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KWINTESENCJA POLSKOŚCI. 

Istnieją dzieła ponadnarodowe i ponadczasowe, takie jak 
Odyssea czy V symfonia Beethovena, zrozumiałe dla całej 

ludzkości, bo wyrażają uczucia wspólne wszystkim lu
dziom - niezależnie od ich pochodzenia i języka czy ko
loru skóry. Do innej kategorii należy zaliczyć dzieła wy
rosłe z ducha i atmosfery narodowej, przepojone emocja
mi i specyficznym klimatem, nie zawsze w pełni zrozumia
łym dla odbiorców zagranicznych. W polskiej literaturze 
i plastyce do takich dzieł należy Pan Tadeusz i Grunwald 
Matejki, a w muzyce mazurki Chopina i Straszny Dwór 
Moniuszki. Odbija się w nich dusza i charakter narodu 
przejawia określona, specyficzna sytuacja polityczna i peł~ 
na dramatyzmu historia Polski i Polaków. Można w nich 
odczytać echa narodowych wzlotów i upadków, tęsknotę 

za minioną świetnością Rzeczypospolitej i ogromne umi
łowanie wszystkiego co polskie. Nie przypadkiem wszyst
kie te dzieła powstały w dobie niewoli, w okresie zagroże
nia bytu całego narodu. Były one naturalną reakcją na 
1.1tratę niepodległości i kolejne klęski powstań, na wyna
radawianie i ucisk ze strony zaborców, na tragiczne roz
darcie narodowe i społeczne. Były też próbą przeciwsta
wienia się przygnębieniu , pesymizmowi, utracie wiary w 
możliwość odzyskania niepodległości i w zdolność Polski do 
i:amodzielnych rządów. Mówiły społeczeństwu, jak piękna 
była narodowa przeszłość, stroje, obyczaje, ukazywały god
ność i chwałę naszych dziejów i budziły patriotyczną du
mę. Szczególna rola przypadła tutaj właśnie operze Mo
niuszki. Straszny Dwór był i do dziś pozostaje, najpopular

. niejszą i chyba najchętniej oglądaną ze wszystkich jego 
li per, jakie wystawiają nasze teatry. Dzieje Stefana i Zbi
gniewa i ich kawalerskich ślubów, obróconych wniwecz, 
przez jedyną w swoim rodzaju atmosferę staropolskiego 
~!woru i przez tradycyjny, znany na całym świecie wdzięk 
1 urodę Polek, od lat nieodmiennie zachwycają publiczność. 
Pełna humoru i sentymentu akcja opery budzi uśmiech i 
11 ·zruszenie. Odbija się w niej jak w czystym z~i~~~iadle 
'.'; ~ły narodowy charakter Polaków, owa zapalczywość po
: :Jczona z serdecznością, o jaką dziś coraz trudniej w świe
Ue, umiłowanie Ojczyzny i tak typowa dla nas pełna 

wdzięku niefrasobliwość, pozwalająca na znoszenie prze
ciwności życia, którego nie traktujemy zbyt serio. A cóż 

po~iedzieć o niezrównanej, arcypolskiej muzyce, przepojo
neJ narodowymi rytmami, pełnej pięknych, szlachetnych 
melodii, na zawsze zap::id a jącej w serce, o tej muzyce, któ-

ra tak cudownie oddaje najsubtelniejsze odcienie nastroju 
i tak dokładnie odpowiada akcji. Czy można sobie wyobra
zić Straszny Dwór bez niej? Mamy tu do czynienia z idea l
ną, po prostu nieskazitelną jednośc ią treści scenicznej i 
muzyki, które przystają do siebie bez luk i rys. Pod tym 
względem opera Moniuszki jest arcydziełem, jakich nie
wiele. Znajdujemy w niej najpiękniejsze polskie arie, 
duety i sceny zespołowe. Roztętniona polonezowym ryt
mem aria. miecznika, chór dziewcząt przy kołowrotku , sce
na lania wosku, aria Skołuby, popularna, przepojona uczu
ciem aria z kurantem - wszystko to, raz us łyszane, na 
zawsze dźwięczy w uszach, podobnie jak wspaniały ma
z.ur - bez wątpienia najpiękniej szy ta~iec świata! A wszy
stko to takie swojskie, że bez przesady można nazwać 
Straszny Dwór kwintesencją polskości: Sądzę, że i w na
szych czasach taka lekcja polskości i patriotyzmu może 
być cenna i pożyteczna. A już na pewno, niezależnie od 
czasów i epoki, Straszny Dwór jest i będzie zawsze wy
tchnieniem od codziennych trosk i obowiązków, radością 

dla oczu, odpoczynkiem dla uszu i pokrzepieniem dla serc 
i umysłów. 

"· 
ANDRZEJ J ANUSZAJTIS 



TRESC OPERY 

Pr o 1 o g: 

Zbigniew i Stefan, bracia i towarzysze pancerni, wraz ze 
starym sługą Maciejem, powracają z wojny do domu. 
Odjeżdżając z chorągwi ślubują, wobec swych towarzyszy, 
że pozostaną w bezżennym stanie i będą gotowi na każde 
wezwanie Ojczyzny. 

A k t I - W wiosce Stefana i Zbigniewa. 

Trwają gorączkowe przygotowania do powitania powraca
jących młodych Stolnikowiczów. Bracia z rozrzewnieniem 
witają wiejski dworek, w którym zostawili swe pogodne 
dzieciństwo. Postanawiają oddać się spokojnie pracy na 
roli, a większość funkcji gospodarskich powierzają, z bra
ku żon, zachwyconemu tym Maciejowi. Ale dokumentny 
raj bez niewiast nic trwa długo. Do dworu zajeżdża stry
jenka Cześnikowa z gotowym projektem ożenienia obu bra
tanków. ' Jednakże bracia, wierni powziętemu postanowie
niu, pozostają niezłomni. Stryjenka jest niezadowolona, a 
na" wieeć, . iie Stefan i Zbigniew wybierają 5ię da złOżenia 
wizyty Miecznikowi, staremlJ/ p1•zyjucielowi ieh ojca, ;wpa
da w popłoch. Miecznik bowiem, m·a dwie córki, Hannę 
i Jadwigę, które są groźnym niebezpieczeństwem dla pla
nów Cześniko.wej. Odradza więc bratanlrnm wyjazd do .Ka
linowa, opowiadając kr, żącą legendę o dllchu i klątwie 

na dworze ciążącej. Nic jednali! nie dest w stanie powstrzy
mać braci. Tylko stary Maciej lpcloo jes.t najgorszych prze~ 
~u~. ~ 

cl 

Akt I I - Wieczór Sylwestrowy. 

Dwór Miecznika jest pełen radośti •w sylwestrowy wieczói-. 
Dzicwczętoi laniem wosku starają -śi odkrye czekającą je 
iprzyszłość. lównym organizatorem zaba'.wy jest r><in Da
mazy, wielbiciel, dzieląoy swe uczudn miqdzy obie córki 
Miecznika. · 
Zjawia się Cześnikowa , która uprzedzając: przyjazd Stolni-
kowiczów rozsiewa ploteczki... · ' 
Myśliwi sprzeczają się o swoje ::;ukccsy strzeleckie. Po 
~flwiU ~ ttuącego.: }tt.di.ć.rń. dworu zajeżdżaj<\ Zbigniew 

JAN . CHĘCIŃSKl 



i Stefan przyjmowani przez Miecznika z iście staropolską 

gościnnością. 

Czar, rozsiewany przez piękne oczy Hanny i Jadwigi, dzia
ła także na Stolnikowiczów„. 

Akt I I I - Strachy. 

Wśród domowników powstaje sprzys1ęzenie. Wskutek plo
tek Cześnikowej Skołwba, stary klucznik, pragnie wystra
szyć zabobonnego Macieja, Damazy - obu braci, by po
zbyć się ewentualnych konkurentów do ręki córek Miecz
nika, a Hanna i Jadwiga pragną wystawić na próbę odwa
gę Stefana i Zbigniewa. 
O północy gra dawno zepsuty zegar z kurantem, prababki 
z portretów ożywają, ukazuje się widmo„. 
Wszystko to przeraża Macieja, ale w obu młodzieńcach po
tęguje tylko kiełkującą miłość do córek Miecznika„. 

Akt I V - Kulig. 

Bracia mimo sprzeciwów postanawiają opuścić dwór. Boją 
sic;: wszakże złamania złożonej towarzyszom broni przy
sic;:gi. 
Wyjazd ich zatrzymuje kulig, który najechał właśnie dwór. 
Miecznik opowiada historię straszn2go dworu. Wymyśliły 

ją okoliczne stare panny, które znieść nie mogły, że ani 
jedna panna w kalinowskim dworze nie zo~taje na koszu. 
Stara opowieść sprawdza się i tym razem. Stefan i Zbig
niew proszą o rękę Hanny i Jadwigi. Także przed innymi 
rodzą się szczęśliwe perspektywy małżeństwa. 
Miecznik błogosławi młode pary. Czas na staropolskiego 
mazura. 

STRASZNY DWOR, 
Z ll:TÓRl:Lll PIERWSZY W OWóełł ODStOl(!CH. 

, 
-WARSZA'\VA 

.Nalr.lall GF..BJ:TIUO~R.\ I WOLFFA. 
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STANISLA W MONIUSZKO 
TWÓRCA DZIEL SERCU BLISKICH 

,„ .. Za ce! życia obierz sztukę 

i tq jeszcze uprawiaj tak, ażeby 

mogta być pociechą tub wsparciem 
zasmuconych Lub biednych .. ."' 

(z listu Stanisława Moniu~zki 

no Edwarda Ilcewicza). 

.Jaka jest pozycja Stanisława Moniuszki na parnasie pol
skiej sztuki? Jakie miejsce zajmuje muzyka twórcy Strasz
nego Dworu w historii muzyki europejskiej? Czy jest io 
prowincjonalny kompozytor, uwielbiany w swoim kraju 
jedynie ze względu na narodowe wartości jego muzyki i 
. yiuację polityczno-społeczną w jakiej powstawały jego 
dzieła - czy też artysta, l}tóry s tworzył charakterystyczny 
typ polskiej muzyki operowej, widoczny n<} mapie europej
skiej sztuki? Czy trudna droga dziel Moniuszki na wielkie 
sceny operowe świata świadczy o ich niepełnej wartości 

artystycznej, muzycznej lub teatralnej, czy też opory w 
przyjmowaniu moniuszkowskich oper przez cudzoziem
skich słuchaczy spowodowane są obcością obyczaju, spraw 
rozgrywających się na scenie, brakiem zrozumienia dla na
rodowego charakteru muzyki? 

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na ie pytania - przyj
rzyjmy sic; epoce, w której działał Moniuszko, jego życiu 
i twórczości - pozwoli to nam na trafniejszą ocenc; jego 
dzieła. 

Jedną ze znamiennych cech sztuki XIX wieku są więzy 

łączące artystę z ideami jego narodu i ojczyzny. W pierw
szych latach XIX wieku otwiera się nowa epoka w historii 
ducha ludzkiego - tendencja obejmująca wszystkie dzie
dziny życia: politykę, filozofię, sztukę. świadomość spo
łeczną: roman i y z m. Narody Europy ulegają jeden po 
drugim ideom romantyzmu - dla jednych stanowią one 
jedynie wyznacznik stylu życia, sposób zachowania się, 

charakter sztuki - dla innych narodów - tych żyjących 
w jarzmie niewoli lub ciemiężonych przez absolutnych 
władców - romantyzm był jednym z czynników walki o 
wolność, hasłem patriotyzmu. 

W dziedzinie sztuki romantyzm przenikał przede wszyst
kim poezję, później plastykę i wreszcie muzykę, gdzie zna
lazł najpełniejszy wyraz. Idee narodowe uwydatniały się z 
największą siłą w okresie nieszczęść narodowych - w 
Polsce w dziedzinie muzyki najpełniejszy wyraz znalazły w 
twórczości Chopina , powszechnie widoczny obraz w ope-

rach Moniuszki; w Rosji, uginaj<1cej sic; pod jarzmem car
skiego absolutyzmu - w muzyce· Glinki, Dargomyżskiego, 
kompozytorów Potężnej Gromad1'i, w Czechach, gdzie nie 
zapomniano Habsburgom zdławienia ruchów wolnościo

wych i religijnych, miłość do ojczyzny wyrażał swą mu
zyką Bedfich Smetana... Beznadziejny bunt polityczny 

zawsze szukat ujści! w sztuce ... 

!irodowisko, w którym wychował sic; Stanisław Moniusz
ko, zajścia polityczne i społeczne, jakie rozgrywały się w 
otaczającym go świecie i kitórych był świadkiem w latach 
dziecinnych i młodzieńczych, uformowały świadomośt 

ideową kompozytora w charakterze narodowego romantyz
mu. 

\li patriotycznej i artystycznej atmosferze rodzinnego 
dworku w Ubiciu na mir'lszczyżnic upływały pierwsze Jaia 
życia twórcy narodowej opery polskiej. Od maiki, Elżbiety, 
z Madziarskich, pobierał pierw ze lekcje fortepianu, ona 
ież nuciła mu Śpiewy historyczne Niemcewicza, do których 
muzykę dorobili najznamienitsi podówczas polscy \kom
pozytorzy: Kurpióski, Lessel, Szymanowska, Deszczy11ski. 
Ojciec Stanisława, Czesław, który w kampanii napoleon
skiej dosłużył się stopnia kapitana jako adiutant Valence, 
Davousta i Murata, opowiadał synowi o tragicznych losach 
żołnierza polskiego, ilustrując swe gawędy odręcznymi ry
sunkami - jako że był obdarzony zdolnościami malarski
mi. 
Duży wPlyw na kształtowanie się charakteru chłopca 

mieli jego stryjowie, Judzie obdarzeni głębokim umysłem, 
wykształceni, szczerzy demokraci: Dominik, starszy brat 
ojc;:i. kompozytora, według świadectwa pierwszego biografa 
Moniuszki, Aleksandrn Walickiego i historyka Aleksandra 
Jelskiego (Album biograficzny zashiżonych Polaków i Po

lek) 
cale życie poświęcit jednej myśli, która go od dzieciń

stwa prześladowala. Byla to myśl wydobycia włościan z 
tego bytu upośledzonego, w jakim się wtedy znajdowali .•. 
Dostrzegłszy wcześnie głębokq przyczynę upadku społeczeń
stwa w gnębieniu ludu, które doszło i totnie do zjawisk 
wprost potwornych, by lud podźwignąć ze strasznej niedoli 
i zniszczenia nie poprzestał na propagowaniu swych pla
nów między współobywatelami, lecz własnym przykładem 
pokazał jak czynić nale::y. Rozdzielił caly majątek na tyle 
części Tównych ilu mial włościan ... Zadaniem jego bylo tak 
uksztaltować swych kmiotków, bu umieli sobie dać radę 
w życiu... zalożyt dwie szkółki dla dzieci włościańskich ..• " 

Podobnie radykalne zapatrywania miał najmłodszy ze 
stryjów Stanisława, Aleksander, który w latach studen-



ckich należał do słynnego Towarzystwa Szubrawców, gru
pującego postępową młodzież i profesorów Uniwersytetu 
Wileńskiego, zajmujących się propagandą uwłaszczenia 

chłopów w periodyku „Wiadomości Brukowe", piętnując 

nieludzkie znęcanie się nad chłopami polskimi, białoruski

mi, litewskimi. 
Trzeci stryj kompozytora, Józef, pędzi! - jak pisał Wa

licki - życie domowe, zwycza;ne w majątku Skuplinie, 
uprzyjemniając je zabawami, na których często teatr urzą
dzano„. na taką uroczystość oprócz sąsiadów zaprasza! 
zwykle Józef wszystkich swoich wlościan i wspólnie z in
nymi gośćmi do stolu sadzał..." Grywane w majątku Jó
zefa i w rodzinnym dworze w Ubielu teatry amatorskie 
rozwijały w chłopcu pojęcie o scenie, a nawet wzniecały 
chęć próbowania sił w zawodzie dramatycznym. 

Czwarty wreszcie stryj Stanisława, Kazimierza umys! 
giętki i wszechstronnie wyksztalcony, przed skonaniem ka
zal przywalać swego synowca, mlodziutkiego wówczas Sta
sia, i błogosławi! mu, przepowiadając świetną przyszlość. 

Darowal mu swoją bibiiotekę z tysiąca przeszlo dziel zlo
żoną... Biblioteka ta byla później stale uzupełniana przez 
Stanisława, który - jak wspominał ojciec - ostatnie nie
raz grosze wydawał na zakupienie nowej, pożytecznej książ

ki. 

Rozwiodłem się dłużej nad najmłodszymi latami Mo
niuszki, aby wskazać jak ogromny wpływ miało środowi
sko i wychowanie na skrystalizowanie jego charakteru i 
poglądów. 

B ę d z i e mu z y k ie m. 

Czesław Moniuszko, rozumiejąc iż wobec topniejącej for
tuny ziemskiej, musi dać synowi dobre wykształcenie, 

przeniósł się wraz z rodziną w 1827 roku do Warszawy. 
Początkowo Moniuszkowie mieszkali na Żoliborzu, później 

w Pałacu Staszica. Stanisław chodził do szkoły Pijarów, 
gdzie z dobrymi wynikami uczył się polskiego, łaciny, fran
cuskiego, niemieckiego, nauk przyrodzonych i matematycz
nych . Wobec widocznych zdolności do muzyki, pobierał 

lekcje u organisty kościoła ewangelickiego, Augusta Freye
ra, ucznia słynnego nauczyciela Chopina, Elsnera. Niestety 
kłopoty finansowe nie pozwoliły na dłuższy pobyt w War
szawie i już w 1830 roku widzimy Moniuszków w Mińsku, 
gdzie Stanisław uczył się muzyki u Dominika Stefanowi
cza, o którym ipisał Walicki: mierny wcale fortepianista 
uważał się wtedy za najlepszego nauczyciela muzyki w 

Miiisku. Również on, jak i wszyscy następni nauczyciele, 

wcale nawet nie podejrzewali, jaki materia! ksztalcili... 

Po Warszawie, gdzie prowaqzona przez Kurpińskiego 

opera miała w repertuarze większość słynnych dzieł współ
czesnych kompozytorów europejskich, a życie koncertowe 
rozwijało się przy współudziale znakomitych artystów z ca
łego świata, Mińsk wydał się Moniuszce niewątpliwie za
bitą deskami prowincją, partykularzem, w którym nie było 
stałego teatru, a muzykę uprawiano jedynie po amatorsku. 
Grywano po domach na cztery ręce, śpiewano pieśni pa
triotyczne. Po upadku powstania listopadowego - na znak 
żałoby - nawet i amatorskie muzykowanie zamilkło. Na 
domiar groziła miastu epidemia szalejącej w okolicy cho
lery. 

Moniuszko, który sam dokształcał się w muzyce i lite
raturze, starał się wyrwać z prowincjonalnego miasteczka 
do większego ośrodka kulturalnego. W roku 1836 zajeżdża 

do Wilna. Niewiele mamy wiadomości o tej podróży -
najważniejszym ewenementem jest spotkanie z Aleksandrą 
Milllerówną. Podobno - grając na cztery ręce na melody
konie - młodzi zapałali do siebie dozgonnym uczuciem. 
Dziewiętnastoletni młodzieniec zaręczył się z panną Ale
ksandrą, aby w cztery lata później pojąć ją za żonę. Wraz 
z miłością budzi się natchnienie: do sztambucha ukochanej 
wpisuje p ie r ws z e s w o j e u twory m u z y c z n e -
dwa mazurki fortepianowe, pieśń do słów Mickiewicza Ko
chanko moja, na co nam rozmowa.„ i piosenkę Swierszcz. 

Aby założyć rodzinę trzeba było mieć podstawy jej utrzy
mania. Ubiel przestał dawać dochody, na schedę po stry
jach trudno było czekać, a Stanisław, nie ukończywszy 

gimnazjum z powodu choroby, nie miał widoków na karie
rę urzędniczą, o której marzył dla syna pan Czesław. 
Wtedy zapadła tak ważna decyzja: St a n is ław po
ś więc i się mu z y ce! 

Ojciec widząc, że zamiłowanie syna do muzyki jest nie
zwykłe, a talent nieprzeciętny, zgodził się na tak dziwny 

· w szlacheckim stanie wybór zawodu - pod warunkiem 
jednak, że Stanisław ukończy poważne studia muzyczne! 

Wybrano Berlin, uważany wówczas za najpoważniejszy i 
najsolidniejszy ośrodek muzyczny. Tam przecież narodziła 

się pierwsza opera romantyczna Wolny Strzelec Webera , 
tam rozwijał się geniusz młodego Meendelssohna, tam ist
niał specjalny pietyzm dla muzyki poważnej, dla symfonii, 
opery i najmonumentalniejszej z form muzycznych - ora
torium, które znalazło szczególny kult w towarzystwie 
śpiewaczym Singakademie, prowadzonym przez Carla Frie
dricha Rungenhagena. U tego to wytrawnego P.edagoga, 



kompozytora szer egu modnych wówczcis oper (m.i n . opery 
RaC'ibór i Wanda) Stanbław Mon i uszko pobiera ł przez dwa 
lata na u kc; kompozyc:ji i praktyk i muzyc:zn e j . Studiów nie 
ukoz1czył zapewne z powod u kłopotów finansowych , wy
\Viózł jednakże z Berlina egzemplarz T rzech Śpiewów d o 
slów Mickiewicza, wydan ych w f irmie Bote-Bock. Pieśni 

te utrzymały pochlebne recenzje w poznal'lskim „Tygodni 
ku Literackim". a s łynny krytyk F in k p isał o nich z u zna
n iem w „Allgemeine Musikalische Zeitung". 

Coraz bardziej czuję rosnqce siły mojego t alentu.„ T rze 

ba zaczqć samemu siebie cenić - zaczną nas cenić ... p isze 
Stan isław z Berlina do Aleksnndry M illlerówny. z którą 

rychło po powrocie za warł nareszcie ś l ub. 25 sierpn ia 1840 
rok u . 

Żywot pana o r ganisty. 

Niestety pełne ufnośc i wyznanie Moniu szki nie sprawdzi 
ło s i ę w próbie życia. An i w iecznie skromny, ustc;p u jący 

dr ugim , marzyciel nie potrafi ł na l eżycie ocenić swo jej war
t ości , ani też jego talent i oddanie dla sprawy polsk ie j 
kultury muzycznej nie znalazły u znaniu w społeczeństwie. 

Młocie małże11stwo zamieszkalo w domu MiiiLerów prz11 
u l. Niemieckiej - pisze Walick i - Stanisław dawaniem 
lekcji muzyki na utrzymanie swej rodziny zarabia/. Ciężki 

był to chleb, gdyż rzadko k to umiał wtedy wartość Mo
niuszki ocenić i tanio mu za l ekcje płacono ... Trudno też 

i wyżyć bylo, b~ rod zina co i raz s ię zwiększała, a pan 
C:eslaw byl ;:u pe bi ie zrujnowa riy. Wkrótce po osied leniu 
się w Wi l nie objql Moniuszko posadę organisty „ . W Wil 
nie to wszystko dziwnym się wydawało, bo organiści ta 
meczni stal i zwyk l e na bardzo niskim stop11iu wykształce
nia„. Z tego powodu wie le os6b Moniuszkę pogardliwie na
:::ywalo ... 

Poza ·zaj<;ciami zarobkowym i Mon iuszk o oddaje si<; z :.:u 
pa łem organizowaniu życia muzycznego w mieście. Tworzy 
ochotn icze chóry i ork icstri:;. dyryguje kon certami. sam 
koncertu je na colomclouykonie, p isze na uży>lck m iejscowych 
i zamiej scowych tC'atrów amatorskich i zawodowyc h tak ie 
klejnoc ik i muzyki scenicznej jak Noc leg w Apeninacll, 

Ideał, Nowy Don Kichot, K armaniol, L oter ia, Woda cudow
na, Kolenda c:::v l i Zólta Szlafmyca „ . 

Życic jest jednak bardzo cii:;żkie, picnic;dzy braku je n a 
codzienne potr zeby. Pani Milllerowa p isze do swojej córk i, 
przebywającej ch wilowo u tcściow na wsi : „. ja biecl11a nie 
mogę Was pocliwignqt', lulko w zbolałe serce wszystkich 
tu.lę„. Wasza .El ka (córeczka Moniuszki - W.D .) co dzieri 
babci cal uje portr2t i ze skargq biega do niego, t rzewiczkt 

„ - ---- - -- -- · ' .... ....... -

)-:- 1.„ ... . 

" 
L• I~ „ ...... /J ,, 

< 
'J<· ... , ·~ . ;) 

-~.-r··· · .... .,, 

ź tl "'7 ~,.,""" J •• „ . • ń-.. .. _· 
' '· . "'·~~ /, "'7 ,,. . ~ 

/ 

ł, h~ ,__i „. - .I"~ " ,... r • r; n „~ /~, ./., /, · /,
7 

,; "'J t r · ··...vt·L ~/ ... J.r.~ , ~ - · · ·'· · ":· ·;A·~ ~ ;, Ą~ • 

~ ~ ,,r-./--._ ./J~ ;1'"~,"/ /..„.h~ . 

~ 4..:. 1- r"'"''"" 1( " -/ /' - ·- '/ ~ ,,{. _ "'/ . V./,. , ~ •. / /. ' 
.......... t;._Jlb< o 1!· > ~ •••• „ ... ~ ., ., .... • 

- -- ~ -- -.. 

/I/,.. „~ .. „ 
i~--

/'\ ... ,___._ „ 

7,;1„~7 

F R ,\G:\1ENT LIST U S TANISLAWA M O N IUSZK I DO ŻONY Z 1865 R O K U 



pokazuje, że dziurawe... A w innym liśc ie : ... l epiej nie 
pTzyjeżdżać, bo dłużnicy są rozdrażnieni ... 

Chcąc polepszyć swą egzystenc j ę, Moniuszko wyrusza za 
resztę wysupłanych groszy w podróż do P eter sburga, m a
jąc nadziej ę zna leźć tam jakąś posadę . Trafił jednak na zły 

dla twór ców narodowych ok res - Glinka i Dargomyżsk i 

n ie m ieli jeszcze w ielkiego zn aczenia - ca r Mikoła j pa
trzył n a uprawia j ących narodową muzykę niełaskawym 

okiem. Wyprawa d o P etersburga kończy s ię f inan sowym 
fiaskiem. Moniuszk o żyje tam na łaskawym chlebie, w raca 
za pożyczone p ieniądze i w domu zastaje zafantowany 
przez k omornika for tepian. Perypetie i kłopoty f inan sowe 
Moniuszki , jego listy z prośbam i o pożyczki , za liczki, j akże 

przypominają szamotan ie s ię i upokarzającą k or esp onden
cję w sprawach fina nsowych Wolfganga Amadeusza M o
zarta . 

Sp ie w n i k Dom owy. 

Podróż do P etersbu rga nie była jednak bezowocną. M o
niuszk o poznał t am Glinkę, Dargomyżskiego, Sier ow a, z 
którymi ł ączy go odtąd przyjaź11, a co na jważnie jsze -
uzyskał od carskiej cenzury zezwolenie n a druk Spiewnika 
D omowego. 

Nie mając funduszy na opłacenie wydawnictwa, k ompo
zytor ogłos ił w „ T ygodniku Peter sburskim" prosp ekt na 
abonament śpiewnika , p isząc m.in .: 

Z każdej strony obijają się o uszy powszechne narze
kania na niedostatek śpiewu dom owego... Spiewnik m ój 
zawierać będzie zbiór śpiewów na j eden głos z towarzy
szeniem for tepianu . W iersze starałem się wybierać z naj 
l epszych naszych poetów. .. Jeś li piękne poezje po łączone 

z piękną muzyką zdolną są otworzyć sobie ws tęp do u cha 
i serca najmniej muzycznego, to n awet słabsza m uzyka 
przy poezj i ce lującej zyszcze d la siebie pobłażanie: a to co 
jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest ech em dziecin
nych naszych przypomniefi, nigdy mieszkailcom ziemi, na 
której się urodzi l i i wzrośli podobać się nie przestanie. 

Wydan ie Spiewnika D omowego (1844) sta ło się niechyb
n ie datą przełomową w histori i polskie j literatury pieśnia r

skie j. Społeczeństwo polskie otrzymało po r az p ierwszy 
zbiór pieśni przepojonych d uchem narodowym, pos iadają

cych ni epospoli te wartości artystyczne, a zarazem nietrud
nych i przystosowanych do amatorskiego wyk onania. Toteż 

pieśni Moniuszki szybko s i ę przyjęły i śp iewane by ły w 
każdym n ieomal dom u polskim. 

Odtąd co k ilka lat ukazywały się nowe tomiki Spiewnika 

Domowego. Za życia Moniuszki wyszło drukiem sześć ta
kich zbiorów, dalsze sześć ukazało się po śmierci k ompo
zytora, wzbogacając polską muzykę o p:r;zeszło 270 pięk

nych pozycji pieśniarskich. 

N a r o d z i n y o p e r y n a r o d o w e j. 

Dzięki niezv.rykłym zdolnościom organizacyjnym i praw
dziwemu umiłowaniu muzyki, Moniuszko doprowadza do 
wystawienia w Wilnie siłami miejscowymi swoich operetek 
i melodramatów. Zachęcony sukcesem zamierza napisać . i 
wystawić dzieło większego formatu. Któż jednak w Wilnie 
n apisze libretto do poważnej opery? W poszukiwaniu li
brecisty wybiera się Moniuszko do Warszawy - a właśnie 
nadarza się okazja, gdyż na skutek interwencji recenzenta 
warszawskiego Józefa Sikorskiego, który ocenił niezwykle 
przychylnie w „Bibliotece Warszawskiej" pieśni ze Spiew
nika Domowego, dyrektor opery warszawskiej, Tomasz Ni
dęcki, zdecydował się na wystawienie moniuszkowskiej 
Loterii ... 

Tymczasem jednak w Polsce zaistniały w ypadki, które 
wstrząsnęły światłymi umysłami patriotów, wywarły ogro
mne wrażenie na Moniuszce i stały się bezpośrednią przy'
<:zyną powstania największego dzieła jego życia: H a Z k i. 

W styczniu 1846 roku powstał w Krakowie Rząd Naro
dowy, a 27 lutego wybuchło zbrojne powstanie. Chcąc stłu
mić powstanie polskimi rękami, rząd austriacki podburza 
lud w okolicy Tarnowa, zachęca do palenia dworów, roz
bijania oddziałów powstańczych. W sferach szlacheckich 
zawrzało oburzenie na chłopów. Niewielu było takich, któ
rzy rozumieli , ~e winowajcą tragicznych zajść lutowych w 
1846 roku była ciemnota, poniżenie i ucisk, w jakim utrzy
m.ywano pańszczyźnianego chłopa i podstęp zaborcy, który 
zdusił zbrojny ruch rękami nieświadomych swego czynu 
kmiotków, tłumiąc zresztą wkrótce chłopską rabację przy 
pomocy ostrych represji. 

Jednym z pa triotów, którzy widzieli powod y nienawiści 

żywionej wówczas !?rzez chłopów był Stanisław Moniuszko. 
Zapragnął dać temu wyraz w swej twórczości, ukazać 

prawdę o życiu p olskiego chłopa. Zetknąwszy się w War.~ 

s zawie z Włodzimierzem Wolskim, członkiem Cyganerii 
Warszawskiej , demokratycznego stow arzyszenia a rtystów, 
który zdobył rozgłos jako autor poematu H i lar y , piętrrnją
cego ucisk pańszczyźniany, kompozytor proponuje gniew
n emu p oecie napisanie libretta operowego. Idąc za wska
zówkami k ompozytora, Wolski w przeciągu kilku dni pr:łe

robił swój poemat Halszka na libretto operowe o niezwykle 

• 



WYKONAWCY: 

MIECZNIK - Andrzej Kosecki DAMAZY - • Zbigniew Borkowski 
- Florian Skulski - Błażej Filipowski 

HANNA - Danuta Bernolak 
MACIEJ - Wojciech Lewandowski 

- Zbigniew Sawicki 
- Antoni Tempski 

- Aleksandra Gustovvska 
- Marzena Prochacka 

JADWIGA - Anna Dębióska 
- Elżbieta Hornung - stud. PWSM SKOŁUBA . - Henryk Czujkowski 

- Krystyna Michałowska - Kazimierz Sergiel 
- Andrzej Tymczuk - stud. PWSM 

CZEŚNIKOWA - Elżbieta Gałuszyl'lska 

- Elżbieta Kostrzewska 
- Alicja Kozłowska 

MARTA - Anna Bartoszyóska 
- Halina Wojtowicz 

- Andrzej Prusek STEFAN - Józef Figas 
- Marek Kalisz GRZEŚ 
- Franciszek Przestrzelski - Michał Sywec 

ZBIGNIEW - Kazimierz Sergiel STARA NIEWIASTA - Anna Bartoszyńska 
- Ryszard Smęda - Elżbieta Kostrzewska 
- Maciej Wójcicki ·- Irena Snarska 

towarzysze pancerni i żołnierze, wieśniacy .i wieśniaczki, goście Miecznika, myśliwi 

Balet, Chór i Orkiestra Opery Bałtyckiej 

Dyrygent: 

ZBIGNIEW CHWEDCZUK 

Asystent: 

Elżbieta Wiesztordt 

Inspicjenci: Janusz Kamiński, Zdzisław Suski Suflerki: Halina Massalska, Wanda Ziółkowska 
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ostrych akcentach społecznych. Z upragnionym librettem 
kompozytor powrócił do Wilna i - jak pisze Witold Ru
dziński w Szkicach Moniuszkowskich - już w maju mial 
Moniuszko gotową wersję dwuaktowej „Halki" w wyciągu 

fortepianowym. Zawierala ona dwanaście numerów oraz 
uwerturę. Braklo tu jeszcze tak wspanialych ozdób „Hal
ki" jak aria „Gdybym rannym słonkiem'', mazur, tańce 

góralskie, arie „Szumią jodly" i „Czemuż mi w chwilach", 
poloneza i innych . Zarn:iast Stolnika występowat tu Cześ
nik, zamiast Dziemby - marszalek dworu Cześnika„. Jed
nak i ta zmniejszona, niepelna jeszcze postać „Halki" byla 
dziełem o silnym napięciu dramatycznym, wyjątkowym 

zdarzeniem w dziejach polskiej opery.„ 

Z gotową partyturą jedzie Moniuszko do Warszawy, by 
przedstawić ją dyrekcji opery. Pierwsze przyjęcie Halki w 
Warszawie jest niezwykle przychylne. Muzyka zachwyciła 
Nideckiego i jego zastępcę Halperta - tak, że dzieło Mo
niuszki wprowadzono natychmiast w próby. Dalsze losy 
Halki są nazbyt znane, aby je powtarzać. 

Na skutek intryg politycznych, artystycznych, interwencji 
cenzury, oporu reakcyjnych władz teatralnych, pozostają

cych pod wpływem urażonej treścią Halki arystokracji, 
opera Moniuszki czekała na wystawienie w operze warsza
wskiej pełne 10 lat. Rozgoryczony kompozytor wystawiał 

swe dzieło w Wilnie na estradzie koncertowej 1 stycznia 
1848 roku i na scenie teatru wileńskiego 28 lutego 1854 ro
ku, aby wreszcie doczekać się premiery warszawskiej w 
rozszerzonej, czteroaktowej formie 1 stycznia 1858 roku. 
Nazajutrz po premierze pisze Moniuszko do żony: 

Więc już po wszystkim„. 

Powodzenie zupełne. Dziś grają Halkę drugi raz, jutro trze
ci. Czytajcież teraz co tam pisać będą. Mnie przebaczcie, 
że bez sensu piszę - nie pojmujecie co się ze mną dzieje. 

Bardzom rad z siebie i z artystów, i publiczności... 

Moniuszko stał się rychło ukochanym kompozytorem 
Warszawy. Halka nie schodziła z afisza, publiczność doma
gała się nowej opery. Moniuszko przeniósł się z rodzinq 
do Warszilwy, gdzie wkrótce został mianowany dyrygen
tem opery teatrów warszawskich. Z nowym zapałem za
biera się do pisania oper dla warszawskiej sceny. Do li
bretta Bogusławskiego tworzy jednoaktowego Flisa, nie 
przerywając nawet pracy w czasie podróży do Paryża: 

podczas upalnych dni - pisze Walicki - pozamyka! w 
mieszkaniu wszystkie okiennice i przy zapalonych Ś1JJ;o_ 

cach cztery dni pracowal, dopóki calej opery nie dokoń

czy!... 
24 września odbyła się premiera Flisa, a już 7 lutego 



1860 roku pojawiła siG na scenie warszawskiej nowa opera 
Moniuszko do libretta Wolskiego Hrabina, niezbyt 
przychylnie przyj~ta przez krytyków i socjetG, która zna
komicie odczytała satyrę na puste życie i bezmyślne naśla
dowanie francuskich obyczajów przez warszawską arysto
krację. Nowy Rok stał się ulubionym przez Moniuszkę ter
minem premier operowych - bo oto znów 1 stycznia 1861 
roku warsza.wska opera wystawiła Verbum Nobile do tek
stu kornediupisarza i popu1arnego aktora Jana Konstantego 
Chęcińskiego, a recenzenci - przez kurtuazję, a może nie
dopatrzenie - wydają się nie dostrzegać akcentów ironii 
i satyry, za które ganili Hrabinę - i chwalą kompozytora 
i librecistę za napisanie uroczej sielanki, obrazku rodzajo
wego, udramatyzowanego wybornie. 

Gorąca miłoś ć oj c zyzny. 

Tragiczna sytuacja , w jakiej znalazł się naród polski w 
roku 1863, po upadku powstania styczniowego, postawiły 

przed artystami - patriotami nowe zadania: ratowanie po
czucia narodowej dumy, wzmożenie ducha patriotyzmu, 
wzmocnienie narodowej solidarności. Należało rozwiać 

zwątpienie w siły narodu , jakie poczGło drążyć umysły Po
laków, ukazać wielkie dni zwycięstwa oręża polskiego, 
szczęśliwe chwile w historii ojczyzny. Należało zatazem 
wskazać społeczeństwu, że jedynie jedność i braterskie 
współżycie szlachty z ludem mogą uratować rozdarty przez 
zaborców kraj. W tym też duchu napisał dla Moniuszki 
libretto Jan ChGCiński, czerpiąc temat z Wójcickiego Sta
rych gawęd i obrazów. Fantazję librecisty wzbogacił kom
pozytor, wplatając w treść opery wspomnienia z domów 
stryjów - Dominika i Józefa - gdzie szlachta i uwłaszcze
ni włościanie :<iadali przy wspólnym siole, wspólne mieli" 
zajGcia w izbie czeladr!cj , wspólne troski, radości, zabawy 
i świąteczne tradycje. 

Libretto było gotowe już. w roku 1862 - niezwykle ei~ż. 

kim dla kraju , w którym gutowalu SiG powstanie. Nar -
duwa żałoba po upadku zbrojnego czynu nie była sioso\\"
nym okresem do pisania opery, zwłaszcza opery utrzyma
nej w klimacie komediowym. Gdyby w tym okresie Mo
niuszko posiadał libretto opisujące tragiczne zdarzenia 
upadku patriotycznego zrywu i dramatycznej klc;ski naro
dowej, być rnoże powstałaby wówczas wielka opera tragicz
na , odpowiednik cyklu Polonia Grottg ra, powstałego we 
Wiedniu, w roku powstania, jaku płomienny protest prze
ciw krzywdzie narodu. 

Ale po upływie lata Moniuszko zrozumiał, ze Polakom 



potrzebna jest otucha. Odzyskał dawną chęć pracy i w koń
cu listopada pisze do przyjaciela Ilcewicza: ... dziś jakoś 

wszystko idzie dziwnym nieporządkiem. Ciągie zdrowie tyi
ko cieszy i praca, do której jako jedynej pocieszycieiki 
wróciiem z zapałem po długim wypoczynku i wczoraj jed
nym tchem od początku trzy akta „Strasznego Dworu" 

ukończylem ... 

„Trzy akta" w jeden wieczór? To jak Donizetti czy Ros
sini w najgorętszym okresie włoskiej gorączki operowej ... 
Nie bierzmy jednak tych zwrotów dosłownie. Być może 

Moniuszce chodziło itu o utrwalenie pomysłów, rzucenie 
szkicu dramatycznego ... Niemniej list ten świadczy o tym, 
iż po długiej bezczynności otwarła się skarbnica muzycz
nych pomysłów kompozytora. 

27 czerwca 1863 roku „Pamiętnik" doniósł o ukończeniu 
Strasznego Dworu i jak odgaduje Henryk Opieński: owo 
ukoiiczenie trzech aktów w listopadzie 1863 roku w ciqgu 
jednego dnia uważać naieży za zabranie się po dluższej 

przerwie do gotowego już prawie szkicu, zrewidowania go 
i poprawienia .. . Nie jest to zresztą ważne - dla nas po
zostanie wynik owej natchnionej patriotycznym zrywem 
pracy ~ sercu najbliższa muzyka, tak pełna piękności i 
polskości jak żadne z dzieł twórcy polskiej opery narodo
wej. 

Mimo pospiesznego uczenia się partii Strasznego Dworu 
przez solistów, premiera odbyła się 'dopiero w dwa lata 
później, 28 września 1865 roku. Niewątpliwie powodem 
opóźnienia była cenzura carska, która miała liczne zastrze
żenia do treści opery, czego najlepszym dowodem jest 
wzmianka w liście Moniuszki pisanym już po trzecim 
przedstawieniu: obecnie „Straszny Dwór" zawieszony przez 
matkę naszq, cenzurę. Nikt odgadnąć nie może z jakiego 
powodu ... 

Zagadka ta naturalnie nietrudna była do rozwiązania, 

jeśli tylko przypomnimy sobie treść opery. Jak słusznie 

pisze prof. Zdzisław Jachimecki: 

W atmosferze popowstaniowej nabiera! pierwszy obraz 
Strasznego Dworu szczegóhiego znaczenia i magnetycznej 
sily wyrazu. Obóz wojska poiskiego. Z oddali dziejowej 
majaczą obrazy świetnych czynów orężnych ... Wizja ta mo
że spod Wiednia jeszcze, może już konfederatów bar
skich? ... Skoiiczyła się oto robota żolnierska„ .. czas zamie
nić miecz na iemiesz ... " 

Tak więc Straszny Dwór miał być nie tylko plastrem 
na narodowe rany, ale i postępową - jak na owe czasy -
'wskazówką jak żyć należy, czym Moniuszko dał ponownie 

pełny wyraz swoich patriotycznych demokratycznych 

przekonań. 

Jest to bez wątpienia najdojrzalsze i najbogatsze w in
wencję melodyczną dzieło Moniuszki - nic zatem dziw
nego, że publiczność warszawska urzeczona pogodną treś
cią i piękr{°em muzyki, zgotowała kompozytorowi niebywa
łą wprost owację, a piękny poionez Miecznika, mówiący o 
zaletach Polaków i aria Hanny stanowiąca jakby uzupeł
nienie tamtej wypowiedzi, jedynie w stosunku do polskiej 
białogłowy - stały się pretekstem do patriotycznych ma

nifestacji. 

Pożegna n i c ukocha n cg o twórcy. 

Po napisaniu Strasznego Dworu - obok mniej ważnych 
dzieł baletowych, komedioopery Beata i niedokończonej 
opery Trea - Moniuszko stworzył jeszcze jedno wielkie 
dzieło - Paria, którego akcja rozgrywa się w Indiach. 
Smiała tendencja społeczna tragedii Delavigne'a, według 
której Chęciński napisał libretto i nowe - jak na owe 
czasy - środki muzyczne, którymi posłużył się kompozytor 
przy pisaniu Parii, sprawiły, że publiczność przyjęła nową 
operę Moniuszki bez entuzjazmu, a krytyka wręcz odmó
wiła utworowi większych wartości artystycznych. Niewąt
pliwie nie rozumiano śmiałego nowatorstwa, jakim było 
wprowadzenie stylu deklamacyjnego i po sześciu przed
stawieniach Paria zszedł z afisza, a partytura uległa zu
pełnemu zapomnieniu i dopiero po 82 Jatach doczekała się 
rehabilitacji w Państwowej Operze we Wrocławiu. 

Stanisław Moniuszko trapiony trudnościami materialny
mi i stokroć jeszcze uciążliwszym przekonaniem, że Paria, 
dzieło które uważał za bezsprzecznie najudatniejszą ze 
swyc~ oper, nie znalazło uznania w społeczeństwie. Zmarł 
nagle 4 czerwca 1872 roku w trakcie pisania opery Trea. 
Pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną mieszkańców 
Warszawy, którzy nie zapomnieli, że ubogi organista z 
Wilna ofiarował stolicy nie tylko niezapomniane wzrusze
nia artystyczne, ale także swymi przesyconymi patriotyz
mem dziełami podtrzymywał w społeczeństwie ducha pol

skości. 
Po tych latach - mimo zmienionych di·ametralnie oko

liczności politycznych i społecznych, ten patriotyczny 
aspekt dzieła Moniuszki działa na nas z nieustającą siłą. 
Najczystsza polskość muzyki Moniuszki nie polega na 
przenoszeniu melodii, na cytowaniu folkloru. Jego przy
kład - jak to ujmuje Alfred Eistein - może być znako

mitą Hustracją prawdy, że kompozytor narodowy nie „wy-



rasta - jak to się często sqdzi - z lana ludu'', lecz że to 
jego indywidualność tworzy ową „ludowość".„ 
Pamiętam jak po premierze Halki w wiedeńskiej Volks

oper recenzenci zarzucali Moniuszce, iż tworzył w niewol
niczej zależności od romantycznej opery włoskiej. Austry
jaccy krytycy, nie znając charakteru muzyki polskiej -
brali naszą słowiańską śpiewność, nadwiślański sentyment, 
serdeczną uczuciowość polskiej muzyki za odbitkę włoskie
go stylu bel canto, namiętny temperament włoskiej ope
rowej frazy muzycznej. Bez wątpienia śpiewność i melo
dyjność muzyki Moniuszki ma swoje źródło w dziesiątkach 
pieśni stworzonych dla Śpiewnika Domowego, w małych 

arcydziełach muzyki wokalnej, które - gdyby nie trud
ności językowe i bariery polityczne - znalazłyby się na 
pewno w panteonie światowej pieśni, obok pieśni Schu- , 
berta, Czajkowskiego, Dworzaka. Godna zastanowienia jest 
intuicja Moniuszki i niesłychane wyczucie dramaturgii, 
znajomość praw rządzących operowym teatrem. Jak zna
komicie pod względem dramaturgicznym zbudowana jest 
Halka, jak świetnie rozwiązana jest komediowość Strasz
nego Dworu z jego lirycznymi oddechami, niespodziewany
mi puentami pełnymi humoru, wplecionymi w sceny o 
charakterze obyczajowym promiennymi uśmiechami ludo
wej wesołości i charakterystycznego tradycyjnego obrzędu. 
Wspomniałem największego twórcę romantycznej pieśni, 

Schuberta. Ten genialny melodysta nie potrafił wykorzy
stać daru tworzenia melodii w dziele operowym, jego ope
ry przeminęły bez echa, gdyż Schubert nie posiadał intuicji 
dramaturgicznej, nie potrafił konstruować dramatu muzy
ką. Moniuszko miał ten dar - nie był nowatorem, tworzył 
w tradycyjnej formie i tradycyjnym językiem muzycznym. 
Miał jednak niezwykłe wyczucie proporcji, konstrukcji i 
tworzenia kulminacji muzycznych odpowiadających prze
biegowi akcji. Był niezwykle utalentowanym kompozyto
rem operowym, którego dzieła na pewno można przyrównać 
do najwybitniejszych dzieł światowej literatury operowej. 
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Pod redakcją 

Aleksandra Jerzego Rowińskiego 

PLAN PREMIER POLSKICH TEATROW OPEROWYCH 
W SEZONIE 1979/1980 

Teatr Wielki w Warszawie: 1. Prokofiew - Iwan Groźny 
(wyk. koncertowe). 2. Humperdinck - Jaś i Małgosia, 3. Wie
czór baletowy (Symfonia klasyczna, Prokofiewa; Adagietto, 
Mahlera; Carmen, Bizeta-Szczedrina). 

Opera w Bydgoszczy: 1. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin, 
2. Strauss - Baron Cygański, 3. Szajw-Lewandowska 
Pinokfo, 4. Mozart - Wesele Figara. 

Opera w Bytomiu: 1. Puccini - Cyganeria, 2. Czajkowski 
- Dziadek do orzechów, 3. Mozart - Czarodziejski Hel, 
4. Szymanowski - Król Roger. 

Oper'.'< i Filharmonia Bałtycka: 1. Purcell - Dydona i Eneasz, 
2. Vn:at pan Moniuszko, 3. Moniuszko - Straszny Dwór, 
4. Vivaldi - La verita in cimento, 5. Różycki - Pan 
Twardowski, 6. Flotow - Marta, 7. Dworzak - Rusałka. 

Opera w Krakowie: 1. Puccini - C11ganeria, 2. Różycki 
- Pan Twardowski, 3. Moniuszko - Verbu.m nobiie. 

Opera w Łodzi: 1. Adam - GiseUe, 2. Moniuszko - Hra
bina, 3. Czajkowski - Dziadek do orzechów, 4. Wagner -
Tmmhiiuser, 5. Musorgski - Borys Godunow, 6. Rossini -
Włoszka w Algierze, 7. R. Twardowski Maria Stuart 
(prapremiera). 

Opera w Poznaniu: 1. Honneger - Joanna d'Arc, 2. Szy
manowski - Król Roger, 3. Czyż - Kynolog w rozterce, 
4. Mozart - Don Juan. 5. Szczedrin - Carmen i Moniuszko 
- Hrabina (wersja ba.Jetowa), 6. Puccini - Tryptyk.. 

Opera. we Wrocławiu: I. Mozart - Cosi fan tutte, 2. Doni
zetti - Don Pasquale, 3. Luciuk - Mitość Orfeusza i Me
dea (balet), 4. Strauss - Salome, 5. Stradella - Salome 
(sala kameralna), 6. Wieczór miniatur operowych: (K. Meye
ra, Z. Rudzil1skiego i M. Stachowiaka), prapremiera w Sali 
Kameralnej. 

Warszawska Opera Kameralna - Totentanz. 

CO WYSTAWIAJĄ NAJSŁYNNIEJSZE TEATRY 
OPEROWE $WIATA W SEZONIE 1979/80? 

Mctro1>olitan Opera: na inauguracjq sezonu - Otello, dyr. 
James Levine, z Placido Domingo, Gildą Cruz-Romo i She
rill Milnes; premiery: Uprowadzenie z seraju, dyr. Levine, 
rei:. John Dexter, z Eddą MoseT, Normą Burrows, Miko
łajem Geddą, Wielkość i upadek miasta Mahagonny, dyr. 



Levine, reż. Dexter, z Teresą Stratas, Astrid Varnay; Bal 
maskowy, dyr. Guiseppe Patane, reż. Eliasz Moshinsky, z 
Katią Ricciarelli , Luciano Pavarotti (na zmianę z Placido 
Domingo) i Manon Lescaut, dyr. Levine, reż. Garland 
Wright, z Renatą Scotta i Placido Domingo. 

Opera Paryska: balet Le fantome de l'opera - Marcela 
Landowskiego, w choreografii Rolanda Petit; Borys Go
dunow, .dyr. Seiji Ozawa, z Ruggero Raimondi, Wiesławem 
Ochmanem (Grigori), Peter Mevenem; Carmen, dyr. Claudio 
Abbado, z Teresą Berganza, Pladico Domingo, Ruggerio 
Raimondi i Katią Ricciarelli; Wesele Figara w inscenizacji 
Strehlera, z Gundulą Janowitz, Fredericą von Stade, Mi
rellą Freni, Gabrielem Bacquier. 

Royal 01>era House (Londyn): Teresa Johna Tavernersa 
(prapremiera) : Andrea Chenier, dyr. Riccardo Muti, z Pla
cido Domingo, Sylvią Sass, Lukrecja Borgia - dyr. Ri
chard Bonynge, z Joan Sutherland i Alfredem Krausem; 
Simon Boccanegra, dyr. ·colin Davis, z Sherrill Milnes, 
Kiri te Kanawa i Veriano Lucha tti; Cyganeria, dyr. Carlos 
Kleiber, z Ileaną Cotrubas: Norma, z Shirley Varrett oraz 
Cosi fan tutte pod dyr. Karla Bohma. 

Opera Wiedeńska: Inaugur'acja sezonu koncertowym wyko
naniem Il giuramento Mercadante, po czym: Trojanie, dyr. 
Gerd Albrecht, z Helgą Dernesch; Zemsta nietoperza (tra
dycyjnie w Sylwestra) z Lucią Popp, Edytą Gruberową, 
Petrem Dvorsky, Brigitte Fassbbaender; Falstaff, dyr. 
Georg Solti, z Ingvarem Wixell, Soną Bhazarian, Christą 
Ludwig; Napój miłosny dyr. Jesus Lopez-Cobos, z Ileaną 
Cotrubas, Petrem Dvorsky i Giuseppe Taddei; Walkirie, 
dyr. Zubih Metha, z Manfredem Jung, Caterine Ligendza 
(Brunhilda), Gwyneth Jones, Brigitte Passbaender; Don 
Carlos, dyr. Karajan oraz dwie premiery baletowe: Rondo 
zlotego cielca Gotfryda von Einem i Giselle - Adama. 

Mediolańska La Scala: - Borys Godunow, dyr. Claudio 
Abbado, z Mikoła jem Giaurowem, Ruggero Raimondi, He
leną Obrazcową , Fedorą Barbieri , Dwaj Foscari :_ Verdie
go, dyr. Riccardo Chailly, z Fiero Cappuccilli , Jose Carre
ras, Katią Ricciarelli; Werter, dyr. Georges Pretre, z Al
fredem Krausem, Heleną Obrazcową; OteUo dyr. Carlos 
Kleiber, Ż Placido Domingo, Mirellą Freni, Fiero Cappu
ccilli; Andrea Chenier z Placido Domingo i Fiero Cappu
ccilli , Ewą Marton, Król Edyp, dyr. Claudio Abbado, z Mi
kołajem Giaurowem, Heleną Obrazcową, Eugeniuszem Ne
sterenko; To sca, dyr. Seilji Ozawa, z Rainą Kabaiwanską 
i Lucjanem Pavarotti. 

Teatr Wiciki w Moskwie: Juliusz Cezar Heandla, Złoto 
Renu Wagnera, Wieczny plamień rewolucji Łazawiera, ba
let Romeo i Julia Prokofiewa, Bal maskowy Verdiego, ba
let Córka źle strzeżona. 

NOWI DYREKTORZY TEATROW OPEROWYCH 

Od jesieni 1982 roku dyrektorem Opery Wiedeńskiej zo
staje Lorin Maazel, światowej sławy dyrygent, Ameryka
nin, urodzony w 1930 roku w Paryżu. 

14 lipca 1980 r. spektaklem We sela Figara kończy ~wą dy
rekcję w Operze Paryskiej Rolf Liebermann, ktorym to 
przedstawieniem zainaugurował swoje rządy w Pałacu 
Garnier. 
Ma również nastąpić zmiana dyrekcji Opery Monachijskiej. 
Wolfgang Sawallisch (dyrektor muzyczny) i dyrektor na
czelny, August Everding znajdują się w konflikcie nie do 
pogodzenia. Kontrakt pierwszego upływa w 1982 roku, dru
giego w 1981 r. 

NIEKTORE NMCIEKAWSZE NAGRANiA OPEROWE 

Mateusz malarz - Hindemitha. (E.M.l.) kierownictwo mu
zyczne - Rafael Kubelik, (Ba_warska Orkiestra Radio':"'a), 
śpiewają: Dietrich Fischer-D1eskau (Math1s), Tudel:ese 
Schmiedt, Rose Wagmann, Alexander Malta, James Kmg, 
Urszula Koszut i in . 

Bal maskowy - Verdiego (Philips), kier. muzyczne - Co
lin Davis, śpiewają: Montserraz Caballe, Jose Carreras, 
Patricia Payne, Ingvar Wixell, i in . 

Samson i Dalila - Saint-Sacnsa (Deutsc he Grammophon), 
kier. muz. Daniel Berenboim, śpiewają: Helena Obrazcowa, 
Placido Domingo, Renata Bruson . 

Otello - Rossiniego (Philips), kier. muzyczne - Jesus Lo
pez-Cobos, śpiewają: Jose Carreras i Fryderyka von Stade. 

Lady Makbet myceiiskiego powiatu ~zost:i-~owic.za 
(E.M. kier. muzyczne - Mścisław Rostopow1cz, sp1ewaJą : 
Halina Wiszniewska, Dymitr Petkov, Mikołaj Gedda. 

Wesele Figara - Mozarta (Decca), kier. muzyczne - Her
bert von Karajan, śpiewają: Illeana Cotrubas, Anna Tomo
wa-Sintow, Jane Barbie, Fryderyka von Stade, Jose von 
Dams (Figaro). 

Don Carlos - Verdiego (EMI), opracowanie Festiwalu 
Salzburskiego kier. muzyczne - Herber von Karajan, śpie
wają: Jose Carreras, Mirella Freni, Mikołaj Giaurow, Pier
ro Capuccilli. 

NOWE KSIĄŻKI 

Roman Jasiński: Na przelomie epok. Muzyka w Warszawie 
(1920-27) PIW, 1979, str. 654, cena 150,- zł. 

Książka, która zainteresuje ~a.żdego melor:ia.na, .a wręc~ 
jest niezbędna każdemu artysc1e muzykowi 1 działaczo"'.71 
muzycznemu. Poprzez fragmenty najciekawszych lub na)
typowszych dla owych czasów recenzji u~a.z~ne zostało 
całe życie muzyczne Warszawy ~ naJpowazmeJ_sze~o. cen
trum artystycznego kraju . W wymku benedyktynsk1e) pra
cy znakomitego znawcy przedmiotu, który. ~ar:i i.est piani
stą i przed wielu, laty koncertował, a przy.Jazmł się z wszx
stkimi muzykami i artystami swych czasow - otrzymal!s
my bezcenny tom, który jest zarazem swoistą, zwięzłą _hi
storią naszego życia muzycznego. Nie trzeba tu podkreslać 



ilt;ż. kolorytu. ono nabiera w oświetleniu ówcze11nych recen
ZJi i artykułow. Jest to lektura pasjonująca. 

Alberto Basso: Storia dell opera. Tomy I-VI, wydawni
ctwo UTET (1978 r.). 

Szesćsetstronicou:e, bogato ilustrowane woluminy, wyd.ane, 
Jak zwykle, z niezwykl.ą starannością poligraficznq

4 
zosta

ły przygo_towane (_.„) przy udziale trzydziestu kilku specja
listów róznych d~iedzm („.) W sześciotomowej encyklopedii 
O!Je"f'J r .• J ~a~3e-~ 4r-ódL~ W'i{!-'C1.Z11 o yper2e: 'U;$"~ęąf'„rt;on
ne, ~yczerpu3qce, mformu3qce o faktach i poglądach w 
sposob konkretny. Tym też r~ni się ta publikacja od wie
lu mn11ch, znacznie zresztą skromniejs.zych, a. przewainie 
n0:zbyt P?P_ularn_vch, żeby :r;ogly się stać solidnym źrócl1em 
wwdomosci. (Witold Rudzmski, „Ruch muzyczny"). 

Horst Seeger: Oper Heute. Henschcl-Verlag-. Berlin (NRD) 
1979 r. 

Autor ~nanych w świecie operowym wydawnictw, m.in. 
1:'fusikbul_ine, przyst~pił do edycji interesująco zapowiada
~ącego s1ę wyd~wnictwa, poświęconego problemom opery 
I .baletu. Omawiana pozycJa m.m. przynosi materiały do
ty~zące dział~lności Berli_ńskiej Staatsoper, Opery Drezdeń
skieJ oraz wiele artykułow na temat baletu węgierskiego. 

H'.lr~ld Rosenthal i John Warrack, The Concise O:;r.:fo~d 
Dic~wnary Of Opera.. Oxford University Press. 1979. Wy
danie II. 

Wydanie pier:"'sze _(z 1964) dawno wyczerpane, obecnie zo
stało u~upełmone .1 poprawione przez świetnych znawców 
prz~dm10tu, z ktorych Rosenthal jest archiwistą Covent 
Ga1den, a Warack Jego współpracownikiem. 

William Mann: The Operas of Mozart. Casscll. 1978. 

Znakomity przewodnik, w formie grubego tomiska napisa
ne~o pr~ez wieloletni~go ~r~ka operówego lond'yńskiego 
„Tim~sa , dostarcza mezmierme bogatego materiału infor
ma:yJnego, _pochodzącego. z najnowsz;ich źródeł. Autor daje 
takze _drobi.a~gow~ a~a.lI~ę muzyki, wiele oryginalnych 
u:"'ag i mysh . NaJwazmeJsze, że książka ta napisana jest 
me _tylko pr::ez _znawcę, ale i miłośnika oper Mozarta to 
napisana swietme. 

Antoni Marianowicz: Przetańczyć calq noc. Z aziejów 
musicalu. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 1979, str. 
256, ce·n~ 60,- zł. 

Interesuj~co napisany przewodnik, obejmujący omówienia 
60 utwo~ow, .od Statku komediantów do Jesus Christ Su
perstar i zwięzłe charakterystyki 30 najpopularniejszych 
kompozytorów. Jest ta~że, oczywiście kilka rzeczowych 
~rty_kułow na temat musicalu. Ta książka zajmuje się dzie
Jami t~go. gatunku na z~chodzie i autor zapowiada następ 
ną, posw1ęconą teatrowi muzycznemu w krajach socjali-
stycznych. · 

POLSCY ŚPIEWACY NA ZAGRANICZNYCH 
SCENACH OPEROWYCH 

Nie sposób odnotować wszystkie występy polskich śpie
waków na zagranicznych scenach operowych, gdyż np. Te
resa Kubiak, czy Teresa Żylis-Gara nie o wszystkich in
formują Pagart. Wiadomo, że m.in. na początku sezonu 
1979/80 śpiewali w świecie: Hanna Li owska z Opery War-· 
szawskiej - w Berlinie w Holendrze tułaczu (w paździer
niku wraz z berlińską Statsoper w tym utworze dała się 
poznać publiczności Moskwy); poprzednio śpiewała z du
żym powodzeniem Fidelia w Wiesbadenie. 
Bożena Betley-Sieradzka (sopran), również solistka Ope

ry Warszawskiej w~stc;powała przed kilka tygodniami w Cosi 
fan tutte na Icstiwąlu operowym w Glydenbournc (Wiel
ka Brytania), a w lU;lopadzie 79 r. (Traviata w Berlinie 
Zachodnim, na kilku przedstawieniach śpiewali: Teresa 
Żylis Gara (partia tytułowa) i Wiesław Ochman (Alfred). 

STE}f ANIA TOCZYSKA 
PRZEKROCZYŁA PRÓG KARIERY 

Dowodem tego jest wi-elkie pasmo sukcesów naszej śpie
waczki. Ukoronowaniem jej występów w wiedel'1skiej 
Staatsoper stało się przyznanie Toczyskiej pierwszego miej
sca w ankiecie najwybitniejszych krytyków na Nowe twa~ 
rze, czyli nowozaanga:óowanych artystów do Opery Wiedeń
skiej. Ankietę tę przeprowadza jedno z najpoważniejszych 
pism teatralnych niemiecli:iego obszaru językowego - wie
deńska „Die Bilhne''i. 
Niezależnie od występów w operach Wiednia i Bazylei, 

z którymi jest stale związana, w pażdzierniku i listopadzie 
1979 śpiewała Stefania Toczyska w jednym z najlepszych 
amerykańskic:h teatrów operowych, w San Francisco, w 
Robercie Devereux - Ddnizettiego. A już 22 listopada -
w Operze Wiedeńskiej, w Trubadurze. 

JUBILEUSZE 

Wielu wybitnych artystów operowych obchodziło latem 
1979 roku swe jubileusze. Najważniejszym z nich był ob
chód 85-lecia wielkiego dyrygenta Karla Bohma. W czasie 
festiwalu salzburskiego, na uroczystym koncercie na jego 
cześć, m.in.: Herbert von Karajan śpiewał wraz z zespoła
mi Filharmoników Wiedeńskich i Berlińskich oraz Chó
rem Opery Wiedeńskiej specjalny utwór urodzinowy. 
Giulietta Simionato dyrygowała, gdy Mirella Freni śpie
wała Caro mi Bi:ihm z towarzyszeniem chóru chłopięcego. 
Christa Ludwig i James Levin przekazali muzycznie sere
nadę urodzinową specjalnie skomponowaną przez Leonarda 
Bernsteina. Śpiewali ponadto: Herman Prey, Ilena Cotru
bas, Fiero Cappuccilli, Edyta Gruberowa, oJse Carreras i 
inni. 

Pięćdziesięciolecie urodzin obchodzili dyrektor Opery 
Hamburskiej, słynny dyrygent, Christoph von Dohnany; 
Mikołaj Giaurov, słynny tenor niemiecki Herman Prey. 
wybitny baryton Opery Wiedeńskiej - Eberhard Wachter. 
Natomiast 60-lecie - światowej sławy bas, znany i z wy
stępów w Polsce - Kim Borg. 
ZGGdy-9. 2000. - U-5. 



AKTUALNY REPERTUAR 

A. Adam 
G. Bizet 
A. Bloch 
D. Cimarosa 
A. Chaczaturian 
F. Chopin 
P . Czajkowsk i 

G. Donizett i 
Ch. Gounod 

c . Millocker 
S. Moniuszko 

G . Puccin i 

H . Purcell 
G. Rossini 
J. St rauss 
R. Szczedrin 
K . Szymanowski 
G . Verdi 

- Giselle 
- Carmen 
- Osamotnienie 
- Potajemne małżeń stwo 
- Gajane 
- Sylfidy 
- Jezioro Łabędzie 
- Jolanta 
- Faworyta 
- Faust 
- Romeo i Julia 
- Student Żebrak 
- Hrabina 
- Na kwaterze 
- Vivat Pan Moniuszko 
- Madame Butterfly 
- Tosca 
- Dydona i Eneasz 
- Cyrulik Sewifski 
- Zemsta Nietoperza 
- Konik Garbusek 
- Mandragora 
- Rigoletto 
- Traviata 
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