


Wesoła, swobodna i przesądna Włoszka 
w akcie pierwszym, kobieta podniecona 
zazdrością w drugim, w trzecim przeradza 
się w dramatyczną bohaterkę i rośnie grozą 
sytuacji aż do tragicznej katastrofy w akcie 
czwartym. Wdzięk , uczucie, prawda, 
szczerość bólu i łez, a później siła, olbrzymia 
siła dramatyczna, która aż do końca tej 
morderczej roli ani na chwilę w Tosce nie 
słabnie, to wszystko składa się na pory
wające wrażenie,jakie Sara Bernhardt w tej 
roli osiąga. 

(. .. ) Jest to straszna gra na nerwach 
słuchacza, z której widz wychodzi osła
biony, bezsilny, ujarzmiony wielkim talentem 
artystki. 
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Już od blisko stulecia zachwycamy się 
Toscą, ale nie zawsze pamiętamy o bezpośre
dniej inspiracji tego operowego arcydzieła. 

Była nią dla Pucciniego kreacja Sary Ber
nhardt w dramacie Victoriena Sardou La 
Tosca. 

Równo przed stu laty Sarah Bernhardt 
występowała w tej właśnie roli na naszej 
scenie. Oprócz repertuaru operowego i bale
towego Teatr Wielki prezentował bowiem 
wówczas również dramaty i komedie. Stąd 
wizyta gościnna legendarnej aktorki w W ar
szawie. Nasi pradziadowie przeżywali owo 
wydarzenie podczas dwóch spektakli, dokła
dnie 28 i 31października1892 roku. 

A cóż dzisiaj? Od operowych interpreta
torek tej fascynującej postaci dramatycznej 
wymaga się nie tylko wielkiego talentu 
aktorskiego, ale i najwyższego kunsztu wo
kalnego. My, przywracając Toscę do 
repertuaru, będziemy dbać również o udział 
najlepszych tenorów, l:>arytonów i pozosta
łych wykonawców. 

Nasi realizatorzy postanowili dążyć do 
odtworzenia pierwotnej atmosfery tego ro
mansu kryminalnego, kreśląc go według di
daskaliów zaczerpniętych z teatralnego 
pierwowzoru. Jeśli do tego dodamy mistrzow
sko wykonaną muzykę Pucciniego, powin
niśmy otrzymać wspaniałe przedstawienie. 

~\~~~ 

J 



4 

epera w tr~ec.h aktac.h/epera in tree ac.ts 
Libretto 
Luigi lllica i/and 6iuseppe 6iacosa 
według sztuki 
Victoriena ~ardou 
after Victorien ~ardou·s play 
Oryginalna wersja językowa 
In the original Italian 

Praprenriera/Vłorld prenriere 
Teatro Costanzi, Roma, 

14 t>ITe~HJlI/JltRHlIBY 1900 
Premiera w Teatrze Wielkim/Prenriere at the Teatr Wielki 

'7 .LJ~'TePlU)lI!ReVEnmm 1903 
Prenriera obecnej inscenizacji/Prenriere of this production 

2sPliXl>~wee'Tenm1992 

Giacomo 
Puccini 

Kierownictwo muzyczne/Musical direction 
Tadeusz Wojciechowski 

Reżyseria/Direction 

Klaus Wagner 
Dekoracje/Designs 

Mariusz Chwedczuk 
Kostiumy I Costumes 

Xymena Zaniewska 
Kierownictwo chóru/Choir direction 

Bogdan Gola 
Soliści, Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego 

Soloists, Choir and Orchestra of the Teatr Wielki 
oraz/and 

Chór Dziecięcy/Children's Choir "Alla Polacca" 
Kierownictwo /Direction 
Sabina Włodarską 5 



r , 

'd -~ ..= 
E 
~ 

bQ 

Rok 1887 był dla Sary pomyślny. 
Kochała swój nowy dom, "dwór" oka
zywał jej gorętsze niż kiedykolwiek 
przywiązanie, urządzała coraz świet
niejsze przyjęcia, szafowała pie
niędzmi bez umiaru i czuła się 

szczęśliwa. 

Szczególnym źródłem szczęcia był 
kolejny tryumf - Tosca, która wraz z 
Fedrą i Dafn4 kameliową weszła do 
żelaznego repertuaru Sary Bernhardt 
iktórągrałaażdoroku 1913. W Tosce 

Sarah Bernhardt w roli Toski 

Sardou znowu stworzył dla swojej gwiazdy rolę dopasowaną do niej 
jak rękawiczka. Nawet kostium Sary w jednym akcie tej sztuki leżał 
na figurze aktorki jak rękawiczka. W scenie kolacji Sara występowała 
w empirowej sukni spływającej falistą linią i zakończonej długim 
wąskim trenem, którym aktorka umiała się posłużyć w chwili 
schodzenia ze sceny w sposób jedyny w swoim rodzaju: Ktokolwiek 
to jej wyjście widział, nigdy go nie zapomniał. Toska zabija 
nikczemnego Scarpię - dreszcz przenikał widzów już w momencie, 
gdy bohaterka chwytała ze stołu nóż - stawia świece po obu stronach 

t 
leżącego na podłodze trupa i kładzie na jego piersi krucyfiks, po czym 
~wolna cofa się w głąb sceny patrząc ze zgrozą na swoje dzieło i tuląc 
twarz w dłoniach. Tren wije się u jej stóp, pełznie za nią w wężowych 
skrętach i porusza się, dopóki nie spadnie kurtyna, nawet wtedy, gdy 
aktorka już znika za drzwiami. Można zarzucić temu efektowi 

~ sztuczność, ale czyż w teatrze wszystko nie jest z natury rzeczy 
N sztuczne? 

tlCl 
Brytyjski krytyk Clement Scott napisał, że "Sara w tej scenie 

wyglądała wspaniale, blada śmiertelnie, z rozszerzonymi oczyma, 
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z dzikim płomiennym spojrzeniem Judyty. 
Sara Bernhardt z nożem w ręku schylona nad ciałem konającego 

Scarpii stwarza scenę bliższą wielkiej tragedii niż wszystko, cokol
wiek oglądaliśmy w nowoczesnym teatrze". 

Sara w roli Toski była uosobieniem uwodzicielskiego czaru. 
Osiemnastoletni podówczas i jeszcze nie znany w świecie literackim 
Pierre Loiiys po zobaczeniu jej w teatrze zapisał w swoim dzienniku: 

"O Saro! Saro! Sara to sam wdzięk! Sama młodość! Piękność! 
Sara to bóstwo! 

Oszalałem, nie mieszczę się we własnej skórze. Nie wiem, co 
robię, nie mogę myśleć o niczym innym. Wczoraj wieczorem 
zobaczyłem Sarę Bernhardt. 
O Boże! Co za kobieta! Sara„. Sara„. Kiedyż cię znowu ujrzę? 
Płaczę, drżę, szaleję, Saro, kocham cię!" C 
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~Te~efl" 
Pucciniego 

Karo I Stromenger 

W roku 1887 wystąpiła w Paryżu sławna aktorka francuska 
Sarah Bernhardt w nowej sztuce La Tosca, 

którą dla niej napisał Victorien Sardou. 
Nie po raz pierwszy pisał Sardou sensacyjnie popisową rolę 

dla wielkiej Sary, nie pierwszy raz swymi sztukami, 
teatralnymi zdobywał sukces wielu setek przedstawień. 

Sardou znał gust publiczności, znał sprężyny powodzenia, 
tajemnice sensacyjnej intrygi, efektu 

teatralnego"melodramatu" •.. 

Wparyskiej gwarze teatralnej wysokich ambicji literacko-dra
nazywają "melodramatem" matycznych. Nawet podziwiał dwóch 
granienasentymencietłumu, włoskich librecistów, którzy prze

więc- sceny jaskrawe; kontrastowe, na rabiając jego pięcioaktową Toscę na 
przemian wzruszające i okropne. trzyaktowy tekst operowego libretta 
Wiemy,żeniemusitobyćzawszesztuka dla Pucci-niego, "widzieli w jego 
podrzędna. Na łamach postępowych dramaciewięcejniżonsamzamierzał". 

"Nouvelles Litteraires" znany powie- Rzeczywiście,libreciścilllicaiGiacosa 

ściopisarz i dramaturg francuski Joseph 
Kessel ogłosił Obronę melodramatu, Victorien Sardou 

w której wskazywał, że wiele arcy- lu a:12..tmn -• 41 z-:& L -
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dzieł literackich np. powieści Balzaka, 
Dickensa, Dostojewskiego -mają nieraz 
cechy melodramatu: "zaniechanie nieco 
zwietrzałych wdzięków tzw. dobrego 
gustu i umiaru, na rzecz konfliktów 
choćby gwałtownych, akcji intensywnej 
aż do brutalności, swobody wyrazu 
choćby nieokiełznanej". 

Tosca Victoriena Sardou była 

"melodramatem", bez muzyki oczy
wiście (właściwe znaczenie słowa 
melodramat oznacza dramat z udziałem 
muzyki). Była właściwie tylko - rolą. 

Sam autor nie wkładał w tę sztukę 
7 



napisali dla Pucciniego bardzo zręczny 
i efektowny tekst. Ich Tosca znalazła 
atmosferę muzyczną, operową - swe 
naturalne środowisko. Libretto odpo
wiadało kompozytorowi, Tosca stała 

się jedną z najbardziej znanych i 
najpowszechniej wykonywanych oper, 
a po latach nie przestaje okazywać swej 
siły atrakcyjnej. 

Dziś słuchamy oper i sądzimy 
tematykę operową z innej perspektywy 
niż publiczność z początku bieżącego 
wieku. Tym silniej przemawiają do 
uczuć społecznych dzisiejszego słu

chacza akcenty, które w sztuce Sardou 
były tylko sprawą uboczną, a w operze 
Pucciniego występują w pełnej donio
słości wymowie: wyzwolenie naro
dowe, potępienie ucisku narodowego i 
okrucieństw obcej dominacji. Możemy 
powiedzieć, że również Puccini widział 
w Tosce więcej niż Sardou. Tło dziejowe 
opery nabrało barw intensywniejszych, 

"dramat muzyczny" -jak brzmi podtytuł 
jego opery - wybiegł poza osobistą 
tragedię tytułowej bohaterki. A krok, 
jaki tu zrobiła włoska opera w kierunku 
realizmu jest godny szczególniejszej 
uwagi. Z wyżyn szlachetnego ideali~u 
oper Verdiego zstąpiła włoska opera na 
ziemię realną. Dokładnie na samym 
początku bieżącego stulecia wchodzi 
na scenę operową Tosca Pucciniego, 
wystawiona w roku 1900 w rzymskim 
Teatrze Costanzi. 

Giacomo Puccini (1858-1924) 
pochodził z rodziny muzyków, od kilku 
generacji osiadłych w toskańskim 
mieście Lucca. Kształcił się zrazu u 
ojca swego, od 10 roku życia był 
organistą. W Mediolanie był uczniem 
kompozycji Amilcare' a Ponchiellego i 
kolegował się z młodszym od siebie o 
pięć lat Pietrem Mascagnim. Był też 
konkurentem Mascagniego na kon
kursie operowym, na którym nagrodę 

zdobył Mascagni za operę Rycerskość 
wieśniacza. Jednak odrzucona na tym 
konkursie opera Pucciniego Le Villi 
(Will idy), wykonana w Mediolanie w r. 
1884, okazała się pierwszym jego 
osiągnięciem operowym. Właściwym 
sukcesem była tu opieka, jaką nad 
początkującym kompozytorem roz
toczył naczelny wydawca muzyczny 
Włoch, Giulio Ricordi. Następna opera 
Edgar, wykonana w Teatro alla Scala 
w Mediolanie, upadła z powodu złego 
tekstu, natomiast Mano n Lescaut 
(Turyn, 1893) otwiera już poczet 
popularnych oper Pucciniego. Cyga
neria (Turyn, 1896) stawia go w rzędzie 
głównych przedstawicieli włoskiej 
opery, zwłaszcza, że w tych latach ani 
Mascagni ani Leoncavallo nie spełniają 
nadziei, jakie w nich pokładano w 
okresie premier Rycerskości wieśniaczej 
i Pajaców. 

$wiatowy sukces oper Pucciniego 
nakładał na rtiego obowiązek tro-



skliwego wyboru tekstów operowych. 
Wypróbowana współpraca z parą lib
recistów Illicąi Giacosą, autorami teks
tów Cyganerii, ToskiiMadameButter
fly - była już gwarancją, przynajmniej 
od strony tematu i tekstu. Muzyk 
Puccini czuje pełną i wielką odpo
wiedzialność artystyczną. Choćby zain

teresowanie, jakie jego początkom 
operowym okazał stary Verdi, który w 
Puccinim widział swego "następcę 
tronu", podsuwało odpowiedzialność 
za światowe znaczenie opery włoskiej. 
Zwolniony od trosk materialnych, 

pracuje Puccini w swym domku nad 
jeziorem w pobliżu rodzinnego miasta 
Lucca, niedaleko morskiego kąpieliska 
Viareggio. Pisze nie prędko, "zbiera 
miód melodii", starannie cyzeluje 
partytury. Już nie pójdzie drogą 
heroicznych oper i postaci Verdiego, 
jest mistrzem operowości mniejszego 
formatu, kobiecej gracji, intymnych 
nastrojów, poezji - ale ziemskiej, nie 
górnie idealistycznej („.). 

Zarzucano Pucciniemu, że zniżył 
się do efektów zbyt "melodramaty
cznych". Szlochające melodie Toski 

miały niesłychane powodzenie w ca
łym świecie operowym. Właśnie suk
ces u szerokiej publiczności wywołał 
protesty muzyków przeciw manierze 
Pucciniego, który - jak mówiono - zdo
był światowe powodzenie jedynie dzię
ki niedodatnim cechom swych oper. 
Jednak trzeba uznać i dodatnie cechy 
jego oper, w których zawsze doskonale 
jest zachowany właściwy stosunek 
między słowem śpiewanym a partią 
orkiestralną. Orkiestra Pucciniego jest 
wzorem celowości, ekonomii środków 
instrumentalnych, dobrego brzmienia; 
recytatyw jest melodyjny i swobodny 
w konwersacyjnym tonie, kantylena 
jest dobrze oparta na podkładzie 
instrumentalnym; chóry brzmią dźwię
cznie i mają, gdzie potrzeba, siłę 

dramatyczną; harmoniczne koloryty są 
stosowane ze smakiem, np. w operach 
o temacie egzotycznym (Butterfly, 
Turandot). 

Puccini ma elegancki polot, omija 11 
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pozę i szablonowe zwroty, umie zawsze 
być sobą. Nawet kiedy zbliży się do 
stylu werystycznego (realizmu sceni
cznego z końca XIX wieku) zawsze 
pozostaje sobą. Urnie przygodnie 
nawiązać do tradycji, np. do komedii 
muzycznej (Gianni Schicchl). Talent 
jego jest zwrotny. Najlepiej okazuje się 
ta cecha w różnych postaciach kobie
cych, heroinach jego oper. Od nich 
zależy rodzaj sympatii i stopień ciepła, 
jakim Puccini otacza postacie naczelne 
swych oper: Monon Lescaut, Cyga
neria, Tosca, Madame Butterfly. 
Najmniej sympatii ludzkiej wzbudzała 

w nim Turandot, tytułowa heroina jego 
ostatniej, niedokończonej opery. Rów
nież zamówiona przezAmerykęDziew
czyna z Zachodu, mimo szumnej 
premiery w Nowym Jorku, nie dorów
nuje dawniejszym operom Pucciniego 
- zbyt zachodnio-arnerykańskie jest to 
dziewczę, dziś powiedzielibyśmy: zbyt 
filmowa opera. Tylko w oparciu o 
bliższe mu dzieła literatury z teatru 
okazuje się Puccini mistrzem. Piewca 
kobiecych wdzięków i tragedii, mistrz 
rodzajowości (.„), jest on ostatnim 
Włochem, piszącym opery, które 
weszły do repertuaru światowego. 

Karol Stromenger 
Artykuł ilustrują pocztówki z epoki 

przedstawiające akcję "Toski". 
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lizym:>~a 
prapremiera 

Wiarosław Sandelewski 

Kompozycja opery, rozpoczęta w lecie 1896, została ukoń
czona 29 września 1899. Jako miejsce premier Giulio Ricordi 

wybrał tym razem Teatro Costanzi 
(obecnie Teatro dell'Opera) w Rzymie, 

licząc zapewne na to, że rzymskie tło opery 
będzie miało pewien wpływ na życzliwe nastawienie 

słuchaczy i na sukces dzieła. Wypadki tym razem niezupełnie 
potwierdziły słuszność jego strategii. 

Premiera odbyła się 14 stycznia 
1900. Przybyli na nią między 
innymi: królowa Małgorzata 

(ta sama, która siedemnaście lat 
przedtem udzieliła młodemu Pucci
ni em u rocznego stypendium na 
studia w Mediolanie), ministrowie, 
członkowie parlamentu, wszyscy 
najwybitniejsi włoscy muzycy oraz 
liczni korespondenci prasowi naj
ważniejszych dzienników euro
pejskich i amerykańskich. Atmosfe
ra na sali była szczególnie napięta. 
Niektórzy śpiewacy otrzymali listy 
anonimowe z pogróżkami, a dyry
gent Leopoldo Mugnone został 
ostrzeżony przez policję, iż według 
posiadanych przez nią poufnych 
informacji, w czasie przedstawienia 
ma zostać rzucona bomba. 

Wiadomość ta szybko rozeszła 
się po teatrze, potęgując nastrój 
ogólnego zdenerwowania. Nie mo
żna jej było brać zbyt lekko, gdyż 

14 Włochy przeżywały w owym czasie 

okres szczególnie kłopotliwy. Ko
sztowna i w dodatku przegrana 
kampania abisyńska w 1896 roku 
spowodowała duże trudności go
spodarcze, na które rząd nie umiał 
znaleźć rozwiązania. Niezadowo
lenie zubożałych mas robotniczych 
i chłopskich przejawiało się w 
strajkach i manifestacjach, tłumio
nych siłą i często nie bez rozlewu 
krwi. Na króla Humberta I już 
dwukrotnie urządzano zamachy, a 
w kilka miesięcy po premierze To
ski został on zamordowany w Monzy 
pod Mediolanem. Obecność na sali 
królowej i przedstawicieli rządu 
mogła stanowić znakomitą okazję 
do demonstracji politycznej, a na
wet zamachu. Ze nie była to próżna 
obawa, świadczy fakt, iż kilka lat 
przedtem, gdy Mugnone dyrygował 
w Operze w Barcelonie, na sali 
wybuchła bomba rzucona przez 
anarchistę. Dyrygent wprawdzie 
wyszedł cało, nie obeszło się jednak 

1900 
T6r3C:.r1 
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bez zabitych i rannych wśród pub
liczności. Można sobie przeto wyo
brazić, w jakim stanie ducha Mu
gnone wchodził teraz na podium. 

Opera zaczęła się źle. Muzyka 
nie tylko nie przerywała szeptów i 
rozmów publiczności, ale je jeszcze 
spotęgowała. Hałas stał się tak 
nieznośny, że w podnieconej atmo
sferze wiele osób uległo panice. 
Mugnone przerwał przedstawienie 
ikazał opuścić kurtynę. N a szczęście 
zamiast oczekiwanego dramatu 
nastąpiła. .. komedia. Hałas okazał się 
rezultatem zbyt żywych protestów 
publiczności przeciw licznym wi
dzom spóźniającym się i przeszka
dzającym w słuchaniu opery. Po 
uspokojeniu się widowni przed
stawienie zostało podjęte na nowo i 
dobiegło do końca bez żadnych 
incydentów. Wiadomość o bombie 
była prawdopodobnie zwykłym 
żartem jakiegoś dowcipnisia albo 
też, podobnie jak i listy anonimowe 
do artystów, próbą dywersji ze 
strony osób zainteresowanych 
fiaskiem Toski. 

Opera ogólnie podobała się. W I 
akcie trzeba było powtórzyć arię 
Cavaradossiego i finałowe Te Deum, 
w II - arię Toski Vissi d' arte (Żyłam 
sztuką), a will-arię Cavaradossiego 
i końcowy duet. W sumie: pięć bisów 
i dziesięć wywołań autora. W czasie 
przerw publiczność żywo dysku
towała, szczególnie po II akcie 
przyjętym chłodniej od pozosta
łych. Głosy krytyki na ogół od
zwierciedlały nastroje słuchaczy. 
Nie ma w nich wypowiedzi zde
cydowanie negatywnych, ale brak 
również szczególnego entuzjazmu. 

16 
Jako słabe strony Toski krytyka 

wytknęła zbytnie nagromadzenie 
wypadków dramatycznych, zosta
wiających mało miejsca na eks
pansję liryczną, ponure tło opery, 
pozbawionej jakichkolwiek słone
cznych barw, nierówność inwencji 
oraz brak równowagi artystycznej, 
cechującej poprzednie udane opery. 
Krytyk dziennika "Avanti" napisał 
nawet bez osłonek, że - jego zda
niem - Tosca nie odpowiada tem
peramentowi Pucciniego. 

Wszystkie te zarzuty, zawierające 
bez wątpienia jakieś ziarnko praw
dy, nie wpłynęły jednak niczym na 
żywotność i popularność Toski. 
Bezpośrednio po premierze opera 
osiągnęła w samym tylko Rzymie 
dwadzieścia przedstawień przy 
szczelnie wypełnionej sali i bardzo 
szybko podbiła teatry włoskie i 
zagraniczne. Jeśli dzisiaj mówi się o 
Tosce bez bliższego określenia, ma 
się zawsze na myśli operę Pucci
niego, a nie dramat Sardou, zupeł
nie zapomniany. Świadczy to, że 
zalety muzyczne i dramatyczne 
opery muszą znacznie przewyższać 
jej wady. 

Wiarosław Sandelewski 

~ 

War:>zaw:>kie 
Tc~ki 

Pierwsza 
inscenizacja: 

7 listopada 1903 
Kierownictwo muzyczne: 

Vittorio Podesti 
Reżyseńa: 

Władysław Florjański 
Obsada: 

Gemma Bellincioni (Tosca), 
Giuseppe Anselmi 

(Cavaradossi), Antonio 
Maggini-Coletti (Scarpia), 

Władysław Tarnawski 
(Angeloni), Gabriel Górski 

(Zakrystian), Henryk 
Kowalski (Spolena). 

Po premierze 
Niezbadane są tajem

nice usposobień i kaprysów 
kompozytorów muzy
cznych. Puccini, liryk z 
natury, mistrz w sztuce 
uzmysławiania subtelnych 
odcieni uczuć miłosnych, a 
werysta z przekonania i 
"nastrojowiec"ze skłon
ności artystycznej, pokusił 
się w Tosce, swej ostatniej 
operze, o patos tragiczny 
(„.). 

Partię tytułową od
tworzyła pani Bellincioni 
znakomicie. Bo rola to 
jakby dla niej stworzona; 
daje jej bowiem więcej 
sposobności do uwyda
tnienia zdolności aktor
skich, którymi przewyższa 
prawie wszystkie śpie
waczki dzisiejsze, a mniej 
do pochwalenia się samym 
głosem, jesz.cze pięknym, 
lecz nieco już przez czas 
nadwyrężonym. Że tak 
wielka, jak ona aktorka, 
wzbudzała niekłamane za
chwyty znakomitą grą 

T6~Efi 
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mimiczną w scenie tor
turowania kochanka, a zwła
szcza zabójstwa Skarpji, do
myśleć się łatwo! 

P. Anzelmi ślicznie śpie
wał partię Cavaradossiego, 
romanse w akcie pierwszym 
i trzecim cieniował po mi
strzowsku (obie powtarzał na 
żądanie) i całą w ogóle rolę 
odtwarzał wybornie. 

P. Maggini Coletti w 
żadnej może z ról dotychczas 
unas śpiewanychniewykazal 

tyle artyzmu śpiewaczego i 
aktorskiego, ile w roli pre
fekta,najtrudniejszej w Tosce 
inajwiększej; wielkie też tym 
artyzmem wrażenie wywie
rał. 

W drobnej roli zakry
stjana p. Górski ujawnił kilka 
zajmujących szczegółów pod 
względem gry scenicznej. 
Niemniej drobną rolę Ange
lottiego odtwarzał p.Tarna
wski bardzo udanie. Orkiestra 
i chóry sprawiały się do-

Wkładka obsadowa warszawskiej "Toski •z 26 listopada 1906 
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skonale. Dekoracjom i całej 
robocie reżyserskiej nic 
zarzucić nie można, gdyż 
zewnętrzna oprawa Toski 
oraz uscenizowanie tej opery, 
były zupełnie udane. 

Aleksander Poliński 
( "Kurier Warszawski", 30911903) 

* 
Tosca, wychowanka du

szy Pucciniego, weszła w 
świat („.) w r. 1900, po 
trzyletniej wędrówce przy
jechała do nas. Zawarłyśmy 
z nią bliższą znajomość 
wczoraj w Teatrze Wielkim 
i rozumie się, przyjęłyśmy ją 
z nadzwyczajną serdeczno
ścią, ponieważ gościnność 
jest jedną z cnót naszych. Aby 
nie rozgadywała po Europie, 
że brak nam kultury, wystą
piłyśmy w gran des toilettes z 
prawdziwą okazałością. Na 
szyjach naszych impertynen
cko lśniły brylanty, perły 
migotały bladymi odbla
skami gasnących gwiazd. 

Wkładka obsadowa warszawskiej "Toski" z 7 kwietnia 1907 
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mimiczną w scenie tor
turowania kochanka, a zwła
szcza zabójstwa Skarpji, do
myśleć się łatwo! 

P. Anzelmi ślicznie śpie
wał partię Cavaradossiego, 
romanse w akcie pierwszym 
i trzecim cieniował po mi
strzowsku (obie powtarzał na 
żądanie) i całą w ogóle rolę 
odtwarzał wybornie. 

P. Maggini Coletti w 
żadnej może z ról dotychczas 
u nas śpiewanych nie wykazał 
tyle artyzmu śpiewaczego i 
aktorskiego, ile w roli pre
fekta, najtrudniejszej w Tosce 
inajwiększej; wielkie też tym 
artyzmem wrażenie wywie
rał. 

W drobnej roli zakry
stjana p. Górski ujawnił kilka 
zajmujących szczegółów pod 
względem gry scenicznej. 
Niemniej drobną rolę Ange
lottiego odtwarzał p.Tarna
wski bardzo udanie. Orkiestra 
i chóry sprawiały się do-

Wkładka obsadowa warszawskiej •Toski •z 26 lisropada 1906 
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skonale. Dekoracjom i całej 
robocie reżyserskiej nic 
zarzucić nie można, gdyż 
zewnętrzna oprawa Toski 
oraz uscenizowanie tej opery, 
były zupełnie udane. 

Aleksander Poliński 
("Kurier Warszawski" , 30911903) 

* 
Tosca, wychowanka du

szy Pucciniego, weszła w 
świat („.) w r. 1900, po 
trzyletniej wędrówce przy
jechała do nas. Zawarłyśmy 
z nią bliższą znajomość 
wczoraj w Teatrze Wielkim 
i rozumie się, przyjęłyśmy ją 
z nadzwyczajną serdeczno
ścią, ponieważ gościnność 
jestjednązcnótnaszych. Aby 
nie rozgadywała po Europie, 
że brak nam kultury, wystą
piłyśmy w gran des toilettes z 
prawdziwą okazałością. Na 
szyjach naszych impertynen
cko lśniły brylanty, perły 
migotały bladymi odbla
skami gasnących gwiazd. 

Wkładka obsadowa warszawskiej "Toski" z 7 kwietnia 1907 
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I oni, stworzeni na utrapie
nie nasze, witali Toskę z 
wielkągalanterją: we frakach 
i białych krawatach. Sło
wem, wszystko odbyło się z 
honorem, jak przystoi miastu, 
konkurującemu o miano 
wielkiego( ... ). 

Czuję, niecierpliwicie się 
piękne przyjaciółki moje ... 
pytacie o toalety ... 

Otóż straszne nieszczę
ście! Tym razem styl włożył 
pęta na wyobraźnię Bellin
cioni. Miała piękne stroje, 
ale to już nie owe "dzieła 
symfoniczne" mające tę 
właściwość, że czem się na 
nie dłużej patrzy, tern więcej 
odnajduje się piękności. 

Alenie chcąc się na wasz 
gniew narazić, notuję: 

W pierwszym akcie: 
toaleta empire z różowej 
Surah; figarko z zielonego 
velours glace, wielki kape-

lusz, ślicznie upięty z mou
sseline de soire seledynowej 
barwy. Rondo podbite czar
nym aksamitem z lewej strony 
podpięte dwiema wielkimi 
różami: białą i różową; od nich 
zalotnie aż na ramię artystki 
spadał pęk pączków. Laska z 
srebrnym okuciem i stylowy 
ridicule - oto wszystko. 

W drugim akcie strój z 
białej crepe de chine. Od 
stylowego ceinture, złotem 
haftowanego, spływały aż do 
dołu gałęzie złotem hafto
wanych róż z lśniącemi w 
pąkach brylantami. Na szyji 
naszyjnik brylantowy i w 
uszach brylanty. 

W trzecim akcie, na czar
nej gazie srebrem haftowane 
irysy, gałązki ich, jak lśniące 
węże, pełzały po artystce. 
Toaleta efektowna i odpo
wiadająca nastrojowi, ale 
skromne pytanie: kiedy Tosca 

zdążyła się przebrać, bo 
przecież bezpośrednio po za
mordowaniu Scarpia przy
biegła do więzienia, żeby 
ratować kochanka; nie miała 
więc chwili do stracenia ... 
Przyznaję, że lubimy, choćby 
dziesięć razy dziennie zmie
niać toalety, ale bądź co bądź 
bywają w naszym życiu chwile, 
że rade nie rade musimy się 
zaniedbać ... 

Iskierka 
("Kurier Warszawski" 30911903) 

W obu relacjach prasowych 
zachowano pisownię 

oryginalną. 

* 

W latach 1903-1939 od
było się 297 przedstawień. 

W partii Toski wystę
powały później również: 

(?) Orbellini, Rina Giachetti, 
Helena Zboińska-Ruszko
wska, Janina Korolewicz
Waydowa, Hericlea Darclee, 
Carmen Melis, Aino Acte, 
Maria Mokrzycka, Margot 
Kaftal, Kamila Ixo, Helena 
Bianchini-Capelli, Ersilda 
Cervi-Caroli, Maria Labia, 
Karolina Wesołowska, Amelia 
Marconi -Roszkowska, Elżbieta 
hr. Korwin-Krasińska, Hanna 
Skwarecka, Matylda Polińska, 
Celina Nahlikówna, Ludwika 
Jaworzyńska-Filipek, Liliana 
Zamorska, Laura Kochańska, 
Xenia Rogowska, Franciszka 
Platówna, Maria Horwa-Hor
witz, Rena Pfifer-Lax, Zdenka 
Zitka, Irena Skupiewska, 
Adelina Czapska, Irena Cy
wińska, Wanda W errnińska, 
Olga Didur, Maria Krzywiec, 
Maria Bojar-Przemieniecka, 
Maria Sługocka, Steni Za
wadzka, Anna Roselle, Vera 
Schwarz, Zdenka Zikova, 
Yvette Thomas i DoraMassini. 
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Fołtyn 

... „~ 

Druga inscenizacja: 19 grudnia 1953 
Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Mierzej ewski 

Reżyseria: Wiktor Bregy 
Scenografia: Zenobiusz Strzelecki 

Chórmistrz: Stanisław Nawrot 
Obsada: Maria Fołtyn (Tosca), 

1953 

Michał Szopski (Cavaradossi), Albin Fechner (Scarpia), 
Edward Pawlak (Angelotti), Władysław Skoraczewski (Zakrystian), 

Józef Wojtan (Spoletta), Kazimierz Walter (Sciarrone), 
Barbara Koncka(Pastuszek). 

* 
W latach 1953-1961 odbyło się 161 przedstawień. 

W partii Toski występowały później również: 
Alina Lewandowska, Zofia Lwowska, Wanda Wermińska, 
Sigrid Eckehard, Zofia Czepielówna, H. Muller-Buthow, 

Jadwiga Kłosówna, Jadwiga Pietraszkiewicz, Alicja Dankowska, 
Maria Volosescu, Antonina Kawecka i Arta Flirescu. 21 
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Trzecia inscenizacja: 14 grudnia 1969 
Kierownictw.o muzyczne: Elio Boncompagni 

Reżyseńa: J ózef Grubowski 
Scenografia: Andrzej Cybulski 

Chórmistrz: J ózef Bok 
Obsada: Hanna Rumowska-Machnikowska (Tosca), 

Bogdan Paprocki (Cavaradossi), Zdzisław Klimek (Scarpia), 
Bernard Ładysz (Angelotti), Władysław Skoraczewski (Zakrystian), 

Jan Góralski (Spoletta), Zbigniew Nowicki (Sciarrone), 
Jerzy Ostapiuk (Dozorca więzienia) . 

* W latach 1969-1987 odbyło się 167 przedstawień. 
W partii Toski występowały później również: 

Antonina Kawecka, Zofia Konrad, Marina Krilovici, Teresa Wojtaszek-Kubiak, 
Irena Jezierska, Elżbieta Gałuszyńska, Krystyna Jamroz, Hanna Lisowska, 
Tamara Miłaszkina, Birgit Nilsson, Eszter Horwath, Makwała Kasraszwili, 

Teresa Żylis-Gara, Radmila Bakocevic, Ludmiła Gerich, Barbara Zagórzanka, 
Bożena Porzyńska, Eva Depoltova, Elżbieta Hoff, Helita T'hezan i Rita Contino. 

..... 

~ 

Pny opracowaniu dokumentacji 
konystano z ustaleń 
Józefa Grubowskiego 
i Archiwum Teatru Wielkiego. 
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.Lepiej ~ię 
nie za~tanawiać 

Ludwik Erhardt 

Maria Callas 

Nad Toscą nie należy się zastana
wiać. W ogóle nad większością oper 
lepiej się nie zastanawiać. Dlatego 
ludzie mający przesadną skłonność do 
racjonalizmu najczęściej nie lubią 
opery. Bo jeśli nawet potrafią pogodzić 
się z konwencją "śpiewanego dramatu", 
to już nie są w stanie przełknąć 
wszystkich naiwności i nieprawdo
podobieństw ,jakimi nafaszerowana jest 
większość librett 

Rossini podobno mawiał: "Dajcie 
mi rachunek od praczki, a również i do 
niego napiszę muzykę". Efektownie 
powiedziane i można by stąd wycią
gnąć wiele rozmaitych wniosków, ale 
trzeba by jeszcze wiedzieć, jakie Rossini 
miał wymagania wobec rachunków od 
praczki. Skądinąd wiadomo, że na 
przykład Verdi i Puccini byli bardzo 
wybredni przy wyborze libretta i swoim 
współpracownikom z tego powodu ~ 



napsuli wiele krwi. Mimo to jednak 
większość librett ich oper wydaje się 
dziś tak nieznośnie głupia, że najlepiej 
po prostu nie zastanawiać się nad nimi. 
Pod tym względem Tosca może śmiało 
konkurować z Trubadurem lub Rigo
lettem. 

Angielskie słowo "doodle" tak 

Regine Crespm 

zwany słownik kościuszkowski tłuma
czy jako "gryzmoły (zwł. rysowane na 
kawałku papieru podczas posiedze
nia)". Anglicy rzadko tworzą kalam
bury z nazwisk, jednak George Bernard 
Shaw nie wytrzymał i ukuł termin 
"Sardoodledom"dla określenia pisar
stwa modnego w końcu ubiegłego 
wieku Victoriena Sardou. 

Modrzejewska, która w 1882 roku 
!6 w londyńskim Haymarket Theatre 

odnosiła sukcesy w jego Odetcie, 
skarżyła się w liście: " .. .i oto jestem 
skazana na powtarzanie tych samych, 
wątpliwej wartości frazesów co wieczór 
aż do 20-go lipca. 

Płaczcie, Państwo, nad moim lo
sem. Żywić się przez 3 miesiące ema
nacjami mózgowymi pana Sardou - co 

za rozpacz! Ale publiczność przepada 
za sztuką - książę i księżna W alii, i na
stępca tronu duńskiego, i inne tym 
podobne figury klaszczą i płaczą, a 
zatem i publiczność tym bardziej 
jeszcze. Panie lubią moje suknie i moje 
nowe fałszywe brylanty- czegóż więcej 
potrzeba? Wystawa jest świetna-nawet 
organy grają w ostatnim akcie zamiast 
fortepianu (bo to nowsze), jest mi tu 
zatem jak w niebie- a jednak wolałabym 

coś innego". 
Upodobania publiczności zrobiły 

przecież swoje: w kilka lat później 
Modrzejewska osobiście zwróciła się 
do sławnego autora z prośbą, by napisał 
dla niej sztukę, podobnie jak to czynił 
dla Sary Bernhardt. Sardou odpo
wiedział skomplikowanym listem z 

Renata Tebaldi 

wyliczeniem, wyjaśniającym dlaczego 
mu się to nie opłaca. 

Dziesięciotornowy ''Theatre corn
plet" tego autora, wydany w Paryżu w 
latach 1934-47, zawiera ponad trzy
dzieści sztuk dramatycznych, ale pełny 
spis tytułów, wystawionych przez 
Sardou w latach 1854-1907, obejmuje 
blisko siedemdziesiąt pozycji. Wiele z 
nich to opery, operetki czy przedsta
wienia muzyczne, a wśród nazwisk 

kompozytorów Strauss sąsiaduje z 
Offenbachem, Massenet z Lecocquiern 
i Saint-Saensem. Cóż nam dziś zostało 
z twórczości tego ulubionego drama
topisarza Sary Bernhardt? Wielokrotnie 
przerabiana i nicowana Madame Sans
Gene, lichakomedyjkaRozwiedźmy się 
oraz Fedora, na której Boy ziewał już 

pół wieku ternu. A także krwawy melo
dramat Tosca, napisany w 1887 roku 
dla wielkiej francuskiej aktorki, nastę
pnie przez Illicę i Giacosę - majstrów 
od tego rodzaju roboty - przykrojony 
do rozmiarów libretta operowego, i 
wreszcie, w tej już zupełnie bezsen
sownej postaci, unieśmiertelniony przez 
Puccinego. 

Od lat Tosca króluje na operowych 
scenach i jej popularność wciąż rośnie. 17 



Rudolf Bing z Metropolitan Opera 
wpadł na pomysł wystawienia w 
jednym sezonie dwóch różnych insce
nizacji Toski i zaprezentowania czterech 
wykonawczyń roli tytułowej: Marii 
Callas, Reginy Crespin, Renaty Tebaldi 
i Leontyny Price. Na tej scenie w roli 
Toski święciła triumfy Birgit Nilsson, 

Leontyne Price 

której partnerował Franco Corelli. Skąd 
to powodzenie? Może naiwna publi
czność nowojorska nie dostrzegła 
nonsensów intrygi i łatwizny efektów 
dramatycznych? Oczywiście, przyczy
na tkwi gdzie indziej. Po prostu ta 
publiczność się nie zastanawia. 

Nad Toscą można się nie zasta
nawiać, podobnie jak można znako
micie przejść do porządku nad brednią 

2a Trubadura. Rossini miał rację w swym 

paradoksie - treść opery jest w gruncie 
rzeczy sprawą obojętną, logika akcji i 
prawdopodobieństwo sytuacji są tu 
najmniej ważne. Do opery przychodzi 
się w zupełnie innym celu niż do teatru 
dramatycznego i tylko ci, których 
zwodzi zewnętrzne podobieństwo tych 
dwóch gatunków sztuki, mogą zgłaszać 

pretensje, że opera jest złym teatrem. 
W taki sam sposób kaczka jest na ogół 
bardzo złą gęsią. I tylko dzięki temu 
niemodny, śmieszny i tandetny teatr 
Sardou może być ciągle świetną, 
porywającą i oklaskiwaną operą. 

Nie przypadkiem wymieniłem tu 
nazwiska pięciu wielkich artystek 
operowych naszych czasów. Można 
bowiem nie zastanawiać się nad Toscą, 
jeśli wykonawczyni roli tytułowej 

przede wszystkim, a w pewnej mierze 
także wykonawcy ról Cavaradossiego 
i Scaryii są świetnymi śpiewakami i 
świetnymi aktorami. N a tyle świetnymi, 

by w pełni oddali piękno tej muzyki, a 
niezręcznym lub pozbawionym wew
nętrznego przekonania aktorstwem nie 
płoszy li rodzącego się wzruszenia. Cóż 

Birg11 Nilsson 

nas właściwie obchodzi jawny non
sens logiczny i nader wątpliwa moty
wacja ostatniej sceny - śmiesznej w 
teatrze, a przez muzykę podniesionej 
do rangi momentu kulminacyjnego 
całego dramatu? Utalentowana artystka 
może z tej sceny zrobić przejmujące 
arcydzieło ukrywanej radości, niepo
koju i rozpaczy, wobec którego wszelki 
racjonalizm staje się bezsilny. Opera 
jest wszak sztuką ukazywania najro-

zmaitszych intensywnych stanów emo
cjonalnych, bez ich wyjaśniania i uza
sadniania. Logika i motywacja nigdy 
też nie były jej najsilniejszą stroną i nie 
przypadkiem Bronisław Horowicz swą 
wciąż u nas niedocenianą książkę 
kończy cytatem z Saint-Marda: "Opera 
jest jak piękna kobieta - choć znamy jej 

niezliczone wady, nie potrafilibyśmy 
jej porzucić". 

Do opery nie należy więc mieć 
pretensji, że jest złym teatrem, lecz że 
jest - ewentualnie - złą operą. Złą, czyli 
taką, na której można siedzieć obo
jętnie, obserwując wysiłki wyko
nawców i zastanawiając się nad 
nonsensami libretta. ( ... ) 

Ludwik Erhardt l!J 
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Kierownik muzyczny 
Musical director 

'T'ztdeues:z 
Wojciechoweski 

Reżyser 
Director 
Klztues 

Wztgner 

H.ealizatorzy 
Prod u cer~ 

SOLIŚCI, CHÓR 

Scenograf 
Set designer 
Mztriues:z 

ehwedc:zuk 

I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO 
SOLOISTS, CHOIR 

AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI 

CHÓR DZIECIĘCY /CHILDREN' S CHO IR 
"ALLA POLACCA" 

STATYŚCI I SUPERNUMERARHIES 

DYRYGENCVCONDUCTORS 
Tadeusz Wojciechowski 

Bogdan Hoffmann 

Kierownik chóru 
Choir director 

llogdztn Golzt 

Kierownik chóru "Alla Polacca" 
"Alla Polaca" Choir Director 

~ztbinzt Włodztreskzt 

Światła 
Lighting designer 

~tZlDiesłztw Xiębzt 
Projektantka kostiumów 

Costume designer 
Xymenzt 

Xztniewesk;,.. .. · , 

Ob~ada 
fLeiua Te~ea 

słynna śpiewaczka/ a celebrated singer 
Monika Chabros, Joanna Cortes, 

Elżbieta Hoff, Barbara Rusin-Knap 

mff1Ue eliVlllUU>e~~l 
malan./a painter 

ea~t 

Ryszard Karczykowski, Sylwester Kostecki, 
Stanisław Kowalski,Józef Przestrzelski 

nzmeR ~eimP:ia 
prefekt policji/Chief of Police 

Jerzy Artysz, Wiesław Bednarek, Zbigruew Macias, Brorusław Pekowski 

CE~lmE lmGEL0ITl 
więzień stanu/a political prisoner 

Robert Dymowski, Czesław Gałka, Mikołaj Konach 

XlIKH.Y~awa ~aeiu~mR 
Marek Dąbrowski.Robert Dymowski,Czesław Gałka, 

Mieczysław Milun, Ryszard Morka 

~P0ll'l"l'lt 
agent policji/police agent 

Andrzej Jurkiewicz, Tomasz Madej, Jacel Parol 

~ellilIB0fil 
żandann/agendarme 

Krzysztof Borysiewicz, Jan Dobosz, Zbigniew Wunsch 

D0X0HCff WlĘX:IERRY /ff eiff0Lm 
Marek Dąbrowski, Waldemar Kalinowski Jl 



~ 
NATPOL-BIT s .c. 
00-580 Warszawa 

Al. Szucha: 3 
tel. 212 624 , fax 29 87 81 

PLAN - a na nim 
dowolna inf orrnacja 
to nasza specjalnosc 

ZNAJDA WAS NIE PYTAJAC 

Tr , , 
~:op~ij 

~ 
~'A 

,___. ,•.::i}" 

Rzym, rok 1800. Do kościoła św. Andrzeja della Valle wpada więzień zbiegły z 
Zamku św. Anioła. To Cesare Angelotti, były konsul Rzeczypospolitej, uwięziony i 
skazany na śmierć za udział w spisku przeciwko tyranii rządzącej krajem. W tym właśnie 
kościele jego siostra, hrabina Attavanti, pozostawiła klucz do bocznej kaplicy oraz 
przebranie mające dopomóc Angelottiemu w ucieczce. Mnich-zakrystian słyszy wprawdzie 
kroki i szmery w pustym kościele, ale jest przekonany, że to wszedł malarz Mario 
Cavaradossi, który maluje tu obraz Marii Magdaleny. 

Po chwili pojawia się Cavaradossi. Serce młodego artysty wypełnia radość tworzenia 
i radość szczęśliwej miłości do słynnej śpiewaczki Florii Toski (ariaRecondita armonia). 
W artyście malującym obraz Marii Magdaleny z radością poznaje Angelotti swego 
przyjaciela. Ufając, że z jego pomocą zbieg zdoła ujść prześladowcom, Mario nie waha 
się oddaje mu swój koszyk z żywnością i obiecuje dopomóc w ucieczce. W tym właśnie 
momencie przybywa do kościoła ukochana Cavaradossiego, Tosca. Zamknięte drzwi 
kaplicy i dobiegające spoza nich głosy budzą w jej sercu podejrzenie, że Mario ją zdradza. 
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 
Kokiól ~w. Andrzeja della Val/o, rycina z epoki 
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ucieczkęAngelottiego. Niema czasu do stracenia Cavaradossi postanawia ukryć przyjaciela 
w swojej willi za miastem. Obydwaj bocmym 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 pod Marengo i w 
związku z tym odbędzie się niebawem uroczyste nabożeństwo dziękczynne. 

W pościgu za zbiegłym więźniem do kościoła przybywa groźrty prefekt rzymskiej 
policji, baron Scarpia. Znajduje pusty koszyk z żywnością, otwarte boczne wejście do 
kaplicy, a ponadto wachlarz z herbami rzymskiej arystokratki hrabiny Attavanti, porzucony 
widocznie w pośpiechu. Dostrzega także dziwne podobieństwo rozpoczętego obrazu 
Marii Magdaleny do postaci hrabiny. Wskazując te szczegóły Tosce, która ponownie 
pojawia się w kościele, Scarpia sądzi, że w ten sposób obudzi jej zazdrość. 

Nie zawodzi się w swych przewidywaniach. Śpiewaczka nie wie, że hrabina Attavanti 
jest siostrą zbiegłego Angelottiego i że to ona właśnie ułatwiła mu ucieczkę. Nie wie też, 
że Mario nadał swej świętej rysy damy odwiedzającej codziennie kościół, nie znając 
nawet jej nazwiska W porywie zazdrości i obrażonej dumy śpieszy do mieszkania 
malarza Nie przeczuwa, że tuż za nią podążają zbiry Scarpii. Prefekt policji nie posiada 
się z radości. Oto los dał 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 
bezskutecznie 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). 

lDUll 
W swym mieszkaniu w Pałacu Farnese, Scarpia zasiada do wieczerzy. Z dalszych sal 

dobiegają dźwięki gawota To królowa wydaje uroczyste przyjęcie, które Tosca uświetnić 
ma swym śpiewem. Agent policji Spoletta donosi, że nie udało się odnaleźć zbiega w willi 
Cavaradossiego, lecz za to aresztowano samego malarza Podczas wstępnego przesłuchania 
Mario energicznie zaprzecza, jakoby wiedział coś o miejscu ukrycia Angelottiego. 
Scarpia każe zatem poddać go torturom w obecności zawezwanej uprzednio Toski. 
Doprowadza do tego, że nieszczęśliwa kobieta, słysząc jęki męczonego kochanka, 
zdradza kryjówkę zbiegłego więźnia. Tortury przerwano, jednak Mario, słysząc, że 
Tosca wydała tajemnicę Angelottiego, z pogardą 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, zrywa się i intonuje 
płomienny hymn na cześć wolności. Tym samym wydaje na siebie wyrok śmierci. 

Rozpoczyna się między Scarpią a Toską targ o życie Cavaradossiego.Śpiewaczka 
gotowa jest zapłacić każdą sumę. Nie tego żąda jednak Scarpia W zamian za uwolnienie 
malarza, Tosca musi być całkowicie powolna jego pożądaniu. Za oknem słychać werble 
plutonu egzekucyjnego. zrozpaczona udręczona Tosca zgadza się wreszcie na wszystkie 
warunki, byle ratować ukochanego (aria Vissi d' arte - Żyłam sztuką). 

Scarpia wyjaśnia jej, że ze względu na potrzebę zachowania pozorów egzekucja 
34 musi się odbyć, ale tylko pozornie. W obecności śpiewaczki wydajeSpoletcieodpowiednie 

polecenie, dodając jednak znacząco, że wszystko ma się odbyć podobnie jak to było z 
hrabią Palmieri. Tosca żąda jeszcze glejtu dla dwóch osób na przekroczenie granic 
Rzymu. Scarpia spełnia jej prośbę, kiedy jednak zbliża się do Toski, by ją objąć, ta 
wiedziona rozpaczą i nienawiścią przebija go pochwyconym z zastawionego stołu 
nożem. Ze stygnących palców Scarpii wyrywa upragniony glejt i spieszy do więzienia, 
ratować kochanka 

lłctm 
Noc blednie, z oddali dobiega tęskna pieśń pastuszka Dźwięki dzwonów porannych 

zwiastują świt Cavaradossi zostaje wyprowadzony z celi na taras Zamku św. Anioła 
Niebawem ma nastąpić egzekucja Nieszczęśliwy skazaniec błaga więziennego dozorcę 
o ostatnią łaskę: pragnie napisać krótki list Przekupiony kosztownym pierścieniem 
dozorca, wyraża zgodę i przyrzeka list doręczyć. Raz jeszcze staje przed oczami skazańca 
całe piękno jego młodego, szczęśliwego życia i słodki obraz ukochanej Toski (aria 
E lucevan le stelle). 

Ale oto nieoczekiwanie pojawia się w więzieniu sama Tosca, zwiastując ukochanemu 
rychłe ocalenie. Radośnie witają teraz oboje blask jutrzenki, jako symbol bliskiej już 
wolności i szczęścia. Żartobliwie poucza Tosca kochanka, jak ma się zachować w czasie 
fałszywej egzekucji, jak upaść udając martwego (duetAh!franchigia ... O dolce mani). 

Zbliża się pluton egzekucyjny, pada salwa. Gdy żołnierze odchodzą. Tósca wzywa 
Maria, by powstał i uchodził wraz z nią. Niestety, Scarpia nawet po śmierci oszukał 
Toskę. Egzekucja Cavaradossiego, która według jego zapewnień miała być fałszywa, 
okazała się prawdziwa Na szalejącą z bólu i rozpaczy śpiewaczkę rzuca się straż, odkryto 
bowiem zabójstwo Scarpii. Tosca wyrywa się jednak i z murów Zamku św. Anioła 
rzuca się w przepaść. 

Pałac Famese, rycina z epoki 
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Rome in 1800. The Church of Sant' Andrea della Valle. Angelotti, fleeing from the 
police, hides in the church, unseen by anybody. Mario Cavaradossi is here, too, painting 
a portrait of.one of the worshipers who has caught his eye. He is unaware that his model 
is Angelotti's sister. In love with Tosca, Cavaradossi removes her miniature from his 
pocket and becomes rhapsodic over her beauty (Recondita armonia). As he starts painting 
again, he is accosted by Angelotti, his old friend, who asks for, and gets, his help. At the 
sound of Tosca's voice, Angelotti conceals himself. Tosca appears. She is enraged 
because, having heard whispered voices, she is suspicious that her lover has been having 
a secret meeting with a woman.Cavaradossi soothes her. The lovers exchange ardent 
sentiments (Non la sospiri la nostra casetta). When Tosca leaves, Cavaradossi guides 
Angelotti out of the church. Scarpia arrives, searching for Angelotti. The police chief 
comes upon a fan belonging to Angelotti's sister. When Tosca returns to spy on 
Cavaradossi, Scarpia shows her the fan and readily arouses her jealousy by suggesting it 
belongs to the woman of Cavaradossi's portrait The church services now begin (Te 
Deum). As Scarpia kneels, he thinks of his forthcoming destruction of Cavaradossi and 
conquest of Tosca. 

ric.t ll 
Scarpia's apartment. Angelotti cannot be found. Cavaradossi, who has been brought 

to Scarpia, hotly disclaims any knowledge of the refugee's whereabouts. When Tosca 
appears sherushes to herlover, but Cavaradossi is led to an adjoining room. Scarpia opens 
the door so that Tosca may hear her I over' s anguished cries as he is being tortured, catch 
a glimpse of his suffering. U nable to stand the sight, Tosca reveals where Angelotti can 
be found (for Cavaradossi has told her his secret), and Cavaradossi is released. The news 
comes that Napoleon has won a great victory at Marengo. Cavaradossi shouts with joy. For 
this, Scarpia condemns him to win Tosca' s love. With anguish, Tosca muses how cruelly 
fate has treated her, she who has devoted her life to art, love, and prayer (Vissi d' arte). 
Spoletta now brings the tidings that Angelotti has killed himself at the moment of his 
capture. Scarpia suggests that Cavaradossi will be the next to die, unless Tosca wishes to 
save him. Tosca prornises to give herselfto Scarpiaif Cavaradossi' s life be spared. Scarpia 
summons Spoletta and orders a mock execution for the prisoner, secretly adding a 
counterorder. He now approaches Tosca to claim his reward. Tosca, believing that she has 

36 preserved her lover's life, plunges a dagger into Scarpia's heart. 

' 

i 
i 

ric.t lll 
The terrace of the prison castle. Cavaradossi, in his cell, prepares for death by biddin 

his memory of Tosca farewell (E lucevan le stelle ). Tosca arrives. She shows her lover the 
passport she obtained from Scarpia before she took his life, explaining that Cavaradossi 
must fali as if <lead w hen blank cartridges are fired at him. Cavaradossi is led to the wall 
and shot - not with blanks. Tosca is stunned as she learns of Scarpia's finał treachery. 
Spoletta and soldiers come to arrest her. She evades them by climbing the parapet and 
hurling herself into space. 

* 
Sardou' s blood-and-thunderdrama attracted two other composers beforePuccini setit to music. 

One was Verdi, who decided he was too old to undertake the assignment. The other was Alberto 
Franchetti, who signed a contract with Sardou giving him exclusive rights to the play. Puccini 
became impressed with the operatic possibilities of the drama when he saw Sarah Bernhardt act it, 
but not until a decade la ter, w hen he read that Franchetti had acquired the opera rights, <lid he actively 
want to set the play. There followed a discreditable intrigue involving not only Puccini, but also 
Franchetti's librettist, Illica, and the publisher Ricordi. The conspirators were finally successful in 
convincing Franchetti not to write the opera. When Franchetti gave up his contract, Puccini made 
his own with Sardou. Understandably, Franchetti never forgave Puccini. 

Tosca did not at first seem the kind of drama that suited Puccini's talent which, up to now, had 
been at its best in tender and sentimental plays. Tosca was lurid, filled with horror, sadism, murder, 
and suicide. However, with a true dramatist's instinct, Puccini changed his style to meet the 
demands of the play. His beautiful lyricism, however, was far from forgotten. The over-all effect 
of Tosca is one of compelling drama, but several of its arias are among the most memorable that 
Puccini ever wrote. 
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ZAPROSZENIE ŚCIŚLE IMIENNE 

Miejsca zostaną wyznaczone po potwierdzeniu przyjęcia zaproszenia 
do dnia ..... „ ......... „ ............ w godzinach 9-16 w Biurze Obsługi Widzów 

tel. 26 50 19, centrala 26 70 Ol , 26 30 Ol wew. 206, 207 
Teatr Wielki, pl. Teatralny 00-950 Warszawa 

Dyrekcja i Zespół 
TEATRU WIELKIEGO 

w Warszawie 

Mają zaszczyt zaprosić 

Pana~anią . .. POM. · 1t!rrw.-J. . ~iP.Jw.J.S.k'. 

. I ;:
REMIERĘ . 

········· ·······························.Jt·· ~ .... ~ ....... ..... ..... ..... ............. ....................... . 

' 0~ 
dnia „ ........ „„ ... ~.!.d.Oi ... 9.2„.„„„ o godzinie „„„„„„ .. „d..9...„ .... :„„„„„„ .. 
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