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„HALKA" wileiiska 

o tyim, ze poza powszechnie znanq i umHowanq 
przez Polalkow bairidiiej niz jaikalkolwiek inna ope<ra, 
czteroa'ktowCj „Halk<!'', isrtnieje wczesnie;tsza1 dwua/k
towa w€!I'isija tego sa:mego dziela - wiedziano od daw -
na, ale siE; ni<! nie "i!nteresowano, w przeswti.ladczerni1u, 
ze ta druga (a chwnoiloigi cznie piierwsza.) „Hailka" jest 
niedojrza~<! piteiI'WoCiirlq. Ktos kliedys užyl woibec tych 
d\v6ch we11sji •apery 01kreSlen ,ipoczwairka" °i „mo'tyl" 
i to wyolbtr«azenie o ich wzajeunnym sto.sunlku prz.e
trwalo z g6rq sto lat. Zas utwieTdzilo je gl:Ei.bolkie 
pr.zekonainie, ze „Haillka" bez taikkh arii (do!kompo-: 
~owanyidh pr.zed walrszawskq prem[.erq we1r-.s•ji e~tero
aiktowej) ja/k „S<zsuimiq jodly", „Gdy.by rarn::iytrn slon
kiem" ii t a!k!ich „nuJmer6w" tanecr.mych jak Matzur 
i Tance g6Tall!Sikie - jest twoTem niepel:nowartosdio
wym. 

W ciqgu blislko stu piE;ćdziesiEiciU lat, jakie uply!nEilY 
od wi:leruskiegq. p!'a!wykionai!11i!a pierwotnej, dwuaikto
wej wers) (co stalo s:IEi 1 styiczni.a 1848) wystawliono 
jq za[edwle dwa ra1zy : w iroku 19-26 w wilenskiim te
atrze „Reduta" pr·CIWOJdzonym przez Ju:liusza Osterwi:; 
i w liolk•u 191:U w Opeirize Krakowskiej. Tr.zedm , kt6Ty 
sii:; 01d'waržyil to z;r<obić, jes•t dyrek1tor Warnzawskiej 
Opeiry Kamernlnej Sltefain Sutkowski. 

Przy;go,towa:nia do te j ostatn:iej premiery (zrea~~lzso

wan ej na~1P;ier1w gosc1in111ie w Anlgli.i 7 maja 1984 roku, 
w ramach slynnego festiwalu muizy•cznego w Brigh
ton) ::z1biegly SliE; z opTa·colwaniem do dTuiku rprzez Er_: 
wina Nawaczy'ka wyciCjgtl for:tcpianowego (partyitura 
orkie:;troiwa nie zachowala si~) „Halkdl" wilenskiej. 
Biližsrz.e przyjrz,enie .s'iE; z tej okazji piier'WIO!tnemu Hb
•rettiu, r6zntq,cemu ·siE; w sz.czeg61ach od p6Zm'iejszego, 
dzis powszechnie znanego, ·doprorwadzilo tego mo
niuszJkoLaga do wniosku, ze istn:ie•;!q dwie r6.winorz~dne 

co do warto.se1il we·rsje „Ha[lki'', r6žne nie tylko rioz
mia.rnmi, lecz takze pod wzgl~dem drama;turgii, cha
rakteru i w'ymOI\vy spolecznej. 

Bylo oczywi1Slte, :i:Je „Ha1ka" w'ilenska, uw0i1l11iona 
nie ja/ko od hamujqcy.ch toik a\kcji ·sce.nticznej arii i tan
c6w okaze sii:; dzielem d<ramallurgicznie dbskonalszym, 
niz jej p6žniejsza w ersja wairszawska, a1e zaskocz·e
nl'.'em - narwet dila• muzylmlog6w - sita1 siE; ostry 
kOlllf,J!ikt spole cz ny, .z ni ew y j aSllli.ony·ch j eszc:re do 'looil
c a iprzyczy:n zlagodzony pr.zy opraiciowywamu wer-sjoi 
cz•teroaik'towej. Wliitold Rudziirski i Erwiirl Nowaczy:k 
podejrzewajq, ze MO!llii:uszko, a.by doprtowa1dzić do re
alizaic;:i „H alEki" w Wars•zaiwskim Teat<rze Wie1kim (na 
kt6r<! czekal az dziesrii:;ć la·t) muis,ilal nie ty[ilw dcipisać 

popisiorwe „numery" dila solilist6w woka.Urs.t6w, lecz 
talkze zJlagoldzić 6w konf.likt, zsbyt jednoznacznie OiS

ka1rzaJjqcy ·s.zlacht~ o wyzyskiwanie swo·jej przewagi 
naid sitanem wloscians!kim. Ten pierw:szy postawiony 
Monius'z.ce wan.linelk niema.rl wszyscy sklon.ni SC\ uznać 

za b~o1goslawiony, dziE;kV niemu powstalo bowiem k!iil
ka naj1p[E;ikn~ejs1zych ust@6w C)pery, a p oinad'to zys
kala ona riuzmiiary pelnosipektaklowego pr;aedstarwie
nia. Ten drugi· warune){ b ud2'i kcmtrowe.rsje, bo je
d:ni wildui w „Hake" dramat nieomal rewolucyjny 
i siklonJ11J:i SC\ wyolbTzyimiać zawarty w niej konflik~ 

spo1eczny (j.aik to uczynli'l w swoje•j aidaptaicji opery 
Leon Schilller), inni zaiS przyznajq, ze Moniu0szko uka
zal wpraiwdzlie 6w ~onfTii!kt z calq wy1rnzistosciq, ale 
nie po to, by nawolywać do zemsty (byJ:oiby to sprzeez
ne z jego na1mTq zarlirw·ego :kalto'1ika). Ostatnie ·slowa 
Haillk'i', prawie i.den:tycz1ne w oibu wersjaoh H'bretta: 
„umieram, blogioslawii:; Clii'' - w wiilefa;kiej i „umie
ralm i przebaaza1m ci" - w warszaw.skiej, swiadcz.q 
o tytrn, ze Mc1niru;szce blizsza byla idea p01jednania 
klas. Demoik<ratyzmu 'komipozyto["a moržna sii:; tez do
patcr:-e:eć w muzycznej s•tr.ukturze dziiela. Szlachcic Ja
nusz i wiesniak Jontek spi1erwajCj tu obaj barytonem, 
a szlaichcianlka Zofi1a •i chlopka Halka - sorpranerti, 
co mozna i\n:t.er1Pre'tować jak o swoiste - dokonane 
mu1zy:oznymi s.ro•dJkami - zr6wnanie klais. 

Niemail r6wnorcz.esne w ydobyaie „HaU.ki" wilens:kiej 
na swi1atl:o drzien1ne „teoretyc:mie" (poiprz·ez ainal:iz i:; 
telkstu liibretta i zapis.u nuitowego) i „praktycznde" 
(poip["1~:ez opracowa1ntie par.tyt:ury i realizacj~ na scenie), 
zmie,ro~o grUJn:toiwni·e nas:zq o niej. opi.ni~. Okazalo sdE;, 
ze jesrt; to pelnowa1ritosdowe dz;ieio sceniozne, tyle 21e 
mniej1sze ro.zmi·a<ramii. A:le te mniejsze •rozmiiary pr·zy
azyniajq siE; do zgi:;szcz.enia a·kcji sceni.cznej, pogl~b[e
n'.ia tragerd:fi bohaterrki opery i jej n ie.sz.czi:;sldwego ko 
crhanlka. P od wzgl~dem draanaturgicznym wi'lensk.a 
„Harka " n!iewq1tplirwie g6ruje nad w amszaw.sk<=i„ alre 
chyiba Illie ty1l!ko pod tym wzgl~dem. Bo gdybysmy 
mieH r01zs>trzygnqć, kt6ra weros·j.a Qpery jest bair dziej 
niek.o111Werncjonal1na, pierwszenstwo tr:reba by tarkze 
odldać tej wczesillilejs,zej. W uzye:iu przez Monius;Zlki:; 
motyw6w, kt6re mo:imaby okre§tlić jako ,1przewodnie" 
(na pnzyiklaid wsltE;iPIIla fraza uw ertury, ~rarna przez 
flet i k!1alI'net, powtairz•a siE; w identyczmej postaci 
w chwlrl;i sam1ob6jstwa Halki) Erwin Noiwaczyk upa
truje u1pTzedraenia lp!'zez Moni.UJSZkG Wagnerowskiiej 
technik1 „leitmotiv6w" (opublllikowanej w dz.iele te 
oretycznym „Oper un1d Drama" w roku 1851, a zaitem 
cztery lata po urkon.czeniu wa:lenskiiej „H~ki"). Mo-



niu.sz<ko oikiazal si~ tu zaipewne w swoich cz.a,sa.ch -
now a'to1,em, nie bj"l Wl'lzakze jedy1ny1m pirekurs·orern 
ide<i Wagnerowrslkiej, jej za1lqZlk6w mc·;'ma si~ bowierr. 
dosztl!kać juz u kro1mipmytor6w XVIII wieku (prwd·e 
wlszy1srt1k :1m u Gretry'ego). 

Z.a1pozma:nie si~ z „Ha~kq" wileitslk'l obraca o 180 
stopni nc.sze datychaza1sowe widizeruie obu w ersji ope
ry . Okazruje s:i'~ bowliern, ze wi!l.en.ska nie j•est skr6-
ccmq p O!staciq wairrszaiwlskiej, leaz na 0 1dwirot - wair
szaw1ska po:szerzornq we~sjq willensk:iej. Uswiadomio
na wreszcie wadosć „Hatki" wifle il.skiej b~idzie miala 
wipew!Ile wplyw na przyszle insceniza-cje o.pery. Re
t yserzy si~ga.ć b~dq do• nriej' jako do fr6dla najpie-r
wCltni-ej!szych irdei' komporzytora i libreds,ty. Na~wyb.it 

nrie}S'i insceni:zatmzy czite;reoak!torw·ej „Halrk i" czynHi t o 
z.res·z.tq poidswia1domie juz wczes:niej, chorciazby likwi
dujqc prze1rw~ mi~-dzy III a IV a:k<tem. To samo na
ležalioiby z.robić z prz,eirwq mi~dzy I a II, gdyz akcja 
toc.zy si~ tm jedinY'm ailq.gliem. Warsz.aws'ka „Halka" 
poz.ostala wla1sciwie nardal operq w dw6ch alktaich 
ty1Le ze nadmliennie wydluzoinych. Nas.~r~czalo t·o zresz
tq do1tychczalsowyrn in.sce:ni,za1teir1cm rniem do k lopotu, 
g'16wn<ie dl1aJte~O„ ze n.ie :mali pier WOrtinej We.'."Sji ope:-y. 

Elizsze pozna.nie wi~enskiej „Halki" z;mienila nie 
tylko nasze w yobralŽ:en.ie o tym dzieae, lecz tallde o 
jego auk~r-ze. Z1wla1szc,za gdy sobie usw1ia1d:crrndmy, ze 
tworr Zq•C je Morniuszko mial zaledw ie 27 la t! Niewielu 
jest kompozytor61w, ktorzy w ta k mlodym wieku n.a
p~sal'i tak dojrza~e drzriJelo· operowe. GdY'bY Mon,iuszko 
nie miesZJkal w Willnie, odleg<ym od europe::skich 
oenibr6w sztiulki oper•ow e j, gdyay nie czekal ta.k dlugo 
na premier~ s·cenlk:2lnq swojego dziefa, gdyby nie na
ležal do narodu nie p1osia.dajqcego w6wczas swojego 
PaiJ...sitwa, može „Hallika" - w las·nie ta dwuaktowa -
lepsza ·dir~mart·uirg~cz1nie i ba.rdz;il2j, na swoje cza.sy , 
nowoC'z.esna - zostalaby wystawiona pn ez kt6r qs 
z euxo1pejs1~ich scen orpe11owych i z,robila m~~dzyna

rodowq karier~? Dziesi~ć lat potem, gdy p o1ka1zano po 
raz jpi>erwszy w Wa.rsza·wie rozszerz'C<nq wersj~ o•pe
ry - bylo jruz na to za pozno', a tym J::a1rdziej za poz
no jest t era.z. Ale istrnie jq, jak wia·domo, dziela ro
dzime, M6re rui'e ust~pujqc wa1rtosc.i<i dzielom uini
wensaitny<m - pozostajq znane gl6wnie tam, gdz.ie 
powsta!ly. Do takk h nalezq Mickiewiczowskie „Dzia
dy" i „WeseUe" Wyspiafrskiego. ObOlk tych arcydziel 
literatury takže ii „Ha!:ka" - mliimo po cz~sci udanych 
prob protpagowania JeJ' za grarnicq - .pozostaniie · 
p.rizede wszystkim na1szq wlasnosciq. 

Tadeusz Kaczynski 



CENA Zt 20,-

Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 

AKCYDENS, W-wo, zl. 04186, 12.000, P-17 


