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Popiersie Adama Didura dłuta Zbigniewa Dunojewskiego 
z roku 1948 w hallu główn y m teatru z napisem: 

Adam Didur 1874-1946 
Założyciel OpelJ' Śląskiej 

Imię Adama Didura nadano Sali Koncertowej Opery Śląskiej. 
Jego kult jest upowszechniany poprzez organizowane od roku 1979 
Konkursy Wokalistyki Operowej im. Adama Didura - ostatnia 
ed)'Cja z roku 2004 miała charakter konkursu międzynarodowego. 
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Calma • Szamborowska • Finze • Hijolski 
Paciejewakł • Orkiestra Zw. Zaw. Muzyków 
Chór Temru Muzycznego • Balet 

itDllO'łmiclwOtalTIL : ADAM DIDUR ....... _.,_ 
Piai. DIGlllEW DYMEK 
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Historyczna data pamiętnego dnia: 
... czwartek, 14 czerwca o godzinie 17.30 

Afisz pierwszego przedstawienia "Hałki" Stanisława Moniuszki 
na scenie Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. 

Tym spektaklem pod kierownictwem artystycznym Adama Didura 
rozpoczęła działalność przyszła Opera Śląska. 
Była to pierwsza premiera teatru operowego 

w Polsce po li wojnie światowej. 
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1945 2005 

W okresie 60 lat działalności - od dnia historycznej premiery 
"Halki" 14 czerwca 1945 roku na scenie teatru w Katowicach 

Opera Śląska z siedzibą w Bytomiu zaprezentowała łącznie 
13.768 spektakli dla 7.888.512 widzów - w tym na scenie 

macierzystej 7936 spektakli dla 3.884.153 widzów 
i 5.832 spektakli dla 4.004.359 widzów 

na scenach całego kraju. 

Opera Śląska wystąpiła 530 razy poza granicami Polski 
- ze szczególnym nasileniem po roku 1990 - na scenach 
Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Czech, Danii, Francji, 

Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanady, Lqxemburga, 
Niemiec, NRD, Portugalii, RFN, Szwajcarii, Ukrainy i USA. 

Od roku 1945 Opera Śląska zaprezentowała 253 premiery, 
w tym 171 operowych (26 prapremier) 

i 84 baletowych (22 prapremiery). 
W jej działaLności ważne miejsce zajmował 

repertuar Polski, 
na który złożyło się w latach 1945-2005 
39 pozycji operowych (12 prapremier) 

i 22 baletowych (7 prapremier). 

Wyjątkowe mi_ejsce w ofercie artystycznej Opery Śląskiej 
zajmuj,e od początku "Halka" obecna nieprzerwanie 

w repertuarze: 
7 kolejnych premier i 960 spektakli 

poprzedza obecną 
jubileuszową realizację. 
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PREMIERY DZIEL 

STANISŁAWA 

MONIUSZKI 

HALKA - 14.VI.1945 
spektakl inaugurujący działalność Opery Śląskiej 

STRASZNY DWÓR - 15.VI.1946 
HALKA - 25.1.1947 

w l OO. rocznicę powstania "Halki" wileńskiej 
VERBUM NOBILE - 18.XII. 1948 

STRASZNY DWÓR- 18.1.1952 
HRABINA - 3 l .XII.1953 

FLIS - 27.HI.1954 
NA KWATERUNKU- 19.IV.1954 

HALKA - 18. VI. 1955 
w l O. rocznicę powstania Opery Śląskiej 

WIDMA - 28.III.1956 
PAR/A - 13.II.1960 

HRABINA - 8.VII.1960 
STRASZNY DWÓR - 24.IX.1962 

HALKA - 16.VI. 1965 
w 20. rocznicę powstania Opery Śląskiej 

VERBUM NOBILE - 3.VI.1972 
HALKA - 14. VI. 1975 

w 30. rocznicę powstania Opery Śląskiej 
STRASZNY DWÓR - 26. V.1979 

HALKA - 14.Vl.1985 
w 40. rocznicę Opery Śląskiej 

STRASZNY DWÓR- 16.VI.1990 
w 45 . rocznicę powstania Opery Ślaskiej 

HALKA - 14.VI.1995 
w 50. rocznicę powstania Opery Śląskiej 

WIDMA - 24.X.1998 
spektakl z okazji Roku Mickiewiczowskiego 

w 200. rocznicę urodzin 
ADAMA MICKIEWICZA 

HALKA - 18.VI.2005 
w 60. rocznicę powstania Opery Śląskiej 
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Opera narodowa nie jest 
pojęciem z innej epoki 

Z reżyserem „Halki", Markiem Weiss-Grzesińskim, 
rozmawia Tadeusz Kijonka 

Rozpocznijmy od przypomnienia - a jest faktem godnym uwagi, że co 
dziesięć lat Opera Sląska. prezentuje kolejną realizację „Halki", zawsze 
w jubileuszowej oprawie. Tradycja ta nawiązuje do pierwszej po wojnie premiery 
tego arcydzieła Moniuszki na polskich scenach, wystawionej 14 czerwca 1945 
roku pod kierownictwem artystycznym Adama Didura. Data ta została uznana 
za początek historii śląskiej sceny operowej i stała się równoznaczna z metryką 
jej narodzin . O tym, że tak się wówczas stało, zadecydował autorytet Adama 
Didura, a także sam fakt wyboru tej właśnie pozycji, która miała na Śląsku swój 
mocny trop narodowy w szczytowym okresie zmagań o polskość. Stało się tak 
od czasu pamiętnej wizyty Opery Warszawskiej, która przybyła latem 1920 roku 
na Śląsk i zaprezentowała pod' batutą Emila Młynarskiego szereg przedstawień 
„Halki", rozpoczynając występy od Bytomia. Doszło wówczas do napaści 
niemieckich bojówkarzy na warszawskich artystów w Zabrzu i ten dramatyczny 
incydent, który nabrał dużego rozgłosu, został także wpisany w dzieje recepcji1 

„Halki" na Śląsku. Kiedy więc w roku 1922 rozpoczął działalność Teatr Polski 
w Katowicach pierwszą pozycją zaprezentowaną na scenie operowej była 
oczywiście „Halka". Lecz i ten spektakl stał się celem agresji podczas występów 
katowickiej sceny w Opolu w 1929 roku, kiedy to hitlerowscy bojówkarze pobili 
naszych artystów. Tak więc dzieje i rodowód sceniczny „Halki" na Śląsku są 
mocno osadzone w historii tamtych lat i rzutowały na konteksty jej recepcji jako 
opery narodowej. „Halka" nią tu po prosta była i to nie tylko 
z tytułu swego miejsca w dziejach opery polskiej. 

- Przejdźmy jednak do pytań, skoro tnvająprzygotowania do ósmej już realizacji „ Halki" 
w Operze Śląskiej, która pojawi się na bytomskiej scenie w Pańskiej reżyserii z okazji 
jubileuszu 60-/ecia. Proszę odnieść się do hvestii w jakim stopniu to arcydzieło 

Moniuszki kojarzy się teraz z operą narodową ? Czy pojęcie to rodem z innej epoki nie 
jest już dziś tylko kategorią historyczną? A jeśli tak- co ono w tej chwili oznacza ijakie 
to musi mieć dla realizatorów konsekwencje? 

- Opera Narodowa nie jest pojęciem z innej epoki. Mam głębokie przekonanie, że w 
sprawach podstawowych wartości kultury, przemijające epoki, a wraz z nimi mody, 
kryzysy, kaprysy i wszelkiej maści idiotyzmy nie mają żadnego znaczenia. Arcydzieła 
tkwią niewzruszone na swoich miejscach i mówią do nas tym samym mocnym głosem 
o miłości, wierności, honorze. Bogu i ojczyźnie. I czy się to komuś podoba, czy nie, 
popularność tych dzieł wśród młodzieży i starych pryków nie ma najmniejszego 
wpływu na ich rangę wśród innych utworów. Można nie wiem ile peanów wytrąbić na 
temat prozy Masłowskiej , rzeźb Kozyry, muzyki Mykietyna czy spektakli 
„ojcobójców", a jednak „Pan Tadeusz" pozostanie okrętem flagowym naszego języka, 
a „Halka" okrętem flagowym polskiej muzyki operowej. Jest wiele arcydzieł kultury 
narodowej, które są wciąż żywe i pomagają nam zrozumieć nie tylko naszą historię 
i tradycję, ale i nas samych. Stosunek do tego dorobku jest indywidualną sprawą 
każdego Polaka. Żyjemy w wolnym kraju i nikt nie broni przed nami naszego dorobku 
kulturalnego prócz naszych sumień i mądrości . Widzimy powszechną pokusę 

barbarzyństwa i notoryczne akty wandalizmu na tym dorobku. Ale przecież widzimy też 
wielu, którzy go traktują poważnie i bronią przed zagładą. Tak to już jest. 
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MAREK WEISS GRZESIŃSKI 

- „ Halka" powstała w najtragiczniejszym wieku w dziejach narodu polskiego i o tym 
zawsze się pamięta. Zatar~v się natomiast inne bardzo ważne wówczas 11ydarzenia, 
także związanie z powstaniem „ Halki"'. które rzutowa~y 1w jej odbió1'. Wtedy trwa/ 
w żywej pamięci dramat narodowy wynikaiący :: feudalnych stosunków i krzywdy 
chłopskiej, w tym z tragicznych wydarze1i galicyjskich 1846 roku. Refleksy tamtych 
hvestii są już dzi.ś ma/o czytelne, choć pewne treści i wątki społeczne nadal mają 
znaczenie. W jakim stopniu, Pana zdaniem, są godne uwagi i zaznaczenia, co natomiast 
zetlało już niemal zupełnie? Czy dramatyc::ne rozwarstwienie społeczne lat ostatnich 
i postępująca pauperyzacja całych grup. prowad::ąca do ich wykluczenia z normalnego 
życia. nie podsuwa pewnych skojar::eń i rozwiązmr ? ... Bo co by nie rzec. lee:: tzw. 
krzywda społeczna jest wpisana genetycznie w rdze1i konfliktu. Z faktu, że Halka i Janusz 
należą do różnych, z natlll)' antagonistycznych 5'wiatów 11ynika tragizm ich związku. 
Co jednak z tej materii zawsze się w „ Halce" przeb;;a i \\!) 'Zwala a pn:y tym ma 
ponadczasowy sens? 

Oczywiście, że problem klasowy w „Halce" warunkuje tragedię głównej bohaterki. Ale 
przecież tak samo warunkuje ją podły charakter kochanka. We wszystkich klasycznych 
opowieściach tego typu, od przyziemnej „Trędowatej", po wzniosłego „Hamleta", 
uwiedzenie dziewczyny stojącej niżej na społecznej drabinie stwarza te same problemy. 
Można to w kolejnej realizacji interpretować mocniej akcentując wątek krzywdy 
społecznej, a można go całkowicie zignorować skupiwszy się na ponadczasowej 
psychologii. Jedno i drugie wydaje mi się niemądrą przesadą, ponieważ prawda 
opowieści jest tym ciekawsza, im więcej składników dramatu zostaje ujawnionych. 
W tej historii ważne jest i to, że Janusz jest łajdakiem,jak i to, że jego sytuacja społeczna 
wykluczała w tym czasie udane małżeństwo z biedną góralską sierotą. Nie widzę 
powodu, by pozbawiać spektakl któregoś z tych składników. Tym bardziej, 
że rozwarstwienie społeczne, jak sam pan o tym wspomniał, staje się znów istotnym 
problemem naszej rzeczywistości po latach złudzeń, że ludzkość ma to już za sobą 
wytoczywszy morze krwi w sprawie Równości , Wolności i Braterstwa. Nienawiść 
biednych do bogatych jest ponadczasowa, tak samo jak pogarda bogatych wobec 
biedaków. Nigdy nie dość ostrzeżeń przed tymi przeklętymi uczuciami. 
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MAREK WEISS GRZESIŃSKI - inscenizacja i reżyseria 

Reżyser teatralny i operowy. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim (1974) i reżyserię w warszawskiej PWST (1980). Debiutował realizacją 
dramatu Szekspira Troilus i Kressyda w Teatrze Narodowym. Jako dyrektor Teatru 
Muzycznego w Słupsku ( 1978-81) z grupą młodych aktorów zrealizował kilka inscenizacji 
dramatów Szekspira. Stypendium British Institute w Warszawie umożliwiło mu podjęcie 
studiów szekspirowskich w Wielkiej Brytanii . Ich efektem była głośna realizacja Hamleta. 
W 1981 roku zrealizował w Państwowej Operze we Wrocławiu prapremierę opery 
Zbigniewa Rudzińskiego Manekiny, która prezentowana była przez wrocławski zespól na 
Festiwalu w Rennes oraz na Festiwalu Narodów w Sofii, a następnie przez zespół 
warszawski w Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Tel Avivie, Monachium, Brukseli i wielu innych 
miastach Europy. 

W latach 1982-88 i 1992-95 był głównym reżyserem Teatru Wielkiego w 
Warszawie. Zrealizował na tej scenie kilkanaście oper. Znalazły się wśród nich : BolJ'S 
Godunow Musorgskiego Fidelio Beethovena, Wozzek Berga, Łucja z Lammermooru 
Donizettiego, Straszny dwór Moniuszki, Turandot Pucciniego, Manekiny Rudzińskiego, 
Aida, Macbeth, Traviata i Nabucco Verdiego, Mistrz i Małgorzata Kunada, Bramy raju 
Joanny Bruzdowicz, Dama pikowa Czajkowskiego, Salome Richarda Straussa, 
Raj utracony Pendereckiego i Faust Gounoda. Wiele z tych spektakli było prezentowanych 
w Niemczech, Francji, Austrii , Belgii, Holandii , Luxemburgu, Chinach, Japonii , Izraelu 
i Rosji . 

Od 1989 roku przez dwa sezony pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru 
Północnego w Warszawie. W 1991 r. powrócił do opery i zrealizował m. in. dwie głośne 
inscenizacje w Teatrze Wielkim w Łodzi: Diabły z Loudw1 Pendereckiego i Don 
Giovanniego Mozarta. Tę ostatnią operę przygotował również pod koniec 1998 roku w 
Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Zapraszany był jako reżyser przez 
teatry zagraniczne. Zrealizował Trubadura Verdiego w Sofii, Wielkość i upadek miasta 
Mahagonny Brechta i Weilla w Tel Avivie, Nabucco Verdiego w Istambule. Króla Rogera 
Szymanowskiego w Buffalo i Detroit (krytycy nowojorscy uznali ten spektakl za 
największe wydarzenie muzyczne marca 1992), Traviatę Verdiego i Łucję z Lammermooru 
Donizettiego w Korei Południowej, Aidę w Belgii i Holandii oraz Eugeniusza Oniegina 
w Tampere (Finlandia). Wielokrotnie realizował spektakle na festiwalach w Atenach, 
Jerozolimie, Xanten, Carcassonne i Pafos. 

W latach 1995-200 I był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. Z zespołem tego teatru przygotował dotychczas realizacje oper: Nabucco. 
Traviata i Trubadur Verdiego, światową prapremierę Elekt!y Theodorakisa (Luksemburg, 
1995), Toskę i Madame Butterfly Pucciniego. Wesele Figara i Czarodziejski flet Mozarta, 
Cyrulika sewilskiego Rossiniego, Salome Richarda Straussa, Diabłv z Loudun 
Pendereckiego, Carmen Bizeta oraz B01ysa Godunowa Musorgskiego - realizacja uznana 
przez krytykę za najlepszy spektakl muzyczny sezonu 1996/ 1997 w Polsce (plebiscyt 
miesięcznika Teatr). 

Polska prapremiera opery Marcela Landowskiego Galina, zrealizowana 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu ( 1999) zyskała tak wielkie i powszechne uznanie, 
~e spektakl zaproszono jako jedyną prezentację polskiego teatru operowego na 
Swiatową Wystawę EXPO 2000 w Hanowerze. W maju 2001 roku w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu przygotował sensacyjną premierę Aidy Giuseppe Verdiego, która zakończyła 
sześcioletni okres współpracy z tym teatrem. W październiku tego samego roku jego 
produkcja Wolnego strzelca Carla Marii von Webera otworzyła nowo odbudowaną 
scenę Opery Wrocławskiej. Z jej zespołem zrealizował także wielkie widowiska w Hali 
Ludowej, takie jak: Nabucco, Skrzypek na dachu i Aida. 

15 września 2004 roku został mianowany zastępcą dyrektora artystycznego 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. 

IO 

- Decydujące znaczenie ma schemat konfliktu rozegrany w trójkącie: Halka, Janusz. 
Jon tek. Niewątpliwie „ Halka " odbierana jest przede wszystkim jako tragedia miłości, 
zazdrości i poświęcenia. Co w tym układzie przebija się naimocniej i wymaga 
szczególnego zaznac::enia? Chodzi niewątpliwie o pogłębioną interpretację 

psychologiczną. dramat namiętnofri i zależno.fri sprowokowany przez 11wikla11ie w zfą , 
unicestwiającą mi/ość. W tym miejscu dotykamy najbardziej wspófczes11ego jądra 
dzieła. organicznego melodramatyzmu „ Halki ··. Czy tak- i do jakiego stopnia 7 

- „Halka" nie jest banalnym melodramatem i historią miłosnego trójkąta. Dokładna 
analiza tekstu pozwala nam dostrzec w tej tragedii dość niezwykły splot ludzkich 
namiętności. Wśród nich najciekawszy dla mnie jest wysiłek Jonika, by pogodzić 
pożądanie z poczuciem obowiązku , nienawi ść upokorzonego z wrodzoną 
szl achetnością wolnego człowieka gór. Opiekując s ię ukochaną kobietą należącą do 
innego mężczyzny i ich małym dzieckiem nie tylko podlega presji własnych emocji, 
ale jest wciąż narażony na emocje społeczności, wśród której żyje. To prawdziwie 
heroiczna postać , jeś li zważymy jak niewiciu jest i w naszych czasach ludzi zdolnych 
docenić moralny wymiar męskiej spolegliwości zwanej syndromem św. Józefa. 
Warto przy tym pamiętać, że łatwo być świętym, kiedy Anioł Pański przychodzi do nas 
we śnie i oznajmia, co mamy czynić . Trudniej , kiedy nie przychodzi i trzeba 
podejmować decyzję samemu trzymając się tylko wewnętrznego kompasu. To rozdarcie 
czyni z Jontkajednąz najciekawszych postaci w literaturze operowej na skalę światową. 

Ono też funduje naszemu bohaterowi jedną z najpiękniejszych w tej literaturze arii 
tenorowych . Przejmująco jest również w tej opowieści pokazana ślepa miłość kobiety 
oderwana od jakichkolwiek kryteriów rozumowych . Wbrew faktom , wbrew 
ostrzegawczym znakom, nawet wbrew kobiecej intuicji uwielbienie dla Janusza musi 
doprowadzić do destrukcji umysłu , żeby tylko przetrwać. Nawet pot«ga macierzyństwa 
nie jest w stanie zapobiec samozagładzie. Ta miłość jest jak rak , który zabija żywy 
organizm, by wykarmić swoją nienasyconą energię. Obłęd Halki rozwija się stopniowo 
na naszych oczach i w naszych uszach. To jedno z najwyżs zych osiągnięć 
artystycznych Moniuszki . 

- Reszla jest już wyłącznie teatrem: barn'nym widowiskiem pelnym zamaszystych scen. 
no bo czego tu nie mamy' Te walory to istotna wartofr dzieła Moniuszki. Czy to one 
decydują o tnva~ym kol01ycie polskości? Czyżby .. Halka·· jako opera narodowa 
sprowadza/a się teraz do sztafażu, ko/01y t11. rozbudowanego tła? 

- Żadne arcydzieło nie może być wyłącznie barwnym widowiskiem. To odwieczny 
problem inscenizatorów od Nowosybirska po Hollywood. Pewne dzieła tak jednak 
zrosły się w świadomości odbiorców z kliszarni określonych obrazów, że inscenizacja 
bez nich stanowi poważne ryzyko odrzucenia przez widownię tak rozwiązanego 
spektaklu. Swoista góralska „cepeliada" w kolejnych realizacjach „Halki" jest przez 
publiczność pożądana i oczekiwana, mimo że ludzie zdają sobie sprawę, że sarrnacko
folklorystyczne widowisko upraszcza i fałszuje intencje Moniuszki . Kiedy korci nas, 
by dotrzeć do głębszych pokładów ludzkiej psychologii i swoistej metafizyki 
wybaczania, jaką kompozytor zawarł w swoim dziele, trzeba mieć odwagę odrzucenia 
gotowych schematów i wypróbowanych już wielokrotnie wzorców. Realizując ten 
spektakl tu, w Bytomiu, tak zasłużonym w propagowaniu naszych operowych „dóbr 
narodowych", postanowiliśmy tutejszej publiczności , wyrobionej i świadomej, pokazać 
jak powinna wyglądać prawdziwa „Halka", czyli pokazać nieco inne spojrzenie na 
znaną wszystkim hi storię . Żeby nasze intencje były czytelne, a opowieść zrozumiała , 
postanowiliśmy nieco oczyścić naszą inscenizację z typowych oklepanych widoków. 
Nie kierowała nami pycha, ani przekora robienia wszystkiego inaczej, tylko potrzeba 
uzyskania czystego terenu, na którym opowieść Moniuszki ujawnić by mogła jakiś 
nowy, ciekawszy sens. 

- A muzyka? ... Gdy powstaje ., Halka", w ogóle gdy tworzy lv/011iuszko. j est Io epoka 
narodoa:ych szkól i programów w muzyce. Co z recepty na ,. operę narodową · · 

znajdujemy w party turze „ Halki " i decyduje o walorach tego dzieła ? 
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- Wszelkie szkoły są godne szacunku. Wszelkie recepty mogą być interesującym 
materialem poszukiwań , ale w sztuce nie mają one żadnego znaczenia i to, czy jakieś 
dzieło staje się operą narodową zależy od siły talentu jego twórcy. Również talentu 
wsłuchiwania się w to, co jest w danym momencie narodowi najbardziej potrzebne. 
To bardzo skomplikowany temat. 

- Je:ili dokonać przeglądu wcze.~niejszych inscenizacji „ Halki" w Operze !iląskiej -jedno 
narzuca się wrażenie zhiorcze: żaden spektakl nie przypomina/ poprzedniego 
i wczdniejszych. Nawet ogląd z tej perspektywy dowodzi, jak tracżycje inscenizacyjne 
„ Halki" są na polskich scenach bogate i rozległe. Nie oznacza to jednak. że nie można 
mówić o nurtach i wzorcach. skoro teatrjest zjawiskiem żywym. A j e.W tak- to o jakich. 
czym uwarnnkowanych artystycznie? Pytam. bo pora wreszcie na pyranie dotyczące 
P(IJ/skich doświadcze1I z Moniuszką. Jakie są i czego dotyczą. To przecież nie pierwsza 
„Halka ",którą Pan formuje na scenie? Jaka będzie ta bytomska „ Halka " już w samym 
założeniu':' Kwestią istotną jest w Z\IJll przypadku . również proble11; przestrzeni 
i możliwości technicznych bytomskiego tea//'11. Pan od dwudziestu lat ma do dyspozycji 
scenę Teatru Wielkiego w Warszawie - gigantyc:::ną. o najwyższych standardach 
technicznych. Jak Pan czuje się teraz mąjąc przed sobą niewielką, skromnie 11yposażoną 
scenę bytomską ? 

- Realizowałem „Straszny dwór'' dwukrotnie w Operze Narodowej w Warszawie, raz 
w istniejącej już scenografii w Poznaniu i raz w Michigan Opera w Buffalo. „Halkę" 
miałem przyjemność inscenizować tylko raz w Teatrze Wielkim w Poznaniu z tą samą 
ekipą realizatorów, z którą pracujemy tutaj. Nie jest to jednak przeniesienie poznańskiej 
inscenizacji, która jest dosyć znana, bo byla nagrana przez telewizję i czasami gości na 
jej antenach. Jest to również zupełnie inna koncepcja muzyczna przygotowana przez 
dyrektora Tadeusza Serafina. W Poznaniu koncepcja Marcina Sompolińskiego była 
niezwykle odważna i oryginalna, co wywołało burzliwe dyskusje. Tu z kolei warstwa 
muzyczna będzie potraktowana z tradycyjnym pietyzmem, a inscenizacja pójdzie krok 
dalej w poszukiwaniu wartości , o których mówiłem wcześniej. Postanowiliśmy przede 
wszystkim wykorzystać walory, jakie stwarza - przy wszystkich ograniczeniach -
niewielka scena bytomska. Mówię o wspaniałym kontakcie uzyskiwanym na tej scenie 
pomiędzy śpiewakiem a widownią. Ta bliskość daje szansę prawdziwej teatralizacji 
tego dzieła w przeciwieńst\vie do sceny warszawskiej, gdzie solista wygląda jak 
krasnoludek na lotnisku i jego gra aktorska może być przedmiotem oceny trzech 
pierwszych rzędów. Prawda emocjonalna artysty nie ma w takiej sytuacji większego 
znaczenia, a niuanse wokalne muszą ustąpić miejsca podstawowemu zadaniu, jakim jest 
przebicie s ię ze swoim głosem przez orkiestrę. Tu, w Bytomiu, każde westchnienie jest 
częścią sztuki i musi być starannie przygotowane. Ta drobiazgowa praca wokalno
aktorska sprawia mnie i chyba zespołowi solistów ogromną satysfakcję . Jakie będąjej 
rezultaty - pokaże premiera. 

- Co w (vch warunkach wymaga ograniczenia i redukcji. a więc zmusza do artystycznych 
kompromisów? Co natomiast z kolei 11zvmaga spotęgowania i wyostrzenia, skoro tu 
śpiewak wręcz czuje oddech public::no.fri? Kameralne warunki. ale jednocze.foie inne 
wymagania aktorskie a przy (ym spotęgowane wra:3:enia muzyczne. czyli istotny element 
emocji. Jak to rzutuje -jeśli? - na kształtowanie napięć i teatralnych środków? 

- Kameralne rozmiary sceny bytomskiej najwięcej problemów sprawiają choreografowi. 
O ile dla śpiewaka bliski kontakt z publicznością jest wyzwaniem pozytywnym, o tyle 
tancerz, żeby uzyskać odpowiednią silę wyrazu na scenie, musi mieć jakieś minimum 
powierzchni do wykonania swoich ewolucji w sposób dynamiczny. Obydwa znane i 
obrośnięte bogatą tradycją tańce „Halki", czyli mazur i góralski, domagają się dużej 
powierzchni: kategorycznie i słusznie, bo ich uroda polega właśnie na dynamice 
i gwałtowności. Na szczęście mój choreograf, z którym pracuję od ośmiu lat na bardzo 
różnych scenach i któremu często stawiam zadania na granicy wykonalności jest 
artystką obdarzoną nie tylko wielkim talentem, ale i niezwykłą pomysłowością. Wierzę, 
że wybrnie brawurowo i tym razem wykorzystując swój zawiły ruch wyniesiony ze 
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Reżyser Marek Weiss Grzesiński 

na bytomskiej scenie podczas próby. 

szkoły Kyliana i głęboką wiedzę na temat tradycji polskiego tańca , który tym razem 
będzie musiała wtłoczyć w ramy małego białego pokoju, w jakim toczy się akcja naszej 
„Halki". Muszę tu dodać, że jeśli ktoś sądzi, iż fakt, że Izadorajcst moją żoną ułatwi jej 
to zadanie, to się myli, ponieważ wymagam od niej tyle ile od siebie, a więc najwięcej jak 
można . 

- Jak dotąd „ Halka" obecna nieprzerwanie w repertuarze Opel)' Śląskiej od 14 czerwca 
1945 roku doczekała się łącznie 960 spektakli. w tym nawet dwukrotnie była 
prezentowana podczas tournee w Kanadzie i USA na trasach od Toronto po Chicago i od 
1\lfontrea/11 po Nowy Jork. „ Halka" w Pa1lskiej re:3:yserii osiągnie liczbę I OOO spektakli 
- i to również coś oznacza. Pewnie Pan tej liczby nie mia/ dotąd przedsohą? 

- Nie miałem i z pewnością nie będę miał. Zawsze czuję się onieśmielony, kiedy 
uświadamiam sobie, że kontynuuję pracę wielu poprzedników, którzy - być może 
- patrzą na moje poczynania z zaświatów i grożnie marszc1.ą brwi. 

- No i jeszcze fakt godny na koniec przypomnienia: Pan urodził się w Chorzowie -jednym 
z najbardziej ~'ląskich miast. Czy Pmlskie związki ::e Śląskiem mia(v pulem godne 
przypomnienia wątki - a je.W tak. to jakiej nallllJ':> 

- Urodziłem się w Chorzowie·w jakimś szpitalu dowieziony z rodzącą mamą w ostatniej 
chwili. Potem wrócili śmy oboje na Piaski między Czeladzią i Sosnowcem, gdzie 
spędziłem pienvszych sześć lat życia z kopalnią za płotem i niepowtarzalną atmosferą 
górniczego miasteczka. Byłem tam tydzień temu po raz pierwszy od wielu lat. 
Dom, w którym się wychowałem nie istnieje, kopalnia uległa likwidacji, a atmosferę, 
którą kochałem mogę sobie tylko oglądać w filmach Kutza. 
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TADEUSZ SERAFIN 
- kierownictwo 

muzyczne 

Urodzony w 194 7 roku w Katowicach. Od wczesnych lat związany z Bytomiem. 
Po ukoI'lczeniu Liceum Muzycznego podjął studia w PaI'lsnvowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Katowicach na Wydziale Instrumentalnym a następnie - Teorii 
i Kompozycji . Od roku 1971 przez 7 sezonów był kontrabasistą w WOSPRiTV, studiując 
jednocześnie dyrygenturę w macierzystej uczelni w klasie Napoleona Siessa. Od l 97S r. 
asystent dyrygenta w Operze Śląskiej - współpraca przy realizacji: Salome R. Straussa. 
Peer Gy/lf E. Griega, Króla Rogera K. Szymanowskiego; następnie kierownik muzyczny 
spektakli baletowych - Carmen (suita R. Szczedrina na motywach muzyki G. Bizeta), 
Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego. W roku 1983 realizuje jako dyrygent i kierownik 
muzyczny Napój miłosny G. Donizettiego i przejmuje szereg pozycji z ówczesnego 
repertuaru teatru. 

. W połowie roku 1988 zostaje mu powierzona funkcja dyrektora Opery Śląskiej, 
a z d111em 1 styczilla 1989 r. w wyniku konkursu obejmuje stanowisko dyrektora 
naczelnego i artystycznego tej sceny. które pełni nieprzerwanie do dziś. W tym czasie 
odbywa się trzykrotnie Ogólnopolski Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura -
w edycji ostatniej z roku 2004 konkurs przerodził się w imprezę międzynarodową. 
Opera Śląska święci jubileusze 45 i 50-lccia, realizując pod batutą Tadeusza Serafina m.in. 
Straswydwór i Halkę z pamiętnym udziałem Andrzeja Hiolskiego w roli Janusza. 

Repertuar operowy Tadeusza Serafina obejmuje ponad 30 pozycji, w tym 
12 baletowych. Spośród realizacji ostatnich lat należy wyróżnić Giocondę 
A. Ponchiellego, w reżyserii Henryka KonwiI'lskiego, Don Giovanniego W.A. Mozarta, 
Traviatę G. Verdiego i Eugeniusza Oniegina i Bol)'Sa Godunowa w reżyserii Wiesława 
Ochn:iana oraz Tannhiiusera R. Wagnera i Aidę Verdiego, która zyskała tytuł spektaklu 
roku 1 Złotą Maskę, w reżyserii Laco Adamica. Nagrane pod batutą Tadeusza Serafina CD 
Nabucco zostało nagrodzone Złotą a następnie Platynową Płytą. 

Do osiągnięć szczególnie ważnych należy ponad 30 tournće Opety Śląskiej 
zorganizowanych pod jego kierownictwem. Wyjazdy zagraniczne - głównie do Niemiec -
weszły na stałe do kalendarza artystycznego bytomskiej sceny. Na trasie pojawiają się 
często ośrodki tej rangi, co: Amsterdam, Bruksela, Rzym, Hamburg, Monachium 
i Berlin, gdzie Opera wystąpiła już kilkakrotnie, w tym w sławnej sali Filharmoników 
im. Herberta von Karajana. 

. Jako dyrygent kontynuuje także działalność w repertuarze symfonicznym; 
w ostat111ch latach prowadził koncerty m.in. W Meksyku, Portugalii i Korei Południowej. 
Od szeregu lat Tadeusz Serafin prowadzi również zajęcia na Wydziale Wokalno
Aktorskim Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie z zespołem studentów przygotował 
Cyganerię Pucciniego. Tadeusz Serafin 15 stycznia 2005 roku odebrał Zlotv Laur 
Umiejętno.fri i Kompetencji w kategorii: instytucja i nvórca kultury. · 
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BORIS F. KUDLICKA 
- scenografia 

Absolwent wydziału scenografii Akademii Sztuk Muzycznych w Bratysławie. 
Studiował też w Akademii Sztuk Pięknych w Groningen (Holandia). 

Debiutował scenografią do baletu Oskara Nedbala Od bajki do bajki na scenie 
narodowej w Bratysławie. W 1995 roku rozpoczął pracę na warszawskiej scenic operowej. 
początkowo jako asystent i współpracownik Andrzeja Kreutz Majewskiego przy 
realizacjach krajowych i zagranicznych. Od 1996 roku, już jako samodzielny scenograf. 
zaprojektował na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej dekoracje do wieczoru 
baletowego Tryp1yk polski w choreografii Emila Wesołowskiego, do Stras:::nego dworu 
Moniuszki w reżyserii Andrzeja Żuławskiego, Tankreda Rossiniego w reżyserii Tomasza 
Koniny oraz do Madame Bullerfly Pucciniego, Króla Rogera Szymanowskiego, Otella 
Verdiego, Oniegina i Damy pikowej Czajkowskiego i Don Giovanniego Mozarta 
w reżyserii Mariusza TreliI'lskiego. 

Inscenizacja Madame ButterfZl' zaprezentowana w Waszyngtonie w wykonaniu 
artystów ame1ykai1skich, do której snvorzył scenografię, odniosła ogromny sukces 
u publiczności i k1ytyki. W marcu 2005 r. przygotował swoją słynną scenografię do 
Madame But1e1jly dla Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu. 

Artysta stworzył także kostiumy do Romea i .Julii Prokofiewa i Wv1J'1mcza serc 
Elżbiety Sikory (ta ostatnia opera zrealizowana została z jego udziałem również 
w Centrum im. G. Pompidou w Paryżu). Zaprojektował kostiumy do Makbeta w reżyserii 
Mariusza TreliI'lskiego w warszawskim Teatrze Powszechnym oraz dekoracje do 
Sprzedanej nar.:eczonej Smetany w reżyserii Josefa Prudka w Narodnim Divadłe 
w Pradze, do Galiny Landowskiego, Carmen Bizeta i Halki Moniuszki w reżyserii Marka 
Weiss-GrzesiI'lskiego w poznai'lskim Teatrze Wielkim, a wreszcie do Wiśniowego sadu 
Czechowa w warszawskim Teatrze Narodowym w reżyserii Macieja Prusa. 

Był scenografem Dziadów Mickiewicza w Teatrze Polskim w Poznaniu, 
musicali: Cyrano w warszawskim Teatrze Komedia i Upiór w operze w poznańskim 
Teatrze Wielkim oraz scenografii do koncertów I O łatH'.l'Ch utworów na fortepian 
1 Requiem dla mojego przyjaciela skomponowanych przez Zbigniewa Preisnera. 
Wspólnie z Andrzejem Kreiitz Majewskim stworzył scenografię do oratorium Jeremiasz 
Petera Ebena w Katedrze św. Wita na Hradczanach w Pradze oraz oprawę plastyczną 
polskiego pawilonu na EXPO 2000 w Hanowerze. 

Jest autorem projektów dla filmu i telewizji. Opracował scenografie do filmów: 
Suzanne w reżyserii Dusana Raposa, Egoistów w reżyserii Mariusza Trelińskiego, 

a także Between Strangers w reżyserii Edoarda Ponti z Sofią Loren w roli głównej. 
Ostatnie jego realizacje to Andrea Chenier U. Giordano w reżyserii Mariusza 

TreliI'lskiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu (2004). - Ta sama realizacja została 

wystawiona na deskach Washington National Opera (2004), oraz Podró= do Remis 
w Operze we Frankfurcie (2004 ). 
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MARIA BALCEREK 
- kostiumy 

Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach odbyła w latach 1980-
1985 studia plastyczne na Akademii Sztuk Pic;knych w Łodzi. Dyplom w pracowniach -
tkaniny unikatowej J. Picgrzalskicj i A. Mańczak. malarstwa - A. Szonera i rysunku -
A. Gieragi. 

W 1992 roku zadebiutowała pracami scenograficznymi do filmu i teatru. 
W 1995 roku otrzymała Złotą Maskc; za scenografię do Carmen w Teatrze Lalek „Arlekin" 
w Łodzi w reżyserii \V. Wolańskiego. W 1996 roku otrzymała nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki za scenografię do Pana 71mrdo\\'skiego w Teatrze .. Baj Pomorski" w Toruniu. 

W 1998 roku została laureatką Złotej Maski za kostiumy do Człowieka 

:: La Manchy w reżyserii W. Zawodzińskiego w Teatrze Muzycznym w Łodzi. 
W 1999 zaprojektowała lalki i scenografię do filmu animowanego na podstawie 

Tr::ynastu hajek :: Królestwa Lailonii L. Kołakowskiego w reżyserii Z. Koteckiego. 
Film pt.: O największej kłótni zdobył 13 nagród na międzynarodowych festiwalach 
filmowych: w tym Millenium Film Festival of Fine Arts In Szolnoku (Wegry), 
5-th International Short Film Festival In Siena (Włochy), Międzynarodowy Festival 
Filmów Animowanych w Poznaniu. 

Maria Balcerek współpracowała z reżyserami : Remigiuszem Brzykiem, 
Markiem Weiss-Grzesinskim, Mikołajem Grabowskim, Waldemarem Zawodzińskim, 
Janiną Niesobską. Jackiem Orłowskim. Piotrem Bogusławem Jędrzejczakiem. 
Waldemarem Wolańskim. 

Dorobek scenograficzny Marii Balcerek to łącznic kilkadziesiąt pozycji 
realizowanych na scenach Łodzi , Warszawy, Poznania. Krakowa, Gdańska, Wrocławia, 
Bydgoszczy, Szczecina, Gliwic. Kielc. Lublina, Torunia, Zielonej Góry. Obejmuje on 
pełne opracowania scenograficzne spektakli . a także projekty kostiumów. Jej dorobek 
zawiera liczne sztuki teatralne - m.in. Wesele Figam Beaumarchais, Klątwę i Wesele 
Wyspiańskiego, Romea i Julię i Sen noly letniej Szekspira. Czarownice z Salem Millera 
i Mieszc::anina -szlachcica Moliera. · 

Wiele pozycji przy współpracy Marii Balcerek zrealizowały teatiy operowe 
i muzyczne: Cyganerię Pucciniego i Wolnego strzelca Webera - Opera Dolnośląska we 
Wrocławiu, Halkę Moniuszki i Carmen Bizeta - Teatr Wielki w Poznaniu, Bal maskowy 
Verdiego - Teatr Wiciki-Opera Narodowa w Warszawie. Fausta Gounoda - Opera 
Bałtycka, Opowie.śc i Hof/"mana Offenbacha - Opera Nova w Bydgoszczy, Madamę 
B11tte1.fly Pucciniego - Opera Krakowska. Falstqffi1 Verdiego - Teatr Wielki w Łodzi, 
Człowieka z La lvfa11chy Leighta - Teatr Muzyczny w Gdyni, Carme11 Bizeta - Teatr 
Muzyczny w Lublinie. JOJ dalmaly1iczyków Millera - Teatr Muzyczny w Gliwicach. 

Rozległy obszar współpracy i zainteresowań twórczych Marii Balcerek 
obejmuje teatry lalkowe (m.in . Teatr "Arlekin" w Łodzi. "Pleciuga" w Szczecinie, 
"Guliwer" w Warszawie). 
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!ZADORA WEISS 
- choreografia 

Nederlands Dans Theater 
goes under round 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie i Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Po ukończeniu szkoły pracowała w Teatrze Wielkim 
w Warszawie jako tancerka; jednocześnie studiowała na wydziale pedagogiki baletu. 
Jej debiut choreograficzny miał miejsce w l 996r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 
Spektakl nosił tytuł Sny nocy letniej i składał się z trzech części do muzyki kompozytorów 
filmowych (Serra, Horner, Jenkins). Jego owacyjne przyjęcie przez publiczność 

zbiegło się ze znakomitymi recenzjami prasowymi . 

Stale współpracuje z czołowymi polskimi reżyserami operowymi. 
Do tej pory zrealizowała choreografię do takich spektakli jak: Tunmdo! Pucciniego, 
Straszny dwór Moniuszki, Galina Landowskiego, Salome Straussa. Czarod::iejski .flet 
i Don Giovanni Mozarta, Nabucco i Aida Verdiego, Carmen Bizeta. Wolny strzelec 
Webera, Eugeniusz Oniegi11 Czajkowskiego oraz Faust Gounoda. Spektakle te były 
prezentowane na najważniejszych scenach krajowych, a także w USA. Francji, 
Niemczech, Luxcmburgu, Holandii i Finlandii. Na festiwalu w Wexford w Irlandii 
zrealizowała choreografię do Stras::nego dworu, Opery za tr:y grosze i s:vherii. 

Przełomowym spektaklem w jej dorobku stał się J Ko11cert skr::ypcowy Krzysztofa 
Pendereckiego zrealizowany w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Po tej realizacji Jiri Kylian 
zaprosił ją do Nederlands Dance Theater, by odbyła u niego staż choreograficzny. 
Wielokrotny pobyt w zespole jednego z największych choreografów naszych czasów 
dał jej szansę doskonalenia swojego warsztatu również u boku takich twórców, 
jak Hans van Manen, Ohad Naharin, Paul Lghtfoot, Sol Leon i Saburo Teshigawara. 

W ramach festiwalu Malta 2000 przygotowała spektakl Cztery porv roku 
Vivaldiego w nagraniu Nigela Kennedy'ego, który po obejrzeniu tej choreografii 
zaproponował jej współpracę nad nowym projektem. 

Najważniejszym spektaklem w jej artystycznej działalności jest 
zrealizowany w Operze Bałtyckiej balet „.:: nieha do muzyki Michała Lorenca 
z jej własnym librettem. Sukces tego przedstawienia otworzył przed nią drogę do 
spełnienia marzeń o powołaniu własnego zespołu, z któ1ym mogłaby rea li zować swoje 
ambitne plany choreograficzne. 

lzadora Weiss jest dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki . 
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MARCELI SŁAWIŃSKI 
- scenograf 

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 

filia w Katowicach. Następnie rozpoczął Podyplomowe Studia w Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie na Wydziale Scenografii, które ukończył w 2000 roku. 

Była autorem wielu znaczących wystaw, m.in. indywidualnej wystawy 

2 x zdarzenia w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, wystawy na XVII 

Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, wystawy Grafika 

Odkrywkowa w podziemiach Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach i w BWA. 

Wystawiał także na Międzynarodowych Triennale Grafiki w Krakowie - Rekomendacje 

-Młoda Grafika Polska - Bunkier Sztuki. 

W dorobku artystycznym posiada kilka etiud filmowych zrealizowanych przy 

współpracy ze studentami Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Współpracuje także z Telewizją Polską w Katowicach. Jest autorem 

scenografii spektaklu Walentynki Wyrypajewa, którego premiera odbyła się 

w Teatrze Śląskim w Katowicach (2004) , Bash Neil La Bute w Teatrze Rozmaitości 
w Warszawie (2004), Miłość i Las Friederike Roth (2004); był asystentem scenografa 

Borisa F. Kudlicki przy realizacji opery Dama Pikowa Czajkowskiego w Operze 

Narodowej - Teatrze Wielkim w Warszawie (2004 ). 

Obecnie Marceli Sławiński jest w trakcie realizacji spektakli Alfred Stieglitz 

Kocha O'keejfe Krzysztofa Kolbergera w Kino-teatrze Bajka oraz Bal Wampirów Romana 

Polańskiego w Teatrze Muzycznym Roma. 

Otrzymał Złoty Medal od Prezydenta Miasta Bytomia za zajęcie I miejsca 

w konkursie na logo jubileuszu nadania lokacji 750 - lecia miasta Bytomia. 

Marceli Sławiński jest rodowitym bytomianinem. Mieszka w Katowicach. 
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ANNA TARNOWSKA 
- kierownictwo chóru 

Chórmistrz, dyrygent, pedagog, w 1996 roku ukończyła z wyróżnieniem studia 
w Akademii Muzycznej w Poznaniu (filia w Szczecinie) w klasie dyrygentury chóralnej, a dwa 
lata póżniej otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Podyplomowym Studium Chóm1istrzostwa 
i Emisji Głosu (2000 r.) przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Studiowała głównie pod 
kierunkiem prof. Jana Szyrockiego (AM w Poznaniu), prof. Andrzeja Banasiewicza 
(AM w Warszawie) i prof. Jadwigi Załęskiej-Triu (AM w Poznaniu). Podczas studiów była 
stypendystką Rady Kultury Urzędu Miejskiego w Szczecinie za osiągnięcia artystyczne. 

Wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych kursach mistrzowskich 
i warsztatach dla dyrygentów oraz sympozjach na temat muzyki chóralnej 
w Szwecji, Hiszpanii, Francji, Anglii , Niemczech, Holandii i na Węgrzech. W 2001 r. była 
półfinalistką I Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Dyrygentów Chóralnych 
w Budapeszcie. W latach 1998-2000 reprezentowała Polskę w Europejskim Parlamencie 
Młodych Muzyków (III sesja w Bressanone - Włochy i IV sesja w Namur - Belgia) . 
Obecnie jest zastępcą sekretarza generalnego Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestroraz członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Życie Muzyczne". 

W latach 1996-2001 była wykładowcą w szczecii1skiej filii Akademii Muzycznej 
w Poznaniu prowadząc jednocześnie Chór Kameralny tej uczelni. W latach 1997-2002 
pracowała jako dyrygent i kierownik artystyczny Chóm Politechniki Szczecii1skiej „Collegium 
Maiorum". W 1998 r. założyła Chór Kameralny „A VISTA" przy Zachodniopomorskiej Szkole 
Biznesu będąc jego dyrygentem do 2002 roku. Z tymi zespołami prowadz iła ponad 200 
koncertów w Polsce i zagranicą, dokonała nagra11 archiwalnych dla TVP Szczecin. 
Z chórem Politechniki Szczecińskiej „Collegium Maiomm" nagrała płytę „Muzyka na 
Świąteczny Dzień" . 

W latach 1996-2002 współpracowała z Teatrem Lalek „Pleciuga" i Teatrem 
Współczesnym w Szczecinie jako korepetytor wokalny. Od 2000 roku, z ramienia 
szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich, jest koordynatorem organizacji „MUSICA 
fNTERNATIONAL" (Międzynarodowa Wirtualna Biblioteka Muzyki Chóralnej) z siedzibą 
w Strasburgu. 

W 2002 roku objęla obowiązki kierownika chóru w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk"', 
a rok póżniej przeszła do Opery Śląskiej , gdzie obecnie pracuje na stanowisku chórmistrza 
i kierownika chóru. Jest także dyrygentem powołanego we wrześniu 2003 r. 
„Chóru przyoperowego''. W 2004 roku uzyskała doktorat na Wydziale Teorii , Kompozycji 
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako chóm1istrz i kierownik chóru 
Opery Śląskiej współpracowala m.in. przy realizacji Aidy Verdiego i Borysa (judunmva 
Musorgskiego. 
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HALKA 
treść libretta 

Aktl. 

We dworze Stolnika hucznie święcą się zaręczyny potomków dwóch 

szlacheckich rodów. Zubożały ziemianin, Janusz, zaślubić ma Zofię, córkę 

bogatego Stolnika, choć nie wygasło jeszcze w jego sercu uczucie dla młodej 

Góralki z jego wsi - Halki. Gdy Halka, nie wiedząc nic o jego zaręczynach, zjawia 

się nieoczekiwanie w ogrodzie zamkowym Stolnika (pieśń Jako od wichni) , 

w sercu Janusza niepokój i gniew splata się z tkliwymi wspomnieniami dawnej 

miłości (aria Skąd tu przybyła mimo mej woli). Lękając się jednak, by o tych 

dawnych sprawach nie dowiedziała się rodzina narzeczonej, Janusz czułymi 

słowami uspokaja Halkę, obiecując niebawem spotkać się z nią za miastem 

nad Wisłą. Tłum gości wylega do ogrodu i I akt opery kończy się pełnym 

temperamentu mazurem. 

Akt Il. 

Janusz nie przyszedł do czekającej nań Halki. Ta, zrozpaczona, po raz 

wtóry pojawia się przed zamkiem Stolnika (aria Gdyby rannym słonkiem), 

a w ślad za nią nadchodzi zakochany w niej bez wzajemności Góral, Jontek. 

Na próżno usiłuje on przekonać zrozpaczoną dziewczynę o daremności jej uczuć 

(aria I ty mu wierzysz). Halka nie słucha - nie chce uwierzyć w okrutną prawdę, 

póki sam Janusz nie powie jej o tym. Słysząc hałas u wrót wychodzi przed dom 

Stolnik, a za nim Zofia, Janusz i tłum gości. Jontek w uniżonych, lecz pełnych 

gryzącej ironii słowach prosi Janusza o litość nad nieszczęśliwą dziewczyną, 

nie wspominając zresztą nic o stosunku łączącym tych dwoje. Jednak z jego 

słów niektórzy poczynają się domyślać prawdy. Widząc zmieszanie Janusza 

i niepokój Zofii , Dziemba, zaufany Stolnika, każe parę intruzów wygnać za 

zamkowe wrota. 
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Akt III. 

W górach, w rodzinnej wsi Halki i Jontka, w dzie6 świąteczny Górale 

odpoczywają po całotygodniowej pracy, niektórzy ta6czą wesoło. Pogodną 

atmosferę mąci pojawienie się Jontka i Halki, której wiadomość o zdradzie 

ukochanego Janusza pomieszała zmysły. W obłędzie wciąż myśli o dawnych 

chwilach miłości , nie wiedząc , że niebawem tu właśnie we wsi odbyć się ma ślub 

Janusza ze Stolnikówną. Ze zgrozą słuchają Górale opowiadania Jontka o tym, jak 

niegodnie potraktowano jego i Halkę na zamku Stolnika. 

Akt IV. 

Nadszedł już dzień ślubu Janusza i Zofii. Z rozpaczą myśli o tym Jontek, 

niepokojąc się, iż obłąkana Halka koniecznie chce przybyć tu do kościoła. Krótka 

rozmowa z wioskowym dudarzem, przybyłym, aby ślub powitać, budzi w sercu 

Jontka wspomnienia dawnych dni, szczęśliwie wespół z Halką przeżywanych 

(aria Szumią jodły). Kroczy już do kościoła orszak weselny. Zebrali się chłopi 

i pod nakazem Dziemby, acz niechętnie, składają państwu życzenia . 

Jontek, pragnąc uleczyć Halkę z beznadziejnej miłości , ukazuje jej przez otwarte 

drzwi kościoła Janusza klęczącego obok przybranej w biały welon Zofii. 

W pierwszej chwili zrozpaczona Halka chce podpalić kościół , by zemścić się 

za siebie i swe dziecko, które zmarło bez pomocy i opieki. Po chwili jednak 

odrzuca płonącą żagiew; niechaj jej ukochany Janusz z małżonką żyją szczęśliwi 

- ona sama tylko odejdzie z tego świata (cavatina O mój male1iki). Biegnie na 

wzgórze poza kościołem i ze zwieszającej się ponad rzeką skały rzuca się w wodę. 

Z "Przewodnika operowego" Józefa Kańskiego 
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NATCHNIONY POLSKOŚCIĄ 
Wyjątkowe znacznie twórczości Stanisława Moniuszki nie tylko w muzyce, ale 

w całej kulturze narodowej było oczywiste już dla jego współczesnych odkąd kolejne 
„Śpiewniki domowe" weszły do polskich domów a dwie koro1111e opery: „Halka" 
i „Straszny dwór" stały się czymś więcej 11iż wybitnymi dziełami sce11icz11ymi. 

W czasach szczególnego zagrożenia bytu duchowego narodu rozdartego 
pomiędzy trzech zaborców, Moniuszko, człowiek o ujmującej skromności, był daleki od 
deklaracji wielkich i raczej pomniejszał swoje zasługi - o czym mogą świadczyć i te jego 
słowa: Ja nic nowego nie tworzę, wędruję po polskich ziemiach.jestem natchniony duchem 
pieśni ludowych i z nich mimowolnie przelewam natchnienie do wszystkich swoich dziel ... 

Kult Moniuszki ujawnił się i narastał już za jego życia i objął wszystkie sfery 
polskiego społeczeństwa od prostego ludu po elity umysłowe i artystyczne. Jego pieśni 
śpiewano po dworach, jego utwory wokalne stawały się podstawą polskiego śpiewactwa na 
wszystkich obszarach ziem polskich, a już szczególnie opery Moniuszki okazały się być 
pozycjami o ponadczasowym znaczeniu - o czym świadczy ich nieustająca obecność na 
polskich scenach oraz nie słabnąca wciąż popularność. 

Były oczywiście okresy w polskiej historii - i to wcale nie tak dawno - gdy poprzez 
muzykę Moniuszki oraz zawarte w niej emocje i przesłania Polacy porozumiewali się ze 
sobą, jednoczyli duchowo oraz utwierdzali w oporze i woli działania. Patriotyczna moc 
jego dzieł także i dziś emanuje z wielką siłą, choć w równym stopniu waży to co decyduje 
o artyzmie sztuki Stanisława Moniuszki, odkrywanego zwolna także przez świat. 

Wyjątkowe miejsce Moniuszki w kulturze narodowej rodzi także liczne pytania, 
które domagają się pogłębienia i nowych studiów w szerokiej perspektywie wykraczającej 
poza tło i konteksty polskie. Należałoby na nowo podjąć wysiłek wyjaśnienia tak ważnych 
kwestii jak te zal.iczone do pytań podstawowych. Jaka jest pozycja twórczości Stanisława 
Moniuszki w rozwoju polskiej kultury? Jakie miejsce zajmuje muzyka twórcy polskiej 
opery narodowej w dziejach operowej muzyki europejskiej? Czy jest to prowincjonalny 
kompozytor, uwielbiany w swoim kraju jedynie ze względu na narodowe wartości jego 
muzyki i sytuację polityczno-społeczną w jakiej powstały jego dzieła, - czy też artysta, 
który stworzył charakterystyczny typ polskiej muzyki operowej widoczny na mapie 
europejskiej sztuki? Czy trudna droga dzieł Moniuszki na wielkie sceny operowe świata 
świadczy o ich niepełnej wartości artystycznej muzycznej lub teatralnej, czy też opory w 
przyjmowaniu Moniuszkowskich oper przez cudzoziemskich słuchaczy spowodowane są 
obcością obyczaju, nieznajomością specyfiki spraw rozgrywających się na scenie, brakiem 
zrozumienia dla narodowego charakteru muzyki i zdarzet1 scenicznych? 

Jedno jest i pozostanie niewątpliwe: droga życia Stanisława Moniuszki, pomimo 
przeszkód i niedostatku, była konsekwentna w dążeniu do celu, na co jako jeden 
z pierwszych zwrócił uwagę w roku 1857 Karol Kurpiński, gdy st\vierdził, że jego pieśni 
pozwalają w nim widzieć wielkiego, narodowego i dramatycznego kompozytora. A było 
to jeszcze przed warszawską premierą „Halki", przed „Hrabiną" i „Strasznym dworem". 

Dziedzictwo narodowego romantyzmu 

Środowisko, w którym się wychował Stanisław Moniuszko, zajścia polityczne 
i społeczne, jakie rozgrywały się w otaczającym go świecie i których był świadkiem 
w latach dzieciństwa i młodości , uformowały świadomość ideową kompozytora 
w charakterze narodowo-romantyczną. 

W dziedzinie sztuki w latach dzieciństwa Moniuszki idee romantyzmu przenikały 
przede wszystkim poezję, później plastykę i wreszcie muzykę, znajdując, zwłaszcza 
w muzycznych dziełach scenicznych, najszerszą popularność. Idee narodowe uwydatniały 
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Dom rodzinny 
w Ubiciu. 

się naturalnie z największą siłą w sztuce narodów uciskanych. W Polsce w dziedzinie 
muzyki najpełniejszy wyraz znalazły w t\vórczości Chopina, powszechn.ie widoczny obraz 
w operach Moniuszki, w Rosji uginającej się pod jarzmem carskiego absolutyzmu 
- w muzyce Glinki, Dargomyżskiego, kompozytorów „Potężnej Gromadki", w Czechach, 
gdzie nie zapomniano Habsburgom zdławienia ruchów wolnościowych i religijnych, 
miłość do ojczyzny wyrażał swą muzyką Bedrzich Smetana... Beznadziejny bunt 
polityczny zawsze szukał ujścia w sztuce. 

Pierwsze lata życia twórcy narodowej opery polskiej upływały w patriotycznej 
i artystycznej atmosferze rodz.innego dworku w Ubiel u na Mińszczyźnie. Od. matki, 
Elżbiety z Madziarskich, pobierał pierwsze lekcje fortepianu, ona też nuciła „Spiewy 
historyczne" Niemcewicza, do których muzykę dorobili najznamienitsi podówczas polscy 
kompozytorzy - Kurpiński, Lessel, Szymanowski, Deszczyński ... Ojciec Stanisława 
- Czesław, który w kampanii napoleońskiej dosłużył się stopnia kapitana, jako adiutant 
Vallence, Davousta i Murata, opowiadał synowi o tragicznych losach żołnierza polskiego, 
ilustrując gawędy odręcznymi rysunkami - jako, że był obdarzony zdolnościami 
malarskimi. 

Na kształtowanie charakteru chłopca duży wpływ mieli jego stryjowie, obdarzeni 
głębokim umysłem, wykształceni, szczerzy demokraci: Dominik, starszy brat ojca 
kompozytora, który - według świadectwa pierwszego biografa Moniuszki, Aleksandra 
Walickiego i historyka Aleksandra Jelskiego: ... cale życie po.~więciljednej my.W. która go 
od dzieciristwa prześladowała. Była to myśl wydobycia włościan z tego bytu 
upośledzonego, w jakim się wtedy znajdowali( . .) Rozdzielił cały majątek na tyle równych 
części, ilu miał włofrian„. Zdaniem jego było tak ukształtować swych kmiotków, aby umieli 
sobie dać radę w życiu ... założył dwie szkółki dla dzieci włofriańskich ... 

Podobnie radykalne zapatrywanie miał najmłodszy ze stryjów Stanisława, 

Aleksander, który w latach studenckich należał do słynnego „Towarzystwa Szubrawców" 
na uniwersytecie wileńskim zajmującego się m.in. w periodyku „Wiadomości Brukowe" 
propagandą uwłaszczenia chłopów, piętnując nieludzkie znęcanie się nad chłopami 
polskimi, białoruskimi, litewskimi. 

Trzeci stryj kompozytora Józef, pędzi/- jak pisał Walicki -życie domowe zwyczajne 
w majątku Skup/inie. uprzyjemniając je zabawami. na których często tear urządzano ... 
na taką ur~czystość - opró~z sąsiadów - spraszał zwykle Józef wszystkich swoich włościan 
i wspólnie z innymi gośćmi zasiadał do stołu .. „ Grywane w majątku Józefa i w rodzinnym 
Ubielu „ teatra amatorskie" rozwijały w chłopcu pojęcie o scenie, a nawet wznieca~y 
chęć próbowania sil w zawodzie dramatycznym. 
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Czwarty wreszcie stryj Stanisława, Kazimierz, umysł giętki i wszechstronnie 
wykształcony, przed skonaniem kazał przywołać swego synowca, młodziutkiego wówczas 
Stasia i błogosławił mu, przepowiadając świetną przyszłość. Darował mu swoją bibliotekę 
z tysiąca przeszło dzieł złożoną. Biblioteka ta była póżniej stale uzupełniana przez 
Stanisława, który - jak wspominał jego ojciec - ostatnie nieraz grosze wydawał na 
zakupienie nowej , pożytecznej książki. 

Stanisław poświęci się muzyce 

Ojciec Stanisława, rozumiejąc, iż wobec topniejącej fortuny ziemskiej, musi dać 
synowi dobre wykształcenie, przeniósł się wraz z rodziną w 1827 roku do Warszawy. 
Stanisław chodził do szkoły pijarów i wobec widocznych zdolności do muzyki, pobierał 
lekcje u organisty kościoła ewangelickiego, Augusta Freyera, ucznia słynnego w 
Warszawie kompozytora, nauczyciela Chopina, Józefa Eisnera. Niestety kłopoty 

finansowe nie pozwoliły na dh1ższy pobyt w Warszawie i już w 1830 roku widzimy 
Moniuszków w Mińsku, gdzie Stanisław uczył się muzyki u „najlepszego nauczyciela 
muzyki" w tym mieście, „miernego wcale fortepianisty" Dominika Stefanowicza. Ani on, 
ani wszyscy następni nauczyciele Moniuszki, nie podejrzewali nawet jaki materiał 
kształcili ... 

Po Warszawie, gdzie prowadzona przez Kurpińskiego opera miała w repertuarze 
większość oper współczesnych kompozytorów europejskich a życie koncertowe rozwijało 
się przy współudziale znakomitych artystów z całego świata, Mińsk musiał się wydawać 
Moniuszce zabitą deskami prowincją, partykularzem, w którym nie było stałego teatru, 
a muzykę uprawiano jedynie po amatorsku, grywając po domach na cztery ręce i śpiewając 
pieśni patriotyczne. Po upadku powstania listopadowego (na znak żałoby) nawet 
i amatorskie muzykowanie zamilkło. Na domiar groziła miastu epidemia szalejącej 

w okolicy cholery. 

Stanisław, który sam dokształcał się w muzyce i literaturze, starał się wyrwać 
z prowincjonalnego miasteczka do większego ośrodka kulturalnego i w roku 1836 zajeżdża 
do Wilna. Niewiele mamy wiadomości o tej podróży- najważniejszym ewenementem jest 
spotkanie z Aleksandrą Mi.illerówną. Podobno - grając na cztery ręce na melodykonie 
- młodzi zapałali do siebie dozgonnym uczuciem. Dziewiętnastoletni młodzieniec zaręczył 
się z panną Aleksandrą, aby w cztery lata później pojąć ją za żonę. Wraz z miłością budzi się 
natchnienie: Stanisław wpisuje do „sztambucha" ukochanej pierwsze swoje utwory 
muzyczne - 2 mazurki fortepianowe, pieśni do słów Mickiewicza „Kochanko moja, na co 
nam rozmowa" i piosenkę „świerszcz". 

Narzeczeńskie układy przynosiły młodym zapowiedź małżei1skiego szczęścia, ale 
aby założyć rodzinę - trzeba było mieć podstawy do jej utrzymania. Tymczasem Ubiel 
przestawał dawać dochody, na schedę po stryjach trudno było czekać, a Stanisław - nie 
ukończywszy gimnazjum z powodu choroby - nie miał widoków na karierę urzędniczą, 
o której marzył dla syna pan Czesław. Wtedy zapadła tak ważna decyzja: Stanisław 
poświęci się muzyce. 

Pan Czesław, widząc, że zamilowanie syna do muzyki jest niezwykłe a i talent 
nieprzeciętny, zgodził się na tak dziwny w szlacheckim stanie wybór zawodu - pod 
warunkiem jednak, że Stanisław ukończy poważne studia muzyczne. 

Wybrano Berlin - uważany wówczas za najpoważniejszy i najsolidniejszy ośrodek 
muzyczny, a na pedagoga Carla Friedericha Rungenhagena, prowadzącego słynne 

towarzystwo śpiewacze „Singakademie" (istniejące do dnia dzisiejszego), specjalizujące 
się w wykonawstwie najmonumentalniejszych z form muzycznych - oratoriów. 
Przypomnijmy sobie, że właśnie w „Singakademie" 11 marca 1829 roku pod batutą Feliksa 
Mendelsona-Bartholdy'ego wykonana została po raz pierwszy po śmierci Jana Sebastiana 
Beacha jego „Pasja według św. Mateusza". U Rungenhagena, wytrawnego pedagoga, 
kompozytora szeregu modnych wówczas oper ( m.in. opery „Rac i bór i Wanda"), Stanisław 
Moniuszko pobierał przez dwa lata naukę kompozycji i praktyki muzycznej. Studiów nie 
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ukończył zapewne z powodu kłopotów finansowych, wywiózł jednakże z Berlina 
egzemplarz „Trzech śpiewów" do słów Mickiewicza, wydanych w firmie Bote-Bock, 
które otrzymały pochlebne recenzje w poznańskim „Tygodniku Literackim" oraz 
w „Allgemeine Musikalische Zeitung" od niezwykle cenionego wówczas krytyka Finka. 

Co raz bardziej czuję rosnące siły mego talentu„. Trzeba zacząć samemu siebie 
cenić - zaczną nas cenić„. - pisze z Berlina Stanisław do Aleksandry Mi.illerówny, 
z którą rychło po powrocie zawarł ślub 25 sierpnia 1840 roku. 

Żywot pana organisty 

Niestety pełne ufności wyznanie młodego kompozytora nie sprawdziło się 
w próbie życia: ani skromny, ustępujący drugim marzyciel nie potrafi należycie ocenić 
swojej wartości, ani też jego talent i oddanie dla sprawy polskiej kultury muzycznej nie 
znalazły tak prędko uznania w społeczeństwie. 

Młode małżeństwo zamieszka/o u Miiilerów przy ulicy Niemieckiej - pisze Walicki 
Stanisław - dawaniem lekcji muzyki na utrzymanie swej rodziny zarabiał. Ciężki był to 
chleb, gdyż rzadko kto umiał wtedy wartości Moniuszki docenić i tanio mu za lekcje 
płacono„ . Trudno leż i 11'.YŻYĆ było. rodzina się zwiększała. a pan Czesław był zupełnie 
zntjnowany. Wkrótce po osiedleniu się w Wilnie objął Moniuszko posadę organisty„. to 
wszystkim dziwnym się wydało. bo organiści tamteczni stali z11:vkle na bardzo niskim 
stopniu wykształcenia„. Z tego powodu wiele osób Moniuszkę pogardliwie nazywało„. 

Poza zajęciami zarobkowymi Moniuszko oddaje się z zapałem organizacji życia 
muzycznego w Wilnie. Tworzy ochotnicze chóry i orkiestrę, dyryguje koncertami, 
am koncertuje na eolo melodykonie, pisze na użytek miejscowych i zamiejscowych 
teatrów amatorskich i zawodowych takie klejnociki scenicznej muzyki, jak: „Nocleg 
w Apeninach", „Ideał", „Nowy Don Kichot", „Kannianiol", „Loteria", „Woda cudowna", 
„Kolenda czyli Żółta Szlafmyca". 
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Życie jest jednak bardzo ciężkie, pieniędzy brakuje na codzienne potrzeby. 
Pani Millłerowa pisze do córki, przebywającej chwilowo u teściów na wsi: .. ja biedna nie 
mogę Was podźwignąć, tylko w zbolałe serce wszystkich tulę ... Wasza Elka (córeczka 
Moniuszki - WD) codzie1i babci całuje portret i ze skargą biega do niego, trzewiczki 
pokazuje, że dziurawe ... , a w innym liście: ... lepiej nie przyjeżdżać, bo dłużnicy są 
rozdrażnieni ... 

Śpiewnik domowy 

Za resztę wysupłanych groszy Moniuszko wyrusza w podróż do Petersburga, mając 
nadzieję znaleźć tam jakąś posadę. Trafił jednak na zły dla twórców narodowych okres 
- Glinka i Dargomyżski nie mieli jeszcze wielkiego znaczenia - car Mikołaj patrzył 
na uprawiających narodową muzykę niełaskawym okiem. Wyprawa do Petersburga 
kończy się finansowym fiaskiem Moniuszko żyje tam na łaskawym chlebie, wraca za 
pożyczone pieniądze, w domu zastaje zafantowany przez komornika fortepian. 

Podróż do Petersburga nie była jednak bezowocną. Moniuszko poznaje tam Glinkę, 
Dargomyżskiego, Sierowa, z którymi łączy go odtąd przyjaźń - a co najważniejsze 
przywozi uzyskane od carskiej cenzury zezwolenie na druk „Śpiewnika domowego". 
Nie mając funduszy na opłacenie wydawnictwa, kompozytor ogłosił w „Tygodniku 
Petersburskim" prospekt na abonament śpiewnika, pisząc m.in.: 

... Z każdej strony obijają mi się o uszy powszechne narzekania na niedostatek 
śpiewu domowego... Śpiewnik mój zawierai: będzie zbiór .~piewów na jeden głos 
z towarzyszeniem fortepianu. Wiersze starałem się wybierać z najlepszych naszych 
poetów ... Jeśli piękne poezje połączone z piękną muzyką zdolne są otworzyć sobie wstęp do 
ucha i serca najmniej muzycznego, to nawet słabsza muzyka przy poezji celującej, zyszcze 
dla siebie pobłażanie; a to co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem 
dziecinnych naszych przypomnie1i, nigdy mieszkwlcom ziemi, na której się urodzili, 
i wzrośli podobać się nie przestanie ... 

Biedny, skromny, sterany życiem organista... Jednakże daleki jest ton tego 
prospektu od tonu listu pisanego z Berlina do narzeczonej - u progu kompozytorskiej 
kariery! A wydanie „Śpiewnika domowego" ( 1844) stało się niechybnie przełomową datą 
w historii polskiej literatury pieśniarskiej. Społeczeństwo polskie otrzymało po raz 
pierwszy zbiór pieśni przepojonych duchem narodowym, posiadających niepospolite 
wartości artystyczne a zarazem nietrudnych i przystosowanych do amatorskiego 
wykonania. Toteż pieśni Moniuszki szybko się przyjęły i śpiewane były w każdym nieomal 
polskim domu. 

Odtąd co kilka lat ukazywały się nowe tomiki „Śpiewnika domowego". Za życia 
Moniuszki wyszło drukiem 6 takich zbiorów, dalsze 6 ukazało się po śmierci kompozytora, 
wzbogacając polską muzykę o przeszło 270 wartościowych pozycji pieśniarskich. 

Ukochany kompozytor Warszawy 

... Więc już po wszystkim ... Powodzenie zupełne. Dziś grają „ Halki;!" drugi raz.jutro 
trzeci ... Czytajcież teraz co lam pisać będę. iHnie przebaczcie, że bez sensu piszę - nie 
pojmujecie co się ze mną dzieje. 

Czyż można się dziwić oszołomieniu młodego twórcy, gdy po niebywałym 
sukcesie „Halki" na owym prapremierowym spektaklu w sam dzień Nowego Roku 1858 
roku, pisał nazajutrz list do żony? Przez 1 O lat czekał na tę szczęśliwą chwilę kiedy jego 
pierwsze wielkie dzieło znajdzie drogę na największą polską scenę teatralną, w Teatrze 
Wielkim w Warszawie. Już przecież przed I O laty przedstawiał partyturę, „Halki" dyrekcji 
warszawskiej opery. Muzyka zachwyciła Nideckiego i jego zastępcę Halperta - tak, 
iż dzieło Moniuszki wprowadzono przecież natychmiast w próby. Dalsze losy „Halki" 
są nazbyt dobrze znane: Na skutek intryg politycznych, artystycznych, interwencji 
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cenzury, oporu reakcyjnych władz teatralnych, pozostających pod wpływem urażonej 
treścią „Halki" arystokracji, opera Moniuszki czekała - jak wiemy - na wystawienie 
w operze warszawskiej pełne 1 O lat... I wreszcie sukces! 

Moniuszko stał się rychło ukochanym kompozytorem Warszawy. „Halka" nie 
schodziła z afisza, publiczność domagała się nowej opery. Moniuszko przeniósł się z 
rodziną do Warszawy, gdzie wkrótce został mianowany dyrygentem opery i teatrów 
warszawskich. Z zapałem zabiera się do pisania oper dla warszawskiej sceny. Do libretta 
Bogusławskiego tworzy jednoaktowego „Flisa", nie przerywając nawet pracy w czasie 
podróży do Paryża: .. .podczas upalnych dni - pisze Walicki - pozamykał w mieszkaniu 
wszystkie okiennice i przy zapalonych świecach cztery dni pracował. dopóki całej opel)' nie 
dokończył ... 

Premiera „Flisa" odbyła się 24 września 1858 roku a już 7 lutego 1860 roku 
pojawiła się na scenie warszawskiej nowa opera Moniuszki do libretta Wolskiego 
„Hrabina", niezbyt przychylnie przyjęta przez krytyków i socjetę, która odczytała satyrę na 
puste życie i bezmyślne naśladowanie francuskich obyczajów przez arystokrację 
warszawską. I znów, jak to było z prapremierą „Halki" - pierwsze przedstawienie nowej 
opery Moniuszki „Verbum nobile" odbyło się w sam dzień Nowego Roku, 1 stycznia 1861 
roku. Publiczność przyjęła ten staropolski obrazek obyczajowy z niekłamaną radością, 
recenzenci przez kurtuazję a może niedopatrzenie wydawali się nie dostrzegać akcentów 
ironii i satyry w libretcie popularnego w Warszawie komediopisarza i aktora, Jana 
Konstantego Chęcińskiego i chwalili kompozytora i librecistę za napisanie uroczej 
sielanki, „obrazku rodzajowego udramatyzowanego wybornie." 

Chwila radości w najcięższych czasach 

Tragiczna sytuacja w jakiej znalazł się polski naród w roku 1863 po upadku 
powstania styczniowego, postawiły przed artystami-patriotami nowe zadania: ratowanie 
poczucia narodowej dumy, wzmożenie ducha patriotyzmu, wzmocnienie narodowej 
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solidarności. Należało rozwiązać zwątpienie w siły narodu, jakie poczęło drążyć umysły 
Polaków, ukazać wielkie dni zwycięstwa oręża polskiego, szczęśliwe chwile w historii 
ojczyzny. Należało zatem wskazać społeczeństwu, że jedynie jedność i braterskie 
współżycie szlachty z ludem może ratować rozdarty przez zaborców kraj. W tym też duchu 
napisał dla Moniuszki libretto Jan Chęciński, czerpiąc temat z Wójcickiego „Starych 
gawęd i obrazów". Fantazję librecisty wzbogacił kompozytor, wplatając w treść opery 
wspomnienia z domów stryjów - Dominika i Józefa - gdzie szlachta i uwłaszczeni 
włościanie siadali przy wspólnym stole, wspólne mieli zajęcia w izbie czeladnej, 
wspólne troski, radości, zabawy i świąteczne tradycje. 

Tak się narodził „Straszny dwór". „Pamiętnik warszawski" doniósł 27 czerwca 
1863 roku o ukończeniu nowej opery przez Stanisława Moniuszkę, rychło też zabrali się 
soliści Teatru Wielkiego do nauki partii ... Premiera odbyła się jednak dopiero w dwa lata 
później, 28 września 1865 roku. Powodem tego opóźnienia była bez wątpienia cenzura 
carska, która miała liczne zastrzeżenia do treści opery, czego najlepszym dowodem jest 
wzmianka w liście Moniuszki, pisanym po trzecim przedstawieniu: ... obecnie "Straszny 
dwór", zawieszony przez matkę naszą, cenzurę. Nikt odgadną(· nie może z jakiego 
powodu ... 

Zagadka ta naturalnie nie była trudna do rozwiązania, jeśli przypomnimy sobie 
treść opery. „Straszny dwór" miał być nie tylko plastrem na narodowe rany, ale i postępową 
- jak na owe czasy - wskazówką jak żyć należy, w czym Moniuszko dał ponownie pełny 
wyraz swoich patriotycznych i demokratycznych przekonań. 

Pożegnanie i odpowiedzi 

Po napisaniu „Strasznego dworu" obok mniej ważnych dzieł baletowych, 
komedioopery „Beata" i niedokończonej opery „Trea" - Moniuszko stworzył jeszcze jedno 
wielkie dzieło pt. „Paria", którego akcja rozgrywała się w Indiach. Śmiała tendencja 
społeczna tragedii Delavigne'a według której Chęciński napisał libretto oraz nowe - jak na 
owe czasy - środki muzyczne, którymi posh1żył się kompozytor przy pisaniu partytury 
„Parii" sprawiły, że publiczność przyjęła nową operę Moniuszki bez entuzjazmu a krytyka 
wręcz odmówiła utworowi większych wartości artystycznych. Niewątpliwie nie 
rozumiano śmiałego nowatorstwa jakim było wprowadzenie stylu deklamacyjnego 
a tragedia pariasa wydawała się niesłusznie zbyt odległą od społecznej sytuacji w Polsce. 
Po sześciu przedstawieniach „Paria" zszedł z afisza a partytura uległa zupełnemu 

zapomnieniu i dopiero po 82 latach doczekała się rehabilitacji w Operze Wrocławskiej. 

Moniuszko trapiony trudnościami materialnymi i stokroć jeszcze uciążliwszym 
przekonaniem, że „Paria" dzieło, które uważał za bezsprzecznie najudatniejszą ze swych 
oper, nie znalazło uznania w społeczeństwie, zmarł nagle 4 czerwca 1872 roku w trakcie 
pisania opery „Trea". Pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną mieszkańców 

Warszawy, którzy nie zapomnieli, że ubogi organista z Wilna ofiarował stolicy nie tylko 
niezapomniane wzruszenie artystyczne, ale także swymi przesyconymi patriotyzmem 
dziełami podtrzymywał w społeczeństwie ducha polskości. Po tylu latach - mimo 
zmienionych okoliczności politycznych i społecznych, ten patriotyczny aspekt dzieła 
Moniuszki działa na nas z nieustającą siłą. Najczystsza polskość muzyki Moniuszki nie 
polega na przenoszeniu melodii, na cytowaniu folkloru. Jego przykład - jak to ujmuje 
Alfred Einstein - może być znakomitą ilustracją prawdy, że kompozytor narodowy nie 
„wyrasta z łona ludu" - jak to się często sądzi, lecz że to jego indywidualność tworzy ową 
„ludowość" ... Byłem przed laty na przedstawieniu „Halki" w wiedeńskiej „Volksoper". 
Pięknie zrealizowany spektakl prowadził Jan Krenz. Recenzenci wiedeńscy zarzucali 
Moniuszce, że tworzy w niewolniczej zależności od romantycznej opery włoskiej. 

\.\ tt\acc) ~\)') fil;: Ule\.\~\\~ c\\\.\mk.\m.\ m.\l~k.\ ~1:1\.,.k.\;:~ - 'uta\\ \la'in\ .,,\~y,'l\ań.'ika.._ 
śpiewność, nadwiślański sentyment, serdeczną uczuciowość polskiej muzyki za odbitkę 
włoskiego stylu „bel canto" w muzyce odzwierciedlającej szczerość i otwartość uczuć 
Halki i Jon tka - szukali namiętnego temperamentu włoskiej operowej frazy muzycznej. 
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Karta tytułowa I wydania "Śpiewnika domowego". 

Bez wątpienia śpiewność i melodyjność muzyki Moniuszki ma swoje źródło 
w dziesiątkach pieśni stworzonych dla „Śpiewnika domowego", małych arcydzieł muzyki 
wokalnej - które gdyby nie trudności językowe i bariery polityczne - znalazłyby się na 
pewno w panteonie światowej pieśni obok pieśni Schuberta, Schumanna, Wolfa, 
Czajkowskiego, Dworzaka. Godna zastanowienia jest intuicja i niesłychane wyczucie 
dramaturgii u Moniuszki, znajomość praw rządzących teatrem operowym. Jak znakomicie 
pod względem dramaturgicznym zbudowana jest „Halka", jak świetnie rozwiązana jest 
komediowość „Strasznego dworu" z jego lirycznymi oddechami , niespodziewanymi 
pełnymi humoru puentami, wplecionymi w sceny o charakterze obyczajowym 
z promiennymi uśmiechami ludowej wesołości i charakterystycznego tradycyjnego 
obrzędu. 

Wspomniałem największego twórcę romantycznej pieśni, Franciszka Schuberta. 
Ten genialny metodysta nie potrafił wykorzystać daru tworzenia melodii w świecie 
operowym - opery Schuberta przeminęły bez echa, gdyż nie posiadał on intuicji 
dramaturgicznej, nie potrafił konstruować dramatu muzyką. Moniuszko miał ten wielki 
dar. Nie był nowatorem, tworzył w tradycyjnej formie i tradycyjnym językiem 
muzycznym. Miał jednak niezwykłe wyczucie proporcji, konstrukcji poszczególnych scen 
i tworzenia kulminacji muzycznych, odpowiadających przebiegowi akcji. Był niezwykle 
utalentowanym kompozytorem operowym, którego dzieła na pewno można przyrównać 
do najwybitniejszych dzieł światowej literatury operowej. 

Cz'as - nieubłagany sędzia artystycznych wartości - jest dla dziel Moniuszki 
łaskawy - bo oto dwa jego dzieła, te właśnie, które posiadają największy ładunek 
specyficznego narodowego charakteru, zarówno w treści jak i w muzyce - „Halka" 
i „Straszny dwór" także na zagranicznych scenach operowych zdobywają coraz większą 
popularność i uznanie. 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 
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Kalendarium życia i twórczości 
Stanisława Moniuszki 

1819 - 5 maja urodził się w Ubielu koło 
Mińska Stanisław Moniuszko. Ojciec jego 
byt oficerem i uczestnikiem kampanii 
napoleońskiej. Silny wpływ na 
osobowość chłopca wywarły postępowe 

poglądy stryjów, wychowanków 
Uniwersytetu Wileńskiego. 

1824 - Stosunkowo wcześnie rozwinęły 
się jego zainteresowania muzyczne, 
jak sam później wspominał pierwszą 

szkolą pojmowania muzyki były dla mnie 
"Śpiewy historyczne" Niemcewicza, 
wykonywane dziwnie miłym głosem 

przez moją matkę. Te poważne melodie 
były moim codziennym muzykalnym 
pokarmem i pięcioletnie dz iecko 
wszystko najdokładniej śpiewa/em nie 
uczony. 

1827 - Rodzice Stanisława przenieśli się 
do Warszawy pragnąc synowi zapewnić 
możliwość uczęszczania do polskiej 
szkoły: zamieszkali w pałacu Staszica 
na Krakowskim Przedmieściu. Chłopiec 
przerabiał program gimnazjum w domu, 
a egzaminy zdawał w kolegium pijarskim. 
Natomiast początków gry na fortepianie 
uczył się u organisty kościoła 

ewangelicko-augsburskiego Augusta 
Freyera. 

1830 - Pogorszenie sytuacji materialnej 
zmusiło rodzinę do powrotu do Mińska. 
Muzyki uczył się on tam nadal u D. 
Stefanowicza. 

1835 - Stanisław Moniuszko rezygnuje z 
dalszej nauki w gimnazjum w Mińsku, 

ponieważ po upadku powstania 
listopadowego przekształcono je na 
szkołę rosyjską. 

1836 - Wyjeżdża do Wilna, gdzie 
systematycznie uczęszcza do opery na 
spektakle „Fra Diavolo" Aubera, 
„Cyrulika sewilskiego" Rossiniego, 
„Uprowadzenia z Seraju" Mozarta itd. 
Mieszkał w domu Miilłerów i tam poznał 
swąprzyszłążonę Aleksandrę. 

1837 -Rozpoczyna studia w 
Singakademie w Berlinie u Karola 
Rungenhagena, który cieszył się w owych 
czasach dużym autorytetem i w konkursie 
na stanowisko dyrektora akademii 
pokonał Feliksa Mendelssohna. Posiadał 
także wykształcenie malarskie zdobyte u 
znakomitego gdańszczanina Daniela 
Chodowieckiego. 

Panorama Wilna w czasach Moniuszki 
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Pod kierownictwem Karola Rungenhagena 
kształcił się Moniuszko w Berlińskiej Singakademie. 

1838 - Moniuszko ogłasza w Berlinie 
swoje pierwsze pieśni do słów 

Mickiewicza (m.in. balladę „Trzej 
budrysi") i dwa kwartety. 

1839 - Podczas pobytu na wakacjach 
organizuje w Wilnie koncert 
kompozytorski, na którym wykonano 
mszę. 

1840 - po studiach powraca do Wilna, 
obejmuje posadę organisty w kościele św. 
Jana i dyrygenta w teatrze wileńskim ; 

pisze operetki „Ideał", „Nowy Don 
Kiszot", „Karmaniol" i in. 26 sierpnia żeni 
się z Aleksandrą Miillerówną. 

1842 - Ogłasza prospekt „Śpiewnika 
domowego" widząc, że jego pieśni cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. We 
wstępie stwierdza „. to co narodowe, 
krajowe, miejscowe, co jest echem 
dziecinnych naszych przypomnieri. nigdy 
mieszkaricom ziemi. na której się urodzi/i i 
wzrośli podobać się nie przestanie. Pod 
wp~vwem takiego natchnienia układam 
śpiewy moje ... 
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1844 - Ukazuje się I tom „Śpiewnika 
domowego" ( s łowo „domowy'' 
zastępowało wtedy nieprzyjemnie 
brzmiący dla ucha zaborców termin 
„narodowy"). Za życ ia Moniuszki ukazało 
się ogółem 6 tomów, a całość liczy 12; w 
okresie wileńskim powstało ok. l 50 
pieśni. 

1846 - Kompozytor przyjechał do 
Warszawy, gdzie wystawiono jego 
operetkę pt. „Loteria". Krytyk muzyczny 
J. Sikorski wprowadził go do salonu 
państwa Łuszczyńskich. Słuchał tam 
niejednokrotnie improwizacji poetyckich 
Deotymy i poznał Włodzimierza 

Wolskiego , którego zainteresował 

propozycją napisania libretta do „Hałki". 

1847 - Powstaje 2-aktawa wersja „Halki" 
i szereg pieśni , m.in. „Maciek", „Kozak", 
itd. 

1848 - I stycznia odbyła się w Wilnie 
estradowa premiera „Halki" a pod koniec 
roku kantaty „Milda" (do stów J.I. 
Kraszewskiego). 



1849 - Moniuszko jedzie ponownie do 
Petersburga (pienvszy raz w 1842 r. ). Jego 
koncerty kompozytorskie są 

przyjmowane bardzo życzliwie i z dużym 
uznaniem, w programie: „Milda", 
„Bajka", fragmenty „Halki". 

1852 - W Wilnie wystawiono dwie 
operetki Moniuszki: „Bettly" i „Cyganie" 
(tematyka „Cyganów" została 

zaczerpnięta z sielanki F. Kniażnina), od 
głównej bohaterki nazwano ich później 
„Jawnutą". 

1854 - W Teatrze Wileńskim 16 lutego 
zaprezentowano „Halkę". 

1856 - Trzecia podróż Moniuszki do 
Petersburga zakończona ogromnym 
sukcesem artystycznym. 

1857 - Sędziwy Karol Kurpiński 
publicznie wypowiada w Warszawie 
opinię, iż pieśni Moniuszki pozwalają 

w nim widzieć: wielkiego, narodowego 
i dramatycznego kompozytora. W operze 
warszawskiej rozpoczynają się 

przygotowania do wystawienia „Halki". 
Kompozytor przygotowuje nową, 

czteroaktową wersję, dodając m.in. 
Mazura, arie „Gdybym rannym słonkiem" 
i „Szumią jodły na gór szczycie". 

1858 - 1 stycznia premiera „Halki" w 
Warszawie zakończyła się olbrzymim 
sukcesem. Znany kompozytor Hans 
v. Biillow pisał: opera "Halka" 
wywolala .. .fantastycznie płomienne 
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Teatr Wileński. 
Tu I stycznia 
1848 roku 
odbyła się 

estradowa 
prezentacja 
"Halki". 

i intensywnie tnvałe wrażenie i nagrodziła 
a11tora w sposób zaszczytny za dł11goletnie 
braki i walki, przy czym obok osobistego 
zadowolenia przypadło mu w 11dziale 
także artystyczno-patriotyczne, że 11dalo 
mu się podnieść upodobania estetyczne 
jego narodu„. zapoczątkować„. przysz~v 
rozwój i uszlachetnienie„ „ 

- Stanisław Moniuszko udaje się 
przez Kraków, Pragę, Weimar (spotkanie 
z F. Lisztem) do Paryża. Tam skom
ponował operę „Flis" do libretta 
St. Bogusławskiego. Jej premiera odbyła 
się w Warszawie 20 września i przyniosła 
nowy sukces. Kompozytor został 
powołany na stanowisko dyrygenta opery 
w Warszawie. 

1860 - 7 lutego premiera „Hrabiny" 
(libretto W. Wolskiego). Po niej w roku 
186 l 1 stycznia premiera „Verbum 
Nobile". Moniuszko pracuje nad „Parią", 
Rokiczaną" i utworami 

i~strumentalnymi, zaczyna robić szkice 
do „Strasznego dworu", którego libretto 
dostarczył mu Jan Chęciński. Spektakle 
„Halki" odbywają się w Wilnie, Kownie, 
Kijowie; „Flisa" we Lwowie. 

1862- W Paryżu ukazuje się wybór pieśni 
Moniuszki pt. „Echo de Pologne'', 
wydany staraniem G. Rossiniego, 
Ch. Gounoda i J. Wieniawskiego. 

1864 - Początek współpracy z Instytutem 
Muzycznym Apolinarego Kątskiego; 

uczniami Moniuszki byli tam 
Z. Noskowski, H. Jarecki i inni. 

Moniuszko w 1858 roku został powołany na stanowisko dyrygenta 
Opery warszawskiej. Na zdjęciu - z orkiestrą pod jego batutą. 

1865 - Kompozytor udaje się do Lwowa, 
gdzie dyryguje swą kantatą „Widma" do 
tekstu „Dziadów" Mickiewicza. 

- 28 września premiera „Strasznego 
dworu" utnvala jego triumf. „Gazeta 
Muzyczna" stwierdza w recenzji, że 

muzyka tej opery tak swojska, tak 
nasza„. wyjęła słuchaczom z piersi jaką;,' 
cząsteczkę„. duszy. 

1868 - 16 lutego wykonano w Warszawie 
„Sonety krymskie", w Pradze F. Smetana 
wystawia „Halkę". 

1869 - Moniuszko pisze znaną dziś 
balladę „Pani Twardowska", „Halka" 
wkracza na sceny Moskwy (rok później 
Petersburga). 

11 grudnia premiera w 
Warszawie „Parii". 
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1872 - 2 lutego Teatr Wielki w Warszawie 
wystawia ostatnie dzieło estradowe 
Moniuszki „Beata". 

- 4 czerwca zmarł nagle w 
Warszawie w pełni sil twórczych 
Stanisław Moniuszko. Jego pogrzeb 
zgromadził blisko stutysii(czną rzeszę 

ludności, która przyszła oddać hołd 

wielkiemu kompozytorowi. Żegnając go 
Jan Chęciński powiedział m.in.: umiał 

przemawiać Moni11szko tą mową 

natchnioną dźwięków do każdego pojęcia, 
umiał przeniknąć nią i wzruszyć, pieśrl 

jego stała się własnofrią i pociechą 

wszystkich„. jej tony brzmią potęgą 

artyzmu w przybytkach sztuki, jej dźwięki 
rozlegają się w miastach i siołach. pod 
sklepieniami pałaców i pod strzechą 
wieśniaczej chaty„. 



H A A " L K 
" warszawska i wileńska 

Żadna opera wystawiona w Polsce nie zyskała nigdy takiej popularności jak 
moniuszkowska „Halka". Żadna inna nie jest tak powszechnie znana, tak lubiana i tak 
„kasowa". Ale chociaż przedstawienia „Halki" biją wszelkie rekordy frekwencji, zaś 
teksty i melodie arii głównych postaci opery zna prawie każde polskie dziecko, byłoby 
dużą przesadą twierdzić, że znamy „Halkę" dobrze. Badanie pierwotnej wersji opery, 
prowadzone przez poznańskiego muzykologa Erwina Nowaczyka, ujawniły nieznane 
szczegóły tekstu libretta i dramaturgii wcześniejszej, dwuaktowej „Halki" wileńskiej ; 
istotne dla właściwego zrozumienia jej ostatecznej, czteroaktowej wersji warszawskiej . 
Ich ważność od strony praktycznej potwierdziła premiera wersji wileńskiej, przygotowana 
następnie przez Warszawską Operę Kameralną. Później łódzki dyrygent i kierownik 
artystyczny tamtejszego Teatru Wielkiego, Tadeusz Kozłowski dokonał zaskakującego 
wszystkich odkrycia: że wykorzystywana powszechnie w naszych teatrach operowych 
partytura „Halki" różni się od autentycznej Moniuszkowskiej, wydanej drukiem przez 
firmę Gebethnera i Wolffa w roku 186 l, a więc jeszcze za życia kompozytora i zapewne 
przy jego akceptacji. 

Okazało się, że w ciągu swojej z górą 140-letniej tradycji scenicznej opera uległa 
znacznym przekształceniom, nie zawsze korzystnym, a na pewno nie całkiem zgodnym 
z intencjami Moniuszki i Wolskiego. W dodatku o większość tych zniekształceń - nie 
wiedząc od kogo pochodzą - posądzamy Bogu ducha winnych autorów muzyki i libretta! 
Między innymi zarzuca im się osłabienie dramaturgii przez podział „Halki" na cztery akty, 
podczas gdy akcji starcza tu najwyżej na trzy. Ci, którzy stawiają ten zarzut, zwykle 
nie wiedzą, że opera powstała (w latach 1846-4 7) jako dzieło dwuaktowe i w takiej postaci 
została wykonana po raz pierwszy w Wilnie (na estradzie - 1 stycznia 1848, na scenie 
16 lutego 1854) i ta pierwotna wersja „Halki" jest w pełnym tego słowa znaczeniu wersją 
autorską. Natomiast powszechnie znana, czteroaktowa wersja opery, powstawala etapami, 
poprzez dodawanie kolejnych „numerów" i to nie tylko z wewnętrznej potrzeby 
kompozytora, co wskutek zewnętrznych nacisków i okoliczności. 

* * * 

Z niewyjaśnionych ciągle jeszcze do końca przyczyn, warszawska premiera 
„Halki" (dwuaktowej}, planowana początkowo na początek roku 1847, uległa 
przesunięciu aż o I O lat. W roku 1857, gdy Moniuszko, mieszkający w Wilnie i pracujący 
jako organista w tamtejszym kościele uniwersyteckim pod wezwaniem św. Jana stracił już 
nadzieję na wystawienie swego dzieła w stolicy, sprawa premiery „Halki" w warszawskim 
Teatrze Wielkim odżyła na nowo. Wówczas postanowił wzbogacić ją o dwie sceny: duet 
Jontka i Janusza oraz „Tańce góralskie", a ponadto przetransponować partię Jontka na 
tenor (w pierwotnej wersji przeznaczyłjąna baryton) i ożywić wstępnego poloneza tańcem 
(początkowo miał on charakter statycznego, wokalno-instrumentalnego wstępu do opery). 

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te zmiany nie burzyły dwuaktowej konstrukcji 
opery i nie rozmywały dramaturgii, przeciwnie - wzmacniały ją. „Uruchomienie" poloneza 
i zamiana jednego z dwóch barytonów na tenora - urozmaicało scenicznie i wzbogacało 
muzycznie operę, zaś pełen napięcia duet należących do dwóch różnych stanów 
społecznych rywali potęgował ekspresję dramatu. Nawet wyglądające z pozoru na 
wstawkę baletową „Tańce góralskie" miały swoje dramaturgiczne uzasadnienie. 
Bo przecież „Po nieszporach przy niedzieli" górale -gdy się zbiorą w karczmie lub przed 
karczmą- nie tylko śpiewają, ale i tańczą! 
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Włodzimierz Wolski 
- autor libretta 

Dopiero drugi etap rozbudowywania opery, odbywający się na życzenie solistów 
Teatru Wielkiego, zburzył pierwotną dramaturgię dzieła i zniweczył jego nowatorski 
- na owe czasy - charakter. Należ pamiętać, że były to czasy, kiedy najważniejszą osobą 
w teatrze operowym nie byl kompozytor, ani nawet dyrygent, lecz śpiewak, a raczej 
- śpiewaczka, kreująca główną rolę i stąd zwana primadonną. Dla niej zaś zwykle nie miała 
znaczenia ani akcja opery, ani treść tego, co śpiewa, a jedynie to, aby w śpiewanych przez 
siebie ariach mogła się popisać swymi możliwościami głosowymi. W „Halce" wileńskiej 
nie było takich arii. Co więcej - nie było właściwie żadnych arii. poza prawie ludową 
w swej prostocie pieśnią „Jako od wichru krzew połamany„." na początku opery i liryczną, 
przypominającą kołysankę cavatiną (aria najmniej „ariowa", bo krótka i nie zawierająca 
powtórzeń) zaczynająca się od słów „O mój maleńki„." - przy końcu. 

W owym czasie primadonną opery warszawskiej była Włoszka z pochodzenia 
Paulina Rivoli. Łamiąca panujące od lat konwencje, nowatorska forma „Halki", 
zmierzająca do uczynienia z opery dramatu muzycznego (a więc bliska zrealizowanej 
nieco później Wagnerowskiej reformie dzieła operowego) nie mogła jej odpowiadać. 
Postawiła warunek, niemal ultimatum, że wystąpienie w roli „Halki" uzależnia od 
dopisania przez Moniuszkę popisowej arii sopranowej. 

* * * 
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OPERA WE UWO CH AKTACH. 

li.OWA 

KIJ.ZT ,, 

W I L~O. 

Strona tytułowa 
pierwszego wydania 
"Halki" w Wilnie 
w wersji dwuaktowej. 

Z podobnymi żądaniami wystąpili inni soliści, którzy też chcieli się w „Halce" 
popisać swymi głosami. I chociaż nic były te żądania aż tak kategoryczne, Moniuszko się 
do nich zastosował. Prawdopodobnie dlatego, że skoro musiał złamać zasadę opery 
„bezariowej'', to ilość dopisanych arii nie miała już istotnego znaczenia. W ten sposób 
- „demokratycznie" - kompozytor obdarzył ariami wszystkich bohaterów opery, łącznie ze 
Stolnikiem (ale bez Zofii, zapewne dlatego, ażeby podkreślić jej drugoplanowość wobec 
głównego konfliktu dramatycznego), a ponadto - na życzenie baletmistrza i zarazem 
znakomitego tancerza, a w szczególności mazurzysty, Romana Turczynowicza 
- dokomponował jeszcze „Mazura ". 

Te dodane niejako pod przymusem „numery" „Halki" można ocenić z dwóch 
krańcowo różnych punktów widzenia: dramaturgicznego i muzycznego. 
Od dramaturgicznej , a także historyczno-muzykologicznej strony wypada je ocenić 
negatywnie, bo dramat uległ przez to rozmyciu, a kompozytor polski stracił szansę zostania 
reformatorem opery europejskiej. Z muzycznej strony - te dopisane przez Moniuszkę 
numery, zwłaszcza arie „Gdybym rannym słonkiem", „Szumią jodły" i „Mazura" trzeba 
ocenić nader pozytywnie. Dzięki kaprysom włoskiej primadonny i jej kolegów polska 
muzyka wzbogaciła się o kilka operowych przebojów. 

Tak znaczna rozbudowa „Halki" rozsadziła niejako jej formę sceniczną; każdy 
z dotychczasowych dwóch aktów postanowiono zatem podzielić na dwa obrazy, które 
z kolei przemianowano na akty, chyba nawet bez zgody kompozytora i librecisty. Ten drugi 
owej czteroaktowości nigdy nie zaakceptował , jak świadczy źródłowe wydanie jego 
utworów („Czytelnik", 1955) gdzie napisano wyrażnie : „Opera w dwóch aktach i czterech 
obrazach" (podkreślenie moje, TK). Różnica na pozór drobna, ale w istocie zasadnicza: 
w nowym akcie spodziewamy się bowiem rozwoju akcji scenicznej, w nowym obrazie nie 
musi się dziać nic nowego, wystarcza zmiana wizualna. W wypadku „Halki" ta „optyczna" 
zmiana jest tym ważniejsza, że rekompensuje poniekąd brak nowej akcji. Tak to rozumieli 
Wolski i Moniuszko, każdy z czterech obrazów rozszerzonej wersji opery lokując w innym 
miejscu, pierwszy - w mieście, w domu Stolnika, drugi - w ogrodzie przyległym do tegoż 
domu, trzeci na wsi, przed karczmą, czwarty- przed wiejskim kościółkiem. Niestety, 
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Teatr Wielki w Warszawie - rok 1838 

Większość inscenizatorów „Halki" albo nie wie, albo zapomina o tej niezbędnej odmianie 
wizualnej, rozgrywając często dwa początkowe obrazy w tej samej scenerii, co powoduje 
zubożenie przedstawienia i monotonię, wyczuwalną niekiedy przez publiczność . 

* * * 

Chociaż ostateczna wersja opery rodziła się w atmosferze nerwowości 
i pośpiechu, Moniuszko do końca nie stracił panowania nad formą dzieła i do ostatniej 
chwili wzbogacał ją ciekawymi pomysłami . Jednym z nich było wstawienie do Mazura, 
po wstępie, a przed częścią główną, tańczoną - dwóch taktów pauzowanych przez orkiestrę 
a jedynie wytupywanych nogami tancerzy. Robił też wszystko, aby z pierwotnej wersji 
opery, tak bliskiej Wagnerowskiego dramatu muzycznego, zachować jak najwięcej . 

W tym celu do dopisanych dwóch arii - Halki i Janusza - wprowadził główny mo.tyw 
muzyczny (odpowiednik wagnerowskich „motywów przewodnich"), rozpoczynający 
uwerturę i odzywający się w chwili poprzedzającej śmierć bohaterki opery. Trudno 
wyobrazić sobie lepsze i zarazem bardziej lapidarne wyrażenie tragedii Halki niż ten 
tęskny, a zarazem jakby góralski (bo przypominający nawoływanie się w górach) motyw. 

Dopisując na żądanie wykonawców nowe „numery" Moniuszko poszedł na 
kompromis, ale uczynił wszystko by ten kompromis był jak najmniejszy. Dlatego każdą z 
dwu wielkich arii - Halki i Jontka - umieścił na początku obrazów (drugiego i czwartego), 
zanim właściwa akcja każdego z nich się rozpoczyna. W ten sposób dał inscenizatorom 
szansę (z której, nawiasem mówiąc, niewielu korzysta) wydzielenia tych arii , na przykład 
poprzez śpiewanie ich przed kurtyną. Podobnie postąpił z „Mazurem", który potraktował 
jako efektowny, umieszczony już poniekąd poza nawiasem akcji , finał pierwszego aktu. 
Szybkie tempo Mazura, wyrazisty rytm i ruch tancerzy, stanowią muzyczną rekompensatę 
bezruchu dramaturgicznego, czyniąc ten bezruch prawie niezauważalnym. Natomiast 
rekompensatą za zatrzymanie akcji scenicznej w czasie trwania arii jest już tylko samo ich 
muzyczne piękno. Jak się okazuje wystarczające, skoro sh1chacze operowi tak chętnie 
owych arii słuchają, a niekiedy nawet - w wypadku szczególnie dobrego wykonania 
- pragną wysłuchać powtórnie. 

TADEUSZ KACZYŃSKI 
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HISTORYCZNA 
PRAPREMIERA 

AFISZ ZAPOWIADAŁ PREMIERĘ NOWEJ OPERY w IV aktach, ze 
słowami Włodzimierza Wolskiego i muzyką Stanisława Moniuszki na dzień Nowego 
Roku: piątek, l stycznia 1858„. „Rzecz dzieje się w przeszłym stuleciu" ... „Zacznie się o 
godzinie 7-mej"„. ,,NOWE DEKORACJE pędzla P. Sacchetti. W akcie 1-szym Komnata. 
W akcie 4-tym okolica wiejska nad Wisłą z widokiem na Karpaty" ... „NOWE UBIORY 
damskie z pracowni P. Ewy Gwozdeckiej, męskie P. Guth, kostiumeria Teatrów" ... 
,.Oprócz Schodów istniejących dotąd z prawej strony Teatru, urządzone zostały nowe 
schody z lewej strony" ... „Egzemplarzy drukowanych Opery HALKA, nabyć można w 
Kassie teatralnej i przy wnijściach po kop. 30" ... 

Obsada, ceny biletów ( 12 rodzajów miejsc z dopłatą na ubogich), nazwiska 
realizatorów: dyrygenta Quattriniego, reżysera Matuszyńskiego, choreografa 
Turczynowicza. W partii Halki widniała Panna Rivoli, Jonika wykona Pan Oborski. 
A więc jednak wystąpią! 

Wydarzenie zapowiadało się sensacyjnie i muzyczno-teatralna Warszawa żyła 
tylko tym faktem. Z dwóch powodów: „Halkę" przez jej kontrowersyjny temat i charakter 
muzyki otaczała atmosfera dwuznaczności i podniecenia. Po wtóre - jakże niesłychanie 
rzadko pojawiały się nowe polskie dzieła operowe w kraju podbitym i podzielonym. 
Scena warszawska wyczulona na wszystkie nowości repertuarowe reagowała punktualnie 
na wydarzenia we Włoszech czy Francji, to zaś jeszcze bardziej uświadamiało własne 
braki i zapóżnienia . Ileż to lat upłynęło od ostatniej premiery Kurpińskiego?.„ 

Był czas, że Moniuszko zwątpił już w możliwość wystawienia „Halki" w 
Warszawie. Tyle prób wcześniejszych nie przyniosło efektu; dziesięć lat minęło już jak 
złożył swoje dzieło w dyrekcji Teatru Wielkiego, zostało przyjęte, miało wnet wejść na 
scenę, ale premierę wciąż odkładano, co raz jakieś nowe przeszkody piętrzyły się po 
drodze, działały tajemnicze a wpływowe siły niejasne dla osiadłego w Wilnie 
kompozytora, aż ucichło wszystko i partytura trafiła do archiwum. 

Można już tylko snuć domysły jak też potoczyłaby się twórczość sceniczna 
Moniuszki gdyby Warszawa zobaczyła jednak „Halkę" dziesięć lat wcześniej; co prawda 
dwuaktową wówczas, nie tak widowiskową w stylu wielkiej opery, ale przecież 

w zasadniczym zrębie tę samą, dramaturgicznie zwartą i piękną w swej surowości. 
Niespełna trzydziestoletni kompozytor, który wyrastał w ambicjach rozwinięcia polskiej 
opery narodowej , w najlepszym okresie dojrzałej twórczości nie napisze poza drobiazgami 
niczego w następnych dziesięciu latach dla sceny, zwątpi w swoje możliwości w tym 
gatunku a nawet będzie już bliski opinii, że forma ta się przeżyła. A cóż to mógł być za 
bodziec twórczy - możemy sądzić po twórczości operowej Moniuszki w latach 
następujących po warszawskiej prapremierze 4-aktowej „Halki". To fakt, że w Nowy Rok 
1848 wykonano ją na estradzie koncertowej w Wilnie siłami amatorów a sześć lat póżniej 
ujrzano ją w tym mieście na scenie - śpiewali tym razem zawodowi śpiewacy, dyrygował 

sam Moniuszko, były nawet owacje, ale sukces miał lokalną miarę i niewiele zmienił 
w sytuacji prowincjonalnego w istocie wciąż kompozytora, pomimo tych czy innych 
osiągnięć, przede wszystkim popularności „Śpiewników". 

* * * 

Z KOŃCEM MAJA 1857 przyszedł list od krytyka muzycznego, warszawskiego 
przyjaciela Józefa Sikorskiego: „Halkę" wystawia Teatr Wielki!. „ Moniuszko odpisał, 
że nie akceptuje pierwszej partytury i w lipcu przybył do Warszawy z nowym rękopisem. 
Rozmowy z dyrygentem Quattrinim oraz z reżyserem Matuszyńskim skrystalizowały 
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Afisz prapremierowy 
"Halki" w Warszawie. 

L 
„ • ·1 
... „„ . 

' 
\ N 

K • . 
-- - -----c E, -„ -

kierunek zmian: wynikła z nich koncepcja podziału każdego aktu na dwie częsc1 , 
rozbudowy partytury o nowe sceny oraz kilka numerów wokalnych i tanecznych. 
Moniuszko wrócił do Wilna pełen otuchy i energii. W listopadzie pełnospektaklowa 
„Halka" była ukończona, zyskała akceptację i nareszcie rozpoczęły się próby. Nowa 
„Halka" została wzbogacona o słynny mazur, arię „Gdybym rannym słonkiem" i „Szumią 
jodły", scenę Janusza z Jontkiem oraz tańce góralskie. Śpiewacy otrzymali więc 
upragnione pole do popisów wokalnych, balet mógł się pokazać w narodowych rytmach, 
zapowiadało sit( „prawdziwe" widowisko operowe. 

Listopad, grudzień 1857. „ Próby, zakulisowe intrygi, plotki , niesnaski , sprzeczne 
opinie, atmosfera podniecenia i sensacji - niby nic nadzwyczajnego, normalne w takich 
razach przypadki, w sytuacji jednak „Halki" jej wcześniejsze perypetie wytwarzały 
dodatkowe napięcia wokół prapremiery opery. Byli jej entuzjaści , ale najczęściej wróżono 
jej żywot krótki i mamy a skali wydarzenia chyba nikt nie przeczuwał. Wymownym może 
być jednak fakt, że młody wydawca Gebethner zaszedł kompozytora, rzucił bez słowa na 
stół tysiąc rubli , nabył wyciąg opery od zdumionego Moniuszki, który nigdy dotąd nie 
otrzymał takiej sumy i ledwo wiązał koniec z końcem . Przeczucie nie zawiodło rzutkiego 
przedsiębiorcy i wnet właściciel słynnej potem firmy sum(( tę odzyskał i nie żałował 
ryzykownej decyzji. 

Dzień Nowego Roku 1858, najważniejszy w całej karierze Moniuszki. Jeśli 
„Halka" padnie - nie będzie „Strasznego dworu" i „Hrabiny". Rzucą się na kompozytora 
przyczajeni szydercy i zagryzą. Ale bilety rozeszły sit( wszystkie, tłok przed kasami 
i szczelnie wypełniony teatr. Za pulpitem Quattrini, znakomita Rivoli ostatecznie \\')'Siąpi 
w roli Halki a uwielbiany tenor Oborski śpiewa Jonika. Przyjęcie uwertury wróżyło już 
sukces, kiedy zaś opadła kurtyna stało się i zaszło coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca 
na prapremierze polskiej opery. Szczęśliwy bezgranicznie z niezwykłego sukcesu 
kompozytor kreślił następnego dnia po przedstawieniu list do żony w Wilnie: 
Moja Duszko! Więc już po wszystkim, powodzenie zupełne. Dziś grają „ Halkę" drugi raz. 
jutro trzeci. Czytajcież teraz, co tam pisać hędą. Mnie wybaczcie. że bez sensu piszę, 
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Paulina Rivoli 
- pierwsza 
odtwórczyni Halki 

pojmujecie, co się ze mną dzieje. Ba rdzom z siebie rad i z artystów, i z p11bliczności „. 
Do listu kilka zdać dopisał świadek sukcesu Moniuszki, brat żony kompozytora, 
Jan Muller: Po odegrani1111wertwy brawa dane było ogromne: za odktJ'ciem k11rtyny, kiedy 
się polonez pokazał. huczał cały tatr, na koniec w ciąg11 całej sztuki nie ustawały oklaski, 
a po 3 akcie wywoływali kochanego Stasia 4 razy, po czterech razach jeszcze raz. 
Po czwartym akcie baby wszystkie pewnie poszalały. bo bili brawa na zabij, w ogóle 
ent11zjazm był nadzwyczajny. Dziś w kasie gwar ogromny, nie można biletów dostąpić . 

Był to niewątpliwie dzień przełomowy dla twórczości i losów Moniuszki, lecz 
także dla autora libretta. 

Gdyby nie „Halka", Włodzimierz Wolski byłby dziś znany ze swych wierszy, 
powieści i poematów, wyłącznie historykom literatury- lecz gdyby nie Wolski „. nie byłoby 
„Halki". Z dwudziestodwuletnim poetą pięć lat odeń starszy kompozytor zetknął się 
w połowie 1846 roku w salonie egzaltowanej poetki Deotymy. Przybył do Warszawy na 
premierę „Loterii", swojej operetki, ale głównie rozglądał się za librettem opery. Znany 
z radykalnych poglądów poeta, członek Cyganerii warszawskiej, był w tym czasie autorem 
poematu „Halszka" krążącego w odpisach na skutek ostrej ingerencji cenzury. Ten gorzki 
patriotyczny poemat, z ducha romantyczny, nasycony był żywymi treściami społecznymi 
ukazującymi krzywdę chłopską. Moniuszkę drażnił jednak w nim posępny byroniczny ton, 
nie akceptował jego natarczywej literackości i demonicznej atmosfery, interesowała go 
natomiast materia społeczna poematu z jego głównym konfliktem, bardzo żywym 
i aktualnym po krwawych, tragicznych wydarzeniach galicyjskich roku 1846. Bolesna 
prawda o źródłach upadku przygotowywanego powstania krakowskiego zdławionego 
siłami chłopów, którzy w wyniku podstępnych machinacji władz austriackich rzucili się na 
dwory, jeszcze raz w ostrym świetle uwypukliła rzeczywisty obraz stosunków społecznych 
na ziemiach polskich i stan sprawy narodowej nierozdzielnej od kwestii chłopskiej. 
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- Jontek 
z warszawskiej 
prapremiery 

W „Halszce" Wolskiego, choć poemat rozgrywał się w epoce legionów 
Dąbrowskiego, był materiał na operę ukazującą aktualny dramat narodowy wynikający z 
feudalnych stosunków i Nierówności społecznej. Należało tylko silniej osadzić akcję w 
rzeczywistym środowisku, ukazać motywy postępowania bohaterów określone 
rodowodem klasowym i przedstawić konflikt dwu przeciwstawnych światów w przebiegu 
wątku miłosnego panicza i chłopki oraz nadać mu sens uogólnienia przez jego 
dramatyczny finał. I stworzyć żywych ludzi, których tragedia wynika z trwałości 
nadrzędnych praw niemożliwych do przezwyciężenia - Janusz oczywiście ponosi winę za 
los Halki, ale jest jednocześnie niewolnikiem swojego stanu, reprezentantem jego racji 
podwójnej moralności, więc postępującym wobec uwiedzionej dziewczyny z ludu zgodnie 
z przyjętymi zasadami. To „Halka", dla której miłość jest wartością naczelną i która nie 
godzi się na obowiązujące układy społeczne podejmuje desperackie próby przełamania 
klasowych przegród istniejącego porządku. W świecie, w którym żyje, jej racje nie mogą 
zwyciężyć, choć reprezentuje wyższe prawa moralne i godność szczerego uczucia. 

* * * 

HALKA, JANUSZ I JONTEK to również trzy postacie wyrażające odmienne 
prawdy o miłości, trzy z różnych źródeł wywodzące się motywacje psychologiczne działań 
i decyzji głównych bohaterów. W tym znaczeni u jest to również opera o miłości i zdradzie, 
wierności, poświęceniu i wielkości czystego uczucia, jego moralnej wyższości 
i uwznioślającej sile. Wielkość Halki i Jon tka na tym właśnie polega, że miłość jest dla nich 
wartością naczelną do końca i dzięki niej stać ich na przezwyciężenie innych uczuć: 
nienawiści , zazdrości i zemsty. Śmierć Hałki jest konsekwencją tego, że kocha bez reszty 
i nie istnieje dla niej żaden inny wybór. Dramat Jonika, którego wzgardzona miłość do 
Hałki osiąga ten stopień sublimacji, że przeradza się w całkowitą solidarność z jej 
tragicznym losem, jest jednak szczególnie przejmujący i czysty, bo wyzwolony całkowicie 
z biologicznej namiętności. 
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Autograf "Halki" 

Tak więc „Halka'', której konflikt wyrażał aktualne problemy społeczne nie 
~owie'la w warstwie dramaturgicznej jakiegoś uproszczonego schematu, czy 
jednoznacznej ideologicznej tendencji. Dlatego też po dziś dzień, chociaż jej zawartość 
ideowa 1 problem naczelny tak w naszej literaturze XIX-wiecznej żywy · a więc sprawa 
krzywdy chłopskiej · mają już wyłącznie sens historyczny, Halka nadal -wzrusza 
i przejmuje prawdziwością sytuacji psychologicznych, ich dramaturgiczną looiką oraz 
wiarygodnością działań głównych postaci. 

0 

· To romantyzm odkrył i ukazywał prawdę o moralnym pięknie i wielkości uczuć 
bohaterów wywodzących się z prostego ludu. Na scenie warszawskiej w roku 1848 miała 
się ukaza~ opera wyrażająca tę prawdę w niezwykłym spiętrzeniu konfliktów i w całej 
jaskrawosc1 ich społecznych uwarunkowań. Negatywnym bohaterem opery jest Janusz 
i stan, z którego się wywodzi: szlachta. Już to mogło być wystarczającym argumentem dla 
reakcyjnych salonów ażeby zepchnąć „Halkę" ze sceny: zbyt drażliwe prawdy wyrażała 
- a przecież w świeżej pamięci były jeszcze krwawe wypadki galicyjskie 1846 roku, zbyt 
radykalna była jej wymowa ideowa, nazbyt prowokacyjnie wreszcie ukazywała na tle 
środowiska ziemiańskiego szlachetną parę chłopskich bohaterów oraz przegrody dzielące 
wieś od dworu. 

Wartości artystyczne opery jako dzieła sztuki zawarte przede wszystkim w muzyce 
„Halki", nie stanowiły w tym kontekście wystarczającego argumentu za wprowadzeniem 
jej na warszawską scenę. Przyszedł jednak czas, że muzyka Moniuszki zwyciężyła. 

Po prapremierze „Halki", już czteroaktowej, inne jej walory zadecydowały 
o sukcesie dzieła we wszystkich kręgach odbiorców; okazała się na końcu wielkim 
1,\lidowiskiem narodowym poprzez kostium, warstwę obyczajową, rodzimą melodykę 
1 taniec .. Było w niej coś przykuwająco swojskiego, typowo polskiego w kolorycie. 
! ta ~ej niezwykła i;iuzyczna świeżość, wynikająca z bogactwa żródeł, z których czerpał 
inspirację twórca „Spiewników", a która przerastała wszystko co stworzono przed „Halką" 
w naszej literaturze operowej. Entuzjazm publiczności znalazł tym razem pełne wsparcie 
w głosach krytyki. Padły o nowej operze zdania: Jej artys(vczna warto.fr przewyższa 
wszystko. cośmy dotąd w naszej muzyce narodowej posiadali ... to właśnie w A'loniuszce nas 
uderza, że w pierwszym tym dziele swym zdołał być tak silnie sobą, że mogąc tak łatwo 
pójść za obl:wni wzorami ( ... )wolał się rzucić na nowe, dla nas tak ważne drogi. 
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Autograf listu Moniuszki do żony 
po warszawskim sukcesie "Halki": 
Moja Duszko ! ... Więc już po wszystkim, 
powodzenie zupełne. 
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Niezwykle pochlebną recenzję zamieścił w „Gazecie Warszawskiej" Józef Kenig, 
obecny na próbach i kilku przedstawieniach. Autor stwierdzał: Tak według nas Moniuszko 
jest na tej drodze. na której widzieć pragniemy każdego kompozytora naszego. 
Pan orkiestry wszechwładny, znający ją z grnntu, czujący ją, pełen łatwo.fri w H'.)lrażeniu 
melodii. ( ... ). Czy w muzyce dramatycznej stanie się Chopinem naszym. tego przesądzać 
nie będziem. Pracy mu nie brak, talentu; wolą dobrą szczodrze obdarzon, nauką opatrzon 
dostatecznie, dziś stanął wysoko i potrajil być sobą, oryginalnym. nowym. świeżym, 
a jednak jasnym; wróżym mu więc przyszłość i1wietniejszą jeszcze jak dzisiejsze chwile, 
nie tylko jako uznanie, ale jako twórczość ... 

Nastąpiło więc pasowanie na twórcę polskiej opery narodowej. Jeszcze tego roku 
Moniuszko osiądzie w Warszawie, by objąć stanowisko dyrygenta w Teatrze Wielkim. 

* * * 

Od dnia prapremiery warszawskiej powodzenie „Halki" już nie ustaje a jej blisko 
140-letnie dzieje sceniczne to pasmo wielkich kreacji i tradycji wykonawczych, 
wspaniałych inscenizacji i odkrywczych interpretacji. Doczekała się „Halka" trzech 
ekranizacji oraz filmu („Warszawska premiera") o perypetiach związanych z prapremierą. 
Jej tytuł stał się synonimem tego co narodowe. Przede wszystkim jednak jej powodzenie 
u publiczności trwa i nie mija: nie ma w naszej muzyce operowej drugiego dzieła równie 
popularnego, które by doczekało się tylu premier. 

Na scenie warszawskiej rozpoczęło się tego dnia prawdziwe życie „Halki". 
Do roku 1900 doczekała się na niej 500 przedstawień. W 1935 - tysięcznego spektaklu. 
Jednocześnie, nie licząc polskich scen - a wystawiały ją wielokrotnie: po Wilnie Kraków 
i Lwó.„ w i odtąd wciąż powracają do niej wszystkie - rozpoczęła „Halka" rychło życie 
sceniczne poza granicami Polski. Jako pierwsza w 1868 roku wystawia „Halkę" Praga, 
rok później Moskwa, następnie Petersburg. Potem już obraz realizacji zagranicznych 
zagęszcza się, tak że do dziś arcydzieło Moniuszki doczekało się kilkudziesięciu premier 
na scenach Europy, Azji i Ameryki. „Halka" żyje więc nie tylko w polskich teatrach 
- a niejedna jeszcze obca scena odkryje ją dla siebie. 

TADEUSZ KIJONKA 

43 



BYŁ ROK 1920 

„Halka" na Śląsku - rodowód tradycji 

~aty premier arcydzieła Stanisława Moniuszki układają się na scenie 
Opery Sląskiej w wyjątkowe pasmo a ich rytm jest wyznaczany przez daty 
kolejnych jubileuszy: zawsze co dziesięć lat, od pierwszej premiery licząc, 
gdy 14 czerwca 1945 roku Adam Didur - w niezwykle trudnych warunkach 
- doprowadził do realizacji „Halki" na katowickiej scenie, dając początek 
aktowi narodzin tej zasłużonej placówki. 

Szczególną wymowę ma niewątpliwie fakt, że była to pierwsza premiera operowa 
w powojennej Polsce w ogóle, że doszło do niej właśnie w tym miejscu i w takim czasie. 
Wybór tej pozycji też był od początku oczywisty: to mogla być tylko „Halka" - tak ze 
względu na jej tradycje na Śląsku - ale i rodowód kultu Moniuszki sięgający początków 
poprzedniego wieku. Na długo zanim doszło tu do pierwszych objawień scenicznych tego 
arcydzieła, które zyskało od czasu swej warszawskiej prapremiery w 1858 roku tytuł 
chwalebny polskiej opery narodowej, muzyka a właściwie pieśni Moniuszki, były tu 
upowszechnione z wielkim powodzeniem zaś jego „Śpiewniki domowe" stały się nimi 
także i w tym znaczeniu na Górnym Śląsku. 

Wymowne są wydarzenia towarzyszące pierwszym prezentacjom „Halki '' na 
Śląsku w tamtych, historycznie przełomowych okresach walki o polskość, w latach 
powstań i plebiscytu, gdy przybył tu na dwutygodniowe występy znakomity zespół Opery 
Warszawskiej pod przewodnictwem samego Emila Młynarskiego i dał z udziałem swoich 
czołowych solistów l l spektakli - właśnie „Halki" oraz „Verbum nobile" a ponadto 
zaprezentował jeszcze suitę baletową pt. „Tańce narodowe". Z tej liczby przedstawień 
4 przypadły wówczas na Bytom - w tym dwa spektakle ,.Halki" i dwa „Verbum" wraz 
z „Tańcami narodowymi". 

Właśnie w Bytomiu 6 lipca 1920 roku - w tym gmachu i na tej scenie - po latach 25. 
objętej potem przez Operę Śląską - zaprezentowana została po raz pierwszy „Halka" 
na Śląsku, pod batutą znakomitego dyrygenta Emila Młynarskiego, z udziałem czołowych 
solistów Opery Warszawskiej - w tym Marii Mokrzyckiej w partii tytułowej i Ignacego 
Dygasa,jednego z największych polskich tenorów, w roli Jonika. 

Sceniczne tradycje „Halki" na Śląsku mają więc już 85-lctni rodowód 
i rozpoczynają się w czasach, gdy Śląsk w historycznych latach powstań i plebiscytu 
podjął walkę na wszystkich frontach - w tym i na kulturalnym - o powrót w granice 
Macierzy. Stolicą duchową Górnego Śląska jest w tych latach Bytom: siedziba Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego - organu rządu polskiego z komisarzem Wojciechem 
Korfantym na czele; wcześniej Głównego Komitetu Wykonawczego POW - powstałej 
potajemnie w 1919 roku Polskiej Organizacji Wojskowej, mającej na celu przygotowanie 
polskich ludowych oddziałów zbrojnych. 

Gdyby nie dokonany w 1922 roku decyzją Rady Ambasadorów podział Górnego 
Śląska - z Bytomiem po niemieckiej stronie - właśnie to miasto byłoby stolicą 
województwa: najstarsze, najsławniejsze, podówczas największe i najzasobniejsze 
spośród miast ziemi węgla, krnszców i żelaza. Bytom, później siedziba jednego z dwu 
polskich gimnazjów w Jll Rzeszy i główne ognisko górnośląskiego harcerstwa po tej 
stronie granicy, polskich organizacji sportowych, kulturalnych i oświatowych miasto od 
Wiosny Ludów wyjątkowych zasług dla sprawy narodowej. 

Pierwsze na Śląsku polskie pismo - jakże zasłużony „Dziennik Górnośląski" 
- ukazało się właśnie w Bytomiu. Tutaj ujawnią się z całą mocą i okrzepną wielkie, 
symboliczne nazwiska budzicieli życia narodowego, z Józefem Lompą i Emanuelem 
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Emil Młynarski, znany kompozytor, skrzypek wirtuoz i wybitny dyrygent 
- dyrektor Opery Warszawskiej w latach 1919 - 1929. To pod jego 
kierownictwem zjechał na Górny Śląsk 150 osobowy Zespól Opery 
Warszawskiej, by zaprezentować m.in. "Halkę'', której pierwsza 
prezentacja odbyła się na scenie Teatru Miejskiego w Bytomiu 
6 lipca 1920 r. Portret E. Młynarskiego wykonał Wojciech Kossak 
w tymże roku 1920. Oryginał - w Muzeum Teatralnym w Warszawie. 

Smółką u początków, a później trybuna ludu śląskiego, księdza Józefa Szafranka. poety 
Norberta Bonczyka oraz zbieraczy pieśni - Łukasza Wallisa i Feliksa Musialika. 
To za ich sprawą obok towarzystw sportowych i czytelniczych, zawiążą się wnet jakże 
potężne a słyszalne szeroko towarzystwa śpiewacze - z powstałą w 1908 roku ,,Jednością" 
i działającą - od 1913 roku! - „Halką". I to jest pierwszy ścieg Moniuszkowskiej tradycji 
sięgający początków wieku, a z nazwy tej narodowej opery wywiedziony, gdy pieśń 
wyrażała tęsknotę powrotu do wspólnej ojczyzny wszystkich Polaków. 

Lecz co za przypadek, który zdarzy się w roku 1945: bo jeśli istnieje w kulturze 
zjawisko zwane genius loci - takim miejscem szczególnym, było właśnie to miasto oraz 
wybudowany jeszcze w 1901 roku gmach bytomskiego teatru. I oto ćwierć wieku później 
z wyroku przymusowego losu, droga Opery Śląskiej powiodła tabory Didurowskiego 
zaciągu artystycznego właśnie do Bytomia. A potem rozbitków z dalekiego Lwowa, 
by gwara śląska i śpiewny język Polaków wschodniokresowych nałożyły się na siebie. 
Lecz jeśli prądy w kulturze mają swoje własne, często nieoznaczalne wcześniej koryta 
- to tak stać się musiało. A więc zaczęło się od „Halki''. 

Napaść na dworcu w Zabrzu 

Pierwsza „Halka", którą zobaczył Śląsk - dosłownie: lud śląski ... została 
zaprezentowana w najlepszym wykonaniu. Toteż wizyta Opery Warszawskiej stała się 
jednocześnie wielkim świętem sztuki i manifestacją uczuć narodowych, a potwierdzeniem 
wagi tej nie tylko artystycznej wizyty był wieniec przekazany Emilowi Młynarskiemu 
wraz z dziękczynnym adresem. Atmosferę tych pamiętnych wydarzeń wyraził Kazimierz 
Ligoń w prostym, okolicznościowym wierszu rozpoczynającym się od słów: 
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I płynął piękny polski !.pi ew. 
I wstrząsną/ polskim ludem, 
Jak snów proroczych głośny zew 
Wolności brzmiał nam cudem„. 

Jest rok 1920. Czas szczytowych zmagań o polskość Śląska, w którym znaczącą 
rolę spełniał teatr, tak jak zawsze odgrywała polska pieśń, w istocie - narodowy oręż 
i „arka przymierza między dawnymi i młodszymi laty". Dlatego w rok po pierwszym 
powstaniu a w przededniu dmgiego, przybyła na Śląsk z dwutygodniowymi występami 
Opera Warszawska, by 6 lipca na bytomskiej scenie dać pierwszy dziejach Śląska spektakl 
„Halki''. Nie przypadkiem Opera Warszawska zjawiła się najpierw w Bytomiu, który był 
głównym ośrodkiem polskości w tamtych łatach, by następnie, po trzech dalszych 
występach , odwiedzić także Gliwice, Zabrze, Królewską Hutę i Katowice, gdzie 20 lipca 
dała pożegnalny występ ... prezentując również „Halkę". 

Wizyta Opery Warszawskiej miała także swój dramatyczny, krwawy wątek, który 
tylko ze względu na ówczesną, gorącą atmosferę plebiscytową, nie zyskał szerszego 
rozgłosu. Krwawe wydarzenia rozegrały się 14 lipca na dworcu w Zabrzu. Po znakomicie 
przyjmowanej tutaj „Halce", przed powrotem do Gliwic, gdzie artyści warszawscy 
zamieszkiwali, zostali oni napadnięci przez kilkudziesięciu bojówkarzy niemieckich, 
pobici i poważnie poszkodowani. Nawet instrumenty muzyczne stały się celem 
nacjonalistycznej agresji. 

Na szczęście w obronie polskich artystów wystąpiła z bronią w ręku gmpa 
włoskich wojskowych, przypadkowych świadków napadu a zeznania na miejscu złożył 
rotmistrz Domenico Gombordelło,jednak bez konsekwencji dla napastników (przewodził 
im niejaki A. Kowalik z Zabrza, który - podobnie jak inni uczestnicy napadu, nie poniósł 
żadnej kary. O wydarzeniu tym tak pisał „Głos Śląski": W ogólnym terrorze ta napaść jest 
szczególnie obrzydliwa, dotknęła ona bowiem ludzi, którzy przybyli do nas z polskim 
słowem. tańcem i muzyką. (. . .) Ci. którzy mienią się być kulturtraegerami, 
tym razem obnażyli się do resz~v. uderzyli bowiem właśnie w ludzi kultury. Pamięć tamtego 
dramatycznego wydarzenia została wpisana w tradycje nie tylko teatralne „Hałki" 
na Śląsku, lecz stała się treściąjej dziejów i recepcji jako opery narodowej: przedmiot i ceł 
wrogiej nienawiści. 

W niespełna rok później, 14 maja 1921 roku, już w dniach rozwijającej się 
ofensywy trzeciego powstania, „Halkę" wystawił teatr sosnowiecki, prezent~jąc ją 
następnie w Szopienicach oraz innych miejscowościach Górnego Sląska. 

Sam Bytom jest w tym czasie siedzibą pierwszego polskiego teatm dramatycznego 
na Śląsku - „Górnośląskiego Teatru Narodowego", który po wybuchu III powstania 
został przekształcony w „Teatr Powstańczy" docierający w rejon walk. 
I to jest dmgi ścieg Moniuszkowskiej tradycji - jef?O imię i teatr z imienia orężny stają 
się sym!Jołem narodowej wspólnoty w łatach walki o Sląsk polski . 

Sławna opera Moniuszki ijej kult ma w tym czasie w Bytomiu szczególne miejsce 
- jeszcze raz wspomnijmy chór, który przyjął nazwę „Halka", zasłużony a do niedawna 
jeden z czołowych na Sląsku („.niestety, już w naszych czasach - po roku 1990! - skazany 
na unicestwienie!). Obok Bytomia, także w niedalekiej Kozłowej Górze śpiewa „Halka". 
W okresie międzywojennym w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych zrzeszonych było 
20 chórów o nazwie „Halka" oraz 23 chóry noszące imię Moniuszki. Wszystko to świadczy 
o miejscu, Jakie Moniuszko i jego szczytowe obok „Strasznego dworu" dzieło zajęły w 
świadomości ludu tej ziemi. „Halka" jako opera narodowa - także i dlatego narodowa - była 
zawsze w stanie przemówić do wszystkich oraz dotrzeć do ludzi, którzy nigdy wcześniej 
nie zetknęli się z operą. I to jest następny ścieg Moniuszkowskiej tradycji 
- „Halka": opera dla wszystkich, zaspokajająca ludowe aspiracje dostępu do wysokiej 
kultury. 

Wyrazem szczególnego kultu Moniuszki stał się także jego pomnik ufundowany 
przez śpiewactwo śląskie, który stanął w Katowicach, przez hitlerowców zburzony i znów 
wzniesiony po wojnie. 
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Zapowiedź spektaklu "Halki" 
w Teatrze Miejskim w Bytomiu 
19 grudnia 1922 r. Właśnie 
premierą dzieła Moniuszki 
zainaugurował Teatr Polski 
w Katowicach działalność 
sceny operowej 8 października 
1922 roku. Takźe Landestheater 
z Bytomia występował 
w Katowicach oraz w innych 
miastach po polskiej stronie 
granicy, co gwarantował układ 
polsko-niemiecki zgodnie 
z postanowieniami Konwencji 
Genewskiej z 15 maja 1922 roku. 
"Halka''na scenie bytomskiej 
została zaprezentowana 
w obsadzie premierowej 
i był to występ prestiżowy 
nie tylko ze względów 
artystycznych. 

eatr mae s y omlu. i..„„„„„ ....... „„„„„ ... „„_,......, 
ośclany występ opery katowickiej 

"°" ""*'' Da. T..._. Wie• '· e! a• 
we w-to-k dD.ta 19-tJo pudllla 18aa w. 

HALKA 

„Halka" na katowickiej scenie 

Dzieje „Hałki" na Śląsku sprzężone z najważniejszymi faktami historycznymi 
i węzłowymi dla losów tej ziemi wypadkami, zi:ialazły nowe poświadczenia po objęciu 
przez Polskę władzy na części odzyskanego Sląska. Gdy w roku I 922 rozpoczyna 
działalność w Katowicach Teatr Polski pod dyrekcją byłego dyrektora opery poznańskiej , 

Tadeusza Wierzbickiego, pierwszą premierą jego sceny operowej była wystawiona 
8 pażdziemika „Hałka". W inauguracyjnym spektaklu wystąpili: H. Skwarecka - partia 
tytułowa, H. Miller - Jontek, C. Rawita - Janusz, W. Strużyt1ska - Zofia, T. Wierzbicki 
- Stolnik. 

Od początku właśnie „Halka" stała się najbardziej oczekiwaną operą przez 
śląską publiczność. Już w pierwszym sezonie doczekała się 34 spektakli - trzykrotnie 
więcej niż „Faust", „Tosca" i ,.Trawiata". I ·z równym powodzeniem utrzymywała 
się w repertuarze przez wszystkie sezony aż do likwidacji zespołu operowego 
w 1931 roku - osiągając łącznie 174 przedstawienia: trzykrotnie więcej niż druga 
w kolejności „Madama Butterfly". Opera Moniuszki spotkała się z najwyższym 

zainteresowaniem nie tylko w mieszczańskich Katowicach. Z tym dziełem teatr 
docierał także do ludowego widza, w tym poza kordon graniczny, w ramach 
praw zagwarantowanych postanowieniami Konwencji Genewskiej z 15 maja 1922 
Uednostronnie nadużywanych przez stronę niemiecką). 

Spośród pozycji prezentowanych przez teatr katowicki na obszarze miast 
przemysłowych zza kordonu i na Opolszczyźnie, szczególnie oczekiwana była 
zawsze „Halka" - wnosząc polskie słowo, muzykę oraz poczucie jedności z polską 
kulturą. Jedna z tych wypraw teatralnych, w coraz bardziej napiętych stosunkach 
polsko-niemieckich na Śląsku , zakot1czyła się masakrą artystów polskich. 
Zespoły niemieckie swobodnie krążyły w tamtym czasie po polskiej części 

Śląska (9 dni teatralnych co miesiąc); polskie natomiast napotykały na coraz 
większe przeszkody, doświadczając wzrastającej agresji i różnorodnych szykan. 
Aż doszło do wydarzenia, które skupiło uwagę opinii międzynarodowej. 

Po długich staraniach 28 kwietnia 1929 roku artyści katowiccy uzyskali zgodę 
na I . przedstawienie „Halki" w Opolu - pierwsze dla polskiego teatm zawodowego w tym 
mieście. Atmosfera zapowiadała co najgorsze: miejscowa prasa nawoływała jawnie do 
aktów przemocy, by nie doszło do spektaklu, który okryje hańbą niemieckie Opole„. 
Nawet nauczyciele nakłaniali uczniów do aktów wrogości wobec polskich artystów. 
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Wydarzenie, które nabrało międzynarodowego rozgłosu - pobicie przez 
hitlerowskie bojówki 28 kwietnia 1929 roku katowickich artystów, 
którzy wystąpili w Opolu ze spektaklem "Halki". 
Na zdjęciu: policja konwojuje polskich artystów do sądu. 
Z jakim skutkiem? ... Skoro ponoszący odpowiedzialność 
za brutalne zajścia oficerowie policji otrzymali wnet awanse. 

na ulicach hitlerowskie bojówki, ale i „rycerskiego" Stahlhelmu. Później próby prowokacji 
podczas spektaklu , wtargnięcie bojówkarzy, którzy rzucili bomby cuchnące 
i łzawiące przy powściągliwej reakcji policji. W tej atmosferze terroru i wrogości - opera 
Moniuszki! ... 

Po spektaklu rozegrały się sceny, których nigdy nie doświadczył żaden zespół 
operowy i żadna opera. Bandy bojówkarzy zaatakowały najpierw wychodzącą z teatru 
publiczność. Ale z nienawistną, bezpardonową furią rzuciły się na wychodzących z teatru 
polskich artystów. Szczególnie brutalne sceny rozegrały się w tunelu dworcowym, gdzie 
kilkudziesięciu polskich artystów stało się ofiarami zbiorowej masakry: bici, kopani, 
strącani ze schodów, tratowani nogami, opluwani, odzierani z ubrań ... Wielu zostało 
poszkodowanych ciężko, pośród nich baletmistrz Stanisław Miszczyk, późniejszy 
kierownik baletu Opery Śląskiej . Spośród ofiar - znane są ich nazwiska - dwie osoby 
pozostały kalekami na cale życie. Opera Moniuszki , która spłynęła krwią, okazała się być 
zapowiedzią tych tragedii, których doświadczył polski naród i skazana na unicestwienie 
polska kultura . Jako pierwsza doświadczyła tego śląska „Halka". I jako pierwsza ożyła na 
powojennej scenie tego samego teatru, którego artyści stali się ofiarą barbarzyńskiej 
napaści germańskich bojówek na polskie słowo, śpiew, muzykę, taniec . 

. Pamięć tamtych krwawych wydarzeń opolskich wpłynęła również na to, że właśnie 
na Sląsku od pierwszych dni wyzwolenia z hitlerowskiej okupacji to jedno było oczywiste: 
jeśli opera to „Halka''.. . znowu na katowickiej scenie! Dzieło wpisane 
w pamięć walk o polskość Śląska w decydującym okresie historii , które towarzyszyło 
ważnym wydarzeniom jako manifestacja uczuć i postaw patriotycznych. Lecz kto teraz 
doprowadził do premiery "Halki" na katowickiej scenie - głównie powojenni rozbitkowie 
i tułacze bez domu . Czy można było nadać wówczas głębszy sens temu dziełu - z tytułem 
opery narodowej ? 

T.K. 
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FAKTY I LEGENDA 
NARODZIN 

OPERY ŚLĄSKIEJ 

Początki Opery Śląskiej były pod każdym względem wyjątkowe, jeśli 
wziąć pod uwagę czas, miejsce i okoliczności. Jest przecież faktem 
niezwykłym, że zanim ukonstytuowała się jako zorganizowana instytucja, 
wcześniej, w zaimprowizowanych warunkach, doszło nie tylko do pierwszej 
premiery, lecz także w miarę już regularnej działalności. 

A czas ku temu był wówczas pod każdym względem niesprzyjający, skoro zamiar 
stworzenia teatru operowego został podjęty w niewiele dni po wyparciu ze Śląska wojsk 
hitlerowskich. Miejsce też nie wydawało się odpowiednie - przecież Katowice nie 
posiadały przed wojną samodzielnego teatru operowego a działająca w obrębie Teatru 
Polskiego scena operowa przestała istnieć w 1932 r. A już okoliczności były wyjątkowo 
niekorzystne jeśli pamiętać jak wyglądała w pierwszych miesiącach 1945 roku Polska 
- najbardziej zniszczony kraj w Europie. Trwa jeszcze wojna, Warszawa w gruzach , 
państwo które się odradza z milionami bezdomnych ludzi, nie ma nawet pewnych granic 
ani jasnej przyszłości , zaś wojskowa administracja sowiecka dokonuje rabunkowego 
wywozu maszyn i urządzeń. 

I oto w takim miejscu i czasie, gdy trzeba uruchamiać szkoły i zakłady pracy, a 
skromnie wydawana żywność jest środkiem płatniczym, grupa entuzjastów podejmuje 
działania w celu stworzenia sceny operowej poprzez rychłe doprowadzenie do realizacji 
premiery, która nie tylko staje się ważnym faktem artystycznym, lecz będzie pierwszym 
spektaklem operowym przygotowanym w Polsce po wojnie. Nic tedy dziwnego, 
że początki Opery Śląskiej obrosły wkrótce legendą, skoro rodząc się od przysłowiowego 
zera, bez własnej siedziby i niezbędnych środków, a nawet formalnych podstaw prawnych, 
nowa scena operowa rozpoczęła działalność prezentując 14 czerwca 1945 r. premierę 
polskiej opery narodowej - „Halkę" Stanisława Moniuszki . 

Od pierwszych dni 

Zanim jednak do tego doszło mają miejsce·wydarzenia, których nie sposób 
zrozumieć poza wzniosłą, w tamtym romantycznym znaczeniu, postawą: mierzenia sił na 
zamiary. Oto już w pierwszych dniach lutego, gdy wyzwolony został Mikołów - lecz potem 
na wiele tygodni front utknie na linii Orzesze - Żory, a w Katowicach słychać pogrzmot 
artyleryjskich ostrzałów, zdarzyło się coś w tych wanmkach niepojętego - przystąpiono 
do organizacji Śląskiego Teatru Muzycznego! Głównym inicjatorem tego zamysłu był 
związany z Katowicami przed wojną baletmistrz i choreograf, Walenty Śliwski , który 
otrzymał z dniem 5 lutego nominację na dyrektora katowickiego teatru, z zadaniem pilnego 
uruchomienia sceny i obiektu. I to nastąpiło niebawem, skoro już 7 lutego odbył się 
pierwszy poranek muzyczny a cztery dni później zorganizowany został "Koncert 
Inauguracyjny" zakończony odśpiewaniem hymnu i Roty. 

Fakty te nabierają właściwej wyrazistości i odpowiedniego znaczenia gdy nałoży 
się je na tło wydarzeń tamtego czasu; przecież nieopodal gmachu katowickiego teatru 
przez wiele dni żarzyły się ruiny kilku kamienic, które spłonęły w ostatnią niedzielę 
28 stycznia i jeszcze długo sączył się swąd spalenizny. W takich warunkach, jakby nie było 
spraw pilniejszych, podjęto energiczną organizację Śląskiego Teatru Muzycznego 
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Adam Didur (I 874-1946) - światowej sławy artysta 
założyciel i pierwszy dyrektor Opery Śląskiej. 

i kompletowanie zespołów. Choć plany były nader ambitne, lecz na razie prezentowano 
typowe składanki, z przewagą repertuaru narodowego i ludowego, bo też po latach 
okupacji głód polskiego słowa, polskiej muzyki i pieśni był powszechny. Zespoły pod tym 
szyldem wyprawiano także na Opolszczyznę - „gdzie tylko pozwalają na to przepisy 
wojskowe", napisał sprawozdawca „Trybuny Robotniczej", co określa stopień nie tylko 
artystycznego ryzyka. 

Ambitne plany Śliwskiego, który był organizatorem sprawnym i zapobiegliwym, 
nie okazały się wykonalne. Gmach teatru przejęła powołana w początkach marca dyrekcja 
Teatru Śląskiego a Karol Adwentowicz i Wilam Horzyca rozpoczęli z miejsca rekrutację 
zespołu by doprowadzić już po miesiącu do premiery „Zemsty" Fredry. Śląski Teatr 
Muzyczny stal się odtąd uciążliwym lokatorem obiektu; także rozpoczęcie przygotowań 
do wystawienia „Halki", o czym 2 marca donosił „Dziennik Zachodni", okazało się 
zapowiedzią przedwczesną. 

Podjęta w tym celu wyprawa dyrekcji do Warszawy tylko zaogniła sytuację 
i spowodowała interwencję władz ministerstwa kultury, które stanowczo wykluczyło 
wystawianie przez Śląski Teatr Muzyczny dziel operowych. Z końcem czerwca - już po 
premierze „Halki" - scena ta zostanie rozwiązana, lecz trzeba docenić jej niemały wkład 
w przygotowanie gruntu pod teatr operowy a także spory dorobek organizacyjny. 
Gdy wreszcie dojdzie do realizacji „Halki'', Adam Didur będzie miał do dyspozycji 
24-osobowy chór Śląskiego Teatru Muzycznego, który zostanie kadrowo wzmocniony, 
a także - choć niezbyt liczny, lecz wcale już sprawny - zespół baletowy tego teatru pod 
kierownictwem baletmistrza Jana Fabiana. 

Być może, iż bez tych wstępnych wysiłków idea wystawienia „Halki" na 
katowickiej scenie nie zyskałoby aż takiego wsparcia jak to się stało niebawem, gdy Śląski 
Teatr Muzyczny został zmuszony do odstąpienia od tego zamiaru; zapewne ponad swe 
możliwości , przede wszystkim artystyczne. Lecz gdyby nawet do tego doszło - to w jakim 
wykonaniu i najakim poziomie? Czy był wtedy na miejscu ktokolwiek, kto miałby wizję 
teatru - opery powszechnej? ... a przy tym tę porywającą moc skupiania wszystkich na 
miarę wzniosłej idei w służbie społecznej kultury i sztuki. W jednym z wcześniejszych 
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Dom przy 
ul. Mielęckiego I O 
w Katowicach. 
To tu w mieszkaniu 
na 4 piętrze 
zamieszkał 

Adam Didur 
z grupą swoich 
utalentowanych 
uczniów. 
Tu urzędował 
"sztab" przyszłej 
Opery Sląskiej 

- Dom-legenda. 

wywiadów udzielonych w marcu krakowskiemu „Dziennikowi Polskiemu" stwierdził 
Adam Didur: Nadeszła chwila, gdv i o operze należy pomy.~leć jako o ważnej dziedzinie 
sztuki narodowej. Trzeba coś szybko zorganizować także i; tego powodu. że lic:na r:esza 
śpiewaków operowych znajduje się c:ęstokroć w warunkach nadzwyczaj trudnych. 
Organizacja opery1 nie może tnvać długo - poszczególni artyści aranżują sw~i byt na 
własną rękę. rozjeżdżają się i tracimy pr:ez to jedyną sposobność :organizowania 
znakomitego zespołu narodowego. 

Rozumiał przez to Didur imprezę objazdową. posiadającą w zespole 
najwybitniejsze siły starsze i młodsze. Z operą zamierzał związać również reprezentacyjnie 
postawiony balet („) aby krzewić kult11rę i zainteresowanie szt11ką p~ wszystkich miastach 
Polski, ale także aby w;jeżdżać na występy zagraniczne. luz w okresie pobytu 
w Katowicach Didur zapowiedział w „Trybunie Robotniczej" z 11 maja, że pragnie 
postawić "Halkę" od razu na najwyższym poziomie: my.W również o tym, aby muzyka stała 
się dostępna dla s:erokich mas pracujących. aby każdy mógł znależć się w teatrze na 
pierwszej powołanej do życia. po latach niewoli. operze. Stwierdził także, że szczególnie tu 
na Śląsku udostępnienie słowa polskiego i muzyki polskiej dla szerokiego ogółu ma 
doniosłe znaczenie kulturalne, lecz powinno sięgać sięjeszcze dalej. na Ziemie Odzyskane, 
dlatego też już dziś projektowane są w.ijazdy zespoi u w dalszy teren, na zachód. 

Jeśli wczytać się w słowa sprzed przyjazdu Didura na Śląsk a także w zdania 
z wywiadu poprzedzającego premierę „Halki", okaże się , że były to wszystko wypowiedzi 
zgodne z deklaracjami. Istotnie „Halkę" pod względem wykonawczym postawił „od razu 
na najwyższym poziomie" (bo czy były wówczas w Polsce piękniejsze młode głosy?). 
Także z miejsca powstająca Opera Śląska ruszyła w teren, aby stać się teatrem 
o najszerszym zasięgu. Didur miał wizję tak funkcjonującego teatru - i rozumiał nową 
funkcję opery w nadchodzących czasach demokratyzacji kultury, choć nie doczekał już 
okresu, gdy dojdzie do doktrynalnego prymatu obowiązującej ideologii i jej terroru: 
wiosna, lato, jesień i zima roku 1945 jeszcze tego nie zapowiadają. 
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Zbigniew Dymek 
- pod jego batutą 
została wystawiona 
premiera "Halki" 
z udziałem Orkiestry 
Związku Zawodowego 
Muzyków - przyszłej 

Filharmonii Sląskiej, 
której był 
pierwszym dyrygentem 
i kierownikiem 
artystycznym. 

W tym czasie gdy rodzi się „Halka", Katowice odpowiednimi możliwościami 
kadrowymi na pewno nie dysponowały, choć był to czas gdy miasto staje się, niestety na 
krótko, Mekką dla powojennych rozbitków, którzy podążają do stolicy Śląska, by tu osiąść, 
zakorzenić się i wnieść swój wkład w organizację życia. Jest tu pośród nich niemało ludzi 
nauki , twórców i artystów o wysokich aspiracjach. Lecz od entuzjazmu i zamiaru 
- do czynu i dzieła, droga daleka. Idea stworzenia teatru o tak złożonej formule 
organizacyjnej jak opera wymagała wielkiej zbiorowej pracy a także przywódcy 
artystycznego o niekwestionowanej charyzmie. W Katowicach ożywa co prawda pamięć 
własnej sceny operowej działającej w latach I 922-1932 w obrębie Teatru Polskiego, 
ale to jedynie cenny wątek tradycji , z której w sensie realnych możliwości nic nie wynika. 
Słowem - smętek wspomnień. 

Przygodnym wojskowym wozem 

A jednak idea ożywa, choć nabierze dopiero sprawczej mocy gdy wyłoni się imię 
i nazwisku Adama Didura - jednego z największych śpiewaków swojej doby, którego 
międzynarodowa kariera n.ie miała i nie ma w polskiej wokalistyce przykładu, choćby tylko 
ten fakt : ćwierć wieku w Metropolitan Opera w Nowym Jorku i około 950 spektakli na tej 
prestizowej scenie. Kandydatura Didura pojawiła się, gdy na miejscu zawiodły 
wcześniejsze starania. W tej sytuacji miało jednak istotne znaczenie, że zamiar utworzenia 
w Katowicach teatru operowego wytrwale wspierał ówczesny wojewoda śłąsko

dąbrowski , generał Aleksander Zawadzki a zapobiegliwą pomoc mógł zapewnić 

- w granicach ówczesnych jakże ograniczonych możliwości - administrator tak skuteczny 
i wytrwały jakim okazał się wicewojewoda Jerzy Ziętek, którego nazwisko pojawia się 
teraz wszędzie gdzie ma coś ważnego powstać. Lecz bez względu na deklarowaną 
życzliwość władz, które dopuszczą się w tym przypadku nawet „samowoli", podejmując 
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Adam Dobosz 
- wybitny tenor 
i uznany reżyser 
Opery Warszawskiej 
przed. wojną. 
W Operze Sląskiej 
- reżyser pierwszej "Halki", 
następnie "Pajaców'', 
"Traviaty", 
"Strasznego dworu" 
i "Cyganerii". 

- jakbyśmy to dziś określili - jawnie woluntarystyczną decyzję , z pominięciem 
jednoznacznego stanowiska ministerstwa kultury - w tej sytuacji musiał pojawić się 
w Katowicach ktoś formatu Adama Didura„. czyli tylko i wyłącznie sam Adam Didur' 

Kim był jako człowiek honoru i co znaczyło dla niego zobowiązanie słowne, 
świadczy zabawne zdarzenie, gdy pewnego razu po przekazaniu Didurowi potrzebnej 
kwoty wojewoda Zawadzki napomknął o rozliczenie. Zaskoczony Didur szczerze, nie bez 
zakłopotania zapytał: - Jak to , czy pan wojewoda nie ma do mnie zaufania? 

Doprowadzenie do premiery „Hałki" w Katowicach - i to w niewykonalnym 
terminie - jeśli przyjąć obecne kryteria - było, stało się wówczas dla Adama Didura, 
właśnie kwestią ambicji i honoru. Liczący już 71 lat artysta, który do 60. roku życia był 
obywatelem świata, z czego 30 łat przypadło na największe sceny, z La Scalą, gdzie 
zadebiutował, mając zaledwie 21 lat, a przede wszystkim MET... Didur, rywal Szalapina 
i wykonawca 54 głównych partii basowych, pomimo podeszłego wieku i wyczerpania, 
zdecyduje się na podjęcie tej wyjątkowo trudnej misji. Po wojennej odysei i powstaniu 
warszawskim, w którym utracił wszystko, dotarł do Krakowa, gdzie zatrzymał się z grupą 
swoich uczniów. Gdy opuszczał Warszawę, na jego oczach płonął Teatr Wielki, którego 
dyrekcji jako dyrektor-nominat z datą 1 września 1939 roku już nie objął. Teraz czeka go 
wyprawa na Śląsk, gdzie ma stworzyć teatr operowy od podstaw, czy - jak to przekaże 
legenda - „z niczego", skoro to on sam był w istocie głównym kapitałem tej 
odpowiedzialnej misji, którą - zawsze ofiarny patriota - uznał za obywatelski obowiązek. 

W decyzji Adama Didura istotną rolę odgrywał fakt, że pod jego artystycznym 
kierownictwem miało dojść właśnie do premiery „Halki" a ta miała na Sląsku swój mocny 
narodowy trop w okresie szczytowych zmagań o polskość. Stało się tak od czasu 
dramatycznej wizyty Opery Warszawskiej, która przybyła latem 1920 roku na Śląsk 
i Zaprezentowała pod batutą Emila Młynarskiego szereg przedstawień „Halki", 
rozpoczynając występy od Bytomia. Doszło wówczas do napaści niemieckich bojówkarzy 
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na warszawskich artystów w Zabrzu i ten dramatyczny incydent, który nabrał dużego 
rozgłosu, został także wpisany w dzieje recepcji „Halki" na Śląsku. Kiedy więc w roku 
1922 rozpoczął w Katowicach swą działalność Teatr Polski, pierwszą pozycję 
zaprezentowaną na jego operowej scenie była oczywiście „Halka". Spektakl ten stał się 
w 1929 roku celem agresji podczas występów Teatru Polskiego w Opolu, kiedy to 
hitlerowscy bojówkarze pobili naszych artystów. Tak więc dzieje i rodowód sceniczny 
„Halki" na Śląsku, mocno osadzone w historii tamtych lat, rzutowały na konteksty jej 
recepcji jako opery narodowej. „Halka" nią tu po prostu była nie tylko z tytułu swego 
miejsca w dziejach opery polskiej. Te emocje odezwały się z całą mocą podczas 
przygotowań towarzyszących Didurowskiej premierze ijej manifestacyjnemu przyjęciu. 

Tamte wydarzenia musiały być Didurowi znane, bo było o nich długo głośno. 
Przecież w sezonach 1926/1927 i 1927 /1928 występował gościnnie na katowickiej scenie 
w spektaklach operowych, poznał wi<(c wówczas Sląsk i Katowice. Teraz gdy dotarli do 
niego emisariusze z Katowic, nakłaniając go aby podjął się organizacji teatru operowego 
i wystawienia „Halki'', a przy tym objął także stanowisko profesora w tutejszym 
Konserwatorium ... czyż mógł powiedzieć: - nie! ... cofnąć si<( przed decyzją ze względu na 
podeszły wiek, zły stan zdrowia i dramatyczne przejścia ostatnich miesięcy? ... Postanowił 
sprawę rozeznać na miejscu, więc - jak zapisał najbliższy wkrótce współpracownik, jego 
uczeń z okupacyjnych lat warszawskich Tadeusz Bursztynowicz, który okaże się 
nadzwyczaj zaradnym administratorem - zdecydował się natychmiast tam wyruszyć. 

Trudności z wyjazdem nie miał żadnych. Cale swoje mienie zabrał w jeden tobołek 
i korzystając z uprzejmości udających się na_ji-ont żołnierzy 11yjechal z nimi do Katowic 
w dniu I 5 kwietnia I 945 r. 

W Katowicach przebywał od niedawna Ludomir Różycki, najświetniejszy polski 
kompozytor tego czasu - również wojenny rozbitek - u którego Didur zatrzymał się 
w jego mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego 14, a który także miał wpływ na ostateczną 
decyzję przyjaciela. Tadeusz Bursztynowicz był świadkiem, jak codziennie po powrocie z 
lekcji w Konsenvatorium układa Didur plany założenia ope1y, bada możliwości, potrzeby, 
oblicza rozproszonych artystów, przeprowadza korespondencje, zbiera materia~v. 

Gdy otrzyma wkrótce obszerne mieszkanie na 4 piętrze gmachu przy ulicy Mielęckiego I O, 
będzie to nie tylko kwatera związanych z nim artystów, którzy dzielą wspólne pokoje 
i posiłki przy jednym stole. Tu naradza się co dnia "sztab" powstającego teatru, odbywają 
się próby i podejmowane są artystyczne decyzje. Słowem - dom - legenda. 

Trzon zespołu solistów stanowią uczniowie Didura, w większości 
z przedwojennych czasów, gdy uczęszczali do jego klasy w lwowskim Konserwatorium: 
Wiktoria Calma, Jadwiga Lachetówna, Lesław Finze - tę znakomitą trójkę zaangażuje 

z datą 1 września 1939 r. do Teatru Wielkiego w Warszawie, którego dyrekcji już nie 
obejmie. W Katowicach przebywa w tym czasie także inny uczeń Didura, świetny tenor 
Franciszek Arno. Tu znalazł przyszłość także Andrzej Hiolski, również lwowiak, który 
w Krakowie przebywał po epizodzie partyzanckim w oddziale AK: bez domu, pracy 
i środków do życia i związał się z Didurem. W mieszkaniu na Mielęckiego znajdzie kąt 
znakomity młody bas rodem z Warszawy, Henryk Paciejewski. Osiada Adam Dobosz, 
jeden z najznakomitszych tenorów lat międzywojennych. I on zwiąże się również 

z katowickim Konserwatorium, przez pewien czas pełniąc funkcję dziekana wydziału 
wokalnego. Wszystkich wymienionych i wielu innych łączy jedno: nie posiadają niczego 
poza pasją artystyczną i talentem; w sensie życiowym wszyscy są powojennymi 
rozbitkami. Co jeden - przybył na Śląsk z symbolicznym „tobołkiem w r<(ku". 

Pod wodzą Didura 

Przygotowania do premiery były niezwykle intensywne a jednocześnie 

nacechowane improwizacją. Próby odbywały się w różnych miejscach: część solistów 
przebywała jeszcze w Krakowie i czuwał nad nimi przyszły reżyser Opery Śląskiej, 
Bolesław Fotygo-Fo łański. Kierowany przez Elżbietę Jefimcową (ongiś solistkę 

Opery w Odessie) chór Śląskiego Teatru Muzycznego, odbywał próby w teatrze oraz 
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Wiktoria Calma - Halka 
i Lesław Finze - Jontek, 
wystąpili w premierowym 
spektaklu "Halki" 
na katowickiej scenie 
14 czerwca 1945 r. 
oraz w następnej 
premierze 
- 4 stycmia 194 7 roku. 

w studium tańca W. Śliwskiego przy ul. Warszawskiej. Oddzielnie pracowała także 
orkiestra Związku Zawodowego Muzyków (w przyszłości w Filharmonii Śląskiej) 
pod dyrekcją Zbigniewa Dymka. Końcowe próby soljstów odbywały się także w drugim 
mieszkaniu katowickim Adama Didura przy ul. Miel<(ckiego I O, gdzie część z nich także 
zamieszkiwała i stołowała się w tym czasie. Dekoracje pod nadzorem Eustachego 
Janickiego zestrojono z tego co się dało wybrać z teatralnych magazynów oraz 
z niszczejącego na wolnym powietrzu składu poniemieckich dekoracji. Kostiumy dobrano 
również z wielu miejsc - chór wykorzystał w części zasoby miejscowe; głównie jednak 
kostiumy skompletowano z magazynów krakowskiej firmy Pilarskich (kontusze, 
żupany, gunie, serdaki ... ). Tańce natomiast przygotował baletmistrz Jan Fabian, 
głównie w oparciu o zespół baletowy Śląskiego Teatm Muzycznego. Tak nastał czerwiec 
i czas końcowych prób. 

Realizacja skomplikowanego dzieła była w tych warunkach możliwa dzięki 
autorytetowi Didura i doświadczonym realizatorom. Reżyseria została powierzona 
Adamowi Doboszowi, świetnemu tenorowi (debiutował we Lwowie w partii Jontka 
w 1909; jego repertuar obejmował ponad 100 partii), od 1914 związanemu z Operą 
Warszawską, sprawdzonemu także w roli reżysera operowego. Natomiast 
kierownictwo muzyczne objął wybitny muzyk Zbigniew Dymek; ongiś asystent Artura 
Toscaniniego w La Scali, później m.in. dyrygent Opery Poznańskiej, profesor 
konserwatorium w Krakowie i Katowicach, współtwórca Filharmonii Śląskiej 
i jej pierwszy dyrygent. Ten skład realizatorów został zestawiony bezbłędnie 

i skutecznie, skoro 12 czerwca „Trybuna Robotnicza" mogła zapowiedzieć powrót na 
polską scen<( po blisko 6 latach okupacji nieśmiertelnego polskiego arcydzieła 

St. Moniuszki. Także „Dziennik Zachodni" w artykule „Przed premierą »Halki«" 
z satysfakcją obwieszczał, że Garstka pionierów z prof Didurem na czele. w cichej 
i mozolnej pracy przygotowała arcydzieło Stanisława Moniuszki. 

55 



W spektaklu premierowym wystąpili: Wiktoria Calma - w partii tytułowej, Olga 
Szamborowska - Zofia; Jontka kreował czołowy polski tenor tych lat - Lesław Finze, 
Janusza - Adam Kopciuszewski , baryton przez wiele lat związany ze sceną operową 
Teatru Polskiego w Katowicach przed wojną (zapowiedziany Andrzej Hiolski 
zachorował), Stolnikiem był Henryk Paciejewski; reżyser Adam Dobosz wystąpił 
w podwójnej roli Szlachcica i Górala, Stefan Dobiasz - jako Dudziarz, natomiast sam 
Adam Didur - w nagłym zastępstwie wystąpił w roli Dziemby ... po raz ostatni na scenie 
(choć wynikną z czasem spory, czy miało to miejsce w pierwszym czy drugim 
przedstawieniu). 

Premiera „Halki" w dniu 14 czerwca 1945 miała rangę wydarzenia historycznego 
i już wówczas byli tego świadomi twórcy spektaklu, jego wykonawcy a także publiczność 
zgromadzona tłumnie w katowickim teatrze. Pisał po latach Józef M. Michałowski: 
Pamiętam, że Teatr im. Wyspiańskiego wypełniony by/ (. . .) aż po najwyższe rzędu 
II balkonu. Siedziałem właśnie w tych najdalszych rzędach I/ balkonu i w półmroku 
z wysiłkiem, hamowałem głębokie wzniszenie. jakie ogarnia/o mnie powracającymi 
falami. Nie bylem wyjątkiem. Wzn1szeni11 poddała się cala widownia. Słysza/em 
dookoła tłumiony szloch, widziałem ukradkiem ścierane Izy spływające 
po policzkach ... 

Już 17 czerwca (nr 112) „Trybuna Robotnicza" piórem prof. Ludomira Różyckiego 
(w podtytule: „Pierwsze przedstawienie operowe w wyzwolonej Polsce") niezwykle 
wysoko oceniała spektakl. Pisał wybitny kompozytor i znawca teatru operowego: 
. . . obsada i wykonanie ope1J1 było dla nas niespodzianką. Któż mógł przypuszczac', 
że w tak krótkim czasie po trzech próbach orkiestrowych uda się zmontować 

tak piękne przedstawienie. Co prawda w rolach głównych wystąpili artyści o wielkich 
talentach .. . 

Najwyżej stawiał kreację Cal my, która rozporządza tą całą potrzebną silą ekspresji 
- silą niemal demoniczną, uplastyczniając swym niezwykłym pięknym glosemjascynującą 
grą, każde słowo libretta do najwyższego stopnia możliwości. Zachwycał się Różycki 
kreacją wokalną Finzego: Jest to wyjątkowo piękny głos, rozlewny. miękki. fascynujący 
szlachetnością brzmienia. Uzna/ także, iż Olga Szamborowska w roli Zofii, Kopciuszewski 
w roli Janusza, Pociejewski w roli Stolnika. wykreowali swoje partie głosowo i scenicznie 
bardzo dobrze ... Oczywiście zwrócił uwagę, iż Adam Dobosz: Jeden z najbardziej 
znanych śpiewaków ope1y warszawskiej, od~piewal obydwie partie: swym zawsze pięknym 
głosem. 

Na specjalną uwagę zasługuje kapelmistrz Dymek - stwierdzał Różycki. Jest to 
pierwszorzędna si/a kapelmistrzowska. Dzięki niemu chóry, orkiestra brzmiały doskonale. 
Popisał się także balet, który wykonaniem mazura. poloneza i tańców góralskich dopełniał 
ca/ości wzbudzając entuzjazm. 

Niespodzianką - zaznaczył Różycki - by/ występ Didura w roli Dz i em by. Obecność 
jego na scenie dodawała animuszu i wenvy ca/emu z es polowi ... Nie ma więc powodu 
dalej wątpić, iż kto inny wystąpił w tej roli w premierowym spektaklu. Różycki 
zamieścił swą recenzję w trzy dni po premierze, z Didurem się przyjażnił (przez pewien 
czas zajmowali wspólne mieszkanie przy ul. Sobieskiego w Katowicach), 
należy uznać, że ostatni występ Didura na scenie miał miejsce w historycznym spektaklu 
śląskiej „Halki". 

Sukces premiery przerodził się w stalą działalność tej pierwszej sceny operowej 
w powojennej Polsce. Jeszcze w czer.vcu, zaprezentowano „Halkę" na katowickiej scenie 
8-krotnie, w lipcu - I O-krotnie. Ale doszło już także do prezentacji gościnnych 
- w Chorzowie, w Będzinie i Dąbrowie Górniczej. W sierpniu 5 spektakli zaprezentowano 
w Krakowie. We wrześniu Opera Śląska - już pod tą nazwą - przedstawiła następną 
premierę „Toscę" ... w znakomitym wykonaniu tak wybornych solistów, jak Wiktoria 
Calma - w partii tytułowej , Andrzej Hiolski - Scarpia i Lesław Finze - Cavaradossi. 
Głosy o jakie dziś trudno - a tu w jednym, ledwie co powstałym teatrze! Gdy jesienią 
Opera Śląska obejmie na stałą siedzibę gmach Teatru Miejskiego w Bytomiu a na Śląsk 
dotrą artyści i pracownicy Opery Lwowskiej (8 wygnańczych wagonów towarowych), 
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Wiktoria Calma 
- Halka, 
w scenie obłędu. 

w ciągu niewielu miesięcy uformuje się teatr operowy dysponujący już zespołami 
niemal w pełnych składach, z własną orkiestrą, rozbudowanym chórem i bogatym 
zapleczem technicznym, w tym kompletem profesjonalnych warsztatów i pracowni 
z pełną obsadą lwowską. Stan za trudnienia osiągnął 200 osób - i już w grudniu można 
mówić o śpiewaczej kolekcji gwiazd ... 

Nowy rok - pełen artystycznych planów i nadziei - rozpocznie się od wielkiej 
żałoby: 7 stycznia 1946 roku zmarl nagle podczas zajęć w katowickim Konser.vatorium 
Adam Didur: zawiodło niestrudzone serce... Zapamiętano ostatnie słowa gdy 
w przeraźliwej ciszy opuszczał klasę: - Śpiewajcie dalej ... Nic przerywajcie ... 

A jest to już czas gdy zaimprowizowany realizacją „Halki" na katowickiej 
scenie 14 czerwca 1945 r. start nowej premiery przeradza się w działalność stalą na miarą 
artystycznego autorytetu jego twórcy oraz wysokich aspiracji, które potwierdziła 

historyczna premiera. 

* * * 

Fakty i daty z tamtych dni układają się w pasmo wydarzeń, które po latach muszą 
budzić podziw i zdumienie: bo jak to było możliwe - i to wówczas, w najtrudniejszych 
wanmkach -do tego jeszcze w tym miejscu, gdzie trzeba było podjąć tak wielki twórczy i 
organizacyjny akt w rekordowo krótkim czasie i dosłownie z nic:ego ... jak to napisał po 
latach Zdzisław Hierowski, świadek i współuczestnik tamtych wydarzeń... Przecieź 
inicjatywę wystawienia na katowickiej scenie „Halki " podjęło gdy trwała jeszcze wojna, 
a do realizacji przystąpił zespół, którego w istocie nie było i teatr, który formalnie jeszcze 
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Pamiątkowe zdjęcie po historycznej ''Halce" na scenie katowickiej . 
W środku - Adam Didur w kostiumie Dziemby. Występ w nagłym 

zastępstwie - ostatni w życiu wielkiego śpiewaka. 

nie istniał: bez siedziby, dyrekcji , administracji, skompletowanych zespołów, pracowni 
i technicznego zaplecza. Nawet bez ustalonej , wiążącej nazwy, ba - także bez pieczęci , 
bo i tej w tamtych warunkach absolutnej improwizacji być nie mogło. Toteż na pierwszym 
oficjalnym dokumencie-projekcie budżetu widnieje jedynie podpis kreatora tego 
niezwykłego przedsięwzięcia - Adama Didura.„ podpis który miał , okazuje się, wagę nie 
tylko prawomocną, ale stanowił gwarancję odpowiedzialnej realizacji tego nadzwyczaj 
śmiałego artystycznego czynu. Ale - też niewiarygodne - sam Adam Didur nie miał w tym 
czasie jeszcze nominacji na stanowisko dyrektora , toteż o wszystkim decydował jego 
osobisty autorytet. A jednak w ów historyczny czwartek 14 czerwca 1945 roku, jak to 
zapowiadano i ustalono, doszło na scenie Teatru Śląskiego do premiery „Halki": 
pierwszego spektaklu operowego w powojennej Polsce. 

I stało się, co mogło nie mieć miejsca: z przedstawienia skomponowanego 
w warunkach niewiarygodnej mobilizacji, narodził się i rozwinął z miejsca prawdziwy 
teatr operowy, stworzony dosłownie z czystej woli twórczego i patriotycznego czynu, do 
tego bez ministerialnego przyzwolenia a nawet wbrew wyrażnym dyspozycjom 
stołecznym, skoro jeszcze w połowie marca I 945 roku stanowisko było jednoznaczne 
i wykluczało możliwość powołania opery w Katowicach. Także po „artystycznym fakcie 
dokonanym", gdy premiera „Halki" odbiła się już w kraju niemałym echem, nie było 
ministerialnej akceptacji na legalizację tego przedsięwzięcia i przekształcenia w stały teatr. 
Jeśli do blokady mimo wszystko wówczas nie doszło, zadecydował klimat czasu 
sprzyjający społecznym i środowiskowym inicjatywom. Jak potem napisał przywołany już 
Zdzisław Hierowski: Był to czas. gdy nie czekano 11a polecenie, dekrety 110111i11acyj11e 
i subwe;icje. ale zabierano się do pracy wszędzie, gdzie tylko było dla niej pole. 
Operę Sląską stworzył włm'nie czyn takiej garstki zapale1iców i entuzjastów sztuki. 
W czynnie tym zespoliły się kunszt, zdo/110.l'ci 01ganizacyjne i wielo!e111ie do.~wiadczenie 
mistrza Adama Didura z zapałem i ofiarnofrią grupy jego młodych uczniów. 

. I tylko godny tego dzieła - pomimo trzykrotnych lokalizacji - Teatr Wielki 
na Sląsku dotąd nie stanął. 

TADEUSZ KIJONKA 
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Z TOBOLKIEM W RĘKU 

Wspomnienie Tadeusza Bursztynowicza 

Z Adamem Didurem spotkałem się po raz pierwszy w Warszawie w roku 1941. 

Zostałem jednym z jego licznych uczniów. Lekcje i rozmowy z nim wspominam zawsze 
jako jedne z najmilszych moich przeżyć. Adam Didur stworzył w tych ciężkich dla 
Polaków warunkach atmosferę prawdziwie artystyczną, s kupił wokół swej osoby licznych 
entuzjastów śpiewu i muzyki, uczył, zachęcał do wytrwania, a w swych częstych 
opowiadaniach o dawnych mistrzach wywoływał obrazy wspaniałej przeszłości 
artystycznej, której tradycje chciałby kontynuować w wolnej od okupanta ojczyźnie. 
Groźba wybuchu powstania i związane z tym niebezpieczeństwa nie zdołały wpłynąć na 
jego decyzję pozostania w Warszawie. Tu bowiem spędził rok 1939. był bezsilnym 
świadkiem pożaru opery, której był dyrektorem, tu pragnął bez względu na wszystko 
doczekać się wyzwolenia ojczyzny, by rozpocząć pracę od podstaw. Nie przeczuwał , 
że wypadki pokierują inaczej jego końcową drogę życia. 

W czasie powstania warszawskiego spotkałem go kilkakrotnie w różnych 

sytuacjach. Raz w czasie gaszenia pożaru domu przy Wareckiej 11. Znalazł się obok mnie 
w wężu ludzkim, usih1jącym przy pomocy bezustannie krążących wiader z wodą zastąpić 
motopompę. Nie pomogły perswazje, wytrwał do końca nic zważając na bezpieczeństwo. 
Innym znów razem pod koniec powstania odszukałem go przy ulicy Koszykowej. 
Na szóstym piętrze kręcił mąkę z owsa na malutkim młynku od kawy i piekł placki. 
„Latające krowy" i bomby nie wyprowadzały go z równowagi, był w dobrym humorze 
pełen niewyczerpanej energii, która nie miała go opuścić aż do śmierci. Jeden z ostatnich 
opuścił Warszawę. 

Przyjaciele pomogli mu ominąć obóz w Pruszkowie, po kilku dniach tułaczki 
znalazł się w Wierzchosłowicach, a następnie w Krakowie. przy ul. Dietla. W Krakowie nie 
zagrzał długo miejsca. Na wiadomość, że w wyzwolonych Katowicach istnieje możliwość 
objęcia katedry profesora w Wyższej Szkole Muzycznej oraz otwierają się warunki 
stworzenia stałej placówki operowej, zdecydował się natychmiast tam wyruszyć. 

Trudności z wyjazdem nie miał żadnych. Całe swoje mienie zabrał w jeden tobołek 
i korzystając z uprzejmośc i udających się na front żołnierzy wyjechał z nimi do Katowic 
w dniu 15 kwietnia 1945 r. Był też żołnierzem - żołnierzem budującej się nowej kultury. 
Wspaniale wyglądał wśród tych podążających za wrogiem chłopców. Ich entuzjazm 
udzielał sięjemu, a jego marsowa. spokojna twarz promieniała radością. 

Czekała go nowa twórcza praca, której też poświęcił się z całym zapałem nic 
oszczędzając swych starczych sił. Myliłby sięjednak ten , kto mierzyłby siły Adama Didura 
wedh1g wieku. Łączył on w sobie energię młodzieńca , jasność umysłu i szybkość decyzji 
wieku dojrzałego z bogatym doświadczeniem starości. Te walory przy jego ujmującym 
sposobie obcowania z łudżmi zjednały mu na nowym terenie wielu przyjaciół i utorowały 
drogę do wytkniętego celu. 

W pierwszym swoim katowickim mieszkaniu przy ul. Sobieskiego 14, które dzielił 
z Ludomirem Różyckim, codziennie po powrocie z lekcji w konserwatorium układa Didur 
plany założenia opery, bada możliwości, potrzeby, oblicza rozproszonych artystów, 
przeprowadza korespondencję , zbiera materiały, by następnie przedstawić je ówczesnemu 
wojewodzic śląsko-dąbrowskiemu, gen. Aleksandrowi Zawadzkiemu. Projekty jego 
spotykają się z jak najżyczliwszym przyjęciem, otrzymuje potrzebne fundusze 
i przystępuje do prac organizacyjnych. 

Uzyskawszy własne mieszkanie przeprowadza się na ul. M iclęckiego I O, 
gdzie znajduje zarazem swoją siedzibę „sztab" powstającej opery. Tu mogą liczyć na 
czasowe schronienie przyjeżdżający artyści. tu odbywają się narady i próby, 
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Tadeusz Bursztynowicz 
był od pierwszych dni 
katowickich niezawodnym 
realizatorem projektów 
Adama Didura. Utalentowany 
tenor, obdarzony wyjątkowymi 
talentami organizacyjnymi 
rzutki młody człowiek, 
poświęcił karierę artystyczną 

dla prac związanych 
z utworzeniem teatru operowego 
- w przyszłości wicedyrektor 
i dyrektor administracyjny 
(do 1950 roku). 

tu niejednokrotnie zasiada przy wspólnych posiłkach 20 osób zespołu, a niekiedy artyści, 
nie uzyskawszy jeszcze mieszkań, sypiają na siennikach i krzesłach. Adam Didur, wódz 
tego małego obozu ogarniętego entuzjazmem twórczej pracy, działa z niespożytą energią. 
Jest wszędzie. Spotkać go można na konferencji u wicewojewody pik. Ziętka, 
gdzie załatwia sprawę samochodów do transportu dekoracji i kostiumów, u naczelnika 
Woj. Wydziału Informacji i Propagandy ppłk. Stahla, gdzie załatwia sprawy organizacyjne 
związane z przygotowaniem premiery. Osobiście wybiera dekoracje w magazynie 
poniemieckim, z których póżniej Adam Dobosz montuje obrazy „Halki", dopilnowuje 
prób orkiestry Państwowej Filharmonii , które prowadzi profesor konserwatorium 
Zbigniew Dymek. Im bliżej premiery, tym więcej jest zdenerwowany i podniecony. 
Zdaje sobie sprawę, że za kilka dni spełnią się jego najgorętsze życzenia, że będzie 
świadkiem pierwszego przedstawienia operowego zmontowanego przez siebie 
w wolnej Polsce. 

Nie przypuszczał jednak, że sam będzie musiał brać w nim czynny udział. W dniu 
14 czerwca 1945 r. zgromadzona w Tea11-ze im. Wyspiai1skiego publiczność ze 
wzruszeniem i entuzjazmem witała pierwsze przedstawienie „Halki", tym goręcej, 
że partię Dziemby śpiewał sam Mistrz Adam Didur, który zastąpił chorego artystę, aby nie 
odwoływać z takim wysiłkiem przygotowanej premiery. Był to nie przewidziany 
i nie zamierzony ostatni występ w życ iu tego światowej sławy artysty-śpiewaka. 

Opera Śląska - ostatnie dzieło pełnego zasług życia Adama Didura - rozpoczęła 
swoje istnienie. Ugruntowaniu jej bytu i zapewnieniu jej rozwoju Adam Didur poświęcił 
całą swoją energię. Doczekał się tego, że opera uzyskała stałą siedzibę w Bytomiu 
i że z imprezy prowizorycznej przekształciła się w stalą placówkę operową. 
Wszystko to stwarzało jak najlepsze persl?ektywy dalszego rozwoju. Pełnego rozkwitu 
swojej opery Adam Didur już nie dożył. Smierć przerwała jego bogate i twórcze życie 
w dniu 7 stycznia 1946 r. Umarł nagle w czasie lekcji w Wyższej Szkole Muzycznej 
w Katowicach - jak żołnierz na posterunku - na posterunku sztuki. 
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W RYTMIE TRADYCJI 
- zawsze co 10 lat 

Po premierze „Halki" na katowickiej scenie 14 czerwca 1945 roku, już w połowie 
września wystawiona została „Tosca", przygotowana w miarę w normalnym trybie. Przed 
tworzoną od podstaw, w części już własną orkiestrą, stanął Jerzy Sillich, wytrawny 
dyrygent przed wojną związany z Operą Warszawską. Również scenografia była 

przygotowana z myślą o jednolitym charakterze przedstawienia, a zaprojektował ją 
znakomity twórca Jan Kosiński. Także ten spektakl doczekał się licznych prezentacji poza 
Katowicami - w tym kilkakrotnie pod rząd w Krakowie . Coraz bardziej istotną kwestią 
stawała się sprawa własnego gmachu teatralnego, szczególnie gdy z końcem sierpnia dotarł 
do Katowic z licznymi zespołami Teatr Polski ze Lwowa pod dyrekcją Bronisława 
Dąbrowskiego, który przejął dyrekcję Teatru Śląskiego. Nie był więc możliwy dalszy 
rozwój samodzielnego teatru operowego w jednym wspólnym gmachu. 

Ważne to dni: w krótkim czasie rozrastają się i stabilizują poszczególne zespoły. 
Nazwisko Didura ma moc magiczną i wystarcza z::i wszystkie rekomendacje. Na Śląsk 
zjeżdżają nie tylko młodzi śpiewacy, muzycy i tancerze - ale także najwybitniejsi 
realizatorzy: dyrygenci, scenografowie i reżyserzy, związani przed wojną z Operą 

Warszawską i Operą Lwowską. Przełomowym momentem okazał się przyjazd licznej 
grupy artystów ze Lwowa, na czele z wybitną mezzosopranistką Franciszką Denis
Słoniewską. Przybyli lwowscy muzycy, tancerze i chórzyści oraz niemal w komplecie 
- świetni rzemieślnicy i technicy teatru, którzy zorganizują od podstaw warsztaty 
i pracownie. Kiedy Adam Didur uzyskał na potrzeby powstałego te~tru operowego 
budynek Teatru Miejskiego w Bytomiu - ten, który służy odtąd Operze Sląskiej - nie był 
już zależny od teatru katowickiego i jego dyrekcji, toteż w krótkim czasie doszło do 
konsolidacji zespołów i stabilizacji organizacyjnej w ówczesnych oczywiśc ie warunkach, 
jakże ograniczonych możliwości organizacyjnych i materialnych. 

W Bytomiu 

Neoklasyczny gmach bytomskiego teatru zbudowany w latach 1898-1901 był 

wyszabrowany i zdewastowany - przez kilka miesięcy kwaterowali w nim żołnierze 
radzieccy. Ale po wykonaniu niezbędnych prac pozwalał na podjęcie stałej działalności we 
własnych murach, które dla wielu były podówczas wszystkim - także wspólnym domem, 
skoro zamieszkiwano w garderobach i w licznych zakamarkach teatru. Adam Didur, 
który znalazł niezawodnego administratora w swoim uczniu, Tadeuszu Bursztynowiczu, 
był w istocie odpowiedzialny nie tylko za stworzenie organizmu artystycznego od podstaw, 
ale i byt ludzi, którzy wraz z rodzinami skupili się wokół niego - najczęściej bezdomni 
tułacze z walizkami w ręku. Stąd starania o uzyskanie dla nich mieszkań oraz żywności, 
która zastępowała pieniądze. Było ciężko - tym bardziej liczyła się sztuka, stwarzająca 
nadzieję normalizacji życia. 

Uroczyste przejęcie budynku, uświetnione spektaklem „Halki", miało miejsce 
29 listopada. Pierwsza nazwa urzędowa oficjalnie powołanej już placówki brzmiała : 

„Opera Katowicka z siedzibą w Bytomiu" ... i taką okrągłą pieczęć z godłem państwowym 
zamówił Adam Didur. Sam zresztą otrzymał oficjalną nominację na dyrektora niewiele 
wcześniej - 7 listopada 1945 roku; w tym czasie, z datą ł 5 października, był już mianowany 
dziekanem Wydziału Wokalnego Konserwatorium w Katowicach. 

Piernrsza premiera we własnym gmachu miała miejsce już 9 grudnia I 945. 
Wieczór wypełniły dwa tytuły: „Rycerskość Wieśniacza" i „Pajace" - przygotowane 
w znakomitych obsadach: dwaj wspaniali tenorzy: Franciszek Arno jako Turridu i Lesław 
Finze - Canio. Dwie świetne sopranistki: Wiktoria Calrna i Jadwiga Lachetówna. Na afiszu 
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Wreszcie u siebie ... Coraz bardziej normalne zajęcia i próby. 
Czym był wówczas własny teatr i życie sztuką! „. Przy fortepianie 
profesor Maria Szłapak - a wokół: Jadwiga Lachetówna, Romuald 
Cyganik, Andrzej Hiolski , Stefan Dobiasz i Olga Szamborowska. 

jest oczyw1sc1e uwielbiany od pierwszego dnia Andrzej Hiolski , jest Adam 
Kopciuszewski, występujący przed wojną na scenie operowej Teatru Polskiego w 
Katowicach, są Adam Dobosz i ceniony bas-baryton Opery Lwowskiej , Romuald Cyganik 
Uednocześnie reżyserzy obu spektakli), jest Irena Kuczyńska, jest Olga Szamborowska 
oraz właśnie co pozyskana Antonina Kawecka w partii Loli, są Adam Paciejewski - Stolnik 
w pienvszej „Halce" i Franciszka Denis-Słoniewska. Ta grupa artystów a także Władysław 
Szeptycki (tenor) oraz Piotr Barski i Stefan Dobiasz, tworzą zespół solistów pionierskich 
miesięcy 1945 roku. 

W nowy rok 1946, mający w życiorysie ledwo 6 miesięcy, teatr operowy - licząc od 
pienvszej premiery - wchodził organizacyjnie i artystycznie uformowany dysponując 
coraz lepszą własną orkiestrą, świetnym chórem pod kierownictwem Zbigniewa 
Lipczyńskiego, wciąż rozrastającym się baletem utworzonym przez Tadeusza Burke, 
znakomitymi zespołami technicznymi a t a kże grupą wybitnych realizatorów o uznanym 
prestiżu i dorobku. Pod nazwą wybitą na pieczęci nowa placówka działać będzie do 
1 września 1949 roku, gdy ze względu na reprezentowany poziom i opinię najlepszej 
polskiej sceny operowej, jako jedna z pienvszych instytucji przejdzie na budżet państwa i 
otrzyma nazwę: Państwowa Opera Śląska. 

Tego jednak Adam Didur nie doczekał , a nawet końca sezonu zaznaczonego 
jeszcze premierami „Traviaty" i „Madamy Butterfly" (6 pozycji premierowych już w 
pienvszym sezonie!). Wielki artysta umiera nagle 7 stycznia 1946 roku, w chwili gdy 
Opera Śląska stawała się zespołem o jakim mówił w cytowanym wywiadzie jej twórca i 
pienvszy dyrektor: zespołem ope1y narodowej. 

Nadszedł wkrótce czas - już po przejęciu dyrekcji przez Stefana Belinę

Skupiewskiego, który wyniesie Operę Śląską na szczytowy poziom - by powrócić do 
„Halki" i przygotować nową premierę . Pierwsza „Halka" powojenna była i skromna 
i wspaniała. Skromna, bo dekoracje i kostiumy zostały zestawione w zaimprowizowanych 
warunkach, za to głosy tej miary, że nie było wówczas w Polsce lepszych. Z tym 
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Jadwiga Lachetówna - Halka i Bogdan Paprocki 
w premierze jubileuszowej z roku 1955. 

spektaklem „Halki", który przeobrażał się niejako w tra.kcie kokjnych prezentacji, 
uzupełniony o nowe nazwiska i dokomponowany scemczmc po objęciu n.a stałe sceny 
bytomskiej, Opera Śląska wyprawiła się do Lodzi, gdzie .dała 14 spek.takh, a następme 
z 16 przedstawieniami do zniszczonej Warszawy - przyjęta tam z w1elk1m uznamem. 
Niedługo, a pienvsza „Halka" osiągnęła 91 prezentacji i w tej sytuacji podjęto uzasadmone 
przygotowania do drugiej realizacji. 

Premiera odbyła się 25 stycznia 1947 roku w setną rocznicę .powstania dwuaktowej 
wileńskiej „Halki". Była to realizacja przygotowana ze scenograficznym rozmach_em 
przez Stanisława Jarockiego: akt pienvszy miał aż trzykrotnie z111ien~m1e dekorac1e. dz1e1e 
się to niemal w mgnieniu oka napisał M. Józef Michałowski , szczegołowo opisując kształt 
kolejnych obrazów. Wybitny scenograf o znaczącym miejscu w dziejach polskiego_teatru, 
dojrzała reżyseria Adama Dobosza, wytrawne kierownictwo .muzyczne j~rzego Sdhcha, 
no i nowa, choć w znacznej części ta sama obsada. Jest Wiktoria Clama, ktora wzmosła się 
na szczvt wlasnvch możliwości, Andrzej Hiolski w partii Janusza ( W~paniale .~piewal, 
dał piękną i wyr~zistą sylwetkę), jest nowy nabytek, znakomity bas Antoni Majak w partii 
Stolnika, jest Lesław Finze, który jako Jon tek zachwyci ponowme Warszawę 1 mebawem 
Ostrawę. Zofią była znów Olga Szamborowska, Dziembą - przybyły ze Lwowa Romuald 
Cyganik, zaś w partii Górala zadebiutował Bogdan Paprocki, który wkrótce okaże się 
objawieniem polskiej wokalistyki. 

W tym cieszącym się wielkim powodzeniem spektaklu, który osiągnął 175 
prezentacji, a obejrzało go ponad 156 tys. widzów, wiele jeszcze świetnych P?jawiło się 
głosów: w partii tytułowej m.in.: Zofia Czepielówna i Maria Fołtyn,_ _Zofii - Natalia 
Stokowacka i Antonina Kawecka, Janusza - Jerzy Sergiusz Adamczewski 1 Jerzy Kulesza, 
Stolnika - Edward Pawlak i Stefan Dobiasz a Jontka - dwa znakomite tenory bohaterskie: 
Franciszek Arno i Wacław Domaniecki. 
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Co dziesięć - „Halka" 

"Halka" - rok 1955, premiera z okazji X-lecia Opery Śląskiej. 
Na zdjęciu: Olga Szamborowska - Zofia, Jan Łukowski - Stolnik 

i Andrzej Hiolski - Janusz. 

Kiedy zbliżał sięjubileusz X-lecia Opery Śląskiej w próby weszła znowu „Halka". 
Ta trzecia już z kolei realizacja, dla której wzorcem stała się historyczna inscenizacja Leona 
Schillera (z silnym wyakcentowaniem konfliktu klasowego pomiędzy dworem i ludem 
oraz krzywdy społecznej, której symbolem w takiej inscenizacji stała się tytułowa 

bohaterka opery Moniuszki) była dziełem Antoniego Majaka - inscenizacja i r~żyseria 
(sam wystąpił również w partii Stolnika), długoletniego scenografa Opery Sląskiej 

Tadeusza Gryglewskiego oraz Zygmunta Szczepańskiego, który objął kierownictwo 
muzyczne premiery. A w obsadzie: Jadwiga Lachetówna w partii tytułowej, Bogdan 
Paprocki, którego każde ukazanie się na scenie w kostiumie lont.ka nosiło powiew wielkiej 
ope1y budząc w słuchaczach nieczęsto doznawane wzruszenia, Andrzej Hiolski - łączący 

w kreacji Janusza wspania~y głos z naj11yższą muzykalnością. Olga Szamborowska - Zofia, 
Stefan Dobiasz- Dziemba i Piotr Barski - Dudziarz, uzupełniali obsadę. 

Spektakl uznano jednak wówczas za niekonsekwentny w zarysowaniu głównej 
tezy ideowej inscenizacji, choć sam Antoni Majak jako Stolnik był w każdym detalu 
aktorskim i w każdejFazie muzycznej wzorem do 11c1c\:ladowa11ia. Inna rzecz, iż niektórzy 
recenzenci oglądali tę premierę przez pryzmat walki klas , zatracając poczucie umiani 
a przypisując Moniuszce intencje, których ponad sto lat wcześniej w tym stopniu mieć nie 
mógł. Ta realizacja osiągnęła 165 przedstawień, które obejrzało ponad 126 tys. widzów, 
kiedy więc zbliżał się jubileusz XX-lecia Opery Śląskiej - nie tylko tradycja nakazywała 
powrócić do zbyt już w tym kształcie wyeksploatowanej „Halki". 

Czwarta inscenizacja w 1965 roku (premiera: 16 czerwca) została przygotowana 
przez Napoleona Siessa - kierownictwo muzyczne, Sławomira Żerdzickiego - inscenizacja 
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"Halka" z roku 1965 - premiera z okazji 
XX-lecia Opery Śląskiej.W roli tytułowej 
- Stanisława Marciniak i Zbigniew Platt - Jontek. 

i reżyseria, Tadeusza Gryglewskiego - scenografia i Zbigniewa Koryckiego -_choreografia. 
W recenzjach - ale czy słusznie? - pojawiły się zarzuty pod adresem rezysera,. ze 1_11e 
wydobył tego, co w teatrze nazywamy charakterem postaci; kwes110nowano mektorc 
rozwiązania scenograficzne, natomiast wysoko oceniono muzyczną stronę widowiska oraz 
dwie wybijające się kreacje solistyczne: Jonika - w wykonaniu Zbigniewa Platta a przede 
wszystkim Halkę Stanisławy Marciniak - jest to być może najlepsza obecnie Halka 
w skali krajowej napisał Tadeusz Kaczyński. W partii Janusza wystąpił Kazimierz Wolan, 
Stolnika - Jan Łukowski, Dziemby - Stefan Dobiasz a z lirycznym wyrazem 
interpretowanej Zofii - Helena Łazarska. 

I znów to samo co trzykrotnie wcześniej - wyeksploatowany spektakl, łącznie 153 
przedstawienia w ciągu lat dziesięciu i potrzeba nowej r~alizacji. zgodnie już z tradycją 
- z okazji kolejnego jubileuszu, tym razem 30-lecia Opery Sląskiej. 

Przedstawienie, które wprowadzono na scenę 14 czerwca 1975 roku było dziełem 
Napoleona Siessa - kierownictwo muzyczne, Marii Fołtyn - inscenizacja i reżyseria oraz 
Adama Kiliana - scenografia. Spektakl został przyjęty z jednoznacznym uznaniem 
a Wojciech Dzieduszycki napisał, że .. Halka·· byromska nabrała 11m1•ych wymiarów 
dramatycznych, z ckliwej opery zamie11ila się 1v krwisty dramat. Pamiętne kreacje stworzyli 
znów odtwórcy partii Halki i iontka: Ewa Karaśkiewicz, dzięki której nieszczę.\:liwa milofr 
wiejskiej dziewczyny nabrała cech prawdziwego. wielkiego dramatu oraz Bolesław Pawlus 
bez wątpienia najlepszy polski tenor dramatyczny( ... ). W tej chwili 1w pewno najlepszy 
Jontek. W pozostałych partiach wystąpili: Kazimierz Wolan - Janusz, Krystyna Neumann 
- Zofia, Eugeniusz Kuszyk - Stolnik i Sławomir Książek - Dziemba, oceniani z uznaniem, 
szczególnie E. Kuszyk. I ten spektakl osiągnął wysoką liczbę prezentacji - łącznie 158, 
które obejrzało ponad 112 tys. widzów. 
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Premiera "Halki" w roku 1975 z okazji XXX-lecia Opery Śląskiej. 
Na zdjęciu: Kazimierz Wolan - Janusz, Ewa Karaśkiewicz - Halka 

i Bolesław Pawlus - Jontek. 

Na drugiej półkuli 

Gdy fetowano kolejną jubileuszową „Halkę", której premiera odbyła się na 
bytomskiej scenie 14 czerwca 1985 roku - nikt nie przypuszczał, że spektakl ten zrobi aż 
tak wielką karierę, wielokrotnie prezentowany poza granicami kraju - w tym dwukrotnie 
w USA i Kanadzie. 

Reżyserię dzieła ponownie powierzono Marii Fołtyn, która przedstawiła 

całkowicie nowe ujęcie tej opery. Nie była to tym razem „Halka" barwna jak paleta 
scenograficzna Adama Kiliana ... - Żyjemy w innym czasie i w innej Polsce. i'vlamy inne 
udręki i inne problemy - wyznała Maria Fołtyn w programowym wywiadzie. 

Istotnie: był to spektakl zdecydowanie inny, z udziałem nowego zespołu solistów, 
zrealizowany w całkowicie odmiennej scenografii Wiesława Langego - tylko kierownik 
muzyczny był ten sam - po raz trzeci z rzędu Napoleon Siess. 

W spektaklu premierowym wystąpili: Krystyna Kujawińska w partii tytułowej, 
Józef Hornik jako Jontek, Jerzy Mechliński - Janusz, Renata Rentowska - Zofia, 
Tadeusz Leśniczak - Stolnik, Ryszard Wojtaszewski - Dziemba i Feliks Widera - Góral. 
Choreografię opracował współinscenizator spektaklu - Henryk Konwiński. 

Recenzenci byli zgodni: najwyższy poziom prezentowała strona muzyczna. Pisał 
w „Życiu Literackim" Wojciech Dzieduszycki - szczególnie akcentując rolę Napoleona 
Siessa: „Halka" pod jego batutą posiada siłę i dynamikę, ale pozostaje przy tym 
romantyczną opowidcią muzyczną, w której dramat splata się ze szlachetnym 
sentvmenlem. Orkiestra pod ręką Napoleona Siessa jest nie (vlko instrnmentem 
akompaniującym, tworzy nastrój, buduje klimat akcji, nie zagluszając - nawet w partiach 
granych forte - solistów. którvch nieskazitelna dykcja, nie przytłumiona dźwiękami 
instrumentów. pozwala na dokładne śledzenie tekstu. Z solistów szczególne uznanie zyskał 
Józef Hornik. Ten sam recenzent pisał: ... Homik .śpiewa partię Jon tka z takim żarem. z taką 
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Scena z jubileuszowej 
"Halki" z w 1985 roku: 
Gabriela Kściuczyk 
- w partii tytułowej 
i Józef Hornik - Jontek. 

niefałszowaną namięlnosuą, że jest prawdziwy i przekonywający w najbardziej 
dr;malycznych momentach. (Bisował "Szumiąjodły"). 

Równie mocnymi atutami okazały się kreacje Krystyny Kujawińskiej, Jerzego 
Mechlińskiego (to bardzo dobry, muzykalny i wrażliwy głosowo :§piewak) i Renaty 
Rentowskiej (piękny głos i równie piękna apa1ycja). Opinie podobne wyrażali inni, 
w tym Marian Wallek-Walewski, pisząc o„. pelnym sukcesie Napoleona Siessa przy 
pulpicie dy1ygenckim, K1ysty11y Świdrowej w przygotowaniu chóru. He111yka 
Komvi1iskiego w lwicach, szczególnie góralskich, a także o przepięknym .~piewie Józefa 
Homika w roli Jonika i rzetelnym wysiłku artystycznym Krystyny Kujawi1iskiej. 

Minie rok i właśnie „Halka" bytomska wyruszy za ocean, zaś Opera Śląska okaże 
się być pierwszym polskim teatrem operowym, który dostąpi zaszczytu występów na 
kontynencie amerykańskim. Tę odległą, ryzykowną i kosztowną wyprawę zorganizował 
Jan Wojewódka, znany i zasłużony polski impresario (rodem spod Lwowa). Obchodzący 
40-lecie działalności impresaryjnej przedsit;biorczy a oddany polskiej kulturze menedżer 
(także dyrygent), pod którego batutą przed trzydziestu laty utworzona przez Ludwika 
Kowalskiego polska trupa operowa „Polonia Opera Co" dała amerykańską premierę 
„Halki" (z udziałem Marii Fołtyn i Bogdana Paprockiego) postanowił sprawić sobie 
,jubileuszowy prezent" w postaci zespołu operowego sprowadzonego z Polski. Ro~glądał 
się po spektaklach krajowych aż za namową Józefa Hornika przyjechał na Sląsk.„ 
I wybrał „Halkę" bytomską: zrealizowaną z rozmachem, choć w teatrze niedużym, 
za to szeroko znanym i zaprawionym w objeździe. W tym jednak kształcie 
scenograficznym nie odpowiadał warunkom transportu lotniczego. Pozyskany przez 
Marię Fołtyn do współpracy Józef Napiórkowski stworzył projekty nowych dekoracji -
bardzo malarskich, pozbawionych sztywnych konstrukcji (siatka i płótno), które można 
było zwijać i rozpinać niezależnie od szerokości i wysokości sceny. 1 to rozwiązanie 
okazało się wyjątkowo udane. 
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Pierwsze tournee w dniach 7-28 października 1986 roku prowadziło z Toronto do 
Chicago (na trasie: Buffalo, Cleveland, Milwaukee). „Halkę" prezentowano w wielkich 
salach i na ogromnych scenach - m.in. w The Queen Elizabeth Theatre w Toronto oraz 
w prestiżowym Auditorium Theater w Chicago, gdzie - jak pisał Tomasz Raczek 
w „Przeglądzie Tygodniowym" widownia wypełniła się odświętnie ubraną 

publicznofrią a po słynnym mazurze podniosła się taka owacja, że trzeba było przerwać 
przedstawienie i powtarzać całą scenę. 

Było to pierwsze amerykańskie tournee wielkim sukcesem zespołu i jego szefa, 
Napoleona Siessa, który prowadził pod rząd wszystkie 1 O spektakli śląskiej „Halki". 
Występy te zostały wysoko ocenione przez Ministra Kultury i Sztuki prof. Aleksandra 
Krawczuka, który przyjął grupę realizatorów i artystów na czele z Napoleonem Siessem, 
by przekazać gratulacyjny list. Uznając wysoką rangę tego pierwszego wyjazdu za ocean 
polskiego zawodowego zespołu operowego, którego występy przyjęte zosta(v z dużym 
entuzjazmem przez Polonię kanadyjską, anie1J1kmiską i >połecze1lstwo amer)'kmlskie, 
a także autentyczny sukces na w11sokim poziomie profesjonalnym„„ któ1y spełniał wielką 
misję kulturalną, minister gratulował tego prestiżowego wyjazdu szefowi Opery Śląskiej, 
wyrażając gorące podziękowania. 

Operze Śląskiej przyznany został także Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych 
za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury polskiej w świecie. Tych.chwil tryumfu nie 
doczekał jednak główny bohater artystycznej wyprawy z dziełem Moniuszki na kontynent 
amerykański. Dyrektor Napoleon Siess zmarł nagle 26 listopada po zasłabnięciu 

podczas próby „Halki". 

Miarą tamtego sukcesu było ponowne zaproszenie Opery Śląskiej na drugie 
tournee amerykańskie, znów z tą samą „Halką", pod patronatem Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, przy współudziale PAGART-u. Tym razem trasa - w dniach 12.-23 października 

1988 roku - wiodła z Montrealu do Nowego Jorku a w programie tournee, obok 
prezentacji 8 spektakli „Halki", znalazł się także pamiętny koncert zespołów i artystów 
Opery Śląskiej w katedrze św. Patryka, zorganizowany pod honorowym patronatem 
Arcybiskupa Nowego Jorku, kardynała Johna O'Connora; program skomponował Jan 
Mi lun, przewodniczący Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Bostonie. 

Wypełniona do ostatniego miejsca potężna katedra, tlagi Polski i USA nad 
centralnym wejściem, nastrój powagi wielkiego wydarzenia oraz akcenty związane 
z narodową kulturą- od Bogurodzicy„. 

Muzyka Moniuszki stanowiła główną część koncertu a już blok zaprezentowany 
przez zespoły Opery Śląskiej - brawurowo wykonana uwertura z „Halki" pod dyr. 
Antoniego Wicherka, fragmenty chóralne z tej ope1y poprowadzone przez Tadeusza 
Serafina, udział orkiestry i chóru w prezentacji „I Litanii Ostrobramskiej" Moniuszki przy 
współudziale chórów polonijnych z Buffalo - ten blok stanowił najsilniejszą część 
programu transmitowanego przez liczne stacje telewizyjne na cały świat. 

Tamta „Halka", zwana potem ,,amerykańską" (przez pewien czas w repertuarze 
funkcjonowała w dwóch scenograficznych oprawach) doczekała się w sumie 170 spektakli 
na scenach krajowych oklaskiwana przez ponad 90 tysięcy widzów. Jej miejsce zajmie 
nowa inscenizacja - siódma z rzędu, zrealizowana z okazji półwiecza Opery Śląskiej. 
Tę „Halkę" czekajużdroga w następne tysiąclecie. 

Pod złotą "50" 

Spośród wcześniejszych realizacji jubileuszowych największy rozgłos zyskała 
premiera "Halki" z roku 1995, która miała również wyjątkowo atrakcyjne ramy 
wynikające z okoliczności rocznicowych - fetowano pół wieku Opery Śląskiej, jej 
narodzin, dokonai1 i zasług. Toteż dwie historyczne daty nałożyły się na siebie -
jubileuszowa premiera odbyła się dokładnie 14 czerwca, by nie uchybić tradycji. Miało 
wielkie znaczenie dla splendoru premiery, że honorowy patronat nad nią objął premier 
RP Józef Oleksy, który nie tylko uczestniczył w uroczystościach, ale po spektaklu pojawił 
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się na scenie by wygłosić zaimprowizowane, dowcipne przemówienie i uhonorować 
szczególnie zasłużonych artystów z generacji założycieli Opery Śląskiej i jej początków. 
W pełni klimat tych dni i wydarzeń wyrażały słowa Sławomira Pietrasa, który użył 
określenia: wielki jubileusz, bo nie tylko potwierdzał to nadzwyczaj bogaty kalendarz 
imprez towarzyszących , ale i godny zaznaczenia fakt, że w uroczystościach tych wzięli 
aktywny udział artyści, którzy uczestniczyli w powstaniu Opery Śląskiej i zdobywczym 
okresie, gdy w krótkim czasie zyskała najwyższy prestiż. 

Po pięćdziesięciu latach 
znów w roli 
uwodzicielskiego Janusza. 
Kreacja Andrzeja Hiolskiego 
stała się nie tylko 
artystycznym 
wydarzeniem. 
Jako Zofia - Barbara Bałda 

Wyjątkowe zainteresowanie tym jubileuszem prasy, radia i telewizji było 

wynikiem nie tylko podniosłego bez wątpienia wydarzenia, że świętowano złotą "50". 
tej zasłużonej sceny, ale także okoliczności, które złożyły się na scenariusz tych obchodów. 
Oto wreszcie mogła skorzystać z zaproszenia pierwsza Halka - Wiktoria Calma, która 
przyleciała z Rzymu: promienna, w świetnej formie, przeżywająca każde spotkanie po 
latach a już szczególnie przy grobie swego mistrza Adama Didura, gdzie po zapaleniu 
znicza długi czas trwała w milczeniu. Nader trafny tytuł pojawił się z tej okazji w jednej 
z gazet: Halki ::latu.Ją do gniazda„. Bo przybyła również druga Halka - Jadwiga 
Lachetówna. Była oczywiście obecna katowiczanka - rodem ze Lwowa, pierwsza 
Zofia - Olga Szamborowska; tylko ważne przyczyny życiowe uniemożliwiły przyjazd 
Lesławowi Finzemu, pierwszemu Jontkowi, który przysłał list gratulacyjny. 
Zjawiła się także Antonina Kawecka, wielka śpiewaczka, która jesienią 1945 roku znalazła 
miejsce w Didurowskim zespole gwiazd. Byli obecni szczególnie zasłużeni artyści -
Natalia Stokowacka i Bogdan Paprocki„. no i Andrzej Hiolski! „. 

Tego dnia - 14 czerwca 1995 roku - doszło bowiem do wyjątkowego wydarzenia 
w dziejach polskiej opery: w roli Janusza w premierowym spektaklu wystąpił 
po - 50 latach! „. Andrzej H iolski, obecny na historycznym afiszu sprzed pół wieku. 
Wystąpił?„. Znów podbił publiczność nie tylko wybitna kreacją wokalną, ale młodzieńczą 
werwą i sylwetką. 73-lctni artysta okazał się "uwodzicielem scenicznym" godnym własnej 
legendy, zaś jego wejściu na scenę towarzyszyły tak gromkie brawa, że scena na dh1ższy 
czas zastygła jak zatrzymany w ruchu kadr pysznego poloneza. O kreacji Andrzeja 
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Premier Józef Oleksy składa wyrazy hołdu jubilatom" w imieniu Rządu 
Rzeczypospolitej".W rzędzie pierwszym - od lewej: Antonina Kawecka, 

Bogdan Paprocki, Wiktoria Calma, Jadwiga Lachetówna, 
Olga Szamborowska, Natalia StokoWacka i Andrzej Hiolski. 

W koncercie jubileuszowym wystąpili - na zdjęciu od lewej: 
Katarzyna Suska, Irena Głowaty,Ewa Karaśkiewicz, Roma Owsińska, 

Antonina Kawecka, Henryk Grychnik , Romuald Tesarowicz, 
Rornan Mackiewicz, Andrzej Hiolski, Jerzy Mechliński. 

Za chwilę Tadeusz Serafin poderwie wszystkich do: Libiamo. libiamo! ... 
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W spektaklu jubileuszowym w roli tytułowej 

- Barbara Krzekotowska i Janusz Wenz - Jontek 

Hiolskiego w takim pisano tonie: .. .pokonał swój czas i.fantastycznie zbudował postać 
młodego panicza. Przepięknym śpiewem i absolutnym poczuciem nie tylko ~'piewaczego 
miejsca w całym nieszczęściu, bo i z świadomością dramatyzmu samego Janusza. 
Już palrząc na dłonie artysty miało się poczucie. ie prze: cały czas Andrzej Hiolski nie tylko 
obecny jest na scenie, ale po prostu nieprzerwanie tkwi w dramacie. ( ... )Mimo upływu lat 
Hiolski nie ma następców tak bezbłędnie czujących s~vl i dzieła Moniuszki. 

Przedstawienie jubileuszowe było właśnie - z ducha Moniuszki. Z takich przesłanek 
też wyszedł Sławomir Żerdzicki (scenografię opracował jego syn Piotr Żerdzicki), 
który nie chciał niczego ulepszać w libretcie Wolskiego. nie szukał nowoczesnych 
rozwiąza1i, widzów za.~ starał się usatysfakcjonować atrakcyjnym widowiskiem (napisał 
M. Marczyński w "Rzeczpospolitej". Dobrze brzmiały chóry. a trzy pięknie tańczone sceny 
baletowe w ciekawej choreografii Janiny Niesobskiej przyjęto burzliwymi oklaskami. 
Fragmenty tańców góralskich bisowano. W "Ruchu Muzycznym" najwyższe noty 
otrzymała natomiast Orkiestra prowadzona przez dyrektora Serafina. „ Można by jeszcze 
długo cytować recenzentów, lecz tego dnia najważniejsza była wielokrotna eksplozja 
owacji po jubileuszowej premierze, przy raz po raz podnoszonej kurtynie - no i huczne, 
spontaniczne "Sto lat''. .. 

W tym historycznym spektaklu w pozostałych rolach - obok Andrzeja Hiolskiego, 
najważniejszej postaci wieczorn, wystąpili: w tytułowej - Barbara Krzekotowska 
(druga kreacja wieczoru : umiała połączyć li1yzm i prostotę z siłą dramatyczną - pisał 
wymieniony już recenzent "Rzeczpospolitej"), Stolnikiem był Bogdan Kurowski 
(duże wrażenie), Jontkiem - Janusz Wenz (w świetnej formie). Zofią - Barbara Bałda 
(pełna wdzięku) , Dziembą - Tadeusz Leśniczak (bardzo sugestywny), szlachcicami 
- Piotr Rachocki i Feliks Widera, Góralem - Juliusz Ursyn-Niemcewicz„ .. Wszyscy 
skoncentrowani w najwyższym stopniu, bo też na widowni było gęsto nie tylko od 
krytyków i recenzentów z całej Polski, ale zasiedli z "jubileuszowym sercem" 
goście najważniejsi: ci, którzy przed pół wiekiem na katowickiej scenie rozpoczęli historię 
Opery Śląskiej oraz sławni i najwięksi z późniejszych lat. Słowem - wielki jubileusz, 
rozpisany na pięć kolejnych dni . 

Ta "Halka" - siódl)la z rzędu, wprowadzona na bytomska scenę pod złotą "50", 
przekroczyła granice 2000 roku, by - zgodnie z tradycją - rozstać się ze sceną gdy 
Opera dojdzie do daty następnego jubileuszu.jak zawsze -co 1 O lat! 

T.K. 
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