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wieczór trzeci 

Stanisław Moniuszko 

,,HALK8' 
Opera w dwóch aktach - wersja wileńska 

TERESA ŻYLIS-GARA 
kierownictwo artystyczne 

TADEUSZ WOJCIECH OWSKI 
dyrygent 

JAROSŁAW KILIAN 
reżyseria i scenog rafia 

PRZEMYSŁAW STANISŁAWSKI 
chórmistrz 

Polska Orkiestra 
Sinfonia Iuventus 

LAURA SOBOLEWSKA 
JOANNA STECZEK 

korepetycja muzyczna 

PIOTR PAWLIK 
oświetle nie 
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WYKONAWCY 

Uczestnicy Kursu Mistrzowskiego 
Techniki i Interpretacji Wokalnej prof. Teresy ŻYLIS-GARA 

w Radziejowicach 

Halka 

Zofia, córka Cześnika 

} ontek 

Ilona KRZYWICKA 

Justyna SAMBORSKA 

Łukasz MOTKOWICZ 

Jarosław BODAKOWSKI j anmz 

Cześnik Jarosław MIELNICZUK 

Marszałek dwom Cześnika Jerzy BUTRYN 

Chór: 
Magdalena BABISZEWSKA 
Przemysław BORYS 
Jerzy BUTRYN 
Maria CHOWAŃ KA 
Paulina Hł.AWICZKA 

Paweł K ŁODZlEJ 

Marek KUPCZYŃSKI 
Marta LIGOCKA 

Ewa MAJ H ERCZYK 
Joanna MAKO WSKA 
Jarosław MIELt I ZU K 
Natalia RUBIŚ 
Tomasz TRACZ 
Maja W IELG S 
Łukasz WROŃSKI 
Andrzej ZBOROWSKI 

Jacek URBANIAK 
op racowa n il'.' muzyczne 

Marek MICZULSKI „vox HUMANA" Jacek MICHALAK 
organ izacja produkcje koordynac ja organizac yjna 

Serdecznie podziękowania dla pana Jacka Kalinowskiego - dyrektora Państwowego 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego 

oraz dla pana Jerzego Zaleskiego - dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie 
za pomoc w przygotowaniu spektaklu 

Dziesięć lat przed Warszawą 
W 1846 roku Stanisław Moniuszko miał już w dorobku kilka operetek i wodewilów i szu

kał tematu d? pełnowymiarowego dzieła scenicznego. Nieoczekiwanie zainspirowało go 
powstanie galicyisk1e - do tego wydarzenia nawiązuje libretto „Halki", napisane p rzez \X!ło
dzimierza Wolskiego. 

Gł ' wna ohaterka, góralka Halina, zostaje uwiedziona i porzucona przez szlachcica 
Janusza. Głucha na argumenty zakochanego w niej J ontka, zrozpaczona dziewczyna pop eł-
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Wykonawcy 
opery Stanisława Moniuszki „Halka" 

uczesrntcy 
Kursu Mistrzowskiego Techniki i Interpretacji 

Wokaln j Radziejowicach 

Ilona 
KRZYWICKA 
sopran 

prof. Teresy Żylis-Gara 

Studiuje na V roku Wy · iału Wokalnego Akademii Muzycznej im. I.J. Pa
derewskie o w Poznaniu w klasie śpiewu prof. Grażyny Flic i ńskiej-Panfil. 

Wyróżniona na Ogólnopolskim Konkur i Wokalnym im. Franciszki 
Platówny e Wrocławiu . Laureatka III nagrody Festiwalu Moniuszkowskiego 
Podlasia „ Pieśń wie zorna'" w Białymsrnku . Otrzymała I wyróżnienie na IX 
Ogólnopolskim Konkur ie Wo alnym w Dusznikach Zdroju im. Haliny 
Słoniowskiej oraz nagrodę specjalną im. Haliny Słoniowskiej. Otrzymała r wnież 
stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Szczecina. 

Wy tępowała w ramach „Tiroler Festspiele" w Erl oraz Festiwalu Hoffma

nowskieg w Poznaniu. 
Uczestniczyła w Kursach Mist rzowskich rof. Ireny Argustienne, prof. 

Klausa Hagera. oraz pr f. Teresy Żyli - ara. 
Występ w ro li Halki w Radziejowicach jest jej debiutem sc niemym. 



Justyna 
SAMBORSKA 
sopran 

Ukończyła szkołę muzyczną I stop
nia im . Oskara Kolberg w Warsza
wie w klasie fonepianu. Następnie 
kształ ' ł s ię w Pańsrwow j zk I Mu
zyczn j II stopnia N r 2 im. Fryderyka 
Chopina w Warsz, wie w klasie śpiewu 

solowego pod kier. Prof. Bożeny Becley. Obecnie j t j uż na IV ku śpiewu solowego 
Akademii Muzycznej im . Fryderyka Chopina w Warszawie pod kier. Pani adiunkt 
Jolanty J anucik. 

B rała udział w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz 
w Kielcach, gdzie zd y ła III miejs e. W konkursie wokalnym im. Haliny 
łoniow kiej w Dusznikach Zdroju zdobyła wyróżn ienie . Na l Królewskim 

Konkurs ie Wokalnym w W ilanowie otrzymała wyróżn ienie oraz nagrodę 
Wojewody Mazowieckiego. 

Wielokrotnie występowała podczas ważnych uroczystości relig ijnych w różnych 
kościołach w Warszawie i nie rylko. Kocha ludzi, dlatego eh •tnie angażuje sie w 
różne koncerty, których c Iem jest wspomaganie fi nansowe potrzebujących. Jest 
honorow m członkiem chóru Canrace D mino, z którym nagrała łycę. 

W li ropa zie 200 rok u brała udział w VIII Międzyuczel nianym Konkursie 
Wykonawstwa Polskiej Pieśn i Arrysrycznej im. Edmunda Kossowskiego. 
Otrzymała w nim nagrodę specjalną za wykonanie pieśni w kategori t „pieśni 
zapomnianej" Prog ram u lI Polskiego Radia. W marcu 2008 r. ukończyła kurs mi
st rzowskiej interpretacji prowadzony prze~ profesor Cb riscę Ludwig. U zesc
niczy w kursach mistrzowskich pr f. Teresy Zylis-Gara. 

luk sz 

MOTKOWI CZ 
bary ro n 

Studiuje na II roku fi stopnia 
Wydziału Wokalnego Akademii Mu
zycznej im. K. lipińskie o we Wroc
ław iu w klasie śpiewu prof. Bogdana 
Makala oraz na IV roku Pań. rwowe j 
Wyższej Szkoły Filmowej Tel wizyj 
nej i Teatralnej w lodzi. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wokalneg im. 
F Platówny w Wrocławiu laureatem U miejsca Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego „Musik & Art of XXI Cenrury " w Kijowie, Il nagrody na I Ogól
nopolskim Kon kur ie Wok, lnym im. Kry ryny J arn roz w Klei a h. Otrzymał 
I nagrodę na Międzynar dowym KonkursieSzruki Wokal n j XXI Wieku w Lonigo 

(Wiochy) oraz Il! nagrodę na Międzynarodowym Konkur ie im. Schnajdcra 
T.rna skiego ( ł wacja). Uhonorowany na rym konkursie a rod , Specj Iną 
Pedagogów Japońskich uraz Nagrodą Dyrektora Opery w Koszycach. Laureat I na
grody Międzynar dowego Konkur u Wokalnego w Ko ~n ie (Litwa). Wyróżn i ny 
n Międzyuczelnianym Konkursie P lskiej Pieśn i Arrysrycznej im. Zygmunta 
Kossowskiego w Warszawie. 

Wyróżniony stypendiami Ministra Kultu i zrnki oraz Prezydenta Wrocławia. 
Uczestniczył w Ku rsach Mistrzowskich prof. Agaty Młynarskiej, prof. 

Włodzim ierza Zalewskiego oraz prof. T<:resy Zylis-Gara. 

Jarosław 
BO DAKOW SKI 
bary con 

Je t absol entem M rr Sto-

pnia im. R. Bukowski<:go we Wro
cławiu oraz studentem V roku Aka
demi i Muzycznej im . K. Lip i ńskiego 
we Wrocławi u w klasie śpiewu ad . Il 
st. Bogdana Makata. 

Laureat szeregu nagród i wyróżn icn; Grand Prix na Między arodowym Kon
kursie Wokalny m „XXI Century Ar. " w '"ijowie, T nagroda na Ili Konkursie 
Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach . N VU Międzyuczel
nianym Konkursie Wykonawstwa Pols iej Pieśni Artystyczne j im. Edmunda 
Kossowskiego w Warszawie zosta ł laureatem I agrody oraz nagród sp jal
nych : Programu Il Polskiego Radia, Nar dowego lnsryruru Fryderyka Chopina, 
Fili armonii im. Romuald Traugutta. Otrzymał wyróżnienie na II Międzyna
rodowy m Konkursie Wokalistyki Operowej im. A . Didura w Bytomiu ufu n
dowane p rzez Krystynę i Wiesława Ochman. 

Brał udzi I kursach mistrzowskich: J ózefa Frakste ina, Christiana Elsnera, 
R szarda Karczykowskiego, Lotbara Odiniusa, Helmuta Ril linga, ebast iana 
Virucc i, Włodzimierza Zal wskiego, Klaud io Desderi oraz Teresy Zylis-Gara 

Jarosław 

MIELNICZUK 
baryton 

Studiuj na IV roku Akademii 
Muzycznej im . S tanisława Moniu z
ki w Gdańsku na wydziale wokaln -
aktorsk im w klasie dr hab. Leszka 

kr la. 



Jest absolwentem Uniwersyt tu Marii Curie- kłodawskiej w Lublinie, Wydziału 
Artysryczneg -Edukacja Artystyczna w zakresi sztuki muzycznej - akordeon. 

N a sceni Opery Balryckiej w Gdańsku zadebiuto al panią Fiorella w operze 
G ioacchino Rossiniego „Cyru lik sewilski". Wystąpił również w roli Masetta w 
operze W.A. Mozarta „Don Giovanni". 

Finalisca Międzyuczelnianego Konk urs u Wykonaws twa Pol kie j Pieśni Ar
tys tycznej im . Edm unda Kossowskiego \V Warszawie oraz Concorso Lisi o Inter
nazionale G. Marcinell i - A. Pert ile M nragnana (Włochy) . 

Uczestniczył w Kursach M istrzowskich prof. Paula Eswooda oraz prof. Teresy 
Żyl i -Gara. 

Jerzy 
BUTRYN 
bas-bary ro n 

Absolwent wydziału w kalnego 
PSM li st. we W ro ławiu , obecnie 
scudem Akademii Muzycznej im. K. 
Lipiński go we Wro ław iu na wy
dziale wokalnym w klasie śpi wu 
prof. Bogdana Makala . Jednocz śnie student Politechniki Wrocławski j na 
Wydziale Elektroniki (Akustyka). W ieloletni członek chór ' w i orkie tr. Lau reat 
I nagrody na Ogólnopolsk im Konkursie Wokalnym im. Franciszki P latówny we 
Wrocławiu oraz III nagr y i nagrody spe jalnej na Mię zynarodowym Kon
ku rsie Wokalnym w Kownie (lit a) . U cz scn iczy ł w kursach wokaln eh w D u
sznikach Zdrój , Kursie Inter recacji Muzyki Kantatowej i O ratoryjnej w ramach 
Mi dzyw rodowego Fes tiwalu „Wratislavia anrans", w Kur ie Mistrzowskim 
u prof. Teresy Żylis -Gara, prof. Valeryego Buym ist ra, prof. Sabiny ( rc inaityte 
i prof. Zdzisława Krzywickiego. Występował w filharmonii w Łodzi, K rakowi , 
Jeleniej Górze i K liszu, brał udział w kon rcach w rama h p rojek tu „Mozart" 
pod k i row niccwem Szymona W yrzykowskiego, Międzynar dow go Festiwalu 
„Wratislavia Cantans" p d kierownicrwem Andrzeja Kosendiaka. Współpracował 
także z Rubenem 'ilv,, Tad usz m Wojcie how kim, Benjaminem Bay!' m, 
Stan isławem Gałoń k im , Włodzi mierzem Szymańskim, Przemysławem 
Stanis ławskim oraz z zespołami „Collegia di Musica Sacra", „Capella aco-

i nsis" i Chór m Filharmonii Wrocławskiej . Ma na s oim koncie iele kon
certów kraju i zagranicą zar ' wno z repertuarem oratoryjnym, operowym, jak 
i muzyki cerkiewnej. Dokonał nagrania partii basowej „Scabat Mater" - Józefa 
H aydna, „R qu iem"- Gabriela Faure oraz utworów Mikołaja Zieleńskiego. Jest 
st pendystąMinistra Ku ltury i DziedzictwaNarodo ego. 

fot. Mar k Miczulsk.i 

nia samobójstwo w d niu, w którym jej uko hany żeni się ze szlachciank . Współczesnego 
widza w rej hisrorii wzrusza główn ie dramat wzgardzonej miło· i, ale w zamyśle twórców 
postać Halki symbolizuje brak szacunku szla hry w bee chłopstwa. To właśnie , zd niem 
Moni zki i Wolskiego, było prawdziwą przycz. ną klęski •ali jskiego owstania. 

Perypetie, jakie stały się udziałem kompozyto ra p rzy p r ' bach w sta\ ienia „H. !k i", 
mogłyby stać s ię tematem kolejnej pery. Partytura została wprawdzie przyjęta do p rób 
przez warszawski Teatr W ielki, al term in prem iery wc1ąz przesuwano na p zn1ą 
K m pozyt r przypisy al to problem om rganizac jnym, ale w końcu musiał prz stać si 
łudzić, gdy do W ilna, gdzi mi szkał , dotarła wieść o statecznym odrzuceniu jego ukocha
n go zi eła. Powodem nie był , jak sądził rozgoryczony Moniuszko, inrry i kolegów
muzyków, ale wpływy oper ~'ych m cenasów i d yryg nców, kt ·czy nie mogli zaakcepcować 
nowocz n j form y i odważnej t r ści utw ru . Znie hęcala konscrukcj,, w której brak miejsca 
na efektowne solowe popisy, raz iła os rać „upadłej " wieśniaczki w roli głó nej bohaterki . Te 
uczucia potęgowała nie hęc' do chłopstwa, wywołana upadkiem niedaw nego powstania. 

W L 48 roku w W ilnie udało się pokazać „Halkę " jedynie w wersji esrradow j, jak dono
sił „Kurier Wileńs i'": z p wodu „b raku u nas śp iewaków-art stów, w wersji koncertowej 
przez amatorów" . Pięć lat późn iej - w roku 1854 - dzieło d czekało się skrom nej prem iery 
na scenie wileńsk iej w d nym ratuszu , z udziałem zawodowych spiewaków i prowadzonej 
p rzez M niuszkę ork iest ry. Kolejne pięć lat t rze a był jednak czeka na zmianę nastrojów w 
Warszawie i s tołeczną prem ierę „Halki" - w rozbudowanej, czter ak w wej wersji, obecnie 
naj bardziej znanej. 

Moniuszk prz ciwsrawial się sztampowośc i współczesnych mu dzieł opero ych, zwłasz
cza wł skich, pełnych pustej wirtuozt:n i. W „Halce" parcie solowe służą główn ie ~ p wie
dzi m bohaterów or z przedstawien iu nastroju , i h rola p pisowa usu a ię na dalszy plan. 
Można dostrzec tu elementy op rowego weryzm u - kierunku, posru lująceg p ycho
log iczn prawdę oscaci. W porównaniu z wcześniejszymi p lski mi operam i Elsnera czy 
Kurpińskiego inną rolę pełni reż folk lor: nie jest la M ni uszki nienaruszalnym wzorcem , ale 
źródłem inspi racj i. 

Wileńska wersja „Halki" jes t bardzi j zwarta niż w zawska; p rzed premierą w stolicy 
M ni szko wzbog ci! bowiem swoje dzido o kilka scen zb i rowych or z ari i. \Y/ ' w zas pow
stały n j ławn iejsze fragmenty - aria Jomka „ zum ią jodły " , ria H !ki „Gdyby rannym 
słonkiem " , m azur z I aktu . Tilie ' pierwot nej, kr6tsz j wersji nie brak j clnak wyjątkowo 
pięknych melod ii. Z pewnością nal żą do nich z maszysry polonez z I aktu, aria H alk i „J ako 
od wichru" oraz J onek . .I rymu wierzysz" . Znaczącym zmianom uległa partia Jontka: z ba
ryronowej, pi an j z myślą o Ach' lesie Bonoldim, s iadłym w Polsce włoskim śpiewaku , 
przyjaci lu i współprac w niku kom ozyt ra, scala si rolą cenorow ,· Właśnie w tej wersji 
arie J ntka zdobyły sławę i stały się żel aznym punktem repertuaru w kalnego. 

Przez długi czas .,Halka" vileńska t rakrowan b la bardziej jako zabytek m uzyczny i cie
kawostka niż pełnoprawne, żywe dzieło perowe. D opiero ostatnio d cenia się jej walory 
dramaturgiczne; s rzyja remu t ndencja do maksymalnej czy telna ' ci i zwarrości operowych 
p rodukcji. Pierwszego nag rania dzieła w historii fonog ra ii dokonali w 2006 roku ar tyści 
Warszawskiej O pery Kameralne j i Warszawskiej i.n fo nietty pod batutą Rubena Silvy. 

dowodni li , że dwuakt wa ,.Halka" nie jest tylko szkicem do dłuższej wersji; powiększa ona 
dorobek twórcy, o k tórym Zdzisław Jachimecki powiedział, że „za t ł operę polską drewnia
ną , zostawił ją m ur waną" . 

Magdalena Sasin 



Festiwal zorganizowany przy finansowym wsparciu 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Fest iwal wspieraj ą : 

• Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Starostwo Powiatu Żyrardowskiego 

U rząd Miasta Żyrardowa 

u 
U rząd Miasta Grodziska Mazowieckiego 

U rząd Gminy w Radziejowicach 

a• Towarzystwo Ubezpieczeń 
WARTA i Reasekuracji S.A. 

-
Dom Pracy Twórczej 

w Radziejowicach 

Pat ronat medialny: 

Organizarorzy: 

Fundacja im ienia Józefa Chełmońskiego 
- opiekun spuśc i 2n y po J ózefie Ch eł mońsk im 

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice, 
tel. (46) 85 7-71-75, fax (46) 857-71-13, www.palacradziejowice.pl 


