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AFISZ PIERWSZEGO PRZEDSTAWIENIA "HALKI" 
NA SCENIE TEATRU IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH 

Tym spektaklem pod kierownictwem artystycznym ADAMA 
DIDURA rozpoczęła działalność przyszła Opera Śląska . 
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PREMIERY DZIEŁ 
STANISŁAWA 
MONIUSZKI 

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

STRASZNY DWÓR - l 5.VI.1946 

HALKA - 25.I.1947 
w 100. rocznicę powstania "Halki" wileńskiej 

VERBUM NOBILE - 18.XJI.1948 

STRASZNY DWÓR - 18.1.1952 

HRABINA - 3 l.XIl.1953 

FUS - 27.III.1954 

NA KWATERUNKU - 19.IV.1954 

HALKA - 18.Vl.1955 
w 1 O. rocznicę powstania Opery Śląskiej 

WIDMA - 28.111.1956 

PARIA - 13.11.1960 

HRABINA - 8.VH.1960 

STRASZNY DWÓR - 24.IX.1962 

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

VERBUM NOBILE - 3.Vl.1972 

HALKA - 14.Vl.1975 
w 30. rocznicę powstania Opery Śląskiej 

STRASZNY DWÓR - 26.V. 1979 
' 

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

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

HALKA - 14.Vl.1995 . 
w 50. rocznicę powstania Opery Sląskiej 

4 



MELODRAMAT 
I ... 
ARCYDZIEŁO 
NARODOWE 
Rozmowa Tadeusza Kijon.ki 
ze Sławomirem Żerdzicklln 

- Ja.ko inscenizator i retyser „Hal.ki" Sławomir żerdzicki 
pojawił się po raz pierwszy na aft.szu premierowym Opery 
Sląskiej w roku 1965, realizując spektakl z okazji jubileuszu 
20-lecia tej sceny. I po latach 30. ponownie „. znów ja.ko 
współtwórca jubileuszowego przedstawienia. Przez ten czas 
uzbierało się niemało inscenizacji dzieł Moniuszki - i to nie 
tylko realizowanych w kraju. 
- Z Operą Śląską rozstawałem się mając jako reżyser 
w dorobku trzy jego opery: "Parię", "Straszny dwór" i „Halkę". 
Wszystkie kolejne inscenizacje tych dzieł różniły się oczywiście 
między sobą. Co scena to inny teatr i zespół, a i moje 
rozwiązania podlegały modyfikacjom. Jednak kanonem były 
realizacje bytomskie tworzone w teatrze, którego byłem solistą 
i gdzie jako reżyser formowałem swoje widzenie opery mogąc 
liczyć na harmonijną współpracę i koleżeńską życzliwość. 

"Halkę" reżyserowałem następnie na scenach Poznania, 
Wrocławia i Bydgoszczy . „Straszny dwór" w Poznaniu, Łodzi, 
Bydgoszczy, Krakowie a także w RFN (była to pierwsza realizac
ja tego dzieła w tym kraju) oraz w Holandii, Bułgarii i Turcji. 
„Parię" reżyserowałem w Ostrawie. Dwukrotnie realizowałem 
„Hrabinę" - we Wrocławiu i ostatnio w Poznaniu z okazji 
jubileuszu 70-lecia tej znakomitej sceny. Mam w dorobku 
także spektakle „Flisa" - w Gdańsku i Bydgoszczy oraz 
„Verbum nobile" w Bydgoszczy. 

Z tego pobieżnego wyliczenia wynika, że z moim nazwiskiem 
jest związanych ponad dwadzieścia pr emier oper Moniuszki! 
- W Bytomiu było w tym czasie dwóch Sławomirów żer
dzickich. Był przede wszystkim żerdzicki świetny śpiewak, 
obdarzony niebywałym zmysłem sceny, którego skala wyrazu 
ogarniała role arcyk.omediowe, jak Fra Dtavolo oraz tak dra
matyczne jak. Don J~ i Otello. Pojawił się p6tntcj takt.e żerdz
tcki - retyser, kłlkakrotnie rcalizujący opery Moniuszki -
,.Parię"w roku 1960. A więc jut 35 lat trwa praca nad insc-
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SłAWOMIR 
ŻERDZICKI 
inscenizacja 
i reżyseria 

Po studiach wokalnych pod 
kierun kiem prof. Kazimie z" 
Czarne k iego w Poznański j 
PWSM - s olis ta Ope ry 
Wro I , w ki ej,. as lępn i e 

\V Operze · ląskiej . zaanga
żowany w 1952 prnez Stefana 
B ' lin ę - Sk u pi ews k ieg o . 

C zo łowy tenor. od 1959 
równ i eż reży e r , związany 

7 

z byto m ką s r eną przez 
14 sezonów. 

W Op rze Ślą kiej kreował 
m .in . pa r lie Alfr d· 
w „Traviacie". Ta mina 
w „ zarodz iejskim Il ecie", 
Almavi\'ę w „Cyruliku sewll-

kim". Fra Diavola(tyt ułowa) . 

Bolesława Śmiałep;o(ty1.ulowa). 
Don Carlo a ( tylułowa ). 

Starego króla („Hagilh"). Don 
Josego („Carmen"), Jo n tka 
(. Halka"). Do n J eroma 
(„Zaręczyny w klasztorze") . 
Otella (tytułowa) . Jako reżyser 
deb i utował spek taklem 
„Traviaty" (1959). Na t pne 
pr mi ry w j go realizacji: 
.Paria" (Mon iuszko) .• Le 
donne curiose" (Wolr-Ferrari). 
.Straszn dw · r". „Cy r ulik 
sewil ski". „Don J u an" 
(Mozart ) . • Otell o" (Ve rd i) . 
„Halka". „Carmen" - ostatn ia 
pozycja przed przej · iem do 
Poznania [1966) . 

Na cenie Opery Poz
nańskiej (etatowy · p iewak 
i r żyscr do 1978. następnie 
slala współprac-a ) szczególny 
roą1;lo zy k ly jeg in ' e
n fza j „Chowań zczyz ny" 
(Mu org ki). „Opera żebraC'z " 
(B rilten) I .Ote llo". Prz z 
wszy tkie l lata jako reży er 

półpracowal z większością 

polskic h scen operowyc h . 
często takż realizując spek
takl za ran ie ' (m .i n . 
w Belgii. Fran jl. RF i NRD. 
w Tu rcji. w Wio ze h. 
Holan d ii i kraj ach był go 
Związku Radzieckiego 

Dorobek reżyser s ki 

Sławomira żerdzickiego obej
muje ponad 90 realiza ji. jako 
· pi wak kreował 42 partie. 
O Latnią realiza j ' na cenie 
Op Sl ą kiej je L spekLa kl 
.Pajaców" (pr mi ra w 1994). 



en1za.cjam1 jego oper. Co jest w takim razie znamienne dla stylu 
teatralnego Moniuszki, C'Cf istnieje coś w rodzaju ~cego 
wzorca? 
- W znaczeniu dosłownym - nie. Jestem jednak przekonany. 
iż można mówić o cechach stylu Moniuszki oraz znamiennej. 
wyrazistej teatralnoś ci jego oper uchwytnej od pierwszego 
wrażenia. Wynika ten styl bezpośrednio z muzyki Moniuszki 
o wyjątkowym nasyceniu polskością. co uchwytne jest 
w melodyce, frazie. rytmice. Właśnie muzyka Moniuszki dyktu
je pewne rozwiązania i wyobrażenia sceniczne poprzez swoją 
dramaturgię, koloryt. nastroje. Podpowiada nawet ruch 
i sposób bycia na scenie. Inscenizowanie Moniuszki nie jest 
jednak łatwe. 

Programowa polskość jego dzieł wymaga adekwatnej 
oprawy, odpowiednich rekwizytów i kostiumów. Nie może to się 
jednak sprowadzać do dosłownej ilustracyjności. Moniuszko 
dziś na scenie to nie muzealna, staroświecka ramota 
nawiązująca do XIX-wiecznych wzorców inscenizacyjnych. Tu 
chodzi o współczesną wizję teatralną, lecz w nawiązaniu do 
tradycji. I na tym polega istotna trudność, by nie odrzeć jego 
oper z tych wyobrażeń, które narzucają historyczne przekazy. 
a jednocześnie tworzyć współczesny teatr muzyczny. 
Moniuszko w ogóle nie jest łatwy. a już - wbrew pozorom - dla 
śpiewaków nadzwyczaj zdradliwy. Jego się nie śpiewa tak jak 
oper włoskich. Moniuszko wymaga opanowania swoistej tech
niki pozwalającej przekazać całą skalę ekspresji. Zadania 
wokalne jakie stawia są bardzo trudne. choć frapujące. Wiem 
to z doświadczenia, toteż jako reżyser zwracam i na to uwagę. 
- Czy ta wyrazista. programowa polskość jego najwamiejszych 
oper - wyłączając ,.Partę" - nie stanowi jednak barter w ich 
światowej percepcji. Czy są one w pełni zrorumiałe i czytelne 
dla obcego odbiorcy? 
- Wbrew temu co się niekiedy stwierdza - Moniuszko jest 
zrozumiały poza Polską, choć obcojęzyczna publiczność nie 
wychwytuje pewnych znaków i symboli. Reaguje jednak żywo 
a nawet spontanicznie! Wiem o tym jako reżyser. który nie raz 
realizował Moniuszkę na obcych scenach. No i mam na to 
świadka. Jest nim sam Robert Satanowski. który wystawiał 
„Straszny dwór" w mojej reżyserii w Krefeld w okresie, gdy 
kierował tamtejszą operą. Spektakl był przyjmowany owa
cyjnie, ale premiera była też przygotowana nadzwyczaj staran
nie: znakomity przekład tekstu, libretto wydane drukiem ... 

Podobne doświadczenie wyniosłem z realizacji „Strasznego 
dworu" w teatrach holenderskich, choć śpiewany był po pol
sku. Zaskakująco serdecznie przyjęto premierę tej opery także 
w .Ankarze", a to już inny krąg kulturowy. Muzyka Moniuszki 
trafiała tam do widzów bezbłędnie, czytelny był też humor 
i komizm „Strasznego dworu" „. A więc nie można mówi(· 
o barierach polskości, niezrozumieniu. Moniuszko dobrze przy
gotowany wszędzie spotyka się z uwagą. Rzecz w tym. by 
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TADEUSZ 
SERAFIN 
kierownictwo 
muzyczne 

Urodzi! się w Katowicach 
w 1947. Od roku 1949 mieszka 
w By tom iu , gdzie u koń czy ł 

Liceum Muzyczne. Absolwent 
Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Ka towicach: dyp lo m 
z wyróżn ieni em na wydziale 
in trumentalnym w kia ie kon
trabasu prof. \V. Gadzi ńskiego 

w 1970; jednocześnie studia na 
wydziale teorii i kompozycji pod 
kierunkiem prof. B.Woytowicza. 
Nas tępn ie w zespole Wie iki j 
Orkie try Symfonicznej PRilV 
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w Katowicach . J edno cześn ie 

scudi dyr_ genckie pod ki -
runkiem doc .. apoleona Sies . 

Od 1978 w Operze Sląskiej -
kolej no : asysten t dyrygenta. 
dy ry ent oraz - w wynik u 
og ł oszonego konkur u na to 
tanowisko - z dni m l slycz

n ia 1989 dyrek tor naczelny 
i a r tystyczny ( wcześn i ej od 
wr7.eśnia 19 8 p.o. dyrektora). 

Ma w dorobku p nad 20 pre
mier ope r i ba letów. zreali
w wanyc h pod własnym 

kierownictwem rn uzy--znym 
w tym: . J ez ioro łab ędz i e", 
.Giselle „. „Rigolello" . .. Ermm i" . 
.. Straszny dwó r"". „Pajace" . 
„Carmen". „Requi m" Palestra. 
.Mak ymiłian Kolbe" robsta 
i .Czarodziej ki flet". Jako dyry
gem operowy i symfo nicl ny 
wy tępuje w kraju i w gran icą. 

W dorobku - równiFi: na rrania 
arch iwaln e dz i I klasyków 
i kompozytorów w półcz ny h 
(m.in. z rkiestrą Syrnfoni zną 
Radia i Telewizji w War zawie 
i Wi ·!ką Orkieslrą Symfoniczną 

PRiTV w Kalowicach]. 
Pod j ego kierownictwem 

ze poły Op ery Ślą kil"j 
wielokrotnie występowały poza 
krajem - w Italii . RFN. Holandii. 
Belgii. Hiszpanii. Francj i. Danii 
oraz jako pienv zy p !ski teatr 
operowy we Lwowie ( l 990). 
T. Serafin by! także wspótorga
nizalorem wum ee z .Halką" na 
tra. fe: Monlreal - oronlo. 

W ok re i j ego dy re kej i 
z.o la ł cl wukro tn ie zor "an i
zowany Ogólnopolski Konkur 
Wokal istyki Operowej im . 
Ad a m a Didura . T. Serafin 
do k o n a ł t akże pierwszego 
nagran ia płyty kompaktowej -
• abu co" Verdie ;o - z udzie -
Iem zespołów i soli tów Opery 
s1ą kiej . 



niestrudzenie krzewić zainteresowanie jego twórczością. Więcej 
na ten temat ma do powiedzenia jednak Marla Fołtyn. 
walcząca o obecność Moniuszki na scenach całego świata od 
lat z niezwykłą pasją. 
- ,.Halka" nosi za87.CZ}'tny tytuł opery narodowej. Czy ta histo
ryczna ranga nie powoduje ograniczeń tnscen1mcyjnych, nie 
Da1ZUca zbyt nabomego stosunku do tego dzleła. Jak to jest z 
arcydziełami opery narodowej w konkretnej reali7.acj1? 
-Ten fakt niewątpliwie utrudnia swobodne podejście do 
dzieła. Toteż pewne eksperymenty formalne, czy nadmierna 
ekstrawagancja nie mogą mieć miejsca gdy realizujemy opery 
Moniuszki. Na pewno nie są to dzieła, które mogą stać się 
celem teatralnych eksperymentów. Polskość oper Moniuszki 
nie jest umowna ani powierzchowna. ale nie jest też dosłowna . 

Wymaga przekazania specyficznej atmosfery. niepowtarzalnych 
sytuacji i romantycznej poetyckości. Moniuszce po prostu trze
ba zawierzyć - ta muzyka jest z natury swej sceniczna i 
niezwykle barwna 
- Dla współczesnych - 1 długo jeszcze potem - Jedną z 
najwatniejszych kwest11 „Halki" był jej dratliwy społeczny 
temat, wywiedziony z poematu Wolskiego „Halszka". A więc 
sprawa krzywdy chłopskiej 1 nienawtści pomiędzy dworem a 
wsią szczególnie jątrząca po krwawych wydarzeniach 1846 
roku. Wtedy ,.Halka" miała takt.e aktualną, społeczną wymowę. 
Czy dziś ma to JC87A2C Jakieś znaczenie? 
- Zdecydowanie mniejsze i w innym sensie. Tamten konflikt 
oraz jego konsekwencje stanowią nadal tło głównej akcji i dra
matycznych napięć. Gdyby nie to, że Janusz i Ha[ka należą do 
dwóch różnych światów i są zdeterminowani przez ten fakt. nie 
byłoby konfliktu. Krzywda społeczna, tak istotna w tej operze. 
nie musi być odbierana dosłownie, by jej następstwa dla losów 
bohaterów właściwie rozumieć i odczuwać. Dziś także wiele 
znaczy różnica pochodzenia, przynależność środowiskowa . 

sytuacja materialna, choć nie są to bariery w feudalnym poję
ciu różnic stanowych czy klasowych. 
- W tradycji tnscen1zacj1 ,.Halkl" sprawy te odgrywały znaczną 
rolę. Szczególnie silnie były wyostrzone w słynnym ujęciu 
Leona Schillera na scenie warszawski.ej ,,Romy" w 1953 roku. 
To oczywiścle Inna epoka. Ale co w mm1an? 
- W zamian dramat o psychologicznych i moralnych uwarunk
owaniach. Dramat odrzuconej Halki, bezsilnego Jontka. który 
nie może odwieść jej od związku z Januszem. ale i dramat 
Janusza, który przecie--.l kocha Halkę. lecz żeni się z obojętną 
mu Zofią. Także dramat Zofii, która staje się ofiarą niewiernoś
ci Janusza oraz dziedzicznych konwenansów. 
- Schemat konfliktu rozegrany w tr6jkącie związku: Janusz -
Halka - Jontek jest ponadC7.&BOWf. Totet dziś ,.Halka" odbier
ana jest przede wszystkim jako tragedia miłości, zazdrości 1 
pollwtęcenia 
- Powiedzmy wprost: jest melodramatem - lecz w najlepszym 
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JANINA 
NIESOBSKA 
choreografia 

P chodzi ze Świ tochlowic . 
Po ukończeniu zkoly lelowej 
w Byto miu - oli lka balet u 
Opery Ś lą kiej . Od roku 1957 
w z pole ba k towy m pery 
Lódzkiej (zaa ngażowana przez 
F li k a Pa rn Il a) i Tea tr u 
Wielkiego w Lodzi [ łączn ie 20 
l t) . W dorob u olislycznym 
m.ln . Zarema w .. Fontann! 
Ba chc zy - raju" Asafiewa. 
Król wa Podzi mia l Kra awica 
w . Panu 1\v ·dowskim" Różyck

i io. J m1a \ .Czarze miłości" 

M De Fa lli: zolo we pa r tie 
w .,Szac h m l" A, Bl! a. 
w .Zie lonym t l „ K. J oo sa. 
.„ a kwaleru nku „ Moniu zki, 
. Harnasiach" Szymanow iego. 
,. rfe u zu" MonLcve rdiego. 
.. P i e ś ni o zie mi" Pa les tra . 
.. Szec he rezad zie" Rim. kiego 
Korsakowa. 

W dor b -u choreograficznym 
m.in. - balety: ..Jezi ro la 'dzie" 
Czajkowskiego I .Pan Twardowski": 
układy balelm e w p ktakla h 
operowy h: ..laręczyn • w klasz
to rze" Prokofi ewa , . Manru" 
Padere\ skie o. „ abucco" i „Bal 
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maskowy" Verdi p;o, .Opowie , ·i 
Ho manna" Olfenba ha. 
„Czarodzi j ki lleL" Mozart a. 
.Król U u " Pende r ckiego , 
„Holender lułaLz" Wagne ra. 
..Wolny trzele " Web rn. 

Janina ie ob ka w pół 

pr u j z teal ra m1 dra ma
tycznymi i operowym i Lodzi. 
Warszawy. Wrocławia, Krakowa 
i Katowic . Podj la wspólpracę 
z Teatrem w Heilbronn (RF ) . 
W Wiln i realizuj „W ln e o 
lrtel a" (choreo rana i refy e

ri a J. Od l l w pó ł praC' uj' 
z t l cwizją w Lodzi prt.y reali7.a
cj i poszczególny h t y t u łów 

i cyklów programowych . J e t 
aulorką choreograf11 w pektak
lu „ a usla" Go un oda • oc 
Walpurgii" w Op rt Śląskiej . 



znaczeniu. Dlatego Halka i jej tragedia tak wzrusza i porusza: 
jako ofiara złej miłości - i poś\vięcenia w imię miłości. 
- Opera z wyjątkowym upodobaniem podejmowała zawsze 
formę melodramatu. Dysponuje zresztą wyjątkowymi 
motl1woAc1am1 by scenom melodramatycznym nadać najwyt.szy 
patos: wielka finałowa aria, śmierć na tle pot:ęmego chóru i 
zmasowanej orkl.estiy„. W ,.Halce· to wszystko mamy. 
- Ale zanim to nastąpi rozgrywa się ludzki dramat - od scen 
miłosnego oczekiwania i oddania - po sceny obłędu. pragnienia 
zemsty i przebaczenia. Halka przecież nie dopełnia aktu zemsty 
i sama wybiera śmierć. To rozwiązanie ma formę melodramaty
czną , lecz logika psychologicznie wiarygodnych zdarzeń 
powoduje, że jest to wielka rola aktorska i wielka partia oper
owa o niezwykłym stopniu wokalnych trudności. 
- W jubilewm>wej tnscenizacji wyjątkowo sUnte podkreślana 
jest polskość tej opery, jej narodowy koloryt. 
W projektach scenografii wyeksponowane jest to nadzwycmj 
mocno. 
- Po raz pierwszy realizuję .Halkę" we współpracy z synem 
jako scenografem. Piotr jest dziś mniej więcej w tym wieku co 
ja, kiedy przygotowywałem premierę tej opery na bytomskiej 
scenie. Nasze porozumienie przy tworzeniu koncepcji insce
nizacyjnej było pełne . Od lat zresztą łączy nas podobne widze
nie i myślenie o sprawach teatru operowego. Ja byłem jednak 
w trudniejszej sytuacji. bo musiałem odejść od wcześniejszych. 
sprawdzonych rozwiązań. 

Wiele czasu poświęciliśmy na studiowanie tła kulturowego. 
Obrazy szlacheckie w naszej inscenizacji są oparte na 
przekazach historycznych i ikonograficznych XVII i XVIII 
wieku . w tym na malarstwie portretowym i rodzajowym tam
tych czasów. Z kolei sceny wiejskie. góralskie. są inspirowane 
autentycznym folklorem, także malarstwem podhalańskim na 
szkle. Oczywiście nie chodzi o dosłowne przejęcie i kopiowanie 
autentyku, o muzealną rekonstrukcję. Naszym celem jest 
pogodzenie zobowiązań wobec tradycji ze współczesnym myśle
niem teatralnym. 
- Pozostaje jeszcu problem sceny - jej niewtelkl.ej pIUStrzeni 
w stosunku do skali, którą sugerują projekty. 
- Znam tę scenę i jej ograniczenia. Gdybym jednak miał 
w przyszłości realizować „Halkę" na scenie wielkiej. moja insc
enizacja byłaby oparta na tej" „Halce". realizowanej w Operze 
Śląskiej z okazji jubileuszu. Ktokolwi._ek pamięta mój spektakl 
sprzed 30 laty potwierdzi. że jest całkowicie inna „Halka" -
choć ten sam Moniuszko. 

Dziękuje serdecznie _za rozmowę w gorącym 
czasie scenicznych prob. TADEUSZ KJJONKA 
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PIOTR 
• 

ZERDZICKI 
scenografia 

U rodził s i ę w By tomiu 
1954 . Absolwen t "/o/yż - z j 

Szko l Sz tuk Pia ty znych 
w Poznaniu- s tudia pod kie
runkiem Waldemara Swierzego 
(plaJ-at) i Zbighia Bednarowicza 
( ma la rs lwo)u ko r'l czy ł z wy
różnieniem ~ 1978 r. 

Malarz. grafik. cenocrraf brał 

uclZi I w ponad 130 \ stawa h 
in dywidualnych . zbiorowych 
i międzyna rodowych - m.in . 
w Międzynarodowym Biennale 
Plak tu w War zm · . w Lahti 
(6-krotnie). Toyamie. w Biennale 
Plakat u Polskiego w Katowicach 
(4 -krotnie). Pr ce swoj e poza 
Polską wy tawiał m. in. w owym 
Jor k u , Mos kwi e. Kop e n h a 

13 

dz . Am s lerd mie. B rlinie. 
Montevideo i Ulan Bator. 

Od roku 1985 w póipracuje 
j a ko scenogra f i pla kaci L 
z teatra mi h ol nders klmi 
(Til burn . Breda, Hag ). J e l 
autorem cenografii „Straszne o 
dworu" w_ stawione,c;o 
w Ank arze (turecka pr -
premiera). Twórca scenografii 
spektakli operowych na scenach 
Łodzi. Wro cławia . Pozna nia 
i Szczecina. 

Au lo r ponad 70 pl a kalów 
opero ych . ,J o prace 
malar kie i grafi zn znajd ują 

s ię w zbi orach kr jowych 
i zagra ni cz n r h oraz wielu 
kolekcjach prywatnych. 



AKT I Dwór Stolnika płonie od świateł i huczy 
gwarem tłumnej zabawy. Okoliczna szlach

ta, łasa na tego rodzaju okazje, zjechała tu na 
zrękowiny córki Stolnika.Zofii, z Januszem. młodym 
dziedzicem góralskich wiosek. Dziemba,zausznik 
i powiernik Sto I nika. wznosi przy dźwiękach 
poloneza toast za pomyślność młodej pary, który pod
chwytuje chór gości. 

Gdy Janusz i Zofia stają przed Stolnikiem z prośbą 
o tradycyjne błogosławieństwo. gdzieś w pobliżu 
dworu rozlega się smutny śpiew wiejskiej dziewczyny 
("Jako od wichru krzew połamany"). która z rozpaczą 
w sercu szuka ukochanego Jaśka. Śpiew ten, pełen 
tęsknoty i bólu. zwraca uwagę wszystkich. niepokoi 
Zofię i oburza Stolnika. Najsilniej jednak poruszony 
jest Janusz. który poznaje głos Halki. dziewczyny 
z gór, którą kochał i porzucił dla związku ze 
Stolnikówną . Pełen najgorszych przeczuć. zbywa 
pytania Zofii i Stolnika słowami współczucia dla niez
nanej dziewczyny, która cierpi podczas gdy oni tu 
święcą radosną uroczystość. Wzruszona dobrocią jego 
serca Zofia odchodzi z ojcem. Janusz zostaje pod 
pretekstem, że chce udzielić wsparcia nieszczęśliwej 
dziewczynie. 

Zostawszy sam, Janusz w krótkiej arii poprzedzonej 
recitatiwem daje wyraz swej miłości do porzuconej 
Halki i dręczącym go wyrzutom sumienia. Zjawia się 
Halka ze swoją smutną pieśnią. którą urywa. 
spostrzegłszy Janusza. Uszczęśliwiona tuli się do 
niego. a bezradny wobec jej radości Janusz zapewnia 
ją o swoich niezmiennych uczuciach i przyrzeka, że 
do niej powróci. Słysząc zbliżających się gości 
wyprawia ją czym prędzej i każe jej czekać na siebie 
pod krzyżem nad Wisłą. Halka pełna wiary 
w odzyskane szczęście, nie pamiętając już o przestro
gach Jontka, młodego górala, towarzysza zabaw 
dziecięcych, udaje się na wskazane miejsce. 

Janusza otacza tłum rozbawionych gości. Podpita 
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szlachta wiwatuje na cześć Stolnika i pary młodej. 
Stolnik w krótkiej. charakterystycznej arii dziękuje za 
owacje i zaprasza do dalszej zabawy. Dziemba każe 
grać mazura, który otwiera dalszy ciąg zabawy 
zaręczynowej. 

AKT Il W ogrodach dworskich Stolnika czeka na 
Halkę Jontek, by udowodnić jej zdradę 

Janusza . Halka w pięknej arii (Gdyby rannym 
słonkiem) raz jeszcze wypowiada swoją miłość do 
Janusza, tęsknotę i nadzieję powrotu szczęśliwych 
dni. Spotkawszy Jontka czyni mu wyrzuty, że oszukał 
ją. mówiąc o niewierności Janusza. ale Jontek wiado
mość o jej spotkaniu z paniczem i jego zapewnieniach 
przyjmuje drwiącym śmiechem. Przestraszona tym 
Halka chce jak najprędzej opuścić park 
i wócić do swojejl wsi, by tam czekać na Janusza . 
Jontek w arii zaczynającej się od słów: "I ty mu 
wierzysz biedna dziewczyno". raz jeszcze przekonuje 
ją. że młody dziedzic ją okłamał i porzucił dla 
małżeństwa ze szlachcianką. 

Z głębokim żalem mówi o swojej miłości do Halki. 
którą wzgardziła na jedno skinienie panicza. Gdy do 
słów Jontka o zaręczynach dołącza się nowy toast 
gości dachodzący ze dworu, Halka rzuca się do drzwi 
i bijąc pięścią w nie domaga się, by ją wpuszczono do 
panicza, który jest ojcem jej dziecka. 

Z dworu wychodzi rozgniewany Janusz. łaje Jontka 
za sprowadzenie tu Halki.którą podejrzewa o obłęd 
i każe mu wracać z nią natychmiast do rodzinnej wsi, 
zapewniając za to nagrodę. Jontek dziękuje mu 
"najpokorniej. „ z ironią głęboko tajoną. za litość nad 
biedną dziewczyną. 

Zrozpaczaną Halkę i tłumiącego wściekłość Jontka 
otaczają goście ze Stolnikiem i Dziembą. Smutny 
śpiew Halki i jej obecny wygląd zamącił zabawę . 
zaniepokoił Zofię. Janusz. widząc niezadowolenie 
Stolnika, daje znak Dziembie, aby odprawił Jontka 
i Halkę do czeladzi. Jon tek ze słowami goryczy 
i gniewu wyprowadza Halkę z kręgu zaręczynowych 
gości. 
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AKT III Akcja przenosi się do będącej w posia-

daniu Janusza wsi rodzinnej Halki 
i Jontka . Zebrani po "nieszporach przy niedzieli'" 
górale i góralki cieszą się chwilą wypoczynku po 
całym tygodniu pracy i mówią o zapowiedzianym 
weselu panicza. 
Mężczyźni przestrzegają kobiety przed urodą 

i urokiem Janusza. przed jego gładkim obejściem 
i grzecznością. Ale wszyscy szybko porzucają myśl 
o paniczu i jego weselu . Korzystając z niedzielnego 
odpoczynku urozmaicają go sobie żywiołowymi tańca
mi. W tern uwagę wszystkich zwraca powracający 
z Halką Jontek. Górale i góralki ze współczuciem 
patrzą na nieszczęśliwą . pogrążoną w obłędzie Halkę. 
Jontek opowiada ponuro z gniewem o ich spotkaniu 
z Januszem. 

Góra le i góralki litują się nad porzuconą dziew
czyną i z trwogą słuchają jej snutej w obłędzie 
opowieści o sokole i zabitym przez niego gołąbeczku. 
Obraz gołębia ginącego "pod ciosem" sokoła staje się 
w umyśle obłąkanej Halki odbiciem jej własnej tra
gicznej miłości. Chór pociesza ją . 

W dałi pojawia się orszak weselny Janusza. 
śpieszący na ślub do wiejskiego kościółka. 

AKT IV Na placu przed kościołem zjawia się 
Jontek, zaniepokojony by Halka tu nie 

przyszła i nie stała się świadkiem ślubu Janusza. 
Spotkawszy dudziarza. grającego wesołą melodię na 
powitanie weselnego orszaku. każe mu zagrać "smęt
niej. po naszemu''. W arii ("Szumią jodły na gór szczy
cie")i wypowiada swój żal do Halki. która odepchnęła 
jego wierne uczucia dla zachcianki panicza. 

Na plac wbiega wyrywając się powstrzymującym ją 
góralom i góralkom. obłąkana Halka i siada na 
uboczu. Wyprzedzając orszak wchodzi Dziemba. który 
każe chłopom witać głośno i radośnie nową dziedziczkę. 
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Ludzie, wstrząśnięci tragedią Halki. odnoszą się 
niechętnie do nadchodzących uczestników wesela 
i głucho odpowiadają na powitania. Dapiero na 
gniewne słowa Dziemby witają młodą parę i składają 
jej życzenia. 

Janusz. Zofia i Stolnik spostrzegają Halkę. 
Powstaje zamieszanie. tym bardziej. że obłąkana 
dziewczyna zdaje się poznawać Janusza, który mimo 
wstrząsu. jakiego doznaje na jej widok. przyspiesza 
obrzęd weselny. by zapobiec bliższemu zainteresowa
niu się Zofii ofiarą jego lekkomyślności. Orszak wesel
ny wchodzi do kościoła. za nim podąża lud. 
popędzany przez Dziembę. Gdy górale wchodzą 
w drzwi kościoła.życząc młodym "stałego szczęścia", 
Jon tek dorzuca głośno: - "I cierpienia!". Na gniewne 
pytanie Dziemby nikt z tłumu nie zdradza sprawcy 
buntowniczego okrzyku. 

Halka przytomnieje teraz na chwilę i pyta Jontka 
o Janusza. Jontek z goryczą i gniewem pokazuje jej 
przez otwarte drzwi kościoła klęczącą przed ołtarzem 
młodą parę i sam wchodzi do wnętrza. 

Halka wybucha rozpaczą. Przychodzi jej na myśl 
synek, który opuszczony, może teraz umiera z głodu. 
Myśl o dziecku (dramatyczna aria "O. mój maleńki") 
budzi w niej pragnienie zemsty. Zbiera gwałtownie 
chrust, zapala go od lampki na krzyżu i biegnie. by 
podpalić kościół. 

W ostatniej chwili opamiętuje się. Górę w jej sercu 
bierze uczucie. Ze słowami przebaczenia dla Janusza. 
rzuca się ze skały w nurt górskiej rzeki. 
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Tadeusz Kijonka 

W DZIEŃ 
NOWEGO ROKU 

1858 

A fisz zapowiadał prapremierę nowej opery w IV aktach, 
ze słowami Włodzimierza Wolskiego i muzyką Stanisława 

Moniuszki na dzień Nowego Roku: piątek, 1 stycznia 1858 ... 
„Rzecz dzieje się w przeszłym stuleciu"„. „Zacznie się o 
godzinie 7-mej"„ . „NOWE DEKORACJE pędzla P. Sacchelli. 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 Te atru. urządzone zostały nowe schody z lewej 
strony".„ „Egzemplarzy drukowanych Opery HALKA , nabyć 
można w /(assie teatralnej i przy wnijściach po kop. 30"„. 

Obsada, ceny biletów (I 2 rodzajów miejsc z dopłatą na 
ubogich). nazwiska realizatorów: dyrygenta Quattriniego. 
reżysera Matuszyńskiego, choreografa Turczynowicza. W partii 
Halki widnia ła Panna Rivoli. Jontka 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 zapóźnienia. Ileż 
to lat upłynęło od ostatniej premiery Kurpińskiego?„. 

Był czas, że Moniuszko zwątpił już w możliwość wysta
wienia „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 
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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 twór
czość 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 kompozy
tor, który wyrastał w ambicjach rozwinięcia polskiej opery nar
odowej. 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 oper
owej Moniuszki w latach następujących po warszawskiej 
prapremierze 4-aktowej „Halki". To fakt. że w Nowy Rok 1848 

Autograf "Halki" 
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wykonano j ą na estradzie koncertowej w Wilnie siłami ama
torów a sześć lat później ujrzano ją w tym mieście na scenie -
śp iewali 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 muzy-

cznego, warszawskiego przyjaciela Józefa Sikorskiego: „Halkę" 
wystawia Teatr Wielki!„. Moniuszko odpisał, że nie akceptuje 
pierwszej partytury i w hpcu przybył do Warszawy 
z nowym rękopisem. Rozmowy z dyrygentem Quattrinim oraz 
z reżyserem Matuszyńskim skrystalizowały kierunek zmian: 
Wynikła z nich koncepcja podziału każdego aktu na dwie częś
ci, 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 się „prawdzi
we" widowisko operowe. 

Listopad. 
grudzied857 ... Próby, 
zakulisowe intrygi. plotki. 
niesnaski. sprzeczne 
opinie, atmosfera pod
niecenia 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 Włod2imierz Wolski 
a skah wydarzenia chyba nikt autor libretta 
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AflSZ prapremiery "Halki" w Warszawie 

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 przed
siębiorcy i wnet właściciel słynnej potem firmy sumę tę odzys
kał 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 szy
dercy i zagryzą. Ale bilety rozeszły się wszystkie, tłok przed 
kasami i szczelnie wypełniony teatr. Za pulpitem Quattrini. 
znakomita Rivoli ostatecznie wystąpi w roli Halki a uwielbiany 
tenor Dborski śpiewa Jontka. Przyjęcie uwertury wróżyło już 
sukces, kiedy zaś opadła kurtyna stało się i zaszło coś. co 
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nigdy wcześniej nie miało miejsca na prapremierze polskiej 
opery. Szczęśliwy bezgranicznie z niezwykłego sukcesu kom
pozytor kreślił po przedstawieniu list do żony w Wilnie: Więc 
już po wszystkim. Powodzenie zupełne ... 

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 rozgląda! się za librettem opery. Znany 
z radykalnych poglądów poeta, członek Cyganerii warsza
wskiej, 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 atmos
fery, 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 powsta
nia krakowskiego zdławionego siłami chłopów. którzy 
w wyniku podstępnych machinacji władz austriackich rzucili 
się na dwory. jeszcze raz w ostrym świetle uwypukliła rzeczy
wisty obraz stosunków społecznych na ziemiach polskich 
i stan sprawy narodowej nierozdzielnej od kwestii chłopskiej. 

W „Halszce" Wotskiego, choć poemat rozgrywał się w epoce 
legionów Dąbrowskiego, był materiał na operę ukazującą aktu
alny 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 kon
flikt 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 z zgodnie 
z przyjętymi zasadami. To .Halk~", 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 zwycię--.lyć. choć reprezentuje 
wyższe prawa moralne i godność szczerego uczucia. 

* * * 
H ALKA. JANUSZ I JONTEK to również trzy postacie 

wyrażające odmienne prawdy o miłości, trzy z różnych 
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Julian Dborski 
Jon tek 

z warsmwskięj 
premiery 

źródeł wywodzące się motywac
je psychologiczne działań 

i decyzji głównych bohaterów. 
W tym znaczeniu jest to również 
opera o miłości i zdradzie. wier
ności. poświęceniu i wielkości 
czystego uczucia. jego moralnej 
wyższości i uwznioślającej sile. 
Wielkość Halki i Jontka 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 Halki jest konsekwencją 
tego, że kocha bez reszty i nie 
istnieje dla niej żaden inny 
wybór. Dramat Jontka. którego 
wzgardzona miłość do Halki 
osiąga ten stopień sublimacji. 
że przeradza się w całkowitą 
solidarność z jej tragicznym 
losem, jest jednak szczególnie 
przejmujący i czysty. bo wyz
wolony całkowicie z biologicznej 
namiętności. 

Tak więc „Halka". której 
konflikt wyrażał aktualne prob
lemy społeczne nie powiela 
w warstwie dramaturgicznej 
jakiegoś uproszczonego 
schematu. czy jednoznacznej 
ideologicznej tendencji. Dlatego 
też po dziś dzień. chociaż jej 
zawartość ideowa i problem 
naczelny tak w naszej lite 
raturze XIX-wiecznej żywy -
a więc sprawa krzywdy 
chłopskiej mają JUZ 

wyłącznie sens historyczny . 
Halka nadal wzrusza i przejmu
je prawdziwością sytuacji psy
chologicznych. ich dramatur
giczną logiką oraz wiarygodnoś
cią działai1 głównych postaci. 

To romantyzm odkrył 
i ukazywał prawdę o moralnym 
pięknie i wielkości uczuć 

bohaterów wywodzących się 
z prostego ludu . Na scenie 
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... Więc już po wszystkim, 
powodzenie zupełne. Dziś 
grqją "Halkę" drugi raz, jutro 
trzeci.„ Nie pcyrragecie m się ze 
mną dzieje. Bardzom rad 
z siebie, i z artystów i pub
liczności. 

(z listu 
Moniuszki do tony 

po warszawskim 
sukcesie "Halki") 

warszawskiej w roku 1848 miała się ukazać opera wyrażająca 
tę prawdę w niezwykłym spiętrzeniu konfliktów i w całej 
jaskrawości 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 ukazy
wała na tle środowiska ziemiańskiego szlachetną parę chłop
skich bohaterów oraz przegrody dzielące wieś od dworu, 

Wartości artystyczne opery jako dzieła sztuki zawarte 
przede wszystkim w muzyce „Halki". nie stanowiły w tym kon
tekście 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 odbior-
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ców; okazała się na końcu wielkim widowiskiem narodowym 
poprzez kostium, warstwę obyczajową. rodzimą melodykę 
i taniec. Było w niej coś przykuwa_jąco swojskiego. typowo pol
skiego w kolorycie. I ta jej niezwykła muzyczna świeżość. 
wynikająca z bogactwa źródeł. z których czerpał inspirację 
twórca „Śpiewników". a która przerastała wszystko co stwo
rzono przed „Halką" w naszej literaturze operowej. Entuzjazm 
publiczności znalazł tym razem pełne wsparcie w głosach kry
tyki. Padły o nowej operze zdania: „.„Jej artystyczna wartość 
przewytsza wszystko, cośmy dotąd w naszej muzyce nara· 
dowej posiadali" . „ „ to właśnie w Moniuszce nas uderza. że 
w pierwszym tym dziele swym zdołał być tak silnie sobą. że 
mogąc tak łatwo pójść za obcymi wzorami ( ... ) wolał się rzucić 
na nowe, dla nas tak ważne drogi". Nastąpiło więc pasowanie 
na twórcę polskiej opery narodowej. Jeszcze tego roku 
Moniuszko osiądzie w Warszawie, by objąć stanowisko dyry
genta w Teatrze Wielkim. 

* * * PIERWSZA POLSKA OPERA w pełnym sensie narodowa. 
o wartości niekwestionowanego arcydzieła, wyprzedzająca 
w tym zakresie wiele innych prób - a jest to epoka szkół naro
dowych w sztuce i narodowych programów w muzyce -
rozpoczęła swe życie triumfalnym przyjęciem i wspaniałym 
pochodem przez teatry operowe. Stała się też od tej chwili 
zarazem wzorem. pełniąc inspiratorską rolę w rozwoju opery 
narodowej w wielu krajach Słowiańszczyzny. 

Od dnia prapremiery warszawskiej powodzenie „Halki" już 
nie ustaje a jej blisko 140-letnie dzieje sceniczne to pasmo 
wielkich kreacji i tradycji wykonawczych . wspaniałych insce
nizacji i odkrywczych interpretacji. Doczekała się „Halka" 
trzech ekranizacji oraz filmu („Warszawska premiera") 
o perypetiach związanych z prapremierą. Jej tytuł stał się sy
nonimem 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 przed
stawień a jednocześnie, nie licząc polskich scen - a wysta
wiały ją wielokrotnie i wciąż powracają do niej wszystkie -
rozpoczęła życie sceniczne poza granicami Polski. Jako pier
wsza 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 nie tylko w polskich 
teatrach i niejedna jeszcze obca scena odkryje ją dla siebie. 

TADEUSZ Kl.JONKA 
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Tadeusz Kaczyński 

DWIE „HALKI" 
• 

Z adna opera wystawiona w Polsce nie zyska_ła nigdy takiej 
popularności jak moniuszkowska „Halka". Zadna inna nie 

jest tak powszechnie znana, tak lubiana i tak „kasowa". Ale 
chociaż przedstawienia „Halki" biją wszelkie rekordy frek
wencji. 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 dra
maturgii wcześniejszej . dwuaktowej „Halki" wileńskiej; istotne 
dla właściwego zrozumienia jej ostatecznej, czteroaktowej wer
sji warszawskiej. Ich ważność od strony praktycznej 
potwierdziła premiera wersji wileńskiej. przygotowana następ
nie przez Warszawską Operę Kameralną. Później łódzki dyry
gent i kierownik artystyczny tamtejszego Teatru Wielkiego, 
Tadeusi 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 1861, a więc jeszcze za życia kompozytora 
i zapewne przy jego akceptacji. 

Okazało się, że w ciągu swojej z górą 125-letniej tradycji 
scenicznej opera uległa znacznym przekształceniom. nie 
zawsze korzystnym. a na pewno nie całkiem zgodnym z inten
cjami 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 pow
stała (w latach 1846-47) 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 pier
wotna wersja „Halki" jest w pełnym tego słowa znaczeniu w e r
s j ą a u t o r s k ą. Natomiast powszechnie znana, czteroak
towa wersja opery, powstawała 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, warsza-

wska premiera .. Halki" (dwuaktowej), planowana 
początkowo na początek roku 1847. uległa przesunięciu aż 
o 10 lat. W roku 1857. gdy Moniuszko. mieszkający w Wilnie 
i pracujący jako organista w tamtejszym kościele uniwer
syteckim pod wezwaniem św. Jana stracił już nadzieję na wy-
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stawienie 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 przeznaczył ją na 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 zam
iana 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 dramatur
giczne uzasadnienie. Bo przecież „Po nieszporach przy 
niedzieli" górale - gdy się zbiorą w karczmie lub przed karczmą 
- nie tylko śpiewają, ale i tańczą! 

Dopiero drugi etap rozbudowywania opery, odbywający się 
na życzenie solistów Teatru Wielkiego, zburzył pierwotną dra
maturgię dzieła i zniweczył jego nowatorski - na owe czasy -
charakter. Należy bowiem pamiętać, że były to czasy. kiedy 
najważniejszą osobą w teatrze operowym nie był 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 
Strona tytulowa pierwsze!Ęo wydania śpiewanych przez siebie ariach 
libretta "Halki" w wersji awuaktowej mogla się popisać swymi 

OPERA WE DWÓCH AKTACH, 
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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.przypomina
jącą 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 zre-



alizowanej nieco później Wagnerowskiej reformie dzieła oper
owego) nie mogła jej odpowiadać . Postawiła warunek. niemal 
ultimatum. że wystąpienie w roli „Halki uzależnia od dopisania 
przez Moniuszkę popisowej alii sopranowej . 

,„ • * 

Z podobnymi żądaniami wystąpili inni soliści, którzy też 
chcieli się w „Halce" popisać swymi głosami. I chociaż nie 

były te żądania aż tak kategoryczne. Moniuszko się do nich 
zastosował. Prawdopodobnie dlatego. że skoro musiał złamać 
zasadę opery „bezaliowej". to ilość dopisanych alii 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 dra
matycznego), 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: dra
maturgicznego i muzycznego. Od dramaturgicznej. a także his
toryczno-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 alie 
„Gdybym rannym słonkiem", „Szumią jodły" i „Mazura" trzeba 
ocenić nader pozytywnie. Dzięki kaprysom włoskiej plimadon
ny i jej kolegów polska muzyka wzbogaciła się o kilka oper
owych 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 zaakcep
tował. jak świadczy źródłowe wydanie jego utworów 
(„Czytelnik", 1955) gdzie napisano wyraźnie: „Opera w dwóch 

Teatr Wileński, w którym odbyla się 1 stycznia 
1848 r. estradowa prezentacja "Halki" 
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aktach i czerech obr 
a z a c h" (podkreślenie 
moje. TK) . Różnica na 
pozór drobna. ale 
w istocie zasadnicza : 
w nowym akcie spo
dziewamy się bowiem 
rozwoju akcji sce
nicznej. w nowym 
obrazie nie musi się 
dziać nic nowego. 
wystarcza zmiana wi
zualna . 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 rozszer
zonej wersji opery lokując w innym miejscu. pierwszy - w mieś
cie. w domu Stolnika, drugi - w ogrodzie przyległym do tegoż 
domu. trzeci na wsi. przed karczmą. czwarty - przed wiejskim 
kościółkiem. Niestety. większość inscenizatorów „Halki" albo nie 
wie. albo zapomina o tej niezbędnej odmianie wizualnej. rozgry
wając często dwa początkowe obrazy w tej samej scenelii. co 
powoduje zubożenie przedstawienia i monotonię. wyczuwalną 
niekiedy przez publiczność. 

C hociaż 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 alii 
- Halki i Janusza - wprowadził główny motyw 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 
alii - 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 alii. na 
przykład poprzez śpiewanie ich przed kurtyną. Podobnie 
postąpił z „Mazurem", który potraktował jako efektowny. 
umieszczony już poniekąd poza nawiasem akcji. finał pier
wszego aktu . Szybkie tempo Mazura. wyrazisty rytm i ruch 
tancerzy. stanowią muzyczną rekompensatę bezruchu dra
maturgicznego. czyniąc ten bezruch prawie niezauważalnym . 

Natomiast rekompensatą za zatrzymanie akcji scenicznej 
w czasie trwania alii jest już tylko samo ich muzyczne piękno . 

Jak się okazuje - wystarczające. skoro słuchacze operowi tak 
chętnie owych arii słuchają. a niekiedy nawet - w wypadku 
szczególnie dobrego wykonania - pragną wysłuchać powtórnie. 

TADEUSZ KACZfŃSKI 
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Wojciech Dzieduszycki 

NATCHNIONY 
~ 

POLSKOSCIĄ 

Wyjątkowe znacznie twórczości Stanisława Moniuszki nie 
tylko w muzyce, ale w całej kulturze narodowej ~yło oczy

wiste już dla jego współczesnych - odkąd kolejne "Spiewniki 
domowe" weszły do polskich domów a dwie koronne opery: 
"Halka" i "Straszny dwór" stały się czymś więcej niż wybitnymi 
dziełami scenicznymi. 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 śpiewac
twa na wszystkich obszarach ziem polskich. a już szczególnie 
opery Moniuszki okazały się być pozycjami o ponadczasowym 
znaczeniu - o czym świadczy ich nieustająca obecność na pol
skich 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. jed
noczyli 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 artyżmie sztuki 
Stanisława Moniuszki. odkrywanego zwolna także przez świat. 

Wyjątkowe miejsce Moniuszki w kulturze narodowvej rodzi 
także liczne pytania, które domagają się pogłębienia i nowych 
studiów w szerokiej perspektywie wykraczającej poza tło i kon
teksty polskie. Należałoby na nowo podjąć wysiłek wyjaśnienia 
tak ważnych kwestii jak te zaliczone do pytań podstawowych. 
Jaka jest pozycja twórczości Stanisława Moniuszki w rozwoju 
polskiej kultury? Jakie miejsce zajmuje muzyka twórcy pol
skiej opery narodowej w dziejach operowej muzyki europe-
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jskiej? 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 sztu
ki? Czy trudna droga dzieł Moniuszki na wielkie sceny operowe 
świata świadczy o ich niepełnej wartości artystycznej - muzy
cznej 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 zdarzeń scenicznych? 

Jedno jest i pozostanie niewątpliwe: droga życia Stanisława 
Moniuszki. pomimo przeszkód i niedostatku, była konsekwent
na w dążeniu do celu. na co jako jeden z pierwszych zwrócił 
uwagę w roku 1857 Karol Kurpiński. gdy stwierdził. że jego 
pieśni pozwalają w nim widzieć wielkiego. narodowego i dra
matycznego 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 byt świadkiem w latach 
dzieciństwa i młodości, uformowały świadomość ideową kom
pozytora w charakterze narodowo - romantyczną. 

Dworek w Ubielu - tu urodził się Stanisław Moniuszko 



W dziedzinie sztuki 
w latach dzieciństwa 

Moniuszki idee romantyz
m u przenikały przede 
wszystkim poezję. później 
plastykę i wreszcie mu
zykę, znajdując. zwłaszcza 
w muzycznych dziełach 
scenicznych. najszerszą 
popularność. Idee naro
dowe uwydatniały się nat
uralnie z największą siłą 
w sztuce narodów 
uciskanych. W Polsce 
w dziedzinie muzyki 
najpełniejszy wyraz 
znalazły w twórczości 

Chopina, powszechnie 
Stanislaw Moniuszko widoczny obraz w operach 

w mlodości Moniuszki. w Rosji ugi-
nającej 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 upły
wały w patriotycznej i artystycznej atmosferze rodzinnego 
dworku w Ubielu na Mińszczyźnie. Od matki, Elżbiety 
z Madziarskich. pobierał pierwsze lekcje fortepianu. ona też 
nuciła "Śpiewy historyczne" Niemcewicza. do których muzykę 
dorobili najznamienitsi podówczas polscy kompozytorzy -

Panorama Wilna w czasach Moniuszki 

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 
poświęcil jednej myśli. która go od dzieciństwa prześladowała. 
Byla to myśl wydobycia wlościan z tego bytu upośledzonego, 
w jakim się wtedy znajdowali ( ... ) Rozdzieli] cały majątek na 
tyle równych części, ilu mia! wlościan ... Zdaniem jego by/o tak 
uksztaltować swych kmiotków, aby umieli sobie dać radę 
w życiu ... założyl dwie szkółki dla dzieci wlościańskich ... " 

Podobnie radykalne zapatrywanie miał najmłodszy ze 
stryjów Stanisława. Aleksander, który w latach studenckich 
należał do słynnego "Towarzystwa Szubrawców" na uniwer
sytecie 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 pisal Walicki -
życie domowe zwyczajne w majątku Skuplinie, uprzyjemniając 
je zabawami, na których często tear urządzano ... na taką 
uroczystość - oprócz sąsiadów - sprasza! zwykle Józef wszyst
kich swoich wlościan i wspólnie z innymi gośćmi zasiadai do 
stołu .... "Grywane w majątku Józefa i w rodzinnym Ubielu 
"teatra amatorskie" roswijały w chłopcu pojęcie o scenie, 
a nawet wzniecały chęć próbowania sił w zawodzie dramaty
cznym. 

Czwarty wreszcie stryj Stanisława. Kazimierz. umysł giętki 
i wszechstronnie wykształcony. przed skonaniem kazał przy
wołać swego synowca, młodziutkiego wówczas Stasia 
i błogosławił mu, przepowiadając świetną przyszłość. Darował 
mu swoją bibliotekę z tysiąca przeszło dzieł złożoną. Biblioteka 
ta była później stale uzupełniana przez Stanisława. który - jak 
wspominał jego ojciec - ostatnie nieraz grosze wydawał na 
zakupienie nowej. pożytecznej książki. 

Stani ław po ' więci 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, nauczy-
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ciela Chopina, Józefa Elsnera. Niestety kłopoty finansowe nie 
pozwoliły na dłuższy 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 kompozy
torów europejskich życie koncertowe rozwijało się przy 
współudziale znakomitych artystów z całego świata. Mińsk 
musiał się wydawać Moniuszce zabitą deskami prowincją. par
tykularzem. w którym nie było stałego teatru, a muzykę 
uprawiano jedynie po amatorsku. grywając po domach na 
cztery ręce i śpiewając pieśni patriotyczne. Po upadku powsta
nia 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 Mu!lerówną . 

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 

małżeńskiego 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 zamiłowanie syna do muzyki jest 
niezwykle 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 
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Mendelsona-Bartholdy'ego wykonana została po raz pierwszy 
po śmierci Jana Sebastiana Beacha jego "Pasja według św. 
Mateusza". U Rungenhagena, wytrawnego pedagoga. kompozy
tora szeregu modnych wówczas oper (m.in . opery "Racibór 
i Wanda"), Stanisław Moniuszko pobierał przez dwa lata naukę 
kompozycji i praktyki muzycznej. Studiów nie ukończył 
zapewne z powodu kłopotów finansowch, 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 Miillerówny, 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 zamieszkało u Mullerów przy ulicy 
Niemieckiej - pisze Walicki - Stanisław dawaniem lekcji muzyki 
na utrzymanie swej rodziny zarabiał. Ciężki by/ to chleb. gdyż 
rzadko kto umial wtedy wartości Moniuszki docenić i tanio mu 
za lekcje płacono„. Trudno też i "lryżyć było. rodzina się zwięk
sza/a, a pan Czesław by/ zupełnie zrujnowany. Wkrótce po 
osiedleniu się w Wilnie objąl Moniuszko posadę organisty„. to 
wszystkim dziwnym się lrydalo, bo organiści tameczni stali 
zwykle na bardzo niskim stopniu "!ryksztalcenia„. Z tego 
powodu wiele osób Moniuszkę pogardliwie nazywa/o„. „ 

Poza zajęciami zarobkowymi Moniuszko oddaje się z zapałem 
organizacji życia muzycznego w Wilnie. Tworzy ochotnicze 
chóry i orkiestrę. dyryguje koncertami. sam 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". 
Karmianiol". "Loteria". "Woda cudowna". "Kolenda czyli Żółta 
Szlafmyca". 

Życie jest jednak bardzo ciężkie. pieniędzy brakuje na codzi
enne potrzeby. Pani Mullerowa 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) codzień babci ca/uje portret i 
ze skargą biega do niego. trzewiczki pokazuje. że dziurawe ... '', 
a w innym liście: " ... lepiej nie przyjeżdżać. bo dłużnicy są roz
drażnieni... „ 
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Karta tytułowa I wydania "Śpiewnika domowego" 

Śpiewnik domowy 

Za resztę wysupłanych groszy Moniuszko wyru.sza 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 zafan
towany przez komornika fortepian. 

Podróż do Petersburga nie była jednak bezowocną. 
Moniuszko poznaje tam Glinkę, Dargomyżskiego, Sierowa, 
z którymi łączy go odtąd przyjaźń - a co najważniejsz~ przywozi 
uzyskane od carskiej cenzury zezwolenie na druk "Spiewnika 
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 narzeka
nia na niedostatek śpiewu domowego„." Śpiewnik mój zawier
ać będzie zbiór śpiewów na jeden glos z towarzyszeniem 
fortepianu. Wiersze starałem się wybierać z najlepszych 
naszych poetów. „ Jeśli piękne poezje połączone z piękną 
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muzyką zdolne są otworzyć sobie wstęp do ucha i serca najm
nie f muzycznego, to nawet słabsza muzyka przy poezji 
celującej, zyszcze dla siebie pobłażanie; a to co jest narodowe, 
krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przy
pomnień, nigdy mieszkańcom 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 ama
torskiego wykonania. Toteż pieśni Moniuszki szybko się przyję
ly i śpiewane były w każdym nieomal polskim domu .. 

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

Ukochany kompozytor Warszawy 

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

Czyż można sie dziwić oszołomieniu młodego twórcy, gdy po 
niebywałym sukcesie ''Halki" na owym prapremierowym spek
taklu w sam dzień Nowego Roku 1858 roku, pisał nazajutrz list 
do żony? Przez 10 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 10 laty przedstawiał partyturę, "Halki" dyrekcji 
warszawskiej opery. Muzyka zachwyciła Nideckiego i jego 
zastępcę Halperta - tak, że dzieło Moniuszki wprowadzono 
przecież natychmiast w próby. - Dalsze losy "Halki" są nazbyt 
dobrze znane: Na skutek intryg politycznych, artystycznych. 
interwencji cenzury, oporu reakcyjnych władz teatralnych. 
pozostających pod wpływem urażonej treścią "Halki" arys
tokracji, 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 doma
gała 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 jed
noaktowego "Flisa", nie przerywając nawet pracy w czasie 
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podróży do Paryża: ... podczas upalnych dni - pisze Walicki -
pozamyka/ w mieszkaniu wszystkie okiennice i przy 
zapalonych świecach cztery dni pracował, dopóki calej opery 
nie dokończy/ ... "' 

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 przy
chylnie 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 staropol
ski 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 sie łanki, "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 naro
dowej dumy, wzmożenie ducha patriotyzmu, wzmocnienie 
narodowej 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 kom
pozytor, wplatajac 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 przed
stawieniu: " ... obecnie >>Straszny dwór<<. zawieszony przez 
matkę n~.szą, cenzurę . Nikt odgadnąć nie może z jakiego 
powodu ... 
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Zagadka ta naturalnie nie trudna była 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 demokraty
cznych 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 
"Paria", którego akcja rozgrywała się w Indiach. Śmiała ten
dencja społeczna tragedii Delavigne'a według której Chęciński 
napisał libretto oraz nowe - jak na owe czasy - środki muzy
czne, którymi posłużył się kompozytor przy pisaniu partytury 

Stanislaw Moniuszko na czele orkiestry Opery Warszawskiej 



"Parli" 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 zapomnie
niu 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 S"'}'Ch 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 fa ty 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. Austriaccy kryty
cy, nie znając charakteru muzyki polskiej - brali naszą 
słowiańską śpiewność, nadwiślański sentyment, serdeczną 
uczuciowość polskiej muzyki za odbitkę włoskiego stylu "bel 
canto" w muzyce odzwierciedlającej szczerość i otwartość 
uczuć Halki i Jontka - szukali namiętnego temperamentu 
włoskiej operowej frazy muzycznej. 

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 
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z promiennymi uśmiechami ludowej wesołości i charak
terystycznego tradycyjnego obrzędu. 

Wspomniałem największego twórcę romantycznej pieśni. 
Franciszka Schuberta. Ten genialny melodysta nie potrafił 
wykorzystać daru tworzenia melodii w świecie operowym -
opery Schuberta przeminęły bez echa, gdyż nie posiadał on 
intuicji dramaturgicznej, nie potrafił kostruować 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 utalen
towanym kompozytorem operowym, którego dzieła na pewno 
można przyrównać do najwybitniejszych dzieł światowej lite
ratury operowej. 

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

WOJCIECH DZIEDU8ZYCKI 
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KRONIKA Z ŻVCIA , , 
I 1WORCZOSCI 

STANISłAWA MONIUSZKI 

1819 5 maja urodził się 
w Ubielu kolo Mińska 
Stanisław Moniuszko. 
Ojciec jego był oficerem 
i uczestnikiem kam
panii napoleońskiej. 
Silny wpływ na 
osobowość 

chłopca wywarły 

postępowe poglądy 

stryjów, wychowanków 
Uniwersytetu 
Wileńskiego. 

1824 Stosunkowo wcześnie 
rozwinęły się jego 
zainterosowania muzy
czne, jak sam później 
wspominał „pierwszą 

szkołą pojmowania 
muzyki były dla mnie 
•Śpiewy historyczne• 
Niemcewicza, wykony
wane dziwnie miłym 
głosem przez moją 
matkę. Te poważne 
melodie były moim 
codziennym 
muzykalnym pokarmem 
i pięcioletnie dziecko 
wszystko najdokładniej 
śpiewałem nie uczony" . 

1827 Rodzice Stanisława 
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przenieśli się do 
Warszawy pragnąc 
synowi zapewnić 
możliwość uczęszczania 
do polskiej szkoły : 

zamieszkali w pałacu 
Staszica na Krakowskim 
Przedmieściu . Chłopiec 
przerabiał program gim
nazjum w domu, a egza
miny 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 przeksz
tałcono 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 
Miillerów i tam poznał 
swą przyszłą żonę -
Aleksandrę. 

1837 Rozpoczyna studia 
w Singakademie 
w Berlinie u Karola 
Rungenhagena, który 
cieszył się w owych cza
sach dużym autory
tetem i w konkursie na 
stanowisko dyrektora 
akademii pokonał 
Feliksa Mendelssohna. 
Posiadał także wyksz
tałcenie malarskie 
zdobyte u znakomitego 
gdańszczanina Daniela 
Chodowieckiego. 

1838 Moniuszko ogłasza 
w Berlinie swoje pier
wsze pieśni do słów 
Mickiewicza (m.in. bal
ladę „Trzej budrysi") 
i dwa kwartety. 

1839 Podczas pobytu na 
wakacjach organizuje 
w Wilnie koncert kom
pozytorski. na którym 
wykonano mszę. 

1840 Po studiach powraca do 
Wilna. obejmuje posadę 
organisty w kościele 
św. Jana i dyrygenta 
w teatrze wileńskim: 
pisze operetki Jdeał". 
„Nowy Don Kiszot". 
„Karmaniol" i in. 
26 sierpnia żeni się 
z Aleksandrą Millłerówną. 
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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 przypomnień. 
nigdy mieszkańcom 
ziemi. na której się 
urodzili i wzrośli 
podobać się nie przes
tanie. Pod wpływem 
takiego natchnienia 
układam śpiewy moje „ ." 

1844 Ukazuje się I tom 
„Śpiewnika domowego" 
(słowo „domowy" 
zastępowało wtedy 
nieprzyjemnie brzmiący 
dla ucha zaborców ter
min „narodowy") . Za 
życia Moniuszki 
~kazało się ogółem 
6 tomów, a całość liczy 
12: w okresie wileńskim 
powstało ok. 150 
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 
\Vlodzimierza 
Wolskiego. którego 
zainteresował propozy
cją napisania libretta 
do „Halki" . 

184 7 ~wstaje 2-aktowa wersja 
. .Halki" i szereg pieśni. m.in. 
,Maciek" . ..Kozak", itd. 



1848 1 stycznia odbyła się 
w Wilnie estradowa pre
miera .Halki" a pod 
koniec roku kantaty 
.Mtlda" (do słów J. I. 
Kraszewskiego}. 

1849 Moniuszko jedzie 
ponownie do 
Petersburga (pierwszy 
raz w 1842 r.}. Jego 
koncerty kompozy
torskie są przyjmowane 
bardzo życzliwie I 
z dużym uznaniem, 
w programie: „Mlłda", 
„Bajka", fragmenty 
„Halki" . 

1852 W Wilnie wystawiono 
dwie operetki 
Moniuszki: „Bettly" 
i „Cyganie" (tematyka 
„Cyganów" została za
czerpnięta z sielanki 
F. Kniaźnina}. od 
głównej bohaterki 
nazwano ich później 
„Jawnutą". 

1854 16 lutego w teatrze 
wileńskim zaprezen
towano „Halkę". 

1856 Trzecia podróż 
Moniuszki do 
Petersburga zakoń
czona ogromnym sukce
sem artystycznym. 

185 7 Sędziwy Karol Kurpiński 
publicznie wypowiada 
w Warszawie opinię, iż 
pieśni Moniuszki 
pozwalają w nim 
widzieć: .wielkiego, naro
dowego i dramatyczne
go kompozytora". 
W operze warszawskiej 
rozpoczynają się przy
gotowania do wysta
wienia .Halki". Kompo-
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zytor przygotowuje 
nową, czteroaktową 

wersję. dodając m.in. 
Mazura. arte „Gdybym 
rannym słonkiem" 
i „Szumią jodły na gór 

szczycie". 

1858 l stycznia premiera 
.Halki" w Warszawie 
zakończyła się 

olbrzymim sukcesem. 
Znany kompozytor 
Hans v. Bullow pisał: 
„opera •Halka• 
wywołała ... fantasty

cznie płomienne i inten
sywnie trwałe wrażenie 
i nagrodziła autora 
w sposób zaszczytny za 
długoletnie braki 
i walki. przy czym 
obok osobistego zado
wolenia przypadło mu 
w udziale także artysty
czno - patriotyczne, że 
udało mu się podnieść 
upodobania estetyczne 
jego narodu ... 
i zapoczątkować „ . 
przyszły rozwój i uszła -
chetnienie .. .". 

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 wrześ
nia 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 1861 - 1 stycznia 

premiera „Verbum 
nobile" . Moniuszko 
pracuje nad „Partą". 
.Rokiczaną" i utworami 
instrumentalnymi. 
zaczyna robić szi<.ice do 
„Strasznego dworu", 
którego libretto dostar
czył mu Jan Chęciński . 

Spektakle „Halki" odby
wają 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. 

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

28 września premiera 
„Strasznego dworu" 
utrwala jego triumf. 
"Gazeta Muzyczna" 
stwierdza w recenzji. że 
muzyka tej opery „tak 
swojska, tak nasza .. . 
wyjęła słuchaczom 

z piersi jakąś 
cząsteczkę ... duszy". 

1868 16 lutego wykonano 
w Warszawie „Sonety 
krymskie", w Pradze 
F. Smetana wystawia 
„Halkę" . 
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1869 Moniuszko pisze znaną 
dziś balladę „Pani 
Twardowska". „Halka" 
wkracza na sceny 
Moskwy (rok później -
Petersburga). 

11 grudnia premiera 
w Warszawie .. Parli". 

1872 2 lutego Teatr Wielki 
w Warszawie wystawia 
ostatnie dzieło estrado
we Moniuszki „Beata". 

4 czerwca zmarł nagle 
w Warszawie w pełni sił 
twórczych Stanisław 
Moniuszko. Jego 
pogrzeb zgromadził 
blisko stutysięczną 
rzeszę ludności, która 
przyszła oddać hołd 

wielkiemu kompozy
torowi. Żegnając go 
Jan Chęciński 
powiedział m.in .: „umiał 
przemawiać Moniuszko 
tą mową natchnioną 

dźwięków do każdego 
pojęcia, umiał 

przeniknąć nią 

I wzruszyć pieśń jego 
stała się własnością 

i pociechą wszystkich 
„ . jej tony brzmią 
potęgą artyzmu w przy
bytkach sztuki, jej 
dźwięki rozlegają się 

w miastach i siołach. 
pod sklepieniami 
pałaców i pod strzechą 
wieśniaczej chaty „ . ". 



Tadeusz Kijonka 

W RYTMIE 
TRADYCJI 
GDY 14 CZERWCA 1995 ROKU W PODNIOSŁEJ 
ATMOSFERZE ROCZVSTOSCI 50-LEClA OPERY ŚLĄSKIEJ 
ZABRZMI UWERTURA MONIUSZKOWSKIEJ „HALKI" 
- W PÓŁ WI KU PO JEJ PAMIĘT EJ KATOWICKIEJ 

PREMIERZE INAUGURUJĄCEJ DZlALALNOSĆ 
1WORZONEGO OD PODSTAW NOWEGO TEArRU 
OPEROWEGO - BĘDZIE TO JUŻ 9I5 PRZEDSTAWIE NJE 
TEGO DZIEŁA W PREZENTACJI ARTYSTÓW ŚLĄSKIEJ 
SCENY OPEROWEJ, W KOLEJNEJ . SIÓ MEJ Z RZĘDU 
INSCENIZACJ I „. ZA KAŻDYM RAZEM J UBILEUSZOWEJ! 

N iezwykły to fakt i wyjątkowa tradycja godna szczególnej 
uwagi. Nie ma przecież w Polsce teatru operowego, który 

szczycić się może taką serią premier „Halki" i liczbą przedsta
wień w minionym półwieczu a także jej nieprzerwaną obecnością 
w repertuarze. Tylko w Warszawie doczekało się to dzieło po 
wojnie 7 inscenizacji - lecz na kilku różnych scenach (w tym 
w nie istniejącej już Operze Objazdowej i Operze Kameralnej). 
Jest to więc bezprzykładne wydarzenie. które wymaga dobit
nego podkreślenia: co dziesięć lat jubileuszowa premiera 
„Halki" na Sląsku „. właśnie na Sląsku! 

Siedem inscenizacji moniuszkowskiego arcydzieła w Operze 
Sląskiej - premiera w roku 194 7 odbyła się w 1 OO rocznicę 
powstania dwuaktowej „•Halki« wileńskiej" - oraz jego stała, 
nieprzerwana obecność w repertuarze, nie wynika wyłącznie 
z przestrzeganego konsekwentnie rytmu tradycji i szczególnego 
pietyzmu towarzyszącego kolejnym inscenizacjom, ale jest 
przede wszystkim dowodem trwałego zainteresowania tym 
dziełem oraz jego niesłabnącej popularności. Tak było zawsze; 
lecz w przeszłości decydowało o tym również szczególne miejsce 
„Halki" w dziejach walki o polskość Sląska, gdy towarzyszyła 
ważnym wydarzeniom politycznym a jej przedstawienia miały 
jednocześnie charakter manifestacji patriotycznych. To także 
wymaga przypomnienia na dowód, że zaszczytnego tytułu 
opery narodowej nie otrzymuje się bez pokrycia. 

Tytuł ów to nie tylko następstwo wyboru tematu, nasycenia 
dzieła pierwiastkami narodowymi oraz ideowych intencji jego 
twórców. O przyznaniu do niego praw rozstrzyga rzeczywista 
funkcja dzieła, jego sceniczna żywotność, szczególna misja 
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spełniona w określonych warunkach historycznych oraz 
związane z tym miejsce w kulturze. A to można ustalić dopiero 
po czasie, gdy dzieło obrośnie ważnymi skojarzeniami poza 
artystycznej natury stając się żywym i wciąż odnawianym ele
mentem tradycji narodowej. W każdym takim przypadku musi 
jednak zostać spełniony podstawowy warunek - opera pre
tendująca do tytułu narodowej - i to niezależnie od histo
rycznych uwarunkowań - musi być dziełem wybitnym. lub na 
swój sposób wybitnym ... na swój sposób, bo nie zawsze może 
się okazać uniwersalnym w światowym obiegu, zdolnym do 
samodzielnego funkcjonowania poza obszarem własnej naro
dowej kultury ze względu na specyficzne treści i określone sko
jarzenia. 

Otóż to: „Halka", czy „Straszny dwór" stały się operami naro
dowymi właśnie z tytułu wybitnych wartości artystycznych, 
które były w stanie uwierzytelnić wszystkie inne zawarte w obu 
tych - jakże różnych dziełach - wartości. Nie szlachetne inten
cje Stanisława Moniuszki oraz autorów librett zadecydowały 
o pozycji obu tych oper w naszej kulturze. lecz ich rzeczywista 
artystyczna ranga. a więc ich zdolność nadania określonym 
tematom ponadczasowych wymiarów. Gdyby nie geniusz 
Moniuszki jedna i druga opera podzieliłaby los wielu utworów 
nawet bardziej deklaratywnych narodowo w treści, lecz zapom
nianych niebawem. „Halka", która rozpoczęła swoje prawdziwe 
sceniczne życie od czasów pamiętnej premiery warszawskiej 
w 1858 roku, okazała się już podczas praprezentacji dziełem 
wielkiego talentu. dzięki czemu była i jest wciąż obecna i to nie 
tylko na polskich scenach. Toteż jako opera niewątpliwie 
wybitna mogła spełnić tę szczególną rolę o której świadczą 
dzieje jej recepcji. pełne również wielkich a wzruszających 
emocji patriotycznych. 

RODOWÓD 
Wymowne są wydarzenia towarzyszące pierwszym prezen

tacjom „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 11 spektakli - właśnie „Halki" oraz „Verbum nobile" 
a ponadto zaprezentował jeszcze suitę baletową pt. „Tańce naro
dowe". Z tej liczby przedstawień 4 przypadły wówczas na 
Bytom - w tym dwa spektakle „Halki" i dwa „Verbum" wraz 
z „Tańcami narodowymi". 

Wlaśnie 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 
Ignacego Dygasa. jednego z największych polskich tenorów. 
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Pierwszą "Halkę' zobaczy/ Śląsk na scenie Teatru Miejskiego 
w Bytomiu 6 lipca 1920, pod batutą Emila Mlynarskiego, 
z udzialem czo/owych artystów Opeiy Warszawskiej 

Sceniczne tradycje „Halki" na Śląsku mają więc 75-letni 
rodowód i rozpoczynają się w czasach, gdy Śląsk w histo
rycznych latach powstań i plebiscytu podjął walkę na wszyst
kich 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 wojew
ództwa: najstarsze, najsławniejsze, podówczas największe 
i najzasobniejsze spośród miast ziemi węgla, kruszców i żelaza. 
Bytom - później siedziba jednego z dwu polskich gimnazjów 
w m Rzeszy i główne ognisko górnośląskiego harcerstwa po tej 
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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 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 towarzyst
wa 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. 

Jeśli istnieje w kulturze zjawisko zwane genius loci - takim 
miejscem szczególnym. było właśnie to miasto oraz wybu
dowany jeszcze w 1901 roku gmach bytomskiego teatru. I oto 
('wierć wieku później z wyroku przymusowego losu. droga 
Opery Śląskiej powiodła tabory Didurowskiego zaciągu artysty
cznego właśnie do Bytomia. A potem rozbitków z dalekiego 
Lwowa. by gwara śląska i śpiewny język Polaków wschod
niokresowych 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". 

KRWAWA APAŚĆ 
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, jak 
to wyraził w prostym. okolicznościowym wierszu Kazimierz Ligoń: 

I płynął piękny polski śpiew, 
I wstrząsnął polskim ludem. 
Jak snów proroczych głośny zew 
Wolności brzmiał nam cudem .„ 

Jest rok 1920. Czas szczytowych zmagań o polskość Śląska. 
w którym znaczącą rolę odgrywał teatr. tak jak zawsze odgry
wała polska pieśń, w istocie - narodowy oręż i „arka przymierza 
między dawnymi i młodszymi laty". Dlatego w rok po pier
wszym powstaniu a w przededniu drugiego, 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 latach. by następnie, po trzech dalszych występach. 
odwiedzić także Gliwice. Zabrze. Królewską Hutę i Katowice, 
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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. pobi
ci i poważnie poszkodowani. Nawet instrumenty mu.zyczne 
stały się celem nacjonalistycznej agresji. Pisał „Głos Sląski" : 
W ogólnym terrorze ta napaść jest szczególnie obrzydliwa , 
dotknęła ona bowiem Judzi. którzy przybyli do nas z polskim 
słowem . tańcem i muzyką. ( ... ) Ci. którzy mienią się być kul
turtraegerami. tym razem obnażyli się do reszty, uderzy/i 
bowiem właśnie w ludzi kultury". Pamięć tamtego dramaty
cznego wydarzenia została wpisana w tradycje nie tylko 
teatralne „Halki" na Śląsku, lecz stała się treścią jej dziejów 
i recepcji jako opery narodowej: przedmiot i cel wrogiej nienawiści. 

Pobici 28 kwietnia 1929 w Opolu artyści katowiccy po spektaklu "Halki" 
wnoszą pod osłoną policji skargę przeciw sprawcom brutalnej napaści 

' 
W niespełna rok później, 14 maja 1921 roku. już w dniach 

rozwijającej się ofensywy trzeciego powstania, „Halkę" wystawił 
teatr sosnowiecki, prezentując ją następnie w Szopienicach 
oraz innych miejscowościach Górnego Śląska. Sam Bytom jest 
w tym czasie siedzibą pierwszego polskiego teatru dramaty
cznego na Śląsku - „Górnośląskiego Teatru Narodowego". który 
po wybuchu III powstania został przekształcony w „Teatr 
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Powstańczy" docierający w rejon walk. I to jest drugi ścieg 
Moniuszkowskiej tradycji - jego imię i teatr z imienia orężny 
stają się symbolem narodowej wspólnoty w latach walki 
o Śląsk polski. 

Sławna opera Moniuszki i jej 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 Śląsku („. niestety. od dwóch lat 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 szczy
towe - obok „Strasznego dworu" - dzieło zajęły w świadomości 
1udu 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 po wojnie 
wzniesiony. 

KATOWICE 1922: PIERWSZA PREMIERA 
Dzieje „Halki" na Śląsku sprzężone z najważniejszymi fakta -

mi historycznymi i węzłowymi dla losów tej ziemi wypadkami. 
znalazły nowe poświadczenia po objęciu przez Polskę władzy na 
części odzyskanego Śląska. Gdy w roku 1922 rozpoczyna 
działalność w Katowicach Teatr Polski pod dyrekcją byłego 
dyrektora opery poznańskiej. Tadeusza Wierzbickiego. pierwszą 
premierą jego sceny operowej była wystawiona 8 pażdziemika 
„Halka". W inauguracyjnym spektaklu wystąpili: H. Skwarecka 
- partia tytułowa, H. Miller - Jontek. C. Rawita - Janusz . 
W. Strużyńska - Zofia. T. Wierzbicki - Stolnik. 

Od początku właśnie „Halka" stała się najbardziej oczeki
waną 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 przedsta
wienia: trzykrotnie więcej niż druga w kolejności „Madama 
Butterfly". Opera Moniuszki spotkała się z najwyższym zain
teresowaniem 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 Ued
nostronnie nadużywanych przez stronę niemiecką) . 

Spośród pozycji prezentowanych przez teatr katowicki na 
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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 sto
sunkach polsko-niemieckich na Śląsku. zakończyła 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 kato
wiccy uzyskali zgodę na 1. przedstawienie „Halki" w Opolu -
pierwsze polskiego teatru zawodowego w tym mieście . 

Atmosfera zapowiadała co najgorsze : miejscowa prasa 
nawoływała jawnie do aktów przemocy. by nie doszło do spek
taklu, który okryje hańbą niemieckie Opole „. Nawet nauczy
ciele nakłaniali uczniów do aktów wrogości wobec polskich 
artystów. 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 doświad
czył 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 całe 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 
"Halka" Śląska. I jako pierwsza ożyła na polskiej, powojennej 
scenie tego samego teatru, który stał się ofiarą barbarzyńskiej 
napaści germańskich bojówek na polskie słowo, śpiew. 
muzykę. taniec. 

Pamięć opolskiej tragedii oraz ich następstw miała także 
w tym swój znaczący udział, że właśnie na Śląsku od pier
wszych dni wyzwolenia z hitlerowskiej okupacji to jedno było 
oczywiste: jeśli opera - to „Halka" „ . na katowickiej scenie! 

KATOWICE 1945: DRUGA PREMIERA 
Teatr Śląski ożył w pierwszych dniach po wyzwoleniu Katowic. 

Już 5 lutego został mianowany jego dyrektorem Walenty 
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Śliwski; kilka dni póiniej wespół ze Stefanem Gardą (przed 
wojną wybitnym śpiewakiem oklaskiwanym na wielu scenach 
Europy) upoważniony do utworzenia Śląskiego Teatru 
Muzycznego . Instytucja ta nie rozwinęła się na miarę 
samodzielnej placówki i z końcem czerwca wygasła; spełniła 
jednak swoją rolę jako wstępny etap przed powstaniem zespołu 
operowego. Właśnie w jednej z pierwszych publikacji pra
sowych z dnia 2 marca, pojawiła się w „Dzienniku Zachodnim" 
zapowiedź wystawienia przez ten powstający teatr „Halki". 

Cel ów stał się jednak realny dopiero gdy dla idei powołania 
opery na Śląsku pozyskano Adama Didura, który w połowie 
kwietnia zamieszkał w Katowicach. Pomimo zaawansowanego 
wieku z ogromną energią przystąpił on do organizacji teatru 
operowego. wspierany przez władze . organizujące się 

środowiska twórcze i katowicką prasę (m.in . w „Dzienniku 

Wiktoria Calma - Halka i Lesław Finze - Jontek. wystąpili 
w premieroivym spektaklu 14 czenvca 1945 

oraz w następnej premierze - 4 stycznia 1947 roku 



Zachodnim" 26 kwietnia artykuł prof. Mieczysława 

Kosewskiego „O polską operę w Katowicach"). Zadanie podsta
wowe od początku jasne - realizacja .Halki" jako akt artysty
czny, ale i etap pierwszy w zorganizowaniu samodzielnego 
teatru operowego. W komentowanym wywiadzie zamieszczo
nym 11 maja 1945 w .Trybunie Robotniczej" Didur oznaj
mia, że .pragnie postawić •Halkę• od razu na najwyższym 
poziomie"; myśli o tym „aby muzyka stała się dostępna dla sze
rokich mas pracujących, aby każdy mógł znaleźć się w teatrze 
na pierwszej powołanej do życia, po latach niewoli, operze" ; 
pada również zdanie, iż należy „sięgać dalej , na ziemie 
odzyskane, dlatego też dziś już projektowane są wwazdy 
zespołu w dalszy teren na zachód". W zdaniach tych zawarty 
jest zrąb programu Didura (kiedy indziej mówi o powołaniu 
„zespołu opery narodowej") - w tym idea niesienia polskiej 
sztuki na ziemie odzyskane - a więc tam, skąd ostatnia śląska 
„Halka" wróciła brocząc krwią. 

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-Folański. Kierowany przez Elżbietę Jefimcową 
(ongiś solistkę Opery w Odessie) chór Śląskiego Teatru 
Muzycznego. odbywał próby w teatrze oraz 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 solistów odbywały się także w drugim mieszka
niu katowickim Didura przy ul. Mielęckiego 10, 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 nato
miast przygotował baletmistrz Jan Fabian głównie w oparciu 
o zespół Śląskiego Teatru Muzycznego. Tak nastał czerwiec 
i czas końcowych prób. 

Realizacja tak skomplikowanego dzieła była w tych warun
kach możliwa dzięki autorytetowi Didura i doświadczonym reali
zatorom. 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 
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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 scenę po blisko 6-ciu 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 czela, w cichej i mozolnej pracy przygotowała arcydzieło 
Stanisława Moniuszki. 

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 oper
ową Teatru Polskiego w Katowicach przed wojną 
(zapowiedziany Andrzej Hiolski zachorował), Stolnikiem był 
Henryk Paciejewski; reżyser Adam Dobosz wystąpił w pod
wójnej roli Szlachcica i Górala, natomiast sam Adam Didur -
w nagłym zastępstwie wystąpił w roli Dziemby ... po raz ostatni 
na scenie. 

Premiera .Halki" w dniu 14 czerwca 1945 miała rangę 
wydarzenia historycznego i już wówczas byli tego świadomi 
twórcy spektaklu, jego wykonawcy a także publiczność zgro
madzona tłumnie w katowickim teatrze. Pisał ~o latach Józef 
M. Michałowski: Pamiętam, że Teatr im. Wyspiańskiego 
wypełniony był („.) aż po najwyższe rzędy Il balkonu . 
Siedziałem właśnie w tych najdalszych rzędach II balkonu i w 
półmroku, z wysiłkiem, hamowałem głębokie wzruszenie, jakie 
ogarniało mnie powracającymi falami. Nie byłem wWątkiem. 
Wzruszeniu poddała się cała widownia. Słyszałem dookoła 
tłumiony szloch. widziałem ukradkiem ścierane łzy spływąjące 
po policzkach ... 

Już 17 czerwca (nr 112) .Trybuna Robotnicza" piórem prof. 
Ludomira Różyckiego (w podtytule: .Pierwsze przedstawienie 
operowe w wyzwolonej Polsce") niezwykle wysoko oceniał spek
takl. Pisał wybitny kompozytor i znawca teatru operowego: ... 
obsada i wykonanie opery było dla nas niespodzianką. Któż 
mógł przypuszczać. że w tak krótkim czasie po trzech próbach 
orkiestrowych uda się zmontować tak piękne przedstawienie. 
Co prawda w rolach głównych wystąpili artyści o wielkich ta
lentach ... 

Najwyżej stawiał kreację Calmy. która rozporządza tą całą 
potrzebną siłą ekspresji - siłą niemal demoniczną, uplastycznia
jąc swym niezwykle pięknym głosem fascynującą grą. każde 
słowo libretta do najwyższego stopnia możliwości. Zachwycał 
się Różycki kreacją wokalną Finzego: Jest to wyjątkowo piękny 
głos, rozlewny, miękki, fascynujący szlachetnością brzmienia.
U znał 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 
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śpiewaków opery warszawskiej. odśpiewał obydwie partie: 
swym zawsze pięknym głosem. 

Na specjalnq uwagę zasługuje kapelmistrz Dymek -
stwierdzał Różycki. Jest to pierwszorzędna siła kapelmis
trzowska. Dzięki niemu chóry, orkiestra brzmiały doskonale. 
Popisał się także balet. który wykonaniem mazura. poloneza 
i tańców góralskich dopełniał całości wzbudzajqc entuzjazm. 

Niespodziankq - zaznaczył Różycki - był występ Didura 
w roli Dziemby. Obecność jego na scenie dodawała animuszu 
i werwy całemu zespołowi„. 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 przyjaźnił (przez pewien czas zajmowali wspólne 
mieszkanie przy ul. Sobieskiego w Katowicach). tak więc ostat
ni występ Didura na scenie miał miejsce w historycznym spek
taklu śląskiej .Halki". 

WIĘCEJ NIŻ PREMIERA 
Pierwsza „Halka" powojenna była i skromna i wspaniała. 

Skromna. bo dekoracje i kostiumy zostały zestawione w zaim
prowizowanych warunkach .za to głosy tej miary, że nie było 
wówczas w Polsce lepszych. Dla wszystkich było oczywiste, że 
jest ten spektakl czymś więcej niż premierą - tak też został 
zapamiętany i opisany. Ryszard Bukowski na łamach 
„Dziennika Zachodniego" napisał : l.ljrzeliśmy i usłyszeliśmy 
odradzajqcq się z zapomnienia polskq operę. Czekaliśmy na ten 
moment wszyscy. Czekali muzycy. czekał cały świat artysty
czny - czekali ludzie pracy - czekali ci, którym wojna odebrała 
wszelkie kulturalne imprezy. Właśnie tu na Ślqsku, gdzie 
Niemcy prześladowali najzajadlej, najzacieklej niszczyli wszy
stko co polskie, właśnie w stolicy Ślqska rozśpiewała się opera. 
Z tym spektaklem „Halki" - a już w następnych przedstawie
niach pojawią się głosy kolejnych wykonawców (w drugim jako 
Halka wystąpi znakomita Jadwiga Lachetówna) młoda scena 
operowa podjęła pierwsze artystyczne wyprawy do ośrodków 
pobliskich , Dąbrowy Górniczej i Będzina a w sierpniu nawet do 
Krakowa. Spektakl ten przeobrażał się niejako w trakcie kolej
nych prezentacji. uzupełniony o nowe nazwiska i dokom
ponowany scenicznie po objęciu na stałe sceny bytomskiej. Za 
pulpitem pojawia się znakomity kapelmistrz Jerzy Sillich. 
w kanale orkiestrowym - własna orkiestra. niedługo dojdzie 
i własny balet, tak że już w roku następnym Opera Śląska 
dotrze z „Halką" do Łodzi, gdzie da 14 spektakli, a następnie 
z 16 przedstawieniami do zniszczonej Warszawy, gdzie przyjęta 
zostanie z wielkim uznaniem. Niedługo, a pierwsza „Halka" 
osiągnie 91 spektakli i w tej sytuacji podjęto przygotowania do 
drugiej premiery. 

Premiera odbyła się 25 stycznia 194 7 roku w setną rocznicę 
powstania dwuaktowej wileńskiej „Hałki" . Była to realizacja 
przygotowana ze scenograficznym rozmachem przez Stanisława 
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Jarockiego: akt pierwszy miał aż trzykrotnie zmieniane deko
racje: dzieje się to niemal w mgnieniu oka. stwierdzał M. Józef 
Michałowski, szczegółowo opisując kształt kolejnych obrazów. 
Wybitny scenograf o znaczącym miejscu w dziejach polskiego 
teatru, dojrzała reżyseria Adama Dobosza. wytrawne kierownic
two muzyczne Jerzego Sillicha. no i nowa, choć w znacznej 
części ta sama obsada. Jest Wiktoria Calma. która wzniosła się 
na szczyt własnych moźliwości. Andrzej Hiolski w partii 
Janusza („ Wspaniale śpiewał". dał „Piękną i wyrazistq syl
wetkę "). jest nowy nabytek. znakomity bas Antoni Majak 
w partii Stolnika, jest Lesław Finze. który jako Jontek zachwyci 
ponownie Warszawę i niebawem 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 pojawiło się głosów: w partii 
tytułowej m.in.: Zofia Czepielówna i Maria Fołtyn. Zofii -
Natalia Stokowacka i Antonina Kawecka. Janusza - Jerzy 
Sergiusz Adamczewski i Jerzy Kulesza. Stolnika - Edward 
Pawlak i Stefan Dobiasz a Jontka dwa znakomite tenory 
bohaterskie - Franciszek Arno i Wacław Domaniecki. 

CO DZIESIĘĆ - „HALKA'' 
Kiedy zbliża się jubileusz X-lecia Opery Śląskiej w próby 

wchodzi znów „Halka". Ta trzecia już z kolei realizacja. dla 
której wzorcem stała się historyczna inscenizacja Leona 
Schillera (z silnym wyakcentowaniem konfliktu klasowego 

Jadwiga Lachetówna i Franciszek Amo w "Halce''. Zdjęcie z rokul 946 



„Halka" - premiera z roku 1955 z okazji X-lecia Opery Śląskiej. 
Na zqjęcitL· Olga Szamborowska - Zofia, Jan Łukowski - Stolnik, 
Andrzej Hiolski - Janusz. 

pomiędzy dworem i ludem oraz krzywdy społecznej której sym
bolem była w takiej inscenizacji tytułowa bohaterka opery 
Moniuszki) była dziełem Antoniego Majaka - inscenizacja 
i reżyseria (sam wystąpił również w partii Stolnika), długolet
niego scenografa Opery Śląskiej, 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 Jontka nosiło powiew wielkiej opery budząc 
w słuchaczach nieczęsto doznawane wzruszenia; Andrzej 
Hiolski - łączący w kreacji Janusza wspaniały głos 
z najwyższą muzykalnością. Olga Szamborowska - Zofia, 
Stefan Dobiasz - Dziemba i Piotr Barski - Dudziasz 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 
każdej .frazie muzycznej wzorem do naśladowania.- Inna rzecz. 
iż niektórzy recenzenci oglądali tę premierę przez pryzmat 
walki klas, zatracając poczucie umiaru a przypisując 
Moniuszce intencje, których ponad sto lat wcześniej w tym 
stopniu mieć nie mógł. Ta realizacja osiągnęła 165 przedstawień, 
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które obejrzało ponad 126 tys. widzów. Kiedy więc zbliżał się 
jubileusz XX-lecia Opery Śląskiej - nie tylko tradycja nakazy
wała 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 i reżyseria. 
Tadeusz Gryglewskiego - scenografia i Zbigniewa Koryckiego -
choreografia. W recenzjach - ale czy słusznie! - pojawiły się 

zarzuty pod adresem reżysera, że nie wydobył tego co w teatrze 
nazywamy charakterem postaci; kwestionowano niektóre 
rozwiązania scenograficzne. natomiast wysoko oceniono muzy
czną stronę widowiska oraz dwie wybijające się kreacje solisty
czne: Jontka - w wykonaniu Zbigniewa Platta a przede wszys
tkim Halkę Stanisławy Marciniak - jest to być może nąjlepsza 

".Halka" z roku 1965 - premiera z okazji XX - lecia Opery 
Sląskiej. Zbigniew Platt - Jontek. Stanisława Marciniak - Halka 

obecnie Halka w skali krąjowej 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 realizacji. zgodnie już z tradycją - z okazji 
kolejnego jubileuszu. tym razem XXX-lecia. 

Przedstawienie, które wprowadzono na scenę 14 czerwca 
1957 roku było dziełem: Napoleona Siessa - kierownictwo 
muzyczne. Marta Fołtyn - inscenizacja i reżyseria oraz Adama 
Kiliana - scenografia. Spektakl został przyjęty z jednoz
nacznym uznaniem a Wojciech Dzieduszycki napisał. że 
„Halka" bytomska nabrała nowych wymiarów dramatycznych. 
z ckliwej opery zamieniła się w krwisty dramat. Pamiętne 
kreacje stworzyli znów odtwórcy partii Halki i Jontka: Ewa 
Karaśkiewicz, dzięki której nieszczęśliwa miłość wiejskiej 
dziewczyny nabrała cech prawdziwego. wielkiego dramatu oraz 
Bolesław Pawlus bez wątpienia najlepszy polski tenor dramaty
czny („.) . W tej chwili na pewno najlepszy Jontek . 
W pozostałych partiach wystąpili: Kazimierz Wolan - Janusz. 
Krystyna Neumann - Zofia. Eugeniusz Kuszyk - Stolnik 
i Sławomir Książek - Dziemba. ocenieni z uznaniem. szczegól
nie E. Kuszyk. I ten spektakl osiągnął wysoką liczbę prezen
tacji - łącznie 158. które obejrzało ponad 112 tys. widzów. 

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 zrodzi 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. Mamy 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 Rentkowska - Zofia. Tadeusz Leśniczak -
Stolnik, Ryszard Wojtaszewski - Dziemba i Feliks Widera -
Góral. Choreografię opracował współinscenizator spektaklu -
Henryk Konwiński. 

Recenzenci byli zgodni: najwyższy poziom prezentowała 
scena muzyczna. Pisał w „Życiu Literackim" Wojciech 
Dzieduszycki - szczególnie akcentując rolę Napoleona Siessa 
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Premiera „Halki" w 1975 roku z okazji XXX-lecia Opery Ślqskięj. 
Na z,qjęciu: Kazimierz Wolan - Janusz, Ewa Karaśkiewicz - Halka 
Bolesław Pawlus -Jontek 

•Halka• pod.jego batutą posiada siłę i dynamikę, ale pozostąje 
przy tym romantyczną opowieścią muzyczną, w której dramat 
splata się ze szlachetnym sentymentem. Orkiestra pod ręką 
Napoleona Siessajest nie tylko instrumentem akompaniujacym. 
tworzy nastrój, buduje klimat akcji. nie zagłuszając - nawet 
w partiach granych forte - solistów. których nieskazitelna dyk
cja, nie przytłumiona dźwiękami instrumentów, pozwala na 
dokładne śledzenie tekstu. Przyznam się. że pierwszy raz 
słyszałem i rozumiałem w całości tekst śpiewany przez 
bohaterów Moniuszkowskiego dramatu. Podobnie i chóry 
śpiewają z dużą dbałością o wymowę, czysto intonacyjnie, 
pięknie frazując i zachowując wskazaną przez kompozytora 
linię rozwoju dynamicznego. Z solistów szczególne uznanie 
zyskał Józef Hornik. Ten sam recenzent pisał: Ale Hornik 
śpiewa partię Jontka z takim żarem. z taką niefałszowaną 
namiętnością, że jest prawdziwy i przekonywający 

w najbardziej dramatycznych momentach. Bisował .Szumią 
jodły" („.) ale mnie się wydaje, że za wykonanie arii .,I ty mu 
wierzysz" ifragmentu w duecie z Januszem „O dobry panie" 
należały mu się jeszcze większe pochwały. 

Równie mocnymi atutami okazały się kreacje Krystyny 
Kujawińskiej. Jerzego Mechlińskiego (to bardzo dobry, 
muzykalny i wrażliwy głosowo śpiewak) i Renaty Rentkowskiej 
(piękny głos i równie piękna aparyqa). Opinie podobne wyrażali 
inni, w tym Marian Wallek-Walewski. pisząc o ... pełnym 
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Scena zjubileuszowej "Halki" w 1985 roku. 
Gabriela Kściuczyk - Halka. Józef Hornik - Jontek 

sukcesie Napoleona Siessa przy pulpicie dyrygenckim, Krystyny 
Świdrowej w przygotowaniu chóru, Henryka Konwińskiego 
w tańcach, szczególnie góralskich, a także o przepięknym 
śpiewie Józefa Hornika w roli Jontka i rzetelnym wysiłku 
artystycznym Krystyny Kujawińskiej. 

Minie rok i właśnie „Halka" bytomska wyruszy za ocean. zaś 
Opera Śląska okaże się być pierwszym polskim teatrem oper
owym. który dostąpi zaszczytu występów na kontynencie 
amerykańskim. Tę odległą, ryzykowną i kosztowną wyprawę 
zorganizował Jan Wojewódka, znany i zasłużony polski impre
sario (rodem spod Lwowa). Obchodzący 40-lecie działalności 
impresaryjnej przedsiębiorczy a oddany polskiej kulturze 
menedżer (także dyrygent). pod którego batutą przed trzydzies
tu 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. Rozglądał się po 
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spektaklach krajowych aż za namową Józefa Hornika przy
jechał na Śląsk ... i wybrał „Halkę" bytomską: zrealizowaną 
z rozmachem. choć w teatrze niedużym. za to szeroko znanym 
i zaprawionym w objeździe. 

W tym jednak kształcie scenograficznym spektakl nie 
odpowiadał warunkom transportu lotniczego. Pozyskany przez 
Marię Fołtyn do współpracy Józef Napiórkowski. stworzył pro
jekty nowych dekoracji - bardzo malarskich, pozbawionych 
sztywnych konstrukcji (siatka i płótno). które można było zwi
jać i rozpinać niezależnie od szerokości i wysokości sceny. I to 
rozwiązanie okazało się wyjątkowo udane. Inscenizacja Marii 
Fołtyn. akcentująca zwartość i dramatyzm a także soczystość 
kolorytu obrazów rodzajowych została jeszcze bardziej skon
densowana (cztery akty - lecz tylko jedna przerwa). Również 
zespół musiał zostać dostosowany do minimalnego składu: ze 
względów technicznych i finansowych nie mógł przekroczyć 

Jan Wojewódka 
- impresario z USA 
rodem spod Lwowa. 
Przy współpracy 
PAGARTU i pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
zorganizował dwukrotne toumee 
Opery Śląskiej z "Halką" 
w USA i Kanadzie 
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liczby 90 osób. Do 
zespołu zostali nato
miast doangażowani 
najlepsi polscy soliś
ci, w większości 

współpracujący 

z Operą Śląską. Był 
to więc skład 

reprezentacyj ny, 
toteż wyprawę tę 

mogło firmować 

Ministerstwo Kultury 
i Sztuki (przy oso
bistym zaangażowa
niu dyrektor Izabeli 
Bojkowskiej). przy 
współudziale organi
zacyjnym PAGART-u. 

Pierwsze tournee 
w dniach 7-28 paź
dziernika 1986 roku 
prowadziło z Toronto 
do Chicago (na trasie: 
Buffalo. Cleveland, 
Detroit, Milwaukee). 
„Halkę" prezen
towano w wielkich 
salach i na ogrom
nych scenach - m.in. 
w The Queen 
Elizabeth Theatre 
w Toronto oraz 
w prestiżowym 

Auditorium Theater 

POLAND'S 
NATIONAL 
OPERA 

EO S'I 

FAMOUS SILESIAN 
OPERA COMPANY 
OF KATOWICE-BYTOM 

PROMINENT SOLOISTS 
FULL ORCHESTRA 
CHORUS-BALLET 
.... 
•MAZURKA 
•POLONAISE 
* HIGHLANDER'S 

DANCE. 
Afzsz reklamujący występy Opery Sląskiej z "Halką" 

na scenach amerykańskich 

w Chicago, gdzie jak pisał Tomasz Raczek w „Przeglądzie 
Tygodniowym" widownia wypełniła się odświętnie ubraną pub
licznością a po słynnym mazurze podniosła się taka owacja. że 
trzeba było przerwać przedstawienie i powtarzać całą scenę. 

Było to pierwsze tournee wielkim sukcesem zespołu i jego 
szefa. Napoleona Siessa, który prowadził pod rząd wszystkie 10 
spektakli śląskiej „Halki". Występy te zostały uznane przez 
Ministra Kultury i Sztuki prof. Aleksandra Krawczuka. który 
przyjął grupę realizatorów i artystów na czele z Napoleonem 
Siessem, by przekazać gratulacyjny list. za spełnienie wielkiej 
misji kulturalnej. 

Operze Śląskiej przyznany został także Dyplom Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w popularyzowaniu 
kultury polskiej w świecie. Tego dnia tryumfu nie doczekał jed
nak 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 hono-
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rowym protektoratem Arcybiskupa Nowego Jorku, kardynała 
Johna 0-Connora; program skomponował Jan Milun, przewod
niczący Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki 
w Bostonie. 

Wypełniona do ostatniego miejsca potężna katedra, flaga 
Polski i USA nad centralnym wejściem, nastrój powagi 
wielkiego wydarzenia oraz akcenty związane z narodową kul
turą - 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 opery poprowadzone przez Tadeusza 
Serafina, udział orkiestry i chóru w prezentacji „I Litanii 

SACRED MUSIC 1988 GALA CONCE::RT 
10 HONOR 

THE 10th ANNIVERSARY OF ELEVATION 
Ut- POPE JOHN PAUL 11 

5t. Patnck·s carneara1 
New YorK, sunaav. octooer 1brn, 19łHJ - 1·uu /J.M. 

Ostrobramskiej" Moniuszki przy współudziale chórów polonij
nych z Buffalo - ten blok stanowił najsilniejszą część progra
mu transmitowanego przez liczne stacje telewizyjne na cały 
świat. 

Druga wyprawa z .Halką" do Kanady i USA, zakończona 
występem pożegnalnym w Nowym Jorku, z udziałem Konsula 
Generalnego Polski, przeszła do historii jako wydarzenie 
o randze misji kulturalnej, co zostało wyrażone oficjalnie, ale 
bezpośrednio i przez świadków występów Opery Śląskiej. Oto 
po finałowych owacjach ostatniego przedstawienia weszła na 
scenę z bukietem kwiatów wielka polska śpiewaczka. solistka 
Metropolitan Opera, Teresa Kubiak. by złożyć serdeczne gratu
lacje czołowym wykonawcom i twórcom spektaklu, gotowa 
w przyszłości wystąpić w śląskiej' .Halce". Do trzeciej wyprawy 
już jednak nie doszło - Jan Wojewódka zmarł niedługo potem; 
po nim już nikt nie podjął się tak trudnej misji. 

.Halka" z roku 1985, zwana potem .amerykańską" (przez 
pewien czas w repertuarze funkcjonowała w dwóch 
scenograficznych oprawach) doczekała się w sumie 170 spek
takli na scenach krajowych oklaskiwana przez 100 tysięcy 
widzów. Jej miejsce zajmie nowa inscenizacja - siódma z rzędu, 
zrealizowana z okazji półwiecza Opery Śląskiej . Tę „Halkę" 
czeka już droga w następne tysiąclecie. I ta świadomość wyz
nacza także przestrzeń tradycji obecnego jubileuszu. 

TADEUSZ KIJONKA 
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Tadeusz Bursztynowicz 

Z TOBOŁKIEM 
W RĘKU 

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. skupił 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 wszys
tko 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 kilkakrot
nie w różnych sytuacjach. Raz w czasie gaszenia pożaru domu 
przy Wareckiej 11. Znalazł się obok mnie w wężu ludzkim. 
usiłującym przy pomocy bezustannie krążących wiader z wodą 
zastąpić motopompę. Nie pomogły perswazje. wytrwał do końca 
nie 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 placów
ki operowej. zdecydował się natychmiast tam wyruszyć. 
Trudności z wyjazdem nie miał żadnych. Całe swoje mienie 
zabrał w jeden tobołek i korzystając z uprzejmości 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 się 
jemu, a jego marsowa, spokojna twarz promieniała radością. 
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Czekała go nowa twórcza praca. której też poświęcił się 
z całym zapałem nie oszczędzając swych starczych sił. Myliłby 
się jednak ten. kto mierzyłby siły Adama Didura według wieku. 
Łączył on w sobie energię młodzieńca, jasność umysłu i szyb
kość decyzji wieku dojrzałego z bogatym doświadczeniem 
starości. Te walory przy jego ujmującym sposobie obcowania 
z ludźmi 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 . codzien
nie po powrocie z lekcji w konserwatorium układa Didur plany 
założenia opery. bada możliwości. potrzeby. oblicza rozpros
zonych artystów, przeprowadza korespondencję. zbiera mate
riały. by następnie przedstawić je ówczesnemu wojewodzie 
śląsko-dąbrowskiemu. gen. Aleksandrowi Zawadzkiemu. 
Projekty jego spotykają się z jak najżyczliwszym przyjęciem. 
otrzymuje potrzebne fundusze i przystępuje do prac organiza
cyjnych. Uzyskawszy własne mieszkanie przeprowadza się na 
ul. Mielęckiego 1 O. gdzie znajduje zarazem swoją siedzibę 
"sztab" powstającej opery. Tu znajdują czasowe schronienie 
przyjeżdżający artyści, tu odbywają się narady i próby tu 
niejednokrotnie zasiada przy wspólnych posiłkach 20 osób 
zespołu. a niekiedy artyści. nie uzyskawszy jeszcze mieszkali., 
sypiają na siennikach i krzesełkach . Adam Didur. wódz tego 

Jedno z ostatnich zdjęć Adama Didura - obok 
Wiktoria Calma - pienvsza Halka, Tosca. Santuzza. Madama Butterfly„ . 
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Pamiqtkowe zdjęcie po historycznej "Halce". W środku -Adam Didur w kostiumie 
Dziemby„. Występ w nagłym zastępstwie - ostatni w życiu wielkiego śpiewaka. 

małego obozu ogarniętego entuzjazmem twórczej pracy, działa 
z niespożytą energią. Jest wszędzie. Spotkać go można na kon
ferencji u wicewojewody płk. Ziętka, gdzie załatwia sprawę 
samochodów do transportu dekoracji i kostiumów, u naczelni
ka Woj. Wydziału Informacji i Propagandy ppłk. Stahla, gdzie 
załatwia sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem 
premiery. Osobiście wybiera dekoracje w magazynie 
poniemieckim, z których później 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 oper
owego, zmontowanego przez siebie w wolnej! Polsce. 

Nie przypuszczał jednak, że sam będzie musiał brać w nim czyn
ny udział. W dniu 14 czerwca 1945 r. zgromadzona 
w Teatrze im. Wyspiańskiego 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 przygo
towanej premiery. Był to nie przewidziany i nie zamie
rzony ostatni występ w życiu 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 stałą placówkę ope
rową. Wszystko to stwarzało jak najlepsze perspektywy dalszego 
rozwoju. Pełnego rozkwitu swojej opery Adam Didur już nie dożył. 
Śmierć przerwała jego bogate i twórcze życie w dniu 7 stycznia 
1946 r. Umarł nagle w C7..asie lekcji w Wy'n>zej Szkole Muzycznej 
w Katowicach jak żołnierz na posterunku - na posterunku sztuki. 

TADEUSZ BURSZIYNOWICZ 
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DIDUR 
I NASTĘPCY 

N ie zachował się oryginalny afisz „Halki" znany z wielokrot
nych reprodukcji. zapowiadający pierwszą. historyczną 

premierę przyszłej Opery Śląskiej. A przecież tamta data: 
14 czerwca 1945 roku ma w dziejach 
kultury polskiej ważne znacze
nie. W tym dniu na katowic-
kiej scenie dochodzi 
w okolicznościach nie
zwykłych, do pierwszej 
premiery powstającej od 
podstaw nowej sceny -
zarazem pierwszej pre
miery operowego teatru 
w Polsce po wojnie, który 
formalnie dopiero po kilku 
miesiącach - mocą artysty
cznych faktów dokonanych 
- został oficjalnie uznany 
jako istniejący. 

Kiedy pisano później. że 
słychać było jeszcze huk fron
towych dział - to tak właśnie 
było. Zaledwie w dwa tygodnie 
po wyzwoleniu Katowic, gdy 
tyle spraw mogło słusznie 
uchodzić za ważniej
sze, podjęto pierwsze 
decyzje o powołaniu -
pod taką właśnie 

nazwą - Śląskiego 
Teatru Muzycznego 
(rozwiązanego z dniem 
30 czerwca 1945 r. 
z dorobkiem 50 im
prez estradowych, 
z udziałem solistów, 
chóru i baletu!. 
W tym czasie teatr 
operowy stał się fak-
tem - był i działał 
przypisany jeszcze 

Popiersie Adama Didura 
dluta Zbigniewa Dunajewskiego z roku 

1948 w holu glównym teatru z napisem: 
ADAM DIDUR 1874 - 1946 

ZAŁOżyCJEL I PIERwszy DYREKTOR 
OPERY ŚLĄSKIEJ 
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do katowickiego teatru. Nic tedy dziwnego, że początki 
związane z powstaniem Opery Śląskiej obrosły wkrótce legendą 
- skoro rodząc się w niezwykle trudnych warunkach. dosłownie 
od przysłowiowego zera. jeszcze bez siedziby i budżetu oraz 
instytucjonalnych ram, na prawach porywu i artystycznej 
improwizacji. placówka ta z miejsca rozpoczęła regularną 
działalność imponując zestawem wspaniałych głosów. 

Opery Śląskiej zresztą miało nie być. Dyrektor 
Departamentu Muzyki Ministerstwa Kultury i Sztuki. w piśmie 
dotyczącym działalności Śląskiego Teatru Muzycznego (z datą 
16 marca 1945!) kategorycznie stwierdzał: „Proszę o niedo
puszczenie do organizacji (. .. ) przedstawień operowych". Inny 
urzędowy dokument z tego samego czasu orzeka: „Opery wcale 
nie będzie w Katowicach. Ma powstać natomiast jedna opera 
w Poznaniu". Tak więc premiera „Halki" doszła do skutku 
wbrew ministerialnym planom - wyłącznie dzięki miejscowym 
władzom; ówczesnemu wojewodzie śląsko-dąbrowkiemu gen. 
Aleksandrowi Zawadzkiemu i wicewojewodzie Jerzemu 
Ziętkowi. a także naczelnikowi Wydziału Informacji 
i Propagandy Włodzimierzowi Stahlowi. późniejszemu dyrek
torowi Opery Śląskiej. którzy wspierali wszystkie działania 
zmierzające do odrodzenia i rozwoju kulturalnego Śląska. 

POD WODZĄ DIDURA 
Pozyskanie dla idei powołania teatru operowego na Śląsku 

Adama Didura było momentem zwrotnym w dotychczasowych 
staraniach. Wielki artysta przebywał w tym czasie w Krakowie, 
gdzie skupił wokół siebie gromadę wybitnie utalentowanych 
młodych artystów. W połowie k\vietnia, nie bacząc na podeszły 
wiek. Didur zjawił się w KatO\vicach. podejmując z miejsca 
decyzję organizacji zespołu operowego. Już 11 maja 1945 roku 
„Trybuna Śląska" zapowiadała rozpoczęcie pod kierunkiem 
Didura prac nad wystawieniem „Halki" na katowickiej scenie 
a także przyjęcia przez niego stanowiska profesora 
w Konserwatorium. Teraz wydarzenia toczą się w imponującym 
tempie: mija miesiąc - i 14 czerwca 1945 na katmvickiej scenie 
ma miejsce historyczna premiera „Halki". 

Przez pierwsze miesiące powstający i rozrastający się szybko 
zespół prowadzi w miarę regularną działalność nie tylko na 
katowickiej scenie, lecz rozpoczyna ją także w objeździe dociera
jąc nawet do Krakowa. Adam Didur okazał się wierny wizji 
wędrującego po kraju „zespołu opery narodowej" - jak to 
zapowiedział w jednym z wywiadów (za krakowskim 
„Dziennikiem Polskim" tekst przedrukowała 28 marca 1945 
„Trybuna Śląska"). Sędziwy artysta tak przedsta\vił swą ideę: 
„„. nadeszła chwila, gdy i o operze należy pomyśleć jako 
ważnej dziedzinie sztuki narodowej. Trzeba coś szybko zorgani
zować („.). Organizacja opery nie może trwać długo -
poszczególni artyści angażują swój byt na własną rękę, 
rozjeżdżają się i tracimy przez to jedyną sposobność zorgani-
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zowania znakomitego zespolu opery narodowej. Rozumiał przez 
to imprezę objazdową, posiadającą w zespole najwybitniejsze 
sily starsze i mlodsze. Z operą zamierzał związać również: 
reprezentacyjnie postawiony balet („.) aby krzewić kulturę 
i zainteresowanie sztuką po wszystkich miastach Polski. ale 
także aby wyjeżdżać na występy zagraniczne". 

I tak też w dużym stopniu się stało. Od pierwszych dni 
przyszła Opera Śląska (tak powszechnie nazywano ją od 
początku) była „operą na kołach". dysponującą wkrótce 
własnym transportem i docierającą wszędzie gdzie istniały 
warunki do prezentacji spektaklu operowego. Tak pozostało po 
dziś: jako jedyny polski teatr operowy Opera Śląska gra stale 
w szeroko zakrojonym objeździe. głównie na scenach 
południowej Polski. 

Afisz pierwszej premiery "Bytomskiej"- już we własnym 
gmachu„. Ostatnia premiera A. Didura po 50 Jatach 

od debiutu na scenie w Rio de Janeiro 
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W BYfOMIU 
W połowie września ma miejsce następna premiera - na kato

wicką scenę wchodzi „Tosca" w znakomitej obsadzie: w partii 
tytułowej - Wiktoria Calma. Lesław Finze - Cavaradossi. 
Andrzej Hiolski - Scarpia. Przedstawienie reżyserował Adam 
Dobosz. scenografię zaprojektował znakomity Jan Kosmski i co 
najważniejsze - już przed własną. zorganizowaną od podstaw 
operową orkiestrą stanął Jerzy Sillich. wytrawny dyrygent. 
przed wojną związany z Operą Warszawską. Również ten spek
takl doczekał się licznych prezentacji poza Katowicami - w tym 
kilkakrotnie pod rząd w Krakowie. 

Ważne to dni: w krótkim czasie rozrastają się i stabilizują 
poszczególne zespoły. Nazwisko Didura ma moc magiczną 
i wystarcza za wszystkie rekomendacje. Na Śląsk zjeżdżają nie 
tylko młodzi śpiewacy. muzycy i tancerze - ale także najwybit
niejsi 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 mezzesopranistką 
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 teatru operowego własny budynek - ten, który 
służy odtąd Operze Śląskiej - nie był już zależny od teatru 
katowickiego i jego dyrekcji. 

Neoklasyczny gmach bytomskiego teatru zbudowany w la
tach 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 podów
czas wszystkim - także wspólnym domem, skoro zamieszki
wano w garderobach i w licznych zakamarkach teatru. Adam 
Didur, który znalazł niezawodnego administratora w swoim 
uczniu, Tadeuszu Burszytnowiczu. był w istocie odpowiedzial
ny nie tylko za stworzenie organizmu artystycznego od pod
staw, 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 bardzo ciężko - tym bardziej 
liczyła się sztuka, stwarzająca nadzieję normalizacji życia. 

Uroczyste przejęcie budynku, uś-xietnione 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 państ
wowym zamówił Adam Didur. Sam zresztą otrzymał oficjalną 
nominację na dyrektora niewiele wcześniej - 7 listopada 1945 
roku; w tym czasie, z datą 15 października, był już mianowany 
dziekanem Wydziału Wokalnego Konserwatorium 
w Katowicach. 
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Pierwsza premiera we własnym gmachu miała miejsce już 
9 grudnia 1945. 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 Calma i Jadwiga Lachetówna. Na afiszu jest oczywi
ście 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 ijednocześnie 
reżyserzy obu spektakli). jest Irena Kuczyńska, jest Olga 
Szamborowska oraz właśnie co pozyskana Antonina Kawecka 
w partii Loli, są Adam Paciejewski - Stolnik w pierwszej „Halce") 
i Franciszka Denis-Słoniewska. Ta grupa artystów a także 
Władysław Szeptycki (tenor) oraz Piotr Barski i Stefan Dobiasz 
(basy) tworzą zespół solistów pionierskich miesięcy 1945 roku. 

W nowy rok 1946, mający w życiorysie ledwo 6 miesięcy 
teatr operowy - licząc od pierwszej premiery - wchodził organi
zacyjnie 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 także grupą wybitnych realizatorów o znanym 
prestiżu i dorobku. Pod nazwą wybitą na pieczęci nowa 
placówka działać będzie do l września 1949 roku. gdy ze 
względu na reprezentowany poziom i opinię najlepszej polskiej 
sceny operowej. jako jedna z pierwszych instytucji przejdzie na 
budżet państwa i otrzyma obecną 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 pierwszym 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 pierwszy dyrektor - „ z e s
połem opery narodowej". 

SZCZYfOWE LA 'A 
Następcą Adama Didura został Stefan Belina-Skupiewski -

znakomity polski tenor. o międzynarodowej sławie. w swoim 
czasie porównywany z Enrico Carusem. a następnie ceniony 
pedagog. Za jego czasów, już w pierwszym roku, bytomska 
placówka zyskała rangę pierwszej sceny operowej w kraju. 
potwierdzoną podczas wielodniowych gościnnych występów 
w Łodzi. Krakowie i niebawem w Warszawie (latem 1947 roku 
Opera Śląska zaprezentowała na scenie Teatru Polskiego 6 
pozycji. w tym "Aidę". dając łącznie 34 spektakle). Szczególnie jed
nak prestiżowe były występy we Wrocławiu, z okazji Wystawy 
Ziem Odzyskanych i obradującego tam wówczas Światowego 
Kongresu Intelektualistów. Opera Śląska zaprezentowała 
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Stefan ĘJelina-Skupiewski - Następca Adama Didura- kierowal 
Operą Sląską w latach 1946-1953. Za jego czasów zyskala opinię 
pierwszej sceny operowej kraju i tytuł „kuźni talentów„ 

33 przedstawienia. w tym .Aidę" w wielkiej Hali Ludowej. za 
każdym razem w obecności ok. 12 tys. widzów: rekord frek 
wencji na spektaklu operowym w Polsce - czy do pobicia? ... 

Są to czasy świetności tej sceny. która zyskuje tytuł „kuźni ta
lentów". jako iż od początków stała się sceną wybitnych debiutów 
artystów, którzy tu stawiają pierwsze kroki i zyskują mistrzowski 
szlif. Do zespołu solistów dochodzą w tym czasie tej miary 
śpiewacy, com.in. Barbara Kostrzewska, Krystyna Szczepańska, 
Natalia Stokowacka, Pola Bukietyńska, Maria Kunińska, Maria 
Vardi, Zofia Wojciechowska. Janina Rozelówna. Olga Didur. 
Bogdan Paprocki. Wacław Domieniecki, Zbigniew Platt, Stanisław 
Romański. Jerzy Sergiusz Adamczewski, Jerzy Kulesza, Czesław 
Kozak. Antoni Majak. Włodzimierz Hiolski-Lwowicz. Piotr 
Wołoszyn, Romuald Spychalski, Sławomir Żerdzicki, Edward 
Kluczka, Henryk Łukaszek. Jan Łukowski, Włodzimierz 
Denysenko i Stanisław Wesecki. Do zespołu solistów wchodzą na 
długie lata: Wiera Grabowska. Tatiana Mazurkiewicz, Klemens 
Chrabelski, Ryszard Fobiński. Tadeusz Świechowicz, Zdzisław 
Przybysz. Zenon Keler, Ryszard Żaba. R~śnie także balet, który 
pozyskał m.in. Barbarę Bittnerównę, Irenę Cieślikównę. Olgę 
Sawicką. Barbarę Karczmarewicz, Lucynę Sotomską, Danutę 
Piątek. Witolda Borkowskiego, Andrzeja Śnieżyńskiego. Edmunda 
Nowaka, Karola Szrama. Bolesława Bolewicza. Stefana Wentę. 
Eugeniusza Koziarskiego, by dać wkrótce pamiętny spektakl 
„Pana Twardowskiego" we wspaniałej choreografii wielkiego 
Stanisława Miszczyka. 
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Jest Opera Śląska w owych czasach nie tylko najlepszym 
zespołem operowym w kraju - ale także największą instytucją 
artystyczną. Szczególne znaczenie w ugnmtowaniu jej pozycji 
ma repertuar, budowany niezwykle starannie. który ogamie 
z czasem wszystkie czołowe pozycje z klasyki europejskiej. zaś 
kolejne premiery zyslrnją z reguły opinię wydarzeń artysty
cznych wspartych wybitnymi kreacjami wokalnymi. 

Osobne rozdziały to zasługi w upowszechnianiu polskiej litera
tury operowej i baletowej (liczne prapremiery). stale docieranie ze 
spektaklami do wszystkich ważniejszych ośrodków w woje
wództwie - od Cieszyna po Częstochowę. wreszcie współudział 
w powstaniu Operetki. która jako samodzielna scena wyłoniła się 
w 1955 roku z organizmu Opery Śląskiej ... To także ogromna 
liczba koncertów i akcji popularyzujących teatr z adresem do 
najszerszej publiczności, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk robotniczych. W latach tych Opera Śląska prezentuje 
rekordową ilość spektakli rocznie: 282 - w 1948 r.. z tego 162 
w objeździe; 285 - w 1949 r. (151 w objeździe): 289 - w 1950 r. 
(167 w objeździe); 279 - w 1951 r. (160 w objeździe) i 297 przed
stawień (169 w objeździe) w szczytowym roku 1952. Jest to 
najwyższą liczbą spektakli jaką kiedykolwiek osiągnął polski teatr 
operowy w swej historii. Przez \viele jeszcze lat Opera Sląska 
będzie prezentowała rocznie ponad 250 spektakli, z tego blisko 
połowę poza macierzystą sceną - co jest osiągnięciem artysty
cznym i społecznym o wyjątkowym znaczeniu. 

Objazd obejmuje niemal cały obszar ówczesnego województwa 
katowickiego z Bielskiem-Białą. Cieszynem. Opolem 
i Częstochową. Regularnie Opera Śląska dociera do Krakowa. 
Stale gości w Gliwicach. Chorzmvie. Zabrzu. nie licząc Katowic. 
gdzie występuje w każdy poniedziałek i wtorek. Ale gościnne wys
tępy obejmują także małe ośrodki. gdzie nikt dotąd spektaklu 
operowego. czy baletowego nie oglądał. Prezentowane są tam 
zazwyczaj. ze względu na trudności techniczne. montaże przed
stawień z udziałem czołowych solistów. Wielkim powodzeniem 
cieszą się w tych latach „pociągi operowe". docierające do 
Bytomia z różnych miast nie tylko macierzystego województwa. 
Na przedstawienie „Damy Pikowej" 10 grudnia 1950 roku przy
jechał „pociąg operowy" z Wrocławia - i nie było w tym nic 
nadzwyczajnego. 

Kiedy w roku 1955 święcąca swe dziesięciolecie Państwowa 
Opera Śląska otrzymała - jako pierwszy teatr operowy - Order 
Sztandaru Pracy I Klasy - „za wybitne osiągnięcia artystyczne 
oraz zasługi w dziedzinie popularyzacji muzyki operowej wśród 
ludności Śląska". było to najwyższe uhonorowanie przez władze 
państwa wytrwałej służby społecznej i zasług artystycznych 
śląskiej sceny operowej. 

NAJDŁUŻSZE KADENCJE 
W 1953 po Stefanie Belinie-Skupniewskim kierownikiem 

artystycznym Opery Śląskiej został Włodzimierz Ormicki. który 

79 



Włodzimierz Ormicki - znakomity 
dyrygent i znawca teatru 
muzycznego. kierowal OperąŚląską 
w latach 1953 - 1963 

Jlf apoleon Siess kierowa! Operą 
Sląską najdłużej - łącznie 18 lat. 
Podjego "'}'trawną batutą 
odbyło się blisko 50 premier 

pełnił tę funkcję przez 10 
lat. W okresie jego dyrekcji 
odbyło się 50 premier (37 
oper i 13 baletów}. w tym 
wiele o ogólnopolskiej 
randze (m.in. realizacja 
kilku oper Mozarta). 
Znaczną uwagą obdarzał 
on polską twórczość ope
rową wprowadzając do 
repertuaru poza klasyką 
m.in. młodzieńczą operę 
Ludomira Różyckiego 

„Bolesław Śmiały", „Za
czarowane koło" Jerzego 
Gablenza (prapre-miera 
polska}. pierwszą ope
rę Romualda Twardowskiego 
„Cyrano de Bergerac". 

W okresie jego dyrekcji 
w zespole pojawia się cala 
plejada nowych talentów 
wokalnych - w tym 
Eugenia Gwieździńska, 
Krystyna Szostek Radkowa, 
Anna Poraj. 
Janina Kuszyńska. 
Halina Korner. 
Wanda Kwiatkowska 
a z głosów męskich m.in. 
Władysław Malczewski. 
Martan Kondella. 
Adam Kaznowski, 
Andrzej Saciuk, 
Eugeniusz Kuszyk. 
Sławomir Książek. 

Stanisław Bursztyński. 

zaś spośród tenorów 
Franciszek Warecki, 
Włodzimierz Wałcerz 

oraz dwa talenty niepr7..e
ciętne -
H~nryk Grychnik 
i Wiesław Ochman. 
którego czeka wielka 
międzynarodowa kariera. 
Ma także swoje kolejne 
znakomite sezony balet. 
w którego zespole poja
wiają się i rozwijają talen-

ty m.in. Leokadii Zienko, Eugenii Skotarczak, Zbigniewa 
Strzałkowskiego, Jerzego Domagały i Fryderyka Lebika. 

Kadencja Włodzimierza Ormickiego przypada na lata, gdy 
przewagę znaczną uzyskują wielkie ośrodki kulturalne i sceny 
operowe usytuowane w prestiżowych centrach. Stąd liczne zmia
ny kadrowe - w tym nie do zastąpienia. jak rozpad wielkiej 
piątki - po przejściu do Łodzi Antoniego Majaka a następnie 
Krystyny Szczepańskiej. Bogdana Paprockiego i Andrzeja 
Hiolskiego do Warszawy. Z najlepszego kwintetu operowego 
w Polsce - do dziś! - wierną bytomskiej scenie pozostała do 
końca Natalia Stokowska. 
. Po Włodzimierzu Ormickim kierownictwo artystyczne Opery 
Sląskiej objął Napoleon Siess (później jednocześnie dyrektor 
naczelny). którego kadencja trwała łącznie od 1963 - do 
26 listopada 1986 roku, z przerwą w latach 1966-1971. gdy 
funkcję tę pełnili Karol Stryja (w charakterze konsultanta 
artystycznego w sezonie 1966/7) oraz Bolesław Jankowski 
(w repertuarze m.in. „Falstaff', .Arabella" i „Kawaler Srebrnej 
Róży" R. Straussa, . .Andrea Chenier"). 

Był to czas najdłuższej dyrekcji w polskich teatrach oper
owych trwający łącznie ponad 18 lat. szczególnie w drugim 
okresie kadencji N. Siessa naznaczony stabilnością artystyczną 
przy dużych ambicjach repertuarowych, potwierdzonych rangą 
premier. klasą realizatorów i wysokim poziomem wykonaw
czym. W dużym stopniu sukcesy te były wynikiem sprawowa
nia kierownictwa muzycznego przez Siessa a także dyscypliny 
organizacyjnej i artystycznej, dzięki czemu kolejne premiery 
wyróżniała uderzająca staranność przygotowania i koncentra
cja wszystkich zespołów. Opera Śląska pod jego dyrekcją 
zaprezentowała 62 premiery - w tym 41 oper i 21 baletów. 
Wiele z tych pozycji w tym „Wit Stwosz". „Król Roger". 
„Nabucco". „Salome" i „Peer Gynt" zyskało rangę wybitnych 
wydarzeń, potwierdzonych m.in. podczas prestiżowych wys
tępów gościnnych w Warszawie. 

Po roku 1963 w zespole śpiewaków Opery Śląskiej pojawiają 
się m.in . Stanisława Marciniak. Helena Łazarska, Anna 
Kościelniak. Maria Żak , Mirosława Czarnecka. Kazimierz 
Wolan, Zenon Bester, Jan Kunert, Józef Pawlik. Stanisław 
Kliczkowski. Nieco później: Marina Hristowa-Klimek. Henryk 
Kosmowski i Bolesław Pawlus. W okresie dyrekcji Bolesława 
Jankowskiego Opera Śląska pozyska m.in.: Krystynę 
Kujawińską. Alicję Słowakiewicz. Ewę Karaśkiewicz. 

Aleksandrę Strugacz. Wacławę Rann, Floriana Skulskiego. 
Zbigniewa Orłowicza i Tadeusza Arskiego. 

Kolejne zmiany warty spowodowane rotacją kadr 
następowały po roku 1970, gdy w miejsce zasłużonych. roz
stających się ze sceną, bądź przechodzących do innych 
teatrów, angażowani są młodzi. rozpoczynający karterę artyści. 
dla których bytomska "kuźnia" staje się często miejscem startu 
do wielkiej kariery. Do zespołu solistów zostają zaangażowani 
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m. in.: Izabella Jasińska. Jadwiga Papiernik, Krystyna 
Neumann, Gabriela Czerner, Irena Głowaty,Renata 

Rentkowska, Barbara Rusin - Knapp, Katarzyna Łubińska. 
Małgorzata Mierczak, Małgorzata Marczewska, Elżbieta Mazur, 
Ewa Pytel - Polak, Ewa Dłubak - Ansaldi, Barbara Bałda. Zofia 
Rogala, Czesława Fijałkowska, Maria Pawlus - Duda. Eligia 
Kłosowska. Maria Ćwiakowska, Danuta Wermińska i Gabriela 
Kściuczyk. Z głosów męskich : Józef Kolesiński, Józef Hornik, 
Jan Ballarin. Janusz Wenz, Feliks Widera, Ryszard Byrdy, Jan 
Dobosz. Jerzy Kubit, Jan Wolański, Tadeusz Piszek, Marek 
Moździerz. Franciszek Wołoch. Wiesław Bednarek. Marek 
Ziemniewicz, Jerzy Mechliński, Jerzy Sypek, Ryszard 
Wojtaszewski, Leonard Katarzyński, Tadeusz Leśniczak. 
Romuald Tesarowicz, Bogdan Kurowski, Czesław Gałka, 
\Vlodzimierz Skalski. 

Wiele nowych odkryć i rozstań - doświadczył balet, który miał 
w swym składzie tej miary solistów co Iwona Wakowska. Joanna 
Szabelska, Elżbieta Mickiewicz, Monika Pawlusiewicz. Sylwia 
Herok. Joanna Pyka. Jerzy Makarowski, Zdzisław Ćwioro. 
Tadeusz Jendrosz. Stefan Jońca. Jarosław Świtała. Marian Żak, 
Wacław Niedżwiedź i Jarosław Zender. Scena bytomska pozys
kała również Olgę Kozimalę i Kazimierza Cieślę, oraz - na krótko -
Janusza Mazonia. Roberta Glumbka i Bogdana Cholewę. 

Kadencja Napoleona Siessa - to również okres wielu nowych 
inicjatyw twórczych i organizacyjnych. Szczególnie ważnym 
dokonaniem było powołanie Ogólnopolskiego Konkursu 
Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. który doczekał się 
dotąd 5 edycji i promował 45 laureatów, z których wielu to dziś 
czołowi śpiewacy polscy. niekiedy międzynarodowej rangi. 

CZĘŚCIEJ GDZIEŚ W ŚWIECIE 
Kadencja Napoleona Siessa została zamknięta nagle - przerwała 

ją śmierć 26 listopada 1986 roku, niedługo po największym 
artystycznym i organizacyjnym sukcesie Opery Śląskiej pod 
jego dyrekcją - I tournee amerykańskim z „Halką" i owacyjnym 
przyjęciu siedmiokrotnie prezentowanego w RFN „Nabucca". 
Jego następcą na stanowisku dyrektora naczelnego i artysty
cznego został znany dyrygent Jerzy Salwarowski, który spra
wował te funkcje od 1 lutego 1987 - do 31 sierpnia 1988 roku, 
(6 premier - w tym „Carmen"). 

Po Jerzym Salwarowskim dyrekcję Opery Śląskiej objął -
początkowo jako „pełniący obowiązki" a od 1 stycznia 1989 -
wyłoniony w drodze konkursu - uczei'l i jeden z najbliższych 
współpracowników N. Siessa - Tadeusz Serafin, za którego 
kadencji odbyło się już 30 premier oraz dwukrotnie zorgani
zowany został Ogólnopolski Konkurs Wokalistyki Operowej im. 
Didura. 

Opera Śląska w nowych warunkach otwartych granic 
i niemal pełnej samodzielności organizacyjnej, podjęła wiele 
przedsięwzięć, by nasilić częstotliwość wyjazdów zagranicznych 
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dzięki własnym kontaktom. Toteż mapa podróży zagranicznych 
poszerzyła się o nowe trasy w Italii oraz występy w Niemczech, 
Holandii, Belgii. Danii, Francji i Hiszpanii. W zespole solistów 
w tym czasie znaleźli się - niekiedy przejściowo - m.in.: 
Katarzyna Suska, Bożysława Kapica. Bożena Grudzińska
Kubik, Barbara Krzekotowska, Iwona Noszczyk, Roma 
Owsińska. Barbara Markiewicz, Agata Kobierska. Jolanta 
Dańczyk, Agnieszka Mazur, Leokadia Duży, Mariola Płazak, 
Grażyna Bieniek, Anna Lorenc. Maria Zientek, Joanna 
Kściuczyk, Paweł Kajzderski, Stanisław Meus. Bogdan Desoń. 
Hubert Miśka. Jacek Greszta. Piotr Rachocki, Juliusz Ursyn
Niemcewicz. Angażowani byli także artyści zagraniczni -
tenorzy: Kałudi Kałudow. Walery Kostin. Genadij Waśko, oraz 
Aleksander Teliga (bas). 

W balecie - przewaga nowych twarzy - w tym m.in. 
Bernadeta Maćkowiak, Katarzyna Skalska, Sabina Waszek, 
Katarzyna Wieliczko, Grzegorz Pajdzik. Wszystkie zespoły są 
obecnie mniej liczne. bo zmniejszył się plan przedstawień. 
Opera Śląska nadal jednak godzi występy w siedzibie -
z działalnością w objeździe zaś mapa krajowych występów po
większyła się o nowe adresy miast i scen. 

ZAWSZE NA SCENACH KRAJU 
Opera Śl ąska od pierwszych dni starała się pozyskać 

znakomitych artystów oraz realizatorów: reżyserów. dyrygen
tów, choreografów, scenografów. Wielu spośród nich to twórcy 
wybitni. którzy odegrali decydującą rolę w rozwoju artysty
cznym teatru. Z licznego grona dyrygentów szczególnie 
zasłużyli się Jerzy Silłich, organizator orkiestry Opery Śląskiej. 
który przygotował około 20 premier. Mieczysław Mierzejewski, 
Edwin Kowalski, Zygmunt Szczepański. Edmund Springer. 
Józef Klimanek. Włodzimierz Ormicki. który poprowadził kilka
naście premier, Zdzisław Wendyński, Roman Mackiewicz 
a przede wszystkim Napoleon Siess, pod którego kierowni
ctwem muzycznym wystawionych zostało blisko 50 tytułów -
wiele przy współpracy Antoniego Dudy. Z Operą Śląską 
współpracowali również m.in. Zygmunt Latoszewski i Karol 
Stryja a z dyrygentów zagranicznych Węgier Peter Mura. Czech 
Oldrzich Pipek. Jugosłowianin Ivo Stajcer. oraz Jakub 
Woskanjan. Kemal Abdułłajew i Gieorgij Zemcużyn (trzej ostat
ni - ZSRR). W latach po roku 1986 zaznaczyli swą obecność 
głównie dwaj kolejni dyrektorzy: Jerzy Salwarowski a przede 
wszystkim Tadeusz Serafin (około 20 premier). który pozyskał 
do zespołu Piotra Warzechę. do stałej współpracy Roberta 
Satanowskiego oraz Igora W. Lacanicza ze Lwowa zaś co roku 
zaprasza Shinika Hahma (USA) oraz Makato Suehiro - laure
atów ostatniego konkursu dyrygenckiego im. G. Fitelberga. 

Listę reżyserów otwiera nazwisko Adama Dobosza, który 
reżyseruje w pierwszych latach najczęściej obok Romualda 
Cyganika i Adolfa Popławskiego, przed wojną również reżysera 
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Teatru Wielkiego w Warszawie. W tym okresie najwięcej wybit
nych realizacji będzie dziełem szczególnie zapamiętanego 
Bolesława Fotygi-Folańskiego. Na liscie reżyserów spotkamy 
ponadto m.in. Aleksandra Bardiniego. Jerzego Zegalskiego, 
~ózefa Wyszomirskiego, Mieczysława Daszewskiego, Sławomira 
Zerdzickiego, Gustawa Holoubka, Lię Rotbaumównę, Olgę 
Lipińską. Jerzego Rakowieckiego. Bogdana Hussakowskiego, 
Marię Fołtyn. Ludwika Rene. Lecha Helwiga-Górzyńskiego. 
Janusza Nyczaka. Zbigniewa Bogdańskiego, Roberta 
Skolmowskiego oraz Henryka Konwińskiego, reżyserującego 
naj częsciej w ostatnich latach. Nierzadko pojawiały się 
nazwiska reżyserów zagranicznych, w tym Vladisfava Hamsika 
i Wolfganga Weita. 

Sposród scenografów najsilniej swoją obecnosć zaznaczyli 
etatowo związani z Operą Śląską scenografowie: Karol 
Gajewski, Stanisław Jarocki i Tadeusz Gryglewski. Wsród 
scenografów współpracujących spotykamy niemal wszystkich 
czołowych scenografów polskich - m.in. Andrzeja Stopkę, 
Bolesława Kamykowskiego. Józefa Szajnę. Irenę Lorentowicz, 
Kazimierza Wisniaka, Mariana Kołodzieja. Ewę Starowieyską. 
Krzysztofa Pankiewicza. Adama Kiliana, Mariana Stańczyka, 
Jadwigę Jarosiewicz. Barbarę Wolniewicz. Katarzynę Lengren. 
Lilianę Jankowską. Barbarę Jankowską oraz Jana Bernasia -
zapraszanego najczęsciej w ostatnich latach. zas sposród 
scenografów sląskich - Wiesława Langego, Jerzego Moskala 
i Barbarę Ptak. 

Wielu wybitnych choreografów zapisało się również w kro
nikach Opery Śląskiej znakomitymi realizacjami baletowymi. 
Listę otwiera Stanisław Miszczyk, wybitny baletmistrz okresu 
międzywojennego. Następnie każdy z kolejnych kierowników 
baletu okazuje się być również twórczym choreografem - Jerzy 
Kapliński, Mikołaj Kopiński, Zbigniew Korycki, Jerzy Gogół, 
Barbara Kasprowicz. Henryk Konwiński - od roku 1971 real
izujący najczęsciej oraz Marta Bochenek. Marian Żak, Liliana 
Potyka i wywodząca się z bytomskiego zespołu Anna Majer. 

Bilans dorobku 50 lat Opery Śląskiej najzwięźlej ilustrują 
następujące dane. W okresie tym przedstawiła ona 232 pre
miery - w tym 154 operowe (25 prapremier) i 78 baletowych 
(22 prapremiery). W zestawie tym miesci się 35 polskich pozy
cji operowych ( 11 prapremier) i 21 baletowych (7 prapremier). 

Od pierwszej „Halki" licząc - Opera Śląska dała łącznie 
12.046 spektakli, w tym blisko 5.030 n~ scenach całego kraju. 

(I'. KJ 
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OD "HALKI" DO"HALKI" 
PREMIERY NA SCENIE OPERY ŚLĄSKIEJ 

W LATACH 1945 - 1995 

14 CZERWCA 1945R. A SCENIE TEATRU ŚLĄSKIEGO 
ZAINAUGUROWAŁA SWĄ DZWALNOSC OPERA ŚLĄSKA 

SPEKTAKLEM "HALKI" STANISŁAWA MONIUSZKI. 
PRZYGOTOWANYM POD ARTYSTYCZNYM KlEROWNlCTWEM 

ADAMA DIDURA. OD TEGO 'ZASU - DO JUBILEUSZOWEJ "HALKI" 
WD IU 14 CZERWCA 1995 - ZREALIZOWANO LĄCZ IE 

232 PREMIERY - WTYM 154 OPERY I 78 BALETÓW 

SEZON 1945/ 1946 

Giacomo Puccini: TOSCA. Premiera 15.IX.1945 
Pietro Mascagni: RYCERSKOŚĆ WIEŚNlACZA. Premiera 9.Xll.1945 
Ruggiero Leoncavallo: PAJACE. Premiera 9.XII.1945 
Giuseppe Verdi: TRAVlATA. Premiera 9.11.1946 
Giacomo Puccini: MADAIV1A BUTTERFLY. Premiera l l .fV.1946 
Stanisław Moniuszko: STRASZNY DWÓR. Premiera 15.VI.1946 

SEZON 1946/1947 

Georges Bizet: CARMEN. Premiera 22.X.1946 
Giacomo Puccini: CYGAl'\JERlA. Premiera 2 l.Xll.1946 
Stanisław Moniuszko: HALKA. Premiera 25.1.1947 
Gioacchino Rossini: CYRULIK SEWILSKI. Premiera 8.Ill.1947 
Giuseppe Verdi: AIDA. Premiera 31.V.1947 
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SEZON 1947 /1948 

Charles Gounod: FAUST. Premiera 22.Xl.1947 
Ludomir Różycki: PAN 1WARDOWSK!. Premiera 10.IV.1948 
Gaetano Donizetti: DON PASQUALE. Premiea 9.Vl.1948 

SEZON 1948/ 1949 
Leo Delibes: I.AKME. Premiera 13.Xl.1948 
Władysław Żeleński: JANEK. Premiera 18.XIl.1948 
Stanisław Moniuszko: VERBUM NOBILE. Premiera 18.XIl.1948 
Piotr Perkowski: SWA.IllTEWIT. Balet. Premiera 26.Il.1949 
Giuseppe Verdi: RIGOLETTO. Premiera 13.V.1949 

SEZON 1949 I 1950 
Jakub Offenbach: OPOWIEŚCI HOFFMANNA. Premiera 3.Xll.1949 
Leo Delibes: COPPELIA. Balet. Premiera 17.Xll.1949 
Oskar Nedbal: ZłELONY KOGUT. Balet. Premiera 17.Xll.I949 
Wolfgang Amadeusz Mozart: UPROWADZENIE Z SERAJU. Premiera 25.11.1950 
Jan Maklakiewicz: CAGLIOSTRO W WARSZAWIE. Balet. Prapremiera 25.III.1950 
Piotr Perkowski: RAPSOD. Balet. Prapremiera 25.lll.1950 
Jan Strauss: BAGATELA. Balet. Premiera 25.III.1950 
Piotr Czajkowski: DAMA PIKOWA. Premiera IO.Vl.1950 

SEZON 1950/1951 
Ludomir Różycki: CASANOWA. Premiera 6.1.1951 
Borys Asafiew: FONTANNA BACHClYSERAJU. Balet. Polska premiera 10.Ill.1951 
Jan Maklakiewicz: ZŁOTA KACZKA. Balet. Prapremiera 12.V.1951 
Gaetano Donizetli: NAPÓJ MIŁOSNY. Premiera 22.VI. 1951 

SEZON 1951/ 1952 
Aleksander Dargomyżski: RUSAŁKA. Polska prapremiera 24.Xl.1951 
Stanisław Moniuszko: STRASZNY DWÓR. Wznowienie 18.1.1952 
Piotr Czajkowski: EUGENIUSZ ONIEGIN. Premiera 20.IV.1952 

SEZON 1952/1953 
Giacomo Puccini: MADAMA BUTIERFLY. Wznowienie 15.Xl.1952 
Bedrzich Smetana: SPRZEDANA NARZECZONA. Premiera I 4.II.1953 
Witold Rudziński: JANKO MUlYKANT. Prapremiera 26.Vl.1953 
Sergiusz Prokofiew: KOPCIUSZEK. Balet. Polska prapremiera 4.VII.1953 

' 
SEZON 1953/1954 

Daniel Auber: FRA DIAVOLO. Premiera IO.X.1953 
Stanisław Moniuszko: HRABINA. Premiera 30.Xll.1953 
Stanisław Moniuszko: FLIS. Premiera 27.11.1954 
Wolfgang Amadeusz Mozart: CZARODZIEJSKI FLET. Premiera 12.Vl.1954 
Stanisław Moniuszko: NA KWATERUNKU. Balet. Premiera 19.Vl.1954 
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SEZON 1954/1955 
Giuseppe Verdi: TRUBADUR. Premiera 18.Xll.1954 
Jerzy Gablenz: ZACZAROWANE KOLO. Prapremiera 2.IV.1955 . 
Stanisław Moniuszko: HALKA. Premiera 18.Vl.1955 (X-lecie Opery Sląskiej) 

SEZO 1955/1956 
Ferenc Farkas: SPRYTNI STUDENCI. Balet. Polska prapremiera 3.Xll.1955 
Mikołaj Rimski-Korsakow: SZECHEREZADA. Balet. Premiera 3.Xll.1955 
Giuseppe Verdi: DON CARLOS. Premiera 30.Xll.1955 
Wolfgang Amadeusz Mozart: UPROWADZENIE Z SERAJU. Wznowienie 24.111.1956 
Stanisław Moniuszko: WIDMA (Dziady A. Mickiewicza) . Premiera 28.IIl.1956 
Georges Bizet: CARMEN. Premiera 24.\fJ.1956 
Stefan Hristic: LEGENDA OCHRJDSKA. Balet. Polska prapremiera 7.Vll.1956 

SEZON 1956/ 1957 

Giacomo Puccini: TOSCA. Premiera 28.X.1956 
Wolfgang Amadeusz Mozart: COSI FAi'I TUTIE. Premiera 19.1.1957 
Jules Massenet: MANON. Premiera I.V. 1957 
Ludomir Różycki: PAi'l 1WARDOWSKI. Balet. Wzno\\ienie 6.VII.1957 

SEZON 1957I1958 

Ludomir Różycki: BOLESŁAW ŚMIAŁY. Premiera 30.Xl.1957 
Oscar Nicolai : WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU. Premiera 17 .V. 1958 
Tomasz Kiesewetter: BŁAZEN KRÓLEWSKI. Balet. Premiera 17.V. 1958 
Carl Orff: MĄDRA. Polska prapremiera 14.VI.1958 

SEZO 1958/1959 

Giuseppe Verdi: BAL MASKOWY. Premiera 20.Xll.1958 
Giuseppe Verdi: TRAVIATA. Premiera 28.11.1959 
Charles Gounod: FAUST. Wznowienie 7.V.1959 
Piotr Czajkowski: DZIADEK DO ORZECHÓW. Balet. Premiera 30.V.1959 

SEZON 1959I1960 
Wolfgang Amadeusz Mozart: WESELE FIGARA. Premiera 19.L'\.1959 
Eu gen Suchoń: KRUTNIA W A. Polska prapremiera 12 .Xll.1959 
Stanisław Moniuszko: PARIA. Premiera 13.11.1960 
Gaetano Donizetti: LUCJA Z LAMMERMOOR. Premiera 29.IV.1960 
Ludomir Różycki: CASANOVA. Wznowienie 16.VI.1960 
Stanisław Moniuszko: HRABINA. Wznowienie 8.Vll.1960 

SEZON 1960/1961 
Fariol Jarullin: SZURALE. Balet. Polska prapremiera 8.X.1960 
E.Wolf-Ferrari: LE DONNE CURJOSE. Premiera 31.Xll.1960 
Mikołaj Rimski-Korsakow: ZLOTY KOGUCIK. Premiera 8.IV.1961 
Cesare Pugni: ESMERALDA. Balet. Polska prapremiera 20.IV.1961 
Fryderyk Flotow: MARTA. Premiera 12.Vll.1961 
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SEZON 1961 I 1962 

Giuseppe Verdi: MOC PRZEZNACZENIA. Premiera 15.XIl.1961 
Karol Szymanowski: HAGITH. Premiera 24.11.1962 
Tadeusz Szeligowski: PAW I DZIEWC2YNA. Balet. Premiera 24.11.1962 
Sergiusz Prokofiew: ROMEO I JULIA: Balet. Premiera 26.V.1962 
Karol Maria Weber: WOLNY STRZELEC. Premiera 30.Vl.1962 

SEZON 1962/ 1963 
Stanisław Moniuszko: STRASZNY DWÓR. Premiera 24.Xl.1962 
Jules Massenet : WERTHER. Premiera 22.XII.1962 
Karel Kupka: NAUC2YCIEL TAŃCA. Balet. Polska prapremiera 16.11.1963 
Georges Bizet: POŁAWIACZE PEREŁ. Premiera 4.V.1963 
Romuald Twardowski: CYRANO DE BERGERAC. Prapremiera 6.VII.1963 

SEZON 1963/ 1964 
Piotr Czajkowski: JEZIORO ŁABĘDZIE. Balet. Premiera 9.XII.1963 
Gioacchino Rossini: CYRULIK SEWILSKI. Premiera 1.11.1964 
Giuseppe Verdi: OTELLO. Premiera 27.Vl.1964 

SEZON 1964/ 1965 
Tomasz Kiesewetter: STAŃC2YK. Balet. Premiera 25.lX. 1964 
Ryszard Wagner: HOLENDER TUŁACZ. Premiera 3.XII. 1964 
Wolfgang Amadeusz Mozart: DON JUAN. Premiera 6.llł.1965 
Stanisław Moniuszko: HALKA. Premiera 16.VJ.1965 (XX-lecie Opery Sląskiej) 

SEZON 1965/1 966 
Jan Strauss: ZEMSTA NIETOPERZA. Premiera 9.X.1965 
Manuel de Falla: CZARODZIEJSKA MIŁOŚĆ. Balet. Premiera 18.XII.1965 
Maurycy Rave 1: BOLERO. Balet. Premiera 18.X:II.1965 
Georg Gershwin: BŁĘKITNA RAPSODIA. Balet. Premiera 18.Xll.1965 
Georges Bizet: CARMEN. Premiera 5.III.1966 
Sergiusz Prokofiew: ZARĘC2YNY W KLASZfORZE. Polska prapremiera l 4.V.1966 

SEZON 1966/ 1967 
Borys Asafiew: FONTANNA BACHC2YSERAJU. Balet. Premiera 5.Xl.1966 
Giacomo Puccini: TURANDOT. Premiera 28.1.1967 
Jakub Offenbach: ORFEUSZ W PIEKLE. Premiera 3.VI.1967 

SEZON 1967 I l 9t>B 
Giuseppe Verdi: DON CARLOS. Wznowienie 2 l .X.1967 
Piotr Czajkowski: ŚPIĄCA KRÓLEWNA. Balet. Premiera I IJCI.1967 
Giuseppe Verdi: FALSTAFF. Premiera 24.11.1968 
Benjamin Brttten: ALBERT HERRING. Polska prapremiera 18.V.1968 

SEZON 1968 /1 969 
Bela Bartok: CUDOWNY MANDARYN. Balet. Premiera 28.lX.1968 
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Ruggiero Leoncavallo: PAJACE. Premiera 28.lX.1968 
Emin Artstakesian: PROMETEUSZ. Balet. Polska prapremiera 2.Xl.1968 
Ryszard Strauss: ARABELLA. Polska prapremiera 18.1.1969 
Giuseppe Verdi: RJGOLETTO. Premiera 31.111.1969 

SEZON 1969/ 1970 

Umberto Giordano: ANDRE CHENIER. Premiera 13.Xll.1969 
Piotr Perkowski: KLEMENTYNA. Balet. Prapremiera l l .X.1969 
Giacomo Puccini: CYGANERJA. Premiera 21.11.1970 
Ludomir Różycki : PAN TWARDOWSKI. Premiera 25. IV.1970 . 
Józef Świder: MAGNUS. Prapremiera 13.Vl.1970 (X.XV-lecie Opery Sląskiej) 

SEZON 1970/197 1 
Piotr Czajkowski: EUGENIUSZ ONIEGIN. Premiera 14.Xl.1970 
Ryszard Strauss: KAWALER SREBRNEJ RÓŻY. Premiera 31.Xll.1970 
Aleksander Krejn: LAURENCJA. Balet. Polska prapremiera 27.11.1971 
Charles Gounod: FAUST. Premiera 26.Vl.1971 

SEZON 197 1/1972 

Adolphe Charles Adam: GISELLE. Balet. Premiera 4.Xll.1971 
Giacomo Puccini: MANON LESCAUT. Premiera 5.11.1972 
Giuseppe Verdi: AIDA. Premiera 27.V. 1972 
Stanisław Moniuszko: VERBUM NOBILE. Premiera 4.VJ. 1972 

SEZON 1972/1973 

Tadeusz Baird: JUTRO. Premiera 16.lX.1972 
Antonio Vivaldi: CZTERY PORY ROKU. Balet. Polska prapremiera 16.L.,..1972 
Georges Bizet: CARMEN. Premiera 28.X.1972 
Giuseppe Verdi: DON CARLOS. Wznowienie 16.XII.1972 
Ludwik Minkus: DON KICHOT. Balet. Premiera 24.11.1973 
Jakub Offenbach: RYCERZ SINOBRODY. Premiera 9.VI.1973 

SEZON 1973/ 1974 

Vincenza Bellini: NORMA. Premiera 6.X.1973 
Gian Carlo Menotti: MEDIUM. Polska prapremiera l 5.XII.1973 
Piotr Czajkowski: ROMEO I JULIA. Balet. Polska prapremiera 15.Xll.1973 
Andriej Pietrow: S1WORZENIE ŚWIATA. Balet. Polska prapremiera 16.Ill.1974 
Józef Świder: WIT STWOSZ. Prapremiera 8.\'1.1974 

SEZON 1974 / 1975 
Jadwiga Szajna-Lewandowska: KSIĘŻNICZKA W OŚLEJ SKÓRCE. 

Prapremiera 25.X.1974 
Piotr Czajkowski: JEZIORO ŁABĘDZIE. Premiera 8.11 .1975 
Stanisław Moniuszko: HALKA. Premiera 14.Vl.1975 

(XXX-lecie Opery Sląskiej) 
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SEZON 1975/1976 
Wolfgang Amadeusz Mozart: SYMFONIA G-MOLL. Balet. Prapremiera 18.X.1975 
Kurt Weill: SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH. Balet. Polska prapremiera rn.x 1975 
Wojciech Kilar: W GÓRĘ - W DÓŁ. Balet. Prapremiera 18.X.1975 
Gaetano Donizetti: DON PASQUALE. Premiera 22.Xl.1975 
Tichon Chrennikow: NIEPOŻĄDANY ZIĘĆ. Polska prapremiera 6.111.1976 
Jakub Offenbach: OPOWIEŚCI HOFFMANNA. Premiera 26.Vl.1976 

SEZON 1976/1977 
Wolfgang Amadeusz Mozart: COSI FAN TUTIE. Premiera 8.1.1977 
Piotr Czajkowski: DAMA PIKOWA. Premiera 5.III.1977 
Fryderyk Chopin: SYLFIDY. Balet. Premiera 4.Vl.1977 
Benjamin Britten: WARIACJE. Balet. Polska prapremiera 4.Vl.1977 
Rodion Szczedrin: CARMEN. Suita baletowa na podstawie muzyki G. Bizeta. 

Premiera 4.Vl.1977 

SEZON 1977 /1978 
Józef Świder: BAL BAŚNI. Prapremiera 24.IX: 1977 
Michaił Glinka: RUSŁAN I LUDMIŁA. Polska prapremiera 25.Xl.1977 
Giuseppe Verdi: TRAVIATA. Premiera 11.111.1978 

SEZON 1978/1979 
Ryszard Strauss : SAWME. Premiera 9.IX.1978 
Edward Grieg: PEER GYNT. Balet. Polska prapremiera 25.Xl.1978 
Johann Strauss: BARON CYGAŃSKI. Premiera 13.l.1979 
Stanisław Moniuszko: STRASZNY DWÓR. Premiera 26.V.1979 
Adolphe Charles Adam: KORSARZ. Balet. Premiera 23.Vl.1979 

SEZON 1979 I 1980 
Piotr Czajkowski: DZIADEK DO ORZECHÓW. Balet. Premiera 15.Xll.1979 
Giacomo Puccini: CYGANERIA. Premiera 9.11.1980 
Karol Szymanowski: KRÓL ROGER. Premiera 7.Vl.1980 

SEZON 1980/ 1981 
Mikołaj Rimski-Korsakow: KOŚC!EJ NIEŚMIEITTELNY. Polska 

prapremierał2XII.1980 

Rodion Szczedrin: CARMEN. Suita baletowa na podstawie muzyki G. Bizeta. 
Wznowienie 12.Xll.1980 

Ludwik A. Minkus: DON KICHOT. Balet. Wznowienie 21.11.1981 
Ruggiero Leoncavallo: PAJACE. Wznowienie ł l .IV~ ł 981 
Giuseppe Verdi: TRUBADUR. Premiera 20.Vl.1981 

SEZON 1981/1982 
Fryderyk Chopin: SYLFIDY. Balet. Wznowienie 12.IX.1981 
Wolfgang Amadeusz Mozart: CZARODZIEJSKI FLET. Premiera 24.X.1981 
Józef Świder: BAL BAŚNI. Wznowienie 24.1.1982 
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Vincenzo Bellini: LUNATYCZKA. Premiera 2.V.1982 
Piotr Czajkowski: JEZIORO ŁABĘDZIE. Premiera 19.Vl.1982 

SEZON 1982/ 1983 
Karol Szymanowski: KRÓL ROGER. Wznowienie 23.X.1982 
Tadeusz Szeligowski: EPITAFIUM NA ŚMIERĆ KAROLA SZYMANOWSKIEGO. 

Balet. Premiera 19.Xll.1982 
Gaetano Donizetti: NAPÓJ MIŁOSNY. Premiera 30.1.1983 
Karol Szymanowski: HARNASIE. Balet. Premiera 19.111.1983 
Karol Szymanowski: STABAT MATER. Premiera 19.111.1983 
Giuseppe Verdi: NABUCCO. Polska prapremiera 28.V.1983 

SEZO 1983 / l 984 
Piotr Czajkowski: EUGENIUSZ ONIEGIN. Premiera 28.1.1984 
Maurice Ravel: DZIECKO I CZARY. Premiera 2.Vl.1984 

SEZON 1984/ 1985 
Sergiusz Prokofiew: PIOTRUŚ I WlLK. Balet. Premiera 20.X.1984 
Giacomo Puccini: TOSCA. Premiera 26.1.1985 
Stanisław Moniuszko: HALKA. Premiera 14.Vl.1985 !XL-lecie Opery Śląskiej) 

SEZON 1985I1986 
Gioacchino Rossini: CYRULIK SEWlLSKI. Premiera 14.Xll.1985 
Pietro Mascagni: RYCERSKOŚĆ WlEŚNIACZA. Premiera I 5:lll. l 986 
Giacomo Puccini: GIANNI SCHICCHI. Premiera 15.111.1986 
Krzysztof Penderecki: MUZEUM CZŁOWlEKA. Balet. Prapremiera ł2.IV.1986 
Gustaw Holst: LUDZIE-TARCZE. Balet. Prapremiera 12.IV.1986 
Wojciech Kilar: EXODUS. Balet. Prapremiera 12.IV.1986 

SEZON 1986/1987 
Giuseppe Verdi: RIGOLETIO . Premiera 25.IV.1987 
Leo Delibes: COPPELIA. Balet. Premiera 27.Vl.1987 

SEZON 1987/1988 

IL MAESTRO FINITO.Spektakl oparty na operze komicznej 
G. B. Pergolessiego "La serwa padrona" oraz arii buffo Domenico 
Cimarossy"II maestro di Capella". Premiera 28.Xl.1987 

Giacomo Puccini: MA.DAMA BUTIERFLY. Premiera 30.1.1988 
Adolphe Charles Adam: GISELLE. Balet. Premiera 27.11.1988 
Georges Bizet: CARMEN. Premiera 7.V.1988 

SEZON 1988/ 1989 
Giacomo Puccini: CYGANERIA. Nowa realizacja muzyczna l 7.XII.1988 

!Premiera 9.11.1980) 
Sergiusz Prokofiew: KOPCIUSZEK. Balet. Premiera 28.1.1989 
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Wolfgang Amadeusz Mozart: CZARODZlEJSKl FLET. Premiera 22.N.1989 
BARWY TAŃCA. Balet. 

Cz. I - Piotr Czajkowski "ŚPIĄCA KRÓLEWNA" (wybór scen i duetów). 
Cz.II - Cesare Pugri "PAS DE QUARTE". 
Cz. III - Ludwig Alois Minkus "PAQUITA". Premiera 3.Vl.1989 

lmre Kalman: KSlĘŻNlCZKA CZARDASZA. Premiera 26.Vl.1989 

SEZON 1989/ 1990 
Roman Statkowski: MARJA. Premiera 25.Xl.1989 
Dominique Probst: MAKSYMlLJAN KOLBE. Prapremiera 7.N.1990 
Roman Palester: REQUIEM. Prapremiera 7.N.1990 
Stanisław Moniuszko: STRASZNY DWÓR. Premiera 16.Vl. l 990 

SEZON 1990/1991 
Giuseppe Verdi: ERNANI. Premiera 27.X.1990 
Jerzy Milian: BYCZEK FERNANDO. Balet 6.Xll.1990 
Sergiusz Prokofiew: PIOTRUŚ l WlLK. Wznowienie 6.Xll.1990 
Giuseppe Verdi: RIGOLETTO. Premiera 26.l.l 991 
Adolphe Charles Adam: GISELLE. Balet. Wznowienie 27.11.1991 

SEZON 1991 /1992 
Gaetano Donizetti: DON PASQUALE. Premiera 30.Xl.1991 

(oparta na realizacji z 1975r.) 
OBRAZY BALETOWE: 

Cz. I - Piotr Czajkowski "ŚPIĄCA KRÓLEWNA" (wybór scen i duetów). 
Cz. II - Maurice Ravel "BOLERO". 
Cz. III Aleksander Borodin 'TAŃCE POŁOWJECKlE". Premiera I .lll. I 992 

Charles Gounod: FAUST. Premiera 4.N.1992 

SEZON 1992/ 1993 

Georges Bizet: CARMEN. Wznowienie 24.X.1992 
Johann Strauss: ZEMSTA NlETOPERZA. Premiera 23.l.1993 
Georges Bizet: POŁAWIACZE PEREŁ. Premiera 8.V.1993 
WlZJE, SNY. ZDERZENIA. Spektakl baletowy. 

Cz. I - Fryderyk Chopin "\VJZJE". 
Cz. li - Jerzy Milian "SNY'. 
Cz. Ul - Ferenc Liszt "ZDERZENIA". Premiera 4.X.1993 

SEZON 1993/1994 

Giacomo Puccini: MADAMA BUTIERFLY. Premiei;a muzyczna 14.Xl.1993 
Giuseppe Verdi: TRUBADUR. Premiera 18.Xll.1993 
Gaetano Donizetti: NAPÓJ MlŁOSNY. Wznowienie 27.Ill.1994 
Bogdan Pawłowski : KRÓLEWNA ŚNlEŻKA. Balet. Premiera 21.V. I 994 

SEZON 1994/1995 

Pietro Mascagni: RYCERSKOŚĆ WlEŚNIACZA.Premiera muzyczna 10.IX.1994 
(wersja sceniczna z rea1izacji 15.lll.1986) 
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Ruggiero Leoncavallo: PAJACE. Premiera 10.IX.1994 
Wojciech Kilar: AD MONTES. Balet w 2 częściach do muzyki: 

"Preludium chorałowe''. "Kościelec", "Siwa mgła", "Krzesany". 
Prapremiera 30.X.1994 

IL MAESTRO FlNITO. Wznowienie 2 l .Xll.1994 (premiera 28.Xl.1987) 
Wolfgang Amadeusz Mozait: COSl FAN TUTIE. Premiera 22.1.1995 
Kurt Weill: ZAGRAJ Ml MELODIĘ Z DAWNYCH LAT. Prapremiera 23.N.1995 
Jakub Offenbach: RYCERZ SINOBRODY. Premiera 21.V.1995 
Stanisław Moniuszko: HALKA. Premiera 14.Vl.1995 

z okazji JUBlLEUSZU 50-lecia OPERY ŚLĄSKIEJ 
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GÓRNOŚLĄSKI 
BANK GOSPODARC2Y S.A. 

W KATOWICACH 

PEPSICO TRADING 
Sp. z o.o. 

ODDZIAŁ KATOWICE 

I ŻYWIEC TRADE 
KATOWICE 

KATOWICE , 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

FORTUNA 
SOSNOWIEC 
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rad i 
® Katowice ~1~3MHz;102,2 MHz 

Bielsko- Biara 103,00 MHz 
Częstochowa 68,96 MHz 

KATOWICE 
f IBAK MAROUARD PHłSS 

VP 
KATOWICE 

POMOC I SERDECZNA ŻVCZLIWOŚĆ 
NAszycu BEZINTERESOWNYCH 
SPONSORÓW POZWOLiłA NAM 

P&zyGOTOWĄ.Ć PROGRAM JUBILEUSZU 
OPERY, SLĄSKIEJ - NA MLµłĘ 

WSPOLNYCH PRAGNIEN. 
DZIĘKUJEMY! ... 

DYREKCJA OPERY ŚLĄSKIEJ 
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SPIS TREŚCI 

PR'EMIERY DZIEi. STANISŁAWA MONIUSZKI str. 4 

MELODRAMAT I... ARCYDZIEŁO NARODOWE 
Rozmowa ze Stanisławem Żerdzickim str. 6 

SŁAWOMIR ŻERDZICKI tr. 7 

TADEUSZ SERAFIN str. 9 

JANINA NIESOBSKA str. 11 

PIOTR ŻERDZICKI str. 13 

TREŚĆ LIBRETTA str . 14 

W DZIEŃ NOWEGO ROKU 1858 str. 18 

DWIE "HALKI" str. 26 

NATCHNIONY POLSKOŚCIĄ str. 30 

Z KRONIKI ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
STANISŁAWA MONIUSZKI str. 42 

Z TOBOŁKIEM W RĘKU str. 70 

DIDUR I NASTĘPCY str. 73 

OD "HALKI" DO "HALKI" PREMIERY NA SCENIE 
OPERY ŚLĄSKIEJ W LATACH 1945 - 1995 tr. 85 

LISTA SPONSORÓW str. 9 4 

Redakcja programu : TADEUSZ KIJONKA 

Zdjęcia: MAKSYMILIAN FLEISZER. 
MACIEJ GŁOWACZEWSKI. FOTO HANKA, 
JAN HANUSIK. JULIUSZ MULTARZYŃSKI. 
CZESŁAWA KLOSE . IZABELA Z . OLEŚ , 

BRONISŁAW STAPIŃSKI 

Opracowanie grafi czne i s kł ad komputerowy: 
LUCJAN DYLĄG 

AGENCJA WYDAWNIC1W I REKLAMY 

~ 
SILESIA s.c . 

Katowice ul. PCK 8 tel. 51 l 286 

Druk: el'I'• PRINT ul. Cystersów 16. Kraków 

W programi zamieszczono projekly scenografi i Pi t.ra Zerdzi ki go. 
N okładce projekt plakatu "Halki" 
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PAŃSTWOWA OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 

... 

1U~.rn45 Q 14.~~.1~~5 
Dyrektor: Tadeusz SERAFIN 

PREMIERA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 

50-LECIA 
pod wysokim patronatem 

PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

M IN ISTRA KULTURY I SZTUKI 

KAZIMIERZA DEJMKA 

JÓZEFA OLEKSEGO 

WOJEWODY KATOWICKIEGO 

EUGENIUSZA CISZAKA 

opera w 4 aktach 

libretto: Włodzimierz Wolski 

Kierownictwo muzyczne: Tadeusz SERAFIN 
Inscenizacja i reżyseria: Sławomir ŻERDZICKI 

Scenografia: Piotr ŻERDZICKI 
Choreografia: Janina NIESOBSKA 

Kierownictwo chóru: Krystyna ŚWIDER 

WYSTĄPIĄ: 

JANUSZ - Andrzej HIOL.5KI 
w obsadzie pierwszej premiery „Halki" w I945r. 

HALKA - Barbara KRZEKOTOWSKA 
JONT EK - Janusz WENZ 

STOLNIK - Bogdan KUROWSKI 
ZOFIA - Barbara BAŁDA 

DZIEMBA - Tadeusz LEŚNICZAK 
SZLACHCIC I - Feliks WIDERA 

S1J„AGMCIG II N 11he„ Ałl~K#.-':fłOIR. µ.ąeH OCIC1 
CÓR Us Juliuliil !JR~~ ~lłlHCJVXllCZ 'fe 1,,l ll.S 

WIDEK.A-
CHÓR, BALET, ORKIESTRA OPERY ŚLĄSKIEJ 

pod dyrekcją 

Tadeusza SERAFINA 

14.06.1995, środa, godz. 19.00, scena Opery Śląskiej 
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Dyrektor: 
Tadeusz SERAFIN 

Zastępca dyrektora: 
Czesław WNĘK 

Kierow11ik literacki: 
Tadeusz KIJONKA 

Kierow11ik chóru: 
Krystyna ŚWIDER 

Kieroumik baletu: 
Olga KOZIMALA-KLIŚ 

Choreograf: 
Henryk KONWIŃSKI 

Koordynator pracy artystycznej: 
Stanisława BEREŻNICKA 

Asystent dyrektora: 
Marianna MIROCHA 

Kierownik działu imprez i reklamy: 
Roman OSADNIK 

Asystenci: 
reżysera: Tadeusz ŚWIECHOWICZ 

choreografa: Janina ST ANKIEWICZ 

I11spektorzy: 
orkiestry: Jan KNAPIK 

chóru: Danuta KACZOR 
Franciszek MINKNER 

baletu: Janina PSIUK 

l11spicje11t: 
Artur PACZYNA 

' Korepetytorzy: 
Jacek CZEPULONIS, Halina MANSARLIJSKA, Jerzy MATULA 

Kierownictwo technicz11e - Mieczysław ŁOZJŃSKI, Natalia CHRZANOWSKA; 
kierow11icy pracowni: krawieckiej damskiej - p .o. Zofia KRA WIEC, krawieckiej 
męskiej - Bronisław GĄSIOR, malarsko-modelatorskiej - Józef SZOSTOK, 
zdobn iczej - Aldona GRZECHCA, perukarskiej - Irena RÓŻANKA, szewskiej 
- Henryk DOBIOSZ, ślusarskiej - Walter KAPUŚCIOK, stolarskiej - p .o. 
Krzysztof ŻUCHOWSKI, główny brygadz ista sce11y - Eugeniusz 
CHRZANOWSKI, brygadzis ta sceny - Edward ST ANEK, główny oświetle

niowiec - Marek MISIURA, rekwizytorka - Bożena RABCZEWSKA 


