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Andrzej Rucirislii 

inęly dwa lata od chwili oficjal
nego otwarcia Duże::j Sceny Kielec

g Centrum Kultury, wydarzenia waż
nego dla naszego miasta i w~jewództwa. 
Jej działalność zainaugurowaliśmy 
przedstawieniem „Halki" Stanisława 
Moniuszki w inscenizacji Marii Foltyn 
i w wykonaniu artystów Teatru Na1-odo
wcgo w vVarszawie. Dla każdego kto 
uczestniczył w tamte::j uroczystości spek
rakl operowy był wielkim wydarzeniem 
artystycznym. Oto po raz pierwszy w dzie
jach Kielc zaprezentowano w tym mie
ście pełny spektakl operowy w wykona
niu rnijwiększcgo polskiego teatru ope
rowego . Nic więc dziwnego, że przeds ta
wienie „Halki" na Dużej Scenie Kielec
kiego Centrum Kultury zostało przez 
mieszkańców Kielc uznane za wydarze
nie roku 1996, a plebiscyt na ten temat 
ogłosiła miejscowa prasa. 

Już podczas przygotowa11 do przed
stawienia „Halki" w Kieleckim Cent.rum 
Kultury rodziła się myśl, by w przyszło
ści odważyć się na wystawienie na tej sce
nic kolejnej polskiej opery narodowc;j. 
ale ju ż własnymi kieleckimi silami. Po raz 

pierwszy w historii miast.a zaistniały bo
wiem warunki do udźwignięcia ta k 
ogromnego przedsi ęwzięcia artystycz
nego. Mamy przecież w Kielcach jedną 
z nąjwiększych i nąjnowoczdniejszych 
scen w krąju, z piękną salą widowisko
wą; mamy silne środowisko muzyczne, 
skupione wokół Filharmonii Kieleckiej 
im. Oskara Kolberga. Przed kilku mie
siącami zapadła ·więc decyzja o wystawie
niu w Kieleckim Cent.rum Kultury wła
snej premicry opery Stanisława Moniusz
ki - „Straszny dwór" - arcydzieła kultu
ry narodowej . 

Od tego czasu w przygotowaniach do 
tej prcmicry uczestniczyły setki ludzi 
i dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że to 

gigantyczne przedsięwzięcie zos tal o 
urzeczywistnione głównie dzięki cnt u~ja
zmowi i pasji wszystkich zaangażowanych 
w jego realizację. Ich wielomiesięczny 
I.rud przyniesie dzisiąj owoce. Od stro
ny organizacyjnej, technicznc;j i arty
stycznej premiera „Strasznego dworu" 
przygotowana została w Kielcach. Kie
rownictwo muzyczne obj;1ł dyrektor 
Filharmonii Kielecki<=:j. prof. Szymon 

Kawalla, a wystąpią- orkiestra i chór Fil
harmonii Kielecki<:j, balet Kieleckiego 
Centrum Kultury oraz kilku kieleckich 
śpiewaków. Jako soliści wystąpią artyści 
z Warsza·wy, Łodzi, Krakowa i Bytomia. 
Z radością przyjęliśmy wiadomość, że 
nasze zaproszenie do zainscenizowania 
i wyreżyserowania „Strasznego dworu" 
prz}'.jęła wielka gwiazda opery polskiej, 
wybitny reżyser operowy - pani Maria 
Fołtyn. 

Do dzisiejszej premiery mogło dojść 
także dzir;ki przychylności i poparciu ze 
strony władz wojewódzkich i miejskich 
Kielc. Nie udźwignęlibyśmy jednak 
finansowo tego ogromnego przedsię
wzięcia artystycznego, gdyby nie wspar
cie sponsorów. Chciałbym więc złożyć 
serdeczne podziękowanie ludziom, któ
rzy szczególnie zasłużyli się w urzeczy
wistnieniu tej premiery: pani Lucynie 
Nowak - dyrektorowi kieleckiego Ban
ku PeKaO SA, panu Witoldowi Zarasce 
- prezesowi „Ex bud u" SA, panu Andrze
jowi Piaseckiemu - prezesowi firmy „Pia
secki" SA, panu Andrzejowi Brykowi -
prezesowi „Centrostalu" SA, panu An-

drzejowi Tekielowi - prezesowi Cemen
towni „Małogoszcz" SA, panu Andrzejo
wi Jezierskiemu - prezesowi firmy ,Je
zierski - Lekomin", panu Leszkowi Sty
pule - prezesowi Zarządu FŁT „Iskra" 
SA, panu Zbigniewowi Pakule - dyrek
torowi generalnemu „Nida-Gips" SA, 
panu Ryszardowi Skowronowi - dyrek
torowi kieleckiego Oddziału Banku 
Handlowego. Dziękuję z całego serca. 

Za chwilę wszyscy weźmiemy udział 
w wydarzeniu dla naszego miasta histo
rycznym. Oto po raz pierwszy na kielec
kiej scenie i w kieleckim wykonaniu od
będzie się premiera pełnospektaklowej 
opery. Kielce są dziewiątym miastem 
w Polsce, w którym wystawiane są pełno
spektaklowe przedstawienia operowe. 
Na naszym Placu Moniuszki znowu za
brzmi opera Stanisława Moniuszki. 

Zapraszam Państwa na największą 
polską operę narodową- Stanisława Mo
niuszki „Straszny dwór". 

ANDRZEJ RUCIŃSKI 
Dyrektor Naczelny 

Kieleckiego Centrum Kultury 

„Halka" na Dużej Scenie Kieli~ckiego Cen/mm Kultury ( 1996) 

3 



4 

~tanisłafu cffeffonius-1!ko 
1~ o'.npozytor dramat)1czny i liryczny 
~pierwszego rzędu. Urodził się"'' gu
berni mirl.skiej, we wsi Ubiel, S mąja 
1819 roku, z ojca żołnierza i matki wiel
ki<::j amatorki muzyki, której nasz rodak 
winien pierwsze początki gry na forte
pianie, i która potrafiła rozbudzić wjego 
sercu zamiłowanie muzyki. Do tego po
mogły mu ,~/1iewy hist01~yczne Niemcewi
cza, które mu matka pm ·~arzała. Te pięk
ne melodie zrobiły na nim wielkie wra
żenie i im winien, jak sam opowiada, 
pierwsze urojenia młodości . Tak wic;c 

pod wpływem domowego ustronia 
i dobrych staropolskich zasad Staś Mo
niuszko przysłuchiwał się śpiewom ludo
wym, a że ucho miał dobre i potężną, 
chociaż nieco zimną organizację muzy
kalną, powziął więc zamiar poświęcenia 
si<; muzyce, idąc za natchnieniem szla
chetnych myśli i tkliwości serca. 

Ojciec jego Czesław Moniuszko 
i matka z Madzarskich uradzili uda( si<; 
do Warszawy, w roku 1827, gdzie miody 
Stanisław zaczął pracować pod kienm
kiem Augusta Freyera. Po kilku lat.ach 

„Halka" na Dużej Srenir' Kieler:kiego Cen/ru111 Ku.I/wy ( 1996) 

zdał egzamin w szkole pijarów, ale oko
liczności famil~jnc zmusiły rodziców do 
powrotu na Lit.w~: . Lecz talentjego roz
wijał się znacznie. W Mińsku brał lek<je 
11 Dominika S1efanowicza, który go przy
gotował tak, że w roku 1837 mógł udać 
si<;: do Berlina i kształcić si<; pod dyrek
cją Rungenhagena w teorii i kompozy
cji. \Viadomo jest, ile są potrzebne głę
bokie studia do wydobycia i rozgai<;zie
nia nąjlepszych zdolności. Nasz młody 
anysta wicie skorzystał pod tym wzgl<;
dem, a wróciwszy do \Vilna poświ(~cił si<; 
tej sztuce z 1amiłowaniem i gorliwością. 
W krótkim czasie ciał się poznać korzyst
nie przez swe pieśni, tchnące świeżością 
i prostot<\. Ożeniwszy si<; dość młodo 
z panną Aleksandrą Mullerówn<1, ząjął 
się dawaniem lekcji muzyki i byłjedno
cześnie organistą przy kościele św.Jana. 
Kilka koncertów, danych w Wilnie z nad
ZW)1cząjnym powodzeniem, us1aliło repu
tację młodego kompozytora. Tam po
w1i:1ł myśl napisania U tan ii osi wbra m

.1kirh., które wykonywano często podjego 
clyrekc_ją. 

Pierwsze dwie operetki Moniuszki: 
!deal i Loteria, były napisane w roku 1840. 
Następnie opera Kamumiolw roku 1841. 
Ale te czekały wystawienia publicznego 
dosyć długo, gdyż dopiero Loteria w roku 
1846 w Warszawie się ukazała. A w roku 
1847 Moniuszko sam udał si<; do War
szawy, ale nie mogąc przełamać od razu 
trudności, pojechał cło Petersburga, 
wziąwszy z sobą śpiewaka Bonolcliego, 
gdzie wystawiono z wielkim powodze
niem kant.at<; Milda, a uwertura na wiel
bi orkiestr<;, pod tytułem Bajka, sprawi
ła wielkie wrażenie. I sława Moniuszki 
rozeszła się po Rosji i Polsce. 

W roku 1854 założył Towarzystwo 
Muzykalne w Wilnie pod nazwą św. Ce
cylii. Opera llallwjuż była gotowa , a wy
stawienie operetki Loteria, przed kilku 
la1y utorowało clrog<;: w v\larszawie do 
wystawienia !lalki w dwóch aktach z tek-

Strmislmo J\1oniuszkn 
d_)'l)'gl~ie w OjJe1zeWarswwskiej 

st.em Włodzimierza Wolskiego. Ta ope
ra w większych rozmiarach stanowi epo
kę w historii teatru warszawskiego . Gra
na pierwszy raz w roku 1858, miała nad
zwyczajne powodzenie. Talent Moniusz
ki okazał sic;: tu w prawdziwym świetle, 
tak pod względem melodii jako też i or
kiestracji. llalka, ulubiona od publicz
ności, („.) została odtąd chlubą reper
tuaru polskiego. Artyści i śpiewacy pol
scy przyczynili się do świetnego przy:ję
cia Halhi,jako to: panna Rivoli, Dobrski, 
Troschel i inni. A Moniuszko został we
zwany na dyrektora teatrów \varsza\v
skich. 

W tymże samym roku, po podr6ży do 
Francji i Niemiec, napisał operę w jed
nym akcie pod tytułem Flis, słowa Stani
sława Bogusławskiego. Zajął się też 

przedstawieniem oper francuskich i wło
skich, które wzbogaciły scen<;: polską pod 
jego kierunkiem. 

W roku 1860 ukazała się opera serni
seria Hrabina w trzech aktach, słowa 
Wolskiego. Przyjęta także z wielkim po
woclzen iem. Hrabina dowiodła znaczny 
post<;p w instrumentacji i w stopniowa-
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niu efektów dramatycznych. Polonez 
z tej opery został popularnym, a Mo
niuszko okazał wielką obfitość w swych 
pojęciach muzykalnych. 

jawnu.ta, sielanka i Verbum nobile, ope
ra napisana w roku 1861 \vjednym ak
cie, poprzedziły Straszny rlwórw czterech 
aktach, opere;: z tekstem Jana Chc;cirl.
skicgo , skomponowaną po drugiej pod
róży do Paryża. Ta wycieczka do stolicy 
Francji w roku 1861-62, po okropnych 
wypadkach w Warszawie, zrobiła wiclk<1 
prz)j emność współziomkom szanowne
go kompozytora, a pisz<1cy miał zaszczyt 
zabrać z nim znajomość osobist<\ i przy
jąć go w swoim mieszkaniu, gdzie mistrz 
znakomity dal się słyszeć na fortepianie 
w kilku utworach nowych wykonanych 
z głębokim uczuciem i melancholią („.). 

W chwili, kiedy ten krótki rys życia 

naszego Mistrza został skreślony, nade
szła bolesna wiadomość o jego nagiej 
śmierci. Moniuszko zakończył swą świet
ną karierc; w \Varszawie, 4 czerwca 1872 
roku, około godziny szós tej wieczorem. 
Jeden z dzienników polskich tak się wy-

Maria foltynjako Halka w Ojm„.I' H'rosww1ki1j ( 1953) 

raża w tej smutnej okoliczności: „Zasty
gło serce artysty, którego sława brzmia
ła po \Vszystkich krarl.cach szerokit:i Pol
ski i głośnym echem odb\jala się po ob
cych ziemiach, gdzie Polakowi tak trud
no dobić się wie1i.ca laurowego. Ze zgo
nem Moniuszki kraj nasz utracił n<~jwięk
szego artystę, lecz razem człowieka, któ
ry całym sercem ukochał Ojczyzn~:, i to 
co czul dla niej prze l ewał w cudne dźwic;,
ki swych niespożytych utworów, hęcl<i

cych chlubą i sławą sztuki polskiej („.). 
Zostawił Moniuszko liczn<1 rodzin~:, któ
rej \\'arszawa nic zapomni. Bo autor 
Halki, żyjąc jedynie dla sztuki, nie mógł 
gromadzić majątku. Opieka wic;,c nad 
dziećmi należy do calt;j Polski''. 

Wieść o śmie rci Moniuszki roze szła 
się pędem błyskawicy po Warszawie i za 
granicą. Dotknda wszystkich boleśnie 
bez wyjątku. Śp. Mistrz umiał sobie zy
skać wszędzie wiele życzliwoki i sympa
tii. A talentjcgo i prace stan<\ si~: chlubą 
i zaszczytem dla sztuki polski<:j. 

Obchód pogrzebowy odbył si\: w ko
ściel e św. Krzyża. Katafalk, n a którym 
złożono ciało, został otoczony krzewa
mi i kwiatami. Lica nieboszczyka za
chowały szlach e tne rysy, a 1 rzym al w r~:

ku wizerunek Najświc;,t.szcj Parrny 
Ostrobramskiej, pod ktl)rej natchnie
niem napisał tyle arcydzieł. Naz;~utrz, 
7 czerwca; artyści i śpie\vacy opery wiel
kiej w całym komplecie wykonali Requ
iem utworu zgasłego Mistrza. Przy wy
noszeniu ciała grano marsz żałobny te
goż, a podczas pochodu do cmcn tarza 
pow;i zkowskiego, marsze Nideckiego 
i Munchheimera były wykonan e przez 
orki<:strę Teatru \Vielkiego , a na crnen
tarZL1 przy składaniu zwłok do grobu: 
Salve Regina zeszłego Mistrza. Przcmó
wi li nad grobem PP .J. Ch\:cir\ski 
iJ. ivf. Kamirl.ski („.). 

ALBERT SOWIŃSKI 
(1874) 

J)an Olqęriński 
fi ut.or librella opery „Straszny dwór", 
ć""Jan Chęciński (1826-1874), był 
w swojej epoce człowiekiem wielce zasłu
żonym dla polskiego dramatu, teatru 
i opery. Warszawski poeta, aktor i reży
ser teatralny zostawił po sobie bogaq 
twórczość lit e racką. 

W dwudziestym roku życia wstąpił na 
sccnc;, a z<~jęcia aktorskie łączył z pracą 
nauczycielską w Instytucie . h1 zycznym, 
gdzie uczył gry na fortepianie i„. języka 
włoskiego. Później wychował cale poko
lenie znakomitych artystów w Szkole 
Dramatyczne.i. Był reżyserem teatrów 
warszawskich. 

Z jego dorobku lite rackiego wspo
mnijmy tomik wierszy z roku 1860 „Po
emata mniejsze i strofy ulotne", spośród 
ksi<\że k dla dzieci Jvlalowanki", przekład 
„Robinsona szwajcarskiego" (1871) ,jed
noaktówkę „Poeta" (1851), komedię 
„Rozwód czyli dwie mężatki''. Duże po-

wodzenie osi<1gnęlaj ego komedia „Szla
chectwo duszy" (1859), ale najambitniej
szym jego dziełem była pięcioaktowa 
komedia „Krytycy", napisana pod koniec 
życia i wysoko oceniana przez history
ków literatury. 

Osobne mit;jsce w jego twórczości 
zajmowały libretta, których napisał a ż 
czterdzieści. Utalentowany muzyk, za
przyjaźniony ze Stanisławem !vloniuszką, 
dostarczał wielkiemu kompozytorowi 
sporo tekstów. Spoci pióra Chc;ci1i.skie
go \vyszly libretta sławnych oper Mo
niuszki - „Verbum nobile'', „Paria'', 
a przecie wszystkim „Straszny dwór''. Li
bretto „Strasznego dworu" oparł autor 
na gawc;,dzie Kazimierza M. 'Wójcickie
go z 1840 roku. 

\V roku 1872Jan Chc;:ci1i.ski wygłosił 
wspaniałą mowc;: pogrzebową naci trum
ną Stanisława Moniuszki. Sam zmarł dwa 
lata później. 
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f1Tzrery i pół przeszło roku czekała ope
\l.1-ra polska od „Verbum nobile'' na nowe 
dzieło r-.foniuszki. \'\iypadki,_jakie rozegra
ły się w Polsce w tym czasie są samym przez 
się łatvm zrozumiałym powodem zamilk
nięcia talentu Moniuszki. \V tragicznie nie
szczęśliwym, a z takim bohaterstwem pod
jętym, powstaniu styczniowym udziału nie 
brał. Utykający na nogę, krótkowidzący, 

z objawami choroby sercowej, miał aż nad
to przyczyn do uważania się za „niezdat
nego" do noszenia broni. Nieporadny 
i może aż łatwowierny w sprawach 
życiowych, z gołębim sercem w piersiach 
i umysłem nabrzmiałym od potrzeby two
rzenia muzycznego, ale niezdolnym do 
pracy ani politycznej ani konspiracyjnej, 
nic garnął sic; do robót przygotowujących 
powstanie. \V czasach tych pracował tylko 
pod przymusem, z obowiązku,jaki na nie
go wkładało stanowisko dyrygenta opery. 
Ale po pewnym okresie abnegacji kompo
zytorskiej już pod koniec listopada 1863 
roku zabrał si~~ z dawną energią do two
rzenia nowej opery, której libretto posia
dał. - Był to „Straszny dwór" do słów Jana 
ChęciI!skiego, nieodstc:;pncgojuż od „Ver
bum nobile" wspc>łpracownika Moniuszki. 

W liście do Ilccwicza z dnia 28 listopa
da 1863 r. pisał Moniuszko: „Daruj, żem 
si<; tak opóźnił / podzic;kowaniem za prze
siane pieniądze. Ale dziś wszystko jakoś 
idzie dziwnym nieporządkiem. Ciągle 
zdrowie tylko cieszy i praca, do kt<Jrcjjako 
jedynej prawdziwej pocieszycielki, wróci
łem z zapałem po długim wypoczynku 
i wczoraj jednym tchem od początku trzy 
akr.a „Strasznego chvoru" uko1!czylcm". 
Choćby to był nawet najpobieżniejszy szkic 
dzieła, Lo i tak fakt ten jest imponujący, 
gdyż z czymś podobnym nie spotykamy się 

w biografiach najgenialniejszych kompo
zytorów. Daje to miarę łatwości produko
wania Moniuszki. W kompozycji jego za
sadniczym czynnikiem był pomysł melodyj
ny. v\lysnucie więc konturów melodyjnych 
dzieła, choćby tylko w najgłówniejszych 
fragmentach opery, w tak krótkim czasie, 
było czymś zaiste nadludzkim. Dalsze wy
pracowanie opery zabrało Moniuszce cały 
pewnie rok 1864, tak żc_już dnia 5 stycz
nia 1865 roku prqsl<)pił zespól opery war
szawskie j do nauki „Strasznego dworn". 

Pierwsze przedstawienie „Strasznego 
dworu" miało miejsce 28 września 1865 
roku. W kilka dni po nim pisał Moniusz
ko do przyjaciela, Ilcewicza, szcz~:śliwy 
z powodu odniesionego tą operą zwycię
stwa. \ 'Vypadlo ono niemal w przcddzie1! 
setnego przedstawienia „Halki" w operze 
warszawskiej. Sława Moniuszki wesz ła 

w zenit. Cała prasa stolicy (z wyj<\lkiem 
„Dziennika", który nie mógł Moniuszce za
pomnieć usuni ę cie z Instytutu) powitała 
nową operę z n;1jwiększym uznaniem. Naj
bardziej interesującą dla nas hytyk<1 jest 
recenzja jedynej wtedy w Warszawie pól
fachowej „Cazety Muzycznej i Teatralnej", 
która w n u merze drugim, z dnia 13 paź
dziernika 1865 r. w ten sposób odniosL1 
się do „Strasznego dworu": 

„Gdybyśmy po j ednoraZO\\Yl11 usl}'SZC
niu „Strasznego dworu" mieli pisac' o nim 
sprawozdanie, znaleźlibyśmy się w niema
łym kłopocie; znając bowiem wi~:kszc utwo
ry Moniuszki,jako to „Haik<;", „I-Irabinc;", 
„Dziady" i inne, wiemy, iż one m<tj<\ to do 
siebie, że obejmując w sobie ogromne 
bogactwo melodii i harmonii, st;nviaj4 słu
chacza w niepodobic!lstwie uchwycenia od 
razu wszystkich, ukrywających si<; tam pięk
ności„. Pomówmy teraz troch<; o samej 

, 

muzyce. Najpierwsze wrażcnie,jakiC/O do
znaliśmy od razu, było uczucie szczegól
nego zadowolenia,_jakiejś blogości;jakicś 
wewn<;trzne c iepło, j eś li wolno si~'. rak \\•y
razić, opanowało nas, gdyśmy słuchali tej 
muzyki tak swojskiej, tak naszej, że mimo
wolnie poczuwaliśmy się do pewnej soli
darności l kornpozytorclll, który - zdawa
ło się -jakby nam słuchaczom wyjął z piersi 
jak<\Ś cząstcczk~: naszej duszy i tę ozdobił 
i upiększy ł, ułoży ł w cudn<\ całość i to 
wszystko nam do podziwu przedst~iwil. Sło

wem bvlo coś, tylko nic umiemy sic;: z tego 
lepiej wvtłt1maczyl', co nas od samego po
cz<1tku pociągało i wiązało z tą kompo zy
cj<1. - Taką się nam ta muzyka przedstawia, 
gdy ją oceniamy sercem; jeżeli zaś rozu
mem mallly s<idzić o niej, to musimy prz)'
znać, że zaleca się bogactwem pomysłów, 
m1H\stwclll świeżych melodii i mistrzowsL\ 
instrum e ntacj<\„. RadzibYśmy każdego 

słuchacza z c~sołrna pon;szyĆ i przvr~o
nmieć mu: U\\'ażaj,pkie to piękne'". 

Krytyka ta odd<0c tylko nastrc~j, jaki 
„Straszny dwór" st\vo rzyl wśród publiczno
ści W<lrvawskicj, lgnącej w tych slllutnych 
chwilach całym sercem do wszystkiego, co 
przypo minało dawne, dobre czasy. Nie
mniej jednak ani ona, ani też żadna inna 
krytyka warszawska po premierze „Strasz
nego dworu" nic omc\wila w sposc\h rze
vowy uroczego dzieła ~vloniuszki. 

Przypuszczać możemy, i.e inicjatywę do 
napisania libretta poddał Chęci11skicmu 
sam Moniuszko, którego zaj<,'b ż. wo „ga
węda dwo rzan w baszcie n ad bron<( pt. 
„Strasznv dwór", micszcz;1ca Si<,: w tym 
samvm tomiku „Starych gawęd i obrazów" 
Kazlmierza Wladysł~wa' Wójcickiego, co 
i „GóralL1", kt ó rej \.\ o lski zawdzięczał 
osnow1,: dramat yczn<1„I-Ialki". 7. przedmo
wy Ch t:ciriskicgo do „Parii" wiemy, że 
librecista Moniuszki chętnie poddawał si<; 
in-,pirac ji znakomitego kompozytora pod 
względem wyboru tema tu do libre t.La. 
Zapewne .i uż w roku 186~ napisał Chęci11-

ski nowe libretto. Z gaw~'.dy Wcijcickicgo 
uzyskał zaledwie bbdy zarys akcji „Strasz
nego d\,·oru". Fabula jej była za skromna, 
ażeby mogla wvstarc1.yć do wypełnienia 
opery o kilku aktach, gdyż w istocie nic się 
w niej nic działo w dramatycznym znacze
niu. v\'olski miał niezaprzeczenie booatsze 
źródło w „Góralce", nut u Chęci1!ski. W ga-

wędzie Wójcickiego wystc:;pujc dwóch bra
ci, Zbigniew i Zygmunt.Jeden z nich „nie 
miał si<; nigdy żenić". Dlaczego - nie wie
m y. W papi~r<~ch ojcowskich z;;aleźli skrypt 
dłużny Stolnika na jakąś pokain<\ surnę. 
Po odbiór tych pieniędzy wyjechał jeden 
z nich do domu Stolnika. Z miejsca zako
chał sic; tam wjcdncj z dwóch córek Stol
nika. Nierychło było mu wracać do domu 
rodzinnego. Potem ściągnął brata do go
ścinnego domu Stolnika. Brat ni e oparł 
się wdzic;kom drugiej córki Stolnika. Slu
Ż<\CY dwóch braci, Maciej, znalazł tam tak
że żerne,~ dla siebie, a nawet parobczak 
Jasiek powiódł przed ołtarz tłustą Magda
lenę. Strasznym nazwano dwór Stolnika, 
gdyż kobiety nie siedziały tam nigdy na 
koszu. 
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\1\1 stosunku do tego źródła napisał 
Chęci1iski rzecz prawic zupełnie 110w:\. 
\Vzho:racil t.emat niepomie rnie, stworzył 
bardzo barwn e tło rodzajowo-obyczaj owe, 
t.chn:~I we1l. dużo sentymentu, urozmaicił 
czvn n ikami romantycznymi i komicznvmi 
w'ielcc doświadcz,;n y l)laktyk tea~;r:1ln )~ 
stworzył Chc;ci1l.ski ze „Straszn ego dworu" 
widowi sko pełn e prze pyszn ych efektów 
scenicznych o rodzim ym charakterze , 
a c:hoc iai. pod względem ewolucji drama
t\'C:zn ej idei ni e odpowiedział wszystkim 
warunkom dramatu, mimo to dal w tvm 
libretcie najbardziej wyróżniaj:1ce się d~i c
lo w polskim piśmiennictwie tego rodzaju. 

Libretto Ch ęcińskiego odpowiedziało 

wielorakim potrzebom serca współczesne

go widza polskiego. vV a tmosferze popo
wstaniowej nabierał pierwszy obraz „Strasz
nego dworu" szczególnego znaczenia i ma
gnetycz nej siły wyrazu. [„.] 

Po libretcie „Halki", libretto „Stras1.ne
go dworu" porwało Moniuszkę w najwyż

sze sfery natchnienia muzycznego, do ja
kich duch kompm'.ytora naszego miał kie
dyk [wiek dotrzeć. Przvnioslo mu ono z so
bą podnietę do " 'YPO;viedzenia si.ę w roz
licznych ki e runkach wyrazu dźwiękowego. 
Odpowiedziało też pod każdym względem 
naturze talentu Moniuszki, nie wklad<tj<\C 
na1l. zada1! sprzecznych z jego istot<\. [„.] 

Prac~~ nad instrumentacją dzida zaczął 
Moniuszko dnia 4 cze rwc a 1864 roku. 
Świadczy o tym własną jego ręką wpisane 
objaśnieni e d o pierwszej partytury, znajdu
j;iccj si\~ w archiwum Towarzystwa Muzycz
nego w Krakowie . Rękopis ten dowc;dzi 
ogromnej pewności ręki mistrza w techni
ce instrument.acji. Partytura z pominięciem 
partji śpiewac kich, musiała rosnąć z ogrom-
1q szybkości<J. Moniuszko nic miał potrze
by zmieniać lub poprawiać. Działo przyj
rnowalo od razu kształty sko1\czone . [„.) 

ZDZISŁAW JACHIMECKI 
(1921) 

l1ł1J 1862 r. ll'loniuszko o trzyma ł te kst 
~."Strasznego dworu", ale dopiero p o 
upadku p ows tania, w ko1l.cu li s topad a 
1863 r. - po długiej przerwi e - z zapałem 
ko1\czy szkic opery, której partyturę opra
cowuje przez cały rok następ ny. \1\1 lec ie 
1865 r. opera j es t.już. przygo towana do W)'

stawicnia. Premiera odbywa się 28 września 

w Operze Warszawskiej. Śpiewali: J. Do
brski (Stefan ), W. Trosze! (Zb igniew), 
A. Kozieradzki (ivliccznik) ,J Koehler (Ma
ciej) ,J. Prohazka (Skołuha), B. Dowiakow
ska (Hanna), Hessciwna (Jadwiga ), I I. \fa
j e r<111kowska (Cześnikowa). Publi czn ość 
prZ)ję la operę bardzo przychylnie.Jednak 
dopiero p o upływie pewnego czasu okaza
ło się w pe łni, jaką wartoś( mia ł „Straszny 
dwór" dla sce1;y polskit;j. , 

Treść „Strasznego dworu" wzi:1ł Ch ę

cir\ski z tego samego zbioru „Starych ga
węd i obrazów" K.W. Wój cic ki ego (Warsza
wa 1840), z którego W. Wolski wziął pie r
wowzór libretta „I-lalki". Z nikłych wą tków 

wysnuł Ch~~ci1l.ski akcj ę obfitującą w sy tu
acje operowe, nawiązał intrygę dzięki 
wprowad ze niu nowej postaci - Czcśniko

wej. Szczególnie plynnyjcs l wiersz libre t
ta, Ż)''\~y. cięty, sceniczny, a gdzie u·zeba -
poetyczny. Nie dotrzymane „śluby kawaler
skie", jakby parafraza „Ślubów panic1l.
skich" Fredry, są motywe m głównym, uj ę

tym w ramy śpiewów „nic masz niewiast 
w nasze j chacie" w prologu, a odwróce
niem postanowie nia pod koniec opery są 
słowa: „będą żony w naszej chacie". 

Najdojrzalsze działo l'vloniuszki, o naj
kunsztowniej wypracowanej partyturze -
„Straszny dwór" - to arcydzieło polskiej 
o pery, kontuszowa kome dia muzvczna, 
z charakterem i sentymentem, dow~ipem 
i poe/ją. Kr<it.ka orkiestrmva intrada z pi ę k-

nic: wzrastaj:\G\ ludowo-polsk:1 mcl odi <\ 
otwiera pi e rwszą ods lon <;1 (prolog), zwar
t ą, bardzo tr;tfnic zbudowan<\. SIO\\'Olll Zbi
gniewa „\,\i i ęc przed rozsta niem" odpo\\'ia
da chór. Rycerze pi.i ą strzemiennego, 
w marszowym rytmie śpiewa Stefan „Za
miast bezczynnie służv( i.olnierce" (wojna 
1.ak01\czona); obaj bracia postana\\'iaj:1 żyć 
w bezżennym stanic, stary 1'vL!ci e j nagli do 
drogi („Ta nd e m, panicze, czas ruszy ć 
w drogę") . Na marszowy m ep ilogu orkie
stry pro lo g przech odz i do pierwszego 
akt.u. \'\!c h odząc d o domu oba j bracia 
int o nuj <\ wraz z ivlac:icj e m tercet. „Cichy 
domku", w któ rym przewija się już m elo
dia ku ran ta. l'\ie czas jednak na lir\'C:znc 
wzruszenia - trze ba gospodarmrnć i pro
wadzić d o m„. bez kobiet. Inn ego zdania 
jest ciotka, Czcśnikowa, przyb vwaj:1ca 
z go towymi planami malżc1\skimi ( „Z tej 
strony Powiśla dziewcz<\l b ez liku"). Dla 
urzeczywistnienia tyc h planów Cześniko
wa opowiada o rze komym przcklc1l.stwie 
ci4ż<Jcym na kalin owskim dworze („v\lśród 
szumu lasów"). Chór podzielaj ej sugero
wa ny strach, ale Stefan uważa, że „w prze
sadnej micrze stqjenkę strach daremny 
bicr le" ). W akcie drugim w dworku 1vliccz
nika, w Kalinowie, d zi ewczę ta haftuj<\ śpie
waj ąc chóralną picśrl. („Spod igi e łek kwia
ty rosną"). Po tęsknej dumce J adwigi 
wchodzą menue towym kroki e m I Ian na 
i DamaZ)' („Gdz ież pos tawić to naczynie"). 
Scena lania wosku z intrygt~jącymi wróż
bami („Już ogie1l. płonic ku naszej stro
nic") jest melodyjna i pełna sytuacyjnego 
dowcipu. Damazemu prawi Miecznik ora
cję o staropolskich cnotach w słowach swej 
arii siarczyście polonezowej . \Ą'cjścic stol
nikowiczów, Stefana i Zb igni ewa, oraz 
finał z myśliwską kłótnią ko r'icz:\ akt mu
zycz nie bogaty i pełen od mian. vV trzecim 
akcie o powiadanie Skołuby („Te n zegar 
st.ary niby świat") wprowadza nastró j ocze
kiwania i zaciekawienia. Pt-Z(T}'\V<tna kur;m
tem aria Stefana („Cisza dokoła" ) wzbicrn 
sentymentem wspornnie11 rn0szlachctniej
szcgo liryzmu. Melodyjnie rozwija się duet 
braci, z których każdy w ukryciu przed dru
gim rnyśli o pannach dworu („Szczegó lne 
to spot.kanie"). Szcrok<) mclodyjnuścią od
znacza się również kwa rt e t obu panien 
i obu braci („Ni boleści, ni rozkoszy") -
wreszcie finałowy kwa rt.el rn ę ż Cl)'Zl l. 

\ ,V akcie ostatnim Hanna śpiewa kol o rat.u
row<1 ari ę , a następni e duet ze Stefanem. 
Kulig w rytmie krakowiaka i mazur, nazwa
ny przez samego kompozytora „rodzonym 
Halkowego brate m", wprowadza życic. 
Intryga rozwiązuje się dowcipnie kapitu
lacją obu kawalerów, śpiewaną na tę samą 
melodię , którą śpiewali w prologu, kied y 
się zarzekali, że „n ie masz ni ewiast w na
szej chacie ". 

KAROL STROMENGER 
( 1976) 

ydaje się, że jako całość „I lalka" ustc;
puj e jednak niewą tpliwemu arc y

< elu, którym okazał się „Straszny d\\'ór". 
Z błahego librett.a Jana Ch ęc i1l. s kicgo wy
czarował tu Mo niuszko istny kalejdoskop 
polskości: niczym snop świat.Li w ciemno
śc i popowstaniowej błysnąć musiał ten mu
zycz ny pas s łuc ki, szereg naniza nyc h jak 
pe rły sce n z „polskiego, arcypolskicgo" 
dworu. Cóż może być milszego sercu niż 
wzruszaj<1cy tercet „Cichy domku„. ", po
lon ezowa aria Miecznika, picśti. prqdck, 
czy aria z kurante m? A ryce rsko-szlachec
ki prolog, a mistrzowskie zespoły, zwła s z

cza s ł ynny finał drugiego aktu, nic ust<;:-

Jl 
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pującv najsłynniejszym ansamblom Rossi
niego , a wreszcie aria Skołuby „Ten zegar 
siary ... ", sarmackie echo włoskiej <ll"ii buf
fa, w rodzaju niezrównanej „Colurnnii" 
z „Cvrulika sewilskiego"? Ta opera komicz
na 1;odczas premiery w roku 1865, niedłu
go po strasznych dniach powstania , wywo
łała na sali objawy wzruszenia wn;cz eksta
tycznego : ileż tu patriotycznych aluzji 
i . miłych polskiemu sercu obrazów! Nic 
dziwnego, że „S traszny dwór" zdjęry został 
przez władze rosyjskie z afisza na pan;: lat. 
A jednocześnie, obok owc:j treści z „serca", 
cechuje partyturę dqjrza lość techniczna, 
znakomire wyczucie scen y, oryginalne po
łączenie rodzajów operowych - włoskiego 
z narodowym. Słowem - prawdziwe cacko. 

STEFAN KISIELEWSKI 
(1982) 

mo klęsce powstania styczniowego spa
~.dlo na udręcz_o1~ y naród s_zereg_reprc
sp. Znalazła się wsrod 111ch rown1cz dcc\·
;ja o zamknięciu Tca1rn \1\lielkicgo. Zawsze 
godzące w Moniuszkę trudności material
ne teraz udcrzvly we11 ze zdwojon;1 sil<\. 
Kompozytor rozumiał jednak, że mimo po
litycznej klęski naród Ż)'.j e i żyć m11si. Na
lei.y więc dodawać mu otuchy, krzepić tych, 
co się zalann~ją, podtrzymywać patriotyu.
ncgo ducha. I wtedy t.o właśnie, „dla po
krzepienia serc" rodaków, skomponował 

Moniuszko najlepsl <1 SW<\ open,: - „Stras1.
ny dwór". 

Plan skomponowania te j opery, za r )"
sowany jeszcze pi-zed wyb11chcm pows ta
nia, wydal s i~: mu teraz jak n~jbardzicj ak
tualiw. W ci<1g11 1864 rokH opera była\\' za
sadzi~ gotowa. Zaprz)jaźniony z Monit1sz
L1 reżyser Tc<tLru \>\lielkiq.;o, nic pozbawi o
ny talentu a11tor szlllk 1c;1tralnyc h , .Jan 
Chc;ciriski, w oparciH o l11dow;i gawędę 
napisa ł librcuo „Strasznego dwor11". \ J\lo
niHszko skomponował muzyk<; pi~: kn<1 
i bardzo po lską. „Straszny dwcir"_jest \\'za
sadzie operą komiczn<\. \\'a rto pr1.yp o
mnicć o roli , jab\ w umacniani11 poczucia 
narodowego ·walcząC\·d1 wtc<.h· o \\·olność 
Czechów odegra.la opera komiczna Bedrzi
cha Smetany - „Sprzedana narzeczona". 
Tam bohate rami byli wieśniacy. „Str;1sznv 
dwór" pod niejednym wzgkdem moi.c być 
porównywany do epopei szlacheckiej Mic
kiewicza „Pan Tadeusz". Prawda, ż.e \lo
niuszko , choć sam szlachcic, lubił\\' swych 
operach podśmiewać się nieco z wąsat yc h , 

skorych do sic;:gani;-1 po sz<thlc szlach
ciurk<lw. le w dobie popowstanim,-cj po
godna, zaprawiona-jak z;1\\·sze u \ •!oni usz
ki - szczcr<1 nut.a liryz 11111 m11zvk;1, tak jak 
i sama treść ,.S trasz1~ego dwon1" przcma
wiałv do znc;:kanego poliLycznic, w tyl11 n.1-
dzinach okrytego świeżo i.ałoh;1 narodu ze 
szczcgóln ;\ siłą. Każdy i dziś dla polskich 
słuchaczy nie dość wyrazisty akcent poli
Lyczny, moderowany ze względ11 na cz1!j
ność carskiej cenzury, był przed st11 la1y dla 
walcz;1ccgo o odzyska11ic przez ojczyznę 
niepodległości narodH bardzo wymown y. 
Już prolog opery - ukawjący bra( szla
checką na tle obozowych namiot.ów, z bro
nią u boku - przypominał Lak niedawno 
minion e walki. Gdy w sławnej arii z kuran
tem - chyba najpiękni ejszej ze wszystk ich 
arii Moni11szki - rozległy si~: słowa „i\•!atko 
mqja mila, gdyś nas osierociła ... " na widc)\\·
ni ocierano Izy i nikt. nic miał W<\lpłiwości, 
że za Li\ przejrzysq me1afon1 kr)'. je si ę o b
raz pokonan ej ojczyzny. Choć dz iś Polacy 
wywalczyli sobie wolnośc' i r6wnośc' spolccz-
1q, m11zyka „Strasznego clwor11" Moniusz
ki ni e przcst<!jc ich wzruszać nie sw;1 nie
gdyś aktualną \\')'lllOW<\ politycz1q, lecz bez
pośredniością i pic;:kn e m. Komponuj <)C 
„Straszny dwór" w dwadzieścia lat po „Hal
ce", ~vloniuszko dysponował dui.o wit;:k-

szym doświadczeniem, nabytym przy pul
picie dyrygenta ,operowego. Nie b~.ak też 
w partyturze „Strasznego dworu scen 
świadczących o dużej swobodzie w opero
waniu orkiestrą, chórami, scenami zespo
łowymi , nie brak zrc:;cznie budowanych 
tercetów, kwartetów, nie mówiąc już o peł
nyc h melodyjności ariach. 

„SLraszny dwór:, podobnie jak i wcze
śniejsza „Hrnbina",jcst operą przemyślnie 
łączącą wydźwic;:k narodO\\')' z komizmem. 
Polonezowa aria Miecznika to jakby lek
cja polskiego patriotyzmu, sławiąca mę
srwo i rycerskie przymioty ducha, a wys;r.y
dzająca obce stroje i obyczaje. Opera ta 
jest.jeszcze jedną sielanką szlachecką. N ie 
w samej akcji , lecz w tle obyczajowym, uka
zującym obraz dawnej, niepodległej Pol
ski, leżała wymowa polityczna „SLrasznego 
dwor11". Cenzura zorientowała sic; prędko 
i operę zdjęto z afisza. 

Jak przyjc;:la w 1865 roku premierę 
„S trasznego dworu " warszawska prasa? 
Były to i dla niej dni trudne, o sztuce pisa
no skąpo. W „Tygodniku Ilustrowanym" 
recenzja była wprawdzie pochlebna, lecz 
powściągliwa. Jedynie tylko „Gazeta Mu
zyczna i Teatralna" trafnie oceniła wraże
nie , jakie „Straszny dwór" wywarł na pre
mierowych słuchaczach. 

I dzisiaj żadna z operowych arii Mo
niuszki, nie wyłączając nawet dumki.Joni-

ka w „Ilalcc'', nie jest przyjmowana z rów
ną serdecznością jak „aria z ku ran Lem". 
Prawda, że mazur uslępuje „sLarszemu bra
w" z „Halki". Ale za Lo ile romantycznego 
nastroju w kwartecie dw6ch zakochanych 
par, ile humoru w arii Skołuby o starym 
zegarze, ile sentymentalnego uroku w ter
cecie „Cichy domku", ile zadzierzystości 
w polonezie Miecznika, ile wreszcie lirycz
nego ciepła w scenic lania wosku. Z dru
giej sLrony, ile mistrzostwa w potraktowa
niu sceny kló u1 i myśliwych: kompo;r.ytor ze
stawił tu dialog kłócących sic; Macieja i Sko
luby z sekst e tem solistów i umieścił t.o 
wszystko na tle równocześnie rozbrzmie
w~jącego ch óru męskiego, a następnie 
mieszanego. [ ... ] 

HENRYK SWOLKIEŃ 
(1983) 

„Straszny dwór" bez wątpienia jest naj
doskonalszym spośród scenicznych dziel 
Stanisława Moniuszki , a tym samym wysu
wa się na czo ło całej polskiej twórczości 
operowej XIX-go wieku. 

Pracę nad tym dziełem, do którego li
bretto opraco~val utalentowany literat, 
a zarazem aktor i reżyser Jan Chęci11ski, 
rozpoczął Moniuszko w roku 1861. Póź
niej , gdy wzmagające się wrzenie rewolu
cyjne wybuchło dramatycznym porywem 
Powstania Styczniowego, odłożył je, aby 
pod koniec Powstania znowu z całą ener
gią do niego powrócić. Wydawało się na 
pozór, że moment był najmniej odpowied
ni dla ukazan ia polskiemu społeczc11stwu 
tego rodzaju pogodnej komedii. Moniusz
ko jednak posiadał niezawodny zmysł ak
tualności i świetne wyczucie dud10\'')'Ch 
potrzeb spolecze11stwa. Rozumiał, że wte
dy, gdy największy dramat rozegrał się już 
w rzeczywistości, nie pora na dramaty na 
scenic, lecz po trzeba raczej czegoś - „dla 
pokrzepienia serc". A cóż mogło być bar
dziej krzepiące dla zbolałego narodu, niż 
przypomnien ie jasnych kart z przeszłości 
kraju , zawierających w sobie zarazem do
brą wróżbę na szczi;:śliw;1 przyszłość. 

Po Powstaniu List.opadm''Ym uczynił to 
tvlickiewicz ukazt!jąc swym rodakom w „Pa
nu Tade11sz11" wspaniały obraz minionej 
już epoki; pv Powstaniu Styczniowrm po
szedł w jago ślady Moniuszko. Z pewno
ści<\ musiało w<iwczas, pod uciskiem nie-
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nawistnego zabo rcy, uderzać żywiej każde 
polskie serce, gdy na scenie od razu 
w picrwszym obrazie ukazali się zbrojni ry
cerze z chorągwi pancernej - ongi.~ po
strach wszystkich wrogów Rzeczypospoli
tej - i zabrzmiały junackie, męskie słowa 
o gotowości do walki w obronie Ojczyzny. 
I dziś zresztą Lakże „S traszny dwór" wzru
sza szczerze niejednego widza operowego. 

Premiera „S trasznego dworu" miała 
miejsce w warszawskim Teatrze \>\' iclkim 
28 września 186:) roku pod balu!~~ same
go kompozytora. Obsada była prawdziwie 
doborowa: partię Stefana kreował Juli an 
Dobrski , jeden z najświetniejszych w owej 
epoce tcnor<lw na skalę europejską; Zbi
gniewem by ł znakomity bas \>\' ilhelm Tro
sze!, Skołubą niemniej świ etny Józt:f Pro
hazka , Miecznikiem - Adolf Kozierad zki. 
W roli Hanny wystąpiła młodziutka wów
czas Bronisława Dowiakowska, wieloletnia 
później primadonna Opery Warszawskiej. 
Przyniosło tedy premierowe przedstawie
ni e „St raszne~o dworu" ogromny artystycz
ny sukces zarówno kompozytorowi jak Le
at.rowi, stając sir; jednocześni e wielką pa
triotyczną manifesta c:ją i wywoh~j4c na wi
downi uczucia ni e słabsze zapewne od 
tych,jakie ongiś w rozbitych i uciśnionych 
Włoszech wywoływały pierwsze spektakle 
„Nabucca" Verdiego. 

.Jakkolwiek zaś motywy polityczno-pa
triotyczne w treści „Strasznego dworu" 
przys łonir;tc były i zręcznie wplecione 
w niewinną z pozoru, komediową niemal 
fabułę, to jednak atmosfera na widowni 
stawała się tak gorąca, a manifestac:je pu
bliczności tak wyraziste, że po trzecim za
ledwie przedstawieniu spotkał operę Mo
niuszki ren sam los, jaki stal sir; udziałem 
wspomnianego już wyżej „Nabucca" Ver
diego: została ona zawieszona przez car
sk4 cc11zurc;. Powróciła na warszawską sce
nc; dopiero 4 czerwca 1874 roku - w dru
gą rocznic<; śmierci kompozytora, pod dy
rekcją Adama Minchejmera, w premiero
wej oczywiście wersji scenicznej. 

W dziewięć lat później słynny Hipolit 
Meunicr opracował nowy układ mazura; 
w 1893 roku zrobiono nowe kostiumy, 
w 1905 wykonano nową dekorację do pro
logu.Jednak kształt sceniczny przedstawie
nia niewiele sic; zmieniał, bowiem i tu -
nie tylko w treści librella - „czujna" cen-

zura ingerowała tak dalece , że w scen ic my
śliwskiej kłótni Maciej wychodzić musiał na 
sc e n ę z ... batem 1.amiast fuzji, aby snadź 
nic rozbudzić wśród widzów zbytniego 
wojennego animuszu. Dopiero 10 listopa
da 1916 roku wystawiono „Straszny dwór" 
w nowej inscen izacji Henryka Kowalskie
go, oraz całkowicie nowych d e ko racjach 
St..Jasie1\skiego, nadąj <\C operze Moniusz
ki kształt zgodny z intencjami twó rc<lw 
i treścią dzieła, nie krępowany już wzgli;:
dami na cenzurę zaborcy. 

W niepodległej już Polsce now<\ insce
nizację „Strasznego dworu" przygotowali 
dla Opery Warszawskiej w roku 1926 Alek
sander Zalwcrowicz i Adolf Popławski. 
Weszła też opera Moniuszki na scenę pol
skiej Opery w Poznaniu, dawniej zaś jesz
cze granoją w Operze Lwowskiej. 

Nic dorównując popularnością „Ilal
cc" (mimo wyższych bezspornie mu zycz
nych wartości), docze kał sic; przec ież 
i „S traszny dwór" wiciu premier zagranicz
nych . Pierwsza z nich miała miejsce jesz
cze w ubiegłym stuleciu, a mianowicie 
w roku 1891 w Kijowie. \V nowszych zaś 
czasach grano operę Moniuszki m.i11. 
w Kolonii (1926), oraz w Bazylei (1939), 
Bernie Szwąjcarskim i w Pilźnie ( 1948), 
a po drugiej wojnie światowej także 
w Bonn (pod dyrekcjąjana Krenza) , a na
wet za Oceanem ... 

JÓZEF KAŃSKI 
(1998) 

Nu uljftiwh fmrfrt'I)' fmbki~ z X\111 i X\111/ wfrku. 

Opera w czterech aktach 
Stanisława Moniuszki 
Tekstjan Chęciński 

Osoby: 
Miecznik - baryton, Hanna ijadwiga,jego córki - sopran i mez
zosopran; pan Damazy, palestrant, totumfacki Miecznika - te
nor; Stefan i Zbigniew, bracia, towarzysze pancerni - tenor i bas; 
Cześnikowa, ich stryjenka - sopran; Maciej, były żołnierz, stary 
sługa Stefana i Zbigniewa - baryton; Skołuba, klucznik Mieczni
ka - bas; Marta, klucznica Stefana i Zbigniewa - sopran; Grześ, 
parobczak - tenor; Stara Niewiasta - mezzosopran; luzacy, towa
rzysze pancerni i żołnierze, wieśniacy i wieśniaczki, goście Miecz

nika, myśliwi. 

Akcja toczy się: w pierwszej odsłonie pierwszego aktu - w obozie, w odsło
nie drugi~j pierwszego aktu w dworku Stefana i Zbigniewa; akt drugi, trzeci 
i czwarty we dworze Miecznika. 

Akt pierwszy 
Odsłona pierwsza: Kolo karczmy roz

łożyli się obozem powracąjący z wc~jny 
towarzysze pancerni. Wojna skończona, 

każdemu spieszno do domu. Dwąj bra

cia, Stefan i Zbigniew, żegnaj4 się z to

warzyszami broni. Aby w każdej chwili 

byli gotowi do ponownego wyruszenia 
w pole, obiecują sobie uroczyście, że 
nigdy się nie ożenią: „Dobrze, dobrze, 

panie bracie, przewyborny ten twqj plan 

- nie masz niewiast w naszej chacie, 

vivat semper wolny stan!" 

Odsłona druga: W dworku Stefana 

i Zbigniewa wszystko już przygotowane 

na prąjęcic młodych panów.Jakoż nad
jeżdżają wkrótce bracia, z rozrzewnie

niem witają ojcowskie progi i ponawiają 

ślub pozostawania w bezżennym stanic. 

To gospodarstwo bez kobiet zaczyna się 

jednak przyjazdem kobiety, a mianowi

cie Cześnikowej, stqjenki młodzie1'icc5w. 
Dowiedziawszy się o powrocie bratan

ków przyjechała czym prędzej, aby ich 

ożenić, i to ożenić tak,jak ona sobie tego 

życzy. Obiecała mianowicie swej przyja-
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ciólce, mat.ce dwóch dorosłych córek, że 
Stefan i Zbigniew zostaną jej zi<;:ciami. 
Bracia jednak oświadczają stqjence, że 
postanowili nie żeni( się wcale, a jedy
ną wizytą, jaką złożą w sąsiedztwie, bę
dzie wizyta u Miecznika, u którego ich 
ojciec zdeponował niegdyś jakąś sumę. 
Cześnikowa aż podskaktue usłyszawszy 
to, bo przecież Miecznik ma dwie doro
słe córki. Aby zniechc;:ciC: bratanków do 
l"'.j wizyty, opowiada im, że to „straszny 
dwór" i że tam straszy. To jednak nie robi 
na młodzie11.cach żadnego wrażenia -
Stefan i Zbigniew decydtuą si~: p(~jechać 
do „st rasznego dworu". 

A/\t rlrug·i 

Pokój we dworze Miecznika. Obic 
j ego cc>rki w otoczeniu domownic haftu
ją śpiewając: „Spod igidek kwiaty rosną, 
mknie za ściegiem ścieg ... " jest to wilia 
Nowego Roku, ".iadą się więc zaprosze
ni na wieczór goście, a tymczasem dziew
częta zabawiają sic;: wróżbami, która 
z nich i za kogo wyjdzie w następnym 
roku za mąż. Oczekt~jąc na wróżbę Ja
dwiga śpiewa piosenkę „Biegnie słuchać 

w lasy, knieje ... " Nareszcie wosk rozto
piony, a gdy go wylano na wodę, obu 
pannom wywróżył mężów rycerzy i go
spodarzy, ku wielkiemu zmartwi e niu 
Damazego, który marzy o rączce i posa
gu Hanny. Patrząc na te wróżby \1iecz
nik opowiada,jak to sobie swych zii,:ciów 
wyobraża (aria: „Kto z mych dziewek 
serce której ... "). W tym momencie zja
wia się Cześnikowa, która chcąc zapo
biec możliwemu małże11.st.wu bratanków 
z córkami Miecznika, przedstawia ich 
jako zniewieściałych tchórzy. Posłyszaw
szy to panny postanowiły spłata( figla 
braciom. Robi się gwarno - powrócili 
z polowania myśliwi, a tuż za nimi przy
bywają Stefan i Zbigniew. 

Akt trzeci 

Do ogromnej, ponurej i opuszczonej 
komnaty we dworze Miecznika wprowa
dza wieczorem Skoluba starego Macie
ja. Prawdziwy spisek został uknuty przez 
pana Damazego dla zakpienia z rzeko
mych tchórzy i pognębienia ich 
w oczach panien, które ze swej strony 
także sobie figla ułożyły. Skoluba uprze-

, 

cha więc już i tak wystraszonego Macie
ja, że nocą zepsuty, nie d<tjący się wcale 
nakręci( zegar wygrywa kuranty, a pra
babki z portretów zaczymtją spacerowa(. 
Tu właśnie ma spaC: Maciej, a jego pani
cze w sąsiednich pokojach, każdy osob
no. Zaledwie Skoluba wyszedł, a tu rze
czywiście prababki zaczyn<~ją się poru
sza( - nic w tym dziwnego, bo za jed
nym portretem ukryła się I Iarma, a za 
drugim Jadwiga. Przerażony Maciej chce 
ucieka(, w drzwiach wpada na Stefana 
i Zbigniewa, którzy śmi~ją się z jego stra
chu. Zbigniew zabiera Macieja ze sobą, 
a Stefan zostaje sam i wspomina dzie
cill.stwo i zmarłą matkę (aria z kurantem: 
„Cisza dokoła, noc jasna, czyste nie
bo ... "). Wkrótce powraca Zbigniew, oka
zuje się, że obaj bracia sąjuż zakochani 
- Stefan w Hannie, Zbigniew w Jadwi
dze. Gdy zaczyn ;~j<\ się clziaC: jakieś nie
samowite rzeczy z obrazami i z zegarem, 
obaj bracia -wybiegają, byn<~jrnniej nie 
przestraszeni, do ogrodu szuka<'. spraw
cy tych figlów, a w komnacie zostawiają 
Macieja, który wreszcie przyłapuje Da
mazego za zegarem. Po powrocie braci, 
chcąc koniecznie odstraszyć ich od pa
nien, pan Damazy opowiada im niestwo
rzoną historię o popełnionych ongiś 

w „strasznym dworze" złych czynach, 
które ci<\żą klątwą na dornu. 

Akt czwarty 

Zbigniew i Stefan , teraz naprawdę 
odstraszeni złośliwymi słowami Damaze
go, postanowili o~jechać. Stefan żegna 
się z Hanną nie wyjawiając jej powodu 
tak nagiego odjazdu. Dopiero Miecznik 
dzięki słowom Macieja wydobywa z rnło
d~ieńców wyznanie, co skłania ich do 
o~ja7.du. Po wyjaśnieniach Miecznika 
bracia postanawiąją zostaC:, zwłaszcza że 
nadjechał kulig. Zjawia się Damazy i pró
bt~je oświadczy<= się o Hannę. Przeszka
dząj<l mu jednak młodzieńcy, kt<Srzy 
wreszcie zdecydowali się sarni oświad
czyć, każdy o swoją wybraną. Teraz do
piero Miecznik opowiada prawdziwą 
historię „strasznego dworu". Okazuje 
się, że pradziad Miecznika miał dziewięć 
c<Srck,jedną ładniejszą od drugiej . Mło
dzież okoliczna rozchwytywała panny, 
gdy tylko podrastały, a mamy i ciocie z są
siednich mąjątk<Sw nazwały z zazdrości 
dwór ten „strasznym dworem". Sko11.
czywszy opowiadanie Miecznik błogosła
wi obie zakochane pary i już o „ślubach 
kawalerskich" nie ma mowy. 

KAROL 
STROMENGER 
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*** 
ACT I The two brothers, Stefan and 

Zbigniew, bid farewell to their comrades 
in arms. Thcy make a solcmn promise to 
remain single so as not to be diverted by 
t.houghts ofwife and children should the 
fatherland again call on them to follow the 
flag (chorus and duet). 

Peasant girls are preparing rooms for, 
the two brothcrs, who arc cxpccted home 
again (chorus). The two knights enter ac
companied by their faithful servan t Maciej, 
and greet their father's house hold (rrio). 
A noise is hearc.I outsicle: a calash bearing 
Stefan and Zbigniew' s Aunt, the Charn
berlain 's \vife, has drivcn up. She has mar
riage plans for her nephews and would like 
to see the young men married off LO the 
daughtcrs of the treasurer of Skier. How
cvcr, neither Stefan nor Zbigniew is pre
parcd to lend her an ear (trio). The two 
owners of the es ta te mention the fact that 
thcy are about to begin collecting their 
debts. They intcnd to make a start with the 
Sword- bearer of Kalinowo. The allusion 
to the brothers' oarh ofbachelorhood does 
not. surprise their aurlt as much as the 
ment.ion of t.his name. Kalinowo Manor is 
rcputed to be haunted. The building is 
under a curse, shc Lelis them, and at night 
the place is haunted by ghosL'i. I Iowcver, 
the two young men are not to be deterred, 
and set off for Kalinowo (finale). 

ACT II New Year's Eve in the Manor 
I Iouse of the Sword-bearer: A group of 
young girls including the Sword-bearer's· 
daughters, Hanna and.Jadwiga, arc sitting 
at their looms around an open fireplace. 
They arc bored with their work, and pass 
the time by singing . .Jadwiga remembers 
that the next day will be New Year's Day, 
and Hanna tells them to have everything 
ready for a fortune-telling session (wom
en 's chorus and dumka). 

Damazy the lawyer appears to the 
strains of a minuet. I Ie is not wearing the 
Lraditional Polish costume, but is dressed 
in the French manner. Damazy is on the 
lookout for a weałthy catch, and makes a 
play for one of the sisters (duet). The for-

tune-tclling session has produccd the same 
result for both girls: the wax which they 
have used has takcn on the shapc of a suit 
of armour and a helmet and visor The two 
girls and t11eir father too arc very płeased 
about this prophecy, though Damazy is less 
enthusiastic (quartet). The Sword-hearer 
expounds to the disappointed Damazy his 
idea of the perfect son-in law, ourJining at 
the same time his ideał of a Polish citizen 
and patriot: he is charactcrisecl by cour
age, honesty and a noble attitude. Ile is 
to be god-fearing and preparcd r.o lay 
down his life for the fatherland at any time 
(Polonaise aria). 

At this moment the Chamberlain'.-; wife 
drivcs up to the manor. She has sparcd no 
effort to get to Kalinowo before the two 
gentlemen farmers, and t.clls the assembled 
company about the oat.h which Stefan and 
Zbigniew have made. I-Iowcver, at the same 
time she describes her nephews as super
stitious and fearful, saying that they had 
bcen filled with terror at the merc men
tion of the haunt.ed manor. Hanna and 

.Jadwiga determinc to punish them for 
thcir unworthy cowardicc. The old stew
ard Skoluba arrivcs in a state of greal ex
citement. He hasjust fi red a shot at a wild 
boar on the grounds, but at the same time 
it was hit by a stranger from a passing 
coach: therc arc two bullets in the animal. 

Zbigniew and Stefan enter the room, and 
are welcomed by the Sword- bearer as the 
sons of a deceased friend. Maciej has ac
companied the brothcrs, and it was he who 
fircd the second shot. 

The Sword-bearer invites them all to a 
banquct. The first toast is to the father of 
Stefan and Zbigniew. The assembled gath
ering drinks his health, though cach is lost 
in his own thoughts. ·rhe two girls areno 
longer convincecl that the two brothers tru
ły wish to remain bachelors, and detennine 
to put their courage to the test. Maciej and 
Skoluba arc resentful at one another on 
account of the wild boar. Damazy pins his 
hopes on being able to keep his rivals in 
check using the ghost of the manor. He 
whispcrs something into Skołuba's car, 
which the irritable steward acknowledges 
with loucl applause (finale). 

ACT III A room in the tower of Kali
nowo Manor with a large granclfather 
clock. On the wali arc paintings of the girls 
two great grandmothers. Skołuba has 
made up beds in the tower for the two men 
to spend the night in. Maciej is filled with 
fear when Skołuba relates stories of the 
uncanny apparitions that await strangers 
in the tO\ver (aria). The two girls have se
cretly hiddcn be hind the paintings. In his 
excitemcnt, Maciej imagines cverything to 

be a ghost. Zbigniew and Stefan try to calm 
him clown. Th cy lis ten eagerly to his story 
about the quarrelsome granclmothers, 
cornmenting that the olei solclier displays 

his courage only on the battlefield and that 
the wine has also helped instil him with 
fear. Zbigniew gocs into the adjoining 
chamber with Maciej. 

In the bright moon lit night, Stefan be 
gins to dream. He imagines that the ghosL'i 
who carry on their evil doings herc are 
the eyes of the beautiful Hanna. Then he 
remembers his vow. The clock strikes 
twelve, and the chimes ring out like a 
polonaisc by Ogirl.ski, like a farewell from 
the fatherland. His father had always sung 
this song when he was getting his children 
used to carrying a saber. I-Iowever, he nev
er sang this song again after the death of 
his mot.her (aria with chimes). Zbigniew 
is unablc to fali asleep. He bumps in to his 
brother in the darkness. They confess to 
one another that they have fallen in love: 
Stefan with Hanna, and Zbigniewwith.Jad
wiga. In their hiding płace the two girls 
join the two men in their dreaming, and 
then furtively leave the room (duet and 
quartet). 

Damazy has also resolved to play a trick 
on the two men, and has hidden inside 
the clock. Now he comes out of hiding. 
However, he has not reckoned with the 
superstitious, but dutiful Maciej who fetch
cs the two knights. Damazy now has to 
cxplain the whole situation in order to 
avoid a beating from the faithful vałet. 
Some time ago, he explains, he had.heard 
how uncanny it was to sleep in this room, 
but he had never had the courage to get 
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to the bottom of the matter himself. How
cvcr, when he hcarcł th at Stefan a nd Zbig
ni ew wcrc going to sleep he re, he decid
ed to put his plan into effec t. He thcn goes 
on to relate that the manor h ouse is sup
poscd to have been built with a ,,rcward 
for shamerul services rcndered" - in oth
er words with money paid for bctraying 
the fatherland. The two men arc dismayed 
by this ne,vs, and, fearful that this curse 
may be transfcrred to them, they reso lve 
to depart at emce (finale). 

ACT IV Hanna is very unhappy about 
the oath of bachelorhood. She fails to see 
any inconsbt.cncy between the state of mat
rimony and du ty to the fatherland (aria). 

A delighted Damazy enters. To the 
great disappointment of Hanna, he reports 
that the two men are afraid or th e ghosts, 
and are about to depart. The Sword-bear
er is furious about the Lricks that haYc been 
played during the night and tries to flnd 
the culprits. Damazy thinks it best to dis
appear and to relllrn only 011cc his rivals 
have lcft th e scene. Then wllil e he pla ns 
lO make preparations for his o wn mar
ri age, Stefan and Zbigniew romain silent 
w he n the Sworcl-beare r asks them the rea
son for th e ir cleparture .. Maci ej rcports 
that the coach is ready to leave. The Sword
bearer now flies in to a rage, accusing the 
two m en of cowardice. At this junc1111-c, 
Macif'.j te lls bim of Damazy's explanatio11. 
The Sword-bearer is indignant and o rders 
Damazy to be fe tched - but Skoluba brings 
the news of his depature. 

The ringing of bells is heard in the 
distance, and a sleigh bearing Damazy in 
disguise arrives. After Krakoviak and l'vfa
zur, he is recognised by the Sword-bearer 
who demands a n explanation as to why 
he has cast aspersions on the manor by 
claiming that it is haunted. Damazy admits 
that he had sought a m eans of"forcing his 
rivals Stefan and Zbigniew to leave the 
manor. v\lhen the Sword-bearer Lelis him 
tint the two m e n had no intention of 
marrying anyway, Damazy begins to make 
advances himself. Stefan, however, warns 
him against courting Hanna, and Zbig
niew says the same about Jadwiga when 
Damazy makcs advances to·her. 

The two cstatc owncrs now rea lise how 
sense less their oath has been. Befo re th e 
Sword-bearer gives his consent to the rnar
riagc, he calls on them all to listcn to the 
story of the hauntccl manor. A hundred 
ycars earlier, his grandfathcr had nim: 
daughters. Each of" thcse girls had fou11cl 
a husbancl . „But", he goes on, „whencver 
a sumptuous wedding. was celcbratcd 
herc , all th e marriageable virgins lcft in 
the cłistrict agecl in cxplicably. Th is is why 
the mothcrs and aunts in the vici nity who 
saw all thcir effons foiled clescribecl my 
grandfather's manor as the haunted man
or." The Chamberlain's wife arrives _just 
as the two me n takc thcir brides in their 
an11s. Now Hanna and.Jadwiga take thcir 
rcvc11gc on thcir future husbands: they 
sing the melody or th e oath of bachclor
hoocl (finale). 
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Przed premierą w Kielcach 
Z Marią Fołtyn, reżyserem opery 

rozmawia Danuta Parol 

„Bez Jnzesady stwierdzić można, że nie tylko żaden z najwybitniejszych art)'Sl6w 

jJoL~ldch, aU: i wszyscy razem nie zdołali uczynić tyle dla ugruntowania sławy tw6r

cy poL~hiej opery narodowej poza granicami ojczyzny, co Maria Foltyn". Te słowa 
znakomitego wiolonczelisty prof. Kazimierza Wiłkomirskiego odd~j~1 zna
komicie prawdę o tej artystce. 
Maria Foltyn, jedna z najznakomitszych polskich śpiewaczek operowych 
okresu powojennego jest zafascynowana muzyką Stanisława Mani uszki. Jego 
twórczość towarzyszy jej niemal od początku kariery artystycznej. Do dziś 
krytycy muzyczni wspominają śpiewane przez nią partie Halki na scenach 
operowych w Warszawie, Gdańsku, a także w Teatrze Bolszoj w Moskwie, 
czy w Chicago i w Nowym Jorku, w słynnej Cornegie Hall. 

/~d wielu lat Maria Fołtyn reżyseruje 
\!J::1 opery Moniuszki. Jej przedstawie
nia odbyły sic; m.in. w tak odległych kra
jach jak: Japonia, Kuba, Meksyk. Tym ra
zem Maria Fołtyn przygotowuje przed
stawienie „Strasznego dworu" w Kiel
cach. O dotychczasowych inscenizacjach 
tej opery oraz o kieleckiej premierze roz
mawiam z artystką. 

- Będzie to siódme reżyserowane prze
ze mnie przedstawienie „Strasznego dwo
ru". Pierwsze odbyło się w 1979 r. w Bu
kareszcie z zespołem Narodowc:j Opery. 
\V tym samym roku przygotowałam 
„Straszny dwór" w Nagato Opera Compa
ny w Tokio z zespołem Company Opera. 
Oczywiście premiera odbyła się pojapo11-
sk11. Trzeci zagraniczny spektakl t<=:j ope
ry odbył się w Samarze w Akademickim 
Teatrze Opery i Baletu. 

.J ui. w następnym roku zaprezen towa
lam „Straszny dwór" w Operze Bałtycki<=:j. 
Opera ta była wys tawiona również pod
czas XXVIIt Festiwalu .i\iloniuszkowskie
go w Kudowie. Ostatnia moja realizacja 
tej opery miała miejsce w Teatrze Muzycz
nym w Krakowie w roku 1990. 

- „Straszny dwór" to opera mocno 
osadzona w realiach szlacheckiej Polski. 
Jak udało się pani zainteresować naszą 
problematyką odlegle kulturowo kraje? 

- Każdy spektakl realizowałam w od
miennych warunkach. Trzeba było poko
nywać trudności językowe, obyczajowe, 
często finansowe. I przyzm~ę, że za każ
dym razem było to dla mnie ogromne 
wyzwanie. Conacul cu stałl - czyli po ru
mm1sku „Dwór ze strachami". Do reali
zacji w Bukareszcie przyst<\piłam mar
twiąc się, jak bc;dzie prZ)'.jęty przez ru
mu1bką publiczność. Odczuwałam pe
wien rodzaj strachu. A trzeba pamiętać, 
że był to rok 1979. Rz4dy Ceaucescu, ru
mUJ1skiego Stalina, nic pozwalały na bez
troski e cieszenie się życiem. Może dlate
go opera stanowiła azyl, ucieczkc; od rze
czywistości. Z pewnością w zrozumieniu 
opery .i\.1oniuszki dopomogły wpływy 
francuskie, a więc tęsknota za czasami 
magnaterii, za zbytkiem i u rod<\ życia. Na
sze przedstawienie miało olśniewającą 
scenerię, barwne kostiumy, wokaliści nic 
tylko wydobyli melodyjność opery, ale 
także komizm sytuacyjny, dowcip i radość 
życia. Premiera była sensa~j<\. 
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Cieszyło mnie to, że mogłam poda
rować rumu11skiej publiczności odrobi
nę radości i uśmiechu . 

Piętrzące sic; trudności towarzyszyły 
nam przy realizacji opery w dalekiej Sa
marze. Już podczas pierwszej próby oka
zało się, że tancerze nic mają butów. Do 
zatańczenia mazura potrzeba jednak 
mocnego obuwia. Poruszyłam niebo i zie
mię, aż wydc;biłam buty. Brakowało 
wszystkiego. Scenograf Ziuk Napiórkow
ski kupił w Polsce worek guzików, pawich 
piórek i innych akcesoriów szlacheckie
go stroju. Godzinami ślęczał w pracow
niach i szył te 260 kostiumów z miejsco
wymi krawcowymi. 

Opera urzekła Rosjan. „Straszny 
dwór" nazwali arcydziełem. Już po po
wrocie do Polski otrzymałam list, który 
najlepiej ocenia spektakl. Autor napisał 
„Dokonaliście wspanialej rzeczy, odnieślifrie 
sukces i jeszcze raz urloworlniono, że kultura 
lejJiej służy porozumieniu między ludźmi niż 
/Jolityka. „Straszny dwór" stał się dla nas /HJ

krzej1ieniem„ ognisty mazur rozbrzmiewał ra
rlo.friq i nadzieją. " 

- Czy udało się przekonać do opery 
Japończyków? 

- Przyznam, że wiadomość o wystawie
niu „Strasznego dworu" w Tokio prZ}'.ję
łam z mieszanymi uczuciami. Cieszyłam 
się, ale również lękałam. Moje pierwsze 
spotkanie z zespołem przekonało mnie, 
że mam do czynienia z bardzo zróżnico
wanym poziomem. Chór męski stanowi
li buddyjscy mnisi, chór żeriski - człon

kinie zespołu jednej ze szkół muzycz
nych. Solistami byli profesorowie konser
watoriów w Tokio oraz młodzi śpiewacy, 
kształceni w Europie. Rozpoczynałam 
próby z zespołem, którego opór wyczu
wałam każdym nerwem. Wiedziałam, że 
muszę ich zdobyć. Ale jak? Lody przeła
małam wówczas, gdy sama „weszłam" 
w rolę Cześnikowej. Wzbudziłam entu
zjazm,jakiego się nie spodziewałam, kla
skali, krzyczeli z podziwu. Od tego dnia 
miałam już wszystkich do sw~jej dyspo
zy\ji. Ale to nie koniec. Chciano wysta-

w1c operę najmniejszym kosztem, bez 
polskich kostiumów i odpowiedniej sce
nografii. Dzięki mojemu uporowi spro
wadzono z kraju scenografa Adama Ki
liana. Trzeba było wykonać odpowiednią 
scenografię, przygotować stroje. Poma
gałam mu całymi nocami. Udało się. 
Oprócz kłopotów ze scenografią dużym 
zmartwieniem był balet. Mazura trzeba 
ta11czyć mocnymi nogami, a tymczasem 
Samuraje mają słabe nogi, a stopy kobiet 
od dzieciństwa są krępowane . Podczas 
pierwszej próby okazało się, że w zespole 
baletowym jest tylko jeden mężczyzna, 
reszta to dziewczęta przebrane za chło
paków. Jak tu zrobić ognistego mazura? 
Wybrnęliśmy z tego. Aby umożliwić „od
dech" dla części baletu, mazur musiał być 
wzmocniony dramaturgicznie poprzez 
karesy Skołuby do Cześnikowej. Aplauz 
publiczności nagrodził nasze trudy. I tak 
Moniuszko, choć po japo11sku, pozostał 
operą polską. 

- W pani przedstawieniach opero
wych brali udział wybitni polscy sceno
grafowie. Jak układała się współpraca 
z nimi? 

- Było różnie. Przyznaję, że dochodzi
ło także do konfliktów. Różne artystycz
ne wizje , trudne charaktery twórców. Ale 
wspaniali artyści, z którymi pracowałam: 
Krzysztof Pankiewicz, Andrzej Majewski, 
Adam Kilian, Marian Kołodziej czy Jadwi
ga Jarosiewicz, wnosili wiele do moich in
terpretacji. Jadwiga Jarosiewicz - lirycz
na studentka mistrza Majewskiego przy
gotowuje scenografie; dla realizowanego 
przeze mnie „Strasznego dworu" w Kiel
cach. 

- Którą z dotychczasowych realizacji 
uważa pani za najbardziej udaną? 

- Żadną. „Straszny dwór" należy do 
bardzo trudnych spektakli. Zarówno so
bie jak i osobom współpracującym ze 
mną stawiam bardzo wysokie wymagania. 
Przygotowując spektakl staram się wydo
być nasz sarmatyzm, poczucie humoru, 
łagodność, piękno, które tkwi w każd<".j 
postaci. 

- Akcja „Strasznego dworu" rozgry
wa się w bliżej nieokreślonym czasie. 
Karol Stromenger sytuuje ją w połowie 

XVIII wieku, prof. Zdzisław Jachimecki 
twierdzi, że może się toczyć równie do
brze po wiktorii wiedeńskiej,jak i po kon
federacji barskiej ... 

-Ja zdecydowałam się umieścić akcję 
po zwyci • twie wielkiego polskiego kró
la Jana Ill Sobieskiego pod Wiedniem. 
Prolog rozgrywa się po tej właśnie wikto
rii,jcdn ~rn z największych polskich zwy
cięstw or ·i.nych, gdy rozgromiliśmy po
t ę g<,: tuH·ck<). To był okres największej 
potc;gi lbcczypospolitej i nic wątpię, że 
do tego właśnie okresu chciał wrócić 
Monius:d„o , odwohuąc się do tradycji 
miłości d o ojczyzny. Po klęsce powstania 
styczniowego Polacy potrzebowali „za
strzyku" u n iesienia i wiary, że taka potęż
na Polska j eszcze wróci. Dlatego „Strasz
ny dwór'" został przez Moniuszkę poda
rowany n ::i rodowi polskiemu. A zaborca 
szybko z 1-ientował się, jakie przesianie 
ma la opera i zcljąłj<\ z afisza„. 

Chciałam też pokazać sarmatyzm pol
ski rodem z Fredry. W roku 1990 insce
nizowałam „Straszny dwór" w Teatrze rvlu
zycznym w Krakowie w podobnej do dzi
sie:jszej ko n wencji, też z akc:ją po zwycię
stwie pod vViedniem. 

- A co zobaczymy w Kielcach? 
- Prz d stawienic będzie miało cha-

rakter patriotyczno-komiczny. To ma być 
cudowna zabawa z dystansem do daw
nych obycząjów i postaci pełnych pato
su, a zarazem spektakl skrzący się dowci
pem Fred r 1• Staraniem dyrekcji Kielec
kiego Cent rum Kultury udało sic; kupić 
elementy d ekoracji i stroje z Teatru Mu
zyczneg w Krakowie. Projektowane 
przez Jadwigę Jarosiewicz dają bardzo 
dobrą scen ografię. To również będzie du
żym płu e m kieleckiego spektaklu. 

- Karierę artystyczną rozpoczęła pani 
jako śpiewaczka, zachwyćając kolejnymi, 
głównymi partiami w ,,Aidzie", „Tosce". 
Do dziś uważa się, że była pani jedną 
z najwspanialszych Halek w operze Mo-

Oldr1dka klir1ż.ki Marii Follyn 

niuszki. Do 1962 r. Marię Fołtyn uzna
wano za niekoronowaną królową Opery 
Warszawskiej. I nagle ta sławna śpiewacz
ka schodzi z polski.eh scen. Dlaczego? 

- W 1962 roku przeżyłam szok. Bę
dąc u szczytu kariery nagle zostałam wy
dalona z teatru . Artystka komplemento
wana przez przedstawicieli najwyższych 
władz pa11stwowych, mająca bardzo do
bre recenzje nagle została pozbawiona 
pracy. Wtedy zdecydowałam się >vyjechać 
z krąju. Zaangażowano mnie w Operze 
Lipskie:j, potem otrzymałam kontrakt 
w Lubece. To były trudne lata ciężkiej 
pracy, choć to w Niemczech dogłębnie 
poznałam Wagnera. Właśnie tam, kiedy 
analizowałam śpiewane partie i dzieliłam 
się uwagami, niemieccy koledzy orzekli, 
że powinnam zostać reżyserem. Po po
wrocie do kraju poąjęłam studia reżyser
skie w PWST w Warszawie. Nauka dała 
mi możliwość wypoczynku po samoudrę
czeniu wokalistyką, a zawód reżysera 
sprawia mi nickłaman<) satysfakcję . 

„Ikar" 1/98 
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Maria Fołtyn 
ćj'f cd na z najwięks~y~h gw.iazd po~skiej 
illsceny operowe.i 1 wyb1Lny rezyser 
przcdstawie11 operowych, zaczęła swoją 
wielką karierę artysLyczn<\ od studiów wo
kalnych w Katowicach pod kierunkiem 
Adama Didura oraz w Sopocie pod kie
runkiem Adama Ludwiga i Wandy Hen
drich. Naukę śpiewu konLynuowala u Ady 
Sari w 'Warszawie, jak również w Vercclli 
i w Lipsku. W roku 1949 uko11czyla slll
dia dramat.yczno-muzycznc w Gda1'isku 
pod kierunkiem Iwo Galla i w tym samym 
roku została solistką Opery Warszawskiej. 
W ciągu trzynaslu lal slworzyla na t<::j sce
nic wiele wybiLnych kreacji wokalnych 
i aktorskich. Ogromrn\ sławę przyniosła jej 
m.in. rola Halki w pamiętnej inscenizacji 
Leona Schillera w roku 1953. 

Po roku 1962 zwi<1zala się na stale 
z teatre m operowym w Lipsku, a gościn
nie wystc;powala na scenach operowych 
Hamburga, Lubeki, Saarbn1cken i innych 
miast niemieckich. Po powrocie do Pol
ski w roku 1967 była związana z łódzkim 
Teatrem \-\Tielkim. W roku 1972 uko11czy
la studia na Wydziale Reżyserii Państwo
wej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warsza-

wie, zako11czyla karierę wokalną i poświę
ciła się reżyserii. 

,Jako śpiewaczka wyróżniała sic; wyj<)l
kową intuicją muzyczną i talentem aktor
skim. Charakteryzowała się głosem o bar
dzo rozleglej skali (ponad dwie oktawy), 
ciemnej barwie i dramatycznym wyrazie. 
Odnosiła sukcesy w partiach tytułowych 
w „Halce" Moniuszki (w 15 różnych in
scenizacjach) i „Tosce" Pucciniego, w ro
lach: Lizy w „Damie pikowej" Czajkowskie
go, Leo nory w „Mocy przeznaczenia" Ver
diego, Elżbiety w „Tannhauserzc" vVagne
ra i wiciu innych". 

W roku 1971 inscenizacją „Halki" 
w Hawanie zadebiutowała jako reżyser. 
Tak zaczęło się pasmo jc:j sukcesów insce
nizatorskich . v\lielokrotnie reżyserowała 
„Halki;" (m.in. w Mexico City, Warszawie, 
Bytomiu, Ankarze, Nowosybirsku, Krako
wie, Kurytybie, Osace), „Straszny dwór" 
(m.in. w Bukareszcie, Tokio, Samarze, 
Krakowie), „Verbum nobile", „Parię" 
i inne opery polskie i zagraniczne. Pod ko
niec l 995 roku błysnęła wspaniałą insce
nizacją „Halki" w Teatrze Narodowym 
w \Varszawie. 

Szymon Kawalla 
'lt:Jrodzil si~: w roku 1949 w Krakowie, 
~w rodzinie o wielowiekowych trady
qach muzycznych. W roku 196~ ukończył 
Państwową Szkoli; Muzyczną w Krakowie, 
w klasie skrzypiec swojego ojca, prof. Eu
geniusza Kawalli oraz dyrygenturę w kla
sie prof. Świstaka. Pięć lat pMniej uko11-
czyl z wyróżnieniem Paristwowc Liceum 
l\1Iuzyczne w Krakowie, w klasie skrzypiec 
prof. Umil'iskicj oraz dyrygentury u prof. 
Wisłockiego. Nasti;pnie rnzpocząl studia 
w Par5.slwowcj Wyższej Szkole Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie , 
w klasach skrzypiec , dyrygent u1y i kom
pozycji. W roku 1969 zwycii;żyl w konkur
sie dyrygenckim na Mic;dzynarodowym 
Fcsliwalu Młodych w Moskwie i Leningra
dzie. 

Od roku 1972 kierował krajowymi in
stytucjami muzycznymi, m.in. Centralnym 
Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego, 
Filharmonią Pomp1-ską w Bydgoszczy, Pań
st.wOW<\ Orkiestr'! Kameralną w Toruniu, 
Filharmonią Zielonogc5rsk<ł i Żaga11sL1 
Operową Sceną Kame1-alną. W latach 
1985-1991 był dyrektorem naczelnym 

i artysrycznym Orkiestry i Chóru Polskie
go Radia i Telewizji w Krakowie. 

Wysti;powal we wszystkich polskich fil
harmoniach z orkiestrami symfonicznymi 
i kameralnymi oraz za granicą we wszyst
kich krajach europejskich, m.in. na wiel
kich festiwalach w Niemu.ech i V\Tloszech, 
dwukroLnic w Watykanie i I Iiszpanii. Kon
certował w Stanach Zjednoczonych , Ka
nadzie, na Kubie, w Kore i Południowej. 
Dokonał wielu nagra11 dla Polskiego Ra
dia i Telewizji oraz dla wytwórni płyto
wych , nagrywając rocznic około 20 płyt 
kompaktowych z czołowymi 01-kicstrami 
na świecie, w cyklu Music From Six Con
rincnts. Od roku 1966 zajmuje si~: rów
nież pedagogiką Od roku 1986 prowadzi 
mistrzowską K.lasc; Dyrygentury w Akade
mii Muzycznej im. F. Chopina w Warsza
wie. W roku 1992 otrzymał z rąk Prezy
dcn ta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł n~
ukowy profesora sztuk muzycznych. 

Od października 1995 roku Szymon 
Kawallajcst Dyrektorem Naczelnym i Ar
Lystycz111111 Filharmonii Kieleckiej im. 
Oskara Kolberga. 
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Jadwiga Jarosiewicz 

!
kor'iczyła studia na Wyd:dale Malar
stwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra-

o e w pracowni prof. Czesława Rzepi1'i
skiego, jak również Podyplomowe Stu
dium Scenografii pod kierunkiem pr if. 
Andrzeja Kreutza Majewskiego. 

Realizowała scenografie do ponad 
pięćdziesięciu inscenizacji teatralnych, od 
początku szczególnie interesując się te
atrem muzycznym. Pr~jektowała sceno
grafie dla Teatru Wielkiego w Warszawie 
oraz dla scen operowych Bydgoszczy, By
tomia, Krakowa, Łodzi, Poznania i \Vro
cławia. Do wybitnych jej osiągnięć nale
żały takie przedstawienia jak - „Fidelio" 
Beethovena, „Lunatyczka" i „Norma" Bel
liniego, „Syn marnotrawny" Brittena, „Eu
geniusz Oniegin" Czajkowskiego, „Lucja 
z Lammerrnooru" Donizettiego, „Faust" 
Gounoda, „Manru" Paderewskiego. „La 
Serva padrona" Pergolesiego, „Cyrulik se
wilski" Rossiniego, „Trubadur" Verdiego, 
„\'\lalkiria" Wagnera, „Wolny strzelec" We
bera. l\vorzyła także scenografię do bale
tów Teatru ~'ielkiego w Warszawie (m.in. 
„Śpiąca królewna"), Teatru Wielkiego w 

Łodzi („Pan 'Twardowski" i „Don Kicho
te") i Opery Krakowskiej. 

\VspcSłpracowała z wieloma reżyserami 
i choreografami polskimi i zagraniczny
mi. Pracowała też z Marią Foltyn, projek
tttjąc scenografie do jej inscenizacji oper 
Stanisława Moniuszki, m.in. do „Parii" 
w Warszawie, Łodzi i Hawanie, „Straszne
go dwom" w Operze Krakowskiej, czy do 
„Halki" w Osace oraz do pamiętnej insce
nizacji \V warszawskim Teatrze Narodo
wym w roku 1995. 

Współpracuje również z polskimi te
atrami dramatycznymi. Projektowała sce
nografie do kilku premier w Teatrze Pol
skim w \Varszawie. Pracowała ze znanymi 
rci.yserami, m.in. z.Janem Bratkowskim, 
Janem Englertem, Ryszardem Perytem, 
Januszem Nyczakiem, Jerzym Rakowiec
kim. 

Swoje prace malarskie i scenograficz
ne prezentowała na wystawach w Minne
apolis, San Francisco, Pradze, Zurichu, 
a na indywidualnych wystawach w Krako
wie, \Varszawie, Rzeszowie, Sandomierzu 
i innych miastach. 

Przemysław Śliwa 
f1Thoreogr~f, baletmistrz. Zało~yciel 
\!J; i prezes KrakowsktCJ Fundacp Sztuki 
Baletowej, której celem jest prezentowa
nie najwybitniejszych osiągnięć sztuki ba
letowej w świecie. Ta1'ica uczył się w War
szawie w średniej Szkole Baletowej, w kla
sie rosyjskiego pedagoga, Borysa Sobola. 

Debiutował w 1963 roku jako solista 
Opery Pozna1'iskiej im. S. Moniuszki. 
Pierwszy Konrad Drzewiecki obsadził go 
w znanych utworach baletowych - Zyg
fryda w „J eziorze Łabędzim", Alfreda 
w „Giselle", Romea w „Romeo i Julii". 
Od chwili powstania Teatru Ta1'ica w Po
znaniu był pierwszym tancerzem i jed-
11ocześnie zaczął szkolić młodszych ko
legów. Współpracował jako szkolenio
wiec m.in. z teatrami dramatyctnymi 
i telewizją, twor1,ył zespoły w ramach 
festiwalu „Jeunesses Musicalcs". Był 
kierownikiem baletu, choreografem 
i pierwszym tanćerzem w Teatrze Mu
zycznym Baduszkowej w Gdyni, i Opery 
Bydgoskiej oraz kierownikiem baletu 
i choreografem Opery Krakowskiej. 

Ma w swoim dorobku ponad 20 reali
zacji baletowych m.in. „Peer Gynt'', „Pan 
Twardowski", „Dzwonnik z Notre Dame", 
„Symfonia Fantastyczna", „Szeherezada". 
Stale współpracuje z teatrami dramatycz
nymi, '" których zrealizował około 100 
spektakli. 

Pracuje z wieloma znanymi reżysera
mi polskimi i zagranicznymi. Z panią 
Marią Fołtyn realizuje już trzecią operę. 
Dwa razy był to „Śpiewnik domowy", 
w Teatrze Miejskim w Gdyni i w Teatrze 
Narodowym. 

Od pięciu lat w ramach festiwalu „Wio
sna baletowa" z ramienia Krakowskiej 
Fundacji Sztuki Baletowej popularyzttje 
balet i sprowadza do Polski znakomitości 
tej sztuki. M.in. już czterokrotnie gościł 
w Polsce Sankt Petersburski Teatr Baletu 
Borysa Ejfmana, Ballet Grand Theatre 
z Genewy, Kibbutz Dance Company z Izra
ela, Collberg Ballet ze Sztokholmu, zespo
ły baletowe z Francji oraz solistkę opery 
paryskiej - primabalerinę Marie - Clau
de Pietragallę. 
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Bogdan Gola 
:;gyrygent, chórmistrz , pedagog. 'I\vór

Ć"' ca zespołów muzyki dawnej ALL AN

TICO i działającego od 1993 roku ch<5ru 

polifonicznego SACRI CONSENTUS 

w Warszawie. Z „Sacri Conscntus" do dziś 

koncertuj e i nagrywa dla wydawnictw pły

towych, Polskiego Radia i TVP dzi eła ora

toryjne odkrytego kompozytora ze Śląska 
- Ignaza Reimanna. 'N swoich progra

mach konce rtowych obok dzieł nrator)'.i

nych cz<;:sto powraca do archiwów po sta

re kancjonały i kodeksy (m .in . słynny 

Kodeks z Głogowa z XV wicku), partytu

ry mistrzów polskiego baroku i pobkich 

romantyków. Współpracuje także z Orkie

strą Kameralną CONCERTO AVENNA 

i czołowymi wokalistami scen polskich za

pewniając tym odkrywanym na nowo par

tyturom optymalny kształt brzmie niowy. 

Chór Teatru Wielkiego ki e rowany 

przez Bogdana Golę w latach 1984- 1995 

zdobył uznanie nic tylko u publiczności 

i krytyki polskie j. Z ogromnym powodze

niem Chór Len wyst <;: pował również w Pa

ryżu,Jerozolimie, Atenach, Luxernburgu, 

Brukseli, Monachium, Bonn, Genewie , 

Hadze, !'vloskwie, i innych wiciu centrach 

życia kulturalnego. 

\V dziedzini e opery owocem pracy 

chónnistrza jest ponad 80 tyrnłów słyn

nych dziel operowych, do których przy

gotowywał ch6ry, współpracując z wielo

ma wybitnymi dyryge ntami i reżyserami 

m.in. ze znanym Augustem Evercingicm 

w realizacji o pe r Wagnera. 

Jego pracy artystycznej nieprzerwanie 

towarzyszy działalność pedagogiczna, któ

rą rozpoczął w swoich macierzys tych 

ucze lniach na Śląsku. Od 1986 roku pod

jął także pracę w Akademii lvl uzycznej im. 

F. Chopina w vVarszawie, UCZ<\C adeptów 

sztuki dyrygentury chóralnej. 
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~ej! miły Boże! jakoś t<;skno i nud
rno na sercu człowieka, by kamie1'i 
położył: zadymka śnieżna, że świata nic 
zobaczysz, mróz piekielny! Rozpal no 
kmotrze spory ogień na kominie, niech 
jodła da nam płomień ciepły, przy nim 
zgrzejem czc;stochowskicgo piwa 
z grzankami, a wtedy rado pogawc;:dzić. 

To wyrzekłszy pan l'vlaciej Siwy, tak 
zwany w zamku stary dworzanin, spod 
opo1'iczy dobył dwa dzbany potc;:żne sław
nego piwa i począł wlewać w dwa wiel
kie polewane krakowskie garki. Kmotr 
jego, su-ażnik brony (bramy) , tymczasem 
nanieciwszy ogie11, zaczął krajać glony 
ogromnego chleba promnickiego i so
lić na obydwie strony. Kiedy w garkach 
zawrzało piwo , każdy z nich sobie wle
wając w szklenicę, popijał rado. Wonczas 
pan Maciej , głaszcząc długie wąsy, co 
roztajały w ciepłe od zamrozu, począł 
wesoło młode przypominać czasy. a straż
nik z wielką uwagą, nadstawił ciekawe
go ucha. 

- Owoż miły kmotrze mój, miałem 
wam prawić o strasznym dworze, posłu
chaj ta przeto. Będzie temu z lat czter
dzieści, służyłem za pachoł<; na dworze 
Chorążego z Radziwia. Panisko stare 
i słabe, upadło najprzód na nogi, a nie
długo i zmarło, płacząc zawsze s\vej mi
lej małżonki, co przed dwoma laty prze
niosła się do wieczności. Było niemało 
płaczu, bo każdy żałował dobrego pani
ska. Zostawił dwóch synów: Zbigniewa 
i Zygmunta, już dojrzale wyrostki, bo 
jeden miał 29, drugi 30 roków. 

Po żalu trzeba myśleć i o sobie, za
częli więc razem gospodarzyć i przeglą
dać papiery świętej pamięci swego rodzi
ca. Naleźli niemało pienic;:dzy rozpoży
czonych różnym samsiadom: więc jakoś 
w pół roku począł się wybierać panicz 
Zygmunt w daleką drogę, aż na l'vlazury, 
do jakiegoś Stolnika, u którego naj
więcej mieli grosiwa do odebrania, 

a w skrypcie zarr;:czenie było świc;:te, na 
słowo szlacheckie. Kiedy już dzid1 na
znaczono wyjazdu, panicz mię zawołał 
i rzekł: 

- No! mój Maćku, pojedziecie 
z nami,jedziem daleko, aż za Wisie;:. 

- Dobrze paniczu (odrzekłem), go
towym na wasze usługi - i w godzin<; sie
działem na koźle, a paniczowie ściskali 
sir;: serdecznie. 

- Pamiętaj wracać prędko, miły bra
cie mój! - zawołał pan Zbigniew, mało 
nie placzącjako baba. A pan Zygmunt 
ze Izami w oczach wskoczył w brykę 
i gnać kazał. 

Tydzień cały jechalim, aż wjechalim 
na Mazury. Przeprawiwszy się ze stra
chem przez Wisłę, zobaczylim przecie 
dworzec pana Stolnika. Straszny to był 
dworzec. 

*** 
I Macit;j dopił reszty z garka, a straż

nik z bojaźnią wlepił oczy w starego dwo
rzanina spodziewając się, że będzie pra
wił o czarownicach, wiedmach i stra
chach. 

*** 
Tak miły kmotrze, owoż był to strasz

ny dworzec, bo m~je panisko nic zoba
czyło długo swego rodzica. Z<l:jcżdżamy 
na podwórzec, aż tu jak wyskoczy cala 
psiarnia ogarów, kundlów, brytanów 
i chartów, mało nas nie pościągała z bry
ki. Zajeżdżamy przed ganek, tu panicza 
powitał poważny gospodarz. Nie zapo
mnę tej postawy pańskiej i miłego obli
cza. Powitał rado panicza, wprowadził 
w dużą gościnną komnatę;ja tuż za swo
im panem szedłem bojaźliwie. Że to był 
bliski czas wieczerzy, niedługo roztwie
r<tją się podwoje alkowy i wchodzi pani 
Stolnikowa, wiodąc za sobą dwie urod
ne córy, a za niemi gladk<\ służebnicę. 
O! kiedy na nic; sp<~jrzal Maciej, co tu sie
dzi i to wam gada, zdechł na poły i serca 
nie uczul, jakby muje czarownica wyję
ła. Alcć i z moim panem nie było lepiej: 
zaczerwienił się po uszy, a kiedy pani 
domu poczęła pytać o brata, moje pani
sko , co zawsze było rezolutne , ani be, 
ani me: wszystko zcrk na panny z boku. 
Po wieczerzy długo siedzieli, a gdy chwi
la spoczynku nadeszła, pan Zygmunt 
stracił głowę i niedługo trzeba by mu 
czarną kokosz przyłożyć. Nic umiał ząjąć 
szaty, jeno siedział zadumany. Żal mi 
było paniska, a więc jąłem pytać azali nie 
chory? 

- Dobrze mówisz l\facif'.ju, widzę żem 
chory - i to wyrzekłszy, upadł na łoże. 
Całej nocy oka nie zmrużył, boć ija nic 
spałem: on ciągle widział przed oczyma 
młodszą Stolnikównę, pannę Jadwigę; 

a ja milą służebnicę. Dzionek duży zaj
rzał w okna nasze, a panicz wzdychał 
i wzdychał. Niedługo nadchodzi pan 
Stolnik, i zdziwił sic;: niepomału, że mio
dy ziemianin tak długo bawi się łożem. 
Po śniadaniu radził Iowy; w)jechalim, ale 
panicz choć strzelał do zwierzyny pod 
nosem biegnącej, żadnej nic trafił, każ-

dy go więc miał za bajbardzo. Wstydno 
mi było, że krwi tak zacnej młodzian, za
czarowany oczami gładkic:j dziewki, na 
pośmiechy wychodzi, rzekłem więc 
śmiało: 

- Panie mój! czy wam tuman 
w oczach stoi, czyście miłosnego zjedli 
chleba? Do nikogo słowa nic przemówi
ta, a choć zwierza w kniei, by kawek na 
słotę, przecież ani jednego nie możeta 
zwalić! Cóż się z wami stało, miłyć mój 
panie? 

- Źle sir;: dzif'.jc (odrzekł na to), ale 
w Bogu nadzieja, trzeba odjechać, każ 
Macieju zaprządz co rychl~j, zaraz wró
ciemy doma. 

Więc co rychlej skoczyłem do stajni, 
wróciwszy z łowów, i zaraz po obiedzie 
dałem znać, że wszystko gotmvo. 

Panicz chciał sir;: pożegnać : a:ż. tu,jak 
wyskoczy z furyją pan Stolnik na ganek, 
jak krzyknie na swoję czeladź, aż tu jak 
mrygnąl okiem, ząjęto nam wszystkie 
cztery kola z bryczki i woźnica nasz ze 
wstydem, na osiach jeno zaciągnąć mu
siał bryczkę do wozowni. Wtedy pan Zyg
munt prosił na osobność pana Stolnika 
i tam mu wyznał, dlaczego dłużej bawić 
nic może. 
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- Jako! (krzyknął pan Stolnik, a ja 
pocie drzwiami słuchałem). v\!aść się 
ważysz tam nieść oczy. Nic ujdzie vVaci 
na sucho.Jużem zadrżał, słysząc grzmią
cy głos starego, ale niedługo wyrzekł ła
godniej: 

- \V moim domu nic za wysokie pro
gi na v\'aści nogi, wszystko to dobrze 
pójdzie , tylko Bogu służ, a ręki przykla
d;~j, a lepiej mi Wać strzeląj niż dzisiaj 
rano. 

Otwarły się drzwi, jam na stronę 
uskoczył i zobaczyłem panicza uradmva
nego, jak ściskał kolana pana Stolnika. 
Niedługo weszła i pani Stolnikowa , a za 
nią dwie córy: mój panicz zadrżał , aleć 

nabrawszy otuchy, patrz;ic w oczy panny 
Jadwigi, jak żółw na swoj e jaja, pocz4! 
prawić gładko i rozumni e , aż wszystkich 
zadziwił , co się zrobiło z niemowy wczo
rajszego.\'\' godzin\: sc,:dziwy rodzic pan
ny wezwał go do siebie i, aby zmyl ha1'i
bę z łowów rannych, kazał mu z_janczar
ki strzelać do celu. 

vVonczas zawołał panicz na mnie: 
- Macieju! weź tego bitego talara 

w palce. 
Jam go porwał i poskoczył aż dobro

ny, a trzymając w dwóch palcach lewej 
ręki wyniesionej nad głową, krzykn4łem 
z gardła: 

- Strzelaj panicrn. 
Pan Stolnik począł temu oponować 

razem z małżonką i pannami, a mila ich 
służebnica zbladła. Ale gdym ja ochot
ni e wolał, a strzelcy uśmiechali się szy
d ersko, mój panicz wymierzył; paf! i ta
lar strzelił mi z palców. Służebnica krzyk
nęła, a jam si ę radował, bom zobaczył 
żem jej nic obcy! Odtąd dzicr'i p > dniu 
mój panicz bliżej panny Jadwigi, ja bli
żej Rozalii swojej. Tak mija miesiąc je
den, mija drugi, aż nareszcie przybywa 
poseł od brata z domu, oddał list pani
czowi, a mni e wziął na stron ę . 

- Na wszystkich świ~:tych 1 (zawołał 

Jaśko, on poseł), co sic,: tu dzieje; Pan 
nasz, co doma został miał sny okropne , 
czekał wi~:c choć listu, a tu ani brata, ani 
pisma; przyj e chała tani niedługo stara 
Skarbnikowa i napędziła mu więcej 
Piotra: 

- Czy wi e rzyta (opowiedziała), że 
w tym strasznym dworze czarami zatrzy
mano pana Zygmunta, że co dziel'\ w no
cy straszne wicdmy z ognist.emi ogony 
latają nad dworem, że pan domu i pani 
S<\ to same here tyki , które sprawę z clia
hlem trzymaj<)! Na takie wieści wszyscy 
niemal po czc,:li płakać, m;~jąc \vas wszyst
kich za zgubionych, bo Skarbnikowa za
przysi ęgała prawdę swoim słowom. 

To gdy usłyszał pan Zbigniew, zawołał 
mnie do siebie i rzekł: -Jaśko ! weź mego 
stępaka i z tcm pismem j e dź co żywo 
z Bogiem do brat.a mego, azali żyw jest. 

A wi~x wsiadłem na konia, wzi;1łcm 
skaplcrz z relikwiją, i trochę wody świę
nrnej od złego i pognałem: owoi. piąte
go dnia staj<;: w tym dworze strasznym. 

- Tak! tak! miły bracie (odrzekłem 
mu na to), straszne się tu dzieją rzeczy 
i ani mój panicz, anija, nie odjedziemy 
doma. Niedługo z pismem jeno wróci

cie. 
Jakem myślał, tak si<; stało, mój pa

nicz odpisał bratu, a z listem Jasiek na 
drugi dzier'i odjechał. 

*** 
Wielki był rozruch na dworze mło

dych braci w tydzie11 po odebranym li

ście. Jasiek wróciwszy dziwy nagadał, że 
straszne się dzieją rzeczy we dworze Stol
nika. Zbigniew ponury, siadał w kolasę 
milczący. Jasiek ze strachem pogania, 
konie. 

Wesoła była uczta u pana Stolnika. 
Zygmunt po drugim pucharze wznio
słym głosem wznawiał trzeci vivat, gdy 
drzwi się roztwarły i blady Zbigniew uka
zał się w komnacie. 

- Bracie mój miły! - wykrzyknął pan 
Zygmunt, stawiając próżny puchar, i rzu
cił mu się w objęcia. 

Stolnik zaprosił do stołu strudzone
go podróżą, sadzając go naprzeciw có
rek swoich, a obok małżonki. Zbigniew 
raz rzucił okiem na Hannę, starszą Stol
nikównę, i wnet się zaczerwienił by to
ru11.ska cegła, oczy zaiskrzyły się by u wil
ka w nocy, a serce bilo na odpust. Pan
na też raka upie kła, owo trafił bies na 
pogana, bo trafił swój na swego. Kiedy 
po uczcie obaj bracia zobaczyli się sami 
w oddzielnej izbie, pan Zbigniew, co ni
gdy nie miał się żenić i ubolewał nad 
oślepieniem brata, już teraz tak żwawic 
nie powstawał i w ko11.cu wyrzekł: 

- Miły bracie! widać że takie zrządze

nie boskie bylo,jać przeciwko temu nic 
nie mam. 

Mój panicz uwiesił mu się u szyi, ca
łował szepnąwszy z uśmiechem do ucha: 

- A waści gładka Hanna? 
Ale pan Zbigniew uścisnął go za r<;:kę, 

prosz<\C byjcj nic wspominał. 

vV parę dni potem wysiano mnie 
z dworu pod wieczór uzbierać malin 
w ogrodzie: biegnę, aż pod lipą słyszę ci
chy rozhowor, podkradam się i widzę jak 
klęczy pan Zbigniew przed gładką Han
n<1, koperczaki smali, i wzdychąjąc wy
powiada miłość. Wskok wracam napo
wrot, sprowadzam swego panicza z pan
ną Jadwigą i pani4 Stolnikową. Wysłu
chali wszystko i odeszli niepostrzeżeni. 
Uwiadomiony pan Stolnik, po wieczerzy, 
gdy obcy odeszli, kazawszy podać puchar 
herbowny, nalał węgierskiego wina 
i rzekł, pijąc w ręce pana Zbigniewa. 

- Oby lipa, świadek miłosnego świe
gotania dwojga kochanków, gęściejszym 
co rok liściem okrywała konary swoje. 

Hanna ukryła zawstydzone lica na 
łonie siostry, a pan Zbigniew, t.o blady, 
t.o czerwienią farbowany, upadł wtedy na 
kolana. 

Zapłakał z radości st.ary Sto lnik, uca
lmval go w czoło żądając, aby dawnym 
zwyczajem przez swatów oświadczyli swo
je chęci. Więc tego wieczora posłano 
Jaśka po stryja rodzonego paniczów, 
pana Cześnika. W pięć dni wyj echali 

41 



42 

o mile; paniczowie przeciw str}'.ja: tam 
wsiedli w jego kolasę i razem zajechali 
do dworu. Stary Cześnik wystrojony, ka
zał nie wyprzęgać koni ·woźnicy, wedle 
ZV.')'cząju dawnego. 

Pięć dzielnych koni zadzwoniło cho
mątami krakowskiemi przed gankiem 
Stolnika, który już czekał na prz)jęcie 
miłego gościa. Przy śniadaniu, kiedy 
chleb podano , małżonka gospodarza 
spód mączny chleba nożem do siebie 
skrobała dla dania znaku, że tu zalotni
cy swata nie dostaną grochowego wień
ca. Jakoż w godzinę woźnicy Cześnika wy
przężono konie, a radość w całym dwo-

rze była; wszyscy już wiedzieli, że dwa 
wesela odhęd<\ sic; razem. 

*** 
Nalej no, bracie, jeszcze w garnek 

częstochowskiego piwa (rzekł do straż
nika Maciej), bo jeszcze nic Lu koniec, 
a trzeba odwilżyć gardło. Kiedy dobrze 
skropił usta: 

*** 
Owożjako się skończyło. Gdy było po 

zapowiedziach, i ja skłoniłem czołem 
swoim paniczom: prosząc, aby \\')'.jedna
li rękę Rozalii. Uśmiawszy się ze mnie, 

dali i na nasze zapowiedzie ; aż tu nie
długo i podżyły Jaśko zaczął im ściskać 
kolana, żeby mógł się ożenić z tłustą 
Magdaleną, co posługiwała kucharzowi, 
bo w niej serdecznie rozmiłowan. Kiedy 
się o tem dowiedział pan Stolnik, ura
dowany serdecznie zawołał: 

- Moi mili braciszkowie, nie zwóźcie 
mnie tu więcej ani swoich pacholików, 
ani czeladzi, bo "')'bierzecie jako ptaki 
na lep wszystkie z dworu dzi ewczęta. 

- To nic nasza wina w tern, nasz oj
cze (odrzekł pan Zbigniew, ściskąjąc za 
kolano starego pana), tu każdy z nas 
uwiązłjako ptak na lepie. 

- Nie darcmnoć u nas doma (dodał 
pan Zygmunt) dwór Stolnika nazwano 
strasznym dworem. 

We dwa miesiące wrócilirn doma, 
każdy wioząc sobie panią, żylim długo 
i szczęśliwi e , dopóki Bóg raczył trzymać 
je przy zdrowiu i życiu . .Jednak .Jasie k 
niemało miał kłopotu z swoją tłustą 
Magdaleną i nieraz z podbitem okiem 
mawiał, iż ze strasznego d\\·oru pana 
Stolnika on tylko jeden diabla za rogi 
wyciągnął. 

KAZIMIERZ W. WÓJCICKI 
( 1840) 

Kieleckie Centrum Kultury 
liłtJ roku 1975 rozpoczęła się w Kieł
~ cach budowa nowego potężnego 
gmachu teatralnego. Przez pierwsze lata 
inwestycja szybko posuwała się do przo
du, ale w latach osiemdziesiątych, ze 
względu na brak funduszy, praktycznie 
została wstrzymana. Dopiero na począt
ku lat dziewięćdziesiątych, gdy koszty 
budowy wziął na swoje barki budżet mia
sta, można było zmierzać do zako!'icze
nia inwestycji. 

W roku 1992 decFją władz miejskich 
powołano Kieleckie Centrum Kultury 
z siedzibą w nowym, nie wyko11czonym 
jeszcze gmachu przy pl. Moniuszki. Za
daniem KCK było „zakończenie budo
wy, działalność kulturalna i prowadzenie 
impresariatu artystycznego". W ten spo
sób KCK stało się bodaj jedyną instytu
cj <\ w Polsce, która obok wysoce specja
listycznych prac budowlanych i monta
żowych prowadziłajcdnocześnie działal

ność kulturalną. Coraz częściej gmach, 
w którym wciąż przebywały ekipy budow
lane, ożywał działalnością artystyczną dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. t\fałą sce
nę im. Ireny i Tadeusza Byrskich wyko
rzystywano na premiery Teatru im. Że
romskiego („Męka i Zmart\\')'Chwstanic" 
Schillera, „Szewcy" ·Witkacego), koncer
ty, recitale, wid_owiska. Powstała Scena 
Autorska Studio, miesięcznik kultural
no-artystyczny ,,Ikar", otwierano wysta
wy plastyc zne, powstała stała Galeria 

Malarstwa. W KCK zadomowiło się Stu
dimn Gitary Klasycznej, Tmvarzystwo 
Prz)jaci6ł Sztuk Pięknych, Stowarzysze
nie Repatriantów „Zabużanie", Towarzy
stwo Miłośników Lwowa, Towarzystwo 
Przyjaciół Kielc ... Od roku 1993 swoją 
stałą siedzibę znalazła tutaj Filharmonia 
Kielecka im. Oskara Kolberga. 

Nadzwyczaj istotnym \\')'darzeniem 
w krótkich dziejach KCK było otwarcie 
Dużej Sceny z salą widowiskową na 700 
miejsc. Nastąpiło to 27 stycznia 1996 
roku, a najej inaugurację przedstawio
no operę Stanisława Moniuszki „Halka" 
w wykonaniu Teatru Narodowego 
w Warszawie, w insccnizac:ji Marii Fołtyn. 
Po raz pierwszy na kieleckim Placu Mo
niuszki zaprezentowano operę Stanisła
wa Moniuszki. 

Dzisiejsze Kieleckie Centrum Kultu
ry tojedna z nąjwiększych instytucji kul
turalnych i artystycznych w Polsce, choć 
utrzymywana z budżet.u miasta. Oprócz 
gmachu przy pl. Moniuszki w skład KCK 
wchodzą - amfiteatr „Kadzielnia", Ośro
dek Pracy Twórczc:j „Wie trznia", ośrodek 
młodzieżowy „Zameczek", osiedlowy 
klub kultury „Ziemowit" i „Dom Harce
rza" w Białogonie. Na obu scenach KCK 
odbywają się doroczne ogólnopolskie 
festiwale i przeglądy muzyczne i est.ra
dowe, koncerty symfoniczne i rozrywko
we, prezentowane są musicale („Metro'', 
,Józef i cudowny płaszcz snów w 1echni-

43 



44 

kolorze", „Zorba", „Tyle miłości" i in.), 
operetki, spektakle teatrów dramatycz
nych z całego krąju i kabaretów („Piw
nica pod Baranami"), występ1~je „Śląsk" 
i „Mazowsze" oraz najwybitni~jsi śpiewa
cy, pieśniarze i piosenkarze. W KCK or
ganizowany jest doroczny ogólnopolski 
festiwal filmów dokumentalnych „Nurt", 
działa wydawnictwo KCK, ognisko bale
towe, opieką objęty został Kielecki Te
au- Ta!'ica. Coraz większy rozgłos i reno
mę zyskują sobie wielkie imprezy ogól
nopolskie - Dziecięcy Festiwal Piosenki 
i Festiwal Piosenki Młodzieżow~j. 

Gmach KCK ma 1 OO tys . m" kubatu
ry i 15,5 tys. m~ , a jego duża scena ma 
około 500 m~ i należy do nąjnowocze
śniejszych i najlepiccj wyposażonych 
w Polsce. Dyrektor Andrzej Ruciński po
wiedział chva lata temu: „Wszyscy muszą 
wiedzieć, a przede wszystkim menedże
rowie oper, teatrów, filharmonii, estra
dy, że w Kieleckim Centrum Kultury 
można wystawić i zagrać wszystko: od 
opery, operetki, musicalu, pantomimy, 
baletu, dramatu i różnego rodząju kon
certów po rewie;: na lodzie". Dzisiaj moż
na powiedzieć - już wiedzą. 

Państwowa Filharmonia 
im. Oskara Kolberga 

moczątki Filharmonii Kieleckit:i się 

-1.figają roku 1933, kiedy to powstała 
w naszym mieście orkiestra symfoniczna 
nosząca tę nazwę. Jej żywot był krótki, 
ale tuż po wyzwoleniu miasta spod nie
mieckiej okupacji, 14 lutego 1945 roku 
powstała przy Zakładach „Społem" 19-
osobowa orkiestra pod kierownictwem 
Mariana Stroińskiego, która pod koniec 
tamtego roku liczyła już 29 muzyków. 
Wkrótce zyskała rangę Wojewódzkiej 
Orkiestry Symfonicznej, a w roku 1950 
została przekształcona w Parl.stwową Or
kiestrę Symfoniczną. Do roku 1955 jej 
dyrektorem był Marian Stroiński, po nim 
Felicjan Lasota, a od roku 1957 kompo
zytor i dyrygent Karol Anbild. 8 czenvca 
1968 roku wielki koncert z dziełami Lu
tosławskiego i Szymanowskiego zainau
gurował działalność Parl.stwowej Filhar
monii im. Oskara Kolberga w Kielcach. 

Filharmonia Kielecka często koncer
towała w największych miastach w~je-

wództwa, w wielu miastach Polski, a tak
że za granicą, m.in. w Niemczech, Szwąj
carii, Danii, Włoszech, Bułgarii, na Wę
grzech, Litwie, Łotwie, w Rumunii. Kon
certowali z nią najwybitniejsi soliści kra
jowi i zagraniczni (m .in. Halina Czerny
Stefarl.ska, Barbara Hesse-Bukowska, Li
dia Grychtołówna, Regina Smendzian
ka, Ewa Bandrowska-Turska, Antonina 
Kawecka, Maria Fołtyn, Adam Harasie
wicz, Konstanty Andrzej Kulka, Andrzej 
Hiolski, Krystian Zimmermann, Bella 
Dawidowicz, Marta Argerich, Światosław 
Richter, Jeffrey Swann). 

Po Karolu Anbildzie, w latach 1991-
1995 dyrektorem Filharmonii Kielecki~j 
był Tomasz Szreder. Od jesieni 1995 
roku dyrektoremjest prof. Szymon Ka
walla,jeden z nąjwybitniejszych polskich 
dyrygentów. Pod jego kierownictwem 
orkiestra Filharmonii Kieleckiej koncer
towała rn.in. w roku 1997 w Krakowie dla 
papieża Jana Pawła II . 

Kieli:rl!ie Centrum Kultury 

Filharmonia Kielerlra w KCK 
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Współpraca 

Emilia Zapała 

Wykorzystano fragmenty książek : 

ZdzisławaJachimeckiego „Stanisław Moniuszko" (1921), 
Stefana Kisielewskiego „Gwiazdozbiór muzyczny" ( 1982), 

Karola Stromengera „Przewodnik operowy" ( 1976), 
„Dzieje muzyki polskiej" (1983) 

oraz programów do „Halki" i „Strasznego dworu" 
w Teatrze Narodowym w Warszawie, 

licznych wydawnictw albumowych i płyty Polskich Nagrań. 
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Jadwigi Jarosiewicz, Andrzeja Grabiwody, 
Tadeusza Pakuły i Henryka Papierniaka. 
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