na1wyzszy. jako że Teatr Wiciki w Poznaniu powierzył mi rea l izację dzida. którego związek z tradycją bije wszelkie
rekordy. Jak pamiętam z lekcji łaciny „traditio - traditionis" to '-1ddanie. przekazanie. wręczenie. powierzenie
czegoś komuś przez kogoś. Ch~ąc zbadać. jaki n~a związek to przekazywanie z szacunkiem na gruncie staropolskim, sięgam do Glogera i tam dowiaduję się. że: „Traditio. tradycja" - Lak zwało się zajęcie dóbr z mocy
dekretu i oddanie ich wierzycielowi na rzecz jego należności„. Taki posiadacz dóbr zwany był „possessor
traditorius" . Dobra mogły być dekretowane tylko na pewien czas. tj. „wytrzymanie zarządzonej sumy wierzycielowi przez burgrabiego oddane „. Kopałiriski twierdzi. że tradycja dol yczy przekazywania z pokolenia w pokolenie obyczajów. przekonari, zasad. wierzeri. sposobów odczuwania, myślenia i postępowania. Dobrze - myślę
sobie - chodzi więc o to. że nie mam szacunku do powierzanego mi sposobu wystawiania oper przez moich
poprzedników oraz do zajmowania tych obyczajów przekonari i wierzeri na mocy dekretu urzędującej władzy.
nawet gdyby dotyczył ów dekret tylko pewnego czasu . Dzięki temu. że cierpię na uwiąd szacunku do poprzedników. mogę teraz najspokojniej wyrzucić wszystkie wideokasety z Halk.1 do kosza i - nie przejmując się
przekonaniami i sposobami myślenia na nich zapisanymi - przystąpić do studiowania dziela Moniuszki z pewną niezbędną w sztuce. zwłaszcza teatralnej. dozą wolności. Godzę się na zarzut braku szacunku dla mocno
lewicującej interpretacji Halki Leona Schillera. bowiem czuje serce moje. że interpretacja wielkiego naszego
inscenizatora wypaczyła to. co Wolski z Moniuszką w dziele swym zawarli. Uważam z całą stanowczością. że
wierność należy się wpierw intencjom autora. a polem tradycji jego interpretowania. Intencje autora ukryte
są pod patyną różnych konwencji. więc nie jest żadną głupotą. pychą czy arogancją próba dotarcia do nich
poprzez własną współczesną wrażliwość i taki rodzaj teatru. jaki współgra z widownią żyjącą i poszukującą
różnych wartości w tym samym tyglu czasowym co ja - nieborak i poeta sceniczny. rzucony ręką losu i falą
wlasnych upodobari w świat opery a nie teatru dramatycznego. gdzie widmo tradycji. której należy się szacunek.
straszy tylko do połowy pierwszego roku studiów reżyserskich. Potem trzeba umieć odnaleźć własną drogę.

W operze jednak dominuje silne lobby melomanów. którzy uważają twórcę teatralnego za pomocnika dyrygenta do spraw wejść i wyjść na scenę i gestów mających „ożywić" niektóre arie. Nie dopuszczają oni zupeł
nie możliwości. żeby myśleć o tradycji tworzonej przez ..legendarne" gwiazdy z pobłażliwością i przymrużeniem
oka. Według nich powinienem z nabożną czcią uwzględnić to. że jakaś primadonna poznariska czy lwowska
tu przyklękała. tam biegła. a w jeszcze innym miejscu chustę na deskach sceny rozkładala i dumnie toczyla
okiem. Zrozumcie mnie dobrze! Siedząc kiedyś tam na jakimś „legendarnym" spektaklu żywy i wrażliwy. pewnie bym się poplakał. sluchając i obserwując wcielenie się w postać Halki pani X czy Y. Ale nie każcie mi tu
i teraz traktować z powagą ich gustów. wierzeri i zachowań jako wzorca dla „mojej" Halki. Szacunek w teatrze należy się tylko artystom. którzy między podniesieniem a opuszczeniem kurtyny potrafią dostarczyć
widowni prawdziwych emocji i wzruszeń. Nie mam szacunku dla klasyfikującej. opisującej gesty i kroki. sposób makijażu i toczenia wzrokiem tradycji operowej. bo odbiera mi ona szansę dotarcia do Moniuszki zd'-1lnego poruszyć moją oporną. nieufną. zmęczoną artystycznym bombardowaniem współczesną widownię. Muszę
podjąć taką próbę sam. z poparciem najbliższych mi wspólpracowników. mojego zespołu. mojego teatru a nie
przy pomocy autorytetów. którym kiedyś to wszystko się udało. Studiuję więc partyturę i libretto i wymyślam
taki świat na scenie. w którym to muzyczne dzieło będzie miało dla mnie powagę i wiarygodność . Próbuję
odpowiedzieć na szereg pytań. jakie każdy sobie stawia. słuchając jakiejkolwiek opowieści. Odgadnąć żywy
współczesny sens, wiążący słowa z muzyką w utworze. który przecież powstał w czasach. kiedy wszystko
dokoła wyglądało inaczej. Halka stał.i się paradoksem naszych dóbr kultury. Flagowe dzieło polskiej opery
jest najeżone mieliznami i rozwiązaniami. które nie sprawiają wrażenia dogłębnie przemyślanych. „No patrzcie - krzykną tradycjonaliści - podnosi głos na naszą narodową świętość. Może przyjdzie mu do glowy
POPRAWIAĆ Moniuszkę!" Zastanawiamy się z Marcinem Sompoliriskim. jak wam to powiedzieć. Nie. nie chcemy poprawiać Moniuszki. który przecież sam się napoprawiał. dając różne redakcje dzieła. Poprawiali go inni
już nie raz. My chcemy zredagować Len ul wór po swojemu. bo wierzymy. że jest w nim piękno i siła godna
prymatu nad wszystkimi operami pisanymi po polsku. Ale musimy to zrobić po swojemu. Tak jak z Czarodziejskim fletem, Carmen i Butterfly szukamy takiej formuły teatralnej. żeby nie dopadło nas w którymś momencie
poczucie. że okłamujemy widzów i zespół. posługując się gotowymi schematami naszych poprzedników. Ten
i ów stwierdzi. że to bzdury. bo trzeba po prostu wystawić dzieło tak. jak jest ono zapisane w partyturze.
Ale. myli się ten ktoś twierdząc. że wystawienie jest gdziekolwiek zapisane. Zawsze jest to jakaś interpretacja. wprowadzenie swojego systemu konwencji. symboli. umowności . Taki jest teatr i trzeba to wiedzieć.
kiedy się do niego ktoś wybiera. Nawet jeśli to teatr operowy. gdzie można przecież zamknąć oczy i sluchać
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przez całe życie walczy! on o wolność dla kraju. sprawiedliwość dla ludu. braterstwo między narodami" pisal w pierwszym wydaniu monografii z I 95-ł roku. O wartości muzyki Moniuszki Rudziriski wypowiada się
nader dziwacznie: „Jeśli chodzi o środki muzyczne. którymi się w dziełach [Moniuszko] poslugiwal. to przede
wszystkim należy zaznaczyć. że nie kładl na nie zasadniczego nacisku". Czy wolno bezkarnie wypowiedzieć
takie stwierdzenie na temat jakiegokolwiek kompozytora? Ciekawym jest fakt. że w swojej socrealistycznej
apologii definiuje on również rzeczywistych wrogów Moniuszki. jakby zawczasu odpierając zarzuty. które
mogłyby zostać jego koncepcji postawione. „Stosunek muzyków zawodowych do jego twórczości nigdy niemal nie byl sprawiedliwy." - pisze Rudziriski . Koncepcja swoistej zmowy przeciw Moniuszce jest wpisana w socrealistyczny wizerunek kompozytora . Wobec antynarodowej zmowy rzeczowe argumenty tracily oczywiście
rację bytu . ..

„ U artystów dobre chęci
jak u dyrekcji pochwalić naleźy"

Muzykologiczne L1diu111 ostatnich dziesięcioleci wobec Moniuszki. które objawiło się brakiem jakichkolwiek
krytycznych syntez lfotyczących twórczości kompozytora bylo i - jak sądzę - nadal pozostaje reakcją na
kreowane przez oficjalną propagandę oblicze polskiego twórcy. Apologie i krytyki wytworzyly w moniuszkologii dwa biegunowe stanowiska - jedno chwalące twórczość kompozytora w sposób bezkrytyczny i nieumotywowany. i drugie - deprecjonujące ją niemal kompletnie. \X'spółczesny ogląd dziela kompozytora to. by
nawiązać do mojej próby moniuszkowskiej historiozofii. stanowisko ultra krytyczne. nie wsparte jednak rzeczywistą znajomością twórczości kompozytora. Wizerunek ten podbudowują zresztą polskie teatry operowe.
prezentując realizacje mocno przestarzałe i skracając niemiłosiernie Halkę czy Straszny dwór. Próżno dziś
szukać na rynku płytowym w pełni satysfakcjonującego i wzorcowego - tak od strony artystycznej. jak źród
k1wej - nagrania najlepszej. narodowej opery. Tu i ówdzie odzywają się za to pomruki świętego oburzenia
apologetów. którzy krytykują realizacje w istotny sposób odcinające się od tradycyjnej wizji moniuszkowskiegL1 przedstawienia (vide Straszny du,ór Żuławskiego). Mlodzi muzykolodzy i studenci w widoczny sposób stronią od Moniuszki. niesłusznie zupelnie deprecjonując wartość jego twórczości. co nie wróży szansy na godną
ocenę dzieła kompozytora na poc zą tku kolejnego tysiąclecia. Może się to wiązać z kryzysem wartości patriotycznych w naszym kraju. ale czy do korka ... Z całą pewnością twórczość Moniuszki wymaga podjęcia badari.
polegających w moim przekonaniu przede wszystkim na gruntownej analizie twórczości. wolnej od wszelkich
z góry przyjętych ideologii. I mądrej popularyzacji zbudowanej ponad narodowym stereotypem. Czy jednak
rzetelna ocena kompozytora rzeczywiście zastąpi kiedyś mity wokól niego narosłe? I kto zgadnie. ile zostanie
z Moniuszki po odarciu go z mitu?

apisana w łatach I 846--ł 7 i uzupelniona w I 85 7 roku Halka długo czekała na swoją premierę w Poznaniu. Szybciej zrealizowano ją w wersji dwuaktowej w Wilnie (I S4S) i Warszawie (I 85-t) a następnie
w wersji czteroaktowej ponownie w Warszawie (I 858) i Wilnie (I 860). a później w Grodnie (I SG I). Kownie
( J 861 ). Kijowie (I 862). Krakowie (I 866). Lwowie (I 867). Lublinie (I 867). Trudno jest dzisiaj odpowiedzieć
na pytanie. dlaczego dopiero po blisko 26 latach - 8 Ili IS 7 3 - zrealizowano ją w naszym mieście i to w wersji
niepelnej. Całość zrealizowano siłami Teatru Polskiego dopiero w I 876. Przyczyny są bardzo zlożone. ale
można przypuszczać. że z jednej strony na taki stan rzeczy miał wplyw brak stalej polskiej sceny operowej
a co za tym idzie zawodowych wykonawców i mimo wszystko trudna do realizacji dla amatorów partytura
dziela. a z drugiej ciągle żywe po wydarzeniach Wiosny Ludów restrykcje zaborców.
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Rozpamiętując okoliczności wystawienia Halki. należy pamiętać także o sytuacji te.1tralnej w ówczesnym Poznaniu. W momencie powstania Halki w mieście istniala tylko stala scena niemiecka, z zawodowymi przedstawieniami polskimi przyjeżdżały zespoły z Krakowa. Warszawy czy Lwowa . Ze zmiennym losem działały sceny
amatorskie. I w takiej nielatwej sytuacji po przyjęciu przez parlament Związku Północnoniemieckiego ustawy
procederowej w maju I 869 podjęto decyzję o budowie teatru. 2 5 listopada I 869 powstala Komisja Tymczasowa. która miala powolać Komitet Teatralny. Zebranie odbylo się I 8 Xll I 869. na czele przedsięwzięcia sta·
nąl Adolf hr. Bniński. Wystosowano apel do spoleczeristwa z prośbą o wsparcie szlachetniej inicjatywy. Spotkał
się on z bardzo pozytywną reakc ją i szybko rozpoczęto prace budowlane. 8 VI I 87 3 wmurowano k.:imieri
węgielny. Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 VI I 875 roku. a sezon na nowej scenie zainaugurowano 25 IX.
Jednocześnie od I 870 dawano regularnie przedstawienia w różnych salach w mieście. chcąc zamanifestowJć
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