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Worek, 6 grudnia 1983 r •• g.19 

/Pe;> raz 151/ 
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/ gościnnie/ 
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Cesare Angelotti. • MĄREK DĄBROWSKI 
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Sciarone, 
żandarm 

I 
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Kardynał. duchowieństwo, urzędnicy ~owi, żołnierze, lud. 

,• 
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Giacomo Puccini (1858-1924) 
Zdjęcie z roku 1924. 

„Był wielki i szlachetny. Był uwielbiany· 
w swojej ojczyźnie. Jako muzyk szedł za 
głosem uczucia, a jako człowiek nie miał 
ani jednego wroga". 

Pietro Mascagni o Puccinim 
(„Corriere della Sera", 30 XI 1924) 

strona druga 
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„TOSCA" NA TLE 
TWORCZOSCI PUCCINIEGO 

Ostatni z wielkich twórców operowych we Włoszech, 
GIACOMO PUCCINI, należał do rodu, w którym za
wód kompozytora przechodził z ojca na syna na prze
strzeni dwóch wieków. Jego ojciec, Michele Puccini 
(1813-1864), dziadek - Domenico Puccini (1771-1815), 
pradziadek - Antonio Puccini (1747-1832) oraz pra
pradziadek, imiennik twórcy Toski - także Giacomo 
Puccini (1712-1781), w rodzinnym mieście Lukka (nie
daleko od Pizy) swoimi niezliczonymi operami i dzie
łami muzyki kościelnej zdobywali rozgłos i uznanie, 
a nierzadko i sławę, która swym zasięgiem ogarniała 
całą Italię. 
Należący już do piątego pokolenia tego muzycznego 

rodu, największy z owych Puccinich, światowej slawy 
kompozytor nazywający się tak samo jak jego prapra
dziadek - również Giacomo Puccini (1858-1924), 
był spadkobiercą nie tylko tej jednej tradycji: podob
nie jak jego wielcy poprzednicy: Rossini, Bellini, Doni
zetti i Verdi - raz jeszcze rozslawil operę włoską po 
calym świecie. 

Urodzony 22 grudnia 1858 roku w Lukce, Giacomo 
Puccini paświęcil się twórczości operowej; w roku 
1884 na prapremierze pierwszego swego dzieła sce
nicznego, opery Le Villi (Willidy, Boginki), mlody 
kompazytor kłania się ze sceny, wstydząc się dziur na 
łokciach swego wytartego ubrania o wyjątkowo niedo
pasowanym do powagi chwili kolorze kawy ... Ale już 
następne opery, jedna Po drugiej przynoszą mu coraz 
większy rozgłos, slawę, zaszczyty, uwielbienie i -
wreszcie - majątek iście królewski. Manon Lescaut 
(1893), Cyganeria (1896), Tosca (1900), Madame Butter
fly (1904) - oto kolejne szczeble zawrotnej wprost ka
ciery Pucciniego, który osiągnął w swym życiu naj
większe zaszczyty i hołdy, jakimi malo który kompo
zytor w historii muzyki mógł się poszczycić ... 

Koniec tego bujnego życia był jednak tragiczny: 29 
listopada 1924 roku w klinice w Brukseli Giacomo 
Puccini w straszliwych męczarniach umiera, pokona
ny przez nieubłaganą chorobę - raka krtani. Nie zdą
żył dokończyć ostatniej swej opery Turandot, chociaż 
błagał lekarzy o dwa tygodnie życia, potem już tylko 
chociażby o tydzień ... 
Smierć kompozytora okryła żałobą cale Włochy: ga

zety ukazały się z czarnymi obwódkami, a ciało Puc
ciniego uroczyście sprowadzono z Belgii i pachowano 
w zacisznej willi w Torre del Lago, w kaplicy znajdu
jącej się obok dawnej jego pracowni, w której w 
szczęśliwych latach powstała większość oper ostatnie
go z „muzycznej dynastii" Puccinich. 

• 
• • 

strona trzecia 
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Plakat Kohenstelna do pra· 
premierowej Inscenizacji 
Toakl. 

Afisz drugiego przedstawienia Toskl w Teatro Co
stanzl w Rzymie. Obsada prapremierowa. 

Spaśród dwunastu oper Pucciniego, wystawiona po 
raz pierwszy w 1900 roku w Rzymie TOSCA należy 
do najulubieńszych pazycji repertuaru światowego. 

W twórczości kompozytora zajmuje ona jakby central
ne miejsce, stanowiące środkowe ogniwo trzech kolejno 
Po sobie skomponowanych arcydzieł tego gatunku mu
zycznego, trzech najbardziej chyba ,,niezawodnych" 
oper, jakie znajdują się w „żelaznym" repertuarze 
wszystkich scen muzycznych świata. Liryzm i paezja 
C11ganerii, jaskrawy dramatyzm Toski oraz subtelność 
i egzotyczny koloryt Madame Butterfl11 dzięki wyraź
nemu ze sobą skontrastowaniu tworzą razem jakby 
wachlarz, w pełni ukazujący przebogatą skalę uczuć 

i wyrazu. Każda z tych trzech mistrzowskich oper za
wiera w sobie zarysowane dojrzałą ręką twórcy wszy
stkie typowe dla jego twórczości cechy. Tosca jest 
dziełem najbardziej chyba typowym, by nie powie
dzieć „sztandarowym" dla pucciniowskiego stylu, tak 
bardzo specyficznego i odrębnego, że już po jednym 
takcie zazwyczaj bez trudu można rozpoznać dzieło 

tego kompozytora. 
Twórczość operową Pucciniego zwykło się umie

szczać w „szufladce" włoskiego weryzmu - kierunku 
w historii opery tak nazwanego od włoskiego słowa 
vero tzn. prawdziwy. Weryzm ideowo był związany 

blisko z ówczesnymi tendencjami literatury i drama
tu w Europie. Wywodził się z tzw. naturalizmu, któ
rego naczelnymi przedstawicielami u schyłku XIX w. 
byli Zola, Maupassant, Dostojewski, Ibsen, Haupt
mann. Podobnie jak w ówczesnym dramacie, na scenę 
operową zaczęli wkraczać zwykli ludzie z ich zwykły
mi, codziennymi problemami. Zapawiedzi tego stylu 
znaleźć można już wcześniej, w operze Bizeta Carmen 
(1875), wprowadzającej na scenę robotnice i żołnierzy, 
czy nawet w Traviacie Verdiego (1853), gdzie akcja 
sceniczna w wielu momentach zastąpiona jest przez 
akcję psychologiczną. 

strona czwarta 

Pełny rozkwit weryzmu nastąpił jednak później; 
głównymi twórcami byli tu Pietro Mascagni (R11cer
skość wieśniacza, 1890), Ruggiero Leoncavallo (Pajace, 
1892), Umberto Giordano (Andre Chenier, 1896) we 
Włoszech, jak również we Francji Gustave Charpen
tier (Louise, 1900) czy w Niemczech Eugen d'Albert 
(Niziny, 1903). Nadużywanie naturalistycznych efek
tów, przejaskrawienia dramatyczne i nierzadko spaty
kana brutalność w Pokazywaniu prawdy życiowej, 
właściwe wielu operom werystycznym, dość szybko 
spowodowały przeżycie się tego kierunku, który w 
pewnym sensie stal się „pożywką" dla filmu niemego 
z jego przesadną, dzisiaj już tylko śmieszącą „kJno
dramatyką". 

Puccini, zdając sobie sprawę ze słabości weryzmu 
i zasadzek, jakie czyhają tu na kompozytora opero
wego, w swej twórczości świadomie dążył do odejścia 
od jaskrawego naturalizmu: szedl konsekwentnie wła
sną drogą w kierunku uzyskania większej subtelności 
wyrazu dramatycznego, pogłębienia psychologicznego 
pastaci swoich oper, Podwyższenia wartości muzycznej 
tworzonych przez siebie dzieł. I w tym zapewne tkwi 
jego indywidualny styl, jego przewaga nad innymi 
twórcami operowymi, należącymi czy tylko zbliżony
mi do kręgu werystów włoskich. 

Opery Pucciniego to zwarte dramaty, w których 
muzyka wiernie Podąża za rozwojem akcji scenicznej. 
Zastosowanie techniki motywów przewodnich, charak
teryzujących zarówno bohaterów, jak i ich uczucia 
i nastroje, wiąże poszczególne sceny w jednolitą ca
łość. Partie wokalne odznaczają się nadzwyczajną 
śpiewnością i giętkością melodii: opierając się na wy
jątkowej wprost znajomości zasad techniki śpiewu, 
słynnego włoskiego bel-canto, Puccini potrafi prowa
dzić głosy wokalne tak, aby śpiewacy nie męczyli się 
zbytnio, mając jednocześnie pełne pole do popisu. 
Użyta przez kompozytora skala środków wyrazu jest 
bardzo rozległa: od zwyczajnej mowy, poprzez na 
wpół deklamacyjnie traktowane fragmenty dialogów, 
przez coraz to śpiewniejsze recytatywy i ariosa, par
tie wokalne rozwijają się aż do niezmiernie śpiewnej 
kantyleny o szeroko rozpiętych łukach linii melodycz
nej, dążąc stopniowo do równie nastrojowych, co po
pisowych arii, aż do wspaniałych kulminacji, które 
wykonawcom dają możność ukazania całej świetności, 
siły i blasku ich głosów. 

Orkiestra Pucciniego mieni się barwami, jakich 
przedtem nie słyszano we włoskiej operze, a to dzięki 
rzadko spotykanemu mistrzostwu instrumentacji sym
fonicznej, stawiającemu kompazytora wśród najwięk
szych w tej dziedzinie „jubilerów". Wysubtelniona w 
stosunku do poprzedników zdolność podkreślania za 
Pomocą muzyki psychologicznych stanów i przemian 
bohaterów opery, dbałość o wydobycie realistycznej 
prawdy wyrazu i sugestywne przekazanie słuchaczom 
tych tak trudnych przecież do uchwycenia niuansów, 
ponadto zręczność w budowie paszczególnych scen i w 
konstruowaniu z nich każdego z aktów apery - oto 
elementy, dzięki którym Puccini niezawodnie potrafił 

osiągnąć zamierzony, silny efekt dramatyczny: jak 
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nikt inny chyba, umie on wstrząsnąć i wzruszyć do 
głębi odbiorców swej muzyki. 

Jeżeli dodamy do tego śmiałe korzystanie z najnow
szych w swoim czasie zdobyczy warsztatu kompozy
torskiego ówczesnego „modernizmu muzycznego", nie
jednokrotne wyprzedzanie innych twórców w dziedzi
nie „wynalazków" w zakresie np. harmonii czy instru
mentacji, jednym słowem czynny udział w rozszerza
niu palety możliwości wyrazowych muzyki - stawia
jące Pucciniego w jednym szeregu z takimi szermie
rzami postępu muzycznego tejże epoki, jak Debussy, 
Ravel czy nawet Strawiński --Otrzymamy (co prawda 
w uproszczeniu} pełny już chyba komplet najbardziej 
typowych dla jego muzyki cech. One to stanowią 
o całkowflej odrębności tego kompozytora, są istotny
mi elementami indywidualnego stylu twórczego auto
ra Toski: właśnie dzięki tym wszystkim walorom -
w pełni widocznym w muzyce Toski - udało się Puc
ciniemu wznieść wysoko ponad innych jego rówieśni
ków-werystów. 

• 
• • 

Jeszcze przed Cyganerią, już w 1889 roku, Puccini 
postanowił skomponować TOSKĘ, kiedy to w Medio
lanie ujrzał sławną wówczas sztukę teatralną znako-

Andante lento appauionato 
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Strona tytułowa I'IUustrazione ItaUana 
z dnia 21 stycznia 1900 r. Rysunki 
przedstawiają nielegalny handel blleta· 
ml na przedstawienie Toskt przed gma
chem Teatro Costanzl. 

mitego francuskiego dramaturga, Victoriena Sardou 
(1831-1908) - La Tosca (1887). Wyrazistość i plastycz
ność akcji scenicznej, a przede wszystkim sugestywna 
gra gościnnie występującej w tytułowej roli dramatu 
wielkiej aktorki francuskiej - Sary Bernhardt, silnie 
podziałały na wyobraźnię Pucciniego; nie rozumiejąc 
francuskiego tekstu, trafnie wyczul w tej sztuce ukry
te walory operowe. Z twórczej współpracy z doświad
czonymi librecistami, autorami librett trzech najpo
pularniejszych oper Pucciniego - Cyganerii, Toski 
i Madame Butterfly, którymi byli Luigi Illica (1859 -
1919) i Giuseppe Giacosa (1847-1906), z pięcioaktowe
go dramatu Sardou powstało skondensowane, zwarte 
libretto trzyaktowej opery. Muzykę skomponował Puc
cini w Torre del Lago, w ciągu dwóch lat 1898 i 1899. 

14 stycznia 1900 roku w rzymskim Teatro Costanzi 
(do dziś główny teatr operowy stolicy Włoch), odbyła 
się prapremiera Toski. Mimo pewnych zakłóceń 
i przeciwności, publiczność dobrze przyjęła piątą 
z kolei operę Pucciniego. W sprawozdaniu z premiery 
ówczesna Gazetta musicale pisała: 

„.sześć entuzjastycznych wywalań Pucciniego po 
trzecim akcie, w sumie 21 wywalań w ciągu wieczoru, 
pięć bisów. 

Warto przypomnieć, które to fragmenty Toski już 
przy pierwszym wykonaniu opery wywołały zachwyt 
publiczności, domagającej się ich i.>Owtórzenia. Były 
to: w I akcie - aria Cavaradossiego i fina1 (zespołowa 
scena z Te Deum), w II akcie - modlitwa Toski, 
w III akcie - aria Cavaradossiego i końcowy duet 
obojga kochanków. 

Nieco gorzej odniosła się do nowej opery oficjalna 
krytyka: w dzienniku Avanti napisano na przykład, 
że „.Tosca nie odpowiada temperamentowi Pucciniego. 
Corriere d'Italfa pisał, iż ... opera nie odniosła oczeki
wanego sukcesu i zresztą nie moglo stać się inaczej. 
W ogólności należy pogratulować Pucciniemu jego 
osiągnięcia, chociaż wypada żałować, iż podjąl się pró
by, której bezpłodności nie mógl przecież być nieświa
domy„. 

Mimo to Tosca Pucciniego zrobiła karierę światową, 
jak mało która z oper. Dzięki muzyce Tosca 
zaćmiła swój teatralny pierwowzór. Ale też kompozy
tor potrafił włożyć w to dzieło znacznie więcej niż 
sam jego autor, Sardou, który myślał jedynie o stwo
rzeniu wielkiej roli dla Sary Bernhardt. Muzyka Puc
ciniego wysubtelniła, uszlachetniła zbyt jaskrawe mo
menty akcji, potęgując jednocześnie siłę ich wyrazu 
dramatycznego. Co więcej: tragedię osobistą podniosła 
do rangi sugestywnego dramatu, w którym można do
patrzyć się więcej, niż zamierzał pokazać mieszczański 
pisarz. W operze tej nadzwyczaj wyraziście zarysowa
ły się konflikty społeczne i narodowe; wszystkimi 
możliwymi w sztuce operowej środkami, z całą świa
domością wywołanego efektu dramatycznego, docho
dząc może nieraz do zbyt brutalnych momentów, 
kompozytor przeciwstawił sobie dwa światy: z jednej 
strony walczących o wyzwolenie swego narodu wło
skich patriotów, z drugiej - przedstawicieli reakcyj-
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nej, klerykalnej tyranii, bezwzględnie tłumiącej wszel
kie przejawy dążeń niepodległościowych. Współczesny 
widz odbiera tragizm, jaki tkwi w muzyce i treści tej 
opery, tym silniej, że przecież poruszane w Tosce 
problemy jakże bardzo są aktualne i w naszych, dzi
siejszych czasach ... 

• 
• • 

Kariera, jaką zrobiła wymyślona przez Victoriena 
Sardou rzymska śpiewaczka, Floria Tosca, od scenicz
nego dramatu wiodła poprzez operę, niezliczone estra
dowe wykonania arii, coraz świetniejsze nagrania pły-
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Renata Tebaldl w roll Toski. 
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Leontyna Price w roll Toski. 

towe z udziałem najznakomitszych artystów, audycje 
radiowe, telewizyjne - aż do filmu: według sztuki 
(nie według opery) nakręcono znany również w Polsce 
film Tosca. 

Wszystko to świadczy wymownie o potędze siły dra
matycznej, jaką potrafił nasycić swoje dzieło Giacomo 
Puccini, ostatni z wielkich mistrzów włoskiej sztuki 
operowej: spadkobierca podwójnej zaszczytnej trady
cji, który nie pozostawił po sobie godnego następcy. 

Stanislaw Prószyński 
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„Teatr ma swoje stale prawa: zaintereso· 
wać, zadziwić i wzruszyć lub rozweselić". 

(Puccini w liście do Adamiego z 11 XI 1921) 

„Uznając ograniczenia Pucciniego, nie 

można jednak tracić z oczu jego zalet, z któ

rych każdy kompozytor, wyjąwszy jedynie 

tych najwyższej klasy - mógłby być słusznie 

dumny. Miał on zmysł teatru nie prześci

gniony nawet przez Verdiego. Nikt nigdy nie 

potrafił tak jak on wyrazić muzycznie danej 

sytuacji scenicznej niewielu posunięciami 

równie szybkimi i równie skutecznymi". 

Francis Toye 

(„ The International Cyclopedia of Music 

and Musicians", Lond11n 1956) 
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Vlctorlen Sardou (1831-1908) 

OD SARDOU DO PUCCINIEGO 

Wśród autorów teatralnych drugiej połowy X IX 
wielw i pierwszych lat bieżącego stulecia jednym 
z największych faworytów publiczności europejskiej 
był słynny dramaturg francuski Victorien Sardou 
(1831-1908). Nazwisko to i dzisiaj jeszcze pojawia się 
w repertuarze teatralnym, głównie dzięki znakomitej 
komedii Madame Sans-Gene. Okres, o którym mowa, 
obfituje w wielu dramaturgów Q dużo większej orygi
nalności i indywidualności twórczej (wystarczy zacy
tować choćby Ibsena, Maeterlincka, Pirandella czy na
szego Wyspiańskiego), żaden z nich jednak nie potra
fił tak jak Sardou olśnić i zdobyć lóż, parterów i ga
lerii. Doskonały znawca efektu teatralnego i psycholo
gii widza, dysponujący nadto zaletami świetnego pió
ra i bogatej fantazji, umiał Sardou dać widzowi za
równo silną emocję, jak i beztroską zabawę - toteż 
w opinii współczesnych uchodził za prawdziwego ma
ga teatru. · 

Jednym z największych „przebojów" Sardou była 
sztuka La Tosca, napisana w roku 1887 dla wielkiej 
francuskiej aktorki Sary Bernhardt. Lącząc umiejętnie 
dramat historyczny z psychologicznym i przyprawia
jąc to wszystko odrobiną sensacji i erotyzmu, a nadto 
dając wykonawczyni głównej roli olbrzymie możli
wości dla wykazania pełnej skali jej talentu, Sardou 
zapewnił Tosce trwale powodzenie nie tylko we Fran
cji, ale i w całej Europie. Na sztukę tę jako temat do 
ewentualnego libretta operowego zwrócił Pucciniemu 
uwagę jeszcze Fontana. W roku 1889 Puccini podzi
wiał Toskę w wykonaniu samej Sary Bernhardt w Me
diolanie, a w kilka lat później również we Florencji. 
Mimo iż nie znal jeszcze wówczas języka francuskie-
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go, pozostawał pod głębokim wrażeniem sztuki Sar
dou. Dal temu wyraz w liście do Ricordiego (pisanym 
7 V 1889, zaledwie w kilka tygodni po premierze Ed
gara), prosząc wydawcę o poczynienie niezbędnych 
kroków dla uzyskania zezwolenia autora na adaptację 
operową dzieła. Nie wiemy, czy po pierwszym zapale 
Puccini porzucił zamysł, czy też może Sardou odmówił 
zezwolenia, nie mając zaufania do mało znanego wów
czas we Francji kompozytora, dość na tym, że projekt 
Toski na razie został złożony ad acta. Po kilku latach 
Puccini powrócił do pomysłu, aby go znowu zarzucić, 
i wreszcie wiosną 1895 roku, jeszcze w czasie pracy 
nad Cyganerią, zdecydował się definitywnie na kom
ponowanie Toski. Decyzja ta sprawiła Ricordiemu nie
mało ambarasu, wydawca bowiem uzyskał w między
czasie autoryzację Sardou, lecz widząc niezdecydowa
nie Pucciniego, był przekonany, że temat go nie inte
resuje, i podpisał kontrakt na Toskę z Alberto Fran
chettim, jednym z najzdolniejszych kompozytorów 
włoskich swego pokolenia. 

(.„) Giulio Ricordi zdawał sobie dobrze sprawę 
z braków i zalet Franchettiego jako muzyka i nie 
miał najmniejszych wątpliwości co do wyższości Puc
ciniego. Aby zadowolić przyjaciela, najchętniej zapro
ponowałby Franchettiemu rozwiązanie kontraktu za 
ewentualnym odszkodowaniem, poczucie taktu jednak 
nie pozwalało mu wystąpić z tego rodzaju inicjatywą, 
zwłaszcza że Franchetti, dobrze sytuowany material
nie, na pewno nie uległby pokusie rekompensaty pie
niężnej. Delikatnej misji przezwyciężenia przeszkody 
podjął się Illica, autor libretta do projektowanej ope
ry Franchettiego. Nie wiemy dokładnie, jakich użył 
argumentów, aby przekonać kompozytora, dość na 
tym, że po pewnym czasie Franchetti zrezygnował 
z kompozycji Toski i zwrócił Ricordiemu libretto. 
W tej sytuacji wydawca mógł już bez żadnych skru
pułów podpisać kontrakt z Puccinim. Twórca Cygane
rii nie był zresztą jedynym muzykiem, którego pod
biła sztuka francuskiego „maga teatru". Sam wielki 
Giuseppe Verdi, poznawszy sztukę Sardou, miał dla 
niej wiele szczerego uznania, a nawet oświadczył, że 
gdyby był młodszy, napisałby chętnie operę na jej 
temat. 

Akcja Toski Sardou rozgrywa się w roku 1800 w 
Rzymie i biorą w niej udział - epizodyczny zresztą -
niektóre postacie historyczne (np. Maria Karolina, kró
lowa Neapolu i Obojga Sycylii, kompozytor Paisiello 
i .inne), sam jednak główny wątek dramatyczny jest 
oczywiście zmyślony. Jak podaje Mosco Camer, Sar
dou po napisaniu swojej sztuki spotkał się z zarzuta
mi plagiatu ze strony dramaturgów Ernesta Daudeta 
(brata słynnego pisarza Alfonsa) i Maurice'a Barry
more'a (założyciela słynnej amerykańskiej „dynastii" 
aktorów teatralnych i filmowych), odparł je jednak 
twierdzeniem, iż akcję Toski zaczerpnął z autentycz
nego epizodu, który miał miejsce w Tuluzie w XVI 
wieku w czasie walk religijnych między katolikami 
i hugonotami. Według tego epizodu książę Montmo
rency, głowa katolików, przyrzekł żonie jednego ze 
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skazanych na śmierć hugonotów ułaskawienie męża, 
o ile ona jemu, Montmorency'emu, ulegnie. Nieszczę
sna kobieta przystala na to i zaplacila cenę wyma
ganą za życie męża, Montmorency jednak słowa nie 
dotrzyma!. 
Powyższe zdarzenie, poddane pewnym modyfi

kacjom i wzbogacone szeregiem dodatkowych epizo
dów oraz całą galerią ubocznych postaci, a nadto 
przeniesione na sugestywne tło papieskiego Rzymu w 
okresie ścierania się absolutyzmu monarszego z posie
wem idei wolnościowych, głoszonych przez wielką re
wolucję francuską, pozwoliło na stworzenie widowiska 
barwnego, przykuwającego uwagę od pierwszej do 
ostatniej sceny; dawało ono ponadto wspaniale pole 
do popisu aktorskiego głównych bohaterów. Centralna 
postać, żona skazanego na śmierć hugonoty, prze
ksztalcila się tu w śpiewaczkę operową Florię Toskę, 
jej mąż - w malarza Cavaradossiego, a Montmo
rency - w barona Scarpię, prefekta policji. 

(. .. ) Za zezwolenie na adaptację operową Toski Sar
dou zażądał fantastycznej, jak na owe czasy, sumy 
50 OOO franków, zadowolił się jednak w końcu piętna
stoma procentami od dochodów z przedstawień opery. 
W początkach 1899 roku Puccini udał się do Paryża, 
aby na miejscu omówić z dramaturgiem szczegóły 
adaptacji. Wydaje się, że kompozytor w swej pierwot
nej koncepcji nie przewidywał śmierci bohaterki, uległ 
jednak „magowi", który - jak referowal Puccini Ri
cordiemu w liście z 13 stycznia - chce za wszelką ce
nę uśmiercić tę nieszczęsną kobietę. Więcej szczęścia 
miał kompozytor z policjantem Spolettą, którego Sar
dou również zamierzał zgładzić, oraz ze sprostowa
niem zbyt oczywistych nonsensów topograficznych. 
Sardou chcial na przykład, aby w finale Tosca ska
kała z murów zamku Sw. Anioła wprost do Tybru, 
odległego od zamku o dobre kilkadziesiąt metrów. 
Puccini z planem miasta w ręku, nie bez trudności 
przekonał dramaturga, iż wzbudziloby to jedynie we
sołość u publiczności włoskiej. 

Franco Corelli w roll Cavara
dosslego. 

Wiaroslaw Sandelewski 
(„Puccini" PWM 1963 - fragment) 

Paul Franke w roli Spoletty. 



„Przygotowywana od dawna opera Pucci
niego - wyznać trzeba - zawiodła poniekąd 

pokładane w niej nadzieje. Talent Pucci
niego przeważnie liryczny ( ... ) nie nadawał 
się do tragicznego patosu, jakim przesią

knięte jest trzyaktowe libretto, wykrojone 
z pięciu aktów głośnego melodramatu Sar
dou. Puccini jest mistrzem w rodzajowej 
charakterystyce i subtelnym cieniowaniu 
uczuć, ale dramatycznością lira jego nie 
rozporządza. Stąd jego muzyka nie zestraja 
sic; harmonicznie z akcją i wygl1tda jak akom
paniament o parę tonów niższy. Nie brak 
dziełu pojedynczych piękności, całość uwa
żać należy za rzecz nieudatną ( ... ) Opera 
sama, nie sądzę, aby sic; utrzymała w ca
łości przez czas dłuższy. Nie poświęcamy 
jej też obszerniejszego sprawozdania". 

„ Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne" 
o rzymskiej prapremierze „Toski". 

(H. Swolkień „ Puccini w Polsce" w publi
kacji zbiorowej „Giacomo Puccini nel 
centenario della nasci ta" , Lukka 1958). 

Gemma Bellincioni, pierwsza 
wykonawczyni roli Toski na 
scenie warszawskiej (1903) 

Giuseppe Anselmi, pierwszy 
wykonawca roli Cavaradossie
go na scenie warszawskiej 
(1903) 

„TOSCA" NA SCENIE WARSZAWSKIEJ 

Zanim publiczność warszawska miała możność za
poznać się z operą Pucciniego, na scenie Teatru Wiel
kiego ukazała się najpierw napisana w roku 1887 
sztuka Victoriena Sardou pod tym samym tytułem. 
Było to w dniach 28 i 31 października 1892 roku, pod
czas gościnnych występów trupy Sary Bernhardt. Zna
komita aktorka występowała w roli tytułowej, w któ
rej święciła ogromne sukcesy na scenach całej nie
omal Europy. 

Jak wiadomo, dramat Sardou stal się podstawą li
bretta operowego, którym zainteresował się Giacomo 
Puccini. 

Opera Warszawska każdorazowo składała hold ge
niuszowi lirycznemu włoskiego kompozytora, wysta
wiając kolejne jego dzieła, a publiczność polska, po
dobnie jak widzowie wszystkich krajów, zawsze rea
gowała żywo na losy bohaterów Pucciniego. 

Dnia 7 listopada 1903 roku wprowadził Toskę na 
scenę Teatru Wielkiego ówczesny jego dyrektor Vitto
rio Podesti w reżyserii Władysława Floriańskiego. 
Znakomici artyści o światowej sławie: Gemma Bellin
cioni - Tosca Giuseppe Anselmi - Cavaradossi i An
tonia Maggini-Coletti - Scarpia wykonali całą ope-
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Antonio Magglnl-Colettl, Mattla Battlst!ni w roll Scarpll. 
pierwszy wykonawca roll 
Scarpll na scenie warszaw-
skiej (1903) 

rę w języku oryginału, jak zresztą i polscy ich part
nerzy: Gabriel Gorski - Zakrystian, Władysław Tar
nawski - Angelotti i Henryk Kawalski - Spoletta. 
Ogółem różni artyści wykonywali Toskę w języku 
włoskim 23 razy. Wbrew opiniom pesymistów opera 
spotykała się zawsze z ogromnym aplauzem publicz
ności. 

Dnia 20 stycznia 1906 iroku zaśpiewano ją po polsku 
w następującej obsadzie: Helena Zboińska-Ruszkow
ska - Tosca, Henryk Drzewiecki - Cavaradossi, Ga
briel Gorski - Scarpia, Władysław Tarnawski - An
gelotti i Hilary Dyliński - Zakrystian. Droga, jaką 
odbyło dzieło Pucciniego na scenie warszawskiej, nie 
była łatwa. Bardzo trudne zadania, jakie postawił au
tor przed wykonawcami trzech głównych ról, były po
wodem, że w pewnych okresach nie można było grać 
jego opery. W latach 1903-1939 Tosca ukazała się 294 
razy w Warszawie ocaz 3 razy na występach gościn
nych warszawskich artystów w Lodzi (w roku 1909). 

Największa ilość przedstawień, bo aż 19, przypada 
na pierwszy sezon - 1903/4. Później, po powrocie 
Ignacego Dygasa z Moskwy, grano Toskę 17 razy w 
:sezonie 1919/ 20, 15 razy w sezonie 1921/ 22 i 13 razy w 
:sezonie 1922/ 23. Lecz były również okresy, kiedy To
:>ca ukazała się jeden raz (sezon 1910/ 11) z powodu 
braku odpowiednich wykonawców, lub dwa razy (se
zon 1938/39) z powodu kryzysu, jaki przeżywał Teatr 
Wielki, .grający więcej operetek i przedstawień dla 
dzieci niż oper. 

strona osiemnasta 

Po drugiej wojnie światowej wystawiono Toskę na 
scenie Romy dnia 19 grudnia 1953 roku za dyrekcji 
dr. Zygmunta Latoszewskiego i grano ją do dnia 16 
czerwca 1961 roku - 161 razy. W sumie wystawiono 
zatem Toskę na scenie warszawskiej 458 razy. 
Reżyserów było pięciu: Władysław Floriański (7 XI 

1903), Mikołaj Lewicki (10 VI 1909), Waclaw Brzeziń
ski (14 XI 1924), Adolf Popławski (3 VIII 1936), Wiktor 
Bregy (19 XII 1953). Ilu było scenografów, trudno w 
tej chwili powiedzieć. Wiadomo tylko, że twórcą sce
nografii ostatniej premiery w roku 1953 był Zenobiusz 
Strzelecki. 

Dyrygentów było dwudziestu czterech. Oto ich naz
wiska: 

1. Vittorio Podest! 7.XI.19C3 r. ••) 42 razy 

2. Artur Vlgna 5.XI.1907 r. 2 „ 
3. Teodor Sledzlńskl 5.V.1908 r. 50 „ 
4. Piotr Cirnlnl 14.XII.1910 r. 19 „ 
5. Adam Dołżyckl 9.I.1915 r. 37 " 
6. Bolesław Wallek-Walewski 21.XI.1917 r. 5 „ 
7. Jakub Hirszfeld 26.IX.1919 r. 52 " 
8. Artur Rodziński 30.IX.1922 r. 28 „ 
9. Egizio Massini w.g. •) 6.XI.1926 r. 5 „ 

10. Jerzy Sllllch 22.X.1927 r. 23 „ 
u. Jerzy Bojanowski 20.XI.1928 r. 9 „ 
12. Piotr s terrnicz-Valcrociata l.XI.1929 r. 4 „ 
13. Tadeusz Mazurkiewicz 15. VI.1930 r. 13 „ 
14. Bronisław Wolfstal 9.III.1934 r. 5 " 
15. Walter Herbert w.g. 18. VI.1935 r. 1 raz 

16. Bolesław Tyllla 15.I.1938 r. 2 razy 

Janina Korolewicz-Waydowa w roll Toski 
(1907) 

Ignacy Dygas w roll Cavaradossiego 
(1913) 
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17. Mieczysław Mierzejewski 19.Xll.1953 r. 100 
18. Helmuth Seydelmann w.g. 26.XI.1955 r. 1 raz 
19. Aleksander Tarski 9.IX.1956 r. 10 razy 
20. Karl Schubert w.g. 19.Xll.1956 r. 1 raz 
21. Peter Mura 17.IV.1957 r. 1 
22. Jerzy Procner 15.IX.1957 r. 29 razy 
23. Jean Bobescu w.g. 3.VII.1958 r. 1 raz 
24. Zygmunt Latoszewskl 12.IX.1959 r. 18 razy 

Imponująco wygląda rejestr wykonawczyń roli ty
tułowej. Było ich 55 ze znakomitą Bellincioni na cze
le i słynną Rumunką Darclee, która śpiewała rolę 
Toski na rzymskiej prapremierze oraz na pierwszym 
przedstawieniu tej opery w mediolańskiej La Scali. 

Oto one: 

1. Gemma Belllnclonl 
2. . . . Orbellnl 
3. . . . Giachettl 

7.XI.1903 r. 
2.llI.1904 r. 
10. V.1904 r. 

4. Helena Zboińska-Ruszkowska 20.I.1906 r. 
5. Janina Korolewlcz-Waydowa 4.11.1907 r. 
6. Herlclea Darclee 18.IV.1907 r. 
7. Carmen Melis 
8. Aino Acte 
9. Marla Mokrzycka 

10. Margot Kaftal 
11. Kamllla Ixo 
12. . • . Blanchlni-Capelll 
13. . . . Cervi-Caroll 
14. Marla Labia 
15. . . . Wesołowska 

19.1.1909 r. 
20.111.1909 r. 
15.IV.1909 r. 
10. VI.1909 r. 
6.XI.1909 r. 
19.1.1910 r. 

2.XII.1911 r. 
5.1.1912 r. 

8.111.1912 r. 
16. Amella Marconi-Roszkowska 21.IV.1913 r. 
17. Elżbieta hr. Korwin-Krasińska 30.I.1914 r. 

23 razy 
3 

3 
30 
11 
1 raz 
6 razy 
1 raz 

40 razy 
43 

1 raz 

fisz przedstawienia Toski w Teatrze Wielkim w 
ar sza wie (1928) 

Jan Kiepura w roll Cavaradossiego (1935) 

Program uroczystego przedstawienia Toski w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie 
(14 I 1935). Dochód z przedstawienia był przeznaczony na budowę Muzeum Narodowego 
w Krakowie. 

18. Hanna Skwarecka 
19. Matylda Polińska 
20. . . . Nachlikówna 
21. . . . Jaworzyńska 

u. Llllana zamorska 
23. Laura Kochańska 
24. Xenia Rogowska 
25. Franciszka Platówna 
26. Marta Horwa-Horwitz 
27. Rena Pf!fer-Lax 
28. Zdenka Zitka 
29. Irena Skuplewska 
30. Adelina Czapska 
31. Irena Cywińska 
32. Wanda Wermlńska 
33. Olga Didur 
34. Maria Krzywiec 
35. Marla Bojar-Przemieniecka 
36. . . . Sługocka 

37. Stani zawadzka 
38. Anna Roselle 
39. Vera Schwarz 
40. Zdenka Zlkova 
41. Yvette Thomas 
42. Dora Masslnl 
43. Maria Fołtyn 
44. Alina Lewandowska 
45. Zofia Lwowska 
46. Wanda Wermlńska 
47. Slgrld Ee! ehard 
48. Zofia Czeplelówna 
49. H. Muller-Buthow 
50. Jadwiga Kłosówna 
51. Jadwiga Pietraszkiewicz 
52. Alicja Dankowska 

15.11.1914 r. 
29.X.1919 r. 
4.IV.1922 r. 

28. VI.1923 r. 
21.IV.1925 r. 
11.IX.1926 r. 
28.XI.1926 r. 

30.1.1927 r. 
22.X.1927 r. 
21.1.1928 r. 

17.111.1928 r. 
7.VI.1928 r. 

3. VII.1928 r. 
20.XI.1928 r. 
15. VI.1930 r. 
15.V.1931 r. 

30.Xll.1931 r. 
23.XI.1932 r. 
26.VI.1934 r. 
23.111.1935 r. 
18. VI.1935 r. 

5.11.1936 r. 
9.Xll.1936 r. 

20.XII.1936 r. 
8.Xll.1937 r. 

19.XII.1953 r. 
21.XIl.1953 r. 

21.1.1954 r. 
11.U.1954 r. 
25.X.1954 r. 
12. V.1956 r. 
3.VI.1956 r. 
9.11.1957 r. 

27. VI.1957 r. 
15.IX.1S57 r. 

15 razy 
19 

raz 

4 razy 
2 
1 raz 

11 razy 
3 
2 

1 raz 
1 

13 razy 
2 

14 
1 raz 
9 razy 
4 
1 raz 
2 razy 
1 raz 

raz 
2 razy 
1 raz 

31 razy 
60 
19 
18 

raz 

razy 

13 
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53. Marla Volosescu 
54. Antonina Kawecka 
55. Arta Florescu 

3.VII.1958 r. 
24. VI.1959 r. 
16.XI.1960 r. 

raz 

A oto wykonawcy równie wspanialej roli - Cavara
dossiego: 

1. Giuseppe Anselml 
2. Henryk Drzewiecki 
3. Tadeusz Łowczyńskl 
4. Marlo Guardabassl 
5. Elvlno Ventura 
6. Guldo Clccolinl 
7. . . . Acerbl 
8. . . . Gensardl 
9. Ignacy Dygas 

10. Gaetano Tomaslnl 
U. Józef Michel! 
12. Adam Dobosz 
13. Franciszek Bedlewlcz 
14. Józef Woliński 
15. Stefan Belina-Skuplewski 
16. Dymitr Smirnow 
17. Marceli Sow!lski 
18. Michał Hołyński 
19. Gustaw Chorlan 
20. Jan Kiepura 
21. Mieczysław Perkow!cz 

7.XI.1903 r. 
2.III.1904 r. 
5.XI.1907 r. 

15.IV.1909 r. 
6.XI.1909 r. 
19.I.1910 r. 

14.XII.1910 r. 
2.XII.1911 r. 

11.I.1913 r. 
13.III.1913 r. 

16.XII.1913 r. 
9.I.1915 r. 

1.II.1922 r. 
4.IV.1922 r. 
22.V.1923 r. 
10. V.1924 r. 

14.XI.1924 r. 
27.I.1926 r. 

19.II.1926 r. 
26.IV.1926 r. 
23.IV.1927 r. 

14 razy 
45 

4 
1 raz 
3 razy 
3 
1 raz 

20 razy 
47 

1 raz 
5 razy 

69 
3 
6 

2 
5 
3 
1 raz 
2 razy 
9 

2 

Jan Kiepura w gronie wykonawców l realizatorów Toski po przedstawieniu w TeatrzE 
im. J. Słowac1·1ego w Krakowie. Obok Kiepury stoją: brat artysty Ladls (z lewej) oraz 
dyrygent Bolesław Wallek-Walewski (z prawej). 

' 

Mieczysław Salecki w roli Cava
radossiego (1936) 

22. Anatol Wroński 
23. Wiktor Bregy 
24. Ludwik Chołoniewski 
25. Michele Fleta 
26. Anton! Gołębiowski 
27. Nlls Hansen 
28. . . . Slmberg 
29. ... Marlon 
30. Alessandro znani 
31. Stanisław Drabik 
32. Mieczysław Saleckl 
33. Charles Frlant 
34. Dlnu Badescu 
35. Władysław Ladls-Klepura 
36. Michał Szopskl 
37. Ryszard Małożewskl 
38. Jerzy Granowski 
39. Franciszek Arno 
40. Wacław Domlenleckl 
41. Nikola Jordanow-Nlkołow 
42. Walentlnas Adamklawlczlus 
43. Bogdan Paprocki 
44. Iionel Tudoran 
45. Lesław Wacławik 
46. Jerzy Kobza-Orłowski 

6.V.1S28 r. 
30.XI.1928 r. 
11.VI.1929 r. 
15.III.1931 r. 

1.II.1932 r. 
19.IV.1932 r. 
25.XI.1933 r . 

28.1.1934 r. 
18. VI.1935 r. 

5.II.1936 r. 
5.XU.1936 r. 

20.XII.1936 r. 
12. VI.1937 r. 

3.II.1938 r. 
19.XII.1953 r. 
21.XII.1953 r. 

25.I.1954 r. 
16.II.1954 r. 
13.II.1955 r. 

2.X.1955 r. 
27.VI.1957 r. 

8.II.1S58 r. 
3. VII.1958 r. 
26.IX.1958 r. 

22.XII.1959 r. 

o .... 
; 
.><: 
"' o 
[-< 

o „ 
~ 
<U 
.><: 

"' •S::: e „ „ 
~ 
<U 
'tl 
s::: 
<U 

~ 

3 
11 
3 
1 raz 

16 razy 
1 raz 
3 razy 
1 raz 

2 razy 

5 
1 raz 
2 razy 
l 

32 razy 
41 
27 
11 
19 
1 raz 
1 raz 

10 razy 
1 raz 

14 razy 
3 

I W roli barona Scarpii wystąpili następujący artyści: 

1. Antonio Magginl-Colettl 7.x1.1ro3 r. 12 razy 

2. Marlo Ancona 21.XI.1S03 r. 8 
3. Mattla Battlstlnl 2.III.1904 r. 7 
4. Eugenio Glraldonl 10. V.1904 r. 3 
5. Gabriel Gorskl 20.I.1906 r. 44 
6. Konrad zawlłowski 5.XI.1907 r. 3 
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7. Wiktor Grąbczewski 
8. . . . Marini 
9. Georges Bakłanow 

10. Riccardo Stracciari 
11. D. V. Borghese 
12. Wacław Brzeziński 
13. Konstanty Krugłowski 
14. Franciszek Pałewlcz 
15. Tadeusz Orda 
16. Franciszek Freszel 
17. Adam Didur 
18. Zygmunt Zaleski 
19. Benvenuto Franci 
20. Carlo Galeffi 
21. Aleksander Karpacki 
22. Carmelo Maugeri 
23. . . . Jureniew 
24. August Witniewski 
25. Eugeniusz Mossakowski 
26. Zenon Dolnicki 
27. . . . Franceschi 
28. Roman Wraga 
29. . . . Fromicki 
30. . . . Bałaban 

31. Mario Basiola 
32. Edward Płoński 
33. Jerzy Czaplicki 
34. . . . Dubrowski 
35. Albin Fechner 
36. Jerzy Kulesza 
37. Kazimierz Czekotowskl 
38. Leopold Nowosad 
39. Nikola Cvejlc 
40. Jonas Stasiunas 
41. Andrzej Hiolskl 

12.V.1908 r. 14 
15.IV.1909 r. 2 

8.III.1912 r. 3 
16.XII.1913 r. 1 raz 

15.II.1914 r. 2 razy 
13.I.1916 r. 84 
26.I.1921 r. 3 
19.I.1922 r. 1 raz 

8.III.1922 r. 4 razy 
4.IV.1922 r. 26 
17.X.1923 r. 3 
15.X.1923 r . 5 

11. VI.1924 r. 2 
10.III.1925 r. 1 raz 
21. VI.1926 r. 4 
11.V.1926 r. 2 razy 

23.IV.1927 r. 1 raz 
26.V.1927 r. 6 razy 

17.III.1928 r. 34 
23.IV.H29 r. 9 

29.XU.1229 r. 1 raz 
21.IX.1932 r. 4 razy 
23.II.1934 r. 1 raz 

29.IV.1934 r. 2 razy 
18.VI.1935 r. 1 raz 

5.U.1936 r . 
2.IV.1937 r. 
l.III.1939 r. 2 razy 

19.XII.1953 r. 51 
21.XII.1953 r. 62 

25.I.1954 r. 20 
2.III.1954 r. 8 

l.II.1957 r. 1 raz 
27. VI.1957 r. 
15.IX.1957 r. 10 razy 

Tosca w Operze Warszawskiej w roku 1953. 
Scena z aktu I: Bernard La dysz (Angelottl) 
i Ryszard Małożews· I (Cavaradossl). Andrzej Hiolski w roli Scarpll (1957) 

I 

' 

I 
,1 

Tosca w Operze Warszawskiej w roku 1953. Scena z aktu II. Od prawej: Alina Lewan
dowska (Tosca), Jerzy Kulesza (Scarpia), Józef Wojtan (Spoletta). 

-------- -- --
42. Czesław Kozak 
43. Mlhal Arnautu 
44. Robert Młynarski 
45. Jerzy Artysz 

12.III.1958 r. 

3. VII.1958 r. 
22.XI.1959 r. 

16.X.1960 r. 

1 r:--, 
1 „ 
5 razy 

raz 

Wielu z wymienionych śpiewaków kreując Pucci
niowskich bohaterów przeszło do historii opery, o wie
lu świat już zapomniał, lecz wszyscy zasługują na 
uznanie za podjęcie ogromnego trudu związanego 
z wykonaniem tych partii. 

*) w.g. - występ gościnny 

••) Data pierwszego występu. 

Józef Grubowski 
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Ty, coś pątnikiem zaszedł na ten brzeg zbawiony, 
Od marmurów swych biały, od wód wielkich siny, 
Z którejkolwiek, wędrowcze, przychodzisz krainy, 
Stań i obróć źrenice w cztery świata strony. 

I czołem uniżonym bij cztery pokłony 
I pieśni swoich korne złóż tutaj daniny: 
Morze, słońce, ogromne duchy i ruiny 
Mają tu nieśmiertelne i królewskie trony. 

Zaś rozwiośnionej na sercu majową pogodą 
I myślom uczyń skrzydła i duszę miej młodą 
I wiń na skronie z mirtu i róży korony„. 

I otocz się błękitnym zadumy obłokiem 
I idź oczarowany, zgubionym w snach krokiem, 
A na lutni co słodsze i czystsze bierz tony. 

MARIA KONOPNICKA - „sonety wtoskte',' 
(Z cyklu wierszy „Itatta", Tom V „Pism wybranych" 

pod redakcjq St. R. Dobrowolskiego, K. l W . . 1951) 

Demokracja wleczona do świątyni poświęconej ułomnościom I po
myłkom. Satyra współczesna, 1799 („Stampa popolar! ltallane", 
Milano 1964) 

I WE WŁOSZECH CZASÓW OSWIECENIA 
I POCZĄTKÓW RISORGIMENTA 

Przełom XVIII i XIX wieku, kiedy to rozgrywają 
się w Rzymie tragiczne losy Florii Toski, jest waż
nym okresem historycznym w dziejach Włoch. Prze
żywały one wówczas doniosłe zmiany wewnętrzne 
oraz stały się przedmiotem walki i rywalizacji naj
większych potęg ówczesnej Europy. 
Włochy nie stanowiły jednolitego państwa, były kon

glomeratem różnych państw i państewek, których ry
walizację wygrywały mocarstwa ościenne, głównie 
Francja i Austria, dla utrzymania swoich wpływów 
na całym terytorium Półwyspu Apenińskiego. Część 
północno-wschodnich Włoch z Mediolanem należała 
do Austrii, z jej posiadłościami graniczyła Republika 
Wenecka. Królestwo Piemontu oraz Księsnva Modeny, 
Parmy, Toskanii i Republika Genueńska rozpościera
ły się na pozostałych terenach Włoch północnych 
i częściowo środkowych. Największym jednak pań
stwem Włoch środkowych, sięgających też daleko 
ku północy, było państwo kościelne z Rzymem jako 
stolicą. Wreszcie południe Włoch oraz wyspa Sycylia 
stanowiły obszar Królestwa Neapolitańskiego. 

Rozbicie polityczne Włoch było dla większości dy
plomatów konserwatywnych sprawą przesądzoną na 
zawsze. Wyraził to plastycznie naczelny kapelmistrz 
reakcji europejskiej, kanclerz austriacki Metternich, 
mówiąc: Włochy są tylko pojęciem geograficznym. 
Podobnie czuli i w podobnym duchu działali królo
wie i książęta oraz wspierająca ich arystokracja wło
ska. Racja bytu tych ludzi nakazywała im być herol
dami konserwatyzmu i wstecznictwa. Wbrew marze-
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niom i interesom tych grup społecznych w wieku 
XVIII rodzi się na Półwyspie Apenińskim wielka 
idea - jedności Wioch - na gruncie włoskim zwana 
Risorgimento, a bojownikami jej staną się wszyscy 
najlepsi i najwartościowsi synowie Italii. 

Tak przedstawiała się sytuacja we Włoszech, gdy 
w roku 1789 wybuchła wielka rewolucja francuska. 
Idee rewolucji przenikały do Wioch, a łącząc się z 
ideałami Risorgimenta, nadawały hasłom narodowego 
zjednoczenia barwę haseł społecznych. Deklarac1a 
Praw Człowieka i Obywatela przemawiała do wyob
raźni włoskiego mieszczaństwa, a bardziej radykalne 
demokratyczne idee jakobinów francuskich znalazły 
swój oddźwięk wsród włoskiego drobnomieszczaństwa 
i radykalnych odłamów intelektualistów. We Włoszech 
potężnieje ferment umysłowy i polityczny. Zaczynają 
się mnożyć tajne organizacje, wymierzone w stare, fe
udalne jeszcze, stosunki społeczne i polityczne; orga
nizacje zwalczające nonsens podziału na male pań
stewka jednolitego kraju od Alp po Sycylię. 

Tymczasem szybko postępująca lawina wydarzeń, 
a w szczególności ścięcie króla Francji Ludwika XVI 
powodują, że większość królów i książąt włoskich 
znalazła się w stanie wojny z Francją. W tej ojczyźnie 
europejskiej rewolucji zachodzą stale wstrząsy wew
nętrzne, w wyniku których władzę obejmuje w roku 
1795 Dyrektoriat, rząd utworzony przez bogatą bur
żuazję, która chciała utrwalić te tylko zdobycze re
wolucji, które na jej początku postulowało mie5zczań
stwo, odrzucając ideologię jakobińską jako zbyt ra
dykalną, zbyt demokratyczną. W 1796 roku władzę 
nad armiami francuskimi, walczącymi na froncie 
włoskim, oddal Dyrektoriat generałowi Napoleonowi 
Bonaparte. I nagle piorunujące zwycięstwa! Armie 
Austriaków i ich sojuszników odrzucone, rozbite, star
te! Wydarzenia toczą się błyskawicznie. Bonaparte 
jest już w Mediolanie, gromadzi wokół siebie ludzi 
włoskiego ·Risorgimenta, tworzy siostrzane Republiki, 
pędzi książąt, opiera się w tworzonych państewkach 
włoskich na liberalnej szlachcie i mieszczaństwie, 
z tych grup społecznych tworzy nowy rząd na wyz
wolonych od Austriaków terenach północy. Z jego 
kwatery rozbrzmiewają hasła wolności dla Włoch, tu 
staje przed nim powstaniec polski z roku 1794, jeden 
z najlepszych żołnierzy Tadeusza Kościuszki, generał 
Jan Henryk Dąbrowski, aby uzyskać zgodę na utwo
rzenie we Włoszech legionów polskich, które mają 
walczyć u boku Republiki Francuskiej z rozbiorcą 
austriackim i powrócić zwycięsko do kraju ujarzmio
nego, podzielonego, zdławionego. 
Jednakże nie tylko Polakom, ale i patriotom włos

kim dalsze posunięcia Francji sprawiły zawód. Bona
parte pragnął utrzymać Wiochy w zależności od Fran
cji, nie likwidując jednak zasadniczo dotychczasowych 
stosunków politycznych. Chciał zawrzeć kompromiso
wy pokój z Austriakami i zdołał do te.go doprowadzić 
17 października 1797 roku w Campo Formio. Najważ
niejszą zmianą było utworzenie Republiki Cisalpiń
skiej, która mimo swej zależności od Francji była 
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Satyra na Francuzów I jakobinów, 1796 („Stampa popolar! Ita
llane", MUano 196ł) 

powszechnie uważana za zalążek Zjednoczonych 
Wioch. Tak opiewała Cisalpinę współczesna poezja, 
tak opisywała jej zadania współczesna prasa. Stara, 
zgangrenowana Wenecja przestała !istnieć. Większą 

część jej terytorium, niestety, zagarnęli Austriacy, a 
tylko mniejsza weszła w skład Cisalpiny. Papież za
warł pośpiesznie pokój tracąc północną część państwa 
kościelneji(o. 

Jednakże nad Rzymem zawisły groźniejsze jeszcze 
chmury. Niechęć do konserwatywnych rządów papieży 
wyrażała się w stałych demonstracjach ludu rzym
skiego, a w kolach mieszczaństwa i intelektualistów 
dojrzewał spisek skierowany przeciwko władzy świec
kiej papieża. Kiedy podczas tych manifestacji został 
zabity jeden z oficerów francuskich, poczytano to za 
prowokację papieską. Wojska francuskie i legiony 
polskie wkroczyły do Rzymu 15 lutego 1798, ustana
wiając tu Republikę Rzymską, na czele której stanęli 
konsulowie. Papież Pius VI internowany, a w końcu 
wywieziony do Francji, zmarł na wygnaniu w marcu 
1799 roku. 

Gdy minęły chwile pierwszego upojenia, sytuacja w 
Republice Rzymskiej stawała się coraz cięższa. Wpły
wała na to trudna sytuacja gospodarcza, rekwizycje 
wojska, wreszcie pospolita grabież, której często pa
tronowali niesolidni oficerowie francuscy z dobrym 
dowódcą, ale bezlitosnym grabieżcą, generałem An
drzejem Masseną na czele. Stąd agitacja kleru i ary
stokracji łatwo trafiała do przekonania chłopom, któ
rzy tu i ówdzie chwytali za broń kierując ją przeciw
ko Francuzom. Sytuacja była więc bardzo skompliko
wana. Nad dziełem Bonapartego we Włoszech miały 
się niebawem zgromadzić ciężkie chmury, tym bar
dziej że on sam na czele licznej armii wyprawił się 
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w marcu 1798 roku do Egiptu na wyprawę kolonial
ną, skierowaną bezpośrednio przeciw Turcji, a pośred
nio wymierzoną w Anglię. Republika Rzymska miala 
być też terenem pierwszego ataku na Włochy napo
leońskie, w którym uczestniczyć mialy przede wszyst
kim Austria, pragnąca zetrzeć dotychczasowe klęski, 

oraz Rosja, rozjuszona wzrostem wpływów francu
skich we wschodnim basenie morza Sródziemnego. 

Pierwszy cios Francuzom miało zadać królestwo 
Neapolu, ostoja najgorszej reakcji we Włoszech. Pań
stwo to od początku patrzyło z nieukrywanym niepo
kojem na powstanie Republiki Rzymskiej, a także 

mialo ochotę zagrabić część terytorium byłego pań

stwa kościelnego. Król Ferdynand IV, działając pod 
wpływem swej okrutnej i bezwzględnej żony Marii 
Karoliny, siostry ściętej królowej Francji Marii Anto
niny, rozpoczął działania wojenne 23 listopada 1798 
roku. Większa część wojsk francuskich po dwóch 
dniach opuściła Rzym, gdzie rozpasany tłum podnie
cony przez agentów neapolitańskich dokonywal gra
bieży i różnych szaleństw: ścinano drzewka wolności, 
palono republikańskie emblematy, ekshumowano po
ległych oficerów polskich i francuskich i znęcając się 
nad zwłokami wrzucano je do Tybru, wyłapywano 
włoskich działaczy Republiki Rzymskiej. 

Kontruderzenie zmieniło jednak sytuację i już w 
grudniu 1798 roku Francuzi i Polacy odzyskali Rzym, 
a w styczniu następnego roku zajęli nawet Neapol, 
tworząc tu nową Republikę zwaną Partenopejską. 

Zdobyte w tej kampanii sztandary złożył Dyrektoria
towi w darze wysłany specjalnie do Paryża, wsławio
ny w tych bojach generał polski - Karol Kniaziewicz. 
Jednakże powstanie wielkiej koalicji przeciwko Fran
cji oslabilo jej sily. Neapolitańczycy wsparci przez 
Rosjan i Turków przeszli do ofensywy. W czerwcu 
1799 roku Neapol poddal się, a kapitulującym republi
kanom zapewniono bezpieczeństwo życia. Jednak po 
kapitulacji zwycięzcy złamali umowę. Ogarnął ich szal 
pastwienia się nad zwyciężonymi. Sędziwego admi
rała Caracciolo powieszono na rei jego okrętu admi
ralskiego, 9 tysięcy republikanów zamordowano 
okrutnie, zesłano 7 tysięcy, aresztowano 30 tysięcy. 

Wojska neapolitańskie i wspierające je koalicyjne za
jęły Rzym, a następnie nawet Florencję. W początkach 
1800 roku Rzym widzial już gnieżdżące się w jego 
murach oddziały neapolitańczyków. Rozpoczynają się 

aresztowania, tortury i mordy republikanów. Jest to 
okres, który został trafnie ukazany w libretcie Toski. 
Równocześnie wojska austro-rosyjskie zalaly północne 
Włochy i stanęły u granic Francji. 

Triumf koalicji jest jednak krótki. Bonaparte po
wraca z Egiptu i 9 listopada 1799 roku dokonuje za
machu stanu obejmując władzę we Francji jako kon
sul, faktycznie zaś był to początek jego absolutnych 
rządów. Gdy zaś 14 czerwca 1800 roku Bonaparte bije 
Austriaków pod Marengo, a 3 grudnia tegoż roku je
den z jego generałów, Moreau, zwycięża ich pod Ho
henlinden, następuje pokój w Luneville (9 II 1801), 
zawarty na warunkach zbliżonych do tych, które usta
lono uprzednio w Campo Formio. Dla Polaków ozna-
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czał ten pokój tragiczny koniec legionów, zesłanych 
na San Domingo do walki o odzyskanie kolonii fran
cuskich na Antylach. Dla Włochów pokój w Lune
ville oznaczal odrodzenie Republiki Cisalpińskiej, 
a także państwa kościelnego, dokąd przybył na jesie
ni 1800 roku nowy papież Pius VII, wybrany w We
necji. 

Na tym kończą się wydarzenia związane bezpośred
nio z treścią opery Pucciniego. Wspomnijmy tylko na 
zakończenie, że w wyniku dhlszych wydarzeń, mimo 
upadku Bonapartego, czasy napoleońskie stanowią 

ważny okres w dziejach włoskiego ruchu zjednocze
niowego. Włoscy republikanie szybko zapomnieli 
o błędach Napoleona, a zapamiętali, że pobił on Au
striaków i zaprowadził doniosłe reformy społeczne. 

We Włoszech zakorzeniła się silnie legenda napoleoń
ska, która dotarła do warstw ludowych. Trafnie od
malował te nastroje znakomity pisarz Joseph Conrad 
w swojej ostatniej książce Oczekiwanie, którą pisał 

jeszcze w przeddzień śmierci. Oto bohater powieści, 

młody Anglik, widząc gorącą miłość Włochów do ze
słanego po pierwszej abdykacji na Elbę cesarza, zapy
tuje prGStego Włocha, jakie są źródła tego uczucia, co 
Napoleon im, Włochom, właściwie dal? W odpo'fiedzi 
słyszy: Ideę. Conrad uchwycił istotę zagadnienia. Na
poleon wpoił we Włochów przekonanie, że Risorgi
mento jest nieśmiertelną ideą, która zwycięży. Istot
nie zwyciężyła, i to tak. gruntownie, że dzieło zjedno
czenia Włoch potoczyło się ponad głową nowego cesa
rza Francji i wbrew kalkulacjom tego spadkobiercy 
napoleońskiej tradycji i napoleońskiego nazwiska. 
Dramat Sardou Tosca, stanowiący podstawę libretta 
opery Pucciniego, służy tak właśnie pojętej idei, jest 
hołdem złożonym włoskiemu Risorgimento. 

Andrzej Zahorski 

Demokracja na linie. Współczesna satyra wioska obrazująca kon
flikt starego porządku z nowym, 1799 (,Stampa popolar! Itallane", 
Mllano 1964) 



DO ITALII 

Ojczyzno moja! Widzę mury, luki, 
Widzę kolumny, pos",gi i wieże 
Samotne dziadów naszych, 
Lecz próżno szukam, gdzie laur i pancerze, 
Co ich stroiły. Dzisiaj rozstrojoną 
Z lauru skroń nosisz i odkryte łono. 
Ha! Jakiż widok krwawy! 
Ile łez, potu!. .. Tak-że, piękna pani, 
Tak-że cię widzę? W niebo ręce wznoszę, 
Ziemi pytając proszę: 
Kto ją ku temu przywiódł? I to boli, 
Że łańcuchami ma skute ramiona ... 
Tak bez zasłony, z włosy rozdartemi, 
W mdłym opuszczeniu usiadła na ziemi, 
Sktoniła na kolana 
Twarz !\Wą i płacze ... 
Płacz, bo masz czego, Italio, przez losy 
Na zwycięstwa wskazana, 
Czyli cię pieszczą, czy zadają ciosy. 



Choćby twe oczy były dwie krynice 
żywe, nie mógłby płacz twój 
Wyrównać nędzy twej i pohańbieniu; 
Ty, pani, wzięta dziś na niewolnicę! 
Kto cię wspomni? Kto ważąc 
Dawną twą wielkość, nie rzecze w zdumieniu: 
Wszak była wielką, przecz nią być przestała? 
Przez cóż-że, przez co?„. Gdzie twa dawna chwała, 
I moc prastara, i hardość, i bronie? 
Gdzie wróg, co miecz ci strzaskał, 
Albo kto-ć zdrajcą był? Gdzie kunszt orężny, 
Gdzie taki gwałt potężny, 
Co z szat twe barki, z wieńca odarł skronie? 
Jak upadłaś i kiedy 
Z takiej wyżyny w tak głęboką nicość? 
Nikt-że nie pomści cię, nikt nie osłoni 
Spośród twych dzieci?„. Hej! Broni tu, broni! 
Sam ja bój stoczę„sam nadstawię ciała. 
Dajcie niebiosa, proszę, by krew moja 
Zniczem dla piersi italskich się stała. 

GIACOMO LEOPARDI (1798-1837) 
Prze!oży! Edward Porębowtcz 

~ __ .s. 



15-go maja r. 1796 general Bonaparte wszedł do 
Medioląnu, na czele młodej armii, która świeżo prze
była most Lodi i pokazała światu, że, po tylu wie
kach, Cezar i Aleksander zyskali następcę. 

Cudy odwagi i geniuszu, których świadkami były 
Włochy, rozbudziły w ciągu kilku miesięcy uśpiony 
lud„. Cóż za przeskok od tego leniwego życia do gwał
townych wzruszeń, jakie dało niespodziane przybycie 
armii francuskiej !„. 

Ci nędzarze Francuzi wnieśli z sobą do Lombardii 
tyle szczęścia i radości życia, że jedynie księża i paru 
magnatów odczuli ciężar sześciomilionowej kontrybu
cji, po której niebawem przyszły inne. żołnierze fran
cuscy śmiali się i śpiewali caly dzień; żaden z nich 
nie mial dwudziestu pięciu lat, wódz ich zaś, który 
miał lat dwadzieścia siedem, uchodził za najstarszego 
w armii. Ta wesołość, młodość, beztroska były jakby 
ucieszną odpowiedzią na wściekle nawoływania mni
chów, którzy. od pół iroku głosili z ambony, że Fran
cuzi to są potwory, obowiązane, pod karą śmierci, pa
lić wszystko i ścinać głowę każdemu, kto się nawinie: 
w tym celu każdy pułk kroczy z gilotyną na czele„. 

Ten okres nieopisanego szczęścia i upojenia trwał 
ledwie dwa lata; szaleństwo było tak powszechne, że 
niepodobna byłoby mi dać pojęcie o nim inaczej, niż 
za pomocą tej głębokiej historycznej refleksji: lud ten 
nudził się od dwustu lat. 

(.„) Po tych dwóch latach szczqścia i szalu, Dyrek
toriat paryski, jak władca pewny swego panowania, 
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okazał śmiertelną nienawiść do wszystkiego„ co nie 
było miernotą. Nieudolni generałowie, których wysy
łal do armii włoskiej, przegrali szereg bitew na tych 
samych równinach werońskich, które, dwa lata 
wprzód, były świadkiem cudów Arcole i Lonato. Au
striacy zbliżyli się do Mediolanu.„ 

Wówczas zaczęła się epoka reakcji i powrotu do 
dawnych pojęć, którą Mediolańczycy nazywają i tre
dici mesi (trzynaście miesięcy), ponieważ, w is'eocie, na 
ich szczęście, powrót ten do głupoty trwał tylko trzy
naście miesięcy, do Marengo. Wszystko, co było stare, 
nabożne, markotne, zjawiło się znów u steru i objęło 
rządy: niebawem ludzie, którzy pozostali wierni „ucz
ciwym zasadom'', otrąbili po kraju, że Napoleona po
wiesili w Egipcie Mamelucy, jak na to z tylu tytułów 
zasługi wal. 
Między tymi, którzy zaszyli się w swoich zamkach, 

a teraz wrócili dyszący zemstą, margrabia del Dongo 
wyróżnial się swą zajadłością: zacietrzewienie to wy
sunęło go na czoło stronnictwa. Ci panowie, bardzo 
zacni ludzie, kiedy się nie bali, ale drżący wciąż ze 
strachu, zdołali opętać austriackiego generala. Poczci
wina dał w siebie wmówić, że surowość jest wysoką 
polityczną mądrością i kazał uwięzić pięćdziesięciu 
patriotów: byli to najtężsi ludzie ówczesnych Włoch. 

Niebawem wywieziono ich do Cattaro i wtrącono 
do podziemnych grot, gdzie wilgoć, a zwłaszcza brak 
chleba, uporaly się rychło z łajdakami !„. 

Nagle ów generał Bonaparte, o którym wszyscy do
brze urodzeni ludzie sądzili, że wisi od dawna, ze
szedł z góry św. Bernarda. Wszedł do Mediolanu: 
chwila ta jest czymś jedynym w historii: wyobraźcie 
sobie lud oszalały miłością! W kilka dni potem Napo
leon wygral bitwę pod Marengo. Reszty nie trzeba 
mówić. Upojenie Mediolańczyków doszło szczytu; ale 
tym razem kojarzyło się z myślą o zemście: nauczono 
ten dobry lud nienawiści. Niebawem sprowadzono 
garstkę owych patriotów, którzy zdołali przetrwać po
byt w grotach Cattaro; powrót ich był narodowym 
świętem. Ich blade twarze, wielkie zdziwione oczy, 
wychudłe członki, stanowiły kontrast z buchającą ze 
wszystkich stron radością. Przybycie ich było sygna
łem odjazdu dla najbardziej skompromitowanych ro
dzin. Margrabia del Dongo uciekł jeden z pierwszych 
do zamku w Grianta. Naczelnicy wielkich rodów dy
szeli nienawiścią i strachem„. 

STENDHAL 

„Pustelnia Parmeńska" 
(Fragmenty rozdziału pierwszego) 
Przełożył Tadeusz żeleński (8011) 
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AKT I. 

Do rzymslciego kościoła św. Andrzeja della Valle 
wpada więzień zbiegły z Zamku św. Anioła. To 
Cesare Angelotti, były konsul Rzeczypospolitej, uwię
ziony i skauiny na śmierć za udział w spisku prze
ciwko tyranii rządzącej krajem. W tym właśnie ko
ściele jego siostra, hrabina Attavanti, pozostawiła 
klucz od "bocznej kaplicy oraz przebranie mające do
pomóc Angellotiemu w ucieczce. Mnich-zakrystian 
słyszy wprawdzie krokii i szmery w pustym kościele, 
ale jest przekonany, że to wszedł malarz Mario Cava
radossi, który maluje tu obraz Marii Magdaleny. Po 
chwili pojawia się Cavaradossi. Serce młodego artysty 
wypełnia radość tworzenia i radość szczęśliwej miło
ści do słynnej śpiewaczki Florii Toski. (Aria Recondita 
armonia). W artyście malującym obraz Marii Magda
leny z radością poznaje Angelotti swego przy
jaciela; ufając, że z jego pomocą Angelotti zdoła ujść 
prześladowcom, Mario nie waha się - oddaje zbiego
wi swój koszyk z żywnością i obiecuje dopomóc mu 
w ucieczce. W tym właśnie momencie przybywa do 
kościoła ukochana Cavaradossiego, Tosca. Zamknięte 
drzwi od kaplicy i dobiegające spoza nich glosy budzą 
w jej sercu podejrzenia, że Mario ją 2idradza. Malarz 
jednak czułymi słowami uspokaja kochankę (duet Ah! 
que gli occhi) i aby nie wyjawiać przed nią tajemnicy 
zbiegłego więźnia, pod pozorem pilnej pracy wypra
wia ją z kościoła. 
Odgłos armatniego strzału zwiastuje, że w Zamku 

św. Anioła spostrzeżono już ucieczkę Angelottiego. 
Nie ma czasu do stracenia - Cavaradossi postanawia 
ukryć przyjaciela w swojej willi za miastem. Oby
dwaj bocznym wyjściem wymykają się z kościoła. Tuż 
po ich wyjściu pojawia się zakrystian z wieścią, że 
zagrażająca staremu porządkowi rzeczy rewolucyjna 
armia Napoleona została pokonana przez Austriaków 
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pod Marengo i w związku z tym odbędzie się nieba
wem uroczyste nabożeństwo dziękczynne. 

W pościgu za zbiegłym więźniem do kościoła przy
bywa groźny prefekt rzymskiej policji, baron Scarpia. 
Znajduje pusty koszyk z żywnością, otwarte boczne 
wejście do kaplicy, a ponadto wachlarz z herbami 
rzymskiej arystokratki - hrabiny Attavanti, porzuco
ny widocznie w pośpiechu. Dostrzega także dziwne 
podobieństwo rozpoczętego obrazu Marii Magdaleny 
do postaci hrabiny. Wskazując te szczegóły Tosce, któ
ra tymczasem ponownie pojawiła się w kościele, Scar
pia sądzi, że w ten sposób obudzi jej zazdrość. 
Nie zawodzi się w swych przewidywaniach: śpie
waczka nie wie, że hrabina Attavanti . jest siostrą 
zbiegłego Angelotticgo i że to ona właśnie ułatwiła 
mu ucieczkę; nie wie też, że Mario nadal swej świętej 
rysy damy odwiedzającej codziennie kościół, nie zna
jąc nawet jej nazwiska. W porywie zazdrości i obra
żonej dumy śpieszy do mieszkania malarza - nie 
przeczuwa, że tuż za nią podążają zbiry Scarpii. 
Prefekt policji nie posiada się z radości. Oto los dal 
mu w ręce broń, dzięki której być może uda mu się 
odnieść aż dwa zwycięstwa: pochwycić więźnia i... 
zdobyć Toskę, o której względy od dawna bezskutecz
nie zabiegał. Rozpoczyna się uroczyste nabożeństwo. 
Kościół napełnia się tłumem wiernych, a na tle ich 
śpiewu Scarpia w dalszym ciągu snuje swe okrutne 
plany (monolog Tre sbirri una carozza). 

AKT II. 

W swym mieszkaniu w Pałacu Farnese zasiada 
Scarpia do wieczerzy. Z dalszych sal dobiegają dźwię
ki gawota; to królowa wydaje uroczyste przyjęcie, 
które Tosca uświetnić ma .swym śpiewem. Agent poli
cyjny Spoletta. donosi, że nie udało się odnaleźć zbie
ga w willi Cavaradossiego, lecz za to aresztowano sa
mego malarza. Podczas wstępnego przesłuchania Ma
rio energicznie zaprzecza, jakoby wiedział coś o miej
scu ukrycia Angelottiego. Scarpia każe zatem poddać 
go torturom w obecności zawezwanej uprzednio Toski 
i doprowadza do tego, że nieszczęśliwa kobieta, sły
sząc jęki męczonego kochanka, zdradza kryjówkę 

zbiegłego więźnia. Tortury przerwano, jednak Mario, 
słysząc. że Tosca wydala tajemnicę Angelottiego, z po
gardą odtrąca ją od siebie. żandarm Sciarrone wbiega 
z wieścią, że poprzednie informacje były fałszywe: to 
właśnie Napoleon rozgromił Austriaków. Słysząc to 
Cavaradossi, mimo że z trudem może utrzymać się na 
nogach po przebytych cierpieniach, zry\va się i into
nuje płomienny hymn na cześć wolności - tym sa
mym wydaje na siebie wyrok śmierci. Teraz rozpo
czyna się między Scarpią a Toską targ o jego życie. 
Spiewaczka gotowa jest zaplacić każdą sumę - nie 
tego żąda jednak Scarpia. W zamian za uwolnienie 
malarza, Tosca musi być calkowicie uległa jego żąda
niom. 
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Za oknem słychać werble plutonu egzekucyjnego. 
Zrozpaczona, nieludzko udręczona Tosca zgadza się 
wreszcie na wszystkie warunki, byle ratować ukocha
nego (aria Vissi d'arte - Żylam sztuką). Scarpia wy
jaśnia jej, że ze względu na potrzebę zachowania ta
jemnicy egzekucja musi się odbyć, odbędzie się jed
nak tylko pozornie; w obecności śpiewaczki baron wy
daje Spoletcie odpowiednie polecenie, dodając jednak 
znacząco: podobnie jak to bylo z hrabią Palmieri. 
Tosca żąda jeszcze glejtu dla dwóch osób na przekro
czenie granic Rzymu. Scarpia spełnia żądanie, kie- • 
dy jednak zbliża się do Toski, chcąc ją objąć, ta, wie
dziona rozpaczą i nienawiścią, przebija go pochWYCO
nym z zastawionego stołu nożem. Ze stygnących pal
ców Scarpii wyrywa upragniony glejt i spieszy do 
więzienia, by ratować kochanka. 

AKT lll. 

Noc blednie, z oddali dobiega tęskna pieśń pastu
szka, dźwięki dzwonów porannych zwiastują świt. Ca
varadossi zostaje wyprowadwny z celi na taras Zam
ku św. Anioła - niebawem ma nastąpić egzekucja. 
Nieszczęśliwy skazaniec błaga więziennego dozorcę 
o ostatnią laskę: pragnie napisać krótki list. Dozorca, 
przekupiony kosztownym pierścieniem, wyraża zgodę 
i PTZYil'Zeka list doręczyć. Raz jeszcze staje przed 
oczami skazańca cale piękno jego młodego, szczęśli
wego życia i składki obraz ukochanej Toski (aria E lu
cevan le stelle). Ale oto nieoczekiwanie pojawia się 
w więzieniu sama Tosca, zwiastując ukochanemu ry
chłe ocalenie. Radośnie witają teraz oboje blask ju
trzenki, jako symbol bliskiej już wolności i szczęścia. 

żartobliwie poucza Tosca kochanka, jak ma się zacho
wać w czasie falszywej egzekucji, jak upaść udając 
martwego (duet Ah! franchigia.„ O dolci mani). 

Zbliża się pluton egzekucyjny, pada salwa. Gdy 
żolnierze odchodzą, Tosca wzywa Maria, by powstał 
i uchodził wraz z nią. Niestety, Scarpia nawet po 
śmierci oszukał Toskę. Egzekucja Cavaradossiego, któ
ra według jego zapewnień miała być fałszywa, okaza
ła się... prawdziwa. Na szalejącą z bólu i rozpaczy 
śpiewaczkę rzuca się straż, odkryto bowiem zabójstwo 
Scarpii. Lecz Tosca WYil'YWa się i z murów Zamku św. 
Anioła rzuca gię w przepaść. 
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ACTE I 

Un prlsonnler QUI a reussl A s•evader du Chateau Salnt
Ange, se preclplte A bout de soutlle dans l'egllse romalne 
St. Andre della Valle. C'est Cesare Angelottl, ancien consul 
de la Republ!Que, emprlsonne et condamne A mort pour 
avolr prls part A une consplratlon contre la tyrannle Qui 
regne sur le pays. Dans cette egllse, sa soeur, la comtesse 
Attavantl, lu! avalt lalsse la clef d'une chapelle laterale 
alnsl qu'un degulsement qui devralt alder Angelottl dans 
la !ulte. Un mo!ne sacrlstaln entend des pas et des bru!ts 
dans l'egl!se vide, mais Il suppose que c'est le pe!ntre Ma
rlo Cavaradossl, qui y pelnt un tableau reprtsentant Marle 
Madeleine. Cavaradossl entre quelque temps apres. Le 

coeur du jeune artlste dćborde du bonheur de creer et de 
!a fellcite d'un amour partagl! pour la cantatrlce celebre 
Tosca. (Air Recondtta armonta). Dans l'artlste qui pelnt 
le tableau de Marle Madeleine, Angelottl reconna!t avec 
Jole son ami; Il ne doute pas qu'avec son aide il reusslra 
A echapper A ses persecuteurs. Marlo n'a pas un moment 
d'hes!tatlon - il donne A Angelottl son panier avec quel
Ques provlslons et Il !ul promet de l'alder. C'est a ce mo
ment qu•entre A l'egl!se l'amante de Cavaradossl, Florla 
Tosca. En entendant des volx dans la chapelle dont la 
porte est fermee, Tosca sup1:onne Marlo de la trahtr. Ce
pendant le pelntre la tranqull!se par des paroles ple!nes de 
tendresse (duo Alt/ que gU occh.t), et pour ne pas lu! re
ve!er le secret du prlsonnler evade, !I lu! fa!t qultter l'e 
gl!se en pre textant un trava!l urgent. 

Un coup de canon avertlt qu'au Chateau Sa!nt-Ange on 
s'est aper\;u de l'evas!on d'Angelott!. Pas de temps A perdre. 
Cavaradossl declde de cacher son ami dans sa vllla en de
hors de la ville. lis s'esQuivent tous les deux en qulttant 
l'egllse par une sortie laterale. Sit't apres leur depart, le 
sacrlstaln arrlve avec la nouvelle Que l'armee revolutlon
nalre de Napoleon, une menace pour l'ordre ancien, a tte 
valncue par !es Autrlchlens A Marengo, ce qui donne occa
slon A un service solennel d'actlon de grAces. 
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On entend du dehors le roulement de tambour du pe
loton d'executlon, Tosca eperdue et torturee, consent enfln 
a toutes !es condltlons degrandantes pour sauver la v ie de 

Le terrible pretet de pollce de Rome, baron Scarpla, ar
rlve a l'egllse en poursulte du prlsonnler evade. Il aper\;olt 
le panier A provisions vide, l'entree ouverte de la chapelle, 
et en outre, la ressemblance etonnante du tableau com
mence de Marle Madeleine avec une dame de l'arlstocratle 
romatne, la comtesse Attavantl. Il trouve aussl un eventa!l 
aux armes de la comtesse, abandonne sans doute A la hate. 
En attlrant l'attention de Tosca sur ces detalls, car elle est 
revenue entre temps, Scarpia espere eveiller sa jalousie. Il 
ne s'est pas trompe dans ses calculs: la cantatrlce ne salt 
pas Que la comtesse Attavantl est une soeur du fug!tlf 
Qu'elle a d'a!lleurs aide dans son evasion, elle ne salt pas 
non plus que Mario a donne A sa salnte les tralts d'une 
dame vlsltant chaque jour cette egl!se, et dont Il ne con
nalt mćme pas le nom. Dans un mouvement de jalousle et 
de flerte outragee, elle court A la maison du pelntre sans 
se douter, Qu'elle est su!vle de pres par les sb!rres de 
Scarpla. Le prćfet de pol!ce ne se sent pas de jole. Le de
st!n lul a l!vre des armes par lesquelles Il arr!vera peut
ćtre A rem porter deux vlcto!res A la fo!s: a salsrl le pr!
sonn!er evade et a.„ conquerlr la faveur de Tosca QU'll 
s'est efforce d'obtenlr depuls longtemps, mais en valn. Le 
service commence. La foule des f!deles rempl!t l'ćgl!se et 
sur le fond de leur chant, Scarpla poursult ses plans cruels 
(monologue Tre abtrrl, una c11rozz11). 

ACTE Il 

Dans ses appartements du Palals Farnese, Scarpla se pre
pare A souper. Les sons d'une gavotte arrlvent des salles 
elolgnees - c'est la relne qui donne une recepllon de gala 
Que la Tosca devra lllustrer de son chant. L'agent de pol!ce 
Spoletta lnforme Scarpla Qu'll a ete lmposslble de trouver 
le fugltlf a la vllla de Cavaradossl, et que l'on s'est con
tentć d'arrćter le pelntre lut-meme. Au cours de l'lnterro
gatolre prel!mlnalre, Marlo nie energlquement savoir QUOl 
Que ce solt sur la cachette d' Angelottl, aussl Scarpla le 
falt-11 soumettre a la torture en prl;sence de Tosca, Qu'll 
a falt appeler, et Il arr!ve a falre parler la malheureuse 
qui, en entendant les gemissements de son amant torture, 
trahlt la cachette du prisonnler evade. On lnterrompt les 
tortures, mais Marlo en apprenant Que Tosca a l!vre le fu
gltlf, la repousse avec meprls. Le gendarme Sclarrone 
entre en courant, porteur de la nouvelle Que les premleres 
lnformatlons etalent fausses et Que c'est Napoleon, au con
tralre, qui avalt mis !es Autrlchlens en d eroute. En l'en
dendant, quolque a pełne capable de se tenlr sur ses pleds 
apres !es souffrances subles, Cavaradossl se leve d'un bond 
et entonne un hymne passtonne a la glolre de la llberte -
par la meme li s!gne son arret de mort. La vie de l'artlste 
devlent ma!ntenant un objet de marchandage entre Scarp!a 
et Tosca. La cantatr!ce est prete A payer n•tmporte quelle 
somme, mais ce n 'est pas lA le but Que se propose Scarpla. 
Pour mettre le pelntre en llberte Il exlge la complalsance 
entlere de Tosca a son egard. 
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l'homme aime (Air Visst d'arte). Scarpla lu! explique 
qu'afln de garder le secret, l'execution dolt avolr lleu, mais 
ce sera une executlon fictlve; en presence de la cantatrlce, 
le baron donne les instructlons necessaires A Spoletta en 
ajoutant d'un air entendu: „comme Jl en a ete du comte 
Palmier!". Tosca exige encore un sauf-conduit pour deux 
personnes avec autorisatlon de quitter les frontieres de 
Rome. Scarpia s'execute volontler, mais lorsqu'Jl s'approche 
de Tosca pour la prendre dans ses bras, dans un acces de 
desespolr et de halne elle le poginarde avec un couteau 
qu'elle a saisi sur la table du souper. Eile arrache le sauf
condult des doigts dejA engourdls de Scarpla et court A Ja 
prlson pour attendre la mlse en llberte de son amnt. 

ACTE Ili 

Peu A peu la nuit s'eclalre, la chanson melancollque d'un 
petit piitre arrlve de loln, le son des cloches matlnales an
nonce l'aube naissante. Cavaradossi est conduit de sa cel
lule dans la cour du Chiiteau Saint-Ange - le moment de 
son execution approche. Le condamne supplie le gardlen de 
la prison de lu! accorder une derniere faveur: il voudrait 
ćcrire une lettre d'adieu. Le gardien touche donne sa per
mission et il promet de faire parvenir la lettre au destina
taire. Toute la beaute de sa vie jeune et heureuse, et la 
douce image de la Tosca bien-almee revlvent dans la mt 
molre du condamne (Air E tucevan te steUe). Mais voici 
que Tosca elle-meme apparait dans la prison apportant 
A l'homme aime la promesse de la delivrance prochaine. Il~ 

saluent joyeusement tous !es deux la lueur de l'aub~. sym
bole de la llberte si proche et de bonheur. Tosca en plal
santant, instruit son amant comment Jl devra se tenir au 
cours de l'execution feinte, tomber et jouer l'homme mort 
(duo Ah! franchtgta ..• O dotct mant). 

Le peloton d'execution arrive. Nous entendons la salve. 
Lorsque les soldats sont partls, Tosca appelle Marlo, elle 
lui dit de se lever et de la suJvre. Helas, Scarpia meme 
mort a trompe Tosca. L'executlon qui avait du etre feinte, 
etait veritable. Les gardiens s'efforcent de se saisir de la 
malhereuse, folle de douleur et de desespoir, car on vient 
de decouvrir le meurtre de Scarpia, mais elle s•arrache de 
leurs mains pour se preclpiter du haut des murs du Cha
teau Salnt-Ange en se donnant la mort. 
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Cyta,} .:aczerpnięto z ksiązk 
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KRONIKA TEATRU WIELKIEGO W WARSZAWIE 
SEZON 1969/70 

(Nr 9) 

1969 
20 czerwca 
W światowej prapremierze opery K. Pendereckiego Diably z Loudun wystą
pili na scenie Opery Hamburskiej: Andrzej Hiolski (w partii Urbana Gran
dier) i Bernard Ladysz (w partii Ojca Bam~). 
27 czerwca 
Jan Krenz dyrygowal w Hamburgu koncertem zamykającym Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Współczesnej (IGMN). Program koncertu obejmowal utwory 
Góreckiego, Shimoyamy, Nordheima, Tavenera i Englerta. 
29 czerwca - 4 sierpnia 
Wiesław Ochman występował gościnnie na scenie Opery w Glyndebourne 
śpiewając partię Don Ottavia w siedemnastu spektaklach Don Juana Mozarta. 

30 czerwca 
Barbara Nieman, Krystyna Szostek-Radkowa i Zdzisław Nikodem wystąpili 
na koncercie w Muzeum Narodowym, biorąc udział w estradowym wykona
niu opery Elsnera Król Lokietek. Koncert odbył się z okazji dwusetnej roczni
cy urodzin kompozytora. 
19 lipca 
W teatrze na Wyspie w Lazienkach w operetce Raphaela Parnassus Reformo
wany, czyli Apollo prawodawca wystąpili soliści baletu TW: Feliks Malinow
ski, Zygmunt Sidlo, Wacław Gaworczyk, Roman Kerson. Choreografię opra
cował Zbigniew Kiliński. Nagrane na taśmę partie wokalne wykonali: Jerzy 
Artysz, Kazimierz Dłuha, Zdzisław Nikodem i Lesław Pawluk. 

Na koncercie dla pracowników Huty Warszawa, który odbył się w sali Ope
retki Warszawskiej, wystąpili w czynie społecznym soliści TW: Anna Male
wicz-Madey, Agnieszka Kossakowska, Krystyna Szostek-Radkowa, Wacław 

Domieniecki. 
20 lipca 
Delegacja Komitetu Kobiet Radzieckich z Walentyną Tiereszkową na czele 
obecna była na przedstawieniu opery G. Pucciniego Madame Butterfl11. Goś
ciom radzieckim towarzyszyła min. Eugenia Krassowska. 
21, 22 lipca 
Z okazji 25-lecia PRL odbyły się dwa koncerty w wykonaniu artystów Teatru 
Wielkiego. Na koncercie w Urzędzie Rady Ministrów (21 VII) Anna Malewicz
Madey, Bogdan Paprocki i Bernard Ladysz wykonali arie z oper St. Mo
niuszki Halka i Hrabina. Następnego dnia (22 VII) w ogrodach Prezydium 
Rady Ministrów Hanna Lisowska, Anna Malewicz-Madey, Jan Góralski, An
drzej Hiolski, Bernard Ladysz, Bogdan Paprocki, Edward Pawlak i Lesław 

Pawluk z towarzyszeniem Orkiestry TW pod dyrekcją Jana Krenza i Mieczy
sława Mierzejewskiego oraz chóru i baletu TW wykonali fragmenty oper 
S. Moniuszki Halka i Hrabina. Soliści oraz zespól baletowy TW zaprezentowa
li suitę z baletu L. Różyckiego Pan Twardowski. 
W obu koncertach wzięli udział: Maria Krzyszkowska - primabalerina TW 
i Gerard Wilk (taniec Zefir i Flora z opery Hrabina) oraz Barbara Olkusznik 
i Stanisław Szymański - pierwszy tancerz TW (adagio z baletu Kopciuszek 
S. Prokofjewa). 
25 lipca 
Minister kultury i sztuki Iranu Mehrdach Pahlbod wraz z towarzyszącym mu 
ministrem kultury i sztuki PRL Lucjanem Motyką obecni byli na przedstawie
niu opery Ch. Gounoda Faust. 
7 sierpnia - 1 września 
Orkiestra Kameralna warszawskiej PWSM pod dyrekcją Antoniego Wicherka 
oraz solistka Hanna Lisowska wystąpili w Bayreuth (NRF) podczas Między-



narodowego Spotkania Młodzieży Muzycznej (była to impreza towarzysząca 
Festiwalowi Wagnerowskiemu). Zespół dał siedem koncertów, na których wy
konał m. in. Iluminacje B. Brittena, Stabat Mater G. Pergolesiego, Muzykę na 
sopran i orkiestrę T. Paciorkiewicza (prawykonanie). Zespół PWSM wystąpił 
również na koncercie w Telewizji Polskiej (23 X) wykonując fragmenty utwo
rów prezentowanych podczas Festiwalu. 
14 sierpnia 
W telewizyjnym koncercie z cyklu Wybitni polscy artyści-wykonawcy wystą
pili soliści TW: Krystyna Szostek-Radkowa (śpiew), Stanisław Szymański 
i Barbara Olkusznik (taniec). 
4 września 
Irański Zespół Pieśni i Tańca wystąpił z repertuarem narodowym w Sali Ka
meralnej TW. Na przedstawieniu obecni byli minister kultury i sztuki PRL 
Lucjan Motyka i ambasador Iranu w Polsce Ali Akbar Farouhandeh. 
Anna Malewicz-Madey wystąpiła na koncercie podczas XXXI Międzynarodo
wego Festiwalu Muzycznego w Lucernie (Szwajcaria), śpiewając partię solową 
w Requiem G. Ligetiego. Orkiestrą dyrygował Andrzej Markowski. 
6, 7 września 
.Jadwiga Gadulanka, Krystyna Szczepańska, Włodzimierz Denysenko i Roman 
Węgrzyn \vystąpili na III Festiwalu Arii i Pieśni w Krynicy (dzień operowy). 
Artyści wykonali arie kompozytorów polskich: Moniuszki, Żeleńskiego, Jotejki 
i obcych: Leoncavalla, Bizeta, Czajkowskiego, Verdiego. 
11-14 września 
Krystyna Szostek-Radkowa wystąpiła na V Festiwalu Muzyki Rosyjskiej i Ra
dzieckiej w Lądku-Zdroju. 
14 września 
Wanda Bargiełowska-Kutkowska wykonała na koncercie finałowym Vacanze 
Musicali 1969 w Wenecji fragment partii Amneris z opery G. Verdiego Aida. 
Koncert transmitowany był przez radio i telewizję włoską. 
18 września 
Premiera opery St. Moniuszki „Hrabina" dla uczczenia 25-lecla PRL i w 150 
rocznicę urodzin kompozytora. 
Przedstawienie przygotowali: Mieczysław Mierzejewski - kierownictwo mu
zyczne, Jerzy Merunowicz - reżyseria, Teresa Roszkowska - scenografia, Józef 
Bok - kierownictwo chóru, Stanisław Miszczyk - choreografia. 
Partie solowe wykonali: Halina Słonicka (Hrabina), Edmund Kossowski (Cho
rąży), Anna Malewicz-Madey (B:.onia), Urszula Trawińska-Moroz (Panna Ewa), 
Kazimierz Pustelak (Kazimierz), Edward Pawlak (Podczaszyc), Kazimierz 
Dłuha (Dzidzi). W partiach solowych baletu wystąpili: Bożena Gadzińska, Re
nata Smukała, Wacław Gaworczyk, Jerzy Makarowski, Piotr Nardelli. 
19 września 
Wiesław Ochman \vystąpił podczas Festival des Flandres w Królewskim Te
atrze Opero\vym w Gandawie. Artysta wykonał partię Alfreda w operze Tra
viata G. Verdiego. 
20 września 
Drugie przedstawienie opery St. Moniuszki Hrabina. Partie solowe wykonali: 
Alina Bolechowska (Hrabina), Edmund Kossowski (Chorąży), Agnieszka Kos
sakowska (Bronia), Urszula Trawińska-Moroz (Panna Ewa), Lesław Wacławik 
(Kazimierz), Edward Pawlak (Podczaszyc), Lesław Pawluk (Dzidzi). W par
tiach solowych baletu wystąpiła obsada przedstawienia premierowego. 
Jan Krenz dyrygował orkiestrą i chórem Filharmonii Narodowej na koncercie, 
który zainaugurował XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 

Warszawska Jesień. Program koncertu transmitowanego przez Polskie Radio 
i Telewizję obejmował: prawykonanie Symfonii Z. Rudzińskiego, Muzykę na 
16 talerzy i smyczki W. Kotońskiego, III Symfonię T. Bairda oraz pierwsze 
polskie wykonanie Livre pour orchestre W. Lutosławskiego. 
Bogdan Paprocki wystąpił na koncercie w Berlinie (NRD) z Wielką Orkie
strą Radia Berlińskiego. 
21-23 września 
Występy gościnne Francuskiego Zespołu Baletowego Ballet-Thećitre Contempo
rain w Teatrze Wielkim. Zespół zap1·ezentował w ramach XIII Festiwalu War
szawska Jesień: I. Strawińskiego Danses concertantes, I. Maleca Aquatheme, 
B. Parmegianiego i D. Erliha Violostries, A. Sheppa Dangerous game&. 

Artyści francuscy wystąpili również dwukrotnie na scenie Kameralnej TW, 
prezentując: F. Bayle'a Cantate profane, I. Strawińskiego Danses concertan
tes, J. C. Eloy'a Bakyla, E. Varese'a Deserts. 

23 września 
W telewizyjnym filmie baletowym do muzyki A. Kurylewicza Wymiary jazzu 
wystąpili artyści baletu TW: M. Coll}pe, M. Bochenek, H. Strzelbicka, R. Smu
kała, W. Gruca, W. Gaworczyk, A. Glegolski, P. Nardelli H. Pawelski. Chore
ografię opracował Witold Gruca. 
24 września 
Jan Krenz dyrygował Zespołem Kameralnym Teatru Wielkiego na XIII Fe
stiwalu Warszawska Jesień. Jako solistka \vystąpiła angielska śpiewaczka Do
rothy Dorow. W programie koncertu utwór K. Serockiego Poezje oparty na 
tekstach T. Różewicza. 
W Filharmonii Narodowej, w ramach Festiwalu Warszawska Jesień, wystąpił 
Jerzy Artysz, który wziął udział w wykonaniu kantaty dramatycznej J. Ta
venera Wieloryb. 

26 września 
Na koncercie w Budapeszcie wystąpili soliści TW: Krystyna Szczepańska 

i Kazimierz Pustelak w Requiem Mozarta, Andrzej Hiolski w Pasji Penderec
kiego. Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej dyrygował J. Katlewicz. 

28 września - 5 października 
Urszula Borzdyńska zdobyła brązowy medal na Międzynarodowym Konkursie 
Spiewaczym w Tuluzie. W finale konkursu artystka wykonała pieśń Czajkow
skiego Oknem wyjrzę na świat oraz arię Księżnej Eboli z IV aktu opery Don 
Carlos Verdiego. W pracach jury konkursu brał udział dyr. Mieczysław Mie
rzejewski. 
30 września 
Jan Krenz otrzymał tegoroczną nagrodę sekcji krytyków SPAM Orfeusz 69 
za prezentację dzieł współczesnych kompozytorów podczas XIII Festiwalu 
Warszawska Jesień. 

1 października 
Pola Lipińska i Kazimierz Pustelak wzięli udział w wykonaniu Requiem Mo
zarta na Festiwalu Muzyki Organowej w Lodzi. 
5, 28 października, 7 listopada 
Dr Zygmunt Latoszewski, kierownik artystyczny Teatru Wielkiego w Lodzi, 
dyrygował gościnnie przedstawieniami opery P. Czajkowskiego Eugeniusz 
OniP.ain. 

9 października 
Przewodniczący Biura Zgromadzenia Ludowego Ludowej Republiki Bułgarii 

prof. Sawa Cołow Ganowski wraz z towarzyszącym mu Marszałkiem Sejmu 
PRL Czesławem Wycechem obecni byli na przedstawieniu baletu Don Kichot 
L. A. Minkusa. 
Jan Krenz wystąpił w audycji telewizyjnej opracowanej przez red. Bohdana 
Jankowskiego O muzyce mówią.... Rozmowa, w której wziął również udział 

red. Konstanty Puzyna, dotyczyła aktualnej sytuacji i przyszłości teatru ope
rowego. 

11 października 
Andrzej Hiolski i Bernard Ladysz wzięli udział w wykonaniu Pasji K. Pen
dereckiego na koncercie w Barcelonie. Orkiestrą dyrygował Jerzy Katlewicz. 

12 października 
Wiesław Ochman wziął udział w premierowym przedstawieniu Cyrulika Se
wilskiego G. Rossiniego na scenie Opery Hamburskiej. Artysta śpiewał partię 
Almavivy. 
15-17 października 
Wanda Bargiełowska-Kutkowska wystąpiła w NRD z trzema koncertami wy
konując utwory Bacha, Haendla, Schuberta i in. 
20 października 
Występ gościnny Teatru Wielkiego na III Festiwalu Polskich Oper i Baletów 
w Poznaniu. Na przedstawienie, które odbyło się na scenie Opery im. St. Mo
niuszki, zlozyły się dwie pozycje polskich kompozytorów: T. Bairda Jutro 
i K. Szymanowskiego Król Roger. 



23, 25 października 
Urszula Koszut-Okruta wystąpiła w Nowym Orleanie (USA) śpiewając partię 
Noriny w operze Don Pasquale Donizettiego. 
25 października 
Na scenie TW wystąpili gościnnie w balecie A. Ch. Adama Giselle soliści Pań
stwowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. S. M. Kirowa w Lenin
gradzie: Irina Kolpakowa (w roli tytulowej) i Wladlen Siemionow (w roli 
Księcia). 

26 'l)aździernika 
Jan Krenz dyrygowal Orkiestrą Symfoniczną TW na koncercie telewizyjnym 
z cyklu Spotkania z muzyką pt. Krótka historia d11711aowania. 

27 października 
Zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej z ·udzialem redaktora naczelnego 
„Interpressu" Jerzego Soleckiego. 
Red. Solecki wygłosił prelekcję na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej, 
informując zebranych o kierunkach polityki NRF, sytuacji wewnętrznej w 
Chinach i Libanie oraz roli dyplomacji polskiej w ONZ. 
W balecie L. A. Minkusa Don Kichot wystąpili gościnnie na scenie TW so
liści Państwowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. S. M. Kirowa 
w Leningradzie: Gabriela Komlewa (w roli Kitri) i Walery Panow (w roli Ba
silia). 
27-30 października 
Bogdan Paprocki wystąpił gościnnie w Tallinie śpiewając w operach G. Ver
diego: Tosca (cavaradossi) i Trubadur (Manrico). 
28 października 
Na scenie TW wystąpili gościnnie w operze P. Czajkowskiego Eugeniusz Onie
gin soliści Państwowego Akademickiego Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie: 
Tamara Miłaszkina (w partii Tatiany) i Władimir Atłantow (w partii Leńskie
go). Dyrygował gościnnie dr Zygmunt Latoszewski. 
30 października 
Uroczysty koncert z okazji zakończenia Dni Kultury RFSRR w Polsce z udzia
łem ponad 600 najwybitniejszych artystów radzieckiej Rosji. Na koncert przy
byli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych z W. Go
mułką, M. Spychalskim i J. Cyrankiewiczem na czele. Obecni byli członkowie 
delegacji RFSRR z wicepremierem W. Koczemasowem oraz ambasador ZSRR 
w Polsce A. Aristow. Gości powita! na scenie Teatru Wielkiego dyr. Jan 
Krenz. W imieniu art,ystów radzieckich przemawiał aktor Teatru im. Wach
tangowa M. Uljanow. 
31 października 
Uroczysta inauguracja nowego roku Szkolenia Partyjnego w TW z udzialem 
przedstawicieli kierownictwa teatru: dyr. dyr. J. Krenza i E. Libery. Szkole
niem zostało objętych 90 czlonków Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR. 
Wykład inauguracyjny na temat aktualnych wydarzeń w NRF, ze szczegól
nym uwzględnieniem sytuacji przedwyborczej, wyglosil zastępca redaktora na
czelnego PAP, red. J. Roszkowski. 
5 listopada 
Krystyna Szczepańska, Andrzej Hiolski i Bernard Ladysz wystąpili z Orkie
strą Symfoniczną pod dyrekcją J. Katlewicza na koncercie w Wiedniu. Pro
gram koncertu obejmowal: Pasję i Caprizio (wiedeńska prapremiera) Pende
reckiego, Stabat Mater Szymanowskigo oraz II Symfonię Lutosławskiego. 

6 listopada 
Uroczysta akademia z okazji 52 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej. Na akademię przybyli: St. Jędrychowski, Z. Kliszko, I. Lo
ga-Sowiński oraz inni członkowie najwyższych władz partyjnych i państwo
wych. Obecny był ambasador ZSRR w Polsce A. Aristow oraz szefowie i człon
kowie ambasad krajów socjalistycznych. Okolicznościowe przemówienie wy
głosił I. Loga-Sowiński. W części artystycznej uczestnicy akademii obejrzeli 
balet A. Chaczaturiana Spartakus. 
Jan Krenz dyrygowal w Helsinkach Orkiestrą Symfoniczną tamtejszej Filhar
monii. Program koncertu obejmowal utwory Beethovena, Lutosławskiego i R. 
Straussa. 

Kronikę opracował Krzysztof Ziemnicki 
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