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PETER MATTEI 
HRABIA ALMAVIVA (BARYTON)

Festspiele zaśpiewał partię Don Fernanda 
w Fideliu L. van Beethovena pod dyrekcją 
sir G. Soltiego, następnie C. Abbado zaprosił 
go do wykonania Pasji według św. Mateusza 
J. S. Bacha z Berliner Philharmoniker. 
W Operze Królewskiej w Sztokholmie zaśpiewał 
partię Papagena w Czarodziejskim flecie 
W. A. Mozarta oraz Lionela w Dziewicy 
Orleańskiej P. Czajkowskiego. W Met 
wystąpił w tytułowej roli w Don Giovannim 
W. A. Mozarta, Figara w Cyruliku sewilskim 
G. Rossiniego i ostatnio – Amfortasa 
w Parsifalu R. Wagnera. 

Szwed, absolwent Królewskiej Akademii 
Muzycznej w Sztokholmie. Zadebiutował 
w Rzekomej ogrodniczce W. A. Mozarta 
w teatrze Drottningholm w Sztokholmie 
w 1990 r., trzy lata później zagrał Pentheusa 
w telewizyjnym filmie I. Bergmana Bachantki. 
W sezonie 1994/1995 po raz pierwszy wystąpił 
w Szwedzkiej Operze Królewskiej, śpiewając 
partię Figara w operze W. A. Mozarta. 
Po występie w roli Don Giovanniego w Scottish 
Opera w Glasgow został zaproszony do Théâtre 
Royal de la Monnaie w Brukseli i na festiwal 
w Aix-en-Provence. W 1996 r. na Salzburger 

JAMES LEVINE
DYRYGENT
Amerykański dyrygent i pianista. Z Metropolitan 
Opera związany jest od czasu swego debiutu 
w 1971 r. Pełnił tu funkcje głównego dyrygenta 
i dyrektora artystycznego, a od 1976 r. 
jest dyrektorem muzycznym. Wprowadził 
do repertuaru szereg nowych tytułów 
(m.in. dzieła G. Gershwina, A. Schönberga, 
I. Strawińskiego, A. Berga, K. Weilla). 
W Met poprowadził blisko dwa i pół tysiąca 
przedstawień. Był inicjatorem telewizyjnej 
serii Metropolitan Opera Presents dla PBS 
(1977) i programu Met’s Lindemann Young 
Artists Development Program (1980). 
Współpracuje z festiwalami w Salzburgu 

i Bayreuth, koncertuje z wybitnymi orkiestrami 
amerykańskimi i europejskimi. W latach 
1973–1993 był dyrektorem muzycznym Ravinia 
Festival, w latach 1993–2004 pełnił funkcję 
głównego dyrygenta Filharmonii Monachijskiej, 
od 2005 do 2011 r. był dyrektorem muzycznym 
Boston Symphony Orchestra. Wśród bardzo 
wielu nagrań oper, dokonanych dla Sony 
Classical pod jego batutą, znajdują się 
m.in.: Holender tułacz R. Wagnera oraz 
Trubadur, Aida, Luiza Miller i Don Carlos 
G. Verdiego. Ceniony jest także jako pianista 
akompaniator. Wiele uczelni przyznało mu 
doktoraty honoris causa. 

AMANDA MAJESKI
HRABINA ALMAVIVA (SOPRAN)
Amerykanka, absolwentka prestiżowego Curtis 
Institute of Music w Filadelfii. Po pierwszym 
występie w partii Hrabiny Almaviva (w Lyric 
Opera of Chicago pod dyrekcją sir A. Davisa), 
„Chicago Magazine” napisał: „Majeski 
zawładnęła sceną”. Partię tę śpiewała później 
w Opera Theatre of Saint Louis, Semperoper 
w Dreźnie i podczas Glyndebourne Festival 
(w przedstawieniu w reżyserii M. Grandage’a). 
Inne jej role to m.in.: Donna Elvira w Don 
Giovannim W. A. Mozarta w Opera Philadelphia, 
Witelia w Łaskawości Tytusa W. A. Mozarta 
w Lyric Opera of Chicago, Małgorzata 

w Fauście Ch. Gounoda w Opernhaus Zürich, 
Marszałkowa w Kawalerze srebrnej róży 
R. Straussa, Blanche de la Force w Dialogach 
karmelitanek F. Poulenca i tytułowa w Rusałce 
A. Dvořáka w Oper Frankfurt. Aktualnie jest 
solistką Semperoper w Dreźnie, gdzie – oprócz 
partii Hrabiny Almaviva – śpiewa m.in. tytułową 
partię w Alcynie G. F. Händla, Hrabiny 
w Capriccio R. Straussa i Witelii w Łaskawości 
Tytusa. Często występuje również na estradach 
filharmonicznych w dziełach A. Berga. 
W. A. Mozarta, J. S. Bacha, G. Mahlera, 
i G. F. Händla. Rolą Hrabiny debiutuje w Met. 
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Niemiecka sopranistka, uczennica Sylvii Gészty 
w Musikhochschule w Stuttgarcie. Jest także 
absolwentką New York-City-Dance-School 
w Stuttgarcie, wcześniej uczyła się gry 
na fortepianie i flecie. Karierę śpiewaczki 
rozpoczęła w Staatstheater w Norymberdze, 
gdzie wykonywała m.in. partie: Oscara w Balu 
maskowym G. Verdiego, Rozyny w Cyruliku 
sewilskim G. Rossiniego, Królowej nocy 
w Czarodziejskim flecie W. A. Mozarta, Lulu 
w operze A. Berga i Zerbinetty w Ariadnie 
na Naksos R. Straussa. Występowała gościnnie 
w innych niemieckich teatrach operowych 
oraz w Teatro alla Scala w Mediolanie. 

MARLIS PETERSEN
ZUZANNA (SOPRAN) 

W sezonie 1998/1999 została solistką Deutsche 
Oper am Rhein w Düsseldorfie-Duisburgu, 
gdzie śpiewała m.in. partię Zuzanny. Często 
koncertuje, do gościnnych występów zapraszają 
ją m.in. Opéra Bastille w Paryżu (Zemsta 
nietoperza J. Straussa) oraz Staatsoper 
w Wiedniu (tytułowa rola w prapremierze Medei 
A. Reimanna), teatry w Kassel i Düsseldorfie 
(Lulu). Od wielu lat współpracuje z Amsterdam 
Baroque Orchestra, z którą wystąpiła 
m.in. na koncercie jubileuszowym Münchner 
Rundfunkorchester. W Met zaśpiewała partię 
Adeli w Zemście nietoperza J. Straussa i Ofelii 
w Hamlecie A. Thomasa. 

Rosjanin, laureat wielu konkursów wokalnych. 
Od 1988 r. był solistą Teatru Maryjskiego 
w Petersburgu, gdzie śpiewał m.in. partię 
Figara. Jego kariera międzynarodowa 
datuje się od 2001 r., kiedy to po zwycięstwie 
w International Maria Callas Grand Prix 
wystąpił z recitalem w Teatro alla Scala.  
W Met zadebiutował w 2004 r. rolą Masetta 
w Don Giovannim W. A. Mozarta, później 
na tej scenie pojawił się m.in. w roli Escamilla 
w Carmen G. Bizeta, Mustafy we Włoszce 
w Algierze G. Rossiniego (pod dyrekcją 
J. Levine’a), Mefistofelesa w Fauście 

ILDAR ABDRAZAKOW
FIGARO (BAS)

Ch. Gounoda i Potępieniu Fausta  
H. Berlioza, Henryka VIII w Annie Boleyn 
G. Donizettiego, Alidora w Kopciuszku 
G. Rossiniego i ostatnio – Kniazia Igora 
w operze A. Borodina. Do ważnych swoich 
osiągnięć zalicza występy w Makbecie  
G. Verdiego (pod dyrekcją R. Mutiego)  
oraz w Samsonie i Dalili C. Saint-Saënsa. 
Dla wytwórni Decca nagrał płytę 
z niepublikowanymi ariami G. Rossiniego 
(dyrygent R. Chailly), EMI Classics wydała 
nagranie Mszy L. Cherubiniego z jego udziałem 
(dyrygent R. Muti).

Brytyjski reżyser teatralny, telewizyjny 
i filmowy (Iris z J. Dench i K. Winslet, Notatki 
o skandalu z J. Dench i C. Blanchett). W latach 
1967–1972 pracował w Royal Lyceum 
Theatre w Edynburgu, od 1973 do 1978 r. 
był dyrektorem artystycznym Nottingham 
Playhouse, a w latach 1987–1997 reżyserem 
Royal National Theatre. Jego najgłośniejsze 
przedstawienia to: Hamlet W. Szekspira, 
zrealizowany dwukrotnie: z J. Pryce’em (1980) 
i D. Day-Lewisem (1989), Król Lir W. Szekspira 
(z I. Holmem), John Gabriel Borkman H. Ibsena 
(z P. Scofieldem i V. Redgrave), reżyserował 
także sztuki T. Stopparda, A. Bennetta, 

RICHARD EYRE 
REŻYSER

Ch. Hamptona i N. Wrighta. Jego pierwszą 
realizacją operową była Traviata w Royal 
Opera House, Covent Garden z A. Gheorghiu 
pod dyrekcją sir G. Soltiego. Za film o wojnie 
na Falklandach (Tumbledown, z C. Firthem) 
otrzymał Nagrodę BAFTA dla najlepszego 
reżysera. Pięciokrotnie zdobył Nagrodę 
im. L. Oliviera. Jest kawalerem Orderu Imperium 
Brytyjskiego, kawalerem francuskiego Orderu 
Sztuki i Literatury, w 1997 r. królowa Elżbieta II 
nadała mu tytuł szlachecki. Wesele Figara 
to jego trzecia, po Wertherze J. Masseneta 
i Carmen G. Bizeta, realizacja w Met.
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Mozart – bystry obserwator 
świata i subtelny znawca ludzkiej 
natury, niezrównany mistrz 
psychologicznego portretu, 
szybko wyzwolił się z tradycyjnego 
sposobu charakteryzowania  
figur opery komicznej.

Zachowanie równowagi: oto cała 
sztuka, jakiej wymaga Mozart 
od wykonawców jego muzyki. 
Równowaga, czyli balansowanie 
„między siłą a gracją, między ciepłem 
a swego rodzaju niezaangażowanym 
zdziwieniem, między bezlitosnym 
rygorem rytmu a giętkością twórczej 
inwencji bez granic”. To słowa 
wybitnego reżysera Giorgia Strehlera, 
któremu zawdzięczamy najpiękniejsze 
inscenizacje operowe. Strehler 
dodaje: „Trzeba bardzo wielkich 
muzyków, a do tego mających w sobie 
dość pokory, aby zaakceptować to, 
czego wymaga od nich Mozart”.

Jeżeli uwierzyć filmowi Miloša 
Formana Amadeusz, Mozart nigdy 
nie przestał być dzieckiem. „Żadnej 
wybitnej inteligencji, płaskie żarty 
i lekkomyślny tryb życia”, zanotowała 
w swoim pamiętniku Karolina Pichler, 
córka wiedeńskiego radcy dworu. 

ARCYDZIEŁO  
OPERY BUFFA,  
CZYLI „WESELE FIGARA”

W kolejnych scenach Amadeusza 
kaskady irytującego śmiechu Mozarta 
przeplatają się z narzekaniami 
Salieriego, który nie może pojąć, 
dlaczego Bóg udzielił swego głosu tej 
„żałosnej kreaturze”. Geniusz Mozarta, 
co zrozumiałe, w dużym stopniu 
wymykał się jego współczesnym. 
Lecz bardziej jeszcze następnym 
pokoleniom, które nie mogły już 
zrozumieć jego sztuki w całej jej 
pełni, ponieważ zamiast żywego, 
ale złożonego idiomu Mozartowskiego 
języka dźwiękowego przyszły 
nowe kierunki i style adresowane 
bezpośrednio do uczucia. 

Mozart komponował opery 
od najmłodszych lat; pierwszą 
z nich – religijny singspiel Powinność 
pierwszego przykazania – napisał 
w roku 1767 (wspólnie z Michaelem 
Haydnem i Kajetanem Adlgasserem). 
Nie mógł specjalnie liczyć na pomoc 
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ze strony ojca, bo Leopold 
w sprawie opery nie miał żadnych 
doświadczeń jako kompozytor. 
Rok później powstała Rzekoma 
naiwna (tak należałoby tłumaczyć 
oryginalny tytuł La finta semplice). 
Aby zrozumieć, w jaki sposób 
dwunastolatek mógł skomponować 
trzyaktową operę buffa, powinniśmy 
pamiętać, że grupa solistów w takim 
utworze składała się z typów, a rzeczą 
kompozytora było te typy uwzględnić. 
Co więcej, opera buffa wywodziła 
się z tradycji komedii dell’arte, a cała 
treść La finta semplice to sekwencja 
farsowych scen, które przetwarzają 
podobne sytuacje z Pantalone, 
Rosaurą i Leandrem. Można by 
bez trudu udowodnić, że postacie 
libretta są w istocie dobrze znanymi 
figurami komedii dell’arte, a każdy 
śpiewak zmieniał tylko imię i maskę, 
ale nie rolę. Nie ma to nic wspólnego 
z komedią muzyczną, psychologią 
postaci, charakterystyką; chodziło 
tylko o utrafienie w muzyczne typy: 
sprytną służącą, amanta i amantkę, 
zazdrosnego opiekuna. Wspominam 
o tym, ponieważ między premierami 
Rzekomej naiwnej i Wesela 
Figara upłynęło osiemnaście lat, 
a porównując te dwie opery buffa 
odnosimy wrażenie, że dzieli je  
cała epoka.

Mozart – bystry obserwator 
świata i subtelny znawca ludzkiej 
natury, niezrównany mistrz 
psychologicznego portretu, szybko 
wyzwolił się z tradycyjnego sposobu 
charakteryzowania figur opery 
komicznej. Trudno powiedzieć 
cokolwiek na temat jego świadomości 
literackiej (a dokładniej: literacko- 
-teatralnej), nie sposób odtworzyć 
jego listy lektur czy kalendarza 

oglądanych spektakli. Musi nam 
wystarczyć pewność, że co najmniej 
od czasu swojej ostatniej 
podróży do Italii (1772) Mozart 
systematycznie studiował włoskie 
libretta. Chciał pisać i wystawiać 
opery, poważne i komiczne, w stylu 
włoskim i niemieckim, ponieważ 
tylko kompozytor operowy mógł 
w owym czasie liczyć na odpowiednie 
stanowisko, sławę i honoraria. 
W przypadku Wesela Figara miał 
na szczęście kompetentnego 
i sprawnego librecistę w osobie 
Lorenza da Ponte. Starszy o siedem 
lat od Mozarta, syn żydowskiego 
garbarza z Cenedy (obecnie Vittorio 
Veneto), przyjął chrzest wraz z ojcem 
i braćmi z rąk miejscowego biskupa, 
który nazywał się Lorenzo da Ponte. 
Na cześć swego dobroczyńcy i według 
panującego zwyczaju otrzymał 
nazwisko biskupa. Potem uczęszczał 
do seminarium duchownego i został 
księdzem, ale podczas pobytu 
w Wenecji wywołał skandal, wdając 
się w romans z mężatką i został 
wydalony poza granice republiki. 
Po kilku latach widzimy go w Wiedniu, 
gdzie po przywróceniu do życia 
Włoskiej Opery został mianowany 
(za protekcją Antonia Salieriego) 
poetą teatralnym. Było tylko kwestią 
czasu, kiedy spotka się z Mozartem. 
Pierwszym owocem ich współpracy 
było Wesele Figara, choć dawniejsze 
źródła wskazują na Zawiedzionego 
małżonka (Lo sposo deluso), 
niedokończonej opery buffa, której 
libretto było adaptacją Le donne 
rivali, napisanej przez Giuseppe 
Petroselliniego dla Domenica 
Cimarosy (1780).

Źródłem fabularnej intrygi 
(po latach da Ponte przyznał 
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w swoich pamiętnikach, że pomysł 
pochodził od Mozarta) była komedia 
Le Marriage de Figaro, którą 
Pierre Augustin de Beaumarchais 
napisał w 1781 roku i zdążył ją 
odczytać aktorom Comédie 
Française, ale dzieło nie spodobało 
się Ludwikowi XVI i zostało objęte 
zakazem publicznego wykonania. 
Czytane prywatnie w salonach, 
budziło spore zainteresowanie 
publiczności. Zapewne królowi 
nie odpowiadało, że arystokratyczny 
bohater, hrabia Almaviva, nie jest 
wzorem cnót i małżeńskiej wierności. 
W końcu premiera odbyła się 
27 kwietnia 1784 roku. Sensacyjna 
sława utworu dotarła do Wiednia. 
Zespół Emanuela Schikanedera miał 
pokazać Wesele Figara 3 lutego 
1785 roku w Kärntnertortheater, 
lecz cesarz Józef II zakazał 
wystawienia sztuki, chociaż zgodził 
się na opublikowanie drukiem jej 
przekładu na język niemiecki. Mozart 
i jego librecista wiedzieli, że stąpają 
po cienkim lodzie, ale da Ponte 
miał zapewnić cesarza, że tekst 
zostanie oczyszczony ze wszystkich 
niestosownych myśli, Józef II zaś 
po wysłuchaniu kilku fragmentów 
uznał dzieło za doskonałe. 

Wybór komedii Beaumarchais’go 
i konsekwentne dążenie do pokazania 
jej w Wiedniu nie są wcale 
zaskakujące. Wesele Figara było 
bowiem „sequelem” (jakbyśmy 
to dzisiaj powiedzieli) wcześniejszego 
o blisko dziesięć lat Cyrulika 
sewilskiego, który – zaopatrzony 
w 1782 roku w muzykę Giovanniego 
Paisiella – podbijał po kolei wszystkie 
ważniejsze sceny Europy, nie tracąc 
popularności aż do premiery 
Rossiniego. Zachęcony powodzeniem, 

Beaumarchais napisał jeszcze trzeci 
„odcinek” z tymi samymi postaciami, 
ale Występna matka (La mére 
coupable) nie odniosła sukcesu;  
był zresztą rok 1792 i uwaga 
francuskiej publiczności była 
zaprzątnięta innymi sprawami.

Jak wspomniałem wcześniej, Mozart 
odrzucił doskonale mu znane 
schematy opery buffa, tworząc 
galerię żywych teatralnych portretów. 
Almaviva, czołowa postać fabularnej 
intrygi, otrzymał tylko jedną arię 
z recytatywem i to dopiero w akcie 
trzecim (Hai già vinta la causa...
Vedro mentr’io sospiro), kiedy z pasją 
opowiada o tym, że służący będzie 
używał szczęścia, które ominęło jego 
– arystokratę. Jednak ta aria nie 
wnosi do jego charakterystyki niczego, 
o czym nie wiedzielibyśmy wcześniej, 
ponieważ Hrabiego poznaliśmy 
już w scenach zespołowych, 
dwóch tercetach i finale drugiego 
aktu, a także, chwilę wcześniej, 
w duecie z Zuzanną (Crudel! Perchè 
finora). Erotyczne podteksty 
fraz Almavivy pomagają nam 
zrozumieć, czego brakuje Hrabinie. 
W przeciwieństwie do małżonka, 
którego charakteryzują dialogowe 
spięcia z innymi postaciami, 
samotność i rozczarowanie Hrabiny 
odsłaniają właśnie arie. Poprzedzona 
melancholijnym wstępem cavatina 
Porgi amor qualche ristoro z drugiego 
aktu jest prosta w wyrazie i wzniosła, 
podczas gdy E Susanna non vien… 
Dove sono i bei momenti (akt III) 
wyraża z początku tęsknotę za nie tak 
 znów odległymi „pięknymi chwilami”, 
a w drugiej, szybkiej części zapowiada 
inne oblicze tej postaci. Wśród 
pięciorga protagonistów tylko 
Hrabinę ukazał Mozart jako postać 
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Stefan Münch
muzykolog, historyk literatury i historyk teatru,  
autor książek „Metamorfozy Don Juana. Studia  
z dziejów opery XVIII i XIX wieku” oraz „Uśmiech anioła. 
Pogranicza muzyki, malarstwa i literatury”;  
dziennikarz i prezenter muzyczny, stały współpracownik 
„Ruchu Muzycznego” i Filharmonii Narodowej, 
wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, dyrektor Festiwalu Tempus Paschale

dynamiczną i zmienną, która od 
początkowej bierności i rezygnacji 
przechodzi do wesołości i podstępu 
(kiedy wydobywa Figara z opresji), 
by od trzeciego aktu przejąć 
inicjatywę aż do finału opery, gdy 
wyśpiewuje słowa przebaczenia 
Più docil io sono, e dico di si, jedną 
z najpiękniejszych mozartowskich 
fraz. Wesoła i sprytna Zuzanna, pełna 
dziewczęcej świeżości, odsłania tajniki 
swego serca w arii „ogrodowej” (Deh 
vieni, non tardar). Słucha jej ukryty 
w krzakach Figaro, który już wcześniej 
spostrzegł, jakim spojrzeniem Hrabia 
obdarza jego narzeczoną, i nie jest 
do końca pewny, na kogo naprawdę 
czeka Zuzanna. Przed chwilą Don 
Basilio wyłożył mu swoją naukę 
o postępowaniu wśród silniejszych 
i ważniejszych od siebie: trzeba 
wdziać oślą skórę (In qual mondo) 
i udać, że nie rozumie się niczego. 
Figaro nie wie, że Zuzanna zamieniła 
się suknią z Hrabiną, a wieczorną 
schadzkę pod piniami wymyśliła 
małżonka niewiernego Almavivy. 

Figaro, swobodny i chwilami 
wyzywający sługa, zręcznie 
lawiruje pomiędzy zawiłościami 
intrygi (z popularnym chwytem 

„odnalezionego dziecka”), śpiewa 
arię Non più andrai – znowu jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych stron 
Mozartowskich partytur. Wreszcie 
Cherubin ze swoimi dwiema uroczymi 
arietkami to według Kierkegaarda 
„przyszły Don Juan” z budzącą się 
zmysłowością. A przecież Marcelina, 
Don Basilio, doktor Bartolo 
i Barbarina są figurami pełnymi życia. 
Wszystkie te postacie, mistrzowsko 
nakreślone, rzadko wypowiadają 
się samotnie; w strukturze Wesela 
Figara ansamble wyraźnie górują 
nad ariami. Elementy charakterystyki 
bohaterów i najważniejsze sprężyny 
teatralnej intrygi Mozart ukazuje 
w scenach zbiorowych, wyrażających 
motywacje bohaterów, konflikty, 
kontrasty i porozumienie. Rewelacyjne 
finały drugiego i czwartego aktu 
to mistrzowskie operowanie 
dramatycznym napięciem połączone 
z niezwykłym bogactwem środków 
muzycznych. Geniusz kompozytora 
spotkał się tu z wyjątkowym 
instynktem dramaturga.







STRESZCZENIE LIBRETTA
AKT I

W rezydencji w pobliżu Sewilli Figaro  
i Zuzanna, słudzy hrabiostwa Alma-
viva, przygotowują się do wesela. 
Figaro, dowiedziawszy się od narze-
czonej, że Hrabia próbował ją uwieść, 
wpada w furię. Postanawia zemścić 
się na swoim chlebodawcy. Nadchodzi 
Doktor Bartolo z klucznicą Marceliną, 
która żąda, by Figaro ożenił się z nią: 
pokojowiec pożyczył kiedyś od niej 
pieniądze i obiecał poślubić, gdyby 
nie był w stanie ich oddać. Między 
Marceliną i Zuzanną, dwiema rywal-
kami, dochodzi do sprzeczki. 

Zuzannę w jej pokoju odwiedza Cheru-
bin. Wyznaje jej miłość, ale kochliwemu 
paziowi wszystkie kobiety w tym domu 
nie są obojętne. Wizytę Zuzannie 
składa także Hrabia, który nie ustaje 
w próbach uwiedzenia jej, Cherubin 
więc się ukrywa. Kiedy z kolei nad-
chodzi Don Basilio, nauczyciel muzyki, 
ukrywa się także Hrabia. Don Basilio 
powtarza plotkę: ponoć Cherubin za-
kochał się w Hrabinie. Słysząc to Hrabia 
gotuje się z gniewu. Jego irytacja 
wzrasta, gdy odkrywa, że Cherubin był 
świadkiem jego zalotów do pokojówki. 
Biegnie za uciekającym paziem i obaj 
wpadają do salonu, gdzie Figaro zgro-
madził całą służbę i prosi swojego pana 
o zgodę na ślub z Zuzanną. Hrabia, nie 
mając innego wyjścia, błogosławi mło-
dą parę. By dać upust złości i uciszyć 
Cherubina, nakazuje mu natychmiast 
wstąpić do wojska. Figaro ironicznie 
pazia ostrzega: w armii nie flirtuje się 
z kobietami, nie nosi się fantazyjnych 
ubrań, nie ma się pieniędzy, są nato-
miast armaty i kule, marsz i błoto. 

AKT II

Hrabina Rozyna płacze w sypialni  
nad utraconą miłością Hrabiego. Za-
chęcona przez Figara i Zuzannę, po-
stanawia zastawić pułapkę na męża: 
Cherubin, przebrany za Zuzannę, uda 
się nocą na spotkanie z Hrabią, a ten 
dowie się, że w tym samym czasie 
jego żona ma schadzkę z pewnym 
mężczyzną. Kobiety zamykają się 
w pokoju wraz z Cherubinem i ubie-
rają go w kobiece stroje. Zuzanna 
wychodzi na chwilę, a tymczasem  
do drzwi puka Hrabia – jest zły, znaj-
dując je zamknięte. Cherubin znika 
w garderobie i Hrabina pozwala 
mężowi wejść. Słysząc dobiegający 
z garderoby hałas, Hrabia sceptycz-
nie podchodzi do wyjaśnień żony, 
która twierdzi, że jest tam Zuzan-
na. Zabierając małżonkę ze sobą, 
Hrabia udaje się po narzędzia ślu-
sarskie. Tymczasem Zuzanna, która 
niepostrzeżenie weszła do pokoju 
Hrabiny i była świadkiem rozmowy 
hrabiostwa, pomaga Cherubinowi 
wydostać się z garderoby przez okno. 
Kiedy Hrabia z żoną wracają, obo-
je są jednakowo zdziwieni, widząc 
w przebieralni pokojówkę. Wydaje się, 
że niebezpieczeństwo zostało zaże-
gnane, ale oto zjawia się ogrodnik An-
tonio, skarżąc się, że ktoś wyskoczył 
przez okno i zniszczył kwiaty. Figaro, 
który właśnie w tej chwili nadszedł, 
by ogłosić, że wszystko jest gotowe 
do ceremonii, szybko stara się urato-
wać sytuację, biorąc winę na siebie. 
Tymczasem nadchodzą Don Bartolo, 
Marcelina i Don Basilio, którzy – wy-
machując umową – nalegają, by Figa-
ro ożenił się z Marceliną. Zachwycony 



niespodziewanym rozwojem wyda-
rzeń, Hrabia stwierdza, że ślub Figara 
i Zuzanny musi zostać odłożony. 

AKT III

Zuzanna zwodzi Hrabiego, obiecując 
spotkać się z nim nocą w ogrodzie. 
Almaviva nie posiada się ze szczęścia, 
gdy nagle przypadkiem słyszy roz-
mowę pokojówki z Figarem i rozumie, 
że stał się przedmiotem intrygi. Roz-
sierdzony, postanawia się zemścić. 

Marcelina, wspierana przez sędziego, 
Don Curzia, żąda, by Figaro spłacił 
dług lub poślubił ją. Figaro broni się, 
twierdząc, że nie może ożenić się bez 
zgody rodziców, a tych szuka od lat, 
gdyż został jako dziecko porwany. 
Pokazuje znamię na ręku, a wówczas 
Marcelina uświadamia sobie, że jest 
on jej i Don Bartola zaginionym synem. 
Zuzanna widząc Figara w objęciach 
Marceliny, jest przekonana, że narze-
czony ją zdradza, ale szybko uspokaja 
się, poznając niezwykłą nowinę. 

Hrabina wspomina czas minionego 
szczęścia. Zrozpaczona, postanawia 
ośmieszyć męża i dyktuje Zuzannie 
list, w którym pokojówka potwierdza 
swoje przybycie na schadzkę dzisiej-
szej nocy. 

Wraz ze swoją narzeczoną Barbariną, 
córką ogrodnika, nadchodzi Cherubin 
w kobiecym stroju. Zjawia się też An-
tonio, który znalazł w ogrodzie czapkę 
pazia – wie już, kto naprawdę wysko-
czył przez okno. 

Hrabia wpada we wściekłość odkryw-
szy, że Cherubin nie wykonał jego 
polecenia i nadal jest w domu. Ale 
jego gniew studzi Barbarina, przy-

pominając, że Hrabia kiedyś zalecał 
się do niej i obiecał wówczas uczynić 
wszystko, o co ona poprosi, teraz więc 
prosi o zgodę na ślub z paziem. Hra-
bia chciał, nie chciał wyraża zgodę. 
Z dala dobiega muzyka – to służba 
przybywa na wesele Figara i Zuzanny. 
Zuzanna, tańcząc z Hrabią, wręcza 
mu list przebity szpilką. 

AKT IV

Nocą w ogrodzie. Barbarina jest 
zrozpaczona, bo zgubiła szpilkę, którą 
na polecenie Hrabiego miała zwrócić 
Zuzannie. Widząc Figara i Marcelinę, 
opowiada im o planowanej schadzce 
Hrabiego i pokojówki. Figaro, posą-
dzając narzeczoną o niewierność, 
złorzeczy wszystkim kobietom. Ukry-
wa się, widząc Zuzannę i Hrabinę, 
każdą ubraną w strój drugiej. Zuzan-
na, zostawszy sama, śpiewa o miłości. 
Wie, że Figaro jej słucha i bawi ją, 
że narzeczony sądzi, że jest zakocha-
na w Hrabim. Wkrótce ona też się 
ukrywa – w samą porę, by nie zostać 
dostrzeżoną przez Cherubina, który 
uwodzi przebraną w jej suknię Hra-
binę. Pazia przepędza Hrabia. Jest 
przekonany, że to Zuzanna i pragnie 
zostać z nią sam na sam. Figaro, zo-
rientowawszy się w intrydze, przyłą-
cza się do komedii i gorliwie zaleca się 
do ubranej w suknię Hrabiny Zuzanny. 
Hrabia, widząc pokojowca – jak sądzi 
– ze swoją żoną, wybucha gniewem, 
a wówczas Hrabina odsłania twarz. 
Zawstydzony Hrabia prosi ją o prze-
baczenie. Po bolesnych wyrzutach 
Hrabina wybacza mężowi, a ten  
wyraża zgodę na małżeństwo  
Figara i Zuzanny. 

NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW THE METROPOLITAN OPERA
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Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 
urodził się w Paryżu, w mieszczańskiej 
rodzinie, pod koniec 1732 roku. Jego 
ojciec, André-Charles Caron, był 
zdolnym zegarmistrzem-wynalazcą 
i przekazał swoje umiejętności synowi. 
Pierre Augustin w wieku trzynastu 
lat ukończył szkołę rzemieślniczą, 
a następnie zaczął praktykować 
u ojca. Marzył jednak o innym życiu. 
Gdy miał piętnaście lat, zabrał ojcu 
kilka zegarków, których sprzedaż 
miała pokryć koszty podróży 
dookoła świata, namówił też dwóch 
kolegów, by mu w niej towarzyszyli. 
Trzech niedoszłych obieżyświatów 
zatrzymała w Calais straż portowa 
i odstawiła do Paryża. Ten pęd 
do przygody będzie charakteryzował 
całe życie Beaumarchais’go.

Pierre Augustin Caron podróży 
dookoła świata nie odbył, ale udało 
mu się wejść w tzw. wielki świat. 
Paradoksalnie to jego umiejętności 
zegarmistrzowskie otworzyły mu 
drogę na dwór królewski. Król 

Ludwik XV i jego faworyta, markiza 
de Pompadour, zaczęli zamawiać 
u Carona zegarki. Od 1754 roku stał 
się on regularnym bywalcem Wersalu, 
przyjmowanym życzliwie, zwłaszcza 
gdy ujawnił swój talent muzyczny. 
W 1756 roku młody zegarmistrz ożenił 
się. Wkrótce dołączył do swojego 
nazwiska człon „de Beaumarchais”, 
pochodzący od nazwy posiadanego 
przez żonę niewielkiego majątku 
ziemskiego, nadając sobie w ten 
sposób pozór szlachectwa. Po roku 
pani de Beaumarchais zmarła, 
co wzbudziło falę plotek na dworze. 
Ale Caron de Beaumarchais miał 
już na nim wysoką pozycję. 

Przyszły twórca Wesela Figara 
był wyjątkowo muzykalny: pięknie 
śpiewał, grał na wielu instrumentach. 
Wkrótce zaczął królewskie córki  
uczyć gry na harfie, stając się  
osobą lubianą przez nie i cenioną. 
Stąd był już tylko krok do zdobycia 
majątku. Przyjaźń z bankierem  
Paris-Duverneyem i Lenormantem 

Po raz pierwszy w teatrze 
francuskim służący, rekrutujący się 
z gminu, przedstawiony został jako 
równorzędny partner arystokraty. 
Ustami Figara przemawia 
mieszczanin Caron, piętnujący
nieuzasadnione przywileje szlachty.

FIGARO, CZYLI 
MIESZCZANIN CARON
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d’Etioles (mężem markizy 
de Pompadour) była przepustką 
do świata finansów. Beaumarchais’mu 
udało się nie tylko w szybkim czasie 
zbić fortunę, lecz także, dzięki 
poparciu wpływowych przyjaciół, 
nabyć w 1761 roku urząd królewskiego 
sekretarza, który jednocześnie 
nadawał posiadaczowi szlachectwo. 

W latach 1763–1764 Beaumarchais 
przebywał w Hiszpanii jako  
pełnomocnik finansowy Paris- 
-Duverneya. Po powrocie, na prośbę 
Lenormanta d’Etioles, zajął się 
organizowaniem rozrywek w jego 
pałacu. W tym celu napisał kilka  
tzw. parad, czyli krótkich, bardzo 
frywolnych skeczów. Były to pierwsze 
próby literackie Beaumarchais’go, które 
spodobały się zarówno odbiorcom, jak 
i autorowi. Odtąd do rozlicznych zajęć, 
którym się oddawał, dołączył jeszcze 
sporadyczne pisanie sztuk teatralnych.

Życie i kariera Beaumarchais’go 
toczyły się na wielu płaszczyznach. 
Od 1774 roku był szpiegiem korony 
francuskiej, wysyłanym na tajne 
misje do Londynu. W tym samym 
czasie zaangażował się w pomoc dla 
powstańców w koloniach brytyjskich 
w Ameryce, dostarczając im broń. 
W 1776 roku założył Towarzystwo 
Francusko-Hiszpańskie, którego 
flota przyczyniła się do zwycięstwa 
powstańców amerykańskich.  
Rok później w Paryżu, po zatargu 

finansowym z kasą Komediantów 
Francuskich, stanął na czele 
założonego przez siebie Towarzystwa 
Autorów Dramatycznych. Jego 
przynależność do tej grupy była 
w pełni usprawiedliwiona, gdyż 
w owym czasie był już znanym 
i uznanym dramaturgiem.

W dniu 23 lutego 1775 roku 
w Teatrze Francuskim wystawiono 
Cyrulika sewilskiego, komedię 
opowiadającą o tym, jak hrabia 
Almaviva, wspomagany sprytnymi 
radami swojego sługi Figara, 
zdobywa serce i rękę pięknej 
Rozyny. Sztuka, z początku przyjęta 
chłodno, spodobała się dopiero 
po dokonaniu przez autora 
przeróbek. Uskrzydlony sukcesem 
dramatopisarz rozpoczął pracę 
nad kontynuacją historii Almavivy, 
Figara i Rozyny, którą zatytułował 
Szalony dzień, czyli Wesele Figara. 
Już w 1778 roku sztuka była 
ukończona, jednak do wystawienia 
jej w teatrze potrzebna była 
zgoda cenzora. Wyciągając naukę 
z początkowego niepowodzenia 
Cyrulika…, Beaumarchais prezentował 
fragmenty Wesela Figara znajomym, 
dokonywał korekt. We wrześniu 
1781 roku odczytał sztukę aktorom 
Komedii Francuskiej, którzy przyjęli 
ją entuzjastycznie. 

Treścią Wesela Figara są dążenia 
hrabiego Almavivy do skorzystania 
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z tzw. prawa pierwszej nocy wobec 
Zuzanny, narzeczonej Figara. Intrygę 
komplikuje fakt, że Zuzanna jest 
służącą żony hrabiego Almavivy 
– Rozyny. Połączone zabiegi Rozyny, 
Zuzanny i Figara udaremniają 
plany hrabiego i zwracają go żonie. 
Wesele Figara obfituje w wiele 
zabawnych sytuacji i zwrotów akcji, 
tempo sztuki jest iście szalone 
– to prawdziwa komedia intrygi 
i charakterów. Arystokracja czytająca 
manuskrypt sztuki bawiła się świetnie, 
dostrzegając przede wszystkim 
komizm akcji i podziwiając skrzący się 
ostrym dowcipem język postaci.

Wesele Figara w istocie jest sztuką 
rewolucyjną, podważającą istniejący 
porządek społeczny. Ukazuje walkę 
między amoralnym arystokratą, 
nadużywającym swojej władzy, 
a jego poddanym, przewyższającym 
go sprytem i inteligencją. Walkę 
tę wygrywa Figaro i ma po swojej 
stronie sympatię widzów. Po raz 
pierwszy w teatrze francuskim 
służący, rekrutujący się z gminu, 
przedstawiony został jako 
równorzędny partner arystokraty. 
Ustami Figara przemawia 
mieszczanin Caron, piętnujący 
nieuzasadnione przywileje szlachty. 
Sens ten bezbłędnie wychwycił 
król Ludwik XVI, który kazał sobie 
przeczytać wychwalany w salonach 
utwór, po czym miał jakoby 
powiedzieć: „Należałoby zburzyć 
Bastylię, aby uniknąć niebezpiecznych 
konsekwencji tej sztuki. Autor kpi 
ze wszystkiego, co w naszym ustroju 
winno być otoczone szacunkiem”. 
A następnie zakazał wystawienia 
Wesela Figara. Przez trzy lata 
Beaumarchais toczył ze zmiennym 
szczęściem boje z cenzurą o zgodę 

na wystawienie sztuki, wprowadzając 
coraz to nowe zmiany w tekście, by 
mógł on zostać zaakceptowany. 
Miał potężnych sprzymierzeńców 
na dworze, m.in. w osobie brata 
królewskiego, hrabiego d’Artois, 
który chciał przedstawieniem 
Wesela Figara uświetnić wydawany 
bal, co wywołało niezadowolenie 
monarchy. Po pewnym czasie, 
ulegając prośbie królowej Marii 
Antoniny, Ludwik XVI zgodził się, 
by sztukę Beaumarchais’go 
odegrano podczas zamkniętego 
przyjęcia, organizowanego przez 
hrabiego de Vaudreuil. I tak 
27 września 1783 roku w majątku 
Grennevilliers, o dziewiątej wieczorem, 
goście hrabiego obejrzeli zakazaną 
w Paryżu sztukę. Jej odbiór był tak 
entuzjastyczny, że król nie miał już 
dłużej siły opierać się namowom 
rodziny i dworzan. Wydał w końcu 
zgodę na wystawienie Wesela 
Figara, pod warunkiem, że cenzor 
usunie z tekstu wszystkie gorszące 
sformułowania. Podobno w rozmowie 
z szefem rządu, hrabią de Maurepas, 
król wyraził przypuszczenie, 
że po skreśleniu nieprzyzwoitych 
fragmentów komedia stanie się 
nudna i padnie. Na to Maurepas 
odparł: „Może i padnie ten Figaro, 
ale sto razy pod rząd”.

Zgodnie z tradycją w dniu, w którym 
królowa po urodzeniu następcy 
tronu po raz pierwszy wyjeżdżała 
na przejażdżkę po mieście, król 
fundował ludowi Paryża darmowe 
przedstawienia we wszystkich 
teatrach. Premiera Wesela Figara 
została zaplanowana właśnie 
na taki dzień. W Komedii Francuskiej 
27 kwietnia 1874 roku już od rana 
gromadziły się tłumy. Paryżanie 
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wszystkich stanów zajmowali 
zawczasu miejsca na widowni, 
z których dwieście zarezerwowano 
dla uprzywilejowanych gości, głównie 
arystokracji dworskiej, a pozostałe 
osiemset oddano do dyspozycji 
szerokiej publiczności. Chętnych 
do obejrzenia sztuki były dziesiątki 
tysięcy. O wejście do teatru trzeba 
było walczyć łokciami, policja  
z trudem panowała nad tłumem.

Wesele Figara okazało się jednym 
z największych sukcesów francuskiej 
sceny komicznej. Po przedstawieniu 
kurtyna szła w górę dwanaście 

razy. W ciągu ośmiu miesięcy sztukę 
wystawiono sześćdziesiąt osiem razy, 
zawsze z kompletem widzów.  
Rekord ten nie został do dziś 
pobity. Sława Wesela Figara rosła 
nieustannie, szybko wychodząc poza 
granice Francji. Wkrótce dotarła 
do Wiednia, gdzie na jej podstawie 
powstało libretto opery Wolfganga 
Amadeusa Mozarta. 

Maja Pawłowska
kierownik Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej 
i Włoskiej w Instytucie Filologii Romańskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, jej specjalnością 
badawczą jest siedemnastowieczna literatura francuska
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PLAN TRANSMISJI

1 LISTOPADA 2014
w kinie Kijów.Centrum godz. 17.45
w kinie Zorza godz. 18.00

8 i 9 LISTOPADA 2014 
w Filharmonii Łódzkiej godz. 18.00

GEORGES BIZET
„CARMEN” 
wykonawcy: Anita Hartig,  
Anita Rachweliszwili, Aleksandrs 
Antonenko, Ildar Abdrazakow 
Pablo Heras-Casado – dyrygent  
Richard Eyre – reżyseria

przewidywany czas trwania: 
trzy godziny czterdzieści minut

22 LISTOPADA 2014
w Filharmonii Łódzkiej i kinie Zorza 
godz. 19.00

23 LISTOPADA 2014
w kinie Kijów.Centrum godz. 18.00

GIOACHINO ROSSINI 
„CYRULIK SEWILSKI” 
wykonawcy: Isabel Leonard, Lawrence 
Brownlee, Christopher Maltman, Maurizio 
Muraro, Paata Burchuladze 
Michele Mariotti – dyrygent  
Bartlett Sher – reżyseria

przewidywany czas trwania: trzy godziny 
dwadzieścia pięć minut

13 GRUDNIA 2014 
w Filharmonii Łódzkiej i kinie Zorza 
godz. 18.00
w kinie Kijów.Centrum godz. 17.45

RICHARD WAGNER 
„ŚPIEWACY NORYMBERSCY” 
wykonawcy: Annette Dasch, Karen Cargill, 
Johan Botha, Paul Appleby,  
Johan Reuter, Johannes Martin Kränzle, 
Hans-Peter König, Martin Gantner, 
Matthew Rose
James Levine – dyrygent 
Otto Schenk – reżyseria

przewidywany czas trwania: 
sześć godzin

17 STYCZNIA 2015
w Filharmonii Łódzkiej i kinie Zorza 
godz. 19.00
w kinie Kijów.Centrum godz. 18.45 
FRANZ LEHÁR 
„WESOŁA WDÓWKA” 
wykonawcy: Renée Fleming,  
Kelli O’Hara, Nathan Gunn,  
Alek Shrader, Thomas Allen
Andrew Davis – dyrygent 
Susan Stroman – reżyseria

przewidywany czas trwania: trzy godziny
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31 STYCZNIA 2015 
w Filharmonii Łódzkiej i kinie Zorza  
godz. 19.00
w kinie Kijów.Centrum godz. 18.45 
JACQUES OFFENBACH
„OPOWIEŚCI HOFFMANNA”
wykonawcy: Erin Morley, Cristine Rice, 
Hibla Gerzmava, Kate Lindsey, 
Vittorio Grigolo, Thomas Hampson 
Yves Abel – dyrygent 
Bartlett Sher – reżyseria

przewidywany czas trwania: 
trzy godziny czterdzieści pięć minut

14 LUTEGO 2015
w Filharmonii Łódzkiej i kinie Zorza  
godz. 18.30
w kinie Kijów.Centrum godz. 18.15

PIOTR CZAJKOWSKI
„JOLANTA”
wykonawcy: Anna Netrebko,  
Piotr Beczała, Aleksiej Markow,  
Elchin Azizow, Aleksiej Tanowicki
 
BELA BARTÓK
„ZAMEK SINOBRODEGO”
wykonawcy: Nadja Michael,
Michaił Pietrenko
Walery Giergiew – dyrygent 
Mariusz Treliński – reżyseria

przewidywany czas trwania: 
trzy godziny czterdzieści minut

14 MARCA 2015 
w Filharmonii Łódzkiej i kinie Zorza  
godz. 18.00
w kinie Kijów.Centrum godz. 17.45

GIOACHINO ROSSINI 
„PANI JEZIORA” 
wykonawcy: Joyce DiDonato, 
Daniela Barcellona, Juan Diego Flórez, 
John Osborn, Oren Gradus
Michele Mariotti – dyrygent 
Paul Curran – reżyseria

przewidywany czas trwania: 
trzy i pół godziny

25 KWIETNIA 2015 
w Filharmonii Łódzkiej i kinie Zorza  
godz. 18.30
w kinie Kijów.Centrum godz. 18.15

PIETRO MASCAGNI 
„RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA” 
wykonawcy: Eva-Maria Westbroek, 
Marcelo Álvarez, Željko Lučić

RUGGERO LEONCAVALLO 
„PAJACE” 
wykonawcy: Patricia Racette, 
Marcelo Álvarez, George Gagnidze, 
Lucas Meachem 
Fabio Luisi – dyrygent 
David McVicar – reżyseria
 
przewidywany czas trwania: 
trzy i pół godziny

Plan transmisji dotyczy trzech ośrodków: Filharmonii Łódzkiej,  
kina Kijów.Centrum w Krakowie i kina Zorza w Rzeszowie



MECENASI TRANSMISJI

PATRONI TRANSMISJI

ADRES
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź
www.filharmonia.lodz.pl

INFORMACJE, REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
42 664 79 79
bilety@filharmonia.lodz.pl 
(honorujemy karty płatnicze)

ADRES
al. Krasińskiego 34, 30-101 Kraków
12 433 00 33
www.kijow.pl

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
12 433 00 33
kijow@kijowcentrum.pl
www.kijow.pl
(honorujemy karty płatnicze)

SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH
603 100 645
m.michna@apollofilm.pl
www.kijow.pl

PATRONAT HONOROWY OBJĄŁ  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
MAREK SOWA

Budynek kina jest przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Transmisje odbywają się w dużej sali kina
KIJÓW.CENTRUM.
Sala otwierana jest 20 minut przed transmisją.
Mile widziane stroje wieczorowe.



®

PATRONAT MEDIALNY

 WSPÓŁORGANIZATORZY

SPONSORZY I PARTNERZY THE METROPOLITAN OPERA

Realizacja cyklu „The Metropolitan 
Opera: Live in HD” jest możliwa 
dzięki grantowi Neubauer Family 
Foundation

PATRONAT HONOROWY OBJĄŁ  
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

ADRES
ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów
17 853 26 37 / zorza@kinozorza.pl
www.kinozorza.pl

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
17 853 26 37
zorza@kinozorza.pl
www.kinozorza.pl
(honorujemy karty płatnicze)

Transmisje „The Metropolitan 
Opera: Live in HD” 
są wspierane przez

Bloomberg jest główną 
firmą sponsorującą cykl 
„The Metropolitan Opera: Live in HD”.
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WYDAWCA
Filharmonia Łódzka
im. Artura Rubinsteina
w porozumieniu
z Apollo Film Sp. z o.o.

OPRACOWANIE PROGRAMU
Agnieszka Smuga

PROJEKT GRAFICZNY
Mamastudio

ZDJĘCIA
Ken Howard/Met

KOREKTA
Ewa Juszyńska-Poradecka

SKŁAD, ŁAMANIE, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Media Press P. Augustyniak i wspólnicy S.J. 
Beata Gawłowska / www.media-press.com.pl

NAŚWIETLENIA, DRUK
Zakład Poligraficzny Sindruk

ODDANO DO DRUKU
8 października 2014 r.



WESELE FIGARA
Wolfgang Amadeus Mozart


