
"HALKA"
Historia nieszczęśliwej miłości dwojga młodych - wieśniaczki i szlachcica, 

pochodzących z odmiennych stanów społecznych.
Tragiczne zakończenie akcji opery.

Opera w 4 aktach; 
Autor libretta: Włodzimierz Wolski
Prapremiera wersji 4-aktowej: Warszawa, 01.01.1858 

 Prapremiera  pierwszej  wersji  "Halki"  -  2-aktowej  wersji  koncertowej -  odbyła  się  w  Wilnie  
w dniu 01.01.1848. 

 Prapremiera  scenicznej  formy  2-aktowej  opery "Halka"  /tzw.  "Halka  wileńska"/  odbyła  się  w  Wilnie
28.02.1854 r.

Akcja opery rozgrywa się na Podhalu, w polskich Tatrach, w pierwszej połowie XIX w.

Osoby: Stolnik - bas;  Zofia,  jego córka - sopran;  Janusz -  baryton; Halka (sopran),  wieśniaczka-
góralka ze wsi będącej własnością Janusza; Jontek, góral - tenor; Dziemba, zaufany Stolnika - bas;
Dudziarz  -  baryton;  góral  -  tenor;  dwóch  gości  Stolnika  -  tenor  i  baryton;  szlachcice  
i szlachcianki, góralki i górale.

Góralka Halka, zakochana w zubożałym szlachcicu Januszu, który ją uwiódł, urodziła jego
dziecko. Panicz poślubił kobietę ze swojego stanu, Zofię, córkę bogatego Stolnika, pomimo, że w
jego sercu nie od razu wygasło uczucie do Halki. 
W Halce jest bardzo zakochany góral Jontek, którego Halka odrzuciła. 

Halka  szaleje  z  miłości  do  Janusza,  miota  się  między  chęcią  zemsty  na  Januszu  
a miłością do niego, wreszcie traci rozum, zaniedbuje dziecko, które umiera z głodu, a ona sama
popełnia samobójstwo. 

Treść opery ukazuje niepodważalność podziału społecznego, panującego szczególnie na wsi,
w minionych wiekach. Nawet groźba śmierci dziecka, narodzonego za związku chłopki z paniczem,
nie jest w stanie zmienić sytuacji. Mezalians jest niedopuszczalny. Taka sytuacja, jak wiemy, była
typowa dla  wszystkich  krajów świata,  nie  tylko  dla  Polski.  Przykładem tego  jest  np.  opera  S.
Moniuszki "Paria",  mówiąca o historii miłości dwojga Hindusów, pochodzących z różnych klas
społecznych.

"Halka" S. Moniuszki bez wątpienia jest pierwszą polską operą o tak znacznym wymiarze.
W jej  sferze  muzycznej  odnajduje  się  wpływ Auber'a  i  Donizetti'ego.  Komponując tę  operę S.
Moniuszko wyprzedził w czasie innych ówczesnych europejskich kompozytorów oper lirycznych.
W  "Halce"  nie  brakuje  również  elementów  weryzmu  operowego.  
To,  że  w  "Halce"  głównymi  bohaterami,  poza  Januszem,  są  Halka  i  Jontek,  przedstawiciele
chłopów,  jest  dowodem  na  wielką  odwagę  szlachcica,  którym  był  S.  Moniuszko,  bo  musimy
pamiętać, że w czasie, w którym rozgrywa się akcja opery, w Polsce miała miejsce rzeź galicyjska.

W roku 1900 odbyło się 500-ne wystawienie "Halki", a podczas I Wojny Światowej - już
1000-ne. "Halka" w XX wieku wystawiana była także poza Polską, m.in. w Berlinie, Moskwie,
Budapeszcie, Wiedniu, Nowym Jorku, Hawanie, Meksyku.


