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AKT 1
Alidoro, en filosof som också är mentor åt prins Don Ramiro, söker efter en 
lämplig hustru åt sin herre. Hon måste vara en godhjärtad kvinna som inte  
är ytlig utan strålar av inre skönhet. Hans sökande leder honom till Don  
Magnifico, som bor med sina döttrar, Clorinda och Tisbe, och deras styv- 
syster, Angelina. Medan Clorinda och Tisbe tycker om att tillbringa sina  
dagar framför spegeln, lever Angelina (Askungen) i fattigdom: förnedrad  
av sina styvsystrar och behandlad som en tjänare. Hon längtar efter en man 
som känner vilket rent hjärta hon har. 

För att pröva den verkliga karaktären hos prinsens blivande hustru, kommer  
Alidoro förklädd som en tiggare, och ber om allmosor från systrarna. I ren 
avsky jagar Clorinda och Tisbe iväg honom. Bara Angelina är snäll mot 
honom – till stort förtret för styvsystrarna. 

Den stora nyheten är nu att en prins ska komma för att bjuda in damerna 
till sitt palats där han avser att välja en brud bland de vackraste. Don Ramiro, 
som efter Alidoros råd vill träffa Magnificos döttrar, vill bekanta sig med 
damerna och kommer därför incognito för att slippa bli igenkänd. Förklädd 
till sin egen betjänt, Dandini, lär han känna Angelina – de båda upplever en 
magisk attraktion till varandra. Slutligen anländer den verklige Dandini i sin 
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roll som prinsen, och blir genast uppvaktad av Magnifico och hans döttrar. 
När sällskapet är på väg att bege sig till balen frågar Angelina om hon får 

följa med, men Magnifico nekar henne det. Alindoro invänder att Magnifico 
ska ha tre döttrar – åtminstone enligt folkbokföringen – men Magnifico 
påstår att Askungen endast är en tjänare och att den tredje dottern är död. 
En besviken Angelina stannar hemma, men Alidoro känner igen hennes goda 
natur, tröstar henne och lovar att ledsaga henne till balen. 

Medan Magnifico provar palatsets vinsortiment berättar Dandini för Ramiro 
att Clorinda och Tisbe är inbilska och odrägliga. Eftersom de två kvinnorna 
utövar påtryckningar för att få honom att fatta ett beslut och välja en brud, 
förklarar den falske prinsen att han bara kan gifta sig med en av dem och  
har för avsikt att ge den andre till sin betjänt. Indignerat vägrar systrarna att 
acceptera detta. 

Oväntat uppträder en mystisk skönhet på balen. Hennes utseende orsakar 
beundran: hon försäkrar alla närvarande att hon förnekar ytlighet och materi-
ella rikedomar till förmån för sann kärlek. Ramiro blir väldigt tagen av denna 
främling. När hon lyfter på sin slöja har hon en slående likhet med Angelina, 
men i sin magnifika klänning känner inte någon igen henne. Förvirrade sätter 
sig alla ned för att äta.

AKT 2
Don Magnifico, som redan kan se sina döttrar på kungatronen, börjar 
drömma om ett liv i välstånd. Under tiden har Don Ramiro inte kunnat sluta 
tänka på den vackra främlingen som liknar Angelina. Även Dandini har blivit 
förtrollad av henne, men Angelina bekänner att han inte är den hon älskar – 
utan hans betjänt. Ramiro, som har avlyssnat konversationen, vill nu be om 
hennes hand. Angelina kan inte acceptera hans frieri förrän han får se hur 
hon verkligen bor. Om han fortfarande älskar henne då, kan hon acceptera. 
Hon ger honom ett armband och berättar att han kan känna igen henne från 
dess tvilling. Hon lämnar balen.

Trötta på charaden går Ramiro och Dandini in i sina riktiga skepnader. 
Dandini avslöjar för den otålige Magnifico att han bara är en tjänare och att 
den verkliga prinsen kommer att gifta sig med vare sig Clorinda eller Tisbe. 
Synnerligen missnöjda lämnar Don Magnifico och hans döttrar slottet. Efter 
att ha återvänt hem längtar Angelina efter att hennes älskade ska komma och 
rädda henne. 

När en storm bryter ut måste Don Ramiro söka skydd i sitt sökande efter 
Angelina. Han tar sin tillflykt hos Don Magnifico och känner igen Angelina, 
tack vare hennes armband, som den mystiska skönheten. Angelina inser 
äntligen att han inte är den betjänt hon älskar, utan att det i själva verket är 
prinsen. På bröllopet bevisar Askungen sig tronen värdig och förlåter Mag-
nifico och hennes styvsystrar för att hon farit illa – medkänslan har segrat.
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Regissören Lindy Hume om en älskad gestalt i vårt kollektiva  
medvetande – vare sig hon heter Cenerentola, Cendrillon,  

Cinderella  eller Askungen.
 

A skungen är en del av vårt 
kollektiva kulturella med-
vetande. Vår uppsättning 
har ambitionen att knyta 
ihop den långa europeiska 
musikteatertraditionen med 

moderna, nutida underhållningsformer som 
Romantic Comedy, Sitcom och musikal – 
alla populära genrer som tilltalar dagens 
publik. Det var roligt att under repetitioner-
na, ännu så här 200 år efter komponerandet 
av Askungen, få närkontakt med Rossinis 
levande, kvicka ande och godhjärtade  
mänsklighet, att skratta högt åt hans skämt 
och även klämma ett par tårar över hans 
otroligt själfulla ömsinthet.

För psykoanalytikern Bruno Bettelheim, 
som skrivit boken Kinder brauchen Märchen 
(“Barn behöver sagor”), är det framför allt 
kontrasten mellan enkel yta och en underlig-
gande komplexitet som gör Askungensagan 
så intressant och förklarar dess lockelse för 
miljoner människor över århundraden. Idag 
är den mest kända Askungen förmodligen 
Walt Disneys ljusblonda tecknade hjältinna 
(från 1950), som tillsammans med gulliga, 
talande djur flimrar fram på bio- och TV-
skärmar. Och fortfarande dyker varje år 
uppdaterade varianter av Askungentemat 
upp, alla med utgångspunkt i den välbekanta 
formeln “från diskare till miljonär” som i 
Pretty Woman och Slumdog Millionaire. 

Motivet med den obemärkta flickan som 
visar sig kunna bära en speciell sko och 

sedan blir kunglig höghet dök först upp i 
antikens Grekland och Egypten. Sedan dess 
har hundratals olika versioner av denna 
berättelse uppstått, alla med vissa gemensam-
ma aspekter men emellanåt också påtagligt 
olika. Som tydligast blir kanske skillnaderna 
mellan nutidens två mest kända versioner: 
Charles Perraults berättelse från 1697 och 
Bröderna Grimms version från 1812.

Den skarpa kontrasten mellan Perraults 
ädelmodiga, milda Cendrillon och Grimms 
brutala Askungensaga förklaras av förfat-
tarnas olika målgrupper. Medan bröderna 
Grimm kartlade traditionella, muntligt över-
förda folksagor och i viss mån kan betrak-
tas som sin tids kulturhistoriker, skrev den 
franske akademiledamoten Perrault för en 
genomgående aristokratisk publik. Perraults 
berättelse bekräftar rakt igenom medvetet 
adelns överlägsenhet över de nedre befolk- 
ningslagren, samtidigt som den svarar mot 
ett katolskt färgat behov av en ren, ångerfull 
och syndfri kvinnlig huvudperson. Perraults 
fläckfria Cendrillon synas obarmhärtigt av 
Bruno Bettelheim: precis som sin pendang 
Cinderella i Disneyfilmen förblir hon sock-
ersöt och utan varje eget initiativ. Här saknas 
den ursprungliga fabelns sensmoral som ska 
ge barnen tillit till sin egen personlighet och 
ståndaktighet. Endast med hjälp av en mag-
isk gestalt som fen kan Cendrillon räddas, och 
för prinsen ter hon sig älskansvärd endast 
i den mån hennes yttre ger sken av social 
jämbördighet. Väl krönt till drottning förblir 

GODHETENS  
TRIUMF
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hon ett dygdemönster, förlåter sina elaka 
styvsystrar och till och med ombesörjer dem 
en ställning vid hovet.

Bröderna Grimms version, vilken genom 
folksagans metaforiska framställningsform 
ska ge barnen vissa moraliska livsinsikter, 
är brutal. Askungens tillvaro i styvfamiljen 
liknar tortyr. När hon ber att få följa med på 
balen hittar hennes styvmor och styvsystrar på 
hemska, omöjliga sysslor åt henne. Och när 
systrarnas fötter vid skoprovningen inte vill 
passa tar de till självstympning; den ena skär 
av sig tårna, den andra sin häl. Bedrägeriet 
avslöjas av blodet som droppar ur skon. 
Straffet för denna fåfänga kommer på väg 
till Askungens bröllop; systrarna får ögonen 
uthackade av duvor och blir blinda för livet. 

Idag är vi knappt medvetna om att Rossini 
och bröderna Grimm var samtida, så väsens-
skilda var deras personligheter. Utifrån 
Rossinis varma förhållande till publiken och 
hans förkärlek för temperamentsfulla mez-
zosopranhjältinnor (den första Cenerentola, 
Geltrude Righetti-Giorgi, hade ett par år ti-
digare gestaltat den första Rosina i Barberaren 
i Sevilla), var det förmodligen särskilt viktigt 
för honom att med sin Cenerentola skapa en 

realistisk, mänsklig version av sagofiguren 
Askungen – en flicka som är rakt igenom 
dygdig men ändå har en tredimensionell 
karaktär som publiken kan identifiera sig 
med. 

När Rossini 1817, bara 25 år gammal, kom-
ponerade La Cenerentola var han redan en 
inflytelserik storhet i det europeiska teater-
landskapet. Fyra år tidigare hade han firat 
stora framgångar med Italienskan i Alger, vars 
energiska hjältinna Isabella under dramats 
gång överlistar varje macho som kommer i 
hennes väg, egenhändigt befriar alla italien-
ska slavar och till sist seglar iväg med sin 
älskare till Italien. 

 Rossini var alltså på intet sätt en kom-
positör som var rädd för starka kvinnor. Föga 
förvånande är också hans Cenerentola kavat, 
viljestark, älskvärd och långt ifrån något 
offer. När Cenerentola precis som hos Per-
rault offentligen förlåter sin styvfamilj höjer 
hon sig till en moraliskt högre nivå än sina 
plågoandar: ”Jag bestiger tronen och vill visa 
mig den värdig. Min hämnd blir att förlåta dem.”

Med budgeten hos sina uppdragsgivare på 
Teatro Valle i Rom i åtanke avstod Rossini 
och hans librettist Jacopo Ferretti i sin 

bearbetning av Perrault-materialet från alla 
magiska och följaktligen dyra sceneffekter. 
På så sätt skapade de en scenversion utan ex-
travaganser som var både rolig, rörande och 
fantasieggande, men likväl kunde uppvisa 
en förvandling. Som mytologispecialisten 
Marina Warner påpekar definieras sagan 
nämligen i första hand av metamorfosen: den 
radikala transformationen av en karaktär och 
dess livsvillkor måste vara möjlig. 

I Rossinis Askungen förekommer inga  
trolleritrick, ingen god fe och inte heller 
någon sko av glas. Förvandlingen från ett  
illa behandlat barn till en självmedveten  
ung kvinna försiggår i långt högre grad i 
Askungens inre. 

Bruno Bettelheim skriver om detta: ”En 
av Askungensagans stora förtjänster är att 
barnet ser hur Askungen lyckas övervinna 
sin underkuvade ställning med hjälp av sina 
egna ansträngningar och sin egen person-
lighet.” Ett av mina favoritställen i operan är 
därför det ögonblick där Alidoro uppmanar 
Askungen att låta den inre skönheten lysa. 
Det påminner mig alltid om Lady Gagas 
hymn till alla outsiders: ”There’s nothing 
wrong with loving who you are… So hold 
your head up girl and you’ll go far.” (”Det 
finns inget fel i att älska sig själv som den 
man är… så håll huvudet högt flicka, och du 
kommer att gå långt.”) När Askungen går ut 
i livet och knockar alla i sin omgivning, då 
står vi på hennes sida. 

För en australiensare som jag är berättelsen 
om Askungen mycket speciell – vi älskar när 
någon långt nedifrån tar sig ända upp. Vi 
älskar när normala människor plötsligt blir 
prinsar eller prinsessor. När en vanlig flicka 
från Tasmanien, Mary Donaldson, vid Olym-
piska spelen i Sydney år 2000 lär känna sin 
drömprins Frederik av Danmark på en pub, 
och till slut upphöjs till kronprinsessan Mary, 
tänker vi: Bra gjort! Det spelar ingen roll om 
allt går åt pipan efter det kungliga bröllopet 
– vi bara måste se Williams och Kates kyss på 
balkongen. Vi tar till oss historien om Askun-
gen precis som den är: ett bejakande av det 
ensamma barnet inom var och en av oss, och 
av vårt mänskliga behov av ett Happy end. 
När jag fick reda på att Rossinis La Cener-

entola var den första opera överhuvudtaget 
som uppfördes i Australien, av ett italienskt 
operakompani, blev jag väldigt inspirerad.

Det australiensiska uruppförandet, som 
ägde rum kort efter drottning Viktorias av 
Storbritannien och prins Alberts bröllop, 
har inspirerat min kostymör och scenograf 
Dan Potra och mig själv i valet av tidsepok 
till uppsättningen. Väl medvetna om den 
publikens förkärlek för historiska kostymer 
och kungabröllop, ville vi knyta samman vår 
nutida världsbild med den hos Londons be-
folkning under sent 1830-tal. Vår Cenerentola 
skrubbar smutsiga golv i ett samhälle som 
upplevde genomgripande sociala föränd-
ringar. Sedan franska revolutionen hade satt 
grundlig skräck i den europeiska adeln ser 
vi här början till slutet för extrema klasskill-
nader. 

Även Charles Dickens, författare och kom-
mentator av sin tids sociala förhållanden, 
har med utgångspunkt i personlig erfarenhet 
av en brutal, fattig barndom använt sig av 
Askungentemat i romanen Oliver Twist. Be-
trakta Askungen med Dickens och Rossinis 
ögon: genast framträder en politisk dimen-
sion i hennes ovärdiga levnadsförhållanden.

 Med samma lätthet som Rossini gjorde 
den revolutionäre Figaro i Barberaren i Sevilla 
till en så härligt subversiv karaktär, lyckades 
han med Ramiro och Dandini skapa ytterlig-
are ett dynamiskt, spänningsfyllt Herre-och 
tjänar-par. 

Genom att Askungen låter den till synes 
oöverstigliga sociala polariteten mellan prins 
Ramiro och sig själv vara glömd – utan att 
för den skulle svika sina moraliska princi-
per – blir hennes personliga triumf till slut 
kanske också en triumf för arbetarklassen. 
Men ur Rossinis mästerliga verk talar också 
kärlekens omvandlande kraft, den som låter 
drömmar bli sanna… liksom godhetens 
triumf. Vi hoppas att ni kommer att njuta av 
vår föreställning, och på slutet stämma in i 
körens ord ”Stoltheten upplöses i aska, Godheten 
triumferar.”

Lindy Hume reGissÖr
Åsa Mälhammar ÖversÄTTninG
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Det är drygt två veckor kvar 
till premiär när jag träffar 
huvudrollsinnehavarna i 
Operans personalmatsal, 
efter en nyss genomförd 
repetition på stora scenen. 

– Superkul, sammanfattar Ole Aleksander.
Och tillägger: ”väldigt nytt”. Även om han 
stått på Operans scen tidigare var det bara 
5-10 minuter – på en provsjungning. Dess-
förinnan hördes han som Chefstekniker 1/
Den blinde i Malmö Operas uppsättning av
Blomdahls Aniara.

Johanna har redan gjort flera roller på Op-
eran. Men det här är, erkänner hon, “något 
helt annat och större” – inte minst Rossini-
koloraturerna står som spön i backen. 

Askungen är en opera som behöver år av 
förberedelser, menar Ole Aleksander. Efter 
att ha sjungit igenom partiet flera gånger 
lade han det åt sidan under en period för att 
sedan aktualisera det igen:

– Visst händer det att jag vaknar på nät-
terna med musiken som surrar i huvudet. 
Den smittar, fastnar och rör sig i cirklar. 

Även om koloraturerna är likadant 
noterade när de repriseras i en aria så inne-
bär de att sångaren har en viss frihet när de 
återkommer. 

– Egentligen betyder koloraturerna ingen-
ting om de inte kommer från en känsla, 
replikerar Johanna. Men det ska inte vara 
koloraturer för deras egen skull. Eller som 
Spinosi (Jean-Christophe, vår dirigent) 
säger: “teatern ligger i Rossinis musik”. 

Båda rollerna genomgår en förvandling: 

Angelina från hunsad husa till prinsens 
gemål. Samtidigt är hon en och samma per-
son, menar Johanna:

– Angelina känns klok och grundad. Hon
är så cool efter allt som hon genomgått 
under sin uppväxt. Hon har behållit sin 
sunda människosyn och förlåter i slutet sina 
styvsystrar – men kanske inte helt sin styvfar 
– eftersom de är offer för en situation.

– Prinsen kommer från en enormt skyd- 
dad värld, säger Ole Aleksander. Han har 
knappt varit utanför slottets väggar och 
sett hur “vanliga” människor har det, tills 
Alidiro, hans förmyndare, säger att det finns 
en enormt exceptionell person som han vill 
att han ska träffa. När prinsen träffar Ange-
lina händer något direkt – och hans insikt 
är att “henne ska jag ha om hon så ‘äro i 
Jupiters armar’” varpå prinsen/jag avfyrar 
fyra höga C:n!

Senast Johanna sjöng på Operan var i Wag-
ners Ring där hon gjorde både en rhendotter 
och en valkyria. Wagner och Rossini, är inte 
det lite långt från varandra? 

– … men är inte mezzons lott att kastas
mellan väldigt olika uppgifter? svarar hon. 
Eftersom jag gjort flera byxroller ser jag fram 
emot att äntligen få göra en prinsessa. Men 
jag måste se till att lägga handflatorna uppåt, 
lite kvinnligt. Jag övar på det, men det ska 
nog gå bra, säger Johanna och skrattar.

inTervJU: 
Torbjörn Eriksson

i cenTrUM FÖr UppsÄTTninGen sTÅr TvÅ UnGa sÅnGare

mezzosopranen 
JOHANNA RUDSTRÖM  

och tenoren 
OLE ALEKSANDER BANG
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R ossinis musik upplevdes 
som hänförande modern när 
den slog igenom och hela 
kontinenten drabbades av 
Rossinifeber. Från Europa 
spred sig sedan farsoten till 

Amerika med framföranden i bl.a. Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, Lima, Havanna och 
Philadelphia. Även Batavia på Java drab-
bades. Det var framförallt den rytmiska en-
ergin, drivet, den allt mer hektiska utveck-
lingen mot en klimax – caballettan – som 
drog med sig bifall. 

Ariorna var ofta uppbyggda som en 
flerstegsraket eller som ett allt snabbare 
framrusande lokomotiv, för att hämta en 
bild från samtidens mest häpnadsväckande 
uppfinning. Samtidigt var Rossini inte radi-
kalt modern. Hans komponerande skedde 
inom väl etablerade genrekonventioner, 
opera seria och opera buffa. Den radikala 
modernism som kom att kallas romantik var 
något annat.

Askungen var Rossinis tjugonde kompone-
rade och framförda opera. Tio komiska och 
nio opera serie hade han producerat under 
sju års tid. 

Askungensagan är en gammal folksaga 
som återberättats av Giambattista Basile 
(Pentamerone 1634-36), Charles Perrault 
(Cendrillon ou La Petit pantoufle de verre 1697) 
och bröderna Grimm (Aschenputtel 1812-15). 
Hos Rossini och hans librettist Jacopo Fer-
retti får hon namnet Angelina. Askungen är 
komponerad för sju solister, fyra mansroller 
och tre kvinnoroller, kör och orkester – en 

för tiden vanlig besättning. Allting är till 
det yttre mycket vanligt. Det fanns inget 
utrymme för stora variationer inom dåtidens 
operaproduktion. Det mycket virtuosa 
partiet för Angelina komponerades för alten 
Geltrude Righetti-Giorgi som tidigare också 
varit den första Rosina i Barberaren i Sevilla.

I centrum för Rossinis operor står rösten: 
ett vokalt fyrverkeri med ofta långa kedjor 
av snabba toner över ett stort omfång. Ter-
men bel canto användes huvudsakligen ret-
roaktivt, när man på Verdis tid såg tillbaks 
på röstanvändningen under tidigare genera-
tioner, främst Rossini, Donizetti och Bellini. 

Bel canto avser en tekniskt perfekt sång, 
med skön klang genom sångarens hela regis-
ter, stor rörlighet, flexibilitet och kontroll. 
Den vokala virtuositeten blev viktigare 
än andra element i operan som handling, 
orkestern eller uppsättningen. För att förstå 
samtidens stora intresse för sångtekniken 
måste man beakta att en stor del av dåtidens 
publik själva tog sånglektioner och där-
för sakkunnigt kunde bedöma sångarnas 
prestationer. 

En annan viktig sångteknik som utmärker 
buffaoperor är förmågan att extremt snabbt 
få fram en snärtig text, i högt tempo. Orden 
blandas ibland med nonsenstext, som up-
prepas i allt högre hastighet: Som tydligast 
exemplifieras detta kanske i Don Magnificos 
Cavatina i första akten med sina kulsprute-
liknande upprepningar av ”col ci ci, col ci, 
ci …”. De olika numren avslutas ofta med 
crescendo och det välkända Rossini-acceler-
andot. 

 ROSSINIS musik  
– en flerstegsraket

I centrum för Rossinis Askungen står rösten: ett långt 
fyrverkeri av snabba toner över ett stort omfång.
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Partituret har som så ofta utsatts för revi-
deringar och har anpassats till olika lokala 
förhållanden och praktiker. Orkesterns 
klangbild varierar därför på olika sätt 
beroende på vilket partitur som används. 
Orkestern sammansättning kan förenklat 
beskrivas som en lätt modifierad variant av 
Mozarts orkesterbesättning.   

Under första hälften av artonhundratalet 
utmärktes den italienska operaindustrin av 
en hög produktionshastighet, vilket ledde 
till ett tidsbesparande kompositionssätt, 
utnyttjande generella standarder, genre-
konventioner och av (ofta ytterst effektiva) 
schabloner. Många toner skulle skrivas på 
kort tid, repetitionstiderna var begränsade, 
och effektivitet snarare är originalitet pre-
mierades.

Askungen har liksom de flesta buffaoperor 
två akter, med sammanlagt 16 nummer 
ungefär jämt fördelade mellan akterna. 
Varje akt tar ca dryga timmen, applåder och 
bisseringar oräknade. Upplägget känner vi 
igen från t.ex. Rossinis store idol Mozart. 

Växlingen mellan de närmast oackompan-
jerade secco-recitativen och de klangligt 
rikare ariorna är en lyssnarpsykologisk 
förutsättning för upplevelsen av verket i sin 
helhet. Man befinner sig mycket långt från 
den kontinuerliga musiken som utvecklas 
under artonhundratalets andra hälft. Musik-
en har en helt annan andhämtning, där man 
hela tiden börjar om från en nollpunkt (ett 
pulslöst recitativ) för att sedan bygga upp 
mot en nytt klimax (klangligt och tem-
pomässigt) följt av en förlösande applåd. 

Alla de viktiga rollerna har var sin aria, i 
längd och svårighetsgrad motsvarande rol-
lens status. Om solisterna inte fick så de var 
nöjda blev det strejk. Ariorna var dessutom 
ofta skräddarsydda för just en specifik 
solists omfång, starka sidor och favoritre- 

gister. Under de minuter arian varade fick 
sångarna chansen att visa vad de gick för. 

Intressant är den psykologiska och musi-
kaliska utvecklingen av huvudpersonen, 
Askungen själv. Från den hunsade och blyga 
lilla flickan som först uppträder i operan 
till en magnifik prinsessa som briljerar med 
eleganta koloraturer. Det första hon sjunger 
är en liten enkel visa i moll. (Genrens krav 
på virtuositet gör sig dock snabbt påmint 
och bara några takter senare vräker hon ur 
sig en kaskad av virtuosa koloraturer.)

Ensemblerna bygger på idén att alla 
sjunger samtidigt (oftast högröstat kackel 
och bråk) men inte tillsammans så att säga. 
Snabba replikväxlingar, kommentarer är 
lagda över/under/emellan de andra stäm-
morna i ibland elegant kontrapunkt. Det är 
svårt att inte se ensemblernas polyfoni av 
röster som en spegling av det politiska och 
sociala livet exponerade genom moderna 
massmedier – texter, bilder – och allt snab-
bare kommunikationer.

Askungen tillhörde inte de sex Rossini- 
operor som hade premiär i Stockholm  
under tonsättarens levnad. Däremot finns 
ett intressant samtida partitur i manuskript 
av Askungen på Statens musik- och teater- 
bibliotek. Partituret har ägts av greven  
Gustaf Göran Gabriel Oxenstierna. Denne 
donerade 1860 sitt musikbibliotek på  
över 2000 volymer till Kungl. Musikaliska 
akademien. Partituret är skrivet av ett 
antal kopister, dock som det verkar inte av 
Rossini själv. När och för vem partituret 
producerats är inte bekant, inte heller hur 
Oxenstierna kommit över manuskriptet. 

Owe Ander
DOcenT i MUsiKveTensKap viD sTOcKhOLMs 
UniversiTeT

»… en stor del av dåtidens publik 
tog själva sånglektioner«
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F olk pratar, äter, skålar och 
dricker. Några försöker lyssna, 
en del spelar kort, och längst 
fram på parterren står den 
klack som hyrts in av ett 
konkurrerande operahus för 

att bua. Alldeles bredvid står klacken som 
operachefen tagit dit för att jubla och  
garantera en succé. Ett slagsmål verkar  
inte långt borta.  

Vi befinner oss på en operaföreställning 
någonstans i Italien för tvåhundra år sedan 
då operaföreställningar och premiärer inte 
sällan handlar om storslagna, jublande 
succéer eller, minst lika ofta, om utbuade, 
våldsamma fiaskon. Starka känslor och stor 
dramatik utmärker med få undantag stäm-
ningen i publiken och salongen i lika hög 
grad som skeendet på scenen.   

Att i den upplysta salongen och genom  

Den OTÄMJDA   
   PUBLIKEN 
– operabesöket under Rossinis tid

kikaren spana in den övriga publiken är 
under 1800-talet minst lika intressant som 
själva föreställningen. Flera av logerna 
har ärvts inom familjer sedan generationer 
tillbaka och många i salongen är här flera 
kvällar i veckan. Kvällens framförande är 
därför extra viktigt – kanske är huvudrolls- 
innehavaren i bättre form ikväll än hon  
var i förrgår? 

Några längtar efter den så kallade ”sorbet- 
arian” som brukar infalla i slutet av andra 
akten, en aria som stoppas in utan att ha 
särskilt mycket med handlingen att göra, 
och som kallas så eftersom man då kan 
passa på att köpa glass och godis. Clorindas 
”Sventurata! mi credea” i Askungen är just en 
sådan sorbetaria.  

Vad beträffar operabesöket är det alltså 
inte mycket som är sig likt sedan Askungen 
hade premiär på Teatro Valle i Rom i slutet 
av januari år 1817. Förutom instrument- 
utveckling, sång- och scenteknik, så har 
även operahusets sociala funktion och, inte 
minst, publikens beteende genomgått stora 

omvälvningar. Man gick inte på operan 
för att i första hand se en ny föreställning 
eller höra ny musik – en minst lika viktig 
anledning var att umgås och visa upp sig 
i det offentliga livet. Operahuset utgjorde 
i Italien det sociala vardagsrum som kan 
liknas vid det centraleuropeiska caféet eller 
den engelska puben.  

Publikens hemtama beteende har också 
delvis att göra med att operaformen var 
stöpt i starka musikaliska konventioner. Att 
skriva en opera var ett hantverk, om än ett 
virtuost sådant, och resultatet i någon mån 
en bruksvara. Att Rossini skriver Askungen 
på bara tre veckor i december 1816 är långt 
ifrån unikt. 

Under föreställningen var publikens 
reaktioner och aktiva deltagande en högst 
påtaglig och närvarande del, och opera-
besöket präglades av social interaktion; 
jubel, burop, högljudda kommentarer och 
hängiven inlevelse. Man kan jämföra med 
dagens idrottspublik. 

Vad är det då som har hänt? Varifrån 
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kommer dagens tysta och moderna publik? 
Under 1800-talet tämjs sakta operapubliken 
och förvandlas till den disciplinerade pub-
liken av idag. Detta sker i flera steg.  

Dels övertas operahuset och teatersalongen 
av den framväxande borgerligheten. Istället 
för ett aristokratiskt tidsfördriv följer med 
borgerligheten och romantikens syn på den 
upphöjda, geniala konstnären, en större 
respekt för konsten.  

Dels förändras teaterbyggnaden i sig och 
trängseln vid ståplatserna längst fram byggs 
bort. Richard Wagner ville ha en stilla pub-
lik, försjunken i trans, och inför de realis-
tiska och naturalistiska dramerna satt man 
i ett tyst teatermörker inför en tittskåpsbild 
av verkligheten. En av de allra viktigaste 
förändringarna är elektricitetens entré vid 
1800-talets slut. Under lång tid hade det 

varit ljust i salongen under föreställningen. 
Med elektrisk belysning får publiken en tyd- 
lig signal om när det är dags att vara tyst.  

Precis hur det gick till när Askungen hade 
premiär den där januarikvällen i Rom 1817 
vet vi inte. Men Rossinis musik var högsta 
mode, och operan blev snart omåttligt  
populär och var vid sidan av Barberaren  
i Sevilla en av hans mest spelade under  
1800-talet. Själv avskydde Rossini den  
begynnande romantiken och sagornas  
övernaturliga inslag. I hans Askungen är  
allt sådant utrensat. Här har vi att göra  
med en kärlekshistoria – en mänsklig  
relations- och förväxlingskomedi.

Edward Klingspor 
MUsiKveTare Och MUseiinTenDenT
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SYNOPSIS

ACT 1
Alidoro, a philosopher and the tutor of Prince Don Ramiro, is looking for a 
bride for his master: she needs to be a kind-hearted lady who is not concerned 
with superficiality but shines with inner beauty. His search leads him to the 
house of Don Magnifico, who lives there with his daughters, Clorinda and 
Tisbe, and their stepsister, Angelina. While Clorinda and Tisbe like to spend 
their days in front of the mirror, Angelina, known as Cenerentola (Cinder-
ella), leads an impoverished life: humiliated by her stepsisters and treated like 
a servant, she yearns for a man who recognises what a pure heart she has. In 
order to test the true character of the potential suitors for the prince, Alidoro 
is disguised as a beggar and asks for alms from the sisters. Clorinda and Tisbe 
start chasing him away in disgust; only Cenerentola is kind to him – much to 
the displeasure of her stepsisters. 

In this moment they receive news of the imminent arrival of the prince, 
who invites the ladies to his palace where he intends to choose a bride from 
amongst the most beautiful. Don Ramiro, who would now like to see Mag-
nifico’s daughters for himself on Alidoro’s advice, initially shows up incog-
nito, so as to become acquainted with the ladies without being recognised. 
Disguised as his own valet, Dandini, he gets to know Cenerentola – they both 
feel a magical attraction to one another. Finally, the real Dandini also arrives 
and ostentatiously relishes his role as the prince, as he is courted attentively 
by Magnifico and his daughters. 

When they are about to set off for the ball, Cenerentola asks to be allowed to 
go with them, but Magnifico curtly refuses. He counters Alidoro’s objection 
that Magnifico is supposed to have three daughters according to the parish 
register with the claim that Cenerentola is only a servant and the third daugh-
ter has died. Disappointed, Cenerentola stays behind. But Alidoro, who, 
while masquerading as a beggar, had recognised her good nature, consoles 
her and promises to take her to the ball.

While Magnifico samples the stocks of wine at the palace, Ramiro learns 
from Dandini that Clorinda and Tisbe are conceited and insufferable with 
their advances. Since the two women are pushing him to make a decision 
and choose a bride, the false prince explains that he can only marry one of 
them and intends to pass the other one on to his valet. The sisters indignantly 
refuse to accept this. Unexpectedly, a mysterious beauty shows up at the ball. 
Her appearance causes admiration: she assures the whole assembled company 
that she despises superficiality and material wealth, and is looking instead for 
true love. Ramiro is very taken by this stranger. When she lifts her veil, she 
bears a striking similarity to Cenerentola, but no-one is able to recognise her 
in her magnificent attire. Confused, everyone sits down to eat.



ACT 2
Don Magnifico, who can already envisage his daughters on the royal throne, 

begins to dream of a life of prosperity. Meanwhile, Don Ramiro is unable 
to stop thinking about the beautiful stranger who resembles Cenerentola. 
Even Dandini has become enchanted by her, but Cenerentola confesses he 
is not the one she loves but his valet. Ramiro, who has been eavesdropping 
on the conversation, now wants to ask for her hand in marriage. But it is not 
until Ramiro discovers how she really lives, and then still loves her, that she 
is willing to accept his proposal. She gives him a bracelet, telling him he can 
recognise her from its counterpart, and leaves the ball. 

Tired of the charade, Ramiro and Dandini exchange roles once more – 
Ramiro is determined to find his beloved stranger again. Now Dandini reveals 
to the impatient Magnifico that he is only a servant and the real prince will 
marry neither Clorinda nor Tisbe. Highly disgruntled, the trio leave the pal-
ace. Having returned home, Cenerentola waits longingly for her beloved to 
come and find her. As he is searching for her, Ramiro’s carriage meets with an 
accident in a storm outside Magnifico’s house. When he seeks refuge there, he 
recognises Cenerentola as the mysterious beauty by her bracelet. And Cener-
entola finally realises that it is not the valet she loves but in fact the prince. At 
the wedding, Cenerentola proves herself worthy of the throne and, much to 
their astonishment, forgives Magnifico and her stepsisters for their mistreat-
ment of her – compassion has prevailed.




