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1819. 5 maja urodził się Sta
nisław Moniuszko w rodzin
nym majątku Ubiel na Lit
wie. Ojciec jego Czesław, 

jeden z sześciu synów majęt
nego ziemianina, był uczest
nikiem kampanii napoleń
skiej 1812 roku, dosłużył się 
stopnia adiutanta sztabu 
marszałka Murata. 
Mały Stanisław pierwsze 
lekcje muzyki otrzymywał od 
swej matki. „Nie należałem 
wcale do d7icci ?wan~ eh rn-

downymi, lecz od najmłod
szych lat czułem nieprzepart~ 
pociąg do muzyki, w którym 
też się bardzo wcześnie obja
wiło moje powołanie" 
-wspominał po latach. 
1827. Rodzina Moniuszków 
przenosi się do Warszawy. 
Stanisław pobiera lekcje gry 
na organach i fortepianie u 
Augusta Freyera, który uczy 
go także teoretycznych pod
staw muzyki. 

1830. Czesław Moniuszko 
wraz z rodziną powraca w ro
dzinne strony i osiada w Miń
sku. Sprawy majątkowe ukła
dają się niepomyślnie, bo
wiem Czesław Moniuszko 
okazuje się niezbyt utalento
wanym zarządcą odziedziczo
nego po ojcu majątku. W 
Mińsku Stanisław uczęszcza 
do gimnazjum i uczy się mu
zyki u Dominika Stefanowi
cza, artysty niezbyt wybitnego. 
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1830. Wybuch powstania 
listopadowego w Warszawie. 
wieści o zrywie wolnościo
wym docierają do Mińska. 
Rząd carski wprowadza w 
Mińsku stan wojenny. 
1837. Stanisław Moniuszko 
udaje się na studia muzyczne 
do Berlina, zostaje uczniem 
C. F. Rungenhagena, dyrek
tora Singakademie, autora 
licznych oper i oratoriów. 
1838. W Berlinie ukazują się 
drukiem pierwsze kompozy
cje Moniuzski - Trzy pieśn i 

do słów Mickiewicza (w nie
mieckim przekładzie Blan
kenseego). Poznański Tygod
nik Literacki wystąpił z tej 
okazji z recenzją pióra Anto
niego Woykowskiego: ,.Z 
prawdziwą przyjemnością 

donosimy o tych pieśniach 
jednego z młodych kompozy
torów, w których miło nam 
poznać utalentowanego kom
pozytora śpiewów, jakich 
prawie dotąd nie posiadamy. 
( ... )Cieszyć się więc potrzeba, 
że p. Moniuszko, jak nam się 
zdaje, temu rodzajowi kom
pozycji wyłącznie się oddaje. 
Niektóre przejścia może by 
Rellstab lub Fink podkreślił , 

lecz pewni jesteśmy, żeby je 
Robert Schumann pochwali!". 
Tymczasem wspomniany 
Fink zamieścił w lipskiej 
.\llgemeine Musikalische 
Zeitung pochlebny sąd: „Pols
kie pieśni Moniuszki , wydane 
z tekstem niemieckim, są to 
pieśni miłosne, które w sło
wie i totiie mają coś narodo
wego". 
1839. W Wilnie (15.11.) 
zostaje stracony Szymon Ko
narski . emisariusz Rządu Na
rodowego. 
1840. Stanisław Moniuszko 
po ukończeniu studiów u 
Rungenhagena z pozytywnym 
świadectwem powraca do 

Wilna. żeni się z Aleksan-
drą Miillerówną, swoją pier
WS71! młodzień~ością. 

1841. Moniuszko przyjmuje 
posadę organisty w kościele 
św. Jana w Wilnie , udziela 
też prywatnych lekcji muzy
ki. Stara się wzbogacić 
skromne życie muzyczne 
Wilna. wykonuje siłami ama
torskimi dzieła Beethovena. 
Mendelssohna, Haydna. Mo
zarta. rychło jednak słabo wy
kształceni wileńscy amatorzy 
zniechęcają się do dalszej pra
cy nad tak poważnym reper
tuarem. 
1842. Moniuszkojestjuż 
autorem kilku operetek. a 
także pieśni , które postana
wia opublikować w formie 1 
Śpiewnika domowego. W 
sierpniu udaje się do Peters
hurga, by szukać pracy, prag
nie także zdobyć zgodę cen
zury na wydanie Śpiewnika. 
W Tygodniku Petersburskim 
ogłasza prospekt swej przy
szłej publikacji, zawierający 
credo artystyczne i obywatel
skie kompozytora: „Wiersze 
starałem się wybierać z naj
lepszych naszych poetów, a 
mianowicie Piosenki sielskie 
tudzież Piosnki wieśniacze 
znad Niemna w nim umieści
łem , będąc tego przekonania, 
że te utwory poetyczne naj
więcej w sobie charakter i 
barwy krajowej okazywały. 
( ... ) Bo jeżeli piękne poezje 
połączone z piękną muzyką 
zdolne są otworzyć sobie 
wstęp do ucha i serca naj
mniej muzycznego, to nawet 
słabsza muzyka, która się 
mniej szczęśliwie uda, przy 
poezji celującej zyszcze dla 
siebie pobłażanie ; a to co jest 
narodowe, krajowe, miejsco
we, co jest echem dziecin
nych naszych przypomniei1, 

nigdy mieszkańcom ziemi. mi 
której się urodzili i wzrośli. 
podobać się nie przestanie. 
Pod wpływem takiego 
natchnienia układane śpiewy 
moje chociaż mieszczące w 
sobie różnego rodzaju muzy
kę, dążność i charakter jednak 
mają krajowy". 
Wychodzi dnikiem I Śpiew
nik domowy, zawierający 
m.in. tak popularne pieśni 
jak Dziad i baba. Świtezianka 
czy Panicz i dziewczyna. Za
mierzone przez kompozytora 
uproszczenie języka muzycz
nego okazuje się jednak nie
wystarczające wobec niskiego 
poziomu kultury muzycznej 
polskich melomanów: 
„ Wszystkie jego kompozycje 
odmaczają się uczuciem, dra
mat ycmością (nade wszystko) 
i zupełną 11iajomością resur
-..cm 1.;1~ 1..a, którym przema
wia do ogółu.( ... ) Prosilibyś
my tylko szanownego kom
pozytora. aby mając wzgląd 
na przyszłą i pożądaną popu
larność swych śpiewów, uczy
nił je o ile możności przystęp
niejszymi dla ogółu u nas 
mało usposobionego i nie
chętnie walczącego z 
najmniejszą trudnością" -
pisał w Tygodniku Petersbur
skim J. I. Kraszewski. 
1842. W Wilnie zostają 
zamknięte z carskiego rozka
zu Akademia Medyczna i Se
minarium Duchowne, ostat
nie pozostałości po dawniej
szym uniwersytecie. 
1843. Moniuszko wystawia w 
Wilnie operetkę Ll">teria ze 
znacznym powodzeniem. 
1846. W Krakowie wybucha 
powstanie, na czele którego 
rychło staje Edward Dem
bowski. Powstanie zostaje 
stłumione przez Austriaków, 
którzy podburzają lud wiejski 
do czynnego wystąpienia 

przeciwko szlachcie.jako tej 
warstwie, która winna jest 
paiiszczyżnianemu ucisko\11 . 
Zaborcy obiecują uwolnicni l· 
od pańszczyzny (czego nie 
zam ierzaj~! zresztą dotrzymać), 

zbuntowany lud natomiast 
obraca swój gniew przeciwko 
szlachcie, walczącej w powsta
niu . Nąjbardziej krwawy prze
bieg ma rebelia chlopska na 
Podhalu, dowodzona przez 
Jakuba Szelę . 

W tym samym roku Mo-
ni uszko udaje się do Warsza
wy, gdzie dochodzi do wysta
wienia jego Loterii. W stolicy 
poznaje młodego literata, 
znanego z radykalnych poglą
dów społecznych - Włodzi 

mierza Wolskiego. Postan :1 
wiają razem napisać open;- . 
osnut<1 na wątkach mocno 
zresztą przerobionego. 
poematu Wolskiego Halszka . 
na druk którego nie zgodzi ła 

się cenzura. 
1847. Powstaje pierwsza. 
dwuaktowa wersja Halki. Jej 
I ibretto. o jednoznacznej wy
mowie społecznej. nie wzbu
dza aprobaty, zwłaszcza po 
krwawej masakrze szlachty 
tarnowskiej, jaka dokonała s ię 

podczas ludowej rebelii. Stara
nia o wystawienie Halki w 
Warszawie nie prowadzą 
ostatecznie do niczego. 
1848. 1 stycznia Moniuszko 
wykonuje w Wilnie, w wersji 

estradowej i siłami amatorski
mi Halkę. W Kurierze Wileń
skim ukazała się recenzja sy
gnowana inicjałami J. D. , 
mało fachowa i precyzyjna, 
mówiąca jednak o przyjęciu 
dzieła, pomawianego o zbytni 
radykalizm. ,.Libretto. umie
jętnie napisane przez p. Wło

dzimierza Wolskiego. opisuje 
uwiedzenie przez możnego 
pana biednej góralki , która 
szczerze kochając swego uwo
dziciela, przybywa trafem na 

ślub jego z bogatą dziedziczk<1 

1 w przystępie obłąkania. ni ~ 

mogąc przeżyć swej niesła 11 ~ 

1 odrzucenia, kończy życic 11 
nurtach Wisły, błogosławi<!< 

zabójcy. Ten smutny epizod 
L:ycia nieszczęśliwej Halki . 
przedstawiony w całej szcze
rocie wyrażeń poetycznego 
ludu.jakie melancholijne i 
pełne rzewności tony wywo
łał z piersi Mistrza, wtajemni
czającego się w rodowe ziemi 
naszej motywy". W tym sa
mym roku Moniuszko pracu
je nad kantatą mitologiczną 
Milda. opartą na urywkach z 
Witoloraudy J. I. Kraszew
skiego. Wątek. zaczerpnięty z 
mitologii litewskiej. traktują
cy ó Mildzic. córce boga Per
kuna. zyskuje powszechn<J 
aprobatę w Wilnie. 

1849. Moniuszko wyjezdLa 
· do Petersburga, gdzie zawiera 
znajomość z Glinką i Dargo
myżskim, którzy okazują 
wielki szacunek i zrozumie
nie jego muzyce. Wykonana 
na koncercie jego nowa uwer
tura Bajka zdobywa uznanie. 
1850. Wychodzi drukiem Ili 
Śpiewnik domowy, a w nim 
dwie pieśni, cieszące się po 
dziś dzień niesłabnącą po
pularnością: Ballada Czaty i 
Prząśniczka. W Warszawie 
ukazuje się Doręcznik mu
zyczny Józefa Sikorskiego, 
wybitnego krytyka, pozosta
jącego z Moniuszką od kilku 
lat w zażyłości. Skądinąd nie 
szczędził on nieraz krytycz
nych słów przyjacielowi, w 
Doręczniku docenia jednak 
jego dokonania, zwłaszcza w 
dziedzinie pieśni: „Moniusz
ko w swych śpiewnikach 
piękne nam i jedyne podobno 
u nas przykłady ballad daje. 
Jego Świtezianka równa się 
wartością najznakomitszym 
utworom Loewego, który ten 
rodzaj wynalazł i w nim 
celuje". 

• 

1854. Dwuaktowa wersja 
Halki wystawiona zostaje (w 
wersji scenicznej) w Wilnie. 
1855. Ukazuje się IV Śpiew
nik domowy, zawierający ar
cydzieło liryki wokalnej Mo
niuszki -Znasz-li ten kraj, a 
także pieśni Groźna dziew
czyna i Piosnka Zosi. 
1856. „Dla tych, co znają 
język polski , pieśni p. Mo
niuszki są skarbem. Nie za
waham się postawić je w je
dnym rzędzie z najlepszymi, 
jakie są w muzyce w tym 
lirycznym, pieśniarskim 
gatunku, którego głównymi 
przedstawicielami są w 
Niemczech F. Schubert i R. 
Schumann, a w naszej ojczyź
nie - M. Glinka i A. Dargo
myżski. Wdzięk i szlachet
ność intonacji, prześliczne i 
umiejętne opracowanie, zde

cydowana swoboda i umiar -
oto szczególnie wyraziste wa
lory pieśni p. Moniuszki" -
pisal o czterech zeszytach 
Śpiewnika domowego Alek
sander Sierow, znany krytyk 
rosyjski. W tym roku Mo
niuszko ponowrtie wyjeżdża 
do Petersburga; jego koncert 
kompozytorski cieszy się tam 
wielkim powodzeniem. 
1857. 20 maja Ruch mu
zyczny (wydawany przez Si
korskiego) donosi o mającej 
się odbyć wkrótce w Teatrze 
Wielkiem w Warszawie pre
mierze Halki . Moniuszko ko
munikuje Janowi Quattrinie
mu, dyrektorowi Opery 
warszawskiej i zarazem dyry
gentowi, o konieczności do
konania pewnych zmian w 
dawnej partyturze dzieła. 
Pracuje nad poszerzoną wer
sją Hal ki, która teraz rozrasta 
się do czterech aktów: dodaje 
Tańce góralskie i Mazura, 
duet Jontka i Janusza, arię 
Halki Gdyby rannym słon
kiem, potem jeszcze arię Jon

tka Szumią jodły. 



1858. I stycznia w Teatrze 
Wielkim w Warszawie odby
wa się premiera Halki, sukces 
dzieła przechodzi wszelkie 
oczekiwania. „Nie myślimy 
dziś dawać rozbioru Halki, 
nie podobna rozpatrzyć się za 
jednym wysłuchaniem wrze
czy zawierającej wielkie skar
by piękności, wykończonych 
i wycieniowanych z prawdą, 
sztuką a przede wszystkim z 
talentem wielkim. W Halce 
dramat muzyczny przepro
wadzony nam się zdaje z 
wielką siłą i porywającą nas 
jednością. Mniej znaleziono 
w operze melodii łatwych, jak 
się niejeden spodziewał 
zwłaszcza po Moniuszce, ale 
za to spotkaliśmy w muzyce 
więcej jeszcze dramatyczno
ści, jak marzyliśmy, więcej 
świetności w kolorycie, jak 
wnioskowali najśmielsi z for
tepianowego szkicu" - pisał 

nazajutrz po premierze Józef 
Kenig w Gazecie Warszaw
skiej. Józef Sikorski w swej 
recenzji (Ruch muzyczny z 
6.I.) uznaje Moniuszkę za 
artystę narodowego, tworzą
cego „z prawdą taką,jakją 
pojmuje, on człowiek narodu 
swego, który rozumie, bo z 
nim się radował i bolał od 
dzieciństwa, więc 

narodowym być może". 
Nowa firma wydawnicza 
Geberhber i Co., mająca 
siedzibę przy Krakowskim 

L_ -

Przedmieściu, rozpoczyna 
swą działalność wydaniem 
partytury Halki. Moniuszko 
udaje się w podróż za granicę 
- przez Berlin, Drezno, 
Lipsk, Weimar (gdzie poznaje 
Liszta), Frankfurt, Moguncję, 
Kolonię, do Paryża. Nawet 
tutaj nie zaniedbuje pracy 
nad nową operą- Flisem. 
15 sierpnia Moniuszko zosta
je mianowany dyrektorem 
opery Teatrów 
Warszawskich. 
24 września odbywa się pre
miera Flisa. „Cokolwiek 
bądź. wyznajemy, że z lubo
śc ią patrzyliśmy na ten obra
zek; bądź to śliczna muzyka 
Moniuszki, bądź Wisła, lud 
nadwiślański, kostiumy pełne 
prawdy, bądź gra pełna życia 

wszystkich artystów, chórów 
nawet, martwych w wielu 
operach, nie wyjmując" -
ocenił Sikorski (Ruch muzy
czny nr. 39) nowe dzieło. 
Tymczasem w Neue Zeit
schrift fiir Musik (12.XJ.) 
ukazała się wyczerpująca kry
tyka Hansa von Biilow, zna
komitego pianisty i dyrygen
ta, gorącego propagatora 
sztuki Wagnera, o Halce: „W 
p. Moniuszce w najwyższym 
stopniu utalentowanym kom
pozytorze, wypowiada się 
energicznie ( ... ) koncentracja 
polskiego ducha narodowego 
w indywidualnej sile. ( ... )Pod 
pewnym względem należy 

Moniuszkę postawić obok 
znanego, starszego węgier
skiego kompozytora opero
wego, Franciszka Erkela. 
Obaj wyróżniają się bardzo 
poważnym wykształceniem 

ogólno-muzycznym, na któ
rym opierając się, każdy z 
nich zgłębił instynktownie 
ducha swego narodu i ze 
świeżego źródła dziewiczych 
melodii ludowych czerpiąc. 
starał się mu przygotować ro

·dzaj poetycznego 
odrodzenia." 

1860. 7 lutego odbyła się w 
Teatrze Wielkim premiera 
Hrabiny z librettem Wł. Wol
skiego. „Chociaż opera lekka, 
z muzyką niezmiernej przy

stępności( ... ) takie tam jed
nak są piękności, że trzeba się 
w nich rozejrzeć dobrze, poli
czyć je, zasmakować. Nie po
dobna, byśmy dziś dawali 
krytyczne przeglądy nowej 
pracy Moniuszki. ( ... ) Wró
cim do tego wszystkiego raz 
jeszcze, dziś wspomnimy tyl
ko o przygrywce poprzedza
jącej akt Ili: jest to odrębne 
orkiestrowe arcydzieło, 
sielanka kilkudziesięciotakto
wa, sielanka nasza, w której 
polonezowe tempo przebija 
w cudnym śpiewie wiolon
czel~wym, zdając się nam 
mówić o owych myślach i 
zabawach w one lata ... wśród 
cichej wsi litewskiej" - pisał 

Józef Kenig w Kurierze War
szawskim. Józef Sikorski 
natomiast, wysoko oceniając 
muzykę, miał zastrzeżenia do 
libretta, które niepotrzebnie 
przypominało o „roli smutnej 
i poniżającej, jaką część 
ówczesnego społeczeństwa 
odgrywała". 

W październiku odbyło się w 
Warszawie spotkanie trzech 

zaborców w osobach cara 
Aleksandra li, cesarza 
austriackiego Franciszka 
Józefa i księcia regenta Prus 
Wilhelma (późniejszy cesarz 
niemiecki). Przeciwnicy obcej 
tyranii wymazali lożę w 
Teatrze Wielkim biotem i 
rozrzucali baloniki ze śmier
dzącym gazem. teatr na 
pewien czas zamknięto, ze
spół po przesłuchaniach 
zdziesiątkowano. W rocznicę 
wybuchu powstania listopa
dowego (29.Xl.) odśpiewano 
przed kościołem karmelitów 
na Lesznie po raz pierwszy 
Boże coś Polskę. 

186 1. 1 stycznia ma miejsce 

premiera Verbum nobile do 
libretta Jana Chęcit1skiego. 

Dawno na naszej scenie nic 

~odobnie udatnego, jak ta 
opera, nie widziano. ( ... )Jest 

to więc poniekąd obrazek ro
dzajowy udramatyzowany 
wybornie. Myśl główna-sło

wo szlacheckie to święta 
rzecz , pięknie przedstawio
na.„ muzyka pelna prawdy, a 
nierzadko natchniona" - oce
niał w Ruchu Muzycznym 

Józef Sikorski. 
27 lutego na Krakowskim 
Przedmieściu żandarmi roz
pędzili patriotyczną manifes
tację, padli pierwsi zabici. 
Delegacja Miejska wysyła 
adres do cara, głoszący; iż 
kraj „pozbawiony jest tych 
koniecznych warunków bytu, 

bez których żadna spolecz
ność dojść nie może do poz
nania celów, dla których ją 
Opatrzność do życia powoła
ła". Kolejna manifestacja na 
placu Zamkowym (8.JV.) zo

staje rozpędzona w sposób 
daleko bardziej brutalny -
pada ponad 100 zabitych. 
Ogloszona zostaje żałoba na
rodowa, organizowane są 
uroczyste pogrzeby ofiar. 
Moniuszko uczestniczy jako 
dyrygent w jednym z żałob

nych nabożeństw, którymi 
mieszkańcy stolicy czci li 
pamięć pomordowanych . 
W okresie od 27 .IV. do 
31.XJI. ma miejsce bojkot 
przedstawień w Teatrze Wiel

kim jako rodzaj protestu 
przeciwko krwawemu 
stłumieniu manifestacji na 

placu Zamkowym. 

1862. 18 czerwca Pamiętnik 
Muzyczny i Teatralny do-

niósł o powstaniu nowego 
libretta pióra Jana Chęciń
skiego. Libretto nosiło tytuł 
Straszny dwór i mialo być 
opracowane przez Monius1-

kę. 

Pod koniec roku organizacja 
narodowa w Królestwie Pol

skim liczyła około 20 tysięcy 
ludzi. W październiku została 

zapowiedziana branka do 
wojska, przewidziana na sty

czeń 1863 r. 
1863. W nocy z 14 na 15 sty
cznia wladze carskie przepro
wadziły pobór w Warszawie. 
W kilka dni później zapowia
dano to samo na prowincji. 
Uprzedzając ten fakt, Komi
tet Centralny ogłosił termin 
rozpoczęcia powstania na 22 
stycznia. Tymczasowy Rząd 
Narodowy ogłasza manifest 
do narodu, dekretując też 

uwłaszczenie chłopów. 

Powstanie, które rychło za
mieniło się w walki partyzan-. 
ck.ie w różnych rejonach kra-

ju, przetrwało do zimy 1864 
r.,jego ostatni przywódca, 
Romuald Traugutt, zostal 
aresztowany I I.IV. i stracony 
w cztery miesiące później na 

,tokach Cytadeli. 

1865. 28 września ma miej
sce premiera Strasznego dwo
ru, owacyjnie przyjęta przez 
publiczność. Jednak po 
trzech spektaklach opera zo
staje zdjęta z afisza: „Obecnie 
Straszny dwór zawieszony 
przez matkę naszą , cenzurę. 

Nikt zgadnąć nie może, z ja
kiego powodu" - pisał z iro
nią kompozytor. Jednakże 
cel , jaki sobie postanowil
łagodzenie ran , zadanych 
upadkiem powstania, został 
osiągnięty. „Najpierwsze wra
żenie, jakiego doznaliśmy od 
razu, było uczucie szczegól
nego zadowolenia, jakiejś 

błogości; jakieś wewnętrzne 

ciepło, jeśli wolno się tak 
wyrazić, opanowało nas, gdy-

• • 



śmy słuchali tej muzyki tak 
swojskiej, tak naszej, że mi
mowolnie poczuwaliśmy sio; 
do pewnej solidarności z 
kompozytorem, który - zda
wało się - jakby nam, słucha
czom, wyjał z piersi jakąś 
cząstkę naszej duszy i tę 
ozdobił i upiększył, ułożył w 
cudną całość, i to wszystko 
nam do podziwu przedsta
wił" - pisała Gazeta Muzycz
na i teatralna. Jeszcze w tym 
roku w listopadzie otrzymali 
dymisję najwybitniejsi soliści 
Teatru Wielkiego - Julian 
Dobrski i Wilhelm Troschel, 
ukarani za udział w nabożeń
stwach żałobnych po podleg
łych powstańcach. Zadenun
cjował ich impresario 
M~relli. 
1868. 16 lutego wykonane 
zostały Sonety krymskie do 
wierszy Mickiewicza, przyję
te z entuzjazmem. 
W tym samym miesiącu roz
poczęły się w Pradze próby 
Halki, prowadzone przez 
Bedficha Smetanę, gorącego 
wielbiciela twórczości 
polskiego kompozytora. 
Muzyka Moniuszki odnosi 
wielki sukces, on sam uznany 
zostaje za jednego z koryfeu
szy muzyki słowiańskiej, wiel
kiego twórcę narodowego. 
1869. W Moskwie zostaje 
wystawiona Halka. 
11 grudnia w Teatrze Wiel
kim odbywa się premiera 
Parii, nowej opery Moniuszki 
do libretta Jana Chęcińskie
go. Libretto osnute jest na 
wątkach dramatu 
Delavigne'a, Moniuszko znał 
ten dramat od młodości i 
zawsze marzył o napisaniu 
opery, opartej na nim. Opera 
nie odnosi podobnego sukce
-;u , jak poprzednio Halka czy 
Straszny dwór. Nie podoba 
się libretto, obce wrażliwości 
polskiej, traktujące o spra-

wach odległych, niezdolnych 
poruszyć przeciętnego widza, 
muzyka wydawała się zbyt 
trudna, za mało melodyjna. 
„Muzyka Parii należy do rzę
du tych utworów, które trze
ba słuchając studiować. Par
tycję tę najwybitniej cechuje 
inteligencja jej autora i stąd 
zachwycić się owym utwo
rem trudno, podziwiać go 
jednak można" - pisał recen
zent Kuriera Warszawskiego. 
J 870. Halka zostaje wysta
wiona w Petersburgu (16 
lutego), przyjęcie dzieła za
równo od strony krytyki jak 
publiczności jest bardzo gorą
ce. Moniuszkę wywoływano 
aż 18 razy przed kurtynę, 

bisowano Mazura, Tańce 
góralskie i arię Szumią jodly. 
1871. Powstaje Warszawskie 
Towarzystwo Muzyczne. 
Koncert kompozytorski Mo
niuszki - ostatni, jak się 
miało okazać - nie przynosi 
spodziewanych dochodów. 
Publiczności było tak mało, 

że artysta musiał dopłacić kil
kadziesiąt rubli z własnej kie
szeni. W końcu tego roku 
lichwiarz, u którego Mo
niuszko zalegaf z wypłace
niem 125 rubli, zajął jego 
pensję w Instytucie Muzycz
nym Kątskiego, gdzie artysta 
prowadził szereg przedmio
tów teoretycznych. 
1872. W lutym zostaje wy
stawiona operetka Beata do 
libretta J. Chęcińskiego. Pu
bliczność była zawiedziona, 
recenzje - bez wyjątku - ostre 
w tonie. Recenzent Kłosów 
Wiślicki wytyka wręcz kom

pozytorowi, że zamiast roz
ważnie używać swego talentu 
„rozprasza na tysiączne spo
soby, pisząc codziennie nowe 
pieśni, msze, hymny, muzyki 
do baletów etc. Szkoda tych 
pomysłów, tak szczodrze sza
fowanych, giną one bowiem 

llBLKI TBATR 
STRASZNY 

niepostrzeżenie, wyczerpuj~IL 

kompozytora, który właśni..: 
w chwili tworzenia nowej 
opery pozostaje wobec pustek 
imaginacji". Moniuszkę te 
krytyki dotknęły bardzo moc
no, pogorszyło się też wyraź
nie jego zdrowie. Rozwijająca 
się choroba serca postępowa
ła szybko wobec nadmiernej 
ilości obowiązków, jakich 
kompozytor się podjął. 
4 czerwca rano „wyszedł do 
kościoła i następnie, załat

wiwszy niektóre w mieście 
interesa, o godzinie IO wrócił 
do domu. Właśnie wchodził 
na schody, kiedy go chwycił 
atak sercowy. Wprowadzono 
go do mieszkania, wezwano 
lekarza, lecz na próżno. O go
dzinie 6 po południu już nie 
żył, zostawiwszy rodzinę bez 
żadnych środków" - wspomi-

na! w swej książce o Mo
n i uszce Walicki. 
7 czerwca odbył się uroczysty 
pogrzeb, mszę w kościele św. 
Krzyża celebrował biskup 
Baranowski, artyści Teatru 
Wielkiego wykonali Requiem 
Moniuszki ; kompozytora 
odprowadzała na Powązki 80 
tysięczna rzesza wielbicieli 
jego talentu. Wszyscy zdali 
sobie sprawę, kim był dla na
rodu polskiego ten skromny, 
cichy człowiek . Kleczyński w 
Bluszczu napisał : „Pogrzeb 
Moniuszki był najwymow
niejszym świadectwem, jaka 
spójnia duchowa, mimo na
szej wiedzy nawet, łączyła nas 
wszystkich z nim . Poczuliś
my się nagle osieroceni". 

Ewa Obniska 



Wiktor A. Bregy 

„STRASZNY DWÓR" 
LEGENDA ~~ 
IRZECZ\1WISTO~~ 

ragiczny, ponad stuletni okres utraty nie
podległości Państwa , zaowocował w sztuce 
polskiej twórczością niezwykłą - jakby na 
przekór ponurej rzeczywistości . zdawać by 
się mogło, iż zaistniała szczególna konden 
sacja uczucia i myśli. Kolejne pokolenia 
twórców rodziły się i dojrzewały w atmo
sferze narastania węwnętrznego ciśnienia 
walki politycznej. Rodziły się dzieła o nie
wiarygodnej żarliwości patriotycznej , dzie
ła wspaniałe nie tylko dzięki pięknu arty
stycznemu, ale porywające i głębokie po
przez wizjonerską analizę narodowego 
losu. 
Juliusz Gomulicki pisząc o młodości 
Cypriana Kamila Norwida zauważa zna
mienny fakt, iż w pewnym momencie ob

serwując współczesność , poeta zaczął postrzegać ją w dwóch jakby oddziel
nych wymiarach: jedną - „kalendarzową", w której ludzie żyli z dnia na 
dzień, spokojnie zrywając kartki z kalendarza i nie patrząc ani w tył, ani 
daleko przed siebie, i drugą - „obywatelską" w której żyło się historycznie, 
z szeroko otwartymi oczami , pamiętając o dniu wczorajszym i pilnie przy
gotowując jutro, a na współczesność patrząc , jako na „siłę, potrzebę i obo
wiązek razem".1) Owo zmaganie się twórców z bolesną rzeczywistością 
trwające tak wiele lat, doprowadzić musiało do powstania zjawiska 0kreśla
nego przez niektórych jako „narodowy stygmat" kultury polskiej. Ludzie z 
zewnątrz, jeśli nawet bardzo starali się zrozumieć ten szczególny stan duszy 
Polaków, nie potrafili nigdy odczuć go do końca natrafiając na bariery 
emocjonalne, niezrozumiałą dla siebie skalę wartości i klasyfikacji czynów 
ludzkich wpisanych w dzieje narodu. Tu ma swój początek zarówno wiele 
wspaniałych, indywidualnych rysów polskiej kultury XIX stulecia, jak 



rów!lież niestety jej hermetyczność, bowiem wielu twórców traktowało 
swoJą pr_a~ę przed~ wszystkim ja~o posłannictwo wobec narodu, inni przy
n~JmnteJ Jak? patnotyczn~ obo_w_1ązek. Estetyczne funkcje sztuki schodziły 
więc na drugi plan, s~ano~1ąc nteJednokrotnie swoistą osłonę, kamuflaż dla 
pr~emyca,ny~h tres~1. patr_1otyc~ny~h. Jeszcze dzisiaj nie potrafimy inaczej 
POJmowac teJ sztuki 1 doc1.ekame p.1.ękna ~zy~tej formy poetyckiej Dziadów, 
Kordiana czy N1e-Bos.k1e,; Komedu wy~aJ~ się zabiegiem retorycznym, a w 
po~sze~hnym odczuciu społecz!"lym Zjawisko to praktycznie nie funkcjo
~u_Je: Piękno a~tystyc_zi:ie stało się przede wszystkim najwspanialszym no
smk_1em dla naJb~rdzieJ poządanych treści , które tym silniej były odbiera
ne, im f?rma dzieła _ doskonalsza. Wy~w~rzył się specyficzny mechanizm 
per~epCJI, warunkując~ pełnię p~zezyc1a artystycznego koniecznością 
odbioru pozaestetyczne~ ~a~artosc1 dz1_eła. I to. j_es.t z pewnością główną 
przyczyną herm~~ycznosc1 wielu arcydzieł polskiej literatury XIX stulecia, 
szcze,g<?lnte P?e~J,1 doby rom~?t~zmu - dystans historyczny niczego tu nie 
upro~c.tł. Mus1eltsmy pogodzie się z faktem, że ten niesłychanie ważki nurt 
w dziejach .kultury na;o~owej ~awiera idiomy emocjonalne, a także symbo
le postaw_ 1 za~howan , mdyw1dualnych i zbiorowych nieprzetłumaczalne 
na zaden mny Język świata. 
Twórczo~ć muzy~zna t~~tych. Ia_t nie pozostawała w tyle za narodowym 
nurte~ !1t.er~tury I _POeZJI, choc me dorownywała jej siłą i rozmachem. Sa
motn_1e ,iasm~ł gen1,u_s~ Frydery.ka Ch?~in~ działającego na emigracji , po
dobnie Jak w1ększosc _ow~zesneJ pols~1eJ eltty intelektualnej. To oddalenie 
pozwal.ało na wypo,w1ed~ swobodną 1 pełnym głosem, jednakże z biegiem 
lat z~c1erało bezposredm; konta~ty ? kraje~ , u_niemożliwiało reakcję na 
cod_z1en!1e pr~blemy wsp<?łro_dakow. ~ro~ow1ska mtelektualne działające w 
kr~J1:1 miały więc do spe_łnienta zadante me mniejsze, a bez porównania tru
dnteJsze. Mogły natomiast reagować na każdą zmianę nastroju społeczeń
stwa. 
Muzyka_ - szczególnie ~połączeniu z prostym i komunikatywnym tekstem 
P?etyck1m - ~ka~ała się w pewnych sytuacjach środkiem działania niemal 
nte do zastąp1e~1a, po~r~fiła roz~udz~ć ~yjątkowo silnie nastroje patrio
t~czn_e , bez kontec~nosc_1 P<?sług1wama się metaforycznymi niedomówie
niami czy ~kryty~1 aluzJam1. Od~uchy ni~zadowolenia w obozie zaborczej 
władzy ko?~zą~e się nader ~zę~to mgerenCJą cenzury świadczyły dobitnie o 
s~uteczno~c1 teJ z pozoru n1ewmnej broni. Twórczość Stanisława Moniusz
ki ~yła naJleps~ym przykładem takiego właśnie oddziaływania muzyki - na 
najszersze kręgi społeczeństwa. 

Cichy domku modrzewiowy, 
otoczony cieniem drzew, 
J~~ cię uczcić? brak wymowy, 
B1Je serce, płonie krew! 
Cichy domku, wiekiem zgięty 
Otulony w żywy płot , 
W!ta~ skarbie wspomnień święty, 
W1taJ strzecho starych cnót. ( ... )2) 

Sam ~?niuszk? pojmował s_~ój_ związek z narodową sprawą w kategoriach 
ba~dz1eJ . emocjonalnych ntz mtele_ktualnych , odczuwał go jako bez
posredmą potrzebę serca, potrzebę nieomal fizyczną. Działał więc w kraju, 

ponieważ nie potrafił tworzyć w oderwaniu od rzeczywistości którą żył i 
która pobudzała jego wyobraźnię artystyczną. - „Jeśli kocham pracę, to ją 
kocham jako uczciwy środek przyczynku dla kraju ... " - pisał Moniuszko w 
1860 roku w liście do A. Walickiego, a w kilka lat później dorzucił przy 
innej okazji myśl: ,ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich zie
miach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo 
woli przelewam natchnienie do wszystkich swych dzieł". 3 ) 
Bez ·wątpienia na taką właśnie postawę kompozytora wpłynęła nie tylko 
sytuacja polityczna w jakiej przyszło mu działać, ale także jego określone 
cechy charakterologiczne. Należał bowiem „do rzędu cichych a skromnych 
twórców. Milczał, ustępował ludziom z drogi, chodził na palcach, nie szu-

. kał pó~lasku, brzydził się reklamą , siebie sądził surowo, ludzi pobłażliwie i 
przychyln'ie".4) Może właśnie dlategq brakowało mu trochę impetu twór
czego, rozmachu i ekspansywności - nazywanej dzisiaj siłą przebicia - któ
ra z pewnością pozwoliłaby wyprowadzić muzykę Moniuszki na szersze 
forum· talentu wsz.ak mu. nie brakowało. Przyc.zyna nie mniej ważna - owo 
całko~ite niemal oddanie sił twórczych sprawie narodowej spowodowało, 
że sżtuka jego podzieliła los wielkiej poezji polskiej XIX stulecia - stała się 
za mało uniwersalna, zbyt hermetyczna aby swobodnie przekroczyć grani
ce kraju. 
Często porównuje się muzykę Moniuszki i Bediicha Smetany. Podobień
stwa sytuacji politycznej, istniejące przy tym różnice stanu świadomości 
narodowej Czechów i Polaków ukształtowały w określony sposób twór
czość obydwu kompozytorów. A jednak można by zastanawiać się czy bar
dziej przysłużyła się czeskiej sprawie narodowej Sprzedana narzeczona, 
czy polskiej Straszny dwór - ale to już zupełnie inny problem. 
Okoliczności powstania Strasznego dworu łączą się bezpośrednio z tragicz
nymi wydarzeniami politycznymi w Polsce, nie trudno więc określić naro
dową genezę utworu i jego szczególne znaczenie. Opera rodziła się. długo. 
Moniuszko pracował nad nią z przerwami około czterech lat. Pierwsze 
wzmianki ·na temat lib'retta Jana Chęcińskiego odnajdujemy na łamach 
Kuriera Wileńskiego z 27 stycznia 1861 roku. Wedle pierwotnych zamie
rzeń miała to być opera komiczna o wyraźnie polskim charakterze, a jej 
pomysł fabularny zaczerpnięty został - podobnie jak w przypadku Halki -
z tomiku Starych gawęd i obrazów Kazimierza Władysława Wójckiego. W 
jednej z tych gawęd zatytułowanej właśnie Straszny dwór, odnajdziemy z 
łatwością niektóre elementy akcji przyszłej opery a także prototypy głów
nych postaci. Na tej kanwie Chęciński opracował całkowicie oryginalne 
libretto rozbudowując przede wszystkim ledwie zaznaczony u Wójcickiego 
wątek ślubów kawalerskich dwóch młodych rycerzy, czyniąc tym wyratną 
aluzję do słynnej komedii Aleksandra Fredry Śluby panieńskie; wymyślił 
także zabawną intrygę wokół postaci pana Damazego, dwóch córek Miecz
nika i „tajemniczej" przeszłości dworu w Kalinowie. 
Libretto zostało ukończone na przełomie roku 1861/62 , co pozwoliło Mo
niuszce rozpocząć pracę nad muzyką zapewne jeszcze w czasie jego podró
ży do Paryża, a następnie kontynuować ją po powrocie do kraju w lutym 
1862. 
Niestety sytuacja polityczna w Polsce zaczynała się gwałtownie kompliko
wać. Z inicjatywy osławionego Aleksandra Wielopolskiego - naczelnika 
rządu cywilnego, władze carskie ogłosiły 6 października 1862 przymu~owy 
pobór do wojska, a posunięcie to skierowane było bezpośrednfo przeciwko 



polskiej opozycji. W rezultacie gorączkowe i z konieczności dosyć chao
tyczne działania konspiracyjnych ugrupowań doprowadziły do przedwcze
snego wybuchu powstania. W ogólnym zamęcie całkowitej dezorganizacji 
uległo także życie kulturalne. W Wilnie zostaje aresztowany i skazany na 
śmierć serdeczny przyjaciel Stanisława Moniuszki, a jednocześnie aktywny 
działacz konspiracyjny - śpiewak Achilles Bonoldi,5) z rozkazu władz zam
knięto teatr operowy. W Warszawie środowiska artystyczne brały aktywny 
udział w manifestacjach politycznych narażając się tym samym na szykany 
i represje. Po ostatecznym rozgromieniu powstania zapanowała żałoba i 
przygnębienie. 

Moniuszko, jak wszyscy patrioci, przeżył bardzo boleśnie wydarzenia 1863 
roku. Klęska wolnościowego zrywu odebrała mu chęci i siły twórcze -
szczęśliwie na krótko. Już w liście pisanym 27 listopada tegoż roku do 
przyjaciela - Edwarda Ilcewicza możemy przeczytać znamienne słowa: 
„ ... dziś wszystko jakoś idzie dziwnym porządkiem. Ciągłe zdrowie tylko 
cieszy i praca, do której jako jedynej prawdziwej bieżących klęsk pocieszy
cielki, wróciłem z zapałem po długim wypoczynku i wczoraj (jednym 
tchem od początku) trzy akta Strasznego dworu ukończyłem". 
Tak więc Moniuszko powraca do pracy nad rozpoczętym dziełem w zupeł
nie odmiennej kondycji psychicznej niż wtedy gdy ją rozpoczynał i w zmie
nionych realiach otaczającej go rzeczywistości kraju. Bez wątpienia 
również pierwotne idee Strasznego dworu ulec musiały pewnej modyfika
cji. Komediowa intryga opery, owe śluby kawalerskie i wynikające z nich 
perypetie, śmieszne umizgi Damazego do Hanny i Jadwigi, jego naiwny 
pomysł „wykurzenia" rywali z Kalinowa - wszystkie te skądinnąd urocze 
akcesoria dramaturgiczne odeszły teraz zdecydowanie na drugi plan, aby 
pełnić jedynie funkcję bardzo zręcznego i znakomicie pomyślanego szkie
letu konstrukcyjnego. Libretto Chęcińskiego ma wszelako jeszcze drugą 
warstwę znaczeniową o wiele głębszą i cenniejszą, którą muzyka Moniusz
ki wspiera nadzwyczaj udatnie. Jak słusznie podkreśla Witold Rudziński -
„najistotniejszą wartością Strasznego dworu, ( ... ) podobnie jak i Pana 
Tadeusza, jest nie fabuła , lecz poetyckie epizody malujące stary obyczaj, 
obrazy liryczne płynące z umiłowania polskości , słowem to wszystko, co 
jest jakby dodatkiem do fabuły, a stanowi główny środek oddziaływania". 
Cechy wspólne opery Moniuszki i Pana Tadeusza są zatem bezsporne, 
zarazem jednak dostrzec można podstawową różnicę dzielącą te dzieła, a 
wynikającą zapewne po części ze specyfiki reprezentowanych przez nie 
gatunków artystycznych, choć nie tylko. Pan Tadeusz jest więc poematem 
historyczno-obyczajowym o fascynującym bogactwie wątków treściowych i 
wspaniałej galerii żywych, pełnokrwistych typów ludzkich. Obraz epoki 
wyłaniający się z kart Mickiewiczowskiego arcydzieła zdumiewa fotografi
czną niemal precyzją. 
Straszny dwór to również obraz Polski - piękny i szlachetny, ale jednocześ
nie trochę nierealny i nierzeczywisty, wyidealizowany wizerunek Polski 
szlacheckiej wywołujący wzruszenie i dumę na myśl o niegdysiejszej wspa
niałej przeszłości narodu. Takie było bez wątpienia programowe założenie 
dzieła, które w konkretnej sytuacji politycznej miało wypełnić swoją pa
triotyczną misję. Opera została pomyślana tak, aby pokazać najbardziej 
wartościowe i zakorzenione w dziejach narodu wzorce charakterów ludz
kich, postawy i działania zgodne z podstawowym obowiązkiem wobec 

Ojczyzny. Poszczególne 7no~y oby"":'atels~ie - w~erność , odwagę , sprawied-
liwość umiłowanie rodziny 1 przyw1ązame do wiary. . 
Mamy' dziś szczególne powody, aby dostrzegać pa~riotyczną sy!11b?hkę 
Strasznego dworu w kontrastowy.eh b~rwa.~h P?tęg~Ją~y7h ostrosc w1?ze
nia. Uroczyste obchody 300 lecia V1ctorn ~1e~ens.k1eJ, tego ostatme~~ 
rozbłysku wspaniałości i potęgi RzeczypospohteJ , sI?e~owa~y .n~sze mysh 
w głąb historii, kazały zatrzymać się nad ~poką, ~ ktoreJ wa~yc się ~oczęły 
tragiczne losy kraju. Te burzliwe lata w mczym. me I?rzypom11:iały w.1ze.run
ku Polski przepełnionego apollińskim spokojem 1 harmomą, ktoreł l<;>s 
zależy od ludzi mądrych, prawych i uczciwych: Idealny o1;>r~z, choc me 
rzeczywisty, nie tylko krzepi serca, ale i pr~wok~Je do rozwaza~: . 
Niejaki John Barclay, Szkot z p~ch?dzema osiadły we FrancJ1_, .w ~wo~~ 
słynnym dziełku z 1648 roku op1suJącyi;n naro9y Euro~y, ~resh r<;>wmez 
ostry i nieprzychylny wizerunek Polski 1 Polak<;>""'. - kra~u mezgłęb10nych 
puszczy i prymitywnego obyczajl! .. Jedno prz~~1ez zc:Ia~1e zawarte w. tym 
złośliwym i nieobiektywnym op1s1e wz~udz1c musi 1sto~n~ refleksję: -
„szlachta (polska) uposaży~a się sa~~ w ~1eszcz~sne przyw1leJe, na. podsta
wie których może bezkarnie szkod~17 ?obie wz~J.~mn.1e, ~wła~zcza ~e panu
jący nie ma tyle władzy, aby ukarac JeJ występ~! . Az ?z1~ bierze,. ze słowa 
te wyjść mogły spod pióra człowieka, który mgdy, w zy.c1.~, Pol~~1 na oczy 
nie oglądał! W roku 1688 świadectwo „prawdomownosc1 ~łosl.1w~go cu
dzoziemca dał niestety nie kto inny jak sam król Jan III Sob1esk1, kiedy to 



. ulegając ostatecznie przeciwnikom politycznym w kraju wygłosił tragiczne 
przemówienie na radzie senatu: 

„Zdu1:11iewa. się i słusznie cały świat nad nami i nad rządami naszemi, 
zdumiewa się Rzym z głową chrześcijaństwa, zdumiewają się sprzymie-

. rzeńcy, zdumiewa się sama natura, która najmilszemu i najlichszemu 
zwierzęciu dawszy sposób obrony, nam fylko samym odejmuje nie jakaś 
przemoc albo nieuniknione przeznaczenie, ale jakoby z umysłu jakaś 
nasadzona złośliwość. O, dopieroż zdumieje się potomność, że po tako
wyc~ zwycięstwach i tryumfach , po tak szeroko na świat rozgłoszonej 
sławie, spotka nas teraz, ach, żal się Boże, wiekuista hańba i niepoweto
wana szkoda, gdy się tedy widzimy bez sposobów i prawie bezradni albo 
niezdolni do rady ( ... )" 

Byłoby jednak szczytem naiwności sądzić, że zło całe i tragiczny los Polski 
pochodził od występku szlachty. Złej woli, głupoty politycznej, ciemnoty i 
kołtuństwa nie brakowało nigdy i nigdzie. Było jej również wiele wśród 
szlachty i magnaterii polskiej. Nie kto inny jednak jak tak sama szlachta 
wydźwignęła wprzódy Polskę na szczyty jej potęgi, stworzyła podwaliny 
demokratycznego systemu politycznego, który na tle otaczających nadwiś
lań~ki kr~j . monarchii abso.lut)'.styczny;h był ~izją wręcz rewo! ucyjną, 
moze własnie zbyt rewolucyjną jak dla owczesnej Europy. Polska nieprzy
gotowana wewnętrznie, otoczona wrogami, nie zdołała udźwignąć tej idei 
do końca, choć potrafiła jej nadać kształt prawdziwie realny i wspaniały w 
postaci Konstytucji 3 Maja. Pośród zdrady i ciemnoty politycznej znaleźli 
si~ przecież światli l_udzie, którzy wzywali do opamiętania, do przestrzega
nia starych sarmackich cnót, wskazywali nadciągające niebezpieczeństwa. 

„N ierządem Polska, choć już obarczona, stoi, 
Bo ją na wszytki strony zły sąsiad okroi; 
Nierządem też wedle tej przypowieści zginie, 
Rozlezie, abo między sąsiady rozpłynie. („.) 
Jedna nam tylko zostawała strona 
Skąd nas niechybna czekała obrona, 
Niebo, gdzieś siedząc widział ucisk srogi, 
Słyszał krzyk, słyszał ludzki płacz ubogi. 6) 

Ni~ zabra.kło również ludzi uczciwych i myślących, którzy od pierwszych 
dm Polski ratowali z pożogi to co jest najcenniejsze - świadectwo narodo
wej kultury. Zamożni arystokraci - Tadeusz Czacki czy Józef Maksymilian 
Ossoliński, nieliczni z tych którzy mieli jeszcze środki materialne, kole
kcjonowali stare księgi z niszczonych bibliotek klasztornych. Księżna 
Izabela Czartoryska urządziła w Puławach muzeum pamiątek historycz
nych pod nazwą „świątyni Sybilli". 7) Dziś wiemy jednak to, czego nie mógł 
ani wiedzieć, ani przewidzieć Sobieski wygłaszając swoje tragiczne prze
mówienie. Jak pisze prof. Stefan Kieniewicz - „upadek Rzeczypospolitej 
szlacheckiej nastąpił w tej właśnie chwili , gdy naród polski zaczynał dźwi
gać się z wiekowego marazmu i przystępował, pod wpływem haseł Oświe
cenia, do naprawy rządu oraz uzdrowienia ' struktury gospodarczej i społe
cznej państwa. (.„) Sąsiedzi Polski tolerowali u swych granic państwo bez
władne i bezbronne, z którego ciągnęli korzyści; zlikwidowali organizm 

budzący się do życia i usiłujący prowadzić politykę samodzielną. (.„) 
śmierć polityczna w odczuciu powszechnym została więc poczytana nie za 
wynik nieuleczalnej choroby, lecz za akt wrogiej przemocy, któremu prze
ciwstawiono kościuszkowskie hasła. ( ... )8) - tego król Jan wiedzieć nie 
mógł. 
Refleksja obywatelska, prawdziwie mądra i dalekowzroczna myśl istniała 
na szczęście zawsze. Choć nie zdołała obro~ić Pols~i. od 1:1~adku, wska~y
wała drogę ku wolności. Sztuka polska czyniła to najpiękniej przechowując 
największe skarby narodowej świadomości pośród zamętu, bólu i przygnę
bienia. Było to konkretne działanie - przemyślane i celowe. Ma w tym 
działaniu swoie bard~o ważi:ie mie~~ce !lrcydzi~.ło pol~kiej sztuk~ opero'ń-'.ej -
Straszny dwór. Monrnszko 1 Chęcmsk1 na swoj sposob, prosty 1 komunika
tywny przekazywali te same treści, które wielki Norwid zawarł w genial
nych strofach swojego wiersza: 

Ojczyzny mojej stopy okrwawione 
Włosami otrzeć na piasku 
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę 
Słońca słońc blasku. 

Wik10r A leksander Bregy (1983) 

POST SCRIPTUM 

21 grudnia 1986 r. Ruch Muzyczny zamic~cił artykuł prof. Witolda Rudzińskiego opisujący odnale
zione lub odkryte ~ ostatnich latach nowe materiały związane z powstaniem Scrusznegn dwo~u. 
Zmieniają one niektóre fakty i daty, ujawniają dodatkowe okoliczności prapremiery . _I rnk do b1bho
teki Warszawskiego Towarzystwa Muzycrncgo nadeszła anonimowa przesyłka zaw1eraiąca autory
zowaną kopię pa40i ytury z wpisanymi ręką Moniuszki słowami. Kopia ta opatrzona jest datą 9 sty
cznia 1863 co definitywnie przesądza moment powstania utworu przesuwany dawniei o dwa lata 
póiniej. w' świetle ostatnich badań uległa również zmianie data słynnego li~tu St. Moniuszki do E. 
Ilcewicza na 27 listopada 1861, a nie 1863, jak uważano dotychczas. Szczegółową analizę tego prob
lemu wraz z uzasadnieniem nowej daty przedstawił Andrzej Spóz, dyrektor biblioteki WTM w 
pracy O dacie pows1uniu „Scrasznego dworu" (Dzieło muzyczne, 1eoria, _hiswria, imerpre111.cja; Kra
ków 1984). Tak wi~c klęska wolnościowego zrywu Polaków w 1863 r. nie miała JUZ bezposredmego 
wpływu na powstanie opery, co nie zmienia oczywiście oceny stanu kondycji psychicznej kompozy
tora, intencji i wymowv patriotycznej utworu . 

W.A . Bregy (1987) 

') Juliusz y./. Gomulicki-Zjawisko: Norwid; PIW 1968- Norwid, Pisma wybrane. . . 
2) fragment libretta Jana Chęcińskiego z I aktu „Strasznego dworu": tercet Stefan, Zbigmew, 

Maciej. 
l) „Narodni Pokrok", nr. 64. Pra~ 186~. . . _ 
•) Jan Karłowicz: Rys żywota i tworczosci ~t. Monmszki Echo M! A, 188:> rok. 
') Bonoldiemu udało się zbiec do Francji, gdzie ostatecznie ginie rozstrzelany po upadku 

Komuny Paryskiej. · 
6) Wacław Potocki - „Moralia". zbiór wierszy nigdy nie wydany. 
1), B) Stefan Kieniewicz - Historia Polski 1795-1918; PWN 1983 



Łukasz Opaliński 

Obrona Polski 
zlachta polska nie mieszka po miastach, to zosta
wia kupcom i rzemieślnikom. Każdy mieszka na 
wsi, w posiadłościach ojcowskich, co jest wielką 
ochroną cnoty i poczciwości. Jakkolwiek siedzimy 
na wsi , życie nie mija nam w bezczynności, zajmu
jemy się sprawami Rzeczypospolitej lub pracami 
domowymi. Pierwsza działalność jest szlachetna, 
nawet świetna , druga zaś poważna, niewinna a 
miła. Jeśli chodzi o sprawy publiczne, to jeździmy 
na sejmiki , z prawem głosu a nawet sprzeciwu. Sze
rokie tam pole dla wielkoduszności , dla pozyskania 
sławy , udowodnienia miłości Ojczyzny i pracy dla 
dobra ogółu. Tam bowiem strzeżemy praw, tam o 
wszystkiem wydajemy sądy , protestujemy, nie po
zwalamy, tam radzimy z dziwnem umiarkowa
niem, między uszanowaniem dla władzy a ojcow
ską wolnością, nad dobrem Ojczyzny. 

(„.) Gdy zaś zagraża jakaś wojna, wielu ochotnie chwyta się żołnierki. 1 nie tylko 
siebie ochotnie ofiarowują, ale wedle możności zaciągają na własny koszt liczne 
chorągwie piesze i konne i spieszą Ojczyźnie z pomocą w potrzebie. Rzecz dziwna, i 
nie wiem czy u innych ludów dziś lub dawniej praktykowana. ( ... )Jak się stąd oka
zuje, tam gdzie państwo nie jest posiadłością dziedziczną i własnością jednostki, ale 
społeczeństwem związanem prawami i wspólną ojczyzną mieszkańców, tam 
wszyscy troszczą się o dobro powszechności. Jakżeż inaczej jest, gdzie rządzą owi 
samowładcy czy panowie, gdzie walczy tylko najemny lub zmuszany żołnierz, gdzie 
nie ma innych dochodów, jak wyciśnięte przemocą na opornych, którzy sądzą, że 
to, co oddają państwu , jest stratą. 
(„.) Muzy wzgardzone wszędzie przez szlachtę obcych narodów, zepchnięte najczęś
ciej do stanu pośledniego , my jedni uważamy za ódpowiednie godności szlachetnie 
urodzonych, sądzimy nawet, że w żaden inny sposób nie można wsławić więcej 
świetności rodu, jak nauką . 

(„ .) Prawdą jest, że nienawidzimy niewoli . I czemuż nie? Ową zarazę natury 
ludzkiej, jej zepsucia straszliwą plamę, najgorszą klęskę , jaką może zadać los prze-

' 

ciwny. karę ostateczną życia doczesnego, rodzicielkę wreszcie płodną wszelkich nie
szczęść i złej doli? Nienawidzimy jej gorzej niż żmii i wzdrygami się tern zelżeniem 
ludzkiego rodu, kochamy zaś wolność i co jest z tern jednoznaczne, cenimy ową 
wolność, nie powiem złotą, lecz bezcenną, która jest szczególnym darem ducha i na
grodą dobrego żywota. Szczęśliwiśmy z tego losu! Błogosławiona nasza Ojczyzna z 
powodu tego daru Boga, a tern bardziej błogosławiona , im rzadszy u innych ludów 
ten klejnot. „Albowiem jakież progi chętniej nawiedzasz, wolności, największa 
królowo wojennych ludów - aniżeli polskie i litewskie krainy! O córo przewidującej 
mądrości, matko pomyślności, błogosławionego żywicielko pokoju, o pierwsza i 
najwyższa ozdobo narodu polskiego. Sława, wywalczona morzem krwi, odzyskana 
obfitym jej przelewem" - jak przepięknie opiewa ją nasz niezrównany wieszcz, 
Sarbiewski. 
( ... ) Takim wyposażeni losem, jednak nie nienawidzimy sprawiedliwej i legalnej 
władzy królewskiej. zawsze prawie Polska ją posiadała. Tę to mianowicie, naj
dawniejszą formę rządu , zupełnie zgodną z naturą i rozumem, nadzwyczaj pożyte
czną i korzystną, najpierw przejęliśmy i stale aż dotąd zachowujemy. Mamy króla, 
lecz nie jesteśmy jego dziedzictwem, ani ojcowizną, a tylko podlegamy jego władzy. 
Na podstawie praw ma władzę, a nie stoi nad prawami, uważa że jest obywatelom 
dany, a nie obywatele jemu. Oto zaiste najpiękniejszy i natrwalszy jest taki ustrój 
Rzeczypospolitej , który jedynie może jak najdłużej istnieć . 
(„.) Ja owszem winszuję mojej Ojczyźnie tego, że dotąd tacy się jej trafiali władcy, 
którzy uważali, że nie są oni nad prawami, lecz prawa nad nimi, i rozumieli, że to 
nic nie ujmuje ich majestatowi, ale nigdy nie byli zmuszani orężem ani przemocą do 
zachowywania praw. Nie jesteśmy więc przeciwnikami monarchii, owszem, jak da
lece jesteśmy monarchistami , wskazuje powiedzenie jednego z naszych królów, 
który się chełpił , że bez obawy wszelkiej zasadzki może bezpiecznie i swobodnie 
spać w gronie swoich poddanych, co jest jego wyłączną chwałą, niezwykłą dla ob
cych. I nie znajdziesz gdzie indziej większych i pewniejszych dowodów życzliwości 
ogółu wobec władców. Wszak u nas nie ma wcale narodów, gdzie istnieje władza 
królewska stałej dynastii, jak u innych i nie musimy w jej obrębie szukać królów, 
ani zadowalać się koniecznym, jak gdyby, dziedzicem - my - powtarzam, wybierać 
możemy króla z pomiędzy wszystkich. A jednak był dotąd tak wielki szacunek i 
przywiązanie do krwi królewskiej, że pominięcie jej w elekcji byłoby poczytane pra
wie za zbrodnię. 

LUKASZ OPALIŃSKI - młodszy brat Krzysztofa, który w 1655 
roku poddał wojsko polskie pod Ujściem władzy Karola Gustawa. 
Łukasz - marszałek wielki koronny od 1650 roku. powstał "ierny 
królowi polskiemu Janowi Kazimierzowi. 





AKT I, scena pierwsza 

Więc gdy się rozstaniem 
przed słońca świtaniem , 

Kto żyw, kto brat , 
bierz w dłoń pełną czaszę! 
Strzemienne rzecz godna 
wychylić je do dna, 
sto lat, sto lat 
niech trwa zdrowie nasze! 
Dokoła spokojnie 
ni słychu o wojnie, 
znać tak tę rzecz 
prowadzi sam Bóg. 
Kto w ziemię bogaty, 
niech wraca do chaty, 
kto chce, niech miecz 
przekuje na pług! ( ... ) 

STEFAN: 
Zamiast bezczynnie służyć w żołnierce, 
z bratem wracamy w domowy próg, 
lecz zachowamy zbroję i serce 
jak dla ojczyzny wypada sług . 

Rdza ich nie ujmie pod panowanie, 
a chcąc rycerskie afekta kryć, 
zostaniem oba w bezżennym stanie, 
by w każdej chwili swobodnym być! 

Scena trzecia- tercet: STEFAN, ZBIGNIEW, MACIEJ 

Cichy domku modrzewiowy 
otoczony cieniem drzew, 
jak cię 1,1czcić? brak wymowy, 
bije serce, płonie krew! 
Cichy domku wiekiem zgięty , 

otulony w żywy płot, 
witaj wspomnień skarbie święty, 
strzecho starych cnót. 
Niechże będzie pochwalony 
wieki wieków Chrystus Pan, 
co nas wiódł z odległej strony 
w praojcowskich progi ścian! 

ST R A S Z N Y D W O R - fragmenty libretta 

~ . ' 

Prawdać , że żywot zda się być przystojn y, 
Służyć żołnierską i pilnować wojny, 
Miłej Ojczyźnie z własnej krwie ofiary 
Przynosić w dary. 
(„.) Świecie, cale 
Już tym zabawom powiedziałem vale, 
A chwyciłem się daleko lepszego 
Życia inszego. 
Nic mi po broni , nic po boju chciwym, 
Który mnie nosił, koniu natarczywym, 
Już na złe ludzkie wymyślone sztuki: 
Strzały i łuki , 

Pancerz, karwasze, buzdygan , wsiędzenie , 

Wszystek rynsztunek powieszę na ści enie, 
A na kopijej , jak na własnej grzędzie, 
Kokosz usiędzie. 

(„.) Dlatego znowu już was żegnam , moje 
Wojska, obozy, szyki, krwawe boje, 
Żegnam cię , pole, witam spracowany, 
Domowe ściany. 
(„.) Będę swój własny zagon pługiem krzywym 
Orał, nie będę okiem zazdrościwym 

Patrzał na cudze przestronne stodoły 
Zawsze wesoły . 

Tam skoro tylko przykra zima minie, 
A wiosna śliczny warkocz swój rozwinie, 
Kiedy się śmieją kwiatkami upstrzone 
Łąki zielone. 
Sam świat i samo rzeczy przyrodzen ie 
Radość wydaje w swoje odnowienie , 
I samo nawet światło naijaśniejsze 
Zda się świetniejsze. 
( ... ) Skoro zaś słońce Lwa srogiego mija, 
Tam się ochoczo gospodarz uwija. 
By mu co prędzej sierp pożynał krzywy 
Dojźrzałe niwy. 
A miło patrzeć, kiedy już złożone 
Kopy po polu jak gwiazdy natknione, 
Już koło takiej prace nie żal zgoła 
Zapocić czoła. ( ... ) 

Zbigniew Morsztyn 
- P I Eś Ń wyrażająca w sobie wszelkie sposoby życia 
na tym świecie i ukazująca, w czym 
największe szczęście człowiecze nade wszystko zawiera się (Votum) 

fragmenty wiersza ze zbioru MUZA DOMO W A 
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Wespazjan Kochowski 

Psalmodya Polska 

PSALM XXXVI -(ostatni) 
- Wyznanie opieki boskiej nad koroną polską zawsze„. 

Rozważ i Ty, Korono moja , jeżeli niesłusznie rzec możesz: Pan jest obrońca 
mój i ucieczka moja, w Nim ja będę ufała. Albowiem On mię wyrwał z sidła 
łowiących i obronił od przykrego słowa, zwierzchności prawu niepodległy. 
I tak mówię: Ty Panie jesteś nadzieją moją, a któryśjest Stwórcą światła 
niebieskiego, Ty pogański miesiąc przyprowadzisz do ostatniej kwadry. A 
korona polska w wspomnieniu Twojem, gdy od bisurmańskiej ma zaszczyt 
szabli , o jako słuszna aby Cię uznała Boże mocnym obrońcą. 
Przyzwoita, chwalić Cię za to w przybytku Twoim, a w kościele 
prawowiernym śpiewać Ci pieśń nową. 
I żebrać dalszej łaski uspokojenia do końca, abyś zatłumił potęgę pogańską i 
domowe niezgody. 
Rozkaż aniołom Twoim o koronowanej głowie , aby jej strzegli we wszystkich 
drogach i zawodach jej. 
Niech ją sprawujące duchy na ręku noszą: a przezornego oka Twojego opieka 
niechaj nad nią nieustannie zostaje. 
Po schizmatyckiej żmii jad pod językiem mającej, niechaj chodzi i niech 
podepcze bazyliszka oryentalnego. 
Ty rzucisz pod nogi jego opiłego krwią niewinną smoka, ·a z libickiej jaskini 
lew męstwem się jego niech zatrwoży. 
Nasyć że do długich dni jego, o Najwyższy! yv owocu jego pokaż nam 
zbawienie Twoje. 

PSALMODYA POLSKA 
Trybut należyty wdzięczności... 
albo Psalmodya polska za dobrodziejstwa Boskie 
dziękująca ... 1693 

WESPAZJA KOCHOWSKI - szlachcic sandomierski, żołnierz 
dywizji Stefana Czarnieckiego. był „uprzywilejo"an)'m historr
ldem'' Jana Ili Sobieskiego i to"·arzyszyt mu w wyprawie wiedeń
skiej, naj..-i•bilnicjszy obok \\. Potockiego poeta drugiej poto..-y 
XVll w. 





Nie tak było przed laty, gdzie nie pierwej młody 
Do szabelki przypadał , aż od wojewody 
Albo króla samego śród walnego festu 
Do.niej był: przypasany, koło lat d~dzi~stu. " · · 
To ozdob.a, to .mu strój nad wsze aksamity! . 
Dotąd część oomu: już był Rzeczypospolitej. · 
Brał i pierścień żelazny, charakter srąmoty, · · · · 
Który musiał na p~lcu swoim nosić poty, . 
Aż krwią nieprzyjacielską z ob~igu wyjęty . · . · 
Złoty już nosił sygnet, już siedział z ksiązęty. . · .. 
Żelazny na pamiątkę ze zdobytym łupem, . 
Kład Marsowi w kościele w święto przed biskupem. 
Dopiero kiedy odniósł na swem ciele blizny, 
Prawić o wojnie, radzić około Ojczyzny 
Godziło się; nie, zrósszy przy doiwie krowiem, 
W opiekę brać nieszczęsną Ojczyznę ze zdrowiem. 
I?ziś!. .. ale lepiej milczeć , bo i sam widziałem, 
Ze za prawdą nienawiść, jako cień za ciałem; 
Opak wszytko! 
( .. . ) Ci-ć to są, ci Polacy, którzy wam tę ziemię 
Dali, co ją orzecie; aleście w ich strzemię 
Nie wstąpili ; dotąd się w ich świecąc starzyźnie , 

Nie mogliście na nowe zarobić Ojczyźnie, 
I owszem, nalazłby się jeszcze bękart, który 
Dawszy sobie z nich sprosne przerabiać fałszury 
I sławę i pamiętne dzieła wielkich przodków 
Na swe i swych chowają pokrycie wyrodków. 

. ; 

Ano próżno się pyszni, próżno się ten szerzy, 
Kto będąc gołym, w cudze pstrociny się pierzy, 
O nieszczęśliwe zbytki, w których jako w morze 
Tonie kamień rzucony i śliskie ~ęgorze; 
Tak wszelka ginie cnota, tak przystojność taje, 
Jako śnieg, gdy mu słońce gorące dodaje. 
Nie takiej też ten klejnot szlachectwa był wagi 
Póki miał swój szacunek za krwawe odwagi . 
Póki nań wydawano przywileje w polu! 
Nie było jako dzisia w pszenicy kąkolu. 
( ... ) Naród, który z szkoły 
Marsowej pierwsze przodki, stare dziady liczy, 
Kt~ry wprzód w szabli niźli w zagonach dziedziczy, 
~torym Chrobry Bolesław, gdy Rusina zeprze, 
Zelazne za granicę postawi ł na Dnieprze; 
Gdy Niemca, co w fortecach i swej ufał strzelbie 
takież kazał kolumny kopać i na Elbie. 
( ... ).Patrzcie na świątobliwe ojców swych obrazy, 
Ktore, dokąd świat stoi, nie uznają skazy; 
Patrzcie, a kinąwszy cien marnych ozdób płony 
kh się imcie przykładem sarmackiej Bellony. 

Wacław Potocki - WOJNA CHOCIMSKA 

WACł.AW POTOCKI - her bu Śren i awa, ziemianin z pod Biecll!. 
służył „. oddziałach hetmana Mikołaja Potockiego na Ukrainie. 
UC'Ustnik walk pn.eciwko Szwedom i M'Ojskom Rakoczego, naj
W) bitniejszy poeta polski drugiej połowy XVll w. 

• 





Tak w Pospolitej rzeczy, jako i prywatni, 
Gryzą z sobą, aż koniec nastąpi ostatni, 
Aż Turczyn abo Niemiec, abo Moskal z boku, 
Abo razem wszyscy trzej, bo patrzą po oku, 
Ten płaszcz przez Bolesławów z różnych piatów tkany, 
Rozporą i rozbiorą każdy do swej ściany. 
Będą się do złotego, skoro spadnie z drzewa, 
Jabłka wolności świnie ubiegały z chlewa. 

Wacław Potocki-ZWYCI~;snvo Z WIĘ:KSZĄ STRA rĄ 

(ze zbioru :\tORALIA) 

Żadnej krainie Bóg nie błogosławił 
Takjako Polszcze, bo choć ją postawił 
Wśród nieprzyjaciół krzyża zbawiennego, 
W całości dotąd jest z obrony jego. 
Stąd ma i sławę, bo postronni wiedzą, 
Że za jej strażą w bezpieczeństwie siedzą, 
Do sąsiadów też chleba nie biegamy 
Prosić, i owszem swego udzielamy. 
Czegóż chce więcej ta kraina z nieba, 
Mając dość ~ławy, obrony i chleba? 
Rządu potrzeba! 

Jan Andrzej Morsztyn - NON FECJT TAUTER ULLJ NATIONI 

JAN ANDRZEJ MORSZTYN - magnal polski. podskarbi wielki 
koronny, przywódca ~tronnichu funcuskieKO na dYiorze Jana Ili 
Sobieskiego. Po Victorii \\'iederiskiej, z powodu lmiany orkntarji 
polityc-Lnł.'j króla na proaustriad:ą, oskarżony o zdradę c;tanu 
opuslCTJI Polskę i osiada w •~·ych dobrach francuskich pod Pari
żem. 



( ... )Czy zapomnimyż, synowie, swej matki , 
Od której mamy tak wielkie zadatki 
Winnej miłości, że nam żywot data 
I do dojrzałej pory wychowała? 
Choć do ostatniej przyjdziemy siwizny, 
Nie zapomnimy swej miłej Ojczyzny. 
Czy tejże mamy zapomnieć krainy, 
Na której prawie niezrównane czyny 
Z monarchijami największymi cały 
Patrza zazdrosny świat i zad umiały? 
I zimna północ i kraje australne 
Widziały nieraz znaki tryumfalne 
Mężnego Lecha i gdzie słońce gaśnie, 
I kędy wschodzi, ogłaszają jaśnie 
Polski dzielności , która jest zasłoną , 

Murem i całej Europy obroną. 
A teraz od niej cale opuszczona 
Pod srogi ciężar swe własne ramiona 
Podkładać musi i sama odpiera 
Srogiej potędze, która świat pożera, 

Pod którą jęczy Bosforus związany, 
Ciężkie tak dawno dźwigając kajdany. 

Zbigniew Morsztyn-GRATULACYA UPRZEJMA 

ZBIGNIEW MORSZTYN - arianin, szlachcic z Podgóna, miecz
nik mozyrski. służył początkowo w chor4gwi pancernej Janusza 
Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego. Po zdradzie Radzi"iłła 
przystąpił do powstania anryszwcdzkiego. Po uchwa.lcniu konsty
tucji przeciwko arianom był zmuszony opuścić kraj. Osiadł w Pru
sach Ksi1jŻ\'cych, „ pobliżu granicy Polski. 

• 





Teat~ Wielki w Warszawie rok 1935 St , . 
lewej: St. Znicz- Maciej, E. Bender-.Zb"ras~ny d\~or, ~kt I. Dekoracje: Józef Wodyński. Od 

•gmew' " · Bregy - Stefan. 
Opera Warszawska_ sal R 

• a oma, rok 1949. Straszny dwór akt I Deko . W S . • · racje: . zpmger. 

-----~ -

STRAS ZW 
DWuR 

na scenach polskich i zagranicznych 
prapremiera warszawska 28 września 1865 
dyr. Stanisław Moniuszko, reż. Leopold Matuszewski , scen. Malinowski (akt I), Groński (akt 
Ili) 
obsada: Miecznik - Adolf Kozieradzki, Hanna - Bronisława Dowiakowska, Jadwiga -
Hessówna, Stefan - Julian Dobrski , Zbigniew - Wilhelm Troschel, Cześnikowa - Honorata 
Majeran owska, Maciej - Jan Koehler, Skołuba -Józef Prohazka. 
Daty premier na innych scenach polskich: 
Lwów - 1877, Kraków - 1877, Poznań - 1882 fragmenty, 1909 całość, Łódź- 1905, Katowice 
-1925. 
Niektóre realizacje w okresie międzywojennym: 
Warszawa 1916, z niecenzurowanym tekstem, nowa reż. Henryka Kawalskiego, nowa scen. 
Stanisława Jasieńskiego. 
Poznań 1919, dyr. A. Dolżycki, reż. G. Gorski, scen. L. Dołżycki 
Warszawa 1926, nowa redakcja E. Młynarskiego, dyr. E. Młynarski , reż. A. Zelwerowicz i 
A. Popławski, scen. J. Wodyński 
Poznań 1933, dyr. z. Latoszewski, reż. K. Urbanowicz, scen. Z. Szpingier 
Krajowe realizacje powojenne: 
Bytom 1946, dyr. M. Mierzejewski, reż. A. Dobosz, scen. E. Janicki 
Poznań 1946, dyr. z. Latoszewski, reż. K. Urbanowicz, scen. Z. Szpingier 
Wrocław 1946, dyr. S. Syrylło. reż. S. Drabik, scen. A. Jędrzejewski 
Warszawa 1949, dyr. M. Mierzejewski, reż. W. Bregy, scen. Z. Szpingier 
Wrocław 1949, dyr. K. Wiłkomirski, reż. K. Urbanowicz, scen. A. Jędrzejewski 
Gdańsk 1950, dyr. Z. Latoszewski, reż. W. Bregy, scen. K. Gajewski 
Bytom 1952, dyr. J. Sillich, reż. B. Fotygo-Folański, scen. K. Gajewski 
Poznań 1952, dyr. W. Bierdiajew, reż . L. Rene, scen. S. Jarecki 
Wrocław 1952, dyr. A. Kopyciński, reż . J. Popiel, scen. S. Jarecki 
Łódź 1954, dyr. W. Raczkowski, reż. J. Merunowicz, scen. J. Rachwalski 
Kraków 1955, dyr. J. Katlewicz, reż . J. Ronard-Bujański, scen. B. Kamykowski 
Gdańsk 1957, dyr. Z. Latoszewski, reż. L. Slezak, scen. K. Gajewski 
Bydgoszcz 19 58, dyr. R. Mackiewicz, reż . R. Sauk, scen. K. Gajewski 
Wrocław 1959, dyr. K. Wiłkomirski, reż . Z. Biliński , scen. S. Jarecki 
Poznań 1962, dyr. E. Kowalski, reż. J. Grubowski, scen. W. Lange 
Bytom 1962, dyr. J. Klimanek, reż. S. żerdzicki, scen . T. Gryglewski 
Warszawa 1963, dyr. B. Wodiczko, reż . A. Bardini, scen. T. Roszkowska 
Warszawa 1965, uroczyste otwarcie gmachu Teatru Wielkiego, dyr. W. Rowicki, reż. J. Meru
nowicz, scen. Z. Strzelecki 
Łódź 196 7, dyr. M. Wojciechowski, reż. A. Majak, scen. Z. Kaja 
Poznań 1968, dyr. R. Satanowski , reż. S. Żerdzicki, scen. J. Kosiński i B. Jankowska 
Gdańsk 1969, dyr. Z. Bruna, reż . R. Slezak, scen. R. Bubiec 
Bydgoszcz 1969, dyr. Z. Droszcz, reż . S. Żerdzicki, scen. R. Strzembala 
Kraków 1970, dyr. R. Mackiewicz, reż. A. Wolak, scen. B. Kamykowski 
Warszawa 1972, dyr. J. Krenz, reż. M. Prus, scen. K. Zachwatowicz 
Kraków 1975, dyr. R. Satanowski , reż. S. Żerdzicki, scen. A. Sadowski 
Wrocław 1975, dyr. Z. Latoszewski, reż. S. Żerdzicki, scen. W. Zin 
Bydgoszcz 1976, dyr. S. Renz, reż. S. Żerdzicki, scen. M. Stańczak 
Łódź 1978, dyr. B. Wodiczko, reż . S. Żerdzicki, scen. L. Jankowska 
Bytom 1979, dyr. N. Siess, reż. J. Nyczak, scen. J. Kowarski i B. Ptak 
Gdańsk 1980, dyr. Z. Chwedczuk, reż. B. Czosnowska, scen. W. Korycki 
Szczecin 1980, dyr. J. Michalak, reż. T . Bursztynowicz, scen. W. Zieleziński 
Straszny Dwór na scenach zagranicznych: 
Praga - 1891, Kijów - 1891 , Wiedeń - 1892, Kolonia - 1926, Chicago - 1927 fragmenty, 
Bazylea - 1939, Bern - 1948, Pilzno - 1948, Moskwa - 1949 wyk. radiowe, Moskwa - 1952 
sceniczne po polsku, Mińsk - 1952, GOrlitz - 1953, Leningrad - 1953, Rostock - 1960 
(gościnny występ Opery Bałtyckiej) , Belgrad i Zagrzeb - 1962 (gościnne występy Opery 
Poznańskiej), Wiesbaden i Essen - 1964 (gościnne występy Opery Warszawskiej), Moskwa -
1967 (gościnne występy Opery Warszawskiej), Genua - 1968 (gościnne występy Opery 
Poznańskiej), Praga - 1968 (gościnne występy Opery Warszawskiej), Liege - 1969 (gościnne 
występy Opery Poznańskiej), Krefeld - Monchengladbach - 1971, Cottbus - 1972 (gościnne 
występy Opery Poznańskiej), Dessau - 1974, Liege - 1979 (gościnne występy Oper) 
Wrocławskiej), Bukareszt - 1979, Tokio - 1979, Bonn - 1979, Holandia - 1980 (gościnne 
występy Opery Poznańskiej), Drezno - 1982 (gościnne występy Opery Wrocławskiej). 



Opera Warszawska - sala Romy rok 1963 Str . . 
S7.czepańska - Cześnikowa B ~dysz Zb: . asz(nJ dwor; od lewej: B. Paprocki - Stefan K 

' · - igmew. •Ot. M. Holzman) ' · 

Teatr Wielki w Warszawie, rok 1972 Straszn dw. . 
planie od lewej: A. Hiolski - Miecz~ik K S~ or, scena zbrnrowa z li aktu, na pierwszym 
Moroz - Hanna. (fot. E. Hartwig). ' · zostek-Radkowa - Cześnikowa, U. Trawińska-

STRAS ZW 
DWuR 

treść opery 

AKTi 

Prolog. W obozie rycerskim dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, żegnając się z 
towarzyszami broni postanawiają wytrwać w kawalerskim stanie; ani żona, 
ani dzieci nie przeszkodzą stanąć w potrzebie z bronią w ręku. Wszyscy 
powtarzają tę myśl: „nie ma niewiast w waszej chacie" rozbrzmiewa 
wokoło. 
Pełna męskiego wigoru scena ta uderza niezwykłym bogactwem motywów 
wojskowych, tworząc jakby z Paska wyjęty epizod pożegania po szczęśliwie 
zakończonej „imprezie" wojennej . 

Przenosimy się do dworku Stefana i Zbigniewa, gdzie dziewczęta wiejskje 
przygotowują komnaty na przyjazd paniczów. Przybywają rycerze: obaj 
bracia i wiemy ich sługa, Maciej, witają domek rodzinny. 
W beztroską atmosferę wdziera się niespodziewanie chmura: przed dom 
zajeżdża kolasa, a w niej stryjenka Cześnikowa, która zwierza siostrzeńcom 
plany matrymonialne: wyswata młodych rycerzy za dwie córeczki skarbni
kowej ze Skier. Jednakże obaj bracia nie chcą nawet słyszeć o tym: „chcieć 
nas żenić, to marzenie". Opowiadają też , że wkrótce ruszą po odbiór wie
rzytelności poskładanych u sąsiadów. zaczną od Kalinowa. Wiadomość o 
kawalerskich ślubach nie wprawia stryjenki w takie osłupienie , co wzmian
ka o tym dworze. Opowiada więc, że dwór w Kalinowie strasznym się zo
wie, że ciąży na nim jakaś klątwa i straszą duchy po nocach. Panicze 
jednak pozostają nieczuli na te argumenty i nie odstępują od projektów 
wizyty w Kalinowie. 

AKT II 
W domu Miecznika przy kominku siedzą dziewczęta, wśród nich dwie 
młodziutkie, ale już dorosłe do małżeństwa, córki gospodarza. Siedzą przy 
krosienkach, nucą piosenki i trochę im się przy tej robocie nudzi. Jadwiga 
przypomina, że jutro Nowy Rok, więc Hanna zarządza przygotowania do 
wróżb. · 
W takt menueta wchodzi palestrant Damazy; modny to konkurent, nie 
nosi staropolskiego stroju, trąci cały francuszczyzną. Chce złapać bogatą 
partię - toteż stara się o rękę którejkolwiek z sióstr. 
Wróżby wypadły dla obu panien bardzo podobnie: pójdą panny za rycerzy, 
bo z wosku ulał sję pancerz, przyłbica i szyszak. Damazy jest niepo
cieszony. 
Jeśli z pomyślnych wróżb dumne są panny, to nie mniej powodów do 
zadowolenia ma ich ojciec. Pod pretekstem, że opowiada Damazemu, 
jakich pragnie mężów dla swych córek, kreśli Miecznik w arii-polonezie 
ideał obywatela-patri9ty. Od swego zięcia żąda pięknej postawy, śmiałego 
oka i prawego serca. Ządania są coraz ważniejsze, aż padają mocne słowa o 
miłości Boga, ludu bratniego i o tym, że dla ziemi macierzystej na skinienie 
trzeba oddać krew. 



W tyn:i mome~cie p~zed dwór Miecznika zajeżdża Cześnikowa, która 
w.szelk1c~ s.taran dołozy~a, ~by wyprzedzić paniczów w Kalinowie: naj
p~e:W ~0\~1 o kawalerskich slubach, potem oczernia ich: „choć moi krew
n~, Jakos. 11:1e .P? męsku :ze~ni" ani podobni do swego protoplasty, zabobon
ni, trwozh~1, istn~ d~i~ niewiasty!„. Na samą myśl, że w Kalinowie dwór 
strasznym się zowie.' s.mie~~na obydwu przejmowała trwoga". 
~łode pa~ny były JUZ dosc ~burzon.e kawalerskimi ślubami, żeby teraz na 
w1adomosc o rzekomym tchorzostwie młodych nie obmyślić odpowiedniej 
zemsty. 
Te~az ro~po~zyna. ~ię scena finałowa, jakby żywcem z „Pana Tadeusza" 
wyjęta kłotnia m.yshwych. Stary klucznik Skołuba przychodzi do Mieczni
ka dl~ .rozsądzenia t.rudnej sprawy. Do dzika dano dwa strzały: strzelił Sko
łuba 1 j~go kula tkwi .w ~z1k~, ale strzelił również jakiś obcy jadący bryką. 
Do sah wchod.zą _Zbigniew 1 S~efa.n. Mi~c.znik, wita w swoim domu synów 
zmarłego I?r~yJac1el~. Wch~dzi tez MacieJ, ktory był świadkiem wypadku. 
To on własnie strzehł do dzika. 
Mieczn~k ,zal?~s~a wszys~kich de;> u~zty. Pierw~zy toast spełniony zostanie 
~a pam1ęc m~zyjąc.ego OJCa P'.imczow. Zebram podchwytują toast, każdy 
jed~ak J?Ogrązoi:iy Jest w sw?ich ~yślach: panny już nie wierzą słowom 
stryJenki, .chcą Jednak wyp'.obowac męstwo chłopców; Maciej i Skołuba 
CZUJ~ wzajemną urazę o dzika; Damazy bardzo liczy na tchórzostwo nie
bezp~ecznych. ko~kurentów i coś szepce do ucha Skołubie, co rozdrażniony 
myshwy przyjmuje z gorącym aplauzem. 

AKT III 
W w.ieży za~kowej, w dawno opuszczonej zbrojowni oraz w przyległych 
pomieszczemach, Skołuba przy~ot~w~~ nocleg dla gości. Macieja oblatuje 
strach" g~y Skoh.~ba w znakom1teJ am humorystycznej opowiada o dzi
wach, Jakie czekaJą tu na obcych. 
!ymczasem Pe;> ~ichu z~ ?brazami prababek ukryły się obie panny. Roz-
1gran~ ~yobrazm'.1 Ma~1eja gotowa w każdym sprzęcie widzieć ducha. Na 
sz~z~sc1e nadeszli pamc~e. Wys~uc~a~i opowiadania Macieja o zegarze i 
kłoth~ych prababkach 1 przyp1sah Je zabobonności starego żołnierza 
o~~aznego tylko w polu, a może również wypitemu winu. Zbigniew z Ma~ 
c1ejem odchodzą do przyległej komnaty. 
NastęI?uje. najpiękniejsza z pięknych u Moniuszki - aria z kurantem. Stefan 
poddaje się rozmarzeniu zamkowej ciszy i księżycowej nocy. W zamku 
tym ~ą strachy, są tu_ czary; to o~zy pięknej Hanny. Motyw ślubów kawa
l~~k1ch zdawałoby się pi:zywołuJe Stefana do rzeczywistości. Ale oto zegar 
bije ?wuna~tą, odz_Ywa się ~urant" jakb~ jakiś nieznany Ogińskiego polo
nez, jakby łeszcze je~no I?~zegn~me, z _ojczyz~ą" Wezbrana fala pomiesza
nych uczuc. przy~os! mysh o .0Jczyz!11e: ten ~p1ew sarmacki nucił ojciec, 
gdy zap~aw!ał ~ziec1_nne dłome swo1.c~ synkow do drewnianego pałasza; 
wspo~mema cisną się na usta. Ten sp1ew zgasł na ustach ojca po śmierci 
matk1. , 
Z~igniew te.ż n~e może usną~. Napotyka w ciemności brata. Każdy z chłop
cow "".Y~n~Je, ze pokoc~ał _Jedn~ z panien, każdy inną. Do marzeń obu 
młodz1encow przyłączają się obie pnny, zanim cichaczem nie opuszczą 
komnaty. 
T.eraz wxsu~a z zegara g~o.wę !?an Damazy. A więc i on, i panny, niezależ
me. od s1~b1e, postanowih zazartować z chłopców! Damazy jednak nie 
obhczył, ze pozostał na placu zabobonny wprawdzie, ale bardzo obowiąz-

koWY Maciej. Wpada w jego ręce: Maciej chce teraz wzią~ re~anż za .~wój 
strach i wstyd. Damazy będzie musi~ł zd~ć sprawę z ca!ej m1styfikaCJ1,_ z~ 
co może oberwać po uszach. ~ymys~a więc t.łum~czeme. qto d'.lwno jUZ 
słyszał, że w tej sali strach spac, sam jednak me ~1ał odwagi dociec 1?'.aw
dy. Gdy dowiedział się, że nocować tu będą pamcze - wykonał swoj z~
miar: ten zamek powstał kiedyś „z hań~iących usł~g zapł~~y", krótko mo
wiąc z pieniędzy w~iętych za zdradę ojczy~ny. Wiadomos~ ta. "".strząs~ęła 
młodymi rycerzami: me chcąc by przeklenstwo spadło rowmez na mch, 
postanawiają opuścić dwór Miecznika. 

AKTIV 
Cześnikowa wyznała Hannie, że śluby kawalerskie złożono po to, „aby nie 
ulegać łzom, gdy głos święty, ni.~wz~sz~ny. każe swój y_ożegn~ć dom". 
Hannie trudno się z tym pogodzie: me widzi sprzecznosc1 pomiędzy sta-
nem małżenskim a obowiązkiem wobec ojczyzny.. . . . 
Ale oto pojawia się rozradowany Damazy. Opowiada Hanme, z~ pamcz~1 
nastraszeni nocnymi przygodami odjeżdżają. Tchórze! Widzą~ jednak, z~ 
Miecznik rozgniewany inscenizacją strachów szuka sprawców zartu - woh 
Damazy na razie usunąć się z placu. „Jak wyniosą się rywale, wtedy wra-
cam i ślub biorę!" . . 
Miecznik pyta Zbigniewa i Stefana o powód odjazdu., ale _chłopcy milczą: 
Ukazuje się_ Maciej, oś~ia~cza, że ~ryk~ ~?towa. ~i~c~m~ w ostatecz~e~ 
pasji woła, ze chyba tchorz ich obleciał, jesh chcą odjezdzac. Wtedy Maciej 
wygarnia prawdę. , . . 
Miecznik jest oburzony; każe wołać Damazego, ale Skołuba osw1adcza, ze 
niefortunny konkurent wyjechał do miasta. . . . . . 
Tymczasem słychać coraz bliżej dz~on~i, do z~mku Mieczmka Zje~dza 
kulig. Wesoły krakowiak (pobrzmiewaj.ą w. ~im refl.eksy krakowiak'.1 
Albośmy to jacy tacy") ustępuje za chwilę miejsca ogmstemu ma~urowi, 

którego rozmach, fantazja i barwność dorównuj~ maz_urowi z „~alki". 
Damazy, mimo że przebrany, wpada w rę~e Mieczmka. ten kazde mu pu
blicznie wytłumaczyć, czemu źle trzym.a o jego .d~o'.ze-. , . 
Damazy wyznaje, że nieco przebrał miarę w p1crn 1 widząc .<lwach ryw~h, 
palnął„koncept z kalendarza". Ależ młodym rycerz?~ am w _głowie ze
niaczka - rzeknie Miecznik. Damazy natychmiast oswiadcza się o rękę.„ 
ale nie panny Jadwigi - broni mu tego Zbigniew, ani panny Hanny -
ostrzega Stefan. . . . . . . 
Dłużej zwlekać nie podobna. Obaj l?a~1cz~ ~daj~ sobie sprawę, ze podet 
mując owe śluby kawalerskie, palnęli rowmez ta~ „koncept z kalendarza 
po wielu pucharach miodu. Toteż proszą fyfieczmk~: ~tefan o. rękę Hanny1 
Zbigniew - Jadwigi. Miecznik nie odmawia, ~le najpierw ka~e wysłu~hac 
historii nazwy „Strasznego dworu". W pełnej uroku. balladzie opowiada, 
jak to przed stu laty dziad jego miał dziewięć cór. ~zda I?anna, skoro tyl
ko doszła do odpowiedniego wieku, znajdowała sobie męza-. „Lecz ~dy _tu 
hucznie wesela grzmiały, wkoło kaducznie l?anny starzały, więc mat~~' cio
cie w próżnym kłopocie („.) dwór mego dziad~a strasznym i:iazw~ły . Oto 
cała tajemnica! Właśnie zjawia się pani Cześmkowa, gd)". Mieczn_ik prz~d
stawia córkom ich przyszłych mężów. Panny biorą słodki odwet, mtonuJąc 
melodię obalonych ślubów kawalerskich, podjętą przez wszystkich 
obecnych. 

W.R. 
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