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ANDRZEJ HIOLSK/, solista Opery Śląskiej w latach 19~5-1963. 

Najświetniejszy Baron Scarpia na polskich scenach. Jego kreacja łączyła wybitny 

talent aktorski i wzorową interpretację partii muzycznej. Mia/ 2~ lata, gdy wystąpi/ 

jako Scarpia po raz pierwszy w lej roli w premierowym spektaklu „ Tosci " 

na katowickiej scenie 15 września 19~5 r. Na zdjęciu - pa mię lny Scarpia 

w bytomskiej premierze opery Pucciniego 28 października 1956 r 

GIACOMO PUCCINI W OPERZE ŚLĄSKIEJ 
PREMIERY 

TOSCA - 15 X 1945 r. 

MADAi\1A BUTTERFLY - I L N 1946 r 

C YGANERIA - 2 L ll 1946 r. 

:vtAOAMA BUTTERFLY - 15 X 1952 r. 

TOSCA - 28 X 1956 r. 

TU RAN DOT - 28 I l 967 r. 

CYGANER1A - 2l Il 1970 r. 

MAN O N LES AUT - 5 Il 1972 r. 

YGANERlA - 9 li 1980 r. 

TOSCA - 26 I 1985 r. 

GIANN I SCHI CC HI - L5 1II 1986 r. 

MADAi\1A BUTTERFLY - 30 I 1988 r . 
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Tadeusz KIJONKA 

ARIA CAVARADOSSIEGO 

Warty u drzwi okutych, kraty w oknach, śpiew 

Stary jak wolność - fen sam, jakby nic 

Nie zmieniło się nigdy prócz rzeczy i tła. 

Zawsze ci sami ludzie po dwu stronach sprawy 

Niewymienni jak role kata i ofiary, 

I te same napisy na ścianach do krwi 

Żywej cegły wyryte w noc przed straceniem. 

Więc daremnie murarze zacierają ślady 

Stare jak mury więzień i śpiew zniewolonych, 

Bo ono rośnie, krwawi, ożywa jak wolność -

To słowo, wszystkie słowa z zamarłych barykad. 

Znów nowe kraty w oknach, zmiana w~rf u drzwi 

Z systemem alarmowym czasów, które kroczą 

Przez sine labirynty cel żelbetonowych 

Automatycznej męki, lecz tortur praludzkich. 

Nie, ten krzyk nie jest śpiewem; bohaterski tenor 

W rękach oprawców wyje tak samo jak ws~yscy. 

Nigdy łamani kołem nie śpiewali pięknie, 

W zgodzie z kodeksem sztuki, w myśl reguł harmonii: 

Stopy w żelaznych butach, jądra w kleszczach, swąd 

Przypalanego ciała co kona na hakach 

I krzyk rażonych prądem .... Narzędziownie tortur 

Były zawsze świadectwem szczególnej inwencji, 

Lecz nie sztuki dla sztuki: wycie katowanych 

Brzmi jednakowo wszędzie, ten język bezsłowny, 

Nasz praludzki bez względu na rasę ofiary 

I żywe miary męki - od jęku po ryk: 

łamani kołem nigdy nie śpiewali pięknie. 

A jednak więzień śpiewa po wszystkim, gdy śni 

Przed brzaskiem, że o świcie otworzą się bramy 

Wszystkich więzień, strzeliste jak ostatnia aria 

Skazańca, który stanie wkrótce przed plutonem. 

Tylko jeszcze wyśpiewa bezpowrotny zryw 

W interwałowym wzlocie - by jak dzwon, jak dzwon 

Ludzkiego głosu dobrzmieć i bez lęku zejść 

W to piano, czy westchnienie, gdy przeczucie śmierci 

Przyzywa ... Jeszcze chwila: wiek, lub tysiąc lat 

Tej arii pożegnalnej i na zawsze wolni 

Jak tamci, już po wszystkim, najwięksi wśród nas -

Też w końcu dorośniemy do miar ich ofiary. 

Człowiek wybiera wolność - wolność wybiera nas 

W nagrodę ... Kto zasłużył, temu i odwaga 

Sądzona jest dozgonna i salwa ostatnia 

Przed nastaniem dnia. 
z tomu „ EC H A" 

Bogdan Paprocki, solista Opery Śląskiej w latach 19% - 1960. 

Partia Cauaradossiego należała do popisowych wielkiego tenora. Tu w spektaklu 
premierowym „ Tosci" w Operze Śląskiej 28 października 1956 r .. w akcie Ili . 
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· .Do r7łms ego k~ś~ioła Św. Andrz~ja wpada " 
z Za~ku'ś,w1ętegp A ' oła. To Ces~re Anpelotti, byfy kon~ul zeczypospo-
lłej, uwięzi<*iy· i ska 11JI na śmierć za udział w spisku prze tyranii 
rządzącej kr<iem~ W in wtaśnie kościele je0

go siostra, hrabi1 avanti, 
pozosta~la klucz łlo cznei kaplicy i przebranie mające dop óc An-

1„ ttien'l\"u w ucieqtce. jawia się młody malarz, Mario Cava tlossi, by 
racować nad łbzpoczęt 1 już obrazem Marii Magdaleny. Serce młodego 
tysty wypełnia radość t rzenia i radość szczęśliwej miłości do słynnej 

piewaczki Tosci, a dwa t czucia splatają się razem w dziwną i piękną 
armonię (aria „Recondita monia"). W artyście malującym obraz Ma
ii Magdaleny z radością po aje Angelotti swego przyjaciela; ufając, że 
jego pomocą zdoła ujść pr- śladowcom, Mario nie waha się - oddaje 

Angelottiemu swój koszyk z żywnością i obiecuje dopomóc mu w uciecz
ce. \XI tym właśnie momencie przybywa do kościoła ukochana Cavara
dossiego, Floria Tosca. Zamknięte drzwi od kaplicy i dobiegające spoza 
nich głosy budzą w jej sercu podejrzenia, że Mario ją zdradza. Malarz 
jednak czułymi słowami uspokaja kochankę (duet „Ah! ąue gli occhi") 
i aby nie wyjawić przed nią tajemnicy zbiegłego więźnia, pod pozorem pil
nej pracy wyprawia ją z kościota. Odgłos armatniego strzatu zwiastuje, że 
w Zamku Św. Anioła spostrzeżono już ucieczkę Angelottiego. Nie ma cza
su do stracenia - Cavaradossi postanawia ukryć przyjaciela w swojej willi 
za miastem i obydwaj bocznym wyjściem wymykają się z kościoła. Tuż po 
ich wyjściu pojawia się mnich - zakrystian z wi~ścią, że zagrażająca sta
remu porządkowi rzeczy rewolucyjna armia Napoleona zostata pokonana 
przez Austriaków pod Marengo i w związku z tym odbędzie się niebawem 
uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Do kościota przybywa groźny pre
fekt rzymskiej policji, baron Scarpia, w pościgu za zbiegłym więźniem. 
Spostrzega pusty koszyk na żywność, otwarte boczne wejście do kaplicy, 
a ponadto dziwne podobieństwo rozpoczętego obrazu Marii Magdaleny 
do postaci rzymskiej arystokratki - hrabiny Attavanti oraz wachlarz z her
bami hrabiny, porzucony widocznie w pośpiechu. \\/'skazując te szczegóły 
Tosce, która tymczasem ponownie pojawita się w kościele, Scarpia liczy, 
że w ten sposób obudzi jej zazdrość. Nie zawodzi się w swych przewidy
waniach: śpiewaczka nie wie, że hrabina Attavanti jest siostrą zbiegłego 
Angelottiego i że to ona właśnie utatwiła mu ucieczkę z więzienia, 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 po
dążają zbirowie Scarpii. Prefekt policji nie posiada się z radości. Oto los 
dał mu w ręce broń, dzięki której być może uda się odnieść aż dwa zwy
cięstwa: pochwycić więźnia i „.zdobyć Toscę, 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"). 

AKT II 
- . . 

V/ swym mieszkaniu w Patacu Farnese zasiada Sćai-pia do 
wieczerzy. Z dalszych sal dobiegaj<) dźwięki gawota; to królowa wydaje 
uroczyste przyjęcie, które Tosca uświetnić ma swoim śpiewem. Agent 
policyjny Spoletta donosi, że nie udato się odnaleźć zbiega w willi Cava
radossiego, lecz za to aresztowano samego malarza. Podczas wstępnego 
przestuchania Mario energicznie zaprzecza, jakoby wiedziat coś o miejscu 
ukrycia Angelottiego. Scarpia każe zatem poddać go torturom w obecno
ści zawezwanej uprzednio Tosci i doprowadza do tego, że nieszczęśliwa 
kobieta, słysząc jęki męczonego kochanka, zdradza kryjówkę zbiegtego 
więźnia. Tortury przer;vano, jednak Mario, słysz~1c że Tosca wydata ta
jemnicę Angelottiego, z pogardą odtrąca ją od siebie. Żandarm Sciarrone 
wbiega z wieścią, że poprzednie informacje były fałszywe: to właśnie Na
poleon rozgromit Austriaków. Stysząc to Cavaradossi, mimo że z trudem 
może ustać na nogach po przebytych cierpieniach, zrywa się i intonuje 
płomienny hymn na cześć wolności - tym samym wydaje na siebie wyrok 
śmierci. Teraz rozpoczyna się między Scarpiem a Toscą targ o życie. Spie
waczka gotowa jest zaptacić każdą sumę - nie tego jednak żąda Scarpia. 
\V zamian za uwolnienie malarza, Tosca musi być catkowicie uległa jego 
żądaniom. Za oknem słychać werble plutonu egzekucyjnego. Zrozpaczo
na, nieludzko udręczona Tosca zgadza się wreszcie na wszystkie warunki, 
byle ratować ukochanego (aria „Vissi d'arte" - „Żytam sztuką"). Scarpia 
wyjaśnia jej, że ze względu na potrzebę zachowania tajemnicy egzekucja 
musi się odbyć, odbędzie się jednak tylko pozornie; w obecności śpie
waczki wydaje baron Spoletcie odpowiednie polecenie, dodając jednak 
znacząco: podobnie jak byto z hrabią Palmieri. Tosca ż<1da jeszcze glejtu 
dla dwóch osób na opuszczenie granicy Rzymu. Scarpia spełnia żądanie, 
kiedy jednak zbliża się do Tosci, chcąc ją objąć, ta wiedziona rozpacz<) 
i nienawiścią, przebija go pochwyconym z zastawionego stołu nożem. Ze 
stygnących palców Scarpii wyrywa upragniony glejt i śpieszy do więzienia, 
by oczekiwać uwolnionego kochanka. 

AKT III 
Noc blednie - z oddali dobiega tęskna pieśń pastuszka, dźwięki 

dzwonów porannych zwiastują świt. Cavaradossi zostaje wyprowadzony 
z celi na dziedziniec Zamku Św. Aniota - niebawem ma nastąpić egzeku
cja. Nieszczęśliwy skazaniec błaga więziennego dozorcę o ostatni<) taskę 
- by mógł napisać krótki list. Dozorca, wiedziony litością, wyraża zgodę 
i przyrzeka list doręczyć. Raz jeszcze staje przed oczami skaza1ka całe 
piękno jego młodego i szczęśliwego życia, i słodki obraz ukochanej Tosci 
(aria „E lucevan le stelle"). Ale oto nieoczekiwanie pojawia się w więzie 

niu sama Tosca, zwiastując ukochanemu rychłe ocalenie. Radośnie witają 
teraz oboje blask jutrzenki, jako symbol bliskiej już wolności i szczęścia. 
Żartobliwie poucza Tosca kochanka, jak się ma zachować w czasie fat
szywej egzekucji, jak upaść udając martwego (duet „Ah! franchigia„. 
O dolci mani"). Zbliża się pluton egzekucyjny, pada salwa. Gdy żotnierze 
odchodzą, Tosca wzywa Maria, by powstał i uchodził wraz z nią. Niestety, 
Scarpia nawet po śmierci oszukał Toscę. Egzekucja Cavaradossiego, która 
według jego zapewnień miata być fałszywa, okazała się„. prawdziwa. Na 
szalejącą z bólu i rozpaczy śpiewaczkę rzuca się straż, odkryt_o bowiem 
zabójstwo Scarpii. Lecz Tosca wyrywa się i z murów Zamku Sw. Anioła 
rzuca się w przepaść. 

L . .PRLEWOLJNIKA O PER O WEGO" JÓZEFA KANSKIEG O 
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ROZMOWA Z REŻYSEREM 

TADEUSZEM BRADECKIM 

libretto „ Tósci "powstało w oparciu o sztukr V Sardott , w jakim stopniu tm melodramat 
wpływa ntl podejkie do samej opery? 

- Libretto jest nieco inne nii pierwowzór literacki, 7.arÓwno Puccini jak i dwaj 
jego libreciści (Luigi Ulica i Giuseppe Giacosa, przyp. G. K.) dokonali w nim dość 
znacznych zmian. Debiutująca na r.r;ymskicj scenic w Teatrze Constanzi „Tosca'', 
w styczniu roku 1900, dołącza do su:regu kobiecych postaci, jakie pojawialy si<; 
głównie w II połowic XIX w. Choć gdyhy sięgnąć np. do Natalii Pietrowncj w „Mie
siącu na wsi" Turgieniewa, to można powiedzieć, ie jeszcze w łatach 40. pojawił 
się nowy rodzaj bohaterki kobiecej. To „femme fatale" ... kobieta, która - jak np.: 
w „Miesiącu na wsi" czy „Heddzie Gabler" Ibsena - nudzi się. Tej kobiecie nic wol
no zająć się pracą c.r;y nauką, ta kobieta szuka terenu do samorealizacji. Myślę, ie 
„Tosca" jest pisana przez librecistów z pełną świadomością zaplecza literackiego 
i historii tych kobiecych postaci, stąd ich próba, żeby Tosca była jednak trochę 
inna. Jej pewnego rodzaju „awanturniczość" nie wynikała ze złych - czy tei z nudy 
płynących - pobudek, tylko jest to Tosca, która będąc gwiazdą opery rzymskiej, 
jednocześnie gorliwie modli sic; i dziękuje Bogu, ie ma tak wspaniałego kochanka, 
a iłu miała ich wcreśniej, możemy sic; tylko domyślać ... Jest to bardzo operowa i dość 
niezwykła mieszanina. 

l'osiark1 Pan bogr11e doiwiadcunie związane z pracą w teatrach muzycznych. Także w bytom
skiej Operze w !'ana reżyserii pojawiały się 1akie tytuły jak: „Requiem'; „Maksymilian Kolbe" 
i „ \Vidma''. „ Tosm" to kolejne muzyczne przedstawienie. Głównie jednak jest !'an reżyserem 
team1 dramatycznego. jaka jest różnica między rtalizatją sztuki w teatrze dramatycznym 
a muzyczn_ym? 

- Różnica jest zasadnicza; o tym ile będzie tpvała dana scena, dany akt lub dane 
przedstawienie w tea.trze muzycznym wiadomo jeszcze przed rozpoczęciem prób. 
W teatrze dramatycznym nie wiadomo tego ai do momentu premiery. W tym sensie 
reżyser przenoS7.ąc się z teatru dramatycznego do muzycznego, jest trochę jak kie
rowca, który przesiada się z samochodu do tramwaju. I nie o szybkość tutaj chodzi, 
tylko o to, ie tory są jui położone i ich położenia zmienić nic można. Z drugiej stro
ny, takiej metafory używając, ta sieć torów - partytura muzyczna - jest cudownym, 
dopingującym ograniczeo.icm, bo trzeba się zmieścić w wyznaczonych regułach gry. 
Dokładnie tak samo jak grając w tenisa: wyrafinowane reguły gry wzmagają w nas 
niebywałe możliwości. Gdy wysokie „C'' - wyśpiewywane przez śpiewaczki i teno
rów, zbiegają się z pracą 50. czy 60. łudzi w orkiestrze, z pracą całej masy osób 
schowanych za scenografią i oświetleniem, i to nagle łączy się w słynną syntezę sztuk 
- to jest to piękne. 

Z jakimi wyzwaniami i trudnością musi zmierzyć się reżyser przy realizacji slt1wnej opery 
Pucciniego? 

- Akcja „Tosci" dzieje się konkretnego dnia, w konkretnym momencie historycz
nym i czasie. Kompozytor wręcz „wyreiyserowaf' całą akcję - w libretcie zapisane 
są nawet wszystkie kroki, przejścia, zatrzymania, obroty głowy... Najwainiejs7.ą 
trudnością i wyzwaniem dla reżysera jest więc sprawić, żeby coś tak precyzyjnie na
pisanego i odegranego od momentu prapremiery z tysiąc razy, zabrzmiało świeżo. 
To największa trudność i wyzwanie. 

Dziękuję za rozmowr. 

roz mawia la G ra i. y n a Ko n i c cz n a 

TADEUSZ 

BRADECKI 
reiyJeritt i in scenizruja 

Aktor, reż1se r, dramaturg. Abwlwe nt wydziałów: akrorskiego ( 1977) i rei.ysc rii 

dramatu ( 198 l) krakowskiej PWST. Podczas studiów reżyserskich odhyf staż w ' l i:

arrze L1borato rium we \'V'rocławiu oraz s taż aktorski u Pnera Brooka. 

Aktor Sta rego Teatru w Krakowie ( 1977- 1982). etatowy reżyser tego zes po łu 

( l 982-1 990 i 1996-2003) oraz jego dyrektor naaeln y i arrysryczny ( 1990- 1996). 

Za jego kade nc ji Stary ·1ea tr zosta ł cz ło nki em Unii Teatrów Europy. gości f festiwal 

UTE w 1995 roku. 

Zagraf 111 . in. u Jertego G rzego rzewskiego (Widmo w „Weselu" W yspiJJiski ego. 

1977), Andrzeja Wajdy (JM io Chom iń ski w „Z biegie m be , z biegiem dni ... ", 1978), 

G iova nniego Pampiglionc (Lelio w „Łgarzu" Goldoniego. 198 l ). Wystą pił w filmach 

m.in. Krqszrofa Zanussiego i Krzyszrofa Ki eś l owsk iego . 

Przedscawicnie dyplomowe na wydziale reżyser ii - „lliedni lud1.i c" wg Oosco

jewsk iego ( 198.'l) - zainaugurowało działalność malej sceny Starego Teatru przy 

ul. Sławkowskiej. 'Y.,! Starym reżyse rował m.in.: „Wiosn~ narodów ... " Nowaczyri

sk icgo ( 1987), „Opcreckę" Gombrowicza ( 1988, 1995). „Fantazego" Sfowa ck iego 

( 199 l ), „Rękop is znaleziony w Saragossie" Potockiego ( 1992). „Jak wam si<; podoba" 

Szekspira (1 993). „ Markiz~ de Sade'' Mishimy (2000) . \Vspólpra.:e>waf z wie loma 

sce nami w kraju i za graniq (\'\/fochy, Kanada). \Xlys cawial tak ie opny: „Requ 

ie m" Palestra ( 1990). „Maksymiliana Kolbe" Probsca ( 1990) i „\Vidma" Moniuszki 

( 1998) w Operze Śląski e j w llytom iu , „Don G iova nni ego" Moza rta w O perze Kra

kowski ej ( 1997) . 
Autor dramatów: „\\! piaskownicy" ( 1980), „Wzo rzec dowod<)w mecafi1.ycznych" 

( 198-), „Sa ragossa" ( 1998; na motywach biografii Jana Potockiego i jego powieśc i 

„ R~ ko pis znab.iony w Saragossie"). 

La ureat m.in. Nagrody im. Schillera ( 1980), nagroJy im. Swinarskiego 1.a rci.ysc

rię „'Xloyzecka" Bi'lchnera w Scarym Tc'<ltrze w Krakow ie i „l'a1u Jowi:ilski ego" Fredry 

w TeJtrze im. JarJCza w todzi ( 1986) , Nagrody im. Wyspi:ińsk.iego za os iąg ni i;c i a 

w Jramarurg ii i ró.yserii ( 1987), nagrod y Miniscra Kultury i Sztuki ( 1987), J wu

krotny laureat Złotego Yorika za przedstawie nia sze ksp irowskie - za „Ro meo i Juli~" 

w Tea trze Polskim we \Xlrodaw il1 ( 1994) i „Mi ark<; za miarkę" w Scarym Te:ur1.c 

w Krakowie ( 1998), Nagrod y Polskiego Ośrodb ITI za popular)'lacjc; polskiej kul 

tury ceatralnej za graniq (2001 ). 

O d sezo nu 2007/ 2008 D yrekto r Arrysryczny ' (("1rru Ś l :1> kicgo w KarowicKh . 
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TADEUSZ 

SERAFIN 
kicrou.n1ictwo muzyczne 

Po studiach w Pa1lstwowej \\/yi„vcj S11ole Muzyczn ej w K:Howicach (\\lydzial In 

srrumenralny), ktc'>re ukor1czyl z wyn'iżnicniem w 1970 roku, podjął prac~ kontraba

sisty\\' \\lielkkj Orkit'StT7x Symfonicznej R:idi:i. i 'Idewi1.ji w Karuwic:i.ch, konrynu 

ując równocześnie stuJia na \VyJzi:de 'ICorii, Dyrygentury i Kompozycji 1.cj uczelni, 

w kia.sic Napoleona Sic:-:.sa, krUrc nasu.;pnic u1L.1pd11ił n:i. kur:::.acli mi:-:.tr;.:uwskich 

w Ni emczech, Austrii i we \Vłoszech (m.in. pod kierunki em Pierra Roulc1.a 1 Karcla 

Anccrla i Hcinza Rnegncra). ()d 1978 Jyrygen r ()pery Śląskiej w Bytomiu, w wyni

ku konkursu zost.:i.ł w I ~J88 roku j ęj d yrc.kron::m nac""'Z.elnym i arrystyonym. /.es-wym 

zcspokm dokonuje nagrJ1l płyrowych i archiwalnych db Polskiego R:1dL1. NagranJ 

pod jego kierownictwem płyra „Nabucco" Verdiego zyskała sratu'.'i „ 7łotci", a w 200.3 

roku - ,1 Platynnwej płyty". \Y/ roku 2011 pod jego kicrnwninwcm muzycznym 1.osra

b nagran;:i płyra - kan rata sceniczna „Ca rmina hurana" ( rf{i, której spektakl w l)pe

rze $Ją,kiej mial swą premier<; w roku 2008 i został nagrodzony 4 Zforymi Maskami 

(w rym nagrrn..lq w kategorii „PrzcJsr;iwicnic Roku"). Pod kicrownicrwem muzycz

nym T:1deusza Seraf-l1i;1 1,reali1.ow:H10 w Opcr1.c Śląskiej kilk~rna~cic oper i baletów. 

Znajdują sis· wśród nich: „C>arod1_icjski flet" ivlo1;ura, „Nahucco", ,,Rigolcttn", 

„Aida", „Ern,rni", „Don Cirlos" („Złora Maska" w kategoriach: „l'rzcdsrawicnic 

roku", „Rc7..ysc:ri;1"; 1l:arrJln:i Nagroda ?vtu1.yc2na im. J- Ki ep ury w karcgo rii ,,N;1j 

kpszy >pekr:ikl 201 ! ")Verdiego, „Halb" i „Srravny dwór" Moniuszki, „l'ajacc" L.e

oncav::illa, „C avallc:ria n1śtic:ina" Masc1g11icgo, „1 :1nnhtiuscr". \Vagncra, „C yganeria" 

i ,,iv1adam:1 f\uncrHy" Pucciniego, „Hot)" \ Godunow" Musorgskiego, ,,Cisdlc" i\da

ma, „Kopciusze k" Prokofiewa, „1vlaksyrnilia11 Kolbe" l'rohsta. 

Z zespołami Opt"ry Śląskiej "E1deu.;;-? Serafin 'viclokrornic gośc i! za granicą (Niem
cy. \Xfłochy. HoLrndia, Belgia, Francja, US/\, Kanada, IZcpublika C zeska, Słowacja 

i in.). Oyrygujc koncertami ~ymConiu. nymi w kraju i z;1 gr~111iG\. Pracq pedagogiczną 

z,viązany jcsr /.. Ak;1Jl'rnią ~v1.u zyc-z ną im. Karola St.yrnanowskiego \V I-.:atowicach. 

Laure~H licznych nagród i \"vyró'l.nic11, wśród ni ch rn.in.: „Złotego Lauru Umicj<.;rno

śti i Konq.iclc1icji" (200)); ·1"Carralnej Nagrody ~duzycz nl'j im. ja.na Kit-pury \\' k~nt.: 

gorii „N,1jlcpszy Dyrygen1" (200')), Nagrody Micc~ i<;crnika Społcnno-Kulrnralnct;o 

„Śląsk" - „Pt rb SL1~k:i.'' (201 0). z~1 SZC'lxgólnc /.:t.\ługi \\' rcprczcnrowa11iu Pobki na an:

ni e europejskiej i świarCl\Vej został uhorH1ro\v~tny „Plarynowym Laurern Umicjs·tnośc i 

i Komperencji" w karegor ii „Ambasador Spraw 1'11lskich" (20 I 0). 

JAGNA 

JANICKA 
SCl'nografirt i kostiumy 

Absolwenrka \Vydziału Konscnv,icji 1vbLirmva 

i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu im. Mi

kołaja Kopernika w Toruniu or.n \Vyd2 iału Sccno

grafli ·rcatralnej, Filmo\vei i Tclewizyinci Ak1clcmii 

Szruk Pic;knych w Krakowie. Ct.łonck Polskiej -

oraz Europcjskjcj Akademii Filmowej. 

Aurnrka scenografii i kostiumów do kilkt1dzi esit;"

ciu filmów, spckrakli teatralnych i rclewiqjnydJ. 

m. in.: „\Y./ ciemnoSci'', „Spis cuJzuło7nk", „Kro

niki domowe'', „ Życ i e iako śmiertelna choroba 

przenoszona Jrogq pkiow;(, "Rysa", „Nightwar

ching". Projekwwab dl:i ·1 carru N~uodowcgo, 

Opery Nova w flydgoszczy. Opery SL1skiej, Opery 

Bahyckiej, Teatru im. Słov.;ackicgo i Tc;uru Stare

go w Krakc)\vi e. 'ft„::itTu im. JaracL1 w ł.odz i, Te

atru Powszechnego, Teatru Polo n i;1 w \VarSDtwi.:: 

i innych. \V~półpracowała z raki mi reżyst-rarni, jak: 

Agnil'.)zka Holland, Krzysztof Zanuss i, Peter Cre

cnaway, Jerzy Sruhr. "!3<lcusz Bradec ki , KrL)''ztof 

Jasirlski, J'vfariusz Grzcgou.ek, Andrzej Domalik, 

J\1fagdalcna Lazarkinvicz. Laureatka licznych nagród i wyn'.rinictl, wSn'id nich m.in.: za naj

lepsze kostiumy - „\V ciemności" rei. /\. Holland - Gdynia - Fe>tiwJI Polskich Film(1w 

F:1bularnych, N~1groda teatralna Prezydenta m/ .Gdailska za kostiumy do "Rigolcru'' \V rc'i.. 

;"v1. \Xfci.ss-Cr1.esirlskiego. Laureatka nagrody te:.iualn e j "Ludwik" za najlcp:::.z~1 \ l.'.enograflr.; 

w Krakowie z.a spektakl „!diora" w rei. B. Sass (2002) oraz nagrody 1.a scenografi<; do „Europa. 

~1ikrodramary" na IV ()gólnopol...;kim Festiwalu Dranururgii \Xf.s p1'iłcze.s ncj w roku 2004. 

KRZYSZTOF 

MARTYNIAK 
kierownictwo chóru 

Jc;r absolwentem karowicki ej Akademii iVlu

zycznej w klasie prof Juu \Vojracby. Studia 

ukoiiu.ył na \Vyd1ialc Kompoz.ycji, li:orii i F.du 

bcji Muz.ycznej w 200_3 roku. opróa Ch">rali 
styki również w za_kres ic 1\1lulyki Kośc ielri..::j. /.;1 

swoją pracę magiste rską otrzymał w~·n'iż ni1...·ni<.: 

\V XIV Konkursie Prac Magisrc rski ch Absolwc11~ 

rów Akademii iVIu1.ycn1ych w Po lsn:, odbicraj;1c 

nagrodt; 7. rąk \\/i cc minisrra Kulrury Rys:zarda 

Mikli1lskiego. Po ukorlczcniu srucłil,JW Lwi:1z.J ny 

zawodowo L. chórem Filh:umonii Śl~r;;-kicj. Ki c

nnvnik arrysryc;.:ny i dyrygent kato\vicki cgu c h('1n1 

,,C gniwo", jednego z najsT~Hs7.ych clHln'iw ru ŚL\
sku, nadal czynnie hioqccgo ud;,iJł w ż.yciu mu

zycznym regionu i kraju, k<H1 te rru) ~ 1 ccgo raki..c /a 

granicą. Jako cłH'irrnistrz ,,lJgn iwa" ws-pólpr~1Cował 

z Kam t-ralistami Narodowej O rki estry Symfonic1-

11ej Polskit.·go Radia w Kato\vi cac:h or;iz nrki esrq 

5ymfrrniczną Filharmonii S ląskiej. Lało7yciel. 
kierownik arrysryu:ny i cl r rygent chóru „ 7. ~1-

solnica", od ośmiu hr pręż nie dz iJłająccgo pr1,y 

Gminnym ()środku Kul rury w rodz.innej Por:1hce . 

Od 20 I O r. 1,wiązany uwodown / Clpeq .~ląslq 
w Byrom i u na stanowisku kierownika chóru. 

li 



li 

GIACOMO 
PUCCINI 
1858-1924 

Jeden z najwybitniejszych 
kompozytorów włoskich , 

G iacomo Puccini , rwórca rak po
wszechnie znanych oper jak: „Cyga
neria", „Tosca", „Madama Bum:rfly", 
pochodził z toska ńskiej , tradycyjnie 
związanej z muzyką i muzycznie 
utalentowanej rodziny. 

Jego prapradziad, G iacomo 
Puccini (1712- 1781), był auco
rem kilkuset urworów kościelnych 

i kilkunastu cenionych w swoim CLasie 
oper. Syn G iacoma, Antonio (1747-
1832) , znany jest jako twórca licznych 
kanrat. oper i oratoriów. Syn Antonia, 
Domenico ( 177 1- 181 5), był organistą 

i nadwornym kapelmistrzem. Syn Do-
menica, Michcie, przedstawiciel czwartego 
pokolenia Puccinich, osiągnął duży sukces dwie-
ma operami , a zwłaszcza operą „G iambattista 

I 
I 

Cattani" . O statni , podobnie jak ojciec i dziadek, wybrał sobie żon<; ze starego 
rodu muzyków, Albinę Magi, która obda rzyła go siedmiorgiem dzieci. Pi ątym 
z kolei był G iacomo Puccini, urodzony 22.XII l 858 r. w Lukce. 

Przyszły twórca oper, które miały zadecydować o nowym kierunku wło

skiej muzyki operowej i obiec cały świa t , mi a ł trudne dz ieciństwo i c iężką mło

dość. Po wCLesnej ś mie rci ojca i zarazem swego pierwszego nauczyciela muzyki , 
zna lazł s i ę pod opieką wuja i matki obarczonej troską o utrzymanie li cznej 
rodziny. Poświęc iwszy si<; początkowo muzyce kośc ielnej, porzuca ją wkrótce 
zupełnie na rzecz szczególn ie go poc iągającej ko mpozycji operowej , przy czym 
nie bez wpływu na tę decyzję była rwó rczo.~ć s toj ącego wówczas u szCJ.yru swej 
słav0' Verdiego, twórcy „Rigoletta", ,.Traviaty" , „Trubadura" i „Aid( . Mimo 
trudnośc i materialnych, dzięki niewielkiemu srypendium uzupełnił studia mu
zyczne w konserwatorium mediolańskim, gdzie szczególną opieką otoczył go 
Amilcare Ponchielli, doskonały pedagog i ko mpozytor operowy. 

Ukończywszy studia, po pierwszych sukcesach kompozytorskich 
w dziedzinie muzyki symfonicznej, Puccini prze~-1.edł do twórczości operowej. 
Pier.vsze jego opery wystawione w latach 1884 i 1889 nie zajęły wprawdi ic 
poważni ejszego miejsca w jego twórczośc i , ale przyniosły mu pewne uznanie, 
wyrobiły nazwisko i prlyczy ni ły s i ę do polepszenia sytuacji materialnej. Sukces 
zdobyła dopiero „Manon Lescaut", ' \/)'Stawio na w roku 1893 w Turynie. O d 
tego czasu Puccini staje sic; znanym , cenionym i c ieszącym s ię dużą popularno
śc ią kompozyrnrem operowym. Mimo to n as tępna z kolei opera „Cyga neri a" 

(1 896) , nie os iągnęła powodzenia ani w Turynie, ani w Rzymie, zdobywaj ąc 

sobie publiczność dopiero w Palermo. Po niej komponuje „Toscę" ( l 900), 
a n astępnie „Madamę ButterA y" ( 1904). 

Publiczność róż ni e przyjmowała prapremiery jego oper. Towarqszy
ły im na przemian zachwyty i sceny obu rzenia. Kilkanaśc ie razy wywoływa
ła go widownia po wys tawieniu „\Xl illid", co mocno kn;powało odzianego 
w '\/)'ta rte ubranie młodego kompozytora. Chłodno natomiast zos ta ła przy j ę ta 
n astępna pozycja, opera „Edgar" wystawio na 2 1 kwietnia 1889 r. w La Scali. 
Enruzjazm rnwarzyszył „Manrrn Lescaut", prawyko nanej I. l l. l 893 r. w Tury
nie. Do kładni e uzy lara póź niej nie zdobyła powodzenia w tym samym mie jscu 
„Cyganeria". Podobny los s po tkał „Toscę" przeds tawioną 14 srycznia 1900 r. 
w Rzymie. Wystawio na w La Scali 17 lutego 1904 r. ,,i'vbdama Butte rAy" przy
jc; ta została niemal wrogo. Natomias t praprem ie ra „D ziewcz.y ny z. Zachodu" 
św i ęciła sukces w Metropolitan O pera House w Nowym Jo rku (I O XI! 19 10 
r. ), gdzie po drugim akcie, prl)' entuzjazmie wiJowni , włożono Pucciniemu • 
na skronie c iężki wieniec laurowy ze szczerego srebra. N ie mniejszym powo
dzeniem cieszył s ię tryptyk, na któ ry skbdają s ię trzy opery: „ !'łasz z", „S iost ra 
Ange lica" i „G ianni Schiccbi", wystawiony w Rzymie l l I 19 19 r. Po ś mitTc i 

ko mpozytora (29 XI 1924 r. ) odbyła się w La Scali 25 kwietnia 1926 r. prapre
miera jego ostatniej, niedokori czonej opery ,,"fi1ranclot''. Publi czność p r1.yj ęla 
d z ieło z zachwytem - składając równ ocześ ni e hold wielkiemu kompozycorow i. 

„Cyganeri a" , „Tosca" i „Madama Butterfly" , to szczytowe os i ąg ni c;c i a 

twórczośc i Pucciniego. Jego wielki ta lent zabłys nął potem raz jeszcze w całe j 
pełn i we wspo m nianym tryptyku operowy m. 

G iacomo Puccini wraz z Piet ro Mascagnim , twó rcą opery „ Ryce rs kość 
wieśniacza" ( 1890) i Ruggiero Leoncava llo, twórcą „Pajaców" ( 1892), repre
ze ntuj ą we włoskiej rwórczośc i operowej kierunek nazwany weryzmem . Jes t 
o n odpowiedzią i protestem na ko turnową, pa te tyczną i pełną symboliki oper~ 
Wagnera. Puccini , Mascagni i Leo ncavallo szukają w swych operach prawd y 
życ i owej (częs to z całą jej j as krawośc i ą i brutalnośc i ą) ; st;\d nazwa „weryzm", co 
przejawia s ię zarówno w treśc i dz i eł, w sytuac jach i postaciach, jak i w stosowa
nyc h przez nich muzycznych środkac h wyrazu. 

Weryzm - zapoczątkowany we Francji przez. rwórcc; „Carmen", Bizeta 
(1838-1 875) - od egrał w rozwoju europejskiej muzyki operowej dużą ro le;. 
mimo że włoscy przedstawiciele tego kierunku doprowadzili formę tę do pew
nych prze jaskrawier\ , pn.ez wprowadzenie do swych oper momentów sensacji 
i g rozy. N ie brak tych jas krawości i w operach Pucciniego, ale nikną one przy 
pięknie melodyki , subtelnej harmo nii, umiejętnośc i świetnego charakter)FlO
wania pos taci środkami czysto muzycznymi , przy wirtuozowskiej instrumenta
cji i bogactwie barw o rkies tralnych. 

Pucci ni z dużym zainteresowa niem ś l edził rozwój nowoczesnej muzy
ki. In teresował się twórczośc ią Debussy'ego. Strawińs kiego, Schonberga i Ry
szarda Straussa, chętnie stosował w swych dziełach zdobycze „modernizmu". 
Opierając s ię na narodowej tradycji włos kiej sz koły bd canto, wykorzysta ł na 
swój sposób zdobycze wagnerowskiego dramatu muzycznego i s tarał s i ę prLe
ZV')'ciężyć krańcowe tendencje weryz mu. Stwo rzył własny, indywid ualny styl 
w muzyce operowej. Nap rawdę wartośc iowymi w jego twó rczośc i są nas tępu

j ące cechy: po rywająca melodyjność, doskonała wokalistyka , świe tna o rkiestra
cja, przede wszystkim zaś rzadkie wyczuc ie sceny, efektu dramatycznego oraz 
umiejętność charakterystyki środow i ska i ludzi. Stąd też boba te rowie jego oper 
żyj ą na scenie i przekonują widza - są szczerq, są ludzcy. 

• 
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GIACOMO PUCCINI 
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ W DATACH 

1858 
20.Xll urodził się w mieście 
Lukka. Giacomo (Jakub) 
Puccini, syn Michela Pucciniego 
i Albiny Puccini-Magi. 

1863 
Chłopiec rozpoczyna z ojcem 
lekcje gry na organach 

1864 
24.1. umiera ojciec Michele 
Puccini. Wielodzietna rodzina 
znajduje sic; w trudnej1 sytuacji 
życiowej. 

1868-1872 
Giacomo kształci się 
w Instytucie Muzycznym 
Pucciniego w Lukce. Od roku 
1872 pracuje jako organista. 
Z tego okresu pochodzą 
pierwsze drobne utwory. 

1878 
Wykonanie „Credo" i „Motetu" 
(rozszerronego później do pełnej 
mszy), staje się pierwszym praw
dziwym sukcesem Pucciniego. 
Kompozytor „pielgrzymuje" 
do Pizy, aby usłyszeć ,,Aidę" 
Verdiego. 

18 o 
Jesienią tego roku przenosi się 
Puccini do Mediolanu, gdzie 
16.XII. rozpoczyna studia 
w konserwatorium. 

1881 - 1883 
Dwuletnia nauka zakoi1czona 
zostaje wykonaniem w lipcu 
1883 roku pracy dyplomowej: 
„Kaprysu symfonicznego". 
W okresie tych dwu lar 
powstają: ,,Adagietto" 
i „Preludium" na orkiestrę 
symfoniczną oraz drobne 
unvory. 

1884 
I.V odbyło sic; prawykonanie 
opery „Willidy" w Mediolanie, 
26.XII. w Turynie premiera 
„Willid" w nowej wersji dwu
aktowej. W lecie umiera matka 
Pucciniego. 

1885-1889 
Praca nad operą pt. „Edgar". 

1889 
Premiera „Edgara" w Mediola
nie. Powstaje Kwartet smyczko
wy O-dur. 

1890- 18 3 
Puccini po dłuższych perype
tiach z librettem pisze nową 
operę osnutą na słynnej powie
ści Prevosta: „Historia Manon 
Lescaut i kawalera des Grieux". 
Ukoi1czona w 1892 roku, 
w rok później wchodzi „Manon 
Lescaut" na scenę w Turynie 
- wielki sukces i początek 
światowej kariery młodego 
kompozytora. 

1894- 1895 
Kompozytor pracuje nad 
„Cyganerią". W rym okresie 
osiedla się w Torre del Lago. 

1896 
Prapremiera „Cyganerii" 
w Turynie. 

1898 
Triumf „Cyganerii" w Paryżu. 

1899 
Puccini udaje się w podróż 
do Paryża. 

1900 
Prapremiera „Tosci" w Rzymie. 
Wyjazd kompozytora 
do Londynu. 

1902-1 905 
W Buenos Aires wystawiane są: 
„Mano n Lescaut" i „Edgar". 
W roku 1903 Puccini ulega 
v.ypadkowi samochodowemu. 
W roku następnym w Operze 
Mediolai1skiej odbywa sic; pra
premiera „Madamy Butterfly". 

1905-191 0 
Puccini wyjeżdża do Paryża, 
Egiptu, Buenos Aires i Nowego 
Jorku (1906) oraz Madrytu na 
premiery swoich oper. W roku 
191 O prapremiera „Dziewczyny 
z Zachodu" w Nowym Jorku 
w obecności kompozytora. 

1914-1916 
Puccini pisze dla Wiednia 
operetkę „Jaskółka". Nadal 
wiele podróżuje. 

1919 
W Rzymie odbywa się 
prapremiera tryptyku: „Płaszcz", 
„Siostra Angelica" i „Gianni 
Schicchi". Puccini przeprowa
dza się z Torre del Lago 
do Viareggio. 

1920 
Kompozytor rozpoczyna pracę 
nad ostatnią operą „Turandor". 
W dalszym ciągu odbywa 
liczne podróże. 

1924 
Puccini mianowany zostaje 
przez króla senatorem. 
Na wiosnę widoczne są 
pierwsze objawy raka gardła . 
Kompozytor wyjeżdża wraz 
z synem do Brukseli. 
29 listopada Puccini umiera, 
nie dokoi1czywszy opery 
„Turandor". Miejsce spoczynku 
kompozytora znajduje się 
w kaplicy jego willi 
w Torre del Lago. 

G. Puccini w wieku młodzieńczym 

Dom rodzinny w Lukce 

• 
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' ROCHĘ O HISTORI I 
~ lh apremiera „Tosci" odbyła się 14 stycznia 1900 roku w Teatro Consrnnzi 

• w Rzym~ (dziś Teatro dell' Opera) i ta, jedna z najpopularniejszych dziś oper 
spotkała się z enruzjasrycznym przyjęciem publiczności i kryty ki. 

• . " · odpowiada remperamenrowi Pucciniego, 7.e jest bardzo 
nierówna, - e są proporcje artystyczne, zarzucano nadmiar okropności 

i złego gusm. Także korespondent warszawskiego „Echa Muzycznego, Teatralnego 
i Arrystycznego", który obecny był na rzymskiej prapremierze, da.l eki o<l enruzja
zmu, pisał: „Przygocowywana od dawna opera Pucciniego - wyznać trzeba - zawio
dła poniekąd pokładane w nim nadzieje. Talent Pucciniego przeważnie liryczny( ... ) 
nie nadawał się do tragicznego pacosu , jakim przesiąknięte jest trzyaktowe libretto, 
wykrojone z pięciu aktów głośnego mdodramam Sardou. Puccini jest mistrzem 
w rodzajowej charakterysryce i subtelnym cieniowaniu uczuć, ale dramatyczności '] 

jego lira nie rozporządza. Srąd jego muzyka nie zestraja się harmonicznie z akcją 
i wygląda jak akompaniament o parę tonów ni ższy. Nie brak dziełu pojedynczych 
piękności, całość uważać na.leży za rzc·cz nieudatną ( ... ) Opera sama, nie sądzę, 
aby utrzymała s ię w całości przez czas dłuższy. Nie poświęcimy jej reż obszerniej
szego sprawozdania". 

Wszysrko zaczęło sit; od szmki teatralnej: sławny pisarz fran cuski Vicro
rien Sardou ( 1831-1908), w swoim czasie jeden z najpopularniej szych dramatur
gów europejskich (autor „Madame Sans Gene". „Fedory" i wielu innych) napisał 
w roku 1887 szmkę „La Tosca" dla wielkiej aktorki Sary Bernardt. Puccini widział 
zresztą jej wspaniałą kreację aktorską i zrobiła ona na nim wstrząsające wrażenie. 
Nic dziwnego, że od tamtego czasu ( 1889) myślał o sz.r uce Sardou jako o libretcie 
operowym i pomimo rozlicznych trudności z uzyskaniem zgody pisarza wymógł 

jednak na nim prawa do libretta. 
Jak bardzo „Tosca" była atrakcyjna dla kompozytorów świadczy choćby 

to, że najpierw Ricordi podpisał umowę na operę z Albeno Franchettim (gdy 
Puccini zdradził ochot<; na podjęcie tego temam wydawca musiał rozwiązać wiele 
problemów, żeby tę umowę unieważnić) i że sam wielki, sędziwy Verdi bardzo się 
nią interesował. 

Akcja „Tosci" rozgrywa s i ę 17 czerwca 1800 roku w Rzymie i obejmuje 
24 godziny, zupełnie jak w tragedii antycznej. Konstrukcja dramarurgiczna szru
ki Sardou (jak i libretta Luigi Illica i G iuseppe G iacosa) jest zresztą svzorowa. 
Kolejne, pełne napięcia sceny rozwijają akcję w sposób doskonały, aż l'o tra
gicrny finał. Zarówno szruce Sardou jak i operze Pucciniego zarzuc:mo nadmiar 
okrucie1\srwa i zbymie nagromadzenie okropnych efektów. A przec i eż dziś, gdy 
pierwowzór literacki został doszczętnie zapomniany, dzido Pucciniego jest wciąż 

przez publiczność uwielbiane, jak gdyby tętniący prawd;\ dramatyzm muzyki ra
tował zmurszałą tragedię \lictoriena Sardou. Bo t eż 'fosca, Scarpia i Cavara<lossi 
w swych operowych wcieleniach są postaciami tak pełnokrwistymi i żywymi, dają 
rakie możliwości wokalne i aktorskie, iż nic dziwnego, że funkcjonują jako posta
cie reprezentarywne dla włoskiego wer)rzmu. 

Opera rozpoczęta w lecie 1986 toku uko1iczona została 29 wrteśnia 1899 
roku. OJ tego czasu uznawana jes t za jedno ze sztandarowych dzieł werystycz-

[ 

Giacomo Puccini i je90 libreciści: Lui9i //lica i Giuseppe Giacosa. 

Z ich współpracą powstały też „Manon Lescaut" i „Cy9aneria". 

nych. \\lerp :m nie był niczym innym jak włos kim wydaniem naturali zmu. prą

d u lit erackiego, który ogarnął Europę w ostarnich d z i es i ęc i.oleciach XIX wieku, 
a reprezentowanego przez takich pisarzy, jak Zola, Maupas.sarn, Hauptmann, Za
po lska ... W Italii najwybirniejszymi jego p rzedstawicielami byli G iovanni Verga 
i Luigi Capuana, którzy mieli ni ewątpliwy wp~•w na twórczość ope rową swych 
czasów. Dowodem choćby ,,Cavalleria rusticrna" ( 1890) Mascagniego czy „Paja
ce" ( 1892) Leoncavalla. 

Jak pisze w swej ks iążce o Puccinim \\liarosbw Sa1·1delcwski: .,' fe rrnin we
ryzm (od wło s kiego vero - prawdziwy) posiadał w znaczeniu obiegowym pewien 
odcic1l uje11111y i jesr inrerprerowany jako bruralny re;i\iz111, nie gardzący p!7.)' ryn1 

jaskrawymi efektami dramatycznymi i rani'\ sensaci'\· \\I takim wyL1crnie sensie 
rozumie ren wyraz na przykład slynna cncyklopcclta rnu zycrna G rove'a. Ocq wi -
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ście można się umówić, iż Opery, w których mają miejsce przejaskrawienia efektu 
dramatycznego, będzie się nazywało werystycznymi, w ten sposób nie tylko nie 
wyczerpie się, ale i nie postawi należycie weryzmu, jako określonego zjawiska na 
pewnym etapie historii teatru muzycznego. Brutalność i przejaskrawienie efektu 
dramatycznego można wprawdzie spotkać niekiedy w operach rak zwanych „we
rystów", jednakże trudno uznać te cqnniki za wynalazek, monopol lub główne 
cechy charakterystyczne twórczości kompozytorów zaliczanych do omawianej 
grupy." 

W konkretnym wypadku „Tosci" spotykamy niewątpliwie jaskrawe efekty 
dramatyczne, ten sam zarzut jednak można by postawić niektórym scenom „Fide
lia" Beethovena, „Hugenotów" Meyerbeera, „Żydówki" Halcvy'ego, „Trubadura", 
„Don Carlosa" czy „Otella" Verdiego. „Salome" Straussa, „Wozzecka" Berga oraz 
całemu szeregowi innych oper ogólnie zaliczanych do niewerystycznych. Przeja
skrawienie efektu dramatycznego i brutalne sceny można spotkać we wszystkich 
epokach historii teatru, nie wyłączając twórczości Szekspira i Sofoklesa, obecność 
jednak tych elementów jest kwestią indywidualnego temperamentu danego au
tora niż specyficzną cechą określonego kierunku szkoły czy stylu. U Pucciniego 
zresztą mają one miejsce stosunkowo rzadko, a nie można powiedzieć, aby były 
one regułą u jego kolegów zaliczanych konwencjonalnie do grupy włoskich we
rystów. 

•TROCHĘ O MUZYCE 
„Tosca" jest rodzajem dramatu muzycznego, w którym brak jest (pm"' 

może arią Cavara<lossiego z I aktu i „Modlitwą" Tosci z II aktu) czysto popiso
wych „numerów" dla śpiewaków. Muzyka podporządkowana jesr całkowicie dra
maturgii akcji i szeroko wykorzystuje technikę „motywów przewodnich". Maj
stersztykiem dramaturgicznym i muzycznym jest finał I aktu, sławne „Te Deum", 
podobnie jak przepiękny wstęp symfoniczny do aktu III. w którym dla dodania 
realizmu mającemu się rozegrać za chwilę tragicznemu finałowi kompozyror od
twarza wiernie di.więki autentycznego stroju dzwonów bazyliki św. Piotra i innych 

kościołów znajdujących się w pobliżu Watykanu. 
Zadziwiająca jesr barvmość orkiestry w „Tosce", jej instrumentacja nie 

ustępuje wcale wielkim dziełom symfonicznym Mahlera, czy Ryszarda Straus
sa, a środki harmoniczne czerpią z awangardowych osiągnięć ówczesnej muzyki 
europejskiej. \Vyraźne zachwiania ronalności poprzez szerokie stosowanie cluo
maryki podkreśla elementy trwogi czy napięcia (jak choćby wejście Angelottie
go <lo kościoła). Jednocześnie Puccini broni się przed wtłoczeniem jego mm.yki 
w ramy jakiegokolwiek określonego „systemu" i często używa chwytów najprost
szych, typowo „puccinowskich", osiągając wzruszającą prostotę i pełnię wyrazu. 
Dość przypomnieć rozdzierającą melodię z zakończenia II aktu, gdy Tosca po
stanawia poświęcić się dla ukochanego, a Scarpia pisze fałszywą przepustkę ma
jącą umożliwić śpiewaczce i Cavaradossiemu opuszczenie Rzymu. Całość zresztą 
opery obfituje w momenty wielkiej piękności czysto muzycznej, zawsze jednak 
podporządkowanej dramatyzmowi akcji. Ta organiczność teatru i muzyki spra
wia, że właśnie jako dramat muzyczny . .Tosca" jest jednym z najwybitniejszych 
dziel swego garunku. 

•O NIE[ 
Powtórz,;,y: „Tosca" urodzil·a się najpierw dla teatru. Sardou napisał ją dla 

Sary Bernhardt. Mistrzowskie połączenie melodramatu, sensacji i erot)'zmu za
pewniło sztuce entuzjastyczne przyjęcie, a boska Sara stworzyła w niej jedną ze 
swych legendarnych kreacji. Bo tei. Sardou jak mało kto wyczuł <lum; aktorską 
i stworzył fascynujący jej portret - ta Tosca nie przestaje być aktorką ani na mo
ment, opuszczając scenę, zmienia rylko rolę, stając się heroiną życia. 

. ' 

Nawet z morderstwa czyni spektakl - zabijając SGupię myśli o scenografii, 

I , 
I·! , , 

.„ 

Haric/ea Darc/ee, sławna sopranistka, 

pierwsza odtwórczyni Tosci w rzymskiej prapremierze 

brak tylko sceny, w której trzymając zakrwawion)' nóż przypatrywać się będzie 
sobie z zachwytem, podniecona dramatycznością sytuacji. 

A przecie?. Tosca nie jest bynajmniej potworem, potrafi, z wielkiej miłości, 
zdobyć się na poświęcenie największe. I rylko szrnczność teatru, którą jest prze
sycona, odzywa się w najbardziej nawet skomplikowanych sytuacjach życiowych. 

Mylili się premierowi krytycy! 112-letnia dziś T(Jsca kroczy dumnie wśród 
heroin operowych, na \vspornnienie których miłośnicy opery na całyn1 świecie 

doznają przyśpieszonego bicia serca: Carmen i Rozyna, Mimi i Violetta. Norma 
i Medea zdaj'\ się oddawać hołd swej koleżance. Bo te:i. trudno o portret akrorki 
bardziej wyrazisty. \Vspomagana muzyką o rzadko spotykanym nerwie drama
rycznym Tosca, o<l pierwszego wejścia w naw<; kościoła San An<lre:i <lelia Valle a?. 
po skok z tarasu Zamku Św. Anioła, przyciąga uwagę widzów i słuchaczy. 

Puccini stworzył w swej operze posrać, jakich niewiele w historii teatru. 
Tosca żyje i gra, jest w swej zazdrości kobietą rzeczywiście zazdrosną i gra ją rów
nocześnie, przeszyta bólem ten ból przedstawia, .1zale1iczo kocha i gra szal·er'isrwo 
miłości. Każdy z. jej desperackich gestów jest jednocześnie gestem teatralnym 
i prawdziwie ludzkim, wspaniale profesjonalnym i najgłębiej przóytym. Jak 
w soczewce w jej losie skupia s ię ból ludzki i magia teatru, rzadko spotykane stę
żenie teatralnej pozy i naturalnej namiętności. Totó nic dziwnego, że f)rzez ponad 
11 O lat Tosca podbija publiczność. Oto ona ... 
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Bytom, 28 października 1956 r. Wielka premiera „ Tosci" 
w Operze Śląskiej. z kreacjami Janiny Rozelówny w partii tytułowej 

i Andrzeja Hiolskiego - w partii Barona Scarpii. 

Powstaje „ TOSCA'' 

Z KORESPONDENCJI KOMPOZYTORA 

List do Pietra Panichellego, 
przyjaciela Pucciniego, z sierpnia 1898 r. 

Drogi Księże! 
Pracuję nad „ Toscq" i pocę się z gorqca oraz pod ciężarem 

trudności, na które napotkam, ale mam nadzieję, że zostaną po
konane. Proszę o jednq przysługę a mianowicie: w I akcie (finał) 
odbywa się uroczyste „ Te Deum", z okazji zwycięstwa. Oto scena. 
Z zakrystii wychodzq: opat w mitrze, kolegium kanoników itd., 
otoczeni ludem, który z obu stron gapi się. 

Przed scenq stoi osoba (baryton), która monologuje, niemal
że niezależnie od tego, co się dzieje w tyle sceny. Dla uzyskania 
dźwiękowych efektów potrzebuję szeptania modlitw podczas uro
czystego pochodu opata i kolegium. Widzowie, albo kanonicy po
winni półgłosem szeptać bez wysokich tonów, tak jak to się dzieje 
przy odmawianiu modlitw. 

„Ecce sacerdos" jest za potężne, aby jq szeptano. Wiem też, 
że nie jest w zwyczaju. coś mówić albo śpiewać przed intonacjq 
uroczystego „ Te Deum''. które się rozpoczyna, gdy doszli do głów
nego ołtarza, ale powtarzam (to może być zgodne z prawdq albo 
nie), chciałbym coś znaleźć, co by mogło być szeptane, gdy kroczq 
z zakrystii do ołtarza albo przez kanoników albo przez lud. Lepiej 
przez tych ostatnich, bo więcej ludzi, a przez to uzyska się lepszy 
efekt muzyczny. 

Proszę się z.astanowić, wyszukać coś odpowiedniego i nadesłać 
niezwłocznie. 

W ten sposób uczyni ksiqdz wielkq przysługę swojemu wielce 
oddanemu ... 

List do Don Giullio Ricordiego, 
syna wydawcy Tito Ricordiego z 13 I 1899 r. 

Drogi i ukochany Don Giullio! 
Dziś rano byłem u Sardou, który odnośnie fi'nału poruszył 

pewne sprawy, które nie nadajq się. On chce, ab;1 ta biedna kobieta 
bezwarunkowo umarła, nawet za wszelką cenę! ja natomiast nie 
będę się według niego stosował. Z jej obłqkaniem zgadyi się, ale 
chciałby, żeby zupełnie zniknęła, zgasła jak mały pt. . 

• 
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Dalej: na powtórnym przedstawieniu, które daje Sarah 20., 
poleca Smdou WJ1wiesić na zamku dużq chorqgiew, która łopo~zqc 
na wietrze i błyszczqc (jak on twie1dzi), wywoła duży efekt: mech 
się zadowoli chorqgwiq (chwilowo zależy mu więcej na niej niż na 
swoim utworze). Nada! pozostaję przy z.astrzeżeniach Tito - a co 
dotyczy k01ica - koniec nie jest ec!atant. 

- Przy szkicowaniu horyzontu sceny chciał Sardou, by moż
na było widzieć przep{ywajqq 1j1br między kościołem św. Piotra 
a zamkiem. Zwróci/em mu uwagę, że rzeka prynie po drugiej stro
nie, poniżej, on zmi spokojny jak ryba powiedział - „ach, to nic 
nie szkodzi". 

Co za piękn)' typ, pełen życia i energii, pełen historyczno-topo
gr4iczno-geograficznych niedokładności.' 

List do Don Pietro Panichełlego z grudnia 1898 r. 

Kochany Paniche!!i.' 
Dziękuję za wiadomo.{ć o kostiumach szwajcarów (dla papie

skiej gwardii) i za uprzejmy likik. Mi~jmy nadzieję, że „ Tosca" 
pójdzie dobrze i autorowi prz_vniesie z.aszcz_11t. Rzymscy przyjaciele 
Vandini, Paniche!li itd. będq z opery „uwikłanego" mistrza za
dowoleni. Proszę powiedzieć Vandiniemu, że będę mu wdzięczn_)I 
o tyle, o ile mni~j hałasu będzie robił wokół mojej osoby. 

Po trzech pierwszych uroczystych przedstawieniach (jeżeli 
mnie już po pierwszym nie wygwiżdżq) ucieknę w lasy ... Tam, 
w polowaniu na bekasy dam upust mej myśliwskiej namiętno
ści, aby wypoczqć po trudach 30 lub 35 prób. W zieleni, w głęb_ż 
dzikiego boru, uroczej A1aremmy, jako goś/ sympatycznych ludzi, 
z pewnościq przeżywać będę najpiękniejsze dni mego życia. Osza
leli/cie? Być na polowaniu? 

Cz]' jest tam coś do upolowt1nia, po sukcesach.' To jest właśnie 
odpowiedni moment dla uspokojenia. Chcę go w pełni wykorzy
sta/ Jest to coś innego niż bankiet);, przyjęcit1 i ofi~jalne odwie
dziny. 

, że opera będzie powtarzana. Afugnone włoży w dJ1-
sw4 całq wielkq duszę artysty i wszyscy dzielnie współ-

tó ;'.Z)' sq już wielce podnieceni), będq robić cuda, aby 
zystko. 
m jestem w dob1ych rękach: impresaria, orkiestry, 

1ygenta. Ufajmy rzymskiej publiczności i w szczęśliwe 
ie ope1)' w świetle reflektorów. 

<Zczymy, czy zgadłem. 

List do Giulio Ricordiego z 12 października 1899 r. 

Kochany Panie Giulio.' 
Pmiski list bmdzo mnie zaskoczył. Czuję się nim wielce do

tknięty. Niemni~j jestem przekonany, że gdy Pan ten trzeci akt 
jeszcze raz przejrzy, to zmieni s1Dój poglqd. To nie jest pycha z m~j 
strony, naprawdę nie. 

Jestem przekonany, że dramat, którJ' mi przedłożono, skompo
nowałem tak. jak mi tylko sil starczyło. 

Pan wie, że jestem sumienny w interpretacji sytuacji i tekstu 
oraz jak starannie opracowuję, zanim coś napiszę. Zarzut jako
bJ1m użył jednego fragmentu z „Edgara''. może być uczyniony przez 
Pana i kilku im1J1ch, którzy mogliby to rozpoznać. Mogłoby to wy
glqdaćjak przykre przJ1znanie się do słabości. Tak jak jest (wzię;; 
z kręgu idei innej prac_v, zniszczonego czwartego aktu „Edgara ) 
wydaje mi się, że utwórjest pełen poezji dźwięczqcej w słowach. 

Tego jestem całkowicie pewrq, a Pan się o tyrn przekona do
piero wtedy, kiedy usryszy utwór tam, gdzie na!eż_y, mianowicie 
na scenie. 

Odno.fnie zaś fragmentarycznej formy, to jest ona przeze mnie 
zamierzona, nie może to być jednolita, spokojna scewz_, jak w in
nych duetach miłosnych. U Tosci ciqgle powract1 troska, żeby Mt1-
rio dobrze odegmł upadek na ziemię i umiał właściwie zachować 
się wobec ludzi, którzy majq go rozstrzelać. 

Co do zak01iczenia duetu (tak zwanego łacińskiego hpnnu, 
1u1 którego dołqczenie nie dałem zgody librecistom) mam i ja wqt
pliwoki, t1le mam nt1dzieję, że jako)" to wyjdzie, nt1wet i dobrze. 

Duet w trzecim akcie od poczqtku stmzowi szkopuł. Libreci
ki nie mogli mi (mówię o ostt1tniej części), powiedzieć nic dobre
go, t1 przede wszystkim nic pnzwdziwego. Po prostu młócili słomę 
i dt1wt1li mi zwykłe jrt1ze):J' miłosne. Afosiałem się kręcić, obracać, 
ażeby przejś/ do końct1, by nie znudzić słuchaczy i pod każdym 
pozorem unikać akademizmu. Mugnone, któremu kilka raz..11 śpie
wałem trzeci akt, był tak zachwJ1c01zy, że uznał go za lepszy niż 
czwarty akt „ Cyganerii". Przyjaciele i ludzie mieszkajqcy w moim 
domu odnidli bmdzo dobre wrażenie. ja z moim doświadcze
niem, które mam i mieć mogę, niemal jestem zadowolony. 

Nie potrafię sobie wytłumaczyć pariskiej negatywnej opinii. 
Zanim zdeC)lduję się na przeróbkę (jeżeli dla niej w ogóle znaj
dę czm), zrobię WJ1cieczkę do Mediolanu, umówimJ' się z nutami 
przy fortepianie i gdy paiiskie zdanie nie ulegnie zmianie, jako 
dobrzy prz)jaciele będziemy szukczć )posobu, aby się ratowizć - jak 
rnówi Scarpia. 

Powtarz.am, nie jestem ppzałkiem. Chodzi jedynie o obro
nę mojej pracy, którq troskliwie prznr~yślałem i która mnie wiele 
kosztowała wysiłku. 

• 
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SE anegdot 
W 1880 roku, dwudzie

stodwuletni Puccini po uzyska
niu stypendium od królowej 
Małgorzaty. żony króla Wiktora 
Emanuela I, udał się na studia 
muqczne do Mediolanu. Sry
pendium było małe i wynosiło 
l OO lirów miesięcznie. Z kwoty 
tej 30 lirów płacił za komorne. 
Resz.ta pienięd1.y z trudem wy
s tarczała na utrzymanie. Oto 
co pis:ił do marki: „Napycham 
żołądek kapustą, której zjad:im 
trzy talerze d7.iennie. Mamo, 
proszę przyślij trochę oliwy, 
bym mógł przypr:iwiać faso I<;". 

W czasie studiów zaprzy
jaźnił si<; z Piotrem Mascagnim , 

Giacomo Puccini - karykatura z 1912 roku. pr1yszłym twórcą „Cavalerii 
Rusricana". Wspólnie mieszkali 
w małej izbie na poddaszu, 

w której prócz kilku sprzętów znajdowała się dość obszerna szafa. Mebel ten 
świecił pustką , bo łokawrzy mie[j tylko po jednym ubraniu. Szafa oddawała 
im jednak dLri:ą przysługę. Ukrywał się w niej Puccini , gdy wierzyciele pu
kali do drzwi , domagając się 1.aplaty za naprawione obuwie, pranie bidiz.ny, 
ser, oliwę. W takich syruacjach Leoncavallo podawał zmyślone powody nie
obecności kolegi. Kiedy zaś Leoncavallo zmuszony był ukryć si<; w szafie. 
z wierzycielami rozmawiał Puccini. 

Z braku pieniędzy Puccini s tołował się w restauracji, której właściciel 
cbwał studentom obiady na kredyt. Pewnego razu do lokalu pr1.ybyli goście, 
którzy po zjedzeniu obiadu poprosili o rachunek. Puccini podszcJI do nich 
i powiedz iał: „Co pai1stwu wpadło do głowy. Pragniecie skorumpować jedy
nego uczciwego restauratora w całej Italii. Proszę tu wi<;ccj nie przychodzić" . 

Kiedy otrzym a-I od marki nowy płaszcz wtedy przez kilka dni dum
nie spacerował po placu katedralnym. Tu poznał pewną tancerkę z La Scali 
i zapragnął umówiC:· si~ z nią w kawiarni. Sądził. 7.e spotkanie nie będzie kosz
wwało wi-;cej niż 3 Liry - a tyle pienięd1.y będzie mógł zarobić w najbliższym 
czasi<.: za akompaniament. Zastawił wi<;:c płaszcz w lombardzie. 

Dziewczyna miała duży apetyt i kolacja kosztowała 16 lirów. Po pew
nym czasie powia<lomił mackę, że z braku pieniędzy zastawił płaszcz w lom
bardzie. Wkrótce otrzymał taką odpowie<lź: „Drogi synu, długo oszczędza
łam , by ci kupić płaszcz . Dopiero za rok będc; mogla przysłać ci pi eniądze na 
drugi '' . 

Przeminęły lata studenc
kiej biedy. Po skomponowaniu 
„Manon Lescaut" stanął Pucci
ni w rzędzie pierwszych twór
ców opery włoskiej i zamieszkał 
w bogatej willi w Tore del 
Lago. Tu założył klub Cyga
nerii, którego członkami byli 
prqjaciele z okresu L)'ganerii 
mediolańskiej oraz wieśniacy 

z pobliskich okolic. W at
mosferze gwaru, gry w karty, 
przychodziły kompozyrorowi 
na myśl dawne przeżycia„ . 

i rodziła się nowa opera pt. 
„Cyganeria". Ostamią scenę 

IV aktu tej opery ukończył 

w grudniu 1895 roku. 

Prapremiera „Cyga-
nem Pucciniego odbyła się 

w Teatrze Królewskim w Tu
rynie I lutego 1896 roku. Pu
bliczność przyjęła operę chłod
no. Prapremiera zaś „Cyganerii" 
Leoncavalla odbyła się w 1897 
roku w teatrze Fenice w Wene
cji. Od tego czasu dwaj kompo
zytorzy rozstali się na zawsze. ... 

Puccini w stroju myśliwskim. 
Kompozytor z pasją polował. 

Najczęściej pracował wieczorem przy otwartych oknach. Następnego 
dnia cieszył się słysząc nucone przez wieśniaków melodie z nienarodzonych 
jeszcze oper. Melodie te pozostawały im w pamięci, chociaż kompozytor nie
kiedy wykreślał niektóre z nich w trakcie pracy nad operą. Tworzył powoli. 
Jak sam W)rlllał - nim zaczął komponować, mus iał wi.yć się w aunosferę li
bretta, zakochać w jego postaciach. Po pracy najcnęmiej polował na kaczki, 
na zwierzynę w okolicznych lasach, lub jeździł na motorówce. 

W przeciwieństwie do swego rodaka Verdiego, nie zajmował sit; wca
le życiem politycznym swego narodu. Podobnie jak wiciu innycn Włochów 
uważał, że okres Risorgimento skoi1cqł się i wszystko w kraju jest w nale-i.y
tym porządku . Mianowany w 1924 r. senatorem - godność tę pnyjął obojęr-
111e. Dla żartu podpisywał się „Sonatore" - z włoskiego „sonare" - „brzmieć''. 

Był światowcem przyzwyc1.ajonym do hołdów, podziwianym i wiel
bionym. Kobiety całego świata marqły wprost o wspaniałym Włochu. Jak 
z humorem zdawał relacjt; prqjaciołom Guido Morotsiemu i Ferrucio Pa
quiemu: „zdarzały się różne niespodzianki w podróżach atrystycznych i nie 
zawsze można je było ominąć" . A gdyby tych niespodzianek nie było ... Puc
cini nie mógłby na pewno stworzyć Manon, Mim i, Cho-cho-san i Turandot . 
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Afisz premierowej „ Tosci" - jeszcze na scenie w Katowicach 

„TOSCA" 
w Operze Śląskiej 

Tadeusz KIJONKA 

Skrom ny afoz zapowiaclaj:1cy spektakl „Tosci" w dniu 15 września 
194 5 roku na karnwickiej scenie nie zachował si~ niestety, jak wi~k

szość druków z okresu narodzin Opery Śląskiej. a przecież z wielu względów 
ma hisroryczn'] wymowę. jeśli uwzglc;dnić czas, miejsce i wszystkie okoliczno
ści ram tego wydarzenia. Zważmy. że zaledwie w trzy mies iące po wystawieniu 
„Halki" St. Moniuszki 14 czerwca 1945 roku, a była to pierwsza premiera 
operowa w !'obce po wojnic - zaś fakt ren okazał si\'. jednocześnie aktem n,1-

rodzin nowego rearru operowego - za
srała \"')'Stawiona „Tosca" Giacoma 
Pucciniego, co stanowiło dobime 
porwierdzenie aspiracji prowa
dzenia srałej działalności sceny 
operowej na Śląsku. Wysrawie-
nie „Halki" pod kierownicrwem 
arrysrycznym Adama Didura 
a nasrępnie „Tosci" - zyskało sze-
roki rezonans. Już w pierwszym 
numerze „Ruchu Muzycznego" 
(październik 1945 r.) wyekspo
nowano informację, że opera ra 
„przez szereg rygodni nie schodziła 

z programu przy widowni zapełnionej 
do osrarniego miejsca". Dodaj
my, że równocześnie śląski rearr 
operowy rozpoczął \vysrępy 

w wielu miasrach wojewódz
rwa a niebawem \"')'prawił się 

z „Halką" do Krakowa, gdzie 
już w sierpniu zaprezenrowano 
ją pięciokrornie, zaś wkrórce 
rakże „ T oso;". 

Zainreresowanie \V)'-
srępami Opery Śląskiej było 
ogromne, a jej wizyry znalazły się 
od począrku w programie srałej 
działalności i ro w szerokim pro
mieniu. Nie licząc regularnych 
wyjazdów - od począrku do Kra

Popiersie ADAMA DIDURA dłuta 

Zbigniewa Dunajewskiego z roku 19~8 

w holu głównym teatru z napisem: 

ADAM DIDUR 18~7-19% ZAŁOŻYCIEL 
I PIERWSZY DYREKTOR OPERY ŚLĄSKIEJ 

kowa - już w lipcu opera wysrąpiła w Łodzi, by dać tam 14 przedsrawień 
(młoda scena ma już w reperruarze 8 ryrułów!), następnie do zniszczonej 
Warszawy, gdzie ferowano jej \vysrępy na scenie Tearru Polskiego, ru - po
dobnie jak w Łodzi - rakże w nasrępnych latach. Musimy pamięrać, że przez 
szereg lat powojennych działały w Polsce jedynie rrLy sceny operowe - w Po
znaniu, Wrodawiu i bytomska, dysponująca istotnie wyjąrkmvym zespołem 

młodych gwiazd. 
Jeśli srało się to możliwe, a pierwsza premiera w zaimprowizowanych 

warunkach przerodziła się z miejsca w stałą działalność - zdecydowało o rym 
nazwisko Adama Didura, arrysry \V)'jąrkowej miary, obok Szaliapina - najzna
komirszego basa epoki. Świarowa sława polskiego basa była ugruntowana\"')'
stępami na największych scenach Europy i Ameryki, w istocie wszysrkich - od 
La Scali po Merropoliran Opera, z krórą Didur związany był w larach 1908-
1932 (udział w ponad 950 spekraklach!). Legenda arrysryczna jego nazwiska 
i osobisry autoryrer srały się podsrawą powierzenia mu organizacji rearru ope
rowego w Karowicach. Wielki arrysra, pomimo podeszłego wieku i dramarycz
nych doświadczeń z dni Powsrania Warszawskiego, gdy opuszczając płonące 
miasto miał w oczach ginący Tearr Wielki, krórego kierownicrwa jako dyrek
ror - nominar z powodu wybuchu wojny już nie objął, przysrał na propozycje; 
ze Śląska. Lecz \"')'Stawienie „Halki" a wkrórce „Tosci", nie było równoznaczne 
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W spektaklu premierowym „ Tosci" 15 września 19~5 r. 

Wiktoria Ca/ma - partia tytułowa i Andrzej Hio/ski - Scarpia. 

Akt I - scena w kościele Św. Andrzeja w Rzymie. W roli Cauaradossiego imponujacy 

mocą i blaskiem głosu - I tenor Opery Śląskiej - Lesław Finze. Jontek w pierwszej „Halce". 

póżnie1 Canio w „Pajacach", Pinkerton w „Madamie Butterfly", Stefan w „Strasznym 

dworze", Don Jose w „Carmen", Ra dames w „Aidzie", Hoffmann w „Opowieściach 

Hofmanna" i Herman w „Damie Pikowej ''. 

./, 

ym_ !!KJwołaniem sceny operowej, bo zgody stolicy długo jeszcze na 
·e. O wszystkim rozstrzygną artystyczne fakty dokonane oraz sku

wokółDidura wielu uznanych artystów, w rym grupy jego wybitnie 
~ , I• l1 . ro.wary{d1 uczniów ze Lwowa oraz świetnych realizatorów i pracow-

• JJ~ l(ó~lil.u~.b teai;ru, w tamtym czasie wojennych rozbitków poszukujących , , 
' , ' s\vego ~teJSCa. 

Na tej fali trzeba widzieć podjęcie przez Didura decyzji o realizacji 
„Tosci". Chciał bowiem - związanym z sobą artystom - st:worqć poczucie 
stabilizacji i możliwości uprawiania zawodu, co nie było w tym czasie łatwe, 
skora życie operowe w Polsce dopiero ujawniało swoje pierwsze próby po 
wojennym, całkowitym rozpadzie polskiego życia artystycznego. 

N a katowickiej scenie Teatru Śląskiego 15 września 1945 roku 
pojawiła sic; „Tosca" Pucciniego w realizacji tak znakomitych 

twórców związanych z przedwojenną Operą Warszawską, jak jej ceniony dłu
goletni dyrygent Jerzy Sill ich, któremu przypadnie wkrótce zasługa organiza
cji własnej orkiestry, prtez osiem lat jej szef oraz kierownik muzyczny wielu 
premier. Spektakl zostanie wystawiony w inscenizacji Adama Dobosza, wy
bitnego tenora i uznanego reżysera Opery Warszawskiej przed wojną, który 
wcześniej wprowadzi na katowicką scenę „Halkę". Do opracowania scenogra
fii Adam Didur pozyskał uznanego mistrza w tej dziedzinie Jana Kosińskiego. 
Jak widać realizatorami „Tosci" byli doświadczeni, sławni realizatorq - i ta 
zasada będzie utrzymywana przez wszystkie sezony z okresu następcy Didura, 
wielkiej dyrekcji Stefana Beliny-Skupiewskiego. W prtedstawieniu „Tosci" 
wzięła udział, podobnie jak w „Halce", Orkiestra Zw. Zaw. Muzyków, wtedy 
już powstałej Filharmonii Śląskiej. 

Na premierowym afiszu pojawili się: Wiktoria Calma - w partii ty
tułowej, jako Cavaradossi - Lesław Finze, Baron Scarpia - Andrzej Hiolski. 
W pozostałych rolach: Adam Kopciuszewski - Zakrystian, Adam Wiktor -
Angelorri, Adam Dobosz - Spoletta, Piotr Barski - Sciarone i Olga Szambo
rowska - Pasruszek (pełna uroku Zofia w „Halce"). Spektakl miał wyśmienitą 
obsadę w trzech koronnych partiach. Wiktoria Calma (uczennica Didura, 
podobnie Jadwiga Lacherówna, druga Tosca), obdarzona wspaniałym głosem 
o porywającej dramaturgicznej mocy i wybitnym talencie scenicznym, uzna
na za objawienie polskiej wokalistyki, stworzyła kolejną wielką kreację po 
tytułowej Halce. Każda jej nowa rola, ro wydarzenie, a w paśmie kolejnych 
premier już na scenie byromsk.iej: Sanruzza w „Rycerskości wieśniaczej", ty
tułowa „Madama Butterfly", Mimi w „Cyganerii" i Aida, która zamyka ciąg 
kreacji tej śpiewaczki przed wyjazdem do lralii, gdzie kontynuować b<;dzie 
karierę. Także rola Cavaradossiego miała znakomitą obsadę. Lesław Finze 
dysponował bohaterskim tenorem i żarliwą osobowością, roreż przez długie 
lara jego popisowe partie były wspominane, zaliczane do najświetniejszych 
na bytomskiej scenie. Największą kreację w „Tosce" stworzył jednak ledwo 
24. letni Andrtej Hiolski, a jego Baron Scarpia, przeszedł do legendy jako 
niedościgły wzór. 

Adam Didur decydując się na wprowadzenie do repertuaru „Tosci" po 
„Halce", a więc operze narodowej, zaprezentował dzieło z wielkiego reperru, 
aru światowego. Mógł porwać się na ren czyn artystyczny mając w zespole 
rak wspaniałych wyjątkowo uralenrowanych śpiewaków, którymi wkrótce 
zachwycała się cała Polska. lt) z myślą o nich weszła „Tosca" do repertuaru 
młodej sceny. 

li 
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Druga „ Tosca" (premiera 28.X 1956 r.) uznana za wydarzenie roku na polskich 

scenach, osiągnęła 273 prezentaqe. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Hi ols ki - Scarpia, 
Bogdan Paprocki - Cauaradossi i Janina Rozelówna - partia tytułowa. 

W głębi Mieczysław Czepulonis - Sciarone. 

Druga ,:fosca" doczekała si<; premiery 28 października 1956 roku 
i była dziełem: Jerzego Procnera - kierownictwo muzyczne, Jana Popiela -
inscenizacja i reżyseria, oraz Józefa Szajny - scenografia. W spektaklu pre
mierowym wystąpili: jako Tosca - Janina Rozelówna, Cavaradossi - Bogdan 
Paprocki , Baron Scarpia - Andrzej Hiolski, Angeloni - Stefan Dobiasz, Za
krystian - ·fadeusz Świcchowicz, Spoletta - Rysz.ard Żaba, Sciarone - Mie
czysław Czepulonis, Pasmszek - Roma \Xloli11ska, Dozorca wii;zienia - Piotr 
Barski. Spektakl zdobył opinię wydarzen_ia i osiągnął liczbę 273. przedsta
wień. Z wielu stron docierały wówczas na Śląsk wycieczki i teatralne pociągi, 
by ferować kreacje wokalne i sceniczne artystów tej miary, co Bogdan Pa
procki i Andrzej Hiolski, oraz pi<;kny śpiew i urodę Janiny Rozelówny. Są to 

lata, gdy Opera Śląska dysponuje znakomitym garnimrem solistów, m czele 
właśnie z Paprockim i Hiolski, filarami legendy bytomskiej sceny. , 

Po blisko 30. latach miała „Tosca" trzecią premierę w Operze Sh1sk_iej 
pod prześwietną batutą Napoleona Siessa, w oprawie scenograficznej mistrza 
sceny Krzysztofa Pankiewicza i w ró.yserii pdnej pasji Marii Foltyn. \XI ob
sadzie premierowej wystąpili: jako 'fosca - Gabriela Kściuczyk, avarados
si - Józef Hornik. Baron Scarpia - Jerzy Mechliński, Angclotti - ·radeusz 
Lesniczak, Zakrystian - Franciszek \Xlołoch, Spoletta - Adam Wiśniewski, 
Sciarone - Bogdan Kurowski. Dozorca więzienny - Mieczysław Czepulonis. 

„ Tosca" z roku 1985. Scena z aktu 11 - w pałacu Farne se. 
Na zdjęciu: Jerzy Mechliński - Baron Scarpia, Irena Głowa ty - partia tutu/owa 

i Józef Homik- Cauaradossi. 

-Chłopiec - Dorota Salomończyk, Zausznicy Spoletty - \Xliktor C:zerniaws~A 
i Jerzy Musioł. Najwyższe oceny zyskali nowopozyskani soliści Opery .$J.ą- , • 
skiej, w rym Józef Hornik, tenor-objawieni.e i Jerzy Mechlii\sk'. znako1'tiły ~ ,
baryton obdarzony talentem scenicznym i bogatym głosem, ktorym wl„ al r 
mistrzowsko. Premiera „Tosci" w dniu 26 stycznia 1985 roku spotkała się • 
z wysokim uznaniem, szczególnie żarliwa, pełna energii interpretacja Napo- ' 

0 
!eona Siessa, który jako kierownik muzyczny wydobył z partytury \yszysrkie • 
odcienie emocji i walory dramatycznych napięć. Była to już jedna z ostar- • 
nich pozycji wprowadzonych na bytomską scenę przez zasłużonego dyrektora ,; 
wieńczaca pasmo znakomitych premier pod jego świetną batutą - a z rej listy 
w latach ostatnich: „Dama Pikowa'', „Rusłan i Ludmiła", ba.Jet „Peer Gynt", 

„Król Roger", „Czarodziejski Aet" (ze scenografią Mariana Kołodzieja) i prze
sławne „Nabucco", które doczekało się kilkuset spektakli i stało sic; na dłu-
gie lara pozycją eksportową bytomskiej sceny. Lecz tych sukcesów Napoleon 
Siess, mistrz bamty. już nie doczekał, zmarł nagle 20 listopada 1986 roku po 
występach Opery Śląskiej z „Halką" w USA i Kanadzie - a były to, zaznacza-
my, w ogóle pierwsze występy polskiego zespołu operowego za wielką wodą. 

Teraz już po raz czwarty pojawia się premiera „Tosci" na bytomskiej 
scenie, przygorowana przez doborowy zespół realizatorów. A w obsadzie 
głównych partii wyłącznie nowe nazwiska. Bo taka jest już tradycja rej opery 

na Śląsku - co premiera, to kreacje. 

• 
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MIEJ SCA AKCJI „TOSCI" 

Akt I - kościół Sani' Andrea della Valle w Rzymie 

Akt 11 - Pałac Farnese 

Akt Ili - Zamek Św. Anioła w Rzymie. 
Tu rozgrywa się akt li I opery, zakończony egzekucją 

Cauaradossiego i śmiercią samobójczą Tosci . 




