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Forord

I

min bog Italiensk Opera i guldalderen 1800-50 om operalivet i
Italien i den første halvdel af 1800-tallet belyste jeg, hvordan store

politiske begivenheder som Napoleons fald i 1814-15, revolutionen i
Paris i 1830 og revolutionerne i Europa i 1848-49 medførte afgørende
ændringer i både de kulturhistoriske strømninger og det italienske operapublikums smag.1 I sit værk om det 19. århundredes musikhistorie Die
Musik des 19. Jahrhunderts / Det 19. århundredes musik har den tyske
musikforsker Carl Dahlhaus (1928-1989) delt beskrivelsen af hele den
europæiske musiks udvikling i årene 1814-50 op i de samme tre perioder:
”Det er helt åbenlyst, at der, i de år, som umiddelbart omgiver 1814 og
1830, skete en ophobning af begivenheder, som var så slående, at vi med
sindsro kan kalde disse to årstal for vendepunkter i musikhistorien.”2
Baseret på min tidligere receptionsteoretiske undersøgelse af operalivet i Italien i årene 1800-50, som viste, at der var denne sammenhæng, er jeg med den foreliggende biografi om Gioachino Rossini gået
et skridt videre for at undersøge, hvorfor og hvordan de politiske og
kulturhistoriske strømninger generelt påvirkede den enkelte kunstner.
Overordnet set vil bogen søge at vise, hvordan politiske begivenheder kan have været med til at præge kulturhistorien ikke bare i Italien,
men i hele Europa.
Det er ikke noget tilfælde, at valget er faldet på Rossini. Han var
verdens førende operakomponist i de år, han var aktiv, og hans karriere
tog fart og sluttede indenfor de to år, som Dahlhaus betegner som musikalske vendepunkter. Siden blev både den italienske mesters eget og
hans operaers omdømme udsat for en veritabel rutsjetur fra højderne
mod bunden og frem til i dag, hvor både hans ry og værker igen har fået
en central og sikker plads mellem de mest respekterede komponister og
operaer i det globale repertoire. Hvor nogle forfattere til biografier ser
Forord
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personen og det enkelte værk som isolerede fænomener, vil jeg i denne
bog benytte den samme receptionsteoretiske tilgang, som jeg brugte i
Italiensk opera i guldalderen 1800-50.
Derfor vil denne biografi se på, hvordan kunstner og værk blev skabt
i en politisk og kulturhistorisk sammenhæng, som ikke alene påvirkede
udformningen, men også vurderingen af både værkerne og mennesket
bag dem.
Med Rossini ser det ud til, at vi har et klart eksempel på en sådan
problematik. Hans værker blev påvirket af samtidens politiske begivenheder, ligesom vurderingen af komponisten selv, allerede i hans samtid,
forandrede sig. Det skete i en sådan grad, at han blev tvunget ind i en
påtaget rolle som et jovialt, dovent og overfladisk geni.
Dette værk om Rossinis liv og karriere, som ikke mindst er inspireret af 246 nyfundne breve fra hans samtid, vil vise, at det var kulturhistoriske strømninger, som, efter at hans karriere som operakomponist
var slut, fik ham til selv at ændre syn på sine egne værker og ydermere
føle sig tvunget til at nedgøre dem. Med Italiensk opera i guldalderen
1800-50 som baggrund vil bogen veksle mellem at se på de personlige
breve til og fra Rossini, samtidens anmeldelser og de øvrige politiske og
kulturhistoriske begivenheder, herunder Napoleons besættelse af Italien og den efterfølgende restauration i forsøget på en afdækning af deres
mulige indflydelse på samtidens og eftertidens vurderinger.
Denne nye teoretiske tilgang adskiller sig således fra andre biografier ved, at forfatteren ikke selv går ind i vurderinger eller foretager
musikalske analyser af Rossinis operaer. En sådan metode, uden musikanalyser, er nærmere beskrevet af James Hepokoski, som er professor
i musikvidenskab ved Yale University i USA. Han fremhæver den som
én af fire mulige strategier til at ”udfordre ortodokse fortællinger om
’musikhistorie’”.3
Sammen med talrige indspilninger af den italienske mesters værker
på CD og DVD giver bogen læseren en baggrund for på egen hånd at
tage stilling til, hvordan Rossinis værker skal værdsættes i vores egen
tid.
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Alle oversættelser er foretaget af forfatteren, som indimellem, af
hensyn til læsbarhed, har korrigeret citaterne fra de mange breve med
den nødvendige tegnsætning.
Jeg vil gerne rette en særlig tak til Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Den Bøhmske Fond, Landsdommer V. Gieses Legat og Magister Jürgen Balzers Fond for økonomisk støtte, og til David Danholt, Magnus Vigilius, Thomas Michelsen
og Jesper Buhl for deres opbakning og tro på projektet. En stor tak også
til Aarhus Universitetsforlag og redaktør Leif V.S. Balthzersen for et
fortrinligt samarbejde, til Dansk Forfatterforening for det tildelte legat
til et indledende researchophold i Pesaro i 2016 og til min samarbejdspartner Lilo Sørensen og min samlever Cathrine Hasse, som begge har
bidraget med værdifulde gennemlæsninger og gode råd.
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Indledning

I

1824 udkom den franske forfatter Stendhals biografi Vie de Rossini /
Rossinis liv om den berømte italienske komponist. Den begyndte

med ordene: ”Napoleon er død; men en ny erobrer har allerede vist sig
for verden: og fra Moskva til Napoli, fra London til Wien, fra Paris til
Calcutta er hans navn konstant på alles læber.”4 Udover en beskrivelse af
den endnu kun 32 år gamle Gioachino Rossinis liv og foreløbige karriere
gav den læserne et underholdende og til tider ironisk blik på Italiens og
Frankrigs operascener. Senere gik det anderledes med mesterens omdømme. I mange år efter Rossinis død i 1868 var hans operaer, med få
undtagelser, forsvundet fra teatre og operahuses repertoire i både Italien og resten af verden. Samtidig blev der efterhånden skabt et portræt
af Rossini, som havde meget lidt at gøre med den person, som i de årtier,
da han skrev sine værker, både var beundret og respekteret, og som blev
anset for at være verdens mest berømte og populære komponist.
Paradoksalt nok kom Stendhals biografi også til at bidrage til dette
ændrede og forvrængede portræt af ham. Biografien skulle vise sig at
blive 1800-tallets mest berømte om Rossini. Men den franske forfatters
bog var behæftet med for mange fejl og mangler. Samtidig brugte han
enhver lejlighed til at beskrive denne helt særlige komponist som en
mand, der var præget af dovenskab og uærlighed.5 Siden har Rossinis ry
igen ændret sig. I dag bliver Stendhals værk betegnet som en biografi,
der i højere grad er præget af fiktion end fakta.6

To venner og en bekendt
Der udkom mange andre biografier og bøger om Rossini op gennem
1800-tallet,7 som enten ”hyldede ham som et geni”,8 eller som, for de flestes vedkommende, var ”fjendtlige” overfor ham.9 Især to værker kom til
at præge synet på Rossini i resten af 1800-tallet og de første årtier af det
IndlednIng
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20. århundrede. De blev skrevet af to forfattere, som begge havde kendt
ham personligt. Mens Rossini stadig levede, fik hans bekendt, Alexis
Azevedo (1813-1875), udgivet en fransk biografi om den italienske komponists liv og hans værker (1864).10 Det blev århundredets mest velrenommerede Rossinibiografi og samtidig den første, som i modsætning
til Stendhals bog dækkede stort set hele hans karriere frem til hans død.
Antonio Zanolini (1791-1877), en af Rossinis venner fra 1830’erne, fik
udgivet en ligeledes respekteret italiensk biografi, som blev den første,
der beskrev hele hans liv (1875).11
Læst med nutidens øjne havde de to værker store svagheder. Azevedo og Zanolini havde kun mulighed for at opleve nogle få af Rossinis
operaer, fordi de ikke længere blev sat op. De var i bedste fald nødt til at
basere deres omtaler af operaerne på Stendhals vurderinger eller på de
partiturer, som de kunne få fat i og selv analysere. Ved siden af et mangelfuldt kendskab til Rossinis værker kom deres portrætter af ham til at
lide under knaphed på skriftlig dokumentation. Bortset fra Stendhals
og de andre tidligere biografier, som Zanolini vurderede var behæftet
med ”fejl, modsigelser og usandheder”,12 havde Azevedo og han selv kun
adgang til et meget sparsomt kildemateriale fra komponistens aktive år.
Der fandtes kun ganske lidt eller intet materiale om Rossinis intense og
kreative år i Napoli. Den franske amatørkomponist og pianist Edmond
Michotte (1831-1914) bidrog med yderligere viden om Rossini, da han
med mange års forsinkelse både fik udgivet et referat fra samtaler, han
havde haft med Rossini i Beau-Séjour (Passy) i 1858, og et møde mellem
komponisten og Richard Wagner i 1860.13 Michotte var ligeledes en af
Rossinis venner. De tre forfatteres personlige kendskab til komponisten
blev i mange år anset for at være deres styrke, fordi de byggede deres
værker på den viden, de havde skaffet sig gennem deres samtaler med
ham.

Rossini og masken
Edmond Michotte var bedre stillet end de to andre forfattere. Forud
for udgivelsen af sine samtaler med Rossini i Passy, som udkom i 1893,
havde den franske pianist mulighed for at læse en lang række af Rossi-
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nis breve, som var blevet samlet af filologen og bibliotekaren Giuseppe
Mazzatinti (1855-1906). De udkom i 1890.14 Da Michotte i 1906 fik udgivet sit referat af en samtale mellem Rossini og Wagner,15 havde han adgang til i alt 344 af komponistens breve, som var blevet samlet, ordnet
kronologisk og udgivet i 1902.16 Men fundamentet var stadig skrøbeligt.
Svagheden ved de udgivne breve var, at kun 31 af dem var fra den periode fra 1810 til 1829, da Rossini skrev sine operaer. Langt de fleste var
fra tiden, efter at han havde trukket sig tilbage. De indeholdt ganske
vist tilbageblik på Rossinis aktive periode, men hverken Michotte eller
andre kontrollerede oplysningerne ved hjælp af anden skriftlig dokumentation.
Den fremtrædende italienske Rossiniforsker Bruno Cagli vurderer, at de trods alt righoldige erindringer og oplysninger, der findes
fra tiden efter Rossinis tilbagetrækning er fordrejede. Han anser brevsamlingen fra 1906 for at være præget af et ”iøjnefaldende fravær af
kendsgerninger”.17 Det samme gælder for de refererede samtaler, Rossini førte efter 1830. Med den vægt, som såvel Michotte, Zanolini og
Azevedo lagde på komponistens egne beretninger i deres værker om
Rossini, kom de tre til at bidrage med mange fejlagtige oplysninger, som
var med til at forvrænge det i forvejen så mangelfuldt skitserede portræt af komponisten.
De tre stolede blindt på, at Rossini kunne huske begivenheder, som
alligevel ikke længere stod helt klart aftegnet, og at han sagde sandheden om andet, som han i virkeligheden bevidst gav falske billeder af.
Forfatterne var ikke klar over, at Rossini efter sin tilbagetrækning var i
gang med at skabe den maske, som han kom til at gemme sig bag resten
af sit liv. I sine samtaler med dem krydrede Rossini sine erindringer
med et righoldigt udvalg af anekdoter. Forfatterne gav med fornøjelse
historierne videre til eftertiden, uden at de hver især havde mulighed
for, eller var interesseret i, at undersøge, om de var sande, delvist sande,
tilsat forkerte oplysninger, som skulle gøre dem bedre, eller bare var
frit opfundne. Zanolini, Azevedo og Michotte formede deres værker og
referater, så de skabte et billede, som passede ind i den nye romantiske
tidsånd, af Rossini som et – ganske vist dovent og festligt – geni, som
IndlednIng
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skrev sine værker, uden at han havde modtaget nogen særlig undervisning eller behøvede at anstrenge sig.
Det var denne maske, Rossini ønskede at gemme sig bag, og som
denne biografi vil forsøge at fjerne. Som det var tilfældet med brevene,
endte også de tre forfatteres værker om Rossini med at blive anset for
at være utroværdige. Den amerikanske musikforsker Philip Gossett har
kaldt mange af de udtalelser, som er blevet tillagt Rossini, for ”så indlysende forkerte, at man må mistænke dem [forfatterne] for enten at
have pyntet på hans bemærkninger eller få mistanke om, at han så på
sit tidligere liv og holdninger gennem alderdommens farvede briller”.18

Et vendepunkt
Efter godt 100 år med denne type litteratur om Rossini udarbejdede
den italienske musikforsker Giuseppe Radiciotti en stor biografi, som
udkom i årene 1927-29. I forordet skrev forfatteren, at han ønskede at
skabe et værk om Rossini, som ”hverken var et forsvar eller et smædeskrift, [og] at det skulle bygge på dokumenter, positive kendsgerninger
[og] uigendrivelige vidnesbyrd, kombineret med klare og fordomsfrie
analyser af hans værker”.19 Radiciotti kom ikke helt til at leve op til sin
målsætning. Selv om historien om Rossini nu blev langt mere realistisk
og sandsynlig, var det ikke alle ”kendsgerninger”, som var sande. Det
nye monumentale trebindsværk byggede på en del førsteklasses materiale i form af breve (som nu blev kritisk gennemgået), anmeldelser,
avisartikler og en lang række andre dokumenter, som ikke hidtil havde
været inddraget i de biografiske beskrivelser af komponisten.
En del af Rossinis liv blev dermed for første gang rekonstrueret på
baggrund af regulær forskning. I sine gennemgange af de mange ukendte operaer inddrog Radiciotti de partiturer, han havde adgang til. Men
der var trods alt mange huller i den italienske forskers værk. Han havde
kun et sparsomt udvalg af breve fra komponistens egen hånd i den tid,
hvor han skrev sine operaer. Færre end 20 var fra årene 1810-23, da den
største del af Rossinis karriere udfoldede sig i Italien, og han manglede
også dokumentation fra perioden 1815-22, hvor komponisten blomstrede i Napoli. Radiciotti fik ikke adgang til de arkiver, der var dér. Hans
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store og efter omstændighederne grundige arbejde på i alt 1429 sider
kom til at danne afsæt for en større samling biografier indtil langt op i
1900-tallet.20

To danske biografier
Herhjemme kunne vi for første gang læse en bog på dansk om Rossini i
musikhistorikeren Carl Thranes (1837-1916) Rossini og operaen (1885).21
I 1959 udkom en ny biografi om ham. Den var skrevet af den italienskkyndige operarepetitør og kapelmester Povl Ingerslev-Jensen (19031979), som byggede den på Giuseppe Radiciottis værk.22 Dermed blev
danskerne for første gang præsenteret for et portræt, som både indeholdt styrken og svaghederne ved den italienske musikforskers biografi.
Heller ikke Povl Ingerslev-Jensen havde mulighed for at høre mange af
de operaer af Rossini, som enten fuldstændigt var forsvundet fra teaterscenerne, eller som man kun havde kendt dele af. Povl Ingerslev-Jensen
afspejlede Radiciottis vurderinger af Rossinis operaer, så han fik den
samme distance til de værker, den italienske stjerne skrev i Napoli. Samtidig gav den danske forfatter i glimt udtryk for den samme stereotype
opfattelse af Rossini, som havde præget portrættet af ham i Stendhals
og andre af 1800-tallets biografier.
Mellem de udenlandske forfattere, som byggede videre på Radiciottis store værk, var amerikaneren Herbert Weinstock. Med sin Rossini: A
Biography / Rossini: En biografi skrev han i 1968 en af sin tids mest omfattende og veldokumenterede biografier om den italienske komponist.
På trods af det fælles afsæt var det helt frem til slutningen af 1900-tallet vanskeligt at få et klart og troværdigt billede af Rossini i de forskellige fremstillinger af hans liv og karriere, som kom på markedet. Hvor
Giuseppe Radiciottis biografi ikke leverede de fornødne breve eller den
nødvendige dokumentation, fortsatte forfattere med at udfylde de opståede tomrum med myter, morsomme anekdoter og oplysninger, som
de kritikløst overtog fra hinanden. De supplerede med deres egne mere
eller mindre troværdige gætterier og fortolkninger af Rossinis handlinger. Heller ikke disse forfattere havde haft mulighed for at høre langt
den største del af Rossinis operaer. Den grundlæggende opfattelse af
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Rossini var, at han var en ”lystig fætter, en mand, som både var doven og
glad for mad, og som havde skrevet nogle få sider præget af en spontan
genialitet og kun lidt musik, som havde engageret ham”.23

Rossinifonden
Der skulle komme til at gå mere end 60 år, før Rossiniforskningen bevægede sig fra arven efter Giuseppe Radiciottis biografi, delvist baseret på komponistens egne tilbageskuende breve efter 1830, og op på en
ny platform med primære kilder fra selve den tid, hvor den italienske
mester skrev sine værker. I 1992 udgav det italienske forskningscenter
Fondazione Rossini / Rossinifonden det første af foreløbigt 5 bind med
Lettere e Documenti / Breve og dokumenter, som i alt indeholder mere
end 3500 sider med kommenterede breve og dokumenter fra Rossinis
liv og karriere. Mellem de store fund, som er indgået i denne foreliggende biografi, er en samling på 246 ukendte breve. Rossini skrev dem
til sine forældre i årene 1812-1829, da han komponerede musikken til
de fleste af sine operaer. De enestående breve dukkede op i 2001 hos
auktionshuset Sotheby’s i London.
Som langt den største del af Rossinis breve er også hans brevveksling med forældrene kortfattet. Der er forholdsvis få oplysninger om
hans hverdagsliv eller de fortrædeligheder og konflikter, der var i dét,
som den engelske forsker John Rosselli har kaldt for den tids italienske operaindustri.24 Derfor er det særligt værdifuldt, at udgivelsens to
redaktører Bruno Cagli og Sergio Ragni har forsynet hvert enkelt af
brevene med biografier og dokumenterede oplysninger om personer,
steder, begivenheder, premierer og andre uklarheder, som Rossini ikke
selv uddyber i sine breve. Det er også her, at vi for første gang kan læse
komponistens egen beretning om Barberen i Sevillas dramatiske fiasko
ved urpremieren, om hvordan han grædende af glæde modtog publikums hyldest, da det viste sig, at den efterfølgende blev en succes, og
hans både bitre og tilgivende brev til sin far, efter at han ikke havde
oplyst sin søn om, at hans elskede mor var død.
Både disse og resten af den store samling med breve og dokumenter
giver samtidig et billede af Rossinis færden og et indtryk af hans ople-
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velser, som er baseret på hans egne beskrivelser i de dage og uger, da
de fandt sted. Det giver et mere troværdigt billede af komponisten end
de breve, han senere skrev med tilbageblik på de samme begivenheder.
Derfor vil hovedvægten i denne biografi komme til at ligge på årene, fra
hans karriere begyndte i 1810 og frem til de år, da han skrev det sidste i
den samling med breve til sine forældre, som blev opdaget i 2001. Det
var samtidig i de år, han komponerede alle sine operaer.
Senere var han selv med til at skabe den maske, som i form af et
dårligt ry præget af anekdoter og fordomme og et ændret syn på hans
operaer i mange år kom til at dække for den virkelige Rossini.
Målet med biografien er at skabe et realistisk portræt af Manden
bag masken. Midlerne bliver den foreliggende dokumentation i form af
breve og dokumenter til og fra ham selv, samtidige og nutidige anmeldelser af hans operaer og vidnesbyrd og kommentarer fra en række af de
pesoner, som omgav ham. Med det foreliggende materiale kan det ikke
lade sig gøre at tegne et nuanceret, psykologisk portræt af Rossini. Bogen vil så vidt muligt gå udenom biografier, som er upålidelige, fordi de
i for høj grad hviler på myter og anekdoter. Kun i enkelte tilfælde, hvor
anden dokumentation taler for, at de kan betegnes som troværdige, eller de af anden grund har haft særlig interesse, bliver de refereret eller
citeret.
Dette gør det til gengæld muligt at bidrage med et nyt billede af
Rossini og samtidig afdække styrker og svagheder i den eksisterende
litteratur om ham. Den inddrager både Giuseppe Radiciottis værk og
to nyere biografier af henholdsvis italieneren Vittorio Emiliani (2007)
og englænderen Richard Osborne (2007), som begge forholder sig til
primærkilder og nyere forskning fra Rossinifonden. Med en omfattende
revision af en tidligere udgave fra 1985 afspejler Richard Osbornes udgave fra 2007 den store betydning, de tilknyttede forskere i Pesaro har
haft i de mellemliggende år for udviklingen af kendskabet til Rossinis
liv og musik.
Med disse kilder som baggrund vil det ikke overraskende være en
mere alvorlig og hårdtarbejdende Rossini, som vil træde frem for os i
den foreliggende biografi, end den lattervækkende udgave, eftertiden i
IndlednIng
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mange år efter hans død og helt frem til i dag kom til at stifte bekendtskab med. Det er indiskutabelt, at Rossini fik stor succes med sine komiske operaer i de første syv år af sin karriere, men det var med en lang
række af sine andre operaer, at han fik størst betydning.
Denne bog argumenterer for, at det i operahistorisk sammenhæng
var som senklassicist, at Rossini for alvor oplevede sin karriere tage fart
i Napoli og Paris. Med sine alvorlige operaer formåede han at forny den
italienske og den franske operatradition i det grænseland, der opstod i
den sidste del af oplysningstidens klassicisme i årene mellem Napoleons fald i 1814-15 og det gennembrud, der kom for romantikken i forbindelse med revolutionen i Paris i 1830. Uden at være romantiske passede
hans operaer godt til den nye tids opgør med former og regler. Derfor
fortjener Rossini at blive set gennem klassicistiske og ikke romantiske
briller. Det giver et billede, som passer bedre med andre af nutidens
kilder. I dag betegner referenceværket New Grove Dictionary of Music
and Musicians Rossini som Italiens største operakomponist i den første
halvdel af 1800-tallet.

Tidsånd og smag
Det er oplagt at stille spørgsmålet, hvordan det kunne gå til, at synet
på Rossini ændrede sig, så han på så tragisk vis kom til at opleve sin
egen storhed og fald. Som led i en afklaring af dette kan den foreliggende biografi med fordel læses i sammenhæng med forfatterens foregående bog Italiensk Opera i Guldalderen 1800-50 (2014), som beskriver
operalivet og Rossinis mange forgængere, samtidige konkurrenter og
efterfølgende komponister i den italienske operaindustri. Bogen giver
et overblik over, hvordan Rossinis og mange andre komponisters værker blev modtaget i årene 1810-1910 på to af Italiens største operahuse,
Napolis Teatro San Carlo og Milanos La Scala og i hele Italien i årene
1830-37. Som det fremgår af forordet, viser en oversigt over antallet af
opsætninger af mange hundrede operaer, at publikums smag skiftede i
forbindelse med, at de oplevede store politiske begivenheder. Udover
Napoleons fald og oprøret i Paris i 1830 blev folk i salen kraftigt påvirket
af revolutionerne i Europa i 1848-49 og Italiens samling i 1861/70. Nogle
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komponisters operaer blev for gammeldags, mens andres passede godt
til en ny tidsånd.
Det er ikke mindst med baggrund i denne registrering, at inspirationen til en ny biografi om Rossini er opstået. Ved at undersøge, hvordan
publikum løbende har taget imod hans operaer, og hvorfor folk i salen
løbende har vurderet dem, som de gjorde, vil bogen søge at afdække,
hvordan forholdet har været mellem Rossini, publikum og hans værker.
Biografien vil især se på, hvordan ydre påvirkninger i form af politiske
og kulturhistoriske omstændigheder helt op til vores tid kan have påvirket det syn, som publikum, anmeldere, forfattere til biografier og forskere har haft på Rossini. Dermed skriver dette værk sig ind i rammerne
for den eksisterende receptionsteori, sådan som den er formuleret af sin
grundlægger, litteraturhistorikeren Hans Robert Jauss (1921-1997).
Den tyske teoretikers grundlæggende pointe er, at det ikke er nok
at beskrive et kunstværks historie ved kun at fortælle om kunstneren
[Rossini] eller ved at beskrive kunstværket. For at kunst kan blive sat
ind i den rigtige historiske sammenhæng, er det netop nødvendigt også
at beskrive, hvordan samspillet løbende har været mellem kunstneren
[Rossini], værket og publikum.25 Selv om Jauss’ oprindelige udgangspunkt var den litterære kunst, har han senere bredt sin teori ud til at
dække kunst i almindelighed.26 Som et led i sin teori betjener den tyske
teoretiker sig af et begreb, som han kalder for en forventningshorisont.
Jauss bruger det til at forklare, at publikum ændrer smag og får nye forventninger, når de oplever noget nyt.
I forhold til Rossinis operaer kan dette begreb bruges til at tegne et
billede af, hvordan folk i salen, lige siden komponisten skrev sine operaer, har været påvirket af de værker, de tidligere har set, og af de sociale,
kulturelle og politiske erfaringer, som de løbende har fået. Hvis en opera har været i pagt med den herskende tidsånd og smag, har den været i
stand til at holde sig på plakaten mange aftener i træk. Værket har været
i stand til at leve op til publikums forventninger, og folk i salen har følt
sig godt underholdt. Er tilskuerne derimod enten i samtiden eller måske
mange år senere blevet skuffede, fordi deres horisont af forventninger
ikke er blevet opfyldt, er operaen hurtigt blevet taget af igen.
IndlednIng
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Med Rossinis og hans operaers tætte forbindelse til et billetkøbende
publikum i den tids italienske operaliv er det naturligt, at bogen i det
følgende bruger Jauss’ forventningshorisont som et centralt begreb i
forsøget på at kaste nyt lys på, hvorfor publikum købte og senere holdt
op med at købe billetter til Rossinis operaer. Som beskrevet i forordet
danner Hans Robert Jauss’ receptionsteori og inspiration fra den amerikanske forsker James Hepokoski grundlaget for en teoretisk tilgang,
som er ny i forhold til eksisterende biografier om Rossini. I forsøget på
at fjerne masken og tegne et nyt billede af Rossini vil den foreliggende
biografi benytte sig af denne tilgang i sin bestræbelse på at gøre portrættet af Rossini så detaljeret som muligt. Bogen vil undersøge, hvordan en kobling af skiftende tiders smag, politik og kulturhistorie i både
Italien, Frankrig og Tyskland kan have fået afgørende indflydelse på
denne store mesters karriere, hans tilbagetrækning og senere katastrofale omdømme, inden rehabiliteringen af både Rossini og hans værker
for alvor tog fart i slutningen af 1900-tallet.
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