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„iYwOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO" 

~dno jest Polakowi pisać 
\...:!I obiektywnie o Moniuszce. 
Jakże tu osądzać czy opisywać kom
pozytora, którego melodie weszły 
w krew społeczeństwa, stały się 
składową częścią klimatu, atmo
sfery, stylu polskiego życia, są już 
wręcz własnością zbiorową, nabrały 
cech anonimowości: po prostu lu
dzie nie potrafią sobie wyobrazić, że 
melodii tych mogło kiedyś nie być, 
że dopiero musiały zostać napisane. 
Kurant ze Strasznego dworu stał się 
gwizdanym przez wszystkich umo
wnym przyjacielskim czy mfosnym 
sygnałem, Gdyby rannym słonkiem 
lub Prząśniczkę nuci każda panien
ka, Starego kaprala skanduje ma
szerujące wojsko, Kozaka śpiewają 
wszyscy, nie wiedząc wcale, co śpie
wają . Jeśli znalazł się wówczas 
w Polsce ktoś, kto trafił nie tylko do 
szlacheckich dworków, ale także 

„pod strzechy", to był nim nie kto 
inny jak Stanisław Moniuszko, 
twórca polskiej opery narodowej 
i autor Śpiewników domowych, 
najpowszechniejszego, najbardziej 
obok Pana Tadeusza i Trylogii 
spopularyzowanego przejawu kul
tury polskiej przed I wojną świa
tową. 
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r (::i> le teraz druga strona me
~ dalu: całe bogactwo pol
skich tradycji i asocjacji zawarte 
w twórczości Moniuszki nie jest czy
telne czy zauważalne dla cudzo
ziemca. Wprawdzie Liszt zachwyc~ 
się podobno wydanym przez siebie 
fortepianowym polonezem Moniu
szki (tym samym, który później 
wszedł w skład Hrabiny, grany prze
ślicznie przez cztery wiolonczele 
jako wstęp do Ili aktu) i powiedział 
ponoć, jak twierdzi biograf Moniu
szki - Rudziński, że czuje w tym 
polonezie „modrzewiową żywicę ze 
staropolskiego dworku", ale Liszt był 
pod bliskim wpływem dwóch Polek: 
Karoliny z Iwanowskich Wittgen
stein i Marii Kalergis -Muchanow, 
znał dobrze polskie nastroje i klima
ty. Przeciętny cudzoziemiec widzi 
w Moniuszce kompozytora wybi
tnego wprawdzie, lecz stylistycznie 
nie wykraczającego na ogół poza 
muzykę Schuberta. Nie dostrze
gając elementów odrębnie polskich, 
zawartych częstokroć u Moniuszki 
czysto asocjacyjnie, a nie tkwiących 
w samej istocie jego stylu muzy
cznego (teksty literackie, zewnę 
trzne znamiona muzyczne, jak rytm 
poloneza czy mazura), cudzo
ziemiec skłonny będzie uznać auto
ra Halki za eklektyka, który niewiele 



10-letni Stanisław Moniuszko przy fortepianie 
rys Czesław Moniuszko 

wniósł do światowej muzyki składników oryginalnie pol
skich. A tymczasem w każdym , najdalszym nawet zakątku 
kuli ziemskiej za światowego ambasadora polskości uważa 
się Chopina, którego życie o tyle mniej związane było z Pol
ską i polskimi sprawami niż życie Moniuszki. 
I tu właśnie dochodzimy do istoty sprawy. Chopin, według 
słynnego wyrażenia Norwida „podnosij ludowe do Lu
dzkości" . Podniósł polskość do rangi światowej, dając na 
przykład w mazurkach syntezę oryginalnych elementów 
mazowieckich i kujawskich tańców ludowych z uniwer
salnym wówczas chromatycznym językiem muzycznym. 
(Ciekawą polemikę na ten temat przeprowadzij Moniuszko 
z Józefem Ignacym Kraszewskim, który zaatakował 
Chopina za odejście w mazurkach od stylu narodowego). 
Podobnie w sto lat później postąpi Szymanowski, który zro
zumie, że chcąc wprowadzić elementy polskie do sztuki 
współczesnej , sięgnąć trzeba do folkloru tak oryginalnego 
i twórczego, jak góralski czy kurpiowski . Identyczny prece
dens stworzył Grieg, dzięki któremu szorstkości i dźwię
kowe odrębności norweskiej muzyki ludowej stały się 
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elementem składowym powszechnej ewolucji muzycznej 
jego czasów; na pewno niemało zawdzięcza mu nawet 
Debussy. 
Inaczej było z Moniuszką. Chciał mówić do Polaków mu
zyką zrozumiałą, nie przychodziło mu zaś na myśl, szukanie 
nowego uniwersalnego języka, aby przemówić nim o Pola
kach do świata . Oryginalności folkloru nie interesowały go: 
przykładem tańce góralskie z Halki, które, choć wykazują 
pewną intuicję nie znającego przecież Podhala kompo
zytora, to jednak ujęte podobnie jak późniejsze Albumy 
tatrzańskie Paderewskiego, w salonowo niemal wygładzo 
ną harmon ię, nie mają absolutnie nic wspólnego z rewela
cyjną muzyką tatrzańskich Górali. Narodowy charakter 
twórczości Moniuszki polega głównie, czego my ,,od śro
dka" częstokroć nie dostrzegamy, na pozamuzycznych 
wartościach treściowo-asocjacyjnych. Podobnie rzecz ma 
się z Glinką, Smetaną czy Dworzakiem: wszyscy ci kompo
zytorzy wyrażają treści narodowe językiem, z obiekty
wnego punktu widzenia obiegowym, międzynarodowym . 
Oczywiście można rzeczy nowe wypowiedzieć językiem 
starym, dokonał tego np. Brahms, ale Moniuszce czy Dwo
rzakowi nie dostaje potężnej, cechującej Brahmsa koncen 
tracji artystycznej i autośw iadomości . 
Na niemożność powiązania swej narodowej twórczości 
z uniwersalizmem wpłynęły u Moniuszki w dużym stopniu 
opłakane ówczesne polskie warunki polityczne. Zaciążyła 

18-letni Stanisław Moniuszko w Ubie/u 
rys. Czesław Moniuszko 

Aleksandra I Stanisław Moniuszkowie 
rys. Czesław Moniuszko 

tutaj „zmora zaścianka", jak okreśM to pewien polski pu
blicysta po li wojnie światowej [Paweł Jasienica] . A był to 
zaścianek tragiczny. Klęska Napoleona oznacza zniknięcie 
ostatniej nadziei na odzyskanie niepodległości : kongres 
wiedeński zatwierdzi na sto lat rozdarcie kraju między trzy 
mocarstwa, tworząc jedynie fikcję Królestwa Kongre
sowego. Po upadku zaś powstania listopadowego nastąpiły 
czasy niezwykle ciężkie; cienie zagęszczały się, aż doszło do 
wstrząsającej tragedii roku 1863, tragedii, która omroczyła 
życie polskie kirem żałoby narodowej na parę pokoleń . 
A jednocześnie jakże biedny, zacofany, prowincjonalny 
i kołtuński był ten łaknący wolności kraj wobec budującej 
z rozmachem zręby mieszczańskiej cywilizacji Europy za
chodniej! Rządziła tu zaiste „zmora zaścianka" . 
W takich to czasach, gdzieś w zapomnianej Mińszczyźnie 
przyszedł na świat Stan isław Moniuszko. Urodzij się w ro
dzinie szlacheckiej niezwykle światłej i patriotycznej, gdzie 
głęboko odczuwano polską tragedię i dobrze rozumiano 
konieczność zasadniczych rozstrzygnięć narodowych i spo
łecznych, przede wszystkim zaś rozwiązania palącej spra
wy chłopskiej - te rodzinne tendencje znalazły później swój 
niewątpliwy, choć pośredni wyraz w libretcie Halki. 
Rodzina odznaczała się wyjątkowo „otwartą głową" i tro
szczyła się bardzo o odpowiednie wykształcenie jedynego 
potomka. W latach 1827-30 mały Staś przebywał z rodzi-

cami w Warszawie, gdzie rozpoczął regularną naukę mu
zyki. Na lata 1837-40 przypadają studia Moniuszki w berliń
skiej „Singakademie" pod kierunkiem prof. Rungenhagena, 
nie orła, jak się zdaje, lecz pedagoga solidnego i życzliwego . 

Studia te, jak na ówczesne stosunki, przedstawiały się 
wcale, wcale, cóż z tego jednak, kiedy późniejsze, samo
dzielne już kontakty Moniuszki z szerokim nurtem muzyki 
europejskiej były w ciągu całego jego życia nader nikłe i rza
dkie. Owe Moniuszkowskie wyprawy w szeroki świat po
liczyć można na palcach. A więc mamy tu dwie krótkie 
podróże do Paryża . Pierwsza w roku 1858 przez Pragę 
i Weimar nie dała sukcesów. Zainicjowana przez panią 
Kalergis wizyta u Liszta, mimo oficjalnych komplementów 
ze strony mistrza, zakończyła się dość chłodno, w Paryżu 
zaś zdenerwowany niemożnością nawiązania kontaktów 
kompozytor zamknął się w swoim pokoju hotelowym i za
czął pisać uwerturę do Flisa, niewątpliwie zresztą jeden 
z najlepszych swych utworów. Bardziej owocna okazała się 
druga jego podróż do francuskiej stolicy na przełomie 1861-
62; nawiązał wtedy kontakt z polską emigracją, poznał też 
Rossiniego i Aubera, obiecano mu wystawienie Verbum 
nobile, z czego zresztą nic nie wyszło (po dziś dzień Mo
niuszki we Francji prawie się nie grywa). Poza tym w ciągu 

Pokój Moniuszki w jego ostatnim mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej w Warszawie 
rys. Z. Skrobański 



pisano o nim, gdzie w roku 1870 doczekał się wystawienia 
Halki (przedtem w roku 1869 wystawiono ją w Mo

-~~:~--~~---... _ _:s~kwie) . Liczby jego wypraw dopełniają dwa wypady do 
- ·· .„ . Pragi (1866-67 i 1868); tu za drugim razem słyszał 
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List Moniuszki do żony, 1 stycznia 1858 

całego życia odbył Moniuszko cztery podróże do Peters
burga (1842, 1849, 1856, 1870), gdzie miał przyjaciół 
w osobach Dargomyżskiego , Sierowa, później swego 
ucznia z Wilna Cezara Cui, gdzie go grywano, wydawano, 
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Halkę graną pod dyrekcją Smetany. Oto i wszystko; 
jakżeż znikomo mało w porównaniu z ówczesnymi, 
nieustannie po całym świecie rozjeżdżającymi się 
muzykami europejskimi. 
A w kraju? Przez długie lata para się Moniuszko ze 

zmorą zaścianka, z prymitywizmem życia muzycznego 
i ogólnokulturalnego w zdławionych przez carat ,,kra

jach zabranych", z małością ludzką, brakiem szerszego 
oddechu, kłopotami materialnymi i rodzinnymi . W roku 
1840 osiada w Wilnie, gdzie żeni się z panną Aleksandrą 

Muller, której idealnie wiernym i kochającym mężem 
zostanie aż do śmierci i z którą będzie miał dziesięcioro 
dzieci . Prowadzi ożywioną działalność muzyczną : jest 
organistą w kościele św. Jana, udziela lekcji, wystawia 
swoje operetki; daje poza tym dowód wielkiego talentu 
organizacyjnego, inicjując wykonanie z półamatorskim i 

zespołami takich dzieł, jak Requiem Mozarta czy fragmenty 
z oratoriów Stworzenie świata Haydna i Paulus Mendel
ssohna. Tutaj także obmyśl~ był sobie Moniuszko wyda
wnictwo swoich Śpiewników domowych, z których pier
wszy ukazał się w roku 1844. Było to 12 zeszytów, zawiera
jących w sumie około 250 pieśni, rozprowadzanych drogą 
abonamentu. Za życia kompozytora zeszytów takich uka
zało się sześć. Ogólna ilość pieśni Moniuszkowskich sięga 
liczby300. 
W Wilnie wreszcie skończył Moniuszko swą pierwszą po
ważną operę Halkę, do libretta radykalnego liberała, poety 
Włodzimierza Wolskiego. Ukończona w roku 1847 w wersj i 
dwuaktowej Halka wystawiona została w Wilnie jako 
„montaż estradowy" w roku 1848. Na swą premierę 
warszawską czekać musiała długo, bo aż do roku 1858 -
wpłynęły na to zarówno opory natury politycznej i cenzu
ralnej ze strony władz warszawskich, jak i knowania życzli 
wych rodaków. W rezultacie jednak wystawienie przero-

bionej i rozszerzonej do czterech 
aktów Halki w Warszawie 1 11858 
przyniosło kompozytorowi olbrzy
mi sukces i nieoficjalny tytuł twórcy 
polskiej opery narodowej. Warsza
wa znała dotąd przeważnie wzoro
wane na włoszczyźnie opery Karola 
Kurpińskiego . Jednocześnie powo
łano Mon iuszkę na stanowisko sta
łego kapelmistrza Opery Warsza
wskiej, na którym pozostał aż do 
śmierci . 

W Warszawie odetchnął autor Halki 
swobodniejszą atmosferą artysty-
czną i narodową: to było jednak za-
wsze miasto żywe, prężne, bunto-
wnicze, wrażliwe na nowiny z Za-
chodu, miasto z tradycją powstań-
czą, gdzie nie wygasły nigdy fanta-
zja, humor i specyficzny ,,fason". Tu 
przeżył Moniuszko swe dalsze 
sukcesy operowe: wystawienie 
Hrabiny (1860), Verbum nobile 
(1861}, potem tragiczny okres 

.. 
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powstania styczniowego, pamiętną premierę Strasznego 
dworu 28 IX 1865, tu ujrzał na scenie ostatnie swe opery 
Parięi Beatę, tu wreszcie zmarł wskutek ataku serca w roku 
1872 zmożony pracą, stałymi trudnościam i materialnymi 
i intrygami małoludków w założonym przez Apolinarego 
Kątskiego Instytucie Muzycznym. Około stu tysięcy ludzi 
pożegnało twórcę Halki, odprowadzając na cmentarz Po
wązkowski tego, który krzep~ polskie serca podczas na
rodowej nocy. 
Taki jest „żywot człowieka poczciwego", idealnego męża 
i ojca, solidnego, moralnego, poważnego i religijnego, żarli 
wego patrioty, pracowitego muzyka, słowem obywatela, 
artysty i człowieka bez skazy. To życie „obywatelskie", wol-
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ne od wyskoków, przygód, 
podróży, silnych wrażeń, wydać 
by się mogło komuś nazbyt 
idealne, grzeczne, konwencjo-
nalne, ba - szare nawet, gdyby 
nie było rozświetlone jednym 
blaskiem: iskrą genialności . 

Iskra ta żarzy się niewątpliwie 
w najlepszych utworach Mo
niuszki, jak opery: Halka, Stra
szny dwór, Hrabina, Verbum 
nobile, jak wiele pieśn i ze Śpie
wników domowych, jak wre
szcie uwertury Bajka i Flis 
(wstęp do krótkiej opery o cha
rakterze ludowym) . Inne dzieła 
Moniuszki, zarówno sceniczne 
jak i kantatowa - religijne czy 
świeckie - zajmują pozycję 

drugoplanową, nosząc często 

kroć znamiona pośpiechu 
twórczego czy niedopraco -
wania. 
Z oper Moniuszkowskich naj-

większy rozgłos zdobyła sobie Halka. Byłto niewątpliwie, jak 
na owe czasy, czyn dowodzący samodzielności nie lada: 
uwolnić się od wpływów „włoszczyzny", dać operę osnutą 
na motywach narodowych, z tak przy tym śmiałym i dra
matycznym librettem. Wiele jest w Halce piękności muzy
cznych, wiele szlachetnej myśli i prawdziwego konfliktu, razi 
ona jednak nieco scenicznym „weryzmem" i liryzmem, 
czasem aż czułostkowym . Wydaje się, że jako całość Halka 
ustępuje jednak niewątpliwemu arcydziełu, którym okazał 
się Straszny dwór. Z błahego libretta Jana Chęcińskiego 
wyczarował tu Moniuszko istny kalejdoskop polskości : 
niczym snop światła w ciemności powstaniowej błysnąć 
musiał ten muzyczny pas słucki, szereg nanizanych jak perły 



scen z „polskiego, arcypolskiego" dworu. Cóż może być milszego sercu niż wzruszający tercet „Cichy domku. „ ", polonezowa 
a.ria Miecznik~, pieśń p~ządek ~zy ar!a.z kurantem? A rycersko-szlachecki prolog, a mistrzowskie zespoły, zwłaszcza słynny 
finał 11 aktu, nie ustępujący naJsłynnreJszym ansamblom Rossiniego, a wreszcie aria Skołuby „Ten zegar stary„.", sarmackie 
echo włoskiej arii buffa, w rodzaju niezrównanej „Calunni" z Cyrulika sewilskiego? Ta opera komiczna podczas premiery 
w roku 1865, niedługo po strasznych dniach powstania, wywołała na sali objawy wzruszenia wręcz ekstatycznego: ileż tu 
pat~iotycznych aluzji, .miłych polskiemu sercu obrazów! Nic dziwnego, że Straszny dwórzdjęty został przez władze rosyjskie 
z afisza na paręJat. A Jednocześnie, obok owej treści "z serca", cechuje partyturę dojrzałość techniczna, znakomite wyczucie 
sceny, oryginalne połączenie rodzajów operowych włoskiego z narodowym. Słowem prawdziwe cacko. 
Obok po francusku lekkiej, satyrycznej po trochu Hrabiny i uroczej szlacheckiej sielanki Verbum nobile inne opery Moniuszki 
mniej się udały . Chybiony jako całość okazał się Paria, jedyny utwór, w którym widać wpływ koncepcji wagnerowskich . Za to 
w pi~śnia~h Moniuszkowski geniusz melodyczny i umiejętność charakteryzowania dźwiękami święcą wielkie triumfy. Pieśni 
Moniuszki wyrosły z Schuberta: choć bogactwem faktury fortepianowej i harmonii nie dorównują utworom swego wielkiego 
poprzednika, to niejednokrotnie potrafią im sprostać inwencją melodyczną i subtelnie mową dźwięków zrealizowaną 
nastrojowością . Świetny jest humor Dziada i baby czy Kuma i kumy, porywa zuchwałość Sołtysa lub marsowość Starego 
kaprala (to pieśń z ducha Schuman nowskich Dwóch grenadierów), wzrusza nieporównany liryzm Znaszli ten kraj, niepokoi 
balladowy, niesamowity, groźny ton Magdy karczmarki i Maćka. Słowem, nie brak tu arcydziełek . Do świetnych utworów 
należy też sugestywnie narracyjna uwertura Bajka i znakomicie skonstruowany, wyważony co do jednego taktu, a płynący 

Artyści Opery Warszawskiej • próba przy fortepianie. 
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jednocześnie żywiołowo młodzieńczym, orzeźwiającym strumieniem Flis (uwertura) . 
Stanisław Moniuszko pisał dla Polaków, pisał, jak powiedział kiedyś Sienkiewicz o Tryloglf -"ku pokrzepieniu serc". Ciężkie, 
trudne, jedyne w swoim rodzaju dzieje tego kraju żądały niejednokrotnie od artystów ofiary z siebie, ten i ów ofiarował swój 
talent czy geniusz bez reszty, poświęcając się codziennemu trudowi podtrzymywania narodowego ducha. Artysta 
zastępowałtutaj polityka czy żołnierza : ta wielość zadań i obowiązków pętała częstokroć jego talent; obłożone nadmiernymi 
ciężarami polskie indywidualności twórcze nie nadążały za wyścigiem postępu sztuki światowej, nie zawsze potrafiąc 
połączyć narodowe z uniwersalnym. Moniuszko nie odegrał w ewolucji muzyki europejskiej tak ważnej roli jak Chopin, ani nie 
otworzył przed sztuką polską nowych perspektyw jak Szymanowski. Odegrał za to doniosłą rolę w historii Polski, ukazując 
naocznie prawdę, że nawet naród poszarpany na części, pozbawiony państwa, wojska, prawa do rozwoju żyje i trwa, gdy 
żyje jego kultura, będąca najsilniejszym orężem narodowego ducha, narodowej wspólnoty. 

Pogrzeb Moniuszki w Warszawie. 
sztych - A. Zajkowski 
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Stefan Kisielewski 
(z programu TWwładzi, 2002, tytuł ad redakcji) 



RADYKAŁ WŚRÓD 11CYGANÓW11 

Jii/yn średniozamożnego ziemia
~ nina, major wojsk polskich, 
wychowanek Gimnazjum Prakty
czno-Pedagogic:,znego na Lesznie 
oraz w młodym wieku uczestnik spi
sku patriotycznego młodzieży szko
lnej; aresztowany w roku 1841, był 
więziony w Cytadeli, po zwolnieniu 
przeszedł pod nadzór policyjny. 
W Warszawie związał się z tzw Cy
ganerią Warszawską*, niejednolitą 
ideowo i dość luźną grupą artystów, 
których łączyła jednak postawa 
buntu przeciw niewoli politycznej, 
stosunkom feudalnym na wsi oraz 
obyczajowości arystokracji. Z „cy
ganami" łączył także Wolskiego 
ekstrawagancki tryb życia. 
Rozgłos w literackim świecie 
Warszawy przyniósł mu poemat 
Ojciec Hilary, ogłoszony w „Przeglą
dzie Naukowym", którego redakto
rem i wydawcą był Edward Dembo
wski, filozof, krytyk literacki i dzia
łacz rewolucyjny. 
I Ojciec Hilary (1843), i poemat 
Halka (1845), i powstałe później 
libretto do Halki Moniuszki zawie
rają motywy: krzywdy ludu, zemsty 
i rewolucji, charakterystyczne dla 
twórczości „cyganów" i świadczą o 
ideowym zaangażowaniu ludzi 
pióra w walce o sprawę, która mobi
lizowała siły postępowe i patria-
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tyczne. Trudno jednak nie stwier
dzić, że choć twórczość Filleborna, 
Zmorskiego, Dziekońskiego, Wol
skiego, Ludwika i Cypriana Norwi
dów była postępowa, to nie umieli 
oni wyjść poza ogólnikowe, nie
realne marzenia o ludzie i sprawie
dliwości społecznej. Ponadto w ich 
utworach roiło się od wizji pełnych 
fantastyki i groteski, pojawiały się 
nieziemskie kochanki i skłóceni ze 
światem poeci - pokłosie roman
tyzmu . Włodzimierz Wolski zajmo
wał w tym gronie pozycję najbar
dziej radykalną. Mówiono o nim, że 
„tam tylko żywszym odzywa się gło
sem, gdzie dotyka piersi ludu". 
Z czasem jednak, gdy zniknęła aura 
romantycznego buntu i roman
tycznej walki, gdy rewolucja 1848 r. 
zmuszała do zajęcia zdecydo
wanego politycznego stanowiska, 
Wolski przeszedł na pozycje bardziej 
zachowawcze. Zmienił się rodzaj 
jego twórczości; romantyczne poe
maty zastąpiły powieści z życia „sza
rych ludzi", dziś zupełnie zapo
mniane (Opowiadania i powieści, 
Uśmiech losu, Bakałarz, Domek 
przy ulicy Głębokiej) . Nie zaprzestał 
jednak współpracy z Moniuszką na
pisał libretto do opery Hrabina, za
wierające antymagnackie, satyry
czneakcenty. 

W roku 1863 wyjechał z kraju do Brukseli, gdzie napisał 
Śpiewy powstańcze i kilka innych, słabszych utworów. 
Umarł w nędzy 6lipca1882 roku w Brukseli. 

•Cyganeria Warszawska, grupa pokoleniowa nader znamienna dla 
drugie; generacji romantycznej, muS10fa posfugiwać się, ;ok inni poeci 
romantyczni w kraju, "językiem symbolicznymH, ale ;ęzyk ów byf 
jeszcze dodatkowo udziwniany, przeznaczony dla wta;emniczanych 
zgodnie z praktyką spofeczno-lingwistyczną. wlaśC1wą większości 
ugrupowań cygańskich. Cyganeria Warszawska znalazła się ;ednak 
w sytuacji szczególnej, ze względu na dwojaki charakter zniewoleń, 
jakim podlegafa. "CyganieH spiskowali oczywiście przeciw niewoli 
narzuconej przez zaborcę, ale bynajmniej nie zaniedbywali tego pro
testu, który nalezaf do ich rytualnych obowiązków: protestu przeciw 
zniewoleniom naniesionym przez krąg rodzinny i towarzyski. Dowo
dziło to zresztą odwagi myśli i postawy, gdyż spofeczeństwo polskie, 
znajdując się w niewoli narodowe;, usifowafo narzucić sobie jednolity 
typ zachowań i przymusić do solidarności w najdrobniejszych nawet 
bfahostkach za wszelką cenę. Dlatego też "cyganie", ;akkolwiek bywali 
w salonach, przeciw nim wiośnie utworzyli swoją bohemę, swoje 
parodystyczne i poważne zarazem spofeczeństwo w spofeczeństwie. 
Jeśli za tradyq'ą francuską wyróżnia się trzy kolory bohemy. „zieloną " 
(blask młodości, wolność, wesofość, barwność), „czarną" (nędza, 
występek, zwątpienie) i„ czerwoną" (przekora, krnąbrność 1 walka), to 
Cyganów Warszawskich na;bardziej należałoby zbliżyć do „czarnej 
bohemy", zwracając uwagę zarazem na „czerwoną" barwę ich zapa
trywań spofecznych i politycznych. Zgodnie bowiem z charakterem 
większości bohem europejskich i nasi „cyganie" przejawiali - często 
nawet prowokacyjnie- sympatię dla tzw dafów spofecznych. 

Maria Janion 
Gorączka romantyczna 
(z programu TWwtodzi, 2002) 



„HALKX' W ŁODZI 

OPERA ŁÓDZKA 

premiera 15 kwietnia 1958 
kierownictwo muzyczne WŁADYSŁAW RACZKOWSKI 
inscenizacja i reżyseria KAZIMIERZ DEJMEK 
scenografia EWA SOBOLTOWA 

JÓZEF RACHWALSKI 
choreografia FELIKS PARNELL 

TEATR WIELKI W ŁODZI 

premiera 19stycznia1967 
kierownictwo muzyczne ZYGMUNT LATOSZEWSKI 
inscenizacja i reżyseria JERZY ZEGALSKI 
dekoracje JAN KOSIŃSKI 
kostiumy BARBARA JANKOWSKA 
choreografia WITOLD BORKOWSKI 

premiera 12 października 1972 
kierownictwo muzyczne BOGUSŁAW MADEY 
reżyseria JERZY ZEGALSKI 
dekoracje IWONA ZABOROWSKA 
kostiumy BARBARA JANKOWSKA 
choreografia WITOLD BORKOWSKI 

premiera 19 stycznia 1985 
kierownictwo muzyczne TADEUSZ KOZŁOWSKI 
inscenizacja, reżyseria 
i choreografia 
scenografia 

TERESA KUJAWA 
KRZYSZTOF PANKIEWICZ 

premiera 8 czerwca 2002 
kierownictwo muzyczne ANTONI WICHEREK 
reżyseria i scenografia KRZYSZTOF KELM 
choreografia HENRYK RUTKOWSKI (część I) 

JANINA NIESOBSKA (część li) 
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O PRADZIEJACH „HALKI" 

Góralka z jabłkiem 
~OW ~lewJń5!1 

Lat dwadzieścia dziewięć przeminie od czasu, jak Kurpiński 
napisał swoją operę pt. 11 Cecylia Piaseczyńska" i odtąd żadne 
większe tego rodzaju dzieło nie pojawiło się na naszej scenie. 
11 Halka" więc stanowić będzie ważną epokę w dziejach naro
dowej muzyki: najprzód dlatego, że jest to pierwsze wielkiego 
rozmiaru dzieło, którego muzykę nie przeplata dialog, lecz 
recytatywa miarowe, na wzór wielkich oper francuskich, a po 
wtóre wartość jej artystyczna przewyższa wszystko, cośmy 
dotąd w muzyce naszej narodowej posiadali„. Chociaż znaliśmy 
od dawna talent znakomity tego kompozytora, chociaż po nim 
zawsze wieleśmy się spodziewali, jednakże to, co on nam w tej 
pierwszej tego rodzaju pracy przedstawił przeszło wszelkie 
oczekiwanie. Dziś Moniuszko w oczach naszych spotężniał, 
wzniósł się w sferach sztuki naszej muzycznej tak wysoko, że 
wszystkie drobne zawiści, emulacje itp. ustać powinny, bo to 
talent wielki, genialny prawie. 

fragment pierwszej recenzji „Halki" 
Maurycy Karasowski 
„Kronika Wiadomołci", W-wa, 1858 

~1enią 1846 roku dwudziestosiedmioletni Mo
~ niuszko zjechał po raz pierwszy do Warszawy. Był już 
wówczas kompozytorem cenionym przez fachowców, ale 
społeczeństwo warszawskie słabo jeszcze orientowało się 
w jego twórczości . Wprawdzie pierwszy Śpiewnik domowy 
dotarł do stolicy i uzyskał bardzo ciepłą ocenę Sikorskiego 
w obszernej recenzji zamieszczonej w „Bibliotece Warsza
wskiej", jednakże zawarte w nim pieśni były dobrze znane 
jedynie na Litwie, natomiast zaledwie tu i ówdzie śpiewano 
je w Warszawie. Jako twórca muzyki scenicznej zupełnie 
nieznany, miał się Moniuszko właśnie przedstawić najpo
ważniejszą dotąd swoją pracą operetką Loteria. 
Wystawiona w Teatrze Wielkim 12września1846 roku (pod 
dyrekcją Nideckiego), nie zyskała większego powodzenia 
u publiczności ani zbyt dodatnich opinii krytyki (dosyć 
cierpko ocenił ją Sikorski), nie utrzymała się też dłużej w re
pertuarze. 

Chociaż Moniuszko przyjechał do Warszawy dla 
uczestniczenia w premierze Loterii; drugim, ważniejszym 
być może celem podróży był zamiar nawiązania bliższych 
kontaktów ze światem artystycznym stolicy: szło mu o zdo
bycie libretta do opery. W jednym z listów do Sikorskiego 
narzekał bowiem: „Tu w Wilnie nie mam zdolnego do pisa
nia hbrettów". Istotnie, głównym jego współpracownikiem 
był uczynny i oddany mu, ale przeciętnego talentu literat 
Oskar Milewski, autor sympatycznych, ale błahych librett 
operetkowych. A marzeniem i ambicją Moniuszki było 
napisanie jakiegoś poważniejszego dzieła . Zwracał się 

wprawdzie z prośbą o napisanie libretta do Kraszewskiego 
i do Fredry, ale obaj czy to nie mieli wielkiej ochoty na pisanie 
„pod muzykę", czy nie ufali talentowi młodego, właściwie 
początkującego jeszcze kompozytora dość, że nie wyrazili 
chęci do współpracy . 
W Warszawie Moniuszko energicznie poszukiwał autora 



tekstu i uzyskał nawet zgodę Józefa Korzeniowskiego, ale 
i ta pozostała na razie obietnicą . Udało mu się natomiast 
nakłonić do napisania libretta jednego z przywódców 
ówczesnej literackiej cyganerii warszawskiej Włodzimierza 
Wolskiego. Młody ten poeta dał się już poznać jako bardzo 
agresywny radykał. Znany był powszechnie jego poemat 
Ojciec Hilary, inny zaś poemat Halszka, krązył w odpisach, 
gdyż cenzura w osobie Floriana Sobieszczańskiego, bli
skiego zresztą współpracownika teatrów warszawskich 
wykreśliła trzy czwarte tekstu. Ten to właśnie poemat zgo
dził się Wolski przerobić na libretto operowe. Był to dramat 
o wyraźnych akcentach romantycznych, ale i niemniej wy
raźnych akcentach społecznych . Postanowiono wyekspo
nować przede wszystkim te drugie, usunąć całą ludowo
demoniczną scenerię i urealistycznić konflikt. Dramat stał 
się mniej krwawy, ale prawdziwszy 1 przez to bardziej przej
mujący . W obliczu świeżej klęski galicyjskiego powstania 
i rabacji chłopskiej, którą uznano ogólnie za główną tej klę 
ski przyczynę, konflikt społeczny w Halce nabierał szcze
gólnej aktualności. Ubolewano nad dzikością, nieuświa
domieniem 1 niewdzięcznością chłopów; dramat Halki 
wskazywał niedwuznacznie, że i szlachta miała coś niecoś 
na sumieniu. Umiejscowienie akcji opery w górach akcen 
towało jeszcze wyraźniej związek z niedawnymi wypa
dkami. 

Jako przykład posłużyła tu też zapewne popularna 
wówczas opera Aubera Niema z Portici, której temat łączył 
momenty patriotyczne z ostrą krytyką stosunków społe 
cznych. 
Libretto zostało przygotowane przez Wolskiego nie bez 
współudziału kompozytora w ciągu kilkumiesięcznego 
(czerwiec - wrzesień 1846) pobytu Moniuszki w Warsza
wie. Wracając do Wilna miał już pełny tekst i od razu raźno 
zabrał się do roboty, aby latem 1847 przybyć ponownie do 
Warszawy z gotowym wyciągiem opery. Była to pierwsza, 
dwuaktowa wersja, tzw. Halka „wileńska", wprawdzie bez 
kilku kapitalnych arii, Mazura i Tańców góralskich, ale za to 
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Góralko 
Sylwenvsz Saski 

dramatycznie bardzo zwarta i konsekwentna. Dyrekcja 
opery warszawskiej prace przejrzała, przeprowadziła kilka 
prób i obiecała wystawić Halkę jesienią tegoż roku 
Moniuszko powrócił do Wilna. Oczekując na premierę, 
którą odkładano z miesiąca na miesiąc, przygotował estra
dowe wykonanie opery W listopadzie 1847 pisze do Siko
rskiego: „U nas w Wilnie tymczasem zawiązało się towarzy
stwo amatorów, którzy oświadczyli chęć wyuczenia się 
i wykonania publicznie mojej Halki, Jontka mam tak 

doskonałego, na jakiego w Warszawie nie zdobędą się na 
pewno. Chóry idą doskonale, ja nawet jestem dość kontent 
z siebie. Umiemy już prawie całą operę" . 
Wykonano Halkę 1 stycznia 1848 roku, dokładnie na dzie
sięć lat przed prapremierą warszawską . Odniosła niewą 
tpliwy sukces, ale o lokalnym znaczeniu. Rzecz odnotował 
tylko „Kurier Wileński" : " „ .dzieła wyższego natchnienia, 
jakkolwiek w niezupełnym wystawione są świetle, nie 
mogą przejść niepostrzeżonymi w tłoku codziennych no
wości . Dowodem powyższego twierdzenia jest silne wra
zenie sprawione na wileńskiej publiczności przed
stawieniem nowej opery p. Moniuszki, która dla braku u nas 
śpiewaków -artystów wykonana została w kształcie kon
certu przez amatorów". 
Równocześnie z tą estradową premierą nadeszła do Wilna 
wiadomość od Sikorskiego, że w Warszawie zaprzestano 
prób, odkładając wystawienie Halki na czas nieokreślony . 
Z informaqi wynikało, że całą winę ponosi dyrekcja opery. 
W rzeczywistości zadecydowały zakulisowe intrygi urzę
dowych opiekunów sceny warszawskiej, zapewne nie bez 
udziału cenzora Sobieszczańskiego. Swoją rolę odegrały też 
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Wesele krakowskie 
WOJ(leC.h Kossa 

wpływy zniechęconych do sprawy chłopskiej demokratów. 
Jeden z nich, Karol Baliński, tak pisał do Sikorskiego: 
„Dlaczego się uczysz jakichś oper, a mianowicie Moniu
szki.„? Poematy czy opery w duchu Hilarego i Ha/ki zda
niem moim są i nielogiczne (bo wieśniak czytać ani rozu
mieć słyszanych nie będzie) albo szkodliwe {gdyby je słyszał 
i rozumiał), bo tchnące nienawiścią. Mogą być bardzo 
efektowne, ale nigdy nie będą chrześcijańskie . " 
Tak tedy połączonymi siłami utrącono Halkę. Rękopis spo
czął w bibliotece teatralnej. 
Moniuszko dotkliwie odczuł to niepowodzenie. Na przeszło 
dziesięć lat zaniechał pisania oper (jeśli nie liczyć dwóch 
drobiazgów scenicznych Bettly i Cyganów ) , a nawet 
chwilami skłaniał się do mniemania, że forma ta się prze
żyła . 

W roku 1854 horyzonty przejaśniły się na chwilę . 
Przy pomocy kilku przyjaciół udało się wystawić Halkę na 
scenie wileńskiej, w sali byłego ratusza Śpiewali tym razem 
artyści zawodowi, dyrygował Moniuszko. Publiczność 
przyjęła przedstawienie ciepło, tu i ówdzie obruszono się 
jednak na drastyczny temat, a recenzent „Gazety 



Dziewczyna-góralka 
Władysław Jarocki 

Szlachcic polski 
Jan Piotr Norbim 
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Warszawskiej", Wacław Przybylski, pisał z niesmakiem: 
„ ... libretto tyleż warte, co i większość włoskich librett, z tą 
tylko róznicą, że autor jego widać nie znał warunków sceny 
i nie umiał rozwinąć pozycji dramatycznych i charakterów ... 
Treść bowiem opery, przeniesiona do przeszłości, nie 
malując epoki, zostawia plamę na naszych przodkach 
wcale nie zasłużoną." 
Jakaś nadzieja tliła się jednak w sercu Moniuszki, skoro 
zabrał się do retuszów swego dzieła, nie licząc zresztą na 
jego szybkie wykonanie w Warszawie. Po scenicznej 
premierze wileńskiej dopisał Arię-poloneza Stolnika 1 Tańce 
góralskie. 
Minęły dalsze trzy lata. I oto niespodziewanie z końcem lata 
1857 roku Moniuszko dowiaduje się od Sikorskiego o decyzji 
wystawienia Ha/kina scenie Teatru Wielkiego. Komu należy 
zawdzięczać jej podjęcie nie wiadomo . Wbrew 
rozpowszechnionej przez dawniejszych biografów 
Moniuszki opinii udziału Sikorskiego w tej akcji nie udało się 
stwierdzić. Większą rolę odegrał tu niewątpliwie Józef 
Kenig, redaktor „Gazety Warszawskiej", która 9 marca 
tegoż roku napisała: 
„.„Halka, przed kilku laty przedstawiona na scenie wileń
skiej z powodzeniem, znajduje się w repertuarze, a raczej 
bibliotece warszawskiego teatru. Mamy nadzieję, że 
dyrekcja, która tak widocznie proteguje utwory talentów 
rodzimych, która przedstawia szeregiem komedie orygina
lnych autorów naszych, przypomni sobie o partyturze Halki 
i przedstawi ją na tutejszej scenie, ten nie znany nam utwór 
ulubionego kompozytora." 
Moniuszko owej notatki nie czytał, list Sikorskiego z końca 
maja przyniósł mu radosną wiadomość. 
„O Halce więc jeszcze nie czytałem - odpisywał- ale prze
strzec cię pospieszam, że partytury pisanej owego czasu 
wyrzekam się zupełnie; nie co do muzyki bo dźwięki pozo
stały co do nuty, tylko że w nowym przerobieniu zyskały na 
postępującym u kompozytora doświadczeniu. Jeżeliby się 
udało Halkę wyciągnąć na scenę, to bez mego osobistego 

Góralka 
Stanisław Górski 
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współdziałania nie obejdzie się wcale". Podobnie pisze do 
dyrygenta Opery, Quattriniego: „Dz1es1ęć lat nieustannych, 
pilnych studiów wzmogły moje doświadczenie o tyle, że 
przeglądając tę operę czułem potrzebę całkowitego jej 
przerobienia ... Proszę więc Pana o wstrzymanie prób mojej 
opery i podjęoe się dyrygowania jedynie pod warunkiem, że 
wykonanie będzie zgodne z układem fortepianowym, 
który Panu posyłam" . 
W lipcu udaje się Moniuszko z rękopisem Halki do Warsza
wy. 
Kilkutygodniowe rozmowy na miejscu z Quattrinim i reży
serem Matuszyńskim, próby ze śpiewakami i konsultacje 
z przyjaciółmi skłoniły obu autorów do wprowadzenia 
dalszych, poważnych zmian. Każdy z dwu aktów podzie
lono na dwie części, uzyskując w ten sposób całość cztero
aktową. Dla zachowania równowagi dramatycznej wpro
wadzono sceny uzupełniające . Moniuszko zdecydował się 
dopisać kilka numerów wokalnych i jeden taneczny. Tak 
powstały: Mazur, aria Halki Gdyby rannym sfonkiem, scena 
Janusza z Jontkiem (Wszak ci mówifem), dumka Jontka 
Szumią jodfy. 
Z dodatkową pracą uporał się Moniuszko szybko, już jesie
nią teatr otrzymał pełnospektaklową wersję Halki, tę wła
śnie, która nosi nazwę „warszawskiej" 1 jest po dziś dzień 
podstawowym tekstem Moniuszkowskiego arcydzieła . 
W listopadzie 1857 roku kompozytor przybywa ponownie 
do Warszawy, by uczestniczyć w próbach, a następnie być 
obecnym na historycznej - jak się wkrótce okazało - pra
premierze: 1stycznia1858 roku. 

Witold Rudziński 
w książce T.Kaczyńskiego 
HDzieje sceniczne HALKI" 
PWM Kraków, 1969 
(przedruk za zgodą wydawcy) 



PRASA PO PRAPREMIERZE WARSZAWSKIEJ ... 

„ ... Wczoraj Teatr Wielki rozpoczął nowy rok dawno ocze
kiwaną premierą opery Stanisława Moniuszki pt. Halka. 
Znakomity nasz kompozytor dał nam poznać w tym dziele 
wszystkie piękFJości harmonii, w jakie bogaty jest jego nie
pospolity talent. Począwszy od uwertury aż do ostatniego 
numeru opery zadowolenie publiczności objawiało się 
przez ciągłe oklaski, i słusznie, bo ileż tam jest tonów prze
mawiających do serca i jak były wykonane". 

Kurier Warszawski, 2.01.1858r 
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„Zwróciliśmy uwagę czytelnika na miejscowy koloryt z ca
łego dramatu świecący. Cóż powiemy, by wykazać, że 
autor muzyki nie mniejszą położył zasługę, bo że to jest 
zasługą, dowodzić nie potrzeba. Tutaj więcej niż gdzie
kolwiek czuć się daje brak stanowczych pod tym względem 
pojęć u ogółu słuchaczów, lubo na poczuciach nie brak. 
Musimy więc prosić mniej o zawierzenie naszemu słowu, 
więcej sercu własnemu słuchacza i jego znajomości ele
mentu muzyczno-ludowego, tego prawdziwego i boga
tego źródła muzyki narodowej, której nutą niemniej szero
ko jak wyrazami piosnek narodowych ogarnął obszerną 
słowiańskiego szczepu dzielnicę. Wyrażenie to zbyt ogólne, 
zbyt niedeterminowane zdawać się może, ale jest najpra
wdziwsze. Bo jeśli w tekstach piosnek spotykamy wyraźne 
ślady tych samych myśli na najodleglejszych od siebie 
punktach obszaru przez plemię nasze zamieszkałego, to 
z muzyką najzupełniej jest to samo. Wreszcie w muzyce 
pana M. odróżnić można kilka narzeczy i, jeśli tak powie
dzieć się godzi, kilka stopni narodowości. Na pierwszym 
stawiamy miejscu to, co rytm wydatny, za narodowy od 
dawna uznany, dźwiga na sobie. 
( ... ) Artysta w zapale tworzy, więc z prawdą, ale prawdą 
taką, jak ją pojmuje, on, członek narodu swego, który rozu
mie, bo z nim się radował i bolał od dzieciństwa : więc 

narodowym być może" . 

Józef Sikorski 
Ruch Muzyczny-6. 01.1858 r. 

.. . I W DWA LATA PO NIEJ 

Nie chodzi tu o zebranie pewnej ilości mniej lub więcej 
~datnych motywów pojedynczych czy zbiorowych, chodzi 
tu o dramat w muzyce. o wypowiedzenie śpiewami wszy
stkich jego sytuacji, scharakteryzowanie ich w połącze
niach, wycieniowanie ich orkiestrą, o przenikanie całej 
kreacji jedną myślą, o takie spojenie razem części tak jedno
litych, by się zdawało, że tylko tu, a nie gdzie indziej użytymi 
byćmogło . · 
Za śmiałe może to wyznanie, ale nam się zdaje, że Halką 
rozpoczyna się nowy period dla opery polskiej; zaród tu 
widzim wielki, przeważny owej muzyki, o której mówiliśmy 
na początku naszego artykułu ... Wieluż to, i najzna
komitszych, zaczynało od zwyczajnego naśladownictwa; 
to właśnie w Moniuszce nas uderza, że w pierwszym tym 
dziele swym zdołał być tak silnie sobą samym, że mogąc tak 
łatwo pójść za obcymi wzorami, powiększyć ten już tak 
kolosalny zbiór muzykalnych plagiatów. a każdy praktyk 
wie, jak gładkie ścieżki do tego wiodą, wolał się rzucić na 
nowe, dla nas tak ważne drogi". 

Józef Kenig 
Gazeta Warszawska, n-ry 8 i 9 

„Halka Moniuszki zajęła wszystkie przedstawienia operze 
oddane w tym tygodniu . I nie jeden jeszcze tydzień mógłby 
tak upłynąć, gdyby dyrekcja teatrów radz~a się żądania 
publiczności, zamawiającej bilety na kilka z rzędu przed
stawień„. Są i tacy, którzy żadnego jej prawie przedsta
wienia nie opuszczają". 

Ruch Muzyczny 

„Nie pamiętamy od najdawniejszych czasów takiego 
powodzenia, jakim się cieszy Halka. Dwa lata już się kończy. 
pięćdziesiąte, jubileuszowe przedstawienie zbliża, a publi-

2~ 

czność nie ostygła jeszcze w zapale. Mieliśmy tego dowody 
wczoraj: biletów zabrakło, kasę zamknięto na dwie godziny 
przed rozpoczęciem widowiska; od dawna żadne nowe 
dzieło na pierwszym przedstawieniu nie widziało takiego 
natłoku ... " 

Gazeta Warszawska 
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STRESZCZENIE LIBRETTA 

Akt pierwszy 
We dworze Stolnika hucznie święcą się 
zaręczyny potomków dwóch szlacheckich 
rodów. Zubożały ziemianin, Janusz, zaślu -
bić ma Zofię, córkę bogatego Stolnika, 
choć nie wygasło jeszcze w jego sercu 

uczucie do młodej Góralki z jego wsi 
Halki. Gdy Halka, nie wiedząc nic o jego 

zaręczynach, zjawia się nieoczekiwanie w ogrodzie 
zamkowym Stolnika, w sercu Janusza niepokój i gniew 
splata się z tkliwymi wspomnieniami dawnej miłoś<:i. 
Lękając się jednak, by o tych dawnych sprawach rn~ 
dowiedziała się rodzina narzeczonej, Janusz czułymi 
słowami uspokaja Halkę, obiecując niebawem spotkać się 
z nią za miastem nad Wisłą . Tłum gości wylega do ogrodu. 

Akt drugi 
Janusz nie przyszedł do czekającej nań Halki. Ta 
zrozpaczona, po raz wtóry pojawia się przed 
zamkiem Stolnika, a w ślad za mą nadchodzi 

zakochany w niej bez wzajemności Góral, 
Jontek. Na próżno us~uje on przekonać zraz

...-- paczoną dziewczynę o daremności jej uczuć . 
; ~ Halka nie słucha, nie chce uwierzyć w okru-

tni' prawdę, póki sam Janusz nie powie jej o tym. Słysząc 
hałas u wrót wychodzi przed dom Stolnik, a za nim Zofia, 
Janusz i tłum gości . Jontek w uniżonych, lecz pełnych 
gryzącej ironii słowach prosi Janusza o litość nad 
nieszczęśliwą dziewczyną, nie wspominając zresztą nic 
o stosunku łączącym tych dwoje. Jednak z jego słów 
niektórzy poczynają domyślać się prawdy. Widząc 
zmieszanie Janusza i niepokój Zofii, Dziemba, zaufany 
Stanika, każe parę intruzów wygnać za zamkowe wrota. 

Akttrzeci 
W górach, w rodzinnej wsi Halki i Jontka, 

w dzień świąteczny Górale odpoczywają po 
całotygodniowej pracy, niektórzy tańczą 
wesoło . Pogodną atmosferę mąci pojawie
nie się Jontka i Halki, której wiadomość 
o zdradzie ukochanego Janusza pomie
szała zmysły . W obłędzie wciąż myśl i o da

wnych chwilach miłości, nie wiedząc, że nieba
wem tu właśnie we wsi odbyć ma się ślub Janusza ze Stolni
kówną . Ze zgrozą słuchają Górale opowiadania Jontka 
o tym, jak niegodnie potraktowano jego i Halkę na zamku 
Stolnika. 

I I 

Akt czwarty 
Nadszedł już dzień ślubu Janusza i Zofii . 
Z rozpaczą myśli o tym Jontek, niepokojąc 
się, iż obłąkana Halka koniecznie chce 

1 przybyć tu do kościoła . Krótka rozmowa 
' z wioskowym dudarzem, przybyłym, aby 

orszak przywitać, budzi w sercu Jontka 
wspomnienia dawnych dni, szczęśliwie 

wespół z Halką przeżywanych . Do kościoła kroczy 
już orszak weselny. Zebrali się chłopi i pod ~akaze.m 
Dziemby, choć niechętnie składają państwu zyczerna . 
Jontek, pragnąc uleczyć Halkę z beznadziejnej m~ości, 

ukazuje jej przez otwarte drzwi kościoła Janusza klęczą
cego obok przybranej w biały welon Zofii. W pierwszej 
chwili zrozpaczona Halka chce podpalić kościół, by zemścić 
się za siebie i swe dziecko, które zmarło bez pomocy i opieki. 
Po chwili jednak odrzuca płonącą żagiew; niechaj Janusz 
z małżonką żyją szczęśliwi, skoro ona nie może być ze 
swym ukochanym ... 

Józef Kański 
Przewodnik operowy, 
PWM1968 

sezon 2006 /2007 
PREMIERA - 28 październ1 

opracowanie programu 
fotografie ze spektakli 

projekt i opracowanie graficzne programu 

Tomasz Graczyk 
F. Myszkowski, J. Neugeb(9łJer, 
Iwona Marchewka 

wydawca Teatr Wielki w Łodzi 

oddano do druku 12.10.2006 roku 

Teatr Wielki w Łodzi - Instytucja Kultury Samorządu 



lo~mECJ 
ŁÓDŹ 

TVP3 Łódź producent wielu uznanych ] renon1owanych pozy~ji antenowych 
zaprasza do ,.vspółpracy przy realizacji swoich progT<mlÓ\v. 
W zainian za pokrvcie części kosztó''' programu finna Paristwa n1a szansę 
zaistnieć na antenie Telev •. ~~ji jako sponsor . 

PROGRAM) PRODI IKO\\',\ 'E PRZEZ TVP:i LÓDŹ 

Autofan 
Biznes po łódzku 
Filmowa Encyk!lopedia Łodzi 
FILMmufka 
Małe Conieco 
Magazyn Kulturalny 
Magazyn Sportowy 
Na Sygna'le 
Podaj Cegłę 
Prowokacje 
Stref a Biznesu 
Sygnałek 

W zdrowym ciele, zdrowy duch . . 
1 inne. 

COROCZNA NAGRODA 
DLA SPONSORÓW PROGRAMÓW W TVP3 ŁÓDŻ 

www.lodz.tvp.pl/reklama 

Koncesjonowane Biuro Ochrony Mienia i Osób 

KOBRA" 
" 

• ochrona fizyczna osób i mienia 
• konwoje, inkaso utargów 
• instalacje systemów alarmowych 
• monitoring 
• profesjonalne usługi wykonywane przez wyszkolonych 

i licencjonowanych pracowników 
• nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń 

technicznych i sygnałów alarmowych 
• dozór nad powierzonym mieniem poparty polisami 

kontraktowo-deliktowymi u pewnych i godnych 
zaufania ubezpieczycieli 



ŁÓDŹ, UL. DZIEWIARSKA 14, TU.(042) 672-33-33, 672-30-27, 672-35-09, www.h.skrzydlewska.pl 

infolinia: 0800 672 333 

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY 
MANHATTAN 

--
MIESIĘCZNY ABONAMENT 

w godzinach 6 - 2Z 
jużod6ozl 

Szczegóły w punkcie obsługi klienta w garażu 

ŁÓDŹ, UL. SIENKIEWICZA 113 , , , 
S.M. "SRODMIESCIE" 

TEL. 637-09-12, 636-82-68, 636-79-89 

*pierwsza godzina - 2,00 zł 
*kolejne - 2,00 zł 
* doba - 24, OO zł 

CEN N ft<. 
Abonament miesięcznv_ 

*dla Członków S.M." Śródmieście" -132,00 zł 
* dla instytucji oraz osób fizycznych z zewnątrz -185,00 zł 
* miejsce stałe -250,00 zł 



TEA] WIELKI W ŁODZI 
ZA:l?RASZA 

TEATR WIELKI W ŁODZI 
pl. Dąbrowskiego 
90-249Łódź 

tel. (042) 633 99 60 
fax (042) 63195 52 

e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl 
http://www.teatr-wielki.lodz.pl 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW 
KASA BILETOWA 

od wtorku do soboty: 12.00-19.00 
niedziele i święta (gdy grane jest przedstawienie) : 15.00-19.00 

telefony: (042) 633 n n. (042) 633 99 60 wewn. 126. 127 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
od poniedziałku do piątku : 10.00-16.00 

telefony: (042) 633 31 86, (042) 633 99 60 wewn. 120, 122 
telefon/fax: (042) 639 87 49 

e-mail:widz@teatr·wielki.lodz.pl ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 




