
KRAKOWSKA HALKA 2017. 

Gratuluję serdecznie panu reżyserowi Cezaremu Tomaszewskiemu, który wraz z Capellą 

Cracoviensis przyczynił się wydatnie do wystawienia pomnika nagrobnego nie tyle Halce, tragicznej 

heroinie Moniuszkowskiej, co własnej krakowskiej inscenizacji Anno Domini 2017 opery Halka (w tzw. 

wersji wileńskiej) i niemalże wszystkiemu, co pozostaje z tym wydarzeniem w związku. O 

doświadczeniu przez widza i słuchacza tragicznego losu protagonistki Moniuszkowego dzieła (o czym 

naczytaliśmy się dość w przedpremierowych zapowiedziach) niestety w ogóle nie może być mowy. 

Poruszające emocje zupełnie ominęły scenę. Przetrwaliśmy z trudem nudny spektakl na poziomie 

szkolnego przedstawienia i można byłoby bezboleśnie przejść nad nim do porządku dziennego, gdyby 

nie fakt, że został zaprezentowany w ramach festiwalu Opera Rara, pretendującego do ważnego 

wydarzenia nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju. Kolejne, sklecone naprędce przez kolejnego 

reżysera i zespół muzyczny istne opus rarum w dosłownym sensie. 

Nie bulwersuje mnie bynajmniej zastosowana przez reżysera konwencja inscenizacyjna, a 

raczej miksowanie konwencji. Mogłaby bulwersować sto czy może jeszcze pięćdziesiąt lat temu, ale 

dzięki rozmaitym wyczynom dadaistów czy różnych postawangardzistów widz miał możliwość 

przyzwyczaić się. Z planowanej tragedii w nowomodnym stylu pozostała jednak  t y l k o  mieszanka 

tragifarsy, parodii, groteski i karykatury, co tak naprawdę nie było zamierzone. Nie bulwersuje mnie 

również umieszczenie XIX-wiecznego dramatu we współczesnych realiach, a raczej popartowsko-

surrealistycznej przestrzeni. Reżyser ma prawo. Spektakl objawił się więc jako dzieło dość 

staroświeckie, choć tu i ówdzie w kuluarach dawały się słyszeć głosy, że dobrze, że to takie nowoczesne, 

bo dziś „tradycyjnie  już Halki wystawiać nie można”. Tak jakby pozorna nowoczesność była zawsze 

lepsza od przednowoczesności.  

Żal tylko, że chaos panujący na scenie i nieudolne wykonanie – tak pod względem aktorskim, 

jak i wokalnym – powodują, że przedstawienie o niczym jest, a właściwie o sobie samym. W tym 

konkretnym przypadku to niestety zdecydowanie za mało. Dzieło Moniuszki, przyznaję, nie 

najwyższych lotów, ale wyposażone w momenty prawdziwie ekspresyjne, traktuje jednak o czymś. O 

relacjach międzyludzkich, o emocjach, które - póki człowiek człowiekiem – są mu właściwe i czasem 

rzeczywiście boleśnie nim targają. Dzieło sceniczne pana Cezarego, choć niekiedy pretenduje, by o tym 

przypominać, generalnie wprawia odbiorcę w niezaplanowane przez twórcę - usiłującego grać 

napięciami i kontrastem - zakłopotanie. Gubi się (tenże odbiorca), nie wiedząc, czy śmiać się (w 

momentach prawdopodobnie dramatycznych) czy z godną obojętnością trwać do końca spektaklu ze 

względu na poniesione wydatki. W żaden sposób nie jest w stanie przejąć się losem nieszczęsnej 

primadonny. Wykonawcy, pozostawieni sami sobie i nieświadomi, czemu działania aktorskie tak 

naprawdę służą, robią, co w ich mocy, by budować napięcia. Niestety, niewiele mogą i wysyłają 

publiczności niezamierzenie sprzeczne komunikaty, czego reżyser zdaje się nie zauważać. Momenty 

dramatyczne pozostają w sferze prawdopodobieństwa, stając się zaledwie własną karykaturą. 

No cóż, w akademiach muzycznych (w krakowskiej na pewno), tak zwane zajęcia aktorskie 

poprzestają w gruncie rzeczy na uczeniu pozornych, zewnętrznych działań i traktowane są przez 

studentów (a może i przez większość pedagogów?) jako zło konieczne. Zbiera ono właśnie idealne 

żniwo w omawianym spektaklu. 

Strona wokalna przedstawienia - na festiwalu tej rangi - pozostawia wiele do życzenia. Przykra 

sprawa. Wmawia się mimowolnie słuchaczowi: tak  się  „operowo” śpiewa. Jak? Z technicznego punktu 

widzenia i w śpiewaczym slangu: „za głęboko” lub „blisko, ale za szeroko w średnicy głosu” (jak u obu 

czołowych sopranistek – Halki i Zofii ze wskazaniem na Halkę, stąd jej problemy z wysokimi dźwiękami). 

Generalnie brakuje śpiewakom zrównoważenia rejestrów głosowych, co pociąga za sobą określone 



konsekwencje. Młode panie solistki są na szczęście słyszalne, lecz, gdy widz zamknie oczy, zdając się  

jedynie na uszy, ze zdumieniem odkrywa: obie bohaterki brzmią jak leciwe divy! Panowie, z wyjątkiem 

Stolnika, prezentują głosy niewyrównane w barwie, niewykorzystujące wystarczająco rezonatorów 

maski i w rezultacie – słabo słyszalne. O czym tak naprawdę śpiewają? Tajemnica. Nie bardzo wiadomo. 

Słuchacz musi się domyślać. I nie jest to jedynie sprawa dykcji. To samo dotyczy pani aktorki, 

wcielającej się w rolę Marii Fołtyn, której wiele można by zarzucić, ale nie to, że omijała rezonatory 

maski - i w mowie i w śpiewie.  

Wszystko to składa się na imponującą zewnętrzność w dziedzinie ekspresji i ciała i głosu (ciała-

głosu) i na nijakość spektaklu, którego nie ma potrzeby ani oglądać ani słuchać po raz wtóry. Nie 

twierdzę, że ożywienie XIX-wiecznej Halki powinno być przednowocześnie tradycyjne, nowoczesne czy 

ponowoczesne. Powinno być jakieś, nie byle jakie. Zresztą żadne z tych - skażonych w różnym stopniu 

nowoczesnością - określeń nie jest synonimem tego, co wartościowe lub bez wartości. Stop! O 

wartościach we współczesnej krytyce nie wypada mówić. Zamilknę więc, ale dodam coś jeszcze. 

Słabemu poziomowi aktorsko-wokalnemu nie są winni sami młodzi śpiewacy. Śpiewają tak, jak ich 

uczono – w nienaturalny, wymuszony sposób, odstraszający nieśpiewaczą część społeczeństwa. 

Dostają brawa od grzecznej publiki, więc się cieszą, ale opera nieustannie kojarzy się słuchaczowi i 

widzowi z nieorganiczną, pełną sztuczności produkcją dźwięków dla nich samych. Szczególnie 

wysokich, które, by uzyskać efekt forte, należy popychać i wykrzykiwać, omijając skrzętnie cały 

wachlarz ekspresyjnych możliwości zdolnych poruszyć odbiorcę (porównaj: śpiewająca Halka, która 

jednak, dzięki głosowej „bliskości”, ratowała się czasem w momentach śpiewanych piano, pod 

względem wyrazowym jednak pustych i nijakich). Zauważyć wypada, że tak zwana siła głosu, pozorna, 

bo osiągana za pomocą niewłaściwych napięć i usztywnień, nie idzie w parze z pięknem i poruszającą 

ekspresją. Stop! O pięknie (jako wartości estetycznej) też dzisiaj wspominać nie wypada. Po co nam 

piękny śpiew? 

I reżyser i dyrygent operowy to naprawdę trudne zawody. Co więcej, kształtują oni gusty 

publiczności, muszą więc (obligatoryjnie!) znać się na śpiewaniu! Muszą wiedzieć, co znaczy 

prawidłowa, naturalna emisja głosu. Szkoda tylko, że to postulat, który nie przekłada się na 

rzeczywistość. Przynajmniej w przypadku omawianego spektaklu. Może ta subtelna i ezoteryczna 

wiedza uratowałaby  chociaż jedną z warstw wystawianego dzieła, tak złożonego przecież jako 

przedstawienie operowe, gdyby zaangażowano solistów naprawdę dobrze śpiewających? 

Dodam jeszcze: nie bulwersuje mnie kura krojona z zapałem przez nieszczęsną primadonnę, 

ani to, że paraduje w majtkach po scenie obsypana piórami. Pytam tylko: po co? Nijak nie tłumaczy się  

również chory związek - nie wiedzieć czemu - psychopaty Jontka i Halki. No cóż, taka reżyserska sado-

maso wizja relacji damsko-męskich, z braku lepszego pomysłu, może budzić tylko moje współczucie. 

Ale nie prowadzi bynajmniej do współczucia publiczności dla zniewolonej bohaterki i nie czyni jej 

tragiczną heroiną, zasługującą na spoczynek wieczny w sąsiedztwie Carmen czy Butterfly. 

 

Co mnie w takim razie bulwersuje i popycha do pochylenia się nad tak przeciętną produkcją? 

To, że za publiczne pieniądze wciska się ludziom pretensjonalny spektakl i wmawia odbiorcy, że tak jest 

trendy, że tak powinno być i że warto. Nie warto. Zacytuję wybitnego krytyka sztuki, Marię Poprzęcką 

(M. Poprzęcka, O złej sztuce, Warszawa 1998, s. 302): „zła sztuka to taka, która nie stawia żadnych 

wymagań, zwalnia z wszelkiego trudu, podsuwa łatwe poczucie samozadowolenia. To może być 

zarówno sztuka „wysoka” jak „niska”, dawna, nowoczesna, ponowoczesna”. Złą sztuką, a raczej nie-

sztuką jest kicz, który tylko udaje, że prowokuje głębsze pytania, a tak naprawdę roztacza aurę 

pozoranctwa i fałszu, pociągając za sobą publiczną zgodę na pozory. 



To nie dzieło sceniczne zaprezentowane przez Capellę Cracoviensis na festiwalu Opera Rara 

zmusza nas do myślenia, ale fakt, że tego typu realizacja zyskuje taką rangę. Czym różni się sztuka od 

pseudo sztuki? Powiem wprost: tym, czym kabaret od kabareciarstwa albo lew od kota w peruce. W 

przypadku krakowskiej Halki Anno Domini 2017 obcujemy z  pretensjonalnym kocim kabareciarstwem. 

A tego – jako odbiorca - mam serdecznie dość, bo osacza nas ze wszystkich stron, wyłażąc z obszaru 

każdej artystycznej dziedziny. Masowa kulturo, masowa pseudo sztuko wiesz jak otumaniać publikę! 

Chylę czoła. 

Koniec końców stwierdzam: trafiła się nam nowa nagrobna stela, pożądana jako element 

scenograficzny spektaklu obok widocznych w tle nagrobków tragicznych heroin Carmen czy Lulu. 

Niestety nie uwieczni ona prochów Halki, która w przedstawieniu okazała się – nie do końca z własnej 

winy – bohaterką raczej groteskową. Zakopać, pogrzebać trzeba by wreszcie całą tę staroświecką 

zewnętrzność aktorsko-śpiewaczą w nowomodnym czy ponowoczesnym wydaniu, głuchą emisję 

głosu, jaskrawe pokrzykiwania, sceniczny chaos, pretensjonalność, jałowość, kiczowatość i pseudo 

ponowoczesność dla samej pseudo ponowoczesności. Zlitujcie się reżyserzy, dyrygenci, śpiewacy, 

aktorzy nad publicznością i nie wciskajcie jej kiczu za publiczne pieniądze! 

Z poważaniem 

Bolesław M. Świdnicki. 

P.S. 

Chór i orkiestra zrobili, co się dało, choć - szczerze mówiąc - instrumentaliści nie bardzo przejęli się  

dramatem, który rozpętał się ponad ich głowami. 


