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W tym tygodniu, zapraszam Cię na koncert do opery. 

Brzmi bardzo poważnie… to prawda. Bo i będzie poważnie. Najpierw zaczniemy od stroju 
i fryzury. Wszystko musi być czyste, eleganckie i nienaganne.  

Co to jest opera? 

OPERA jest to niezwykłe i wielkie widowisko muzyczne! Mamy tu treść literacką (czyli jakąś 
opowieść) przedstawioną śpiewem i muzyką instrumentalną. Jest to wielki spektakl teatralny. Na dużej 
scenie teatralno - operowej rozmieszczane są piękne dekoracje (bardzo często na ruchomych 
platformach), śpiewacy ubrani są w charakterystyczne kostiumy. Oprócz solistów, pojawia się chór, 
statyści, czasami tancerze… Orkiestra zwykle mieści się w przestrzeni poniżej sceny i widowni, nazywanej 
kanałem orkiestrowym. W ten sposób muzycy są niewidoczni dla publiczności. Podium dyrygenta 
stoi nieco wyżej, tak aby jego ruchy mogli dobrze widzieć ze sceny śpiewacy, chór, statyści i inni 
wykonawcy opery. 

Użycie tak złożonych środków wymaga udziału zespołu twórców: reżysera, scenografa, 
kostiumologa, choreografa tańca, elektryków, garderobianych, charakteryzatorów, specjalisty 
do oświetlenia i wielu innych (podobnie jak w teatrze). Na przykład w Teatrze Wielkim w Warszawie 
w przedstawieniu „Aidy” G. Verdiego brało udział bezpośrednio kilkaset osób! Zazwyczaj opery 
wystawiane są w specjalnie do tego przystosowanych salach operowych, które dysponują szeregiem 
urządzeń technicznych, jak scena obrotowa, światła, maszyneria pozwalająca na przemieszczanie 
elementów scenografii podczas spektaklu. 

Opery pisało wielu kompozytorów. Do czołowych twórców tego gatunku należą: 
Wolfgang Amadeusz Mozart, Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Karol Maria Weber, Ryszard Wagner, 
a w Polsce Karol Kurpiński, Stanisław Moniuszko, - oto w szybkim skrócie, jedna z jego oper: 
„Straszny dwór” https://www.youtube.com/watch?v=ihrou8B-iFo 

STANISŁAW MONIUSZKO urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. 
Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą. 

Autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper.  

Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: 
"Halka", "Straszny dwór" i "Paria". 

A oto kilka ciekawostek z życia wielkiego polskiego 
kompozytora: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU 

Szukając materiałów do dzisiejszej lekcji, natrafiłam również, na streszczenie jednej z oper 
Stanisława Moniuszki – HALKI: 

https://www.youtube.com/watch?v=9sTuXpDGm24 

https://www.youtube.com/watch?v=ihrou8B-iFo
https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU
https://www.youtube.com/watch?v=9sTuXpDGm24


Mam nadzieję, że zaciekawiłam Cię niesamowitym przedstawieniem, jakim jest opera. Stanisław 
Moniuszko był prawdziwym patriotą, w swoich operach wplatał wątki ludowe, folklor Polski… 

Na każdym kroku podkreślał swój związek z ojczyzną. 

Mam nadzieję, że w swoim życiu będziesz 
miał okazję przekraczać próg Opery Narodowej, 

Filharmonii, Teatru Muzycznego… 

Życzę Ci otwartego muzycznie umysłu.  

 

 
Dobrego dnia!  

Ewa Szkólnik 


