznowienia - w większości no

wych obsadach - i grane było następnie przez szereg wieczorów. W sumie jednak 

ten znakomity w ocenie krytyki spektakl osiągnął łączni e 11 5 prezentacji. Opera 
Śląska prezenlowala go w larntrch latach na wielu scenach polskich, w tym m.in. 
w Opolu, Poznaniu, w Krynicy Zdroju, a także podczas tournee po Belgii i Holan

dii w dniach 22 - 27 marca 2000 roku (w Almelo, Bergen, Heerlen i Burgge). Teraz 

po kilku latach przerwy „Cyru lik sewilski" wraca znowu na scenę - wznowiony 
w większości w nowych obsadach, w tym samym kształcie, który zys kał tak wy

sok ie uznanie. 
Datą , która rozpoczyna kolejny żywot a rcydz ieła Rossiniego w Operze Ś lą

skiej jest dzie1\ 9 kwietn ia 2011 roku. Nastąpi ło to po 25. latach liczą c od prem iery 

i po dwu kilkuletnich przerwach, co leż jest swoistym ewenementem. 
Zabudowa sceny „Cyrulika sewilskieto" wedłut projektu 

Jana Bernasia. Barwna dekoracja nawiązująca w formie do teatru 
marionetek, którą można rozkładać i zamykać 1ak wielofunkcy1ny 
mebel, pozwala na bezkolizy1ne, pełne inwencji zmiany sytuacji 

oraz ~rę na różnych planach i poziomach 
Słowem - doskonała maszyna teatralna. 




