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Halka jest rodzajem mitu, to opera 
tak głęboko zakorzeniona w polsko
ści, że - może przesadzam - jak
ko'lwiek byłaby zrobiona, zawsze 
będzie przyjmowana i „konsumowa
na". Z HalklJ próbowano już robić
różne dziwne manipulacje. Był 
okres po wojnie, kiedy to w związku 
z tzw. realizmem socjalistycznym 
myślenie marksistowskie, jakby kla
sowe, na długo zaciążyło nad tym 
dziełem . Zapis inscenizacyjny z tej 
epoki który pozostawił Schiller, jest 

Kilka słów 
od reżysera ... 
raczej przerażają.cy. Dziś wydaje się 
bowem absolutnie bez sensu odczy
tywanie Halki z punktu widzenia 
„klasowego" . Sądzę, że to, co jest w 
tej OR,erze może i najważniejszą 
wartością., to jej prawdziwy melodra
matyzm. Podziały między ludem a 
szlachtą. są w tym sensie istotne, że 
mogą być tylko źródłem urody, nie
powtarzalnego kolorytu lokalnego. 
Stanowią jedynie wartość estetycz
ną, bez kategoryzacji społecznej . 
Halka jest napisana w konkretnym 
czasie, a ja ogromną. wagę przypi
sując autorowi, nie staram się być 
mądrzejszy, lecz tylko próbuję do
kładnie pojąć sensy wpisane w 
utwór. Moim zdaniem trzeba się 
wczytać w dz ieło i w nim samym 
szukać punktu wyjścia do dzisiejszej 
interpretacji. Halki nie trzeba trakto
wać jako źródła porachunków klaso
wych, lecz jako źródło możliwie wiel
kiego piękna. Wydaje mi się , że jest 
to utwór sielski w gruncie rzeczy, że 
i szlachta, i chłopi nie są. tak wcale' 
od siebie odlegli, zatem i podziały 
nie są. aż tak ostre. Ponieważ jest to 
klasyczny melodramat, powinien 
być do końca wypełniony tymi szla
chetnymi wartościami , które zawiera 
w sobie ten gatunek, tzn. meandrem 
namiętności pom iędzy szczęściem 
a nieszczęściem . 
Halka nie jest operą., do której moż
na wymyślać wielkie inscenizacje, 

wykorzystując maszynerię Teatru 
Wielkiego. Halka jest zbyt prosta i 
zgrzebna - wystarczy trzymać się 
tego, co w niej jest. Myślę, że najwa
żn iejsza będzie wierność epoce, hi
storii obecnej poprzez wierność rea
liom. Warstwa chłopska nie będzie 
ani stylizowana, ani folkloryzowana; 
kostiumy takie, jakie mogły wtedy 
być, dające jednocześnie możliwość 
naturalnego poruszania. W tańcach 
również powinna być to Halka swo
bodna, lekka, naturalna, z młodzie
żowym „sznytem", na współczes
nym, zawodowym poziomie. 
Równie ważna jest dla mnie odleg
łość kulturowa pomiędzy ziemiań
stwem a góralami, bo obie te kultury 
są równie swojskie i zaściankowe . 
Kiedy w ostatniej scenie spotyka się 
w wiejskim kościółku , podczas 
obrzędu zaślubin szlachta z górala
mi, to następuje moment całkowite
go zespolenia. Kościół łączy i sku
pia. Połączenie tego obrzędu z oso
bistą tragedią Halki samo w sobie 
będz ie pracować na jakąś wartość 
trzecią . 

To, co się wiąże z teatralizacją. Halki 
- aktorstwo, dzięki temu, że grać 
będą - jak obiecywał dyrektor Sa
tanowski - młodzi artyści, uzyska, 
moim zdaniem, dzisiejszego, świe
żego blasku. I może nawet ów me
lodramatyzm będzie większy niż to 
się zazwyczaj widzi i słyszy. To jest 
jednak moja pierwsza praca w ope
rze i nie należy przypuszczać, że od 
razu będę wymyślał wielkie numery 
po to, żeby się wykazać . 

Bo przecież Halka jest opowieścią o 
losie. Dlatego piętno młodości jest 
tu ważne, ono warstwę dramatycz-

ną. powinno wypełnić, uwiarygodnić i 
uwspółcześnić . Należy pójść dalej 
do środka, wejść w sprawy między
ludzkie i wydobyć jeszcze wartości, 
które ukryte są. pod warstwą. drama- 1 

tyczną., owe powikłania psychologi
czne zmierzające ku tragedii. 

Tekst opracowany na podstawie rozmo
wy Joanny Kawalec z KAZIMIERZEM 
KUTZEM, który w całości zamieszczony 
zostanie w 5 numerze SCENY OPERO
WEJ. 



Tadeusz Kaczyński 

Ukochana 
przez 
wszystkich 

Mickiewiczowski Pan Tadeusz, 
Fredrowska Zemsta, Sienkiewiczo
wska Trylogia, Matejkowski Gru
nwald, Chopinowski Polonez As
dur, Moniuszkowska Halka„ . Nie
wiele więcej utworów zyskało w Pol
sce taką popularność i tak powsze
chne umiłowanie , a co za tym idzie 
- zajęło tak eksponowane miejsce 
w skarbcu kultury n rodowej. Może 
jeszcze Wesele Wyspiańskiego, 
Grottgerowskie cykle opiewające 
Powstanie Styczniowe, Panorama 
Racławicka, Sienkiewiczowscy 

Krzyżacy, Moniuszkowski Straszny 
dwór ... ale tu już nazwiska twórców 
zaczynają się powtarzać . 
Do skarbca kultury narodowej, jako 
jeden z najcenniejszych jego klejno
tów, weszła Halka przebojem - w 
ciągu jednego dnia, a nawet jedne
go wieczoru. Stało się to właśnie tu
taj, w Teatrze Wielkim, w czasie 
warszawskiej prapremiery, 1 stycz
nia 1858. Po obejrzeniu pierwszego 
przedstawienia obecni na sal i muzy
cy, krytycy i melomani okrzyknęli 
zgodnie Halkę naszą operą narodo
wą. I tak ją nazywamy do dziś , choć 
to zaszczytne miano bardziej przy
stoi dwóm innym operom , skompo
nowanym przez Moniuszkę w latach 
późn iejszych - Hrabinie i Straszne
mu dworowi. Pierwszej ze względu 
na zawartą w niej obronę polskiego 
obyczaju przed powierzchowną cu
dzoziemszczyzną, drugiej dzięki 
krzepieniu serc rodaków w latach 
popowstaniowych obrazem lepszej 
przeszłości. 

Miejsce w skarbcu kultury narodo
wej Halka ma zapewnione, choć zaj
mowana tam przez nią pozycja 
zmieniała się z biegiem lat. Bo naj
pierw był to nasz jedyny operowy 
klejnot, potem jeden z kilku - obok 
innych dzieł Moniuszkowskich; w 
XX wieku doszedł jeszcze niepolski 
w tematyce ale przecież niewyobco
wany z naszej kultury Król Roger 
Szymanowskiego, zaś w naszych 
czasach poszerzyl i tę kolekcję Krzy
sztof Penderecki Diabłami z Loudun 
i Czarną maską a Zbigniew Rudziń
ski Manekinami. 
W okresie zaborów Halka była nie 
tylko powszechnie lubianym dzie
łem scenicznym, lecz także symbo
lem kultury żyjącego - pomimo 
braku państwowości - narodu. 
Symbolem tym większym, że w spo
łecznej świadomości jedynym, bo 
Straszny dwór, zakazany przez wła
dze carskie po trzech przedstawie
niach, dla Polaków zamieszkałych w 
tym zaborze praktycznie nie istn iał , 
a Hrabinę można tu było og lądać 
tylko w formie okaleczonej przez 
cenzurę. Dlatego tak uroczyście 
obchodzono każdą okrągłą roczn icę 
prapremiery Halki w Warszawie i ko
lejną setkę przedstawień . Z tego sa
mego powodu przyjęto zwyczaj -
kontynuowany także po odzyskaniu 
niepodległości - otwierania tym 
dziełem Moniuszki sezonów opero
wych. Halka stała się narodową 
świętością, powszechnie uwielbianą 
i prawie nietykalną. 
Z tego przywileju korzystali chętnie 
realizatorzy opery, zwłaszcza ci 
mniej wybitni a nastawieni komerc
jalnie, w przekonaniu , że jakkolwiek 
zostanie wystawiona, ma zapewnio
ne powodzenie u publiczności i ży
czliwość u krytyki. Stąd w dziejach 
scenicznych Halki tak wiele insceni
zacji słabych i niedopracowanych, 
nie tylko w okresie zaborów, ale i 
później, a nawet jeszcze i w na
szych czasach. 

A przecież pośród dziel scenicznych 
Moniuszki właśnie Halka wymaga 
największej pod tym względem sta
ranności. Wiąże się to z warunkami 
jej powstawania: nie od razu, lecz w 
trzech etapach, w ciąg u ponad dzie
sięciu lat. Najpierw bowiem skom
ponował Moniuszko operę dwuakto
wą, której prawykonanie estradowe 
odbyło się w Wilnie 1 stycznia 1848. 
Był to utwór - na swoje czasy -
nowoczesny, bo wbrew dotychcza
sowej tradycji operowej nie zawie rał 
ani jednej typowej arii, ani też wsta
wek baletowych, więc niczego. co 
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by hamowało sceniczną akcję. Zo
stały tu wprowadzone motywy prze
wodnie, stosowane wprawdzie nie 
tak konsekwentnie jak u Wagnera, 
ale bliskie jego idei dramatu muzy
cznego, wyłożonej w dziele Oper 
und Drama, którego Moniuszko w 
chwili komponowania Halki nie znał , 
bo ukazało się drukiem parę lat póż
niej. 
Po scenicznej prapremierze Halki 
dwuaktowej, która odbyła się w Wil
nie 16 lutego 1854, Moniuszko dopi
sał dwa fragmenty: Tańce góralskie 
i arię w rytmie poloneza, przezna
czoną dla basa, wykonującego par
tię Stolnika. W roku 1857, na ocze
kiwaną prawie 1 O lat wiadomość o 
szansie wystawienia Halki w War
szawie, postanowił dokomponować 
kilka dalszych „numerów", rozbudo
wując w ten sposób operę do roz
miarów czteroaktowego spektaklu . 
Powstały wtedy: aria Janusza, za
czynająca się od słów Czemuż mnie 
w chwilach samotnych. .. , Mazur, re
cytatyw i aria Halki Gdyby rannym 
słonkiem, wzlecieć mi skowron
kiem ... , recytatyw i aria Jontka Szu
mią jodły na gór szczycie oraz kilka 
drobniejszych epizodów. Dzięki 
temu opera zyskała szereg nowych, 
pięknych fragmentów, ale utraciła 
swój nowatorski charakter i drama
turgiczną zwięzłość. W niektórych 
miejscach ostatecznej wersji Halki 
akcja sceniczna toczy się zbyt wol
no, zaś w akcie trzecim poniekąd 

, s~aje w miejscu, bo poza opowiada
niem przez Jontka tego, co znamy 
już z poprzedniego aktu i postępują
cym szaleństwem zrozpaczonej 
Halki, nic się tu nie dzieje. 
Utalentowany lecz nieco chaotyczny 
libercista Włodzimierz Wolski popeł
nił też parę niezręczności języko
wych i jedną dramaturgiczną w ak
cie IV, zbyt długo zatrzymując or
szak weselny przed kościółkiem . Tę 
muzycznie ciekawą, lecz dramatur
gicznie nieprawdopodobną scenę, 

uratować może tylko inwencja reży
sera. Dopiero niedawno zrozumiano 
w pełni, że Halka - w przeciwień
stwie do świetnie skonstruowanego 
scenicznie Strasznego dworu - wy
maga od realizatorów teatralnych in
teligencji i pomysłowości. Jako 
pierwszy spostrzegł to wielki odno
wiciel naszego teatru Leon Schiller. 
Jego adaptacja sceniczna Halki (po
kazana najpierw w Poznaniu w roku 
1950 a trzy lata póżniej w Warsza
wie) eksponowała jednak nadmier
nie konflikt społeczny między włoś
ciaństwem a szlachtą . Jest to drugi 
najważniejszy wątek dramaturgicz
ny dzieła, przenikający się zresztą z 
pierwszym: tragedią zdradzonej 
lecz nadal kochającej niewiernego 
jej mężczyznę dziewczyny. Istnieją 
tu jeszcze dwa inne wątki : młodego 
szlachcica i górala, którzy niezależ
nie od swojej sytuacji społecznej , 
tak różnej. przeżywają. własne dra
maty ludzkie, związane z osobą Hal
ki. Ale to ona jest główną bohaterką. 
opery, a nie społeczność, z której 
się wywodzi, i tego żaden z realiza
torów dzieła nie powinien zmieniać. 
Na szczęście - nie trzeba tego 
przypominać reżyserowi tego przed
stawienia Kazimierzowi Kutzowi, co 
stanowi wielką szansę powodzenia 
jego inscenizacji w stołecznym Tea
trze Wielkim. 

Głównym walorem Halki jest muzy
ka, skomponowana przez Moniusz
kę. Jego inwencja i inteligencja ob
jawia się już w pierwszych taktach 
uwertury, pod względem formalnym 
będą.cej1 połączeniem klasycznej 
uwertury koncertowej z t.zw. potpou
rri , polegającym na prezentacji wy
stępujących w operze tematów mu
zycznych. Rozpoczyna ją liryczna 
fraza, grana przez flety i klarnety, 
którą. , poslugują.c się terminologią. 
Wagnerowską - można uznać za 
pierwszy motyw przewodni Halki(1 ). 

Nasz najbardziej zasłużony moniu
szkolog Witold Rudziński charakte
ryzuje go jako „delikatny, tęskny , to 
wzlatują.cy nadzieją , to opadający 
rozpaczą". Leon Schiller nazywa 
„tematem tragicznej miłości i niedoli 
Halki". Ja nazwałbym krótko jej te
matem głównym, bo charakteryzuje 
zarówno naiwną wiarę, nadzieję i 
miłość, jak (w drugiej fazie) zwątpie
nie i rezygnację, a nadto jeszcze -
przez swoją barwę, przypominającą 
wiejskie piszczałki, rozpiętość skali i 
efekt echa, ewokują.ce otwartą prze
strzeń w górach - określa miejsce 
akcji. 
Drugi temat uwertury, który grają. in
strumenty smyczkowe, nie został 
wykorzystany w toku opery, ale na
dają.cy mu męski charakter rytm 
punktowany pozwala kojarzyć go z 
Januszem(2). Kolejny, trzeci temat 
uwertury, także intonowany przez 
smyczki, wiąże się znów z osobą 
Halki, o czym świadczy użycie jego 
fragmentu we wstępie 'do ostatniej 
arii sopranowej w IV akcie(3). Nie 
ma też wątpliwości, że następny te
mat, grany przez całą orkiestrę, to 
muzyczne upostaciowanie stanu 
szlacheckiego, jest on bowiem pra
wie identyczny z pieśnią chóralną., 
śpiewaną przez gości balu zaręczy
nowego Janusza z Zofią(4) . Nie 
przypadkowe jest tu chyba pokre
wieństwo (powtarzanie tych samych 
dżwięków , staccato) z tematem Ja
nusza, związane z jego przynależ
nością. do stanu szlacheckiego. Ko
lejny temat, intonowany - podobnie 
jak wstępny - przez flety , wiąże się 
raz jeszcze z Halką, na nim oparty 
jest bowiem jej pełen desperacji 
śpiew w li akcie, zaczynający się od 
słów: Do pana naszego, o Jontku, 
prowadź mnie„.(5) Ostatni z poja
wiających się w uwerturze motywów 
przewodnich to parafraza pieśni 
Jontka z li aktu , zaczynającej się 
od słów I ty mu wierzysz, biedna 
dziewczyno ... (6) 

W ten sposób w uwerturze do Halki 
przedstawił Moniuszko główne po
stacie opery, łącznie z bohaterem 
zbiorowym, jakim jest szlachta. od
grywają.ca tu nie tylko rolę zwykłej 
zbiorowości, lecz także siły decydu
jącej o losie głównej bohaterki. Co 
więcej. z rozmieszczenia tematów w 
uwerturze możemy odczytać cały 
sens konfliktu dramatycznego ope
ry. Stanowi ona także doskonale 
wprowadzenie w atmosferę drama-

tu . W drugim temacie uwertury (naz
wanym przeze mnie tematem Janu
sza), miękkim lecz zdecydowanym, ' 
jest coś z nastroju schadzek, skrywa
nych przed otoczeniem. Powtórze
nie wstępnego motywu przewodnie
go Halki zdaje się przypominać , że 
ta schadzka odbywa się w górach. 
Wraca motyw skradającego się do 
koc~anki Janusza i - po kilku tak
tach narastającego napięcia- jesz
cze raz główny motyw przewodni 



Halki, urwany w połowie . Po długiej 
pauzie wchodzi temat, który Witold 
Rudziński trafnie nazwał „śpiewem 
o wielkiej złamanej miłości " , wystę
pujący kolejno w dwóch wariantach: 
mollowym (smutnym) i durowym 
(pogodnym).(3) Dość niespodziewa
nie przekształca się on w mel odię 
pieśni szlachty Spoczęć już czas, a 
waszmość nic nam nie folguje ... ( 4) , 
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co można odczytać jako znak ingere
ncji z zewnątrz w romans członka tej 
społeczności z wiejską dziewczyną . 
Ale góralka nie przestaje walczy o 
swoje prawa, co symbolizuje poja
wiający się teraz temat jej dramaty
cznego śpiewu, zaczynającego się 
od słów Do pana naszego, o Jontku 
prowadź mnie ... Ta melodia ustępu
je miejsca parafrazie pieśni Jontka I 
ty mu wierzysz, biedna dziewczy-

no .. . , co można inte rpretować jako 
muzyczne odwzorowanie wtargnięcia 
w romans Halki z Januszem skrycie 
kochającego ją młodego górala. 
Kolejny ustęp przypomina - jak słu
sznie zauważa Schiller - wstęp do 
zaręczynowego poloneza, a więc 
jest to następne memento. Niewy
słuchane, bo zaraz potem odzywają 
się bezpośrednio po sobie wszyst
kie trzy motywy związane z Halką: 
główny , miłosny i - równolegle z 
poprzednim - ów trzeci, dramaty
czny, związany ze śpiewem Halki 
Do pana naszego„. Tematy te ustę
pują miejsca motywowi zaczerpnię
temu z zaręczynowego balu (Spo
cząć już czas.„), stanowiącemu te
raz głośny i efektowny finał . W ten 
sposób klęska poniesiona w tym 
konflikcie przez Halkę znajduje od
bicie w uwerturze , stanowiącej swoi
ste - bo obejmujące także zdarze
nie poprzedzające akcję libratta -
streszczenie opery. 
W chwil i odsłonięcia kurtyny 
rozbrzmiewa Polonez(?). Moniusz
ko opatrzył go w partyturze określe
niem „pomposo" i rzeczywiście jest 
on pompatyczny, nieco sztywny -
jakże różny zarówno od sentymen
talnych polonezów Ogińskiego jak i 
bohaterskich Chopina. Ten typowo 
dworski polonez, intonowany przez 
majordomusa Stolnika, Dziembę i 
podchwycony następnie przez chór, 
stanowi świetne wprowadzenie do 
uroczystości zaręczyn pary, skoja
rzonej zapewne nie z woli własnej, 
lecz wysoko urodzonych rodziców. 
Z kolei narzeczony zwraca się do 
ojca narzeczonej, Stolnika, z prośbą 
o błogosławieństwo (Pobłogosław, 

' ojcze panie ... )(8). Tej ceremonii na
dał Moniuszko formę dość konwen
cjonalnego - zapewne celowo -
tercetu, niekonwencjonalnie przer
wanego śpiewem dobiegającym z 
ogrodu. Słyszymy początek prostej 
jak wiejskie melodie smutnej pieśni 
Halki Jako od wichru krzew polama-

ny, tak się duszyczka stargała ... (9) . 
Wywołane tym zamieszanie charak
teryzuje niespokojny dalszy ciąg ter
cetu . Janusz postanawia wyjść do 
ogrodu, by udzielić pomocy niesz
częśliwej, rzekomo nieznanej mu 
dziewczynie. Ale zanim to zrobi -
wypowie, a raczej wyśpiewa , swój 
monolog wewnętrzny. Jest to aria 
(kompozytor nazywa ją romanzą) , 
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zaczynająca się od słów Czemuż 
mnie w chwilach samotnych„.(10), 
poprzedzona dramatycznym recyta
tywem (Skąd tu przybyła, mimo mej 
woli .. . ). Chęć zerwania z dawną ko
chanką miesza się tu z wyrzutami 
sumienia i wspomnieniami n iecał
kiem wygasłej miłości. Stęskniona 
za Januszem Halka zagląda do pu
stej - jak jej się zdaje - komnaty, 
śpiewając, tym razem już w całości , 

swoją tęskną pieśń Jako od wi
chru. „ Spostrzeżenie tam Janusza 
wywołuje gwałtowny wybuch uczu
cia (O Jaśko, mój drogi/ ... ). To dra
matyczne solo przekształca się w 
duet, zrazu dynamiczny, potem liry
czny, a w końcowej części znów pe
łen emocji, ze strony Halki szczerej, 
ze strony Janusza obłudnej(11). 
Ten duet przerywa dochodzący z 

sąsiedniej sali okrzyk gości na 
cześć narzeczonych (/\liech żyjąn, 
co skłania Janusza do pośpieszne
go wyprowadzenia Halki z pałacu . 
Ledwo zdążył to zrobić, do komnaty 
wpadają goście , by po chwili zaśpie
wać znaną nam już w postaci instru
mentalnej z uwertury pieśń (nazwa
ną przez Schillera „ pijacką" ) Spo
cząć już czas, a waszmość nic nam 
nie folguje„ .(4) Wzniesione przez 



dwóch szlachciców toasty na cześć 
przezacnego domu i przezacnej ko
ligacji Stolnik kwituje oracją, utrzy
maną w rytmie poloneza. Jest to 
znowu polonez solenny, dworski, 
ale taki być musi dla zachowania 
nastroju tej po sarmacku napusza-

co ·c: 
Q) 

§ 
co 
(i) 
"O 
Q) 

t:: a. 
o 
9> 
o o 
(') 

N' 
ro 
-'"' o 
N 

i:::. 
(J 

~ 
N 

(/) 

nej uroczystości(12). Uświetni ją je
szcze Mazur, w którym Moniuszko 
nie hamował już swojej inwencji po 
to, aby dostosować się do konkret
nej sytuacji teatralnej. Dzięki temu 
jest to najwspanialszy z jego mazu
rów - nie sarmacki, nie dworski i 

nie chłopski, lecz najzwyczajniej 
polski . Takie jego potraktowanie 
ułatwił , być może, dystans prawie 
dziesięcioletni , jaki w momencie 
komponowania Mazura dzielił Moniu
szkę od pierwotnej, dwuaktowej we
rsji Halki. Swoboda inwencji podsu-

nęła mu też prawdopodobnie orygi
nalny efekt wytupywania przez tan
cerzy rytmu w dwóch taktach , dzie
lących część wstępną Mazura od 
jego części głównej(13) . 
Drugi akt opery otwiera główny mo
tyw przewodni Halki, rozpoczynają-

cy uwerturę, tym razem rozpisany 
na wiele instrumentów. W obszer
nym recytatywie poprzedzającym 
wielką arię zaczynającą się od słów 
Gdyby rankiem słonkiem wzlecieć 
mi skowronkiem ... Halka wyraża na
dzieję, że Janusz do niej powróci. 

Liryczny, kołysankowy, w swojej 
prostocie pokrewny pieśniom ludo
wym główny temat arii przeplatany 
jest kilkoma epizodami dramatycz
nymi, wymagającymi od śpiewaczki 
znacznego kunsztu(14). 
Aria Halki przechodzi płynnie w na-

stępną scenę - dialog z przybyłym 
za nią do miasta Jontkiem. Z muzy
czno-formalnego punktu widzenia 
jest on potrzebny, aby przedzielić 
recytatywami dwie arie: Halki i Jon
tka (zaczynającą się od słów I ty mu 
wierzysz biedna dziewczyno ... ). Ta 

pełna dramatyzmu aria tenorowa 
nie jest - jak w konwencjonalnych 
op_erach XVIII i XIX wieku - wy
dzielonym „numerem" muzycznym, 
lecz mającym swoje dramatyczne 
uzasadnienie ogniwem akcji(6). Nai
wnej i zaślepionej miłością Halce 



próbuje tu Jontek ukazać prawdziwe 
oblicze Janusza. O złamaniu przez 
kompozytora konwencji arii opero
wych świadczy też wtrącenie się w 

pewnym momencie Halki, co zmie
nia monolog Jontka w dialog. Jakby 
na potwierdzenie słów Jontka o 
ostatecznym porzuceniu Halki przez 

Janusza słychać właśnie toast na 
cześć narzeczonych, będący powtó
rzeniem oczętku poloneza z I aktu. 
Nie odstrasza to Halki, lecz przeciw-

nie, skłania ję do szaleńczego dobi
jan ia się do wrót pałacu z okrzy
kiem: Puszczajcie mnie, tu ojciec 
dzieciątka mojego ... Teraz pojawia 
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się, eksponowany już w uwerturze, 
temat szaleństwa i desperacji : Do 
pana naszego, o Jontku prowadź 
mnie ... (5) . Janusz wychodzi jej na 
przeciw, ale nie po to, by potwier
dzić swoje do niej uczucie, lecz aby 
ją odesłać do domu, wykorzystując 
do tego celu Jontka i obiecując mu 
za to nagrodę. Jontek natomiast 
apeluje do sumienia Janusza i zape
wnia, że za tę litość Bóg go wyna
grodzi. Występujących w tym duecie 
dwóch mężczyzn, tak różnych sta
nem społecznym, Moniuszko prze
myślnie zrównał ze sobą , nakazując 
im śpiewać różne w charakterze tek
sty na prawie tę samą melodię ( 15). 
Po tym dialogu, w którym żadna ze 
stron nie przekonała drugiej, nastę
puje już bezceremonialne przepę
dzenie pary górali z pańskiego ogro
du. Dokonuje tego brutalnie Dziem
ba, zaś w sposób łagodniejszy Zofia 
i goście , odsyłając Halkę i Jontka do 
czeladnej izby. Ta scena zbiorowa 
ujęta jest w formę kunsztownie zbu
dowanego finału, który zamyka po
wracający raz jeszcze trzeci temat 
Halki (szaleństwo i desperacja) oraz 
pocięte pauzami akordy, przypomi
nające Moniuszkowską uwertu rę 
Bajka. 
Wstęp instrumentalny do Ili aktu 
przynosi zasadn iczą zmianę cha
rakteru muzyki. Pompatyczność 
ustępuje miejsca prostocie, drama
tyzm - liryzmowi, sarmackość -
ludowości. Nie jest to ludowość 
skopiowana (w całej Halce nie 
ma chyba ani jednego cytatu z fol
kloru), lecz stylizowana, albo raczej 
„podrabiana" w najlepszym sensie 
tego słowa, oznaczającym tworze
nie muzyki w pełni oryginalnej w sty
lu ludowym - jak to czynił Chopin. 
Podobnie jak wstępny temat uwertu
ry, spełniający podwójne zadanie 
(obraz duszy Halki i zarazem opis 
górskiego pejzażu) również i ta mu
zyka ewokuje najpierw smętny na
strój, by po chwili umiejscowić go 

we wsi góralskiej, w pobl iżu kościo
ła. Powtarzane na początku wielo
krotnie dźwięki rogu w rytmie pun
ktowanym, w połączeni u ze st rzępa
mi pieśni Halki Jako od wichru 
krzew połamany. .. zrazu owiane są 
mgłę tajemnicy, a dopiero po dłuż
szej chwili konkretyzują się dzięki 
przeobrażeniu powtarzanych dżwię
ków rogu w dzwonek sygnaturki ko
ścielnej. Po nieszporach przy nie
dzieli ... - taki jest początek pieśni 
górali, poprzedzony solem tenoro
wym. Zrazu wyrażająca skargę, że 
jutro znowu dzień roboczy i pojutrze 
dzień roboczy, potem jeszcze mo
zolniejszy... stopniowo się oży
wia(16). Kiedyż bowiem, jeśli nie w 
niedzielę, lud ma się bawić ! Są więc 
także i weselsze śpiewy, a wreszcie 
i tańce. Moniuszko nigdy nie widział 
ani nie słyszał oryginalnych tańców 
góralskich. Ale dzięki pośrednim 
źródłom, z których korzystał , a nade 
wszystko własnej inwencji - skom
ponował wspaniałą muzykę baleto
wą. Jest to łańcuch melodii tanecz
nych mocno spojonych z sobą mo
tywicznym pokrewieństwem i wspól
nym pulsem, a zarazem dość zróż
nicowanych w charakterze. Są tu 
epizody dynamiczne, typowo męs
kie, i liryczne, raczej dziewczęce; są 
takie, którte sugerują typowy dla 
tańca górali drobny krok i fragmenty 
nadające się do wykonywania sko
ków. O ile początkowa część Tań
ców góralskich przypomina huculs
ką Kołomyjkę, o tyle końcowa bliska 
jest - jak słusznie zauważa Rudzi
ński - podhalańskiemu Zbójnickie
mu. Może w ten sposób Moniuszko 
próbował dokonać syntezy muzyki 
góralskiej dawnej Rzeczypospoli
tej?( 17, 18). 
Po żywiołowych tańcach następuje 
gruntowna zmiana nastroju. Oto wra
ca z miasta Jontek, prowadząc na 
wpół obłąkaną z rozpaczy Halkę. 
Towarzyszy tej scenie muzyka po
wolna i smutna, której chwilowe oży-



wienie ilustruje stan duszy bohaterki 
opery. Zasadnicza zmiana tempa i 
charakteru muzyki następuje w 
chwili rozpoczęcia przez Jontka 
opowiadania o tym, co im obojgu 
zdarzyło się w mieście. Jego szybko 
wypowiadane zdania, najczęściej 
bez żadnego akompaniamentu, 
przerywają ostre wtręty całej orkie
stry, nadające temu opowiadaniu si
lny dramatyzm. Po dotyczących Ja
nusza słowach za bramę wygnać 
kazał jak psów, przyjętych okrzy
kiem grozy, odzywa się główny mo
tyw przewodni Halki. Pojawi się on 
jeszcze raz za chwilę jako wtór do 
krótkiego recytatywu, poprzedzają
cego jej opowieść o gołąbeczku, co 
zatrzepotał skrzydełkami splamiony
mi krwią i spadł, jak kamień, na zie
mię{19). 
W następującej teraz scenie chóral
nej lud użala się nad losem niesz
częśliwej dziewczyny a potem ob
serwuje lecącego nad halami kruka. 
Ten śpiew Halka niespodziewanie 
puentuje słowami z gołąbki trup, sta
nowiącymi jakby dokończenie wcze
śniej śpiewanej opowieści, będącej 
symboliczną antycypacją śmierci jej 
samej. Powraca pieśń chóru, ko
mentującego romanse między chło
pkami1 a panami. Tę scenę kończy 
okrzyk jednego z górali, który pierw
szy zauważył nadciągający orszak 
ślubny. 
Akt IV rozpoczyna się w tym samym 
momencie, w którym zakończył się 
trzeci. Niewielkiemu przesunięciu 
uległo tylko miejsce akcji: w poprze
dniej scenie dżwięk kościelnej syg
naturki dobiegał z oddali, teraz sce
na przedstawia plac przed kościo
łem. Widzimy tam Jontka, samotnie 
rozpamiętującego swoją nieodwza
jemnioną miłość do Halki i wspomi
nającego spędzone z nią chwile. 
Między wstępnym recytatywem a 
dumką, zaczynającą się od słów 
Szumią jodły na gór szczycie ... (20) 
zjawia się wiejski dudarz. Graną 

przez niego muzykę imituje obój 
solo, przy wtórze klarnetu i fagotu 
oraz grupy instrumentów smyczko
wych. Jontek wyraża zdziwienie, że 
dudarz gra tak wesołą melodię, na 
co otrzymuje odpowiedź: trzeba 
ślub powitać... Ale na życzenie gó
ral a zagra za chwilę smętniej, i ta 
muzyka stanie się instrumentalnym 
wprowadzeniem do dumki Jontka, a 
potem będzie niekiedy jej wtóro
wać(21 ). 
Pojawienie się Halki zbiegającej z 
gór przynosi zmianę nastroju. Ner
wowe biegniki orkiestrowe są jed
nak tylko krótkim przejściem do na
stępnej wielkiej sceny zespołowej. Z 
punktu widzenia formy jest to typo
wy finał operowy, w którym uczest
niczą wszystkie postacie dramatu, 
łącznie z chórem, będącym tu boha
terem zbiorowym. Na czele ślubne
go orszaku kroczy Dziemba, poleca
jąc góralom radosne powitanie pary 
nowożeńców, zdążającej do kościo
ła. Kolejne ustępy tej sceny to wy
muszone uprzejme powitanie szla
chty przez wieśniaków oraz długi 
epizod liryczny, którego ośrodkiem 
jest siedząca na kamieniu Halka. Jej 
wygląd i nie dla wszystkich zrozu
miały śpiew o Jaśku-sokole budzi 
powszechne współczucie, a u Janu
sza także wyrzuty sumienia. Z kolei 
orszak ślubny, a za nim wszyscy gó
rale, z wyjątkiem Halki i Jontka, 
wchodzą do kościoła. Następujący 

teraz duet tych dwojga to dramaty
czna scena, w której przywiedziona 
przez rozpacz do obłędu dziewczyna 
wreszcie pojmuje, co się stało. W 
obszernym monologu, najpierw 
śpiewa jakby kołysankę umierające
mu dziecku(22), a potem roznieca w 
sobie oburzenie na Janusza i prag
nienie zemsty. Postanawia spalić 
dawnego kochanka wraz z całym 
jego otoczeniem i kościołem. Odzy
wające się w tym momencie dżwięki 
organów i nabożny śpiew powstrzy
mują Halkę od wykonania swego 

_-

zamiaru. Zamiast zabić Janusza, 
popełni samobójstwo, wypowiada
jąc przedtem słowa przebaczenia. 
Recytatywowi poprzedzającemu ten 
monolog (nazwany przez Moniusz
kę, na wzór włoski „cavatiną") towa
rzyszy w orkiestrze trzeci temat 
uwertury - motyw miłości Halki(3). 
Ma to uzasadnienie w tekście, mó
wiącym o owocu tej miłości - dzie
cku Halki i Janusza, któremu grozi1 
śmierć. Liryczne fragmenty cavatiny 
śpiewa Halka przy wtórze solowej 
wiolonczeli, wydobytej przez kom
pozytora z tła orkiestrowego na 

pierwszy plan; epizodom dramaty
cznym towarzyszą krótkie, urywane 
frazy i tremola instrumentów smycz
kowych, a niekiedy także pozostałej 
części orkiestry. W kulminacyjnym 
momencie, poprzedzającym podpa
lenie kościoła, włącza się do akcji 
muzycznej cała reszta instrumen
tów, milknąca nagle w chwili odez
wania się organów. Ta pieśń naboż
na, zaczynająca się od słów Ojcze z 
niebios, Boże Panie ... , której pierw
sza zwrotka rozbrzmiewa przed, a 
druga w środku cavatiny, stała się 
popularnym śpiewem kościelnym, 
wykonywanym przez wiernych na 

ogół nieświadomych tego, przez 
kogo i w jakim celu została skompo- 1 
nowana(23). W końcowym ustępie 
cavatiny pojawia się harfa, !której pa
saże - zgodnie z pradawną tradyc
ją - ilustrują płynącą wodę. Te pa
saże słyszymy dwukrotnie: po raz 
pierwszy wyrażają myśl Halki o sa
mobójstwie, po raz drugi stanowią 
onomatopeiczną ilustrację jej samo
bójczego skoku do rzeki. Tuż przed
tem odzywa się - po raz ostatni -
główny motyw przewodni Halki, któ
ry otwierał uwerturę( 1 ). W ten spo
sób kompozytor uczynił z tego moty-

wu klamrę, rozpoczynającą i !koń
czącą muzyczną opowieść o niesz
częśliwej młodej góralce. 
Bardzo krótki, jakgdyby przyśpie
szony finał opery, składa się z kilku 
błyskawicznych sekwencji. Pierw
szą wypełnia okrzyk Jontka wybie
gającego z kościoła (Halko, o Hal
ko.~; drugą- odpowiedź górali (Już 
za późno ... ); trzecią - wydane im 
przez Dziembę polecenie (Właśnie 
teraz nadszedł czas, państwu skło
nić się wesoło ... ). Górale spełniają 
to życzenie, ale ich wesoła śpiewka 
ma niezgodny ze swym tekstem kie
runek opadający.„(24) 



Główne tematy 
i motywy muzyczne, 
występujące w operze „Halka" 

1. Główny motyw przewodni Halki 

2. Motyw przypisywany Januszowi 

3. Motyw miłości Halki 

4. Motr,w rozbawionej szlachty ( „Spocząć j ż czas, a waszmość nic nam nie folgu
je ... ) 

5. Motyw „szaleństwa i desperacji Halki („Do pana naszego, o Jontku prowadź 
mnie ... ) 

6. Motyw przewodni Jontka („ I ty mu wierzysz, biedna dziewczyno ... ") 
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7. Początek Poloneza 
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8. Początek tercetu z I aktu 

9. Pieśń Halki z I aktu („Jako od wichru , krzew połamany„ . " ) 
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10. P ieśń Janusza („Czemuż mnie w chwilach samotnych ... ") 
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11 . Początek duetu Halki i Janusza 
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12. Oracja Stol nika („0 mościwi mi panowie„ ") 

13. Początek Mazura (partie fletu i fletu piccolo) 
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14. Aria Halki („Gdyby rannym słonkiem ... ") 
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15. Duet Janusza i Jontka - fragment 



16. Wstęp do pieśni chóralnej górali z Ili aktu („Po nieszporach przy niedzieli„.") 

17. Tańce góralskie - Kołomyjka 

18. Tańce góralskie - Zbójnicki 
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19. Śpiew Halki o gołąbeczku 

20. Początek dumki Jonika („Szumią jodły„.") 

21. Motyw, imitujący grę Dudarza, wtórującego Jonikowi w dumce 

22. Początek cavatimy Halki („O mój maleńki„.") 
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23. Początek religijnej pieśni chóralnefz IV aktu („Ojcze z niebios, Boże Panie„.") 
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24. Końcowy śpiew górali („Zaśpiewajmy ją wesoło!") 

Warszawskie premiery 
i ważniejsze przedstawienia 

Halki'' 
'' 1858, 1 stycznia - prapremiera w 
Teatrze Wielkim. Dyrygent: Jan Qua
trini, reżyseria: Leopold Matus:zew
ski, scenograf: Antoni Sachetti, cho
reograf: Roman Turczynowicz; Hal
ka - Paulina Rivoli, Jontek - Ju
lian Dobrski, Janusz - Adam Ziół-

] kowski, Stolnik - Wilhelm Troszel, 
Zofia - Kornelia Quatrini. 
1862, 11 września - wystawienie I 
aktu Halki w teatrze w Pomarańcza
rni, na zaproszenie W.Księcia Kon
stantego. 
1864, 7 października - setne 
przedstawienie (na benefis Moniu
szki). 
1866, 2 sierpnia-wznowienie Hal
ki w Teatrze Wielkim w wersji prze
transponowanej; Maria Kwiecińska, 
Jan Koehler, Józef Prohazka. 
1869, 14 kwietnia - przywrócenie 
wersji oryginalnej. Dyr. Jan Quatrini; 
Maria Kwiecińska, Daniel Filleborn, 
Adam Ziółkowski. 
1876, 23 maja - dwusetne przed
stawienie w Teatrze Wielkim. Dyr. 
Adam MOnchheimer; Halka - Bro
nisława Dowiakowska (?) 
1885, 28 czerwca - trzechsetne 
przedstawienie w Teatrze Wielkim. 

lipiec - Przedstawienie w Te
atrze letnim w Ogrodzie Saskim. 
Bronisława Dowiakowska, Aleksan
der Bandrowski, Hilary Dyliński. 
1892, 2 lutego - wznowienie w Te
atrze Wielkim. Dyr. Cezary Trombi
ni; reż. Leopold Matuszyński; Maria 
d'Orio, Stefan Wołoszko, Józef 
Chodakowski. 
1894, 28 maja - czterechsetne 
przedstawienie w Teatrze Wielkim. 
Dyr. (od r. 1895) Stanisław Barce
wicz; reż. Henryk Kowalski; Zofia 

Konarska, Gustaw Jerzyna-C:zernic
ki, Józef Chodakowski. 
1900, 9 grudnia - nowa insceniza
cja z okazji pięćsetnego porzedsta
wienia w Teatrze Wielkim. Dyr. Emil 
Młynarski; reż. Józef Chodakowski 
Salomea Kruszelnicka, Stanisław 
Sienkiewicz, Gabriel Garski. 
1908, 1 stycznia - uroczyste pięć
dziesięciolecie Halki w Teatrze 
Wielkim. Dyr. Zygmunt Noskowski; 
Janina Korolewicz-Waydowa, Wło

dzimierz Malawski, Antoni Borkows
ki. 
1911, 24 czerwca- zespół „Opera 
Popularna" wystawia Halkę na sce
nie teatrzyku ogródkowego „Dolina 
Szwajcarska". Dyr. Alojzy Dworza
czek, reż. Stanisław Bogucki; Z. 
Mingardi, B. Dziedzicki, J. Kelter. 
1912, 4 stycznia - nowa insceniza
cja w Teatrze Wielkim. Dyr. Teodor 
Śledziński, reż. Mikołaj Lewicki; 
Hanna Skwarecka, Ignacy Dygas, 
Wiktor Grąbczewski. 
1915, 1 stycznia - nowa insceniza
cja w Teatrze Wielkim. Dyr. Adam 
Dołżycki, reż. Gabriel Garski; Maria 
Kamińska-Latoszyńska, Henryk 
Drzewiecki, Wacław Brzeziński. 
1916, 12 września - wystawienie 
Halki w Teatrze Polskim przez zes
pół uczniów szkoły operowej Juliana 
Marsa. Dyr. Stefan Barański; Pauli
na Stokowska, Maurycy Janowski, 
Przygodzki. 
1918, 1 stycznia - nowa insceniza
cja z okazji sześćdziesięciolecia 
prapremiery w Teatrze Wielkim. 
Dyr. Bolesław Wallek-Walewski, 
reż. Henryk Kowalski, choreogr. 
Piotr Zajlich; Janina Korolewicz-Wa
ydowa (Maria Mokrzycka, Adam Do-



bosz, Wacław Brzeziński) Euge
niusz Narożny (pierwsze nazwiska 
dotyczą przedstawienia popołudnio
wego, drugie - wieczornego). 
1919, 14 września - wznowienie 
opery w Teatrze Wielkim. Dyr. Emil 
Młynarski , reż. Henryk Kowalski , 
scenogr. Wincenty Drabik, chore
ogr. Piotr Zajlich; Matylda Pol i ńska
Lewicka, Stanisław Gruszczyński , 
Franciszek Freszel. 
1925 - premiera w warszawskiej 
Operze Objazdowej. Dyr. Tadeusz 
Wierzbicki; Maria Kałuska, Mieczy
sław Płużański , Zygmunt Nowina
Witkowski. 
1927-premiera w Ruchomym tea
trze dla żołnierzy i Ludu „Scena pol
ska" . Dyr. T. Pabisiewicz; E. Junkie
wiczowa, G. Banaszkiewicz, M. Ar
datti. 
1929, 6 września - nowa insceni
zacja w Teatrze Wielkim. Dyr. Adam 
Dołżycki, reż. Adolf Popławsk i , sce
nogr. Józef Wodyński, choreogr. Fe
liks Pameli; Helena Lipowska, Sta
nisław Gruszczyński, August Wiś
niewski. 
1931, 26 grudnia - premiera w Te
atrze Wielkim. Dyr. Tadeusz Mazur
kiewicz; Walentyna Walewska, 
Adam Dobosz, August Wiśniewski. 
1932, zima - premiera, przygoto
wana przez Polską Operę Ludową 
w Domu Żołnierza . Dyr. M. Dorożyń
ski, scenogr. Stanisław Skowroński, 
choreogr. Sylwin Baliszewski ; Zofia 
Ważyńska, Stanisław Narocz-Nowi
cki, Eugeniusz Narożny . 
1934, 12 kwietnia - spóźnione sie
demdziesięciopięciolecie Halki w 
Teatrze Wielkim. Dyrygenci: Wale
rian Bierdiajew (I akt) , Adam Dołżyc
ki (li akt) , Mieczystaw Mierzejewski 
(Ili akt), Bron isław Wofstastahl (IV 
akt); Helena Lipowska, Antoni Gołę
biowski, Eugeniusz Mossakowski. 
1935, 8 pażdzierni ka- nowa insce
nizacja z okazji tysięcznego przed
stawienia Halki w Teatrze Wielkim. 
Dyr. Adam Dołżycki, reż. Adolf Po-

pławsk i, scenogr. Wanda Jewniczo
wa, choreogr. Mieczysław Pianows
ki; Franciszka Platówna, Tadeusz 
Beval, Edmund Płoński. 
1936, lato - przedstawienia plene
rowe w Teatrze na Wyspie w Łazie
nkach, zrealizowane przez Polską 
Operę Ludową . Dyr. Stefan Lidzki
Śledziński, reżyseria zespołowa, 
scenogr. Zygmunt Narkiewicz, cho
reogr. Sylwin Baliszewski; Zofia Wa
żyńska, Stanisław Narocz-Nowicki, 
Eugeniusz. Narożny . 
1939, lato - wznowienie w Teatrze 
na Wyspie w Łazienkach przedsta
wień Polskiej Opery. realizatorzy i 
wykonawcy j.w. z wyjątkiem partii 
Jontka, śpiewanej przez Józefa 
Bogdanowicza. 
1947, 25 stycznia - pierwsza po
wojenna premiera Halki w Warsza
wie na Scenie Muzyczno-Operowej 
Miejskich Teatrów Dramatycznych 
(obecny Teatr Rozmaitośc i ) . Dyr. 
Tadeusz Mazurkiewicz, reż. Stani
sław Cegielski, choreogr. Piotr Zaj
lich; Krystyna Madeyska, Jerzy Gra
nowski, Józef Korolkiewicz. 
1953, 30 maja - premiera w Ope
rze Warszawskiej (sala „Roma"). 
Dyr. Zygmunt Latoszewski, insceni
zacja i reżyseria : Leon Schiller, de
koracje: Jan Kosiński, kostiumy: 
Andrzej Cybulski, choreografia: Eu
geniusz Papliński; Maria Fołtyn, Le
sław Finze, Jerzy Sergiusz Adam
czewski. 
1959, 12 stycznia - premiera w 
Państwowej Operze Objazdowej. 
Dyr. Zygmunt Szczepański, sce
nogr. Jan Hawrylkowicz, choreogr. 

. Jerzy Kapllński ; Zofia Stefańska
Zaufall, Bolesław Stankiewicz, Jerzy 
'Kłodziński. 
1965, 21 listopada - uroczysta pre
miera w odbudowanym Teatrze 
Wielkim. Dyr. Zdzisław Górzyński, 
reż . Bronisław Dąbrowski, scenogr. 
Andrzej Stopka, choreogr. Euge
niusz Papliński; Halina Słoniowska, 
Wiesław Ochman, Zdzisław Klimek. 

1975, 26 października - premiera 
w Teatrze Wielkim. Dyr. Antoni Wi
cherek, reż . Maria Fołtyn, Andrzej 
Majewski, scenogr. Andrzej Majew
ski, choreogr. Witold Gruca; Hanna 
Rumowska, Roman Węgrzyn, Jan 
Czekay. 
1984, 30 listopada - premiera Halki 
dwuaktowej (pierwotna wersja ope
ry z roku 184 7) w Warszawskiej 

Operze Kameralnej . Dyr. Ruben Sil
va, reż. Kazimierz Dejmek, scenogr. 
Jan Polewka; Danuta Bernolak, Jan 
Wolański, Jerzy Mahler. 
1990, 12 maja - premiera w Tea
trze Wielkim. Dyr. Robert Satanow
ski, reż . Kazimierz Kutz, scenogr. 
Ewa Starowieyska, choreogr. Han
na Chojnacka; 

opracował tk 



Niektóre realizacje na innych 
scenach Polski i świata 

1848 WILNO, 1 stycznia prawyko
nanie dwuaktowej wersji dzie
ła w sali MOiiera. Dyrygował 
St. Moniuszko, w roli Jontka 
wystąpił Achilles Bonoldi. 

1854 WILNO, 28 lutego premiera w 
sali teatru w gmachu poratu
szowym. Dyr. St. Moniuszko, 
scen. A. Strauss i Kulikowski. 
Wyk: W. Rostkowska, E. Kle
czyński . 

1866 KRAKÓW, 29 listopada 
pierwsze wykonanie w tym 
mieście . Dyr. St. Duniecki, 
chor. Ekier. Wyk: M. Grusz
czyńska, Z. Sochaczewski, 
St. Niedzielski. 

1867 LWÓW, 17 marca, pierwsze 
wykonanie w tym mieście. 
Kier. artystyczne A.A. Miła
szewski, dyr. Hessly. Wyk: F. 
Kwiecińska , Wojnowski , A. 
Koncewicz. 

1868 Praga, Cesarsko-królewski 
Teatr Czeski, pierwsze wyko
nanie 28 lutego. Dyr. B. Sme
tana. Wyk: Rastelli , J.L. Lu
kas, Lev. 

, 1869 Moskwa, Teatr Wielki, prawy
konanie 2 marca. Dyr. Szra
mek, reż. Sawicki , scen. 
Walc, chor. Manochin. Wyk: 
A. Mieńszykowa , Rapaport . 

1870 Petersburg, Teatr Maryjski, 
prawykonanie 16 lutego. W 
przygotowaniach premiery 
brał udział Moniuszko. Dyr. E. 
Naprawnik, Wyk: J. Płatono
wa, F. Komisarżewski, I. Miel
nikow. 

1870 LWÓW, 6 kwietnia nowa rea
lizacja w gmachu Skarbkows
kim z okazji otwarcia polskiej 
sceny operowej. Dyr. J. 

Schurer. Wyk: M. Kwiecińska, 
F. Cieślewski, St. Niedzielski. 

1919 POZNAŃ , Teatr Wielki, 31 
sierpnia uroczysta premiera z 
okazji otwarcia stałej polskiej 
sceny operowej. Dyr. A. Doł
życki. Wyk: J. Zacharska, F. 
Bedlewicz, A. Wiśniewski. 

1921 Sofia, 3 maja prapremiera 
bułgarska zorganizowana 
przez Towarzystwo Przyjażni 
Polsko-Bułgarski ej. Dyr. T. 
Mazurkiewicz, reż. H. Kowal
ski, scen. W. Drabik. Wyk : Z. 
Zabiełło, Dimitrow, Z. Karo
lew. 

1922 KATOWICE, 8 października 
inauguracja Opery Katowic
kiej. Dyr. Z. Górzyński . Wyk: 
E. Kopaczyńska, H. Miller, A. 
Mazurek. 

1923 Milwaukee, 13 maja przedsta
wienie zorganizowane przez 
zespół polonijny; Chicago, 16 
maja, dyr. S. Kujawski. Wyk: 
Regina Przybylska, Bronisław 
Rybowiak, Tadeusz Kempski; 
Nowy Jork, 8 marca premiera 
w Manhattan Opera House w 
jęz. polskim. Reż. A. Didur. 
Wyk : L. Ogrodzka, L. Cortilll , 
W. Ochrymowicz. 

1926 Wiedeń, Volksoper, 29 kwiet
nia premiera dyr. E. Młynars
ki, reż . H. Kowalski, kostiumy 
wypożyczone z Warszawy. 

„ Wyk: M. Schwarz-Forster, G. 
Chorjan, Branb. 

1928 Bratysława, 26 sierpnia pre
miera w Teatrze Narodowym. 
Dyr. J. Vincourek. Wyk: D. Śi · 
manova, R. HObner, G. Fiser. 

1929 Brno, Teatr Państwowy . Dyr. 
Chabelak. 

1930 Nowy Jork, 30 stycznia w sali 
Mecca Temple premiera przy
gotowana przez Polonia Ope
ra Company. 

1933 Belgrad, 11 listopada premie
ra w Teatrze Narodowym. 
Dyr. S. Hristic. Wyk : K. Rogo
wska-Hristic, St. Drabik, Jertł; 
Bern, 12 listopada premiera w 
Teatrze Miejskim. Dyr. K. Rot
henbi.ihler, reż . L. Sachse, 
scen. E. Kohlund . Wyk : A. 
Weber-Bragger, W. Bregy, 
M.A. Hugues. 

1934 Zagrzeb, 20 lutego premiera 
w Teatrze Narodowym. Dyr. 
J. Gotovac, reż . St. Drabik. 
Wyk : V. Noznic, D. Gjorgjevic, 
D. Hrzic. 

1935 Hamburg, 14 maja premiera 
w Staatsoper. Dyr. H. 
Schmidt-lsserstadt. Wyk: H. 
Faust, W. Ladis-Kiepura, H. 
Hotter; Zurych, 2 marca pre
miera w Stadtheater. Dyr. K. 
Rothenbuhler. Wyk : J. Hel
lwig, M. Salecki , G. Oeggal. 

1936 Berlin, 15 listopada premiera 
w Deutsche Staatsoper. Dyr. 
L. Blech. Wyk: T. Lemnitz, M. 
Wittrisch, H. Hiller. 

1942 Jerozolima. Przedstawienie 
przygotowane przez pedago
gów i uczniów Szkół Kadec
kich i Szkół Gimnazjalnych 
Młodszych Ochotniczek (po
wołanych do życia w związku 
z tworzeniem Polskich Sił 
Zbrojnych na Bliskim Wscho
dzie). Kier. Muzyczne St. Ur
stein, jako Halka wystąpiła 
Helena Kamińska. 

1944 KRAKÓW, 25 listopada 
pierwsza realizacja po wyz
woleniu miasta w Teatrze 
Starym. Zespół pod kierow
nictwem A. Didura. Dyr. S. 
Syryłło, reż. B. Fotygo-Folań
ski. Wyk : W. Calma, M. Per
kowicz , A. Hiolski. 

1945 KATOWICE, 14 czerwca po
wojenna inauguracja dz,iałal
ności Opery Sląskiej w Tea
trze im. Wyspiańskiego. Kier. 
art. A. Didur. Dyr. Z. Dymek, 
reż . A. Dobosz. Wyk : W. Cal
ma, L. Finze, A. Kopciuszew
ski; WROCŁAW, 8 września , 
Teatr Miejski, pierwsze przed
stawienie operowe w jęz . pol
skim. Dyr. S. Syryłło. Wyk: Fr. 
Platówna, St. Drabik, A. Wo
lak. 

1947 POZNAŃ, Teatr Wielki, 11 
października , pierwsza reali
zacja po wojnie. Dyr. Z. Lato
szewski, reż . K. Urbanowicz, 
S. Jansik. Wyk : Z. Fedyczko
wska, Fr. Arno, M. Woźnicz
ko. 

1948 Lwów, 25 grudnia, Teatr Ope
ry i Baletu im . I. Franki. Wyk: 
A. Wysprewa, M. Kobrzycki , I. 
Polakow. 

1949 GDAŃSK, 24 sierpnia pre
miera z okazji otwarcia Studia 
Muzyczno-Dramatycznego 
przy Teatrze „Wybrzeże". 
Kier. muz. S. Śledziński. Wyk: 
M. Fołtyn, R. Ślezak, L. Sta
chowski ; Moskwa, 5 listopa
da, premiera w Teatrze Wiel
kim. Dyr. J. Kondraszyn, reż. 
B. Pokrowski . Wyk: N. Soko
łowa, G. Nellep, P. Lisicijan . 

1951 Praga, Teatr Narodowy, 17 
marca. dyr. R. Brock, insc. L. 
Schiller, reż . J. Merunowicz, 
chor. E. Papliński, kost. A. 
Cybulski. 

1953 Berlin, 18 marca premiera w 
Deutsche Staatsoper. Dyr. M. 
Mierzejewski, insc. i reż . L. 
Schiller. Wyk: L. Losch, E. 
Witte, K. Rehm. W kolejnych 
przedstawieniach występo
wali gościnnie śpiewacy pols
cy: M. Fołtyn , A. Kawecka, A. 
Dankowska, W. Domieniecki , 
A. Hiolski; GDAŃSK, 22 lipca 
premiera w Operze Bałtyckiej. 



Dyr. K. Wiłkomirski, reż . K. 
Czarnecki . Wyk: Z. Konrad, 
E. Szynkarski, E. Banasz
czyk. 

1956 Liege, 6 grudnia premiera w 
Theatre Royal de Liege. Dyr. 
M. Desiron, reż. i scen. R. To
belli. Wyk: M. Patris, P. Fleta„ 
J. Haas. 

1957 Tuluza, 5 kwietnia premiera w 
Theatre du Capitol. Dyr. M. 
Mierzejewski , reż. J Meruno
wicz, kostiumy wypożyczone 
z Warszawy. Wyk: M. Patris, 
S. Cejrowski, J. Haas, Stolnik 
- E. Kossowski. 

1958 Drezno, 4 czerwca, premiera 
w Staatsoper z okazji 100-le
cia warszawskiej premiery i 
86 rocznicy śmierci Moniszki; 
ŁÓDŹ, 15 czerwca premiera 
w Operze Łódzkiej. Dyr. Wł. 
Raczkowski , insc. i reż. K. 
Dejmek. Wyk: W. Kuźmińska, 
S. Różański , T. Gawroński. 

1960 l ilie, premiera 31 marca. Dyr. 
R. Allpress, reż. P. Plaisant. 
Wyk : M. Daphnis, P. Fita, J. 
Haas. 

1961 Londyn, 8 lutego premiera 
przygotowana przez Towa
rzystwo Muzyczne University 
College przy współudziale ze
społu tanecznego polskiej 
YMCA pod kier. I. Różyckiej. 

1965 Wiedeń, premiera w Volks
oper, Dyr. J. Krenz, reż. A. 
Bardini , scen. A. i W. Stopko
wie, chor. E. Papliński . Wyk: 
Ch. Sorell, I. Buzea, E. Gut
stein . 

1966 Saarbrucken, Grosses Haus, 
6 marca premiera z okazji Dni 
Polskiego Teatru. Dyr. J. Kat
lewicz, reż . B. Jankowski, 
scen. J. Konarzewska, chor. 
H. Juzek. Wyk: J. Flemming 
(M. Foltyn), G. Nathge, G. Lu
dwig. 

1967 ŁÓDŹ, Teatr Wielki, 19 stycz
nia premiera inaugurująca 

działalność nowego teatru. 
Dyr. Z. Latoszewski, reż . 
Zegalski, scen. J. Kosiński i 
B. Jankowska, chor. W. Bor
kowski. Wyk: L. Skowron, T. 
Kopacki, J. Jadczak. 

1971 Hawana, Teatr Garcia Lorca, 
16 październ i ka . Dyr. 8 . Ma
dey, reż. M. Fołtyn, scen. K. 
Pankiewicz, chor. E. Paplińs
ki. Wyk: Halka - Y. Hernan
dez. 

1974 Mexico-City, Teatr Belles Ar
tes, Dyr. K. Kord, reż. M. Fol
tyn, scen. A. Majewski , chor. 
T. Kujawa. Wyk: R. Andrade i 
H. Lisowska. 

1976 Tokio, reż . M. Okopiński 
1978 Ankara, 28 grudnia. Dyr. A. 

Wicherek, reż . M. Foltyn, 
scen. A. Majewski (realizacja 
E. Mikułowska), chor. W. Gru
ca. Wyk: Hałka - Y. Tumbul. 

1979 Istambuł - wznowienie reali
zacji z Ankary z 1978 r. 

1984 Nowosybirsk, Akademicki Te
atr Opery i Baletu, premiera 
17 czerwca. Dyr. lfimowicz
Gruzin, reż. M. Fołtyn, scen. 
A. Majewski. Wyk: Halka - T. 
Zorina. 

1986 Toronto-Buffalo-Clevetand
Detroit-Chicago-Milwaukee, 
toumee Opery Sląskiej z By
tomia. Dyr. N. Siess, reż . M 
Foltyn, scen. J. Napiórkowski , 
chor. H. Konwińsk i . Wyk: Hal
ka - A. Młynarska i B. Rusin
Knap. 

1988 Montreal-Nowy Jork-Pittsburg 
i inne miasta USA - kolejne 
tou rnee Opery Śląskiej z By
tomia. Dyr. A. Wicherek. Wyk: 
Halka - B. Zagórzanka i M. 
Starowska. 

1990 Curytyba (Parana) - Brazy
lia. Planowana premiera 1 O 
październi ka. reż . M. Fołtyn , 
scen. J. Napiórkowski. 

(wb) 

Treść opery 

Akt 1. 
Na dworze Stolnika uroczysc1e 
obchodzone są zaręczyny jego córki 
Zofi i z młodym szlachcicem Janu
szem. Rozbrzmiewa majestatyczny 
polonez i toastowy śpiew zaintono
wany przez Dz iembę, zaufanego 
Stolnika. Zgodni z tradycją młoda 
para zwraca się do ojca panny mło
dej z prośbą o błogosławieństwo. 
Stolnik z pełną aprobatą i nieukry
waną satysfakcją czyni zadość 
prośbie narzeczonych. Ceremonię 
zakłóca jednak nieoczekiwanie do
bieg j ący z oddali przejmujący, 
dziewczęcy śpiew. Na pytanie Zofii 
- Co to za głos? - Janusz odpo
wiada wykrętnie - Nie znam, nie 
wiem. Zdaje sobie jednak od razu 
sprawę, że to żałosna skarga Halki, 
uwiedzionej przez niego góralskiej 
dziewczyny. 

3 

Po chwili, w dramatycznym monolo
gu-arii Janusza dźwięczy nuta sa
mooskarżenia i rozterki. 
Pojawia się Halka i z okrzykiem ra
dości rzuca się Januszowi na szyję . 
W wielkim żarliwym duecie oboje 
wyznają sobie raz jeszcze miłość . 
Ale przynaglany przez niewygodną 
sytuację Janusz nakłania pospiesz
nie dziewczynę, aby opuściła ona 
niezwłocznie to miejsce. Obiecuje 
jej spotkanie za miastem - nad Wi 
słą, tam, gdzie krzyż wyniosły i dwie 
figury . 
Nieobecność Janusza zwraca uwa
gę podochoconej, wiwatującej szla
chty. Stolnik wygłasza kwiecistą 
orację na cześć gości, dziękując za 
przybycie na uroczystość zaręczyn 
jego córki. Dziemba zwracając się 
do Stolnika zapowiada mazura. 

Akt 2. 
Halka oddaliła się tylko na chwilę od 
posiadłości Stolnika. Nieszczęsna 
dziewczyna wierzy bowiem niezłom-



nie, że jej ukochany „Jaśko-pan " 
dochowa wierności. 

N~espodziewanie pojawia się młody 
goral Jontek, który podążał za dzie
wczyną aż od rodzinnej wsi. Stara 
się on wytłumaczyć Halce brutalną 
prawdę sytuacji tym bardziej, że 
sam obdarza ją gorącym uczuciem. 
Kiedy dziewczyna zaczyna rozu
mieć wiarołomstwo Janusza słysząc 
huczne wiwatowania na cześć mło
dej pary, zrozpaczona rzuca się w 
k1eru_nku dobiegających odgłosów 
wołając:-:- Puszczajcie mnie! Tu oj
ciec dz1ec1ątka mojego! 

Krzyk Halki przywołuje zebranych 
gości. Janusz, który ponownie stara 
się nakłonić Halkę do odejścia czyni 
zarazem wyrzuty Jontkowi, że poz
wolił dziewczynie przywędrować do 
miasta. Mocno już podochoceni to
warzysze Dziemby i goście Stolnika 
brutalnie wypędzają „intruzów". Po
śród wrzawy i nieprzychylnych 
okrzyków, zrozpaczona Halka wraz 
z towarzyszącym jej Jontkiem opu-

1 szcza niegościnny dom Stolnika. 

Akt 3. 
Jest niedziela, wieczór o zachodzie 
słońca. Słychać sygnaturkę zwołują
cą na nieszpory wieśniaków. Po 
Ghwili , po nabożeństwie zgromadze
ni górale rozmawiają o mającym się 
odbyć niebawem weselu młodego 
dziedzica, właściciela tej wsi. Młode 
dziev:iczęta wyrażają opinię, że pa
nicz jest dobry, ale starsi przestrze
gaj~ : - Oj kob_iety, oj dziewczęta , 
panicz was urokiem pęta. 

Gdy starsi . gawędzą, młodzi korzy
stając z niedzielnego wypoczynku 

I 
organizują zabawę z ferworem na
kłaniając dziewczyny do tańca . Ale 

niespodziewanie pojawia się Jon
tek, prowadząc obłąkaną już niemal 
z rozpaczy Halkę . Opowiada on 
zgromadzonym wkoło wieśniakom o 
niefortunnej „wizycie" Halki na dwo
rze Stolnika i o tragicznym i przyg
nębiającym zakończeniu tego wyda
rzenia. Z gromady chłopskiej padają 
w odpowiedzi słowa żalu i wyrozu
miałości skierowane do nieszczęs
nej dziewczyny: - Nie ty, niebogo, 
zgrzeszyłaś srogo, boć na kim in
nym twój ciąży grzech. 

Akt 4. 
Przed wiejskim kościółkiem , w któ
rym ma odbyć się ślub Janusza i Zo
fii pojawia się Jontek pełen trwogi o 
los nieszczęśliwej Halki. Również i 
ona przybywa tu chcąc być obecną 
podczas ślubu swego niewiernego 
kochanka. 
Zbliża się orszak weselny poprze
dzany przez Dziembę, którego apo
dyktyczne słowa nakazują wieśnia
kom powitać radośnie młodą parę. 
Rozpoczyna się obrzęd zaślubin . 
Jontek staje blisko drzwi kościółka i 
opowiada Halce o szczegółach od
bywającej się ceremonii . Zebrani in
tonują religijną pieśń Ojcze z nie
bios. Oszołomiona wydarzeniami i 
zrozpaczona Halka zrywa się chcąc 
w nagłym odruchu pomścić swoją 
krzywdę. Z płonącą żagwią zbliża 
si_ę do świątyni, ale słysząc religijną 
pieśń w ostatniej chwili zmienia de
cyzję . Zwycięża w niej miłość do Ja
nusza i chęć przebaczenia. Biegnie 
na b~ze~ rzeki i ze skarpy rzuca się 
w spieniony nurt rwącej wody. z ko
ścioła wybiega ·Jontek, jakby prze
czuwając nieszczęście, a za nim 
tłum wieśniaków . Jest już jednak za 
późno . 

J· 
( ?. 
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