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MONIUSZKO 
ZAWSZE ŻYWY 

J
EST NAM WSZYSTKIM SERDECZNIE BLISKI, nawet jeżeli 
nie bardzo zdajemy sobie z tego sprawę. Jego muzyka weszła 
w krew naszego narodu, jego mazurami witamy Nowy Rok, 
jego pieśni nucimy przy różnych okolicznościach naszego 

życia, jego melodie rozpoznajemy z kilku pierwszych dźwięków. 
Po przeszło stu latach jego opery, a zwłaszcza „Halka" i „Straszny -
dwór", nie schodzą z repertuaru naszy-ch scen operowych. A prze
cież figurują na nich nie dla samego honoru domu, ale dlatego, że 
dzieła te publiczność polska uwielbia; biją też one rekordy insce
nizacji i ilości przedstawień, wyprzedzając opery obce „żelaznego 
repertuaru". Zachwyca nas „Bajka" - jedyne, ale pełne wdzięku 
i porywającej inwencji dzieło symfoniczne Moniuszki . 

Kult Moniuszki przeję li śmy po 'naszych rodzicach i sami zaszcze
piamy go naszym dzieciom. Na operach Moniuszki widuje się dziś 
młodzież, ludzi urodzonych w nowych warunkach, a przecież po
trzeba je go muzyki w niczym nie zmalała: zawiera widać takie 
witaminy kultury, bez których nie wyobrażamy sobie życia kultu
ralnego narodu pols·kiego. Wła·śnie ten niesłabnący wpływ na coraz 
to nowe pokolenia stawia Moniuszkę w rzędzie wielkich wycho
wawców, tych, którzy w wieku XIX potrafili nadać narodowi pol
skiemu rysy nowoczesne, którzy w najcięższych warunkach poli
tycznych brali na siebie ciężar wychowania społeczeństiwa . A przy 
tym skromna postać Moniuszki pozostaje nadal w cieniu, jak na 
tak wielki rezonans społeczny jego dzieła, jest mało znana. Wy
obrażamy go sobie jako spokojnego, luźno związanego z życiem 
kraju organistę wileńskiego , który tylko dzięki talentowi wybił 
się ponad przeciętność, która go wyłoniła . 

Nie ulega wątpliwości, że wydźwignął Moniuszkę jego wielki 
talent muzyczny. Prawdą jest też, że przez całe życie musiał bory
kać się z przeciwnościami losu. Obarczony wielką rodziną (dzie
sięcioro dzieci oraz liczna rodzina wraz z piastunkami i kuchar
kami - w ostatnich latach życia w Warszawie liczebność domow
ników dochodziła łącznie do siedemnastu osób) musiał walczyć 

o kawałek chleba. Trudny kawałek chleba. Urodził się przec1ez 
w czasach, kied y w jego środowisku nie i stniała możliwość wybra
nia kariery muzyka. Trzeba było decydować się na oderwanie się 
od ziemi, od współbraci szlacheckiej - w oczach sąsiadów kariera 
taka oznaczała degradację. 

Moniuszko śmiało wybrał życie zawodowego . muzyka. Ojciec 
wysłał go na studia do Berlina - cztery lata solidnych zajęć 

u Rungenhagena, kierującego słynną Sing-akademie (wbrew nazwie 
było to coś w rodzaju filharmonii, instytucja ta poświęcała się 

głównie uprawianiu muzyki oratoryjnej), kontakt z nowoczesnym 
już w owym czasie życiem muzycznym Niemiec - to wszystko 
dało mu znakomitą zaprawę profesjonalną i jako kompozytorowi 
i jako organizatorowi życia muzycznego; od Rungenh::igena wyniósł 
mocne podstawy techniki kompozytorskiej oraz dobre przygoto
wanie do pracy dyrygenckiej i· organizacyjnej. 

Tragedia polegała na tym, że Moniuszko po powrocie do Wilna 
nie za·stał tam tak znakomitych warunków, do jakich przyzwy
czaił się już w Be1rlinie. Nawet takich, jakie panowały w Wilnie 
jeszcze w okresie przed jego wyjazdem. Początki muzycznej dzia
łalności Moniuszki przypadły na najgorszy okres ucisku kultural-
nego zarórwno w Wilnie jak w Wa rszawie . · 

Żywot Stanisława Moniuszki (1819-1872) przypadł bowiem na 
najcięższe w wieku XIX lata dla narodu polskiego. Działalność 

jego Pozwijała s i ę w okresie dwóch wielkich ·powstań narodowych : 
po powstaniu li stopadowym 1830-1831 a na stępnie styczniowym 
1863-1864 r. W czasach usilnej walki o wolność polityczną, spra
wiedliwość społeczną i narodowe oblicze kultury, stanął w rzędzie 
tych postępowych artystów swego czasu, którzy kształtowali wy
obraźnię narodową, swoją działalnoś cią artystyczną zastępowali nie
czynne instytucje kulturalne i naukowe. Na nich spadł ciężar co
d.ziennej , usilmej walki o polskość ikult:ury. Podobnie jak Krasze'wski 
w swoich powieściach, Syrokomla w swych poezjach, Grottger, 
a później Matejko w malarstwie - spełniał z powodzeniem wielkie 
zadanie wychowawcze również Stanis ław Moniuszko. 

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak dalece poszły 

rcstrykcj2 kulturalne po upadku powstania styczniowego. Zamknię
te zostały wyższ e uczelnie - w tym Uniwersytet Warszawski 
i Szkoła Główna Muzyki (Konserwatorium), która wychowała w 
,.;\voi m czasie Chopina . Teatr i operę sprowadzono do roli rozryw
kowej, ograniczając repertuar; życ ie kulturalne stolicy toczyło się 
głównie w salonach. A w Wilnie, w którym pracować zamierzał 
Moniuszlm, u sunięto resz tki wyższych uczelni, upadła opera, życie 
koncertowe ledwo się tliło . 



Scena z II aktu „Strasznego dworu" 
Drzeworyt wg rys. M. E. Andrioilego 

Pełen zapału pragnął Moniuszko zmierzyć się z trudnościami 
i zastosować umiejętności, jakie właśnie zdobył na ~tudiach ber
lińokich. W ciągu pierwszego roku pobytu w Wilnie (1840-1841) 
zdołał zorganizować kilka koncertów cratoryjnych, wy.stawić 
pierwsze swoje wodewile, wydać kilka pieśni. Wszystko to okazało 
się ponad siły zdewastowanego kulturalnie miasta. Wkrótce trzeba 
było zetrzeć się z szarą codzienno-icią. Moniuszko jednak nie pod-

dał się, wierzył w swój talent i w swoje powołanie muzyczne. 
Zaczął dawać prywatne lekcje muzyki (głównie gry na fortepianie), 
w niedziele i święta grał na organach w kościele św. Jana. Ta 
ostatnia funkcja nie trwała zbyt długo - po dwóch latach już 

do niej nie wrócił. Próbował też szczęścia w Peter.sburgu, w któ
rym istniała kolonia polska i polska prasa - nie znalazł tam 
jednak możliwości działania ani wśród swoich, ani poparcia w 
sferach oficjalnych. Po paru latach ciężkiej pracy, w warunkach, 
w których dręczyły go wciąż duże trudności finansowe, udało mu 
się stworzyć niewielką orkiestrę teatralną. 

Rozpie.ra go jednak potrzeba działania. Ogłasza subskTypcję na 
„Śpiewnik domowy". Zdobywa pewną liczbę premuneratorów i dla 
ni-eh publikuje pierwszy zbiór własnych pieśni, przeznaczonych 
do codziennego muzykowania. Inicjatywa ta znalazła odzew spo
łeczny, co kilka lat zaczęły się ukazywać kolejne zeszyty. Po pew
nym czasie wydawanie ich przejęli zawodowi wydawcy. Okazało 
się, że myśl Moniuszki była trafna i społecznie niezwykle płodna . 

'pi:rzsnJUOW "P!S'.I"ll~!d .nm'.)Jdde.r ..\tnFi1dez.rd pqsu.od aJ~fJł.M. ){BJ. 

obejmujący przeszło 300 pieśni do słów wybitnych poetów polskich 
(osobny nawet poświęcony Mickiewiczowi). Dzięki tym właśnie 

zeszytom powstały takie arcydzieła, jak „Znasz-li ten kraj'', 
„Prząśniczka", „Piosenka żołnierza'', „Morel", liczne krakowiaki 
i piosenki na wzór ludowy pisane. Wszyscy znamy je doskonale 
i nie wyobrażalibyśmy sobie bez nich naszej kultury muzycznej. 

Powstały też w początkowych latach wileńskich pierwsze utwory 
sceniczne Moniuszki, zwane przez niego „operetkami". Były to 
ogromnie ważne doświadczenia z muzyką sceniczną, pełne :.wie
żych pomysłów. Do dzieł najbardziej znanych należą: „Loteria", 
„Nocleg w Apeninach", „Nowy Don Kiszot", „Karmaniol", „Ideał"'. 
Nie zyskały one wprawdzie trwalszych pozycji, ale wiele pomrłów 
muzycznych przeniósł Moniuszko z tych drobiazgów do dzieł doj
rzałych. Tak znalazł się np. finał „Ideału" w „Halce" jako środ
kowa część mazura, niektóre pieśni przeniósł kompozytor do „Hra
biny" i „Strasznego dworu". Powoli dojrzewał do podjęcia tematu 
operowego; szukał librecisty, ale żaden z podsuwanych mu po
mysłów nie zadowalał go. Zresztą nie miał dostępu do pisarzy na
prawdę wybitnych, ci zaś, z którymi miał bliższy kontakt, nie 
dorastali do poważnych zadań, jakie stawia libretto operowe. 

Kiedy kraj dotknęła największa klęska, jaka spotkała go w \vie
ku XIX - upadek powstania styczniowego, Moniuszko sięgnął do 
tematu, który w owych okolicznościach mógł przynieść ukojenie. 
Wtedy właśnie wystąpił ze „Strasznym dworem"; pracę nad nim 
sam nazwał „ bieżących klęsk pocieszycielką" (slowa te odnosiły 



się do nieco wczesmeJszego okresu gromadzenia się chmur rewo
lucyjnych i niepokoju). Premiera 28. IX. 1865 r. była sukcesem 
nie mniejszym, niż prawykonanie czteroaktowej „Halki"; .przyjęto 
operę z wdzięcznością, wzruszeniem i tak ogromnym entuzjazmem, 
że cenzura carnka zaniepokojona rozmiarami aplauzu, kazała po 
trzech przedstawieniach zdjąć operę z afisza. Wznowiono ją do
piero po śmierci kompozytora, wycinając wszystko, co mogło by 
być tłumaczone jako wyraźniejsza aluzja do niedawnych wypad
ków (sceny wojenne, oracja Miecznika itd.). 

Moniuszko był wielbicielem „Pana Tadeusza", utworu, który po 
powstaniu listopadowym stał się źródłem uspokojenia, podnosił 

urok przeszłości, godził waśnie, koił niedawne rany. Analogia 
sytuacji politycznej i potrzeba podobnej koncepcji artystycznej 
wydawała mu się nieodzowna. Żeby w ciężkiej sytuacji popowsta
niowej ukazać promyki nadziei na przyszłość, trzeba było wydobyć 
źródła nadziei znajdujące się w przeszłości . Nad całą operą unosił 
się gorący duch pa<rtiotyzmu, zwłaszcza w szczytowym polonezie 
Miecznika, który był przejrzystą pochwałą patriotyzmu. W „Panu 
Tadeuszu" ważna jest nie sama akcja, lecz przede wszystikim 
w pa niałe, poetyckie epizody. Zasadę epizodów przeniósł Moniusz
ko również do „Strasznego dworu", tworząc cyikl niezapomnianych 
pe rełek, które właśnie stanowią o nieprzemijającym uroku tego 
a rcydzieła. Powitanie domku rodzinnego, opowieść o „strasznym 
dworze", sceny przy kołowrotku, lanie wosku, kłótnia myśliwych , 
oracja Miecznilka, mazur, kulig - wreszcie kulminacja nastroju 
i uczucia - aria z kurantem, oto kilka z tych scen - epizodów, 
d o k tórych powracamy tak chętnie i z takim upodobaniem . 

:VIoniusZJko jest w naszej kulturze skarbem bez ceny. Będąc wiel
kim a rtystą potrafił też być wielkim patriotą , społecznikiem i hu
mani stą . Skromny zdawało by się człowiek, potrafił zabierać gło s 

w sprawach nurtujących jego epokę tak donośnie, że w st o lat 
przeszło po jego śmierci przeżywamy je na nowo 1 z pełną siłą 

je odczuwamy. 

WITOLD RUDZIŃSKI 

Dworek w Ubielu. Tutaj urodzil się i spędzil dzieciństwo. 

Drzeworyt wg rys . Feliksa Sypniewskiego. 

KALENDARIUM 

1819 5 maja, w Ubielu pod Mińskiem, przychodzi na świat jedyny syn 
Czesława i Elżbiety Moniuszków - Stanisław. 

1827 Moniuszkowie przenoszą się do Warszawy. Stanisław uczęszcza 

do szkoły pijarskiej, nie zaniedbując przy tym lekcji muzyki. 

1830 Przez kilka następnych lat Moniuszko uczy się w mińskim gim
nazjum. Opuszcza je po wprowadzeniu przymusowej nauki w ję 

zyku rosyjskim. Otrzymuje świadectwo ukoi1czenia sześciu klas. 



1836 Wyjeżdża ze stryjem Aleksandrem do Wilna. Po raz pierwszy 
słyszy najciekawsze dzieła ówczesnej muzyki scenicznej. Poznaje 
Aleksandrę Miiller i wkrótce zostają narzeczonymi. 

1837 Rozpoczyna studia w berlińskiej Singakademie. W rok później, 

firma Bote und Bock wydaje jego „Trzy śpiewy" do słów Adama 
Mickiewicza („Sen'', „Niepewność", „Moja pieszczotka"). Są to 
pierwsze drukowane utwory młodego kompozytora. ·, 

1840 W sierpniu, po kilku tygodniach przygotowań, Aleksandra Miille
równa i Stanisław Moniuszko zawierają związek małżeński. Wcześ
niej, przed powrotem Moniuszki do Wilna, dyrektor Singakademie 
K. F. Rungenhagen wystawia swemu wychowankowi świadectwo, 
stwierdzające zdolność do samodzielnego uprawiania zawodu mu
zycznego. 

1844 Moniuszko rozpoczyna wydawanie „Spiewników domowych", 
Pierwszy - poprzedza obszerna zapowiedź kompozytora w „Ty
godniku Petersburskim" (1842). Wyda ogółem sześć „Spiewni
ków ... ". Sześć dalszych ukaże się po je20 śmierci. 

1848 1 stycznia wystawia ńa wileńskiej estradzie „Halkę" (w wersji 
dwuaktowej, bez kostiumów i dekoracji). 

1849 

1854 

1858 

Nie po raz pierwszy próbuje sił w Petersburgu (potem w 1856). 
Tym razem, udaje się nad Newę' jajco koncertujący kompozytor 
i z dużym powodzeniem przedstawia na specjalnych wieczorac.h 
swoje utwory. Z tej okazji pisze te.ż jedyny czysto symfoniczny 
utwór „Baj.kę". •' . 
W Operze Wileńskiej, dzięki staraniom przyjaciół, odbywa się pre- 1 

miera „Harni" (wciąż w dwtmktowej wersji, ale z zawodowymi 
śpiewakami i znośną or,kiestrą). „ > 

1 stycznia, dokładnie w dziesięć lat po ubogiej premierze wileń
skiej, „Halkę" (rozbudowaną do czterech aktów) prezentuje Teatr 
Wielki w Warszawie. 
20 września Moniuszko odnosi kolejny sukces. Obejmuje obo
wiązki „dyrektora opery polskiej", dyryguje orkiestrą podczas 
premiery „Flisa". Jesienią przeprowadza się z całą rodziną do 
Warszawy, by mieszkać w niej do końca życia. 

1860 7 lutego ·premiera opery komicznej „Hrabina". 

1861 stycznia premiera jednoaktowej opery „Verbum nobile". 

1.862 Moniuszko odbywa drugą podróż do Paryża. Pobyt nad Sekwaną· 
nie jest bezowocny. Dzięki poparciu Rossiniego, a za staraniem 
Józefa Wieniawskiego, wydano w Paryżu „III Litanię ostrobram
ską" oraz obszerny wybór jego pieśni , zaopatrzony w teksty fran
cuskie. 

1863 Wchodzi do grona pedagogicznego i do Zarządu In stytutu Mu· 
zycznego, obejmując klasę chóralną, a potem klasy harmon ii 
i kontrapunktu. Dwukrotnie wycofuje się z Ins tytutu i dwukrotnie 
do niego powraca. 

18ti5 22 stycznia odbywa się pierwsza prezentacja kantaty „Widma", 
opartej na II części „Dziadów" Adama Mickiewicza . W lutym 
Moniuszko udaje się do Lwowa, gdzie kilkakrotn ie dyryguje 
„Widmami". 
28 września premiera „Strasznego dworu", opery w czterech 
aktach. 

1867 „Halkę" wystawiono w Krakowie, Lwowie, Lublinie. 

1868 28 lutego premiera „Halki" w Pradze (pod dyrekcją Bedficha 
Smetany). Moniuszko uczestniczy w uroczystym przedstawieniu 
21 maja. 

1869 W lutym premiera „Halki" w Moskwie. 
11 grudnia premiera „Parii", opery w trzech &ktach. 

1870 16 lutego uroczysta premiera „Halki" w Petersburgu, z udziałem 
Stanisława Moniuszki. 

1872 2 lutego wystawiono ostatnie uko11c:zone dzieło sceniczne Mo
niuszki - operetkę „Beata". 
4 czerwca umiera w Warszawie, pochowany na cmentarzu po
wązkowskim. 



STRASZNY DWÓR 
STANISŁAWA MONIUSZKI 

P
o sukcesie odniesionym przez „Verbum nobile" Moniuszko 
zapragnął wystąpić z operą komiczną większych rozmiarów. 
Już poprzednio znalazł w Janie Chęcińskim literata, który 
posiadał duże wyczucie sceny, a zarazem zrozumienie dla 

muzyki dramatycznej. Chęciński był autorem libretta „Verbum 
nobile'', miał też stworzyć libretto do nowej opery Moniuszki. Te
mat zaczerpnął z opowiadania „Straszny dwór", zawartego w zbio
rze Kazimierza Władysława Wójcickiego pt. „Stare gawędy i obra
zy" Prostą i nikłą treść noweli rozbudował Chęciński do rozmia
rów, które mogły wypełnić cztery akty, pogłębił zarazem psychikę 
występujących w niej postaci oraz nadał całości nowy koloryt. 
Akcja opowiadania Wójcickiego rozgrywa się w XVII w., jednak 
Chęciński wprowadził nowe osoby („sfrancuziały" Damazy) i na
dał Cześnikowej cechy intrygantki wieku XVIII tak, że w rezul
tacie przesunął epokę akcji na czasy późniejsze. 

Zaczęte w jesieni 1861 r. nowe libretto było gotowe już w lecie 
roku następnego. Kompozytor, który prawdopodobnie był inicja
tGr-em u;.ybcru te-matu, roZcpoczął już wtedy szkicow.;1_nie opery„ 
Praca postępowała jednak dość wolno, okresy jej nasilenia były 
przeplatane dłuższymi przerwami, gdyż kompozytor nie pozosta
wał obojętny wobec rozgrywających się wtedy tragicznych wy
padków, związanych z powstaniem styczniowym. Niewątpliwie 
Moniuszko musiał walczyć z poważnym oporem wewnętrznym, 

gdyz komponowanie opery komicznej w chwili gdy cały kraj 
krwawił się w walkach, mogło się wydawać gorzką ironią. Jednak 
w gruncie rzeczy sprawa przedstawiała się inaczej. Cała atmosfe
ra ''pery „Straszny dwór" przepojona była gorącą miłością ojczyzny 
i umiławaniem jej przeszłości. Podobnie jak „Pan Tadeusz", dzii>
ło Moniuszki miało przynieść narodowi ukojenie w jego cierpie
niach, a przede wszystkim umocnić go w walce o wolność poli
tyczną i sprawiedliwość społeczną. Te dwa czynniki zostały pod-

JAN CHĘCIŃSKI 1826-1874 



kr 1 ne v. libretc1 całkil•m wyrnżnie. Miecznik w n •. i.;-puj, -
cych łowach opisuje zalety, Jakit.• powinni po:iad,1ć jego przy,zh 
z1~ciowie 

Klo z mych dziewek serce której 
W cnych afektów wplqc::e nic, 
By uwieńczyc swe konkury 
Mu i dzielnym człekiem być. 
Pięknq duszę i postawę 
Niechaj wszyscy dojrzą w nim 
Śmiałe oko, ·i>rce prawe 
Mu i plata1 w Jeden rym 
Mu i cnot po iadac wiele, 
Kochac Boga bratni lud, 
Tęgo krzesac w karabelę, 
Grzmie{ z gwmtowk1 niby z nut 
Miec w milosci kraJ ojczysty, 
Byc ądważnym jako lew, 
Dla swe J ziemi maC'zerzysteJ 
Na ·kinienzt> oddar· krew 

,Koch c lud' i „m1ec w miło. c1 kraJ ojczysty" to 1dC>ał~ 
ktore prz. w1ecaJą tworczo c1 Moniuszki od wczesneJ młodo ci z 
do konca z· ia, ideał•, o torych nie zapomina pisząc na\\'C't peł
na we oło c1 1 pogody kom di muz;c:zną 

T patno yczną atmo f r ,,Stra znegn dworu" w ·czuh słuch, -
cz od razu na p1 mierz IntcncJ !ibn cisty i kompozytora był) 
podk !Cl'l tak wyrażni , Zl zrozumiała je nawet bezduszna cen
zurn car~k , ktora wkrotce pn premierze zakazała wysiawiania 
Strn zn1 dworu· dec 'ZJ • swc1j cofn •ła do.Qiern po kilku 

latach 
zneg dworu" odbyła ię 28 września 1865 roku 

Su ·c·t' dz1 ł był nadz\v •czaJny Słuchacze byli do głqbi porusze
m piękn m J go muzyki. Pra ·a jednak ograniczyła się do słó" 
pochl bny<:h v. pr wdzi , lecz racze] dość chłodnych. Jedynie re
c •nz nt „Gaz t • Muzyczne; i Teatralnej" z entuzjazmem podkre -
lił niezwykłą warto'ć dzieła, a prawozdanie swoje zakonczył go 
rącynu łowami· „Radziby my kazdego ·łuchacza z osobna poru-
zyc 1 prz rpomniec mu uwnzaJ Jakie to piękne" \\' 1stoc1e, :\Io

niu zko w ,,Stra ·zn ·m dworze>'' osiągnął szczytowy punkt wojeJ 
tworczo c1 O ile w młodzieńcze] „Halce" dał obraz malowany Jak
by zerokimi pociągnit_'Ciami p •dzla, nie dbając nieraz o szczegóły, 
to tutaJ v.ykazał mistrzowskie poli(łębienie tresci i formy, stwarza
Jąc prawdziwe arcydz1elo. „Straszny dwór" Jest tworem jednoli-
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MIECZNIK 

H ANNA . \ · · · · 
jego córki 

JA DWIGA . . .. 
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t m 1 znakom1cw zbudowanym z punktu widzenia techniki ope
rowe J Muzyka jego Je t rdzennie polska i prawdziwie moniusz
kow k DaJą się w niej zauważyc ·lady wpływów w półcze nych 
mu kompozytorow, są one jednak podporządkowane indywidual
no ci twórczej Moniuszki i łuzą jednej idei muzyczno-dramatycz
nej Przykładem tego mogą być choćby pewne melodie związane 
z akcją, powtarzaJące ię w ciągu opery kilkakrotnie w zależności 
od ytuacji scenicznej. Do nich należy motyw „ślubów kawaler-

kich", „ trachów'', domu rodzinnego i in. 
iezwykle trafna jest w „Strasznym dworze" muzyczna cha

rakterystyika poszczególnych osób i sytuacji, podziw tez budzą sce
ny ze polowe, jak tercet „Cichy domku" (I akt), duet Stefana i 

Zbigniewa (Ili akt), kwartet córek Miecznika i obu rycerzy (Ili 
akt), nie mówiąc o łynnym chórze kobiet „Spod igiełek kwia
ty rosną•· (Il akt), mazurze (IV akt), czy imponującym finale II 
aktu W całeJ operze rozsiane Jest mnostwo melodii niezwykłej 
pi knosc1. W każdym akcie potykamy też fragmenty, które. nie
zaleznie od roli jaką odgrywaJą w operze, są same w sobie naj
pi kmeJszymi utworami w całeJ na zej literaturze wokalnej. wy-
tarczy tu wymienić chociażby polonez Miecznika, arię Stefana 

lub nę Skołuby. 

„Stra zny dwór" słu znie uwazany jest za Jedno z naJwyb1tniej
zych dzieł w naszym repertuarze operowym. 

WŁODZIMIERZ POŻ IAK 



TREŚĆ LIBRETTA 

Pr o I o g. Dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, powracając do do
mu po zwycięskiej wypriawie wojennej, żegnają się ze swymi 
towarzyszami z pancernej chorągwi i skladają „kawalerskie ślu

by" - postanawiają nie żenić się, aby w ?tazie nowej potrz€by 
każdej chwili być w gotowości n:i wezwanie Ojczyzny. 

AKT I 

Młodzi powracają pod dach rodzinny, radośnie witani przez 
domowników (tercet „Cichy domku modrzewiowy"). Raz jeszcze 
wznawiają swe „kawalerskie śluby", lecz oto przybywa do nich 
stryjenka - Cześnikowa, która zamyśla swatać ich z dwiema 
prntegowa11,'lfmi p1·zez siebie panien~ami (arietta „Z tej strony 
Powiśla" ). Usłyszawszy zaś, że młodzieńcy niebawem wybierają 

się w odwiedziny do starego przyjaciela ich rodzica, Miecznika z 
Kalinowa, niepokoi się nie na żarty . Wszak Miecznik ma dwie 
piękne córki! Nuż się młodzi pokochają i z matrymonialnych pro
jektów Cześnikowej nic nie wyjdzi e? Usiłuje więc odwieść ich od 
zamiaru podróży, mówiąc, iż dwór w Kalinowie je st przeklęty i 
kto tam jedzie, zginąć może . Młodzi rycerze jednak ze śmiechem 
przyjm.u ją jej slowa ... 

AKT II 

Sielską atmosferę starego szlacheckiego dworu w Kalinowie ma
luje pelen wdzięku chór zebranych przy kominku dziewcząt („Spod 
igiełek kwiaty rosną") . Jest właśnie wigilia Nowego Reku - naj
odpowiedniejsza pora do wróżb. Dziewczęta przygotowują niezbęd
ne akcesoria, zaś jedna z córek Miecznika, Jadwiga, w pełnej li
ryzmu dumce („Biegnie słuchać w Lasy, knieje") drije wyraz swym 
dziewczęcym marzeniom. Leje się wosk, zarysowują się ksztalty 
jakkhś przylbic i szyszaków, choć palestrant Damazy, sfrancuzialy 
elegant ubiegający się o rękę jednej z miecznikówien, sklonny byl
by widzieć tam frak Lub perukę. Na n ic jednak konkury Damaze
go, bo oto Miecznik oświadcza mu jasno, jakich mężów pragnie 
dla swych córek; charakteryzując przyszłych zięciów, kre ś li Miecz-
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nik idealny obraz Polaka - obywatda, rycerza i patrioty (aria
polonez „Kto z nych dziewek, serce której"). Prz ybywa Cześni
kowa, która w obawie , by w młodych sercach zbyt rychlo nie 
zbudziły się uczucia, oczernia brata.nków, twierdza_c, że są oni na
der trwożiiwi i zabobonni - „istne dwie niewiasty". Lecz oto z 
gwarem i hałasem powraca z polowania myśliwska dr1Lżyna, któ
rej uczestnicy, a zwłaszcza stary klucznik Skołuba, spierają się 

zawzięcie o to, czyj celny strzał powalił potężnego odyńca. Okazu
je się, że ugodzili go tak trafnie dwaj młodzi szlachcice, którzy 
jadqc bryką w stronę Kalinowa, wpadli przypadkiem na teren po
lowania. To Stef an i Zbigniew; oni też po chwili, wraz z nieod
stępnym Maciejem, zjawiają się we dworze Miecznika, serdecznie 
przezeń witani. Hanna i Jadwiga, usłyszawszy, co mówi o obu 
młodzieńcach Cześn.ikowa, postanawiają niewinnie zadrwić z gości 

i nastmszyć ich nocą, udając duchy prababek. By ośmieszyć prawdo
podobnych rywali, na pcdobny pomysł wpadł i Damazy; sekunduje 
mu Skoluba, któremu nie w smak poszło, iż młodzieńcy uprzedzili 
go w strzale do dzika. 

AKT III 

Gościom przygotowa,n.o nocleg ... Skoluba sugestywnie opisuje lę
kliwemu Maciejowi niesamowite zjawiska, jakie s'ę b rzekomo 
nocą u;yda,rzają (aria „Ten zegar stary"). Istotnie, wnet po wyjściu 
Skołuby wiszące na ścianie portrety prababek Miecznika zaczynają 
się poruszać... Przerażony Maciej zrywa się do ucieczki; Stefan 
i Zbigniew, którym przygotowano nocleg w sąsiedniej komnacie, 
śmieją się z jego zabobonnych obaw, w końcu Zbigniew Z!CLbiera 
Macieja do swego pokoju... Słodkie marzenia opanowują duszę 
Stefana i spędzają sen z powiek. Marzą mu się błękitne oczy 
Hanny, z kolei znów melodia starego kuranta, którego mechanizm 
uruchomil ukryty w zegarze Damazy, zwraca myśl Stefana ku nie
żyjącym już ojcu. i matce (aria „Cisza dokoła"). 

Pojawia się Zbigniew, którego też sen się nie ima, i on bowiem 
zdqżył już zakochać się w Jadwidze. Daremnie obaj bracia nawza
je·n przypominają sobie swoje „kawalerskie śluby".. . Po chwili 
spostrzegają jakiś ruch ro obrazami i na pól źli, na pól rozbawieni 
tPybiegają rz.a poszukiwanie sprawców tych figlów, na straży zaś 
'L' komnacie zostawiają Macieja. Starowina zapada w drzemkę, 

a Damazy uznaje tę chwilę za najodpowiedniejszą, aby .po cichu 
wymknąć się z zegara. Jednak Maciej budzi się i, dzwoniąc wpraw
dzie zębami ze strachu, przyłapuje nocnego gościa. Stefan i Zbi
gnlew powracają i przekonani, że Damazy chcial z nich zadrwić, 

:> -
...... -
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żądają od niego satysfakcji. Aby ocalić swą skórę, Damazy opo
wiada, że skorzystal z obecności mlodych rycerzy, aby zbadać 
p•·awdziwość legendy gloszącej, że na kalinowskim dworze ciąży 

klą twa za popelnione w nim niegdyś haniebne czyny, czego jakoby 
dowodem ma być nazwa „straszny dwór" . Wybieg Damazego udaje 
się podwójnie, gdyż Stefan i Zbigniew, uslyszawszy jego opowieść, 

nie t ylko zapominają o ulooraniu go, ale postanawiają natychmiast 
opnścić dwór Miecznika . 

AKT IV 

Bracia oznajmiają o swym postanowieniu wyjazdu, nie chcą 

jednak podać powodów tej nagle j decyzji. Zirytowany Miecznik 
zaczyna już podejrzewać ich o tchórzostwo, czym oburzony Ma 
cie j powtarza mu opowiadanie Damazego. Postanawia więc Mie cz
nik sam opowiedzieć mlodzieńcom prawdę o „strasznym dworze" . 
Przeszkadza mu jednak nadjeżdżający z szumem i wrzawą kulig, 
w którym też odnajduje się przebrany Damazy. Pytany surowo 
1Jrzez Miecznika, czemu ośmielil się rzucić kalumnię na jego dom, 
wyk n;ca się jak może, twierdząc, że kierowala nim milość do jednej 
z córek Miecznika - tu jednak groźna postawa Stefana i Zbignie
wa nie pozwalają mu wymienić imienia Hanny ani Jadwigi . W 
końcu, ośmieszony, musi uchodzić, a Miecznik opowiada historię 

swojego pradziada, który mial dziewięć córek tak pięknych , że 
każdy zajeżdżający do Kalinowa młodzieniec z miejsca oświadczal 

się o rękę którejś z nich, a wówczas zazdrosne matki podrastają
cy ch panien z siąsiednich majątków nazwały Kalinów „strasznym 
dworem ". Teraz więc Stefan i Zbigniew przepraszają Miecznika 
za sw e pode jrzenia i proszą, aby chcial uznać ich za zięciów, a 
w zruszony Miecznik blogoslawi obie zakochane pary. 

JÓZEF KAŃSKI 

„Prz~wodnik operowy'', PWM Kraków 1968, wyd . II 



Ze sp ó ł o r k i e s t r y: 

I skrzypce: 

Rom'.ln Wolf (koncertmistrz) 
Alicj1 Bctz 
Henryk YVidera 
Romuald Kazimierczak 
Bolc:,bw Kali~z 
St::i.nisław Parobczy 

II skrzypce: 

Barbara Rutkowska 
Grażyna Karpowicz 
Emil Martyniuk 
Aniela Żelichowska 
Joachim Ludwikowski 
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Jan Bajon 
Leopold Kaźmierski 
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Waldemar Ogonowski 
Jan Seielel 
Janusz Manthey 
Marian W ohle rt 
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Rajmund Gronowski 
Wiktor Troszyński 
.Jan Wiśniewski 

Trąbki: 

Kazimierz Zieliński 
Standaw Zienkowski 
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Ryszard Kujawiński 
Franciszek Michalski 
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Stanisław Plawgo 

Perku.>ja: 
Juliusz Kopa 

Harfa: 

Teresa Wr01'lska 

Inspektor orkiestry: 

ROMAN WOLF 

Balet. 

Kierownik baletu: 
ELŻBIETA TRZCI SKA-M0LLER 

Pedagog baletu: 
REW Z CUŁUKIDZE (ZSRR) 

Oli ci: 

Michele Bonneau 
Halma Bukowska 
Ruta Gorczynska 
Barbara Włodarska-Hani 
Elżbieta Trzcińska-Miiller 
Piotr Hani 
Ireneusz Maciejewski 
Henryk Walentynowicz 

Koryfeje· 

Barbara Kosin. ka 
Jolanta Mazur 
Elżbit!ta Rutow ka 
Maria Żywicka 
'.\łirosław O· owski 

ndrzej Pęczak 

Ze> pól 

Anna Gosciniak 
Ewa Serafin 
Renata Rzepecka-Papalana iJu 
Irena Trautman 
Waldemar Abramow kt 
Grzegorz Kotek 
Kosta Papatana iju 
Waldemar Sta zewski 

Inspektor baletu: 
HENRYK WALENTYNOWICZ 

Korepetytorzy: 

ANNA GOLAS 
.JERZY STERNALSKI 



C h 6 r : 

Kierownik chóru : 
ZYGMUNT RYCHTER 

Asystent kierownika chóru: 
JERZY GOMOL 

Opieka wokalna: 
HALIN A PATERAK 

Danuta Dąbrowska 
Teresa Dudarenko 
Genowefa Falkowska 
Lidia Frydrych 
Wiesława Imiołek 

Aleksandra Kędzierska 
Alicja Kłos 
Grażyna Kołbuc-Diling 

Elżbieta Kotwas 
Małgorzafa Kowalik 
Helena Lesiewicz 
Grażyna Malec k a 
Ma ria Miszta l 
Hana Nijaka 
K rystyna PerkO'\vska 
Aleksandra Pruffer 
Urszula Ratajczak 
Elżbieta Alama-S,temalska 
Lilianna Turbaczewska 
Anna Wochna 
Edeltrauda Zengota 
Krys tyna Żukowska 
Jerzy Bartz 
R yszard Diling 
Zbigniew Geburt 
.Andrzej Giba!ski 
Jerzy Gomol 
Adam Jeleń 
Anatol Łycz 
Stanisław Masłowski 
Romuald Maziuk 
Andrzej Oleszczak 
Zdzisia w Potemkowski 
Zdzisław Przybylski 
Kazimierz Sowa 
Ireneusz Swiersz 
Henryk Wd owiak 

Inspektor chóru żeńskiego: 
GENOWEFA FALKOWSKA 

Inspektor chóru męskiego: 

ADAM JELEŃ 

W y s t ę p u j e rr ó rw n i e ż: 

CHÓR STUDENCKI 

pod dyr. BOHDANA BOGUSZEWSKIEGO 

Ewa Badziura 
Jolanta Boguszewska 
Grażyina Dąbrowska 

Ewa Kucharska 
Matgorzata Mackiewicz 
Jolanta Podzińska 
Julia Wędrychowska 

Bogdan Bojko 
Włodzimierz Ge1bard 
Marek Juraszek 
Dariusz K oronczewski 
Janusz Maksymowicz 
Waldemar Mi1er 
Aindrzej Pilarczyk 
Grzegorz Slawifrski 
Andrzej Starzyński 
Paweł Sterczak 
Mirosław T oepler 

Opieka woka lna solistów : 
LESŁAW FJN ZE 

Praca nad s łowem: 

EW A KOŁOGÓRSKA 

Korepetytorzy: 

MIROSŁAWA BIAŁAS 

IWO DUDARENKO 

IDZI IZYDOREK 
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Naczelny inżynier : 

inż. GUSTAW KONOPKO 

Kierownik techniczny: 
mgr inż. MIECZYSŁAW SCHEIBE 

Dział Elektryczny i Elektro.niczny : 
BOLESŁAW TROJANOWSKI 

Kierownik sekcji technicznej : 
BOGDAN WŁODARSKI 

Główny brygadier sceny: 
TADEUSZ NICZKE 

Kierownictwo pracowni : 

K ra wieckiej damskie j 

K rawieckiej męskiej 

Kapelus zniczej 

F ryz je r sko-perukarskiej 

Szew~kiej 

IRENA WURCH 

WALENTY ZACHAREWICZ 

URSZULA ROMANOWSKA 

MARIA SZYSZKOWSKA 

WŁADYSLA W TROJANOWSKI 

WACŁAW WYSZNAOKI 

KRZYSZTOF WOJDYŁA 

ZYGMUNT RZYMKOWSKI 

DANUTA KOWALSKA 

Plastyc znej 

Stolarskiej 

T apicerskiej 

R ekwizytornia 

W re pert u ar ze: 

Leon Schiller - „KULIG" 

Otto Nicolai - „WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU" 

Engelbert Humperdinck - „JAS I MAŁGOSIA" 

Karol Kurpiński - „HENRYK VI NA LOW ACH" 

Rudolf Friml, Herbert Stothart - „ROSE MARIE" 

Jan Strauss - „BARON CYGAŃSKI" 

Franz Grothe - „ZBÓJECKA OBERŻA" 

W p r z y g o t o w a n ii. u: 

Francis Lopez - „MARCO POLO" 
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