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VIVAT OPERA POLSKA 
uoemieżonego wło!c1oństwo o 1e1 lro· n:z.~y koniec ~1 lilip1kq przeciw o feudalnym 
nodużyc1om . Można n Jr dow1 i:: ?Is emu pogrorulowol'. 1ego obecnego olublerica 
(Te si zacy1owanyw s r6ciewq Z 10 Me ego Ston1slaw Mon uszko I 

I tak Halko rozpoc.:„lu '""'Of fywol na scenie worszowsk1e1 ly~kolo od razu 
stałe powodzenie W ciągu p1e1 " zego o .u •ry tow1onc IC'! 36 razy Do dnia 7 lyc..:mo 
1860 opero doczekało ię 50 prz"d owi n Pierw:;zy 1ubileusz SPlnegc .peklo•.lu 
obchodzono uroczy.,eie dmo 7 oo · dz1ern ~o 864 

Sukces Hal 1 zopewr I Moniuszce i/ko 101 ~poko1me1szego ż.yc10 1 l'NÓrcz"'i procy, 
u1010wał mu drogę do 1ec1ru. ,O:"•t; ob1CJI sto• o ko ope mistrza. do firrn wydawniczych, 
de ln-.ty uru Muzycznego którego .:ostoi wyk odowcq, pozwolił nowel , hyt pć.+no 
wy echo~ do Po'yza gdzie m69l pozna n lJnowszą muzy ę w na1lepszyrn wy ano n i u 

Na1am1asl Wiedz rr1erz Wolsk w 1863 wy1echai do Bru seli gdz,e nop1sol 
.Spievty pcwstoncze" 1 porę nnych slabyrh utworów Jegc slosunek do Hol 1 1 "'I tworcy 
luslruje wyrT'ownie I si de S Wognero z I 8 1 8_ .Py1mz mnie o Moniuszkę? Cóż 1r: panu no 
to od pow em Gdy mpomnę o Halce" płaczę płaczę 1eszcze raz p ac->ę Jo to 
dziec o krw mer 1 duszy u ochałerT' nad wsz.y tka .. Rodacy odw1edza1ący mnie w Brukseli 
mów1l1 'lf wraz z Moniusz q prze1di;o do nie mrer elnoSCt nie 10. on yl o, on będzie no wie i 
niesm ertelnym ja pogrqżonybęd w zopori n mu Umarł w nędzy w 1882wBrukse11 

J 
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VIVAT OPERA POLSKA 
Porlyluro .Ho l~· i z której Moniu:;zko dyry owal prapremierę 1uz nie rstn1e1e. 

spłonęło w 1944 i nie ma nies ety dupli olu Dzieło Moniuszki są wykonywane wedlug 
oprocowan Fitelberga Ormic 1ego Lo1oszews iego S1korsk ego 1 wielu onriych Trudno 
pow1edz1eć czy oryginalny Moniuszko był lepszy z pewnością by inny. 

Prablemotycwe 1esl to 'lf odczyton e treści .Holki Czy było Io opero norc:)dowo~ A mo.ie 
było Io dzieło rewolucy1ne, 1ok lwierdz1ł leon Schiller twórco oprocowomo. lóre no1dłu:!ej 
królowało na naszych (i nie lyl al ~cenach Napisał on Kto chc1ol ogo olać było na Io. 
wyławia I z efektownego nad wyraz w1dow1sko re go endenc11;: sp,:iłecznq 1nrn slorol1się1ej 
nie dostrzegot i poili się 1ylko ~piewem w1rluozów boleiem I nowośc1q i...enen Stało się 
nowel, nie bez udziału zrnnteresowonych w lak1m procederze spec1olislów teotrolnych. 
wsteczników spod ciemnej gwiazdy 26 z biegiem c.zosu elementy lóre z woli 
kompozytora wlórnq peln ly fun cję wyslqpiły no plon pierwszy zoc1emnio1ąc lre~ć 
ideową i u1rudnia1ąc je1 na eż:yly odbiór Tak z rewolucy1ne1 .Holki" zrob1lo oię widowisko 
„narodowe w szowmislycznym rozum1en1u tego słowa beztendencwie, opal tyczne, 

doiqce pole do popisu śpiewakom 1 Tancerzom, doi;talecznie nudne 1 jolowe by można e 
uważać ze reprezenlocyjne, nadające się do UŚ'N1elmemo w:u-e k.ego rodzoru 
bu1Zuazy1nych Ś'N1qt .polrioiy=nych 1 wiernopoddmiczych gofowek" 

A mo2B Halka" Io dz1e10. kióre główn i e w lemo!yce 10( i wymowie 
d•omo!yc;:zne1. zblrżo się wyrożn1e do opery werystycznej 1 mo;ie dlatego .choć w warslwre 
muzyczne1 odlegle, porównywane bywa da opery .Madame Bullerfly" 
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REALIZATORZY 
Warcisław Kunc - kierownictwo muzyczne 
Siud owal w Akadem MLJzycznei 1m Fryderyko Chopina 
w Warszawie no wydziale dyrygenrury pod kierLJnk1ern prof Boguslowo 
Madeya I prof Hemy c Czyża W sezonie w 1989/90 dy1ygenr Opery 
Wrocław kie1 W lotach 1990-93 dyre tor 11oczelny 1 artystyczny Towńs 1e1 
Or<iestry Kome1olnet. równocześnie w sezonie 1991 / 92 dyrygent 
F1lhormon11 Szczec1ńskiei Od ~zoou 1992/93 do chwili obecne1 dyrekror 
naczelny I artystyczny Opery na Zo'Tlku Sprawował ~ierowniclwo muLyczne 

w ponad 50 operach, opere! och, musica och.Jo o dyrygenl gościł w ALJslrii . Niemczech. Ros~. 
Hiszpanii. lilwie Sz\.-;01cor11 oraz wie u rniosloch Pols i. Z jego Inicjatywy powstały lelnie 
Sezony Operowe orgo1wowone od 1993 1. No dz1edz1ńcu Zorn1<.u Ksiqząt Po mor< ich 
w Szczecin e. Od roku 2003 somodz elny pracownik nou1·owy Bydgosk1c1 Akodem11 
Muzycznej Do onoł licznych nogmń płytowych jak orchiwolnyd Uhonorowany 
odznoczen1arni poristwowym1 1 resorlowym1. 

Ar~u r Hofman - reżyseria i scenografia 
AbsolwenT Wydzdu Reżysen Worszawskoer Akodem11 Teot1olne1 I 1992) 
W swoim do1obku po1>1odo sze~ rytułów mmlizowonyrh dlo Teatru Telewizji 
Im in. 1' ąd to zwierze w oper,·„ W ,pomnienia nieb1es ·ego rnundwko"I. 
trzy f1lrny dokumentalne o•oz około owudz,eslu p1ęc1u spe rakli leotrolnycn 
zreol1zowanych w min Worszaw•e Łodzi, Gdyni Lublinie i Szczecir11e. 
W latach 1994 1998 ~oła wspólproca z Operą no Zamku Imin .S rzypek 
na dachu Tosco Hrabio Luksemburg s1ężno cyrkówko" 
,O rosnoludkoch i sierotce Marysi ) Stole wspólpracuje z Telewiziq 
Pubr1cznq Polsatem przyreol1zocj1 programów rozrywkowych 

Marek Zajączkowski -oprawa choreograficzna 
Uczęszczał do Pańslwawe1 Sz oly boleiowe1 1m R. forczynow1czo 
w Warszawie. Po u~riczemLJ szkoły procuje w Centralnym Zespole 
Artystycznym Wciska Polsk;ego (solista baletu!. Następnie w 1982 1 

on go żuje się do baletu Teatru Wielkiego w INarS/ wie. IN l 985 r vty1eżdzo 
do Kanady. wspólprocuie no stałe z 7espołorni: Les BollelsJozz de Mor.treol", 
Bolle1 B C". Ballet Edd1 Tusso1nd Odbywa liczne lournee rn ir Jopon10 

Hong Kong, S1ngopur, Brezylio, USA Auólral10, Europa W lotach 1989-94 
proCLJje w zespole J Neume1ero. Odbywa liczne tournee zagraniczne 10 również występuje 
w Operze Porysk1er Teolrze Bolszo1 w Moskw,e Teatrze 1m Kirowa w Sanki Pe•ersburgu 
1 Medlolońs 1e1 La Scali Od 1995 r rozpoczyna procę fJedogogir:znq w Amsterdamie 
; go5onnie w Pols 1rn Teatrze Tor\c:o w Poznaniu. W lotach 1997-99 zastępco k1erown ko boler~ 
Opery r<ro owskiej c:horeogroft pedagog S!worzył choreografię, k.osłlumy 1 światło do Il i suity 
orkiestrowej D-dur J S Bacha Od 2002 r pełni funkqę bero n1ko boleiu Opery no Zamku 
w Szczeci me, gdzie stworzy! włosnq weisię . Dziad o do orzechów P Czo1kowsk1ego. 
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VIVAT OPERA POLSKA 
Gdyby rannyrn siankiem wzlec ee m1 skowronki m 
Gdyby 1askółeczkq bu1ać m1 po nrebiel 
Gdyby rybką w rzece ołynqć tu do ciebie, 
Jaśku moi do c1eb.e 
Arii ia 'h W1seke plywo ą.a rybko 
Ar· 10 skowronP. , nr I s 61 1 Lhy ka 
Jeden tyl o w.che• w óro 11 m1 zonLJci 
Wroc Jasiek wrćr-1 

I ty mu WJerz:ysz biedna dz1ewc-yno 
Że cię ni zw0dzi ly w erzy z mLJI 
Jak 11cher 'M!Jszczy nad r. olor ną 
Jak z var prJIO I płyną I p yriq 

lok sk omal on n e przyjdzi tu 

li er o I 

A ty mu w.erzysz biedna dz1ewczynol' 

A.ro J rtko ukt 11 sceno 11 
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MAZUR 

rowniclwo powmn1 rir 
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JAK TANCZYC MAZURA? 
0G IY MAZUR PARA ZA P 

Holup1ec rondo w lew w µrowo r ndo to1e stosownie do 11o!.a por ~ erown•~ dz1 1 
lonczqce pory na k<iłko Pierwsze k611.o rob•a ob1ól w prawi..>, nostępn _ w I wo 1 I k 

zrnienio10 obroly w przecwnq slrC"l'l holup1 c p1P'wSZC 6łko Jon ?y, przeciwne k il 
pauzutq. Po p1erwszem drugie po dru iem. trzec;1e 1lokd1lej Przy kntde1 figur og 
pani wyb1eroc nnych ponów o ponow 1nn pani · I " kozdq f1 urę konczy s1 
I o\ pcemzwłosnqdomą 

WYBRANE FIGURY MAZURA 

UO, ĄCE O O 
Mazur o olny poro za porą 1 hołup1ec pori1e wybicra1q ma?ur holup1ec pon e rondo, 
ponowie poda1ąc :;obi ręc• zaw1101ą obą pani w środe Panie w lewo, ponowie 
w prowo P'Z"'CJWrne prowadzący !'071 ł 'O ponów 1oko1 z 1 pani no przeciwną slronq 
1ok uby pon e . lały 111s ó 111S swa c dans rów Obydw1 . slre>ny do si bie dwa razy · za 
drug r 1 razem halup1, cz wlmnq damą 1 na swe rrne1sc 

Panie ran 
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VIVAT OPERA OPOLSKA 
"Szumią 1odly no gór szczycie, 
Szumią sobie w dol. 
I młodemu smutne życie, 
Gdy ma w sercu zal. 
Z innych ludzi do nikogo 
Jeno do ciebie niebogo! 
Oj Halino, oj jedyna, 
Dziewczyno mo10! 
Już w dziecinne lolo nosze, 
Jom do czarnych skof 
Szedł w przepaście, bym c1 ptaszę 
Małe z gniazdko dol 
Zowszem tobie nojwonnie1szych 
Kwiorów przyniósł z gór 
Dał z odpustu najpięknie j szych 
Koralików sznur. 
Nie morn żalu do nikogo, 
Jeno do ciebie, niebogo! 
Oj Halino, oj 1edyno, 
To w ino twoja. 
Rosnie krzaczek! W drzewko rosn1e, 
Wzrosłos, jakby r-zor 

Ach! Zo tobą bym radośnie 
W skoc-zy w ognia żar 
Lola jo by wichry biega, 
Jak poroki mkr14 
Przybył panicz i d la niego 
Pogordzifos mną 
Nie morn żalu do nikogo 
Jeno do ciebie, niebogo! 
Oj Halino, 01 jedyno, 
Dziewczyno mojol" 

Aru Janika akt IV, scena li 
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VIVAT OPERA POLSKA 

Serdecznie zapraszamy no kolejne spektakle cyklu 
VIVAT OPERA POLSKA 

HRABINA - 29, 30 kwietnia 2004 
PARIA - 21, 22 majo 2004 

oraz na VIP - premierę operetki Nico Dostala 
CLIVIA - 16 kwietnia 2004 

Opera na Zamku • 70-540 Szczecin • ul. Korsarzy 34 
tel. /+48 91 / 4 888 333 • fax /+48 91 / 4 334 007 

www.opera.szczecin.pl • www.ebilet.p l 


