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Stanisław Moniuszko 
i polska opera narodowa 

P ochodzil ze starej 1 szeroko rozrodzonej na Litwie i \!ii\ . Lczyinie rodziny 
<lrohnoszlacheckiej (prawdopodobnie hcrhu Krzywda). Dopiero jego dziadek. sędzia 
Stanisla11 MoniuS1ko, zaczynając pko chudopacholek, stal się posiadaczem sporej 

fo rtuny. któr4 pozosta11il mściu synom i cLtcrcm córkom. Wialnie w jednym Ldziedzicznych 
folwarkó11 - Uhielu na Miń ,zuyźnic urodLil się 5 maja 1819 roku przyszly naro<lo11y 
ko mpozy to r. 

Zarówno ojciec Stanislawa - CLeslaw. jak i stryjowie. należeli do pokolenia 
napoleo11czykó11. Ojciec byl adiutan tem kil ku fra ncu skich marszalków. Ignacy -
pulkownik iem. a potem cz lonkiem postępowych oragnizacj i. Kazi mierz - doktorem praw 
i propagatorem o~wiaty. Dominik - au torem dwudziestoletn iego eksperymentu na rzecz 
emancypacji chlopstwa. Bylo tn pokolenie. które posmakowalo wielkiej nadziei i wielkiej 
klęski. ale wysLio L niej foiadome konieczności pracy na rzecz edukacj i i emancypacj i 
spolecze11st11a. a przede wmstkim ludu. 

\V takie.i to rodzinie wyra1tal Stai Mon1uszko. a jego domo11q edukację uzupelnial ż.ywy. 
otwarty kontakt z kulturą pol sko-bialoruskiego pogranicza. czy udzial 11 amatorskich 
przedstawieniach os tatniego ze stryjó11 - Józefa. 

W 1827 roku rodzina przenosi s i ę na trzy lata Jo Warsza11 y. dla poglębienia edukacji 
Stasia i jego kUZ) nów Korsaków. Bierze wówczas pierwsze lekcje fortepia nu u Augusta 
Freyera. styka się z Lele11e lem. ucm tnicL) w przedstawieniach teatralnych. W<jtpić jednak 
należv czy zetknął i ę ze starszym o dzi esięć lat Chopinem. Warszawę opufrili obaj w tym 
samym 1830 roku. choć rozjeżdża li ,ię w niż.ne strony. a Chopin mial już nigdy do rodzinnego 
mia1ta n1e powróci( 

Początkowo Czesla11 \foniu1zko mia! zam iar powrócić do Warszawy. jednak 
na przeszkodzie tym planom >taje 11ybuch Pm1stan~1 Li stopadowego. a potem pogarszająca 
si S) tuacJa finansowa rodziny (po 11'0Jnach napoleoń s kich majątki byly poważnie zad lużon e). 

Ostateczni trafia Stan is la\\' do gimnazjum mińskiego. skąd jednak (po sześciu kla1ach) 
zo;taje 11· 1835 roku zabrany. gdy gimnaz1um prdsztalcono na rosyjskie. Odqd przyszły 

muzyk kontynuuje naukę domową. dzięki stryjowi Kazi mierzowi zapoznając się z dzielami 
romantyków (a zw laszcza Mickiewicza) i poglęhiając edukacj ę muzyczną (w Mińsku uczy ł 

się równi eż u Dominika Stefanowicza). 
Stopniowo wlaśnie muzyka staje się glównym przedmiotem jego zainteresownia. które 

nasila się .ieszcze w okresie dluż szego pobytu w 1836 roku 11' Wilnie. gdzie powstal wlaśnie 
teatr operowy Szmydkoffa. To wtedy zapada decyzja o kontynuowaniu studiów ściśle 

muzycznych w Berlinie (co stanowi spore wy rzeczenie dla rodzin y) . Dzięki swej stanowczości 
zdobywa również Stanisław zgodę ojca na zar~czyny z panną Aleksandrą (A liną ) Miiller, 
pochodzącą z rodziny wileńskich mieszczan. 

Okres studiów na berli1\skiej Singakadcmic - gdzie jego nauczycielem byl wybitny 
pedagog Runge nhagen -ugruntowal muzyczną wiedzę przyszlego kompozytora. zwlaszcza 
od jej praktycznej warsztatowej stron y. dal mu również okazję do pomni a wielu wybitnych 
dziel koncertowych i operowych. Okres berlińskich studiów kończy ~loniuszko w 1840 
roku efektownym debi ut em - kompozycj<1 Tr:ech pie.fili. a potem Trzech b11dnS<i1r 
do slów Mickiewicza. 

W tym samym roku wraca Moniuszko do Wilna. bierze ślub z Alinij MUller i obejmuje 
stanowisko organisty w kośc iele św. Jana. Zawsze niezwykle pracowity, w ciqgu najbliższych 
lat dokonuje prawdziwych cudów. przygotowując wraz z wileńskimi amatorami i wykonując 
publicznie Reqiuem Mozarta. utwory Haydna. Beethovena. Mendelssohna i innych 
kompozytorów. Równocześn ie gra Moniu11ko na organach u ś11. Jana (prawda. że za bardzo 
skromne pien iądze). udziela prywatnych lekcji i - przede wszystkim - komponuje. Już jesienią 
1840 roku występuje z operetką Idea/. Niestety. dziełko skrytykowano. co być może wpłynęlo 
na Kraszewskiego i Fredrę. którzy odmawiają mlodemu kompozytorowi librett 
do poważniejszych oper. W dalszym ciągu pisze 11ięc operetki (Nu1rr Don Kic/wt. Karmaniul. 
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Loteria, Woda rndoll'11a). które z różnym - na ogół miernym - powodzeniem wystawia 
w Wilnie i Mińsku. 

Tymczasem coraz większą popularność i uznanie zyskują pieśni Moniuszki, co rodzi 
pomysł wydawania w subskrypcji cyklicznego Śpiell'11ika domoll'ego. zawierającego pieśni 
do słów Mickiewicza. Malczewskiego i inych poetów romantycznych. a także do tekstów 
ludowych i tradycyjnych. 

Część z tych pomysłów i działań miala podłoże bardzo prozaiczne: coraz trudniejszą 
sytuację materialną kompozytora i jego z roku na rok powiększającej się rodziny. Nie mógł 
również przyszły autor Strasznego d\\'oru liczyć na pomoc rodziców. Cze s ław Moniuszko 
musiał na pokrycie długów sprzedać ze znaczną stratą rodzinny Ubiel. inne majątki 
Moniuszków również znajdowały się w opłakanym stanie. Generacja napoleońska odchodzi la 
już nie tylko ze sceny historycznej, ale nawet - społecznej. W Wilnie owych lat szczególnie 
odczuwano ucisk kulturalny zaborcy. topniały szeregi przyjaciół i krewnych. Rodzinie 
Moniuszki zaczęła w oczy zaglądać zwyczajna nędza. której widma ten wielki artysta nie 
zdołał rozwiać do ostatnich swoich dni. 

W 1842 roku zdobywa się Moniuszko na akt swoistej desperacji - próbę podbicia 
muzycznego Petersburga. Niestety jest to podróż pod każdym względem - jeśli nie liczyć 
wrażeń artystycznych - nieudana. Dwór rosyjski. a za nim sfery wyższe , intere s ują się 

wyłącznie muzyką włoską czy francuską. rodzima - nie jest ani w modzie, ani nawet 
w dobrym tonie. Czas Glinki jeszcze nie nadszedł. tym bardziej więc nie mógł to być 
„czas Moniuszki". 

Wraca więc kompozytor do Wilna z jeszcze lżejszą kieszenią. bogatymi doświadczeniami, 
ale również - zgodą cenzury na wydawanie Śpiewnika domowego, który stanie się wkrótce 
szczególną pozycją w dorobku Moniuszki i trafi - najdosłowniej - pod strzechy. W prospekcie 
reklamującym Śpiewnik formułuje kompozytor kilka istotnych zasad swojego rozumienia 
muzyki: 

Od czasu jak 11· Europie cyll'ilizvwanej zaczęto z ll'yższego stanoll'iska zapatrywać 
się na muzykę i oceniac' ją nie tylko jako język oddający pewną myśl, uczucie, namiętno,(c', 
malujący rozmaite fe11ome11a 11· ś1viecie fizycznym, ale jeszcze jako \\'yraz pewnej 
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miejsco1rnści, charakteru narodowego ludów, ich zabaw. obrzędów, zwyczaióll' itp., celniejsi 
arty.lei zaczęli otwiera{ i wydob_rnm' tę niewyczerpaną harmonii kopalnię. 

Z takiego myślenia wyprowadza Moniuszko ideę. która może posłużyć za kredo całej 
jego twórczości: 

Z tych zatem względów i śpiell'nik mój może obudzit' na s\\'oją stronę jaki.1' interes. 
Bo jeżeli piękne poezje połączone z piękną muzyką zdolne są otworzyl' sobie wstęp 
do ucha i serca naimniej muzrcznego, to 11mret słabsza muzyka, która się mniej szczęśliwie 
uda, przy poezji c.elującej znzcze dla siebie pobłażanie, a to, co jest narodo\\'e, krajowe, 
miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnie1i. nigdy mieszka1icom ziemi, 
na której się urodzili i wzrośli, podoba( się nie przestanie. Pod wpływem takiego 
natchnienia 11kładane śpiewy moje, chociaż mieszczące w sobie różnego rodzaju m11zykę. 
dążno.l'l' jednak i charakter mają krajowy. 

Pierwszy zeszyt Śpiewnika„. ukazał się 111 Wilnie w 1844 roku, następny pod koniec 
1845. Kolejne, do numeru 6, ukazywały się systematycznie. choć nieregularnie do roku 
1859; zaś te numerowane 7-12 wydano pośmiertnie w Warszawie. w latach 1872-1910. 
Możemy dziś, chyba bez cienia przesady powiedzieć, że gdyby nawet Moniuszko poprzestał 
na Śpiewnikach„., jego wkład w kulturę polską XIX wieku pozostałby nieoceniony. 
Bo też stal się Śpiewnik... podstawowym kanonem polskiej liryki pieśniowej, a wśród ponad 
trzysta pieśni i ballad solowych, znajdujemy takie perły jak Prząfoiczkę. Dziada i babę, 
Znaszli te kraj, Pieśń wieczorną. Złotą rybkę, Kozaka. 

Wydawało się. iż dzieło Moniuszki docenili również współcześni. Pierwszy zeszyt 
Śpirnnika„. zyskał sobie znaczną popularność , pochlebnie wyrażał się o nim 
w „Tygodniku Petersburskim" sam Józef Ignacy Kraszewski. Szczególną satysfakcję 
przy~i;slo jednak Moniuszce obszerne omówienie pióra Józefa Sikorskiego, zamieszczone 
w „Bibliotece Warszawskiej". 

Stopniowo dojrzewa Moniuszko wewnętrznie do pomysłu napisania opery. Sikorski, 
któremu zwierza się z tego projektu , radzi mu by śladem Józefa Elsnera i Karola 
Kurpińskiego, zwrócił się w stronę narodowej historii, jednak Moniuszko myśli coraz 
poważniej o tematyce ludowej. A nie najlepszy byl to dla niej czas - lutowa rabacja Szeli 
z 1846 roku wstrząsnęła polskim społeczeństwem. wyzwoliła „ciemne żywioły" ludu. których 
słusznie bać się mogły warstwy oświecone. 

Kompozytor nie zraża się jednak. W salonie Deotymy poznaje warszawskiego poetę 
Włodzimierza Wolskiego. znanego „cygana" i chłopomana zarazem, a przede wszystkim -
autora poematu Halszka. zmasakrowanego przez cenzurę. Pomysł libretta opery dojrzał 
szybko, choć Moniuszko przekonał Wolskiego do licznych zmian w stosunku do akcji 
poematu. 

Warszawska premiera Loterii nie przyniosła mu sukcesu. ale wyjeżdżał Moniuszko 
ze stolicy z gotowym librettem Wolskiego i zimowe miesiące 1846/1847 roku poświęcił 
na pisanie swej pierwszej. dwuaktowej opery. Latem 1847. z gotową partyturą , pełen 

entuzjazmu i nadziei , zjawia się Moniuszko ponownie w Warszawie. 



Początkowo jego entuzjazm udziela się mpolowi wmzawskiego teatru i opera zostaje 
przyjęta do wystawienia. Kompozytor wraca do Wilna. by przy gotować estradową wersję 
dziela (premiera odb y ła się w Nowy Rok 1848 ). we ws pólpracy z przyjacielem. 
spolonizowanym śpiewakiem wloskim Achillesem Bonoldim. Tymczasem plany premiery 
warszawskiej upadają. a partytura trafia do archiwum. Opory przeciw dziel u tak jednoznacznie 
i tragicznie obrazującemu „krzywdę ludu '' hyly jednak w owym czasie 1byt silne. by moglo 
w stolicy dojść do wystawienia Halki. 

Jest to dla Moniuszki spore rozczarowanie. więcej nawet - przekreślenie nadziei 
na poprawę sytuacji życiowej rodziny. wciąż ciężkiej. a chwilami wręcz dramatycznej. 
A jednak Moniuszko nie ustaje w pracy - powstają nowe pieśni. Litanie ostrobramskie. 
wreszcie kantata Mi/da wedlug \\!itolora11dv Józefa Ignacego Kraszewskiego. sięgająca 

do rodzimej , bo litewskiej , mitolog,ii i bardzo życzliwie w Wilnie przyjęta. (Choć może 

warto na marginesie zauważyć. że miejscowa prasa. pomna warszawskich niepowodzeń 
kompozytora. nie po~więcila wykonaniu kantaty najmniejszej wzmianki.) 

W lutym 1849 ponawia Moniu1zko podróż do Petersburga. gdzie coraz wyraźniej zaczyna 
kształtować się ,.szkoła narodowa" w muzyce. Tym razem - dzięki kontaktowi. a wkrótce 
bliskiej przyjaźni z kompozytorem Aleksandrem Dargomyżskim -wyjazd kończy się pełnym 
sukcesem. Udaje się zorganizować koncert. na którym zaprezentowano Mi Idę i dedykowaną 
właśnie Dargomyżskiemu uwerturę fantastyczną Bajka. Prasa rosyjska ocenila twórczość 
Moniuszki bardzo wysoko. natychmiast zaczęły wtórować jej gazety wileńskie. 

Jakże rozczarowujący musiał być jednak powrót do Wilna! Pod sw<j nieobecność straci I 
kompozytor wielu uczniów. nie miał pieniędzy nawet na wykupienie ulubionego fortepianu , 
który musiał zastawić. by opłacić koszta podróży!! 1 ( Pomógł mu w tym 1 · koi\cu jeden 
w miejscowych arystokratów). Również Warszawa okazała się „odporna" na zagraniczne 
sukcesy Moniuszki - jego tam wizyta w 1851 roku spełzła na niczym; nawet planowany 
koncert (inaczej niż w Petersburgu) nie doszed l do skutku. 

Mimo wszystkich przeciwności losu. 11' Moniuszkę wstępuje jakby nowy duch. Skupia 
wokół siebie gromadkę uczniów. wśród których jest Cezar Cui (póżniej jeden z wybitnych 
przedstawicieli „potężnej gromadki"), Jan Karłowicz (ojciec kompozytora) czy August 
lwai\ski , organizuje koncerty, wreszcie komponuje. W roku 1852 powstają dwie operetki -
Bettly i Crganka (zwana potem fo11'11111ą). Byly to jedyne - niestety' - prace dramatyczne 
kompozytora w dlugim, bo dziesięcioletnim okresie. oddzielającym Halkę wilei\ską 

od warszawskiej. Obie operetki udaje s ię wystawić i to z poi odzeniem, ale cieniem 
na niewątpliwe sukcesy tego roku kladzie s ię konflikt z wybitnym skrzypkiem Apolinarym 
Kątskim. 

Powstaje jeszcze kantata Kru111i11e (ciąg dalszy Mi/dy). koi\czy Moniuszko Litanie 
ostrobrumskie. ale rozwój talentu kompozytora zostaje w tym okresie zahamowany. Tęskniący 
za operami (i ich inscenizacjami 1) kompozytor. zmęczony brakiem uznania i niepo
rozumieniami wokół swej twórczości . potrzebuje wyraźnej podniety i inspiracji dla dalszej 
pracy. potwierdzenia jej celowości. 

W 1834 roku 11 ) daje s ię, że taki 
moment wreszcie nadszedl. Dzięki 

us!ło11an1orn przyjarnił doszlo 
w Wilnie do profesjonalnego W) sta-
11ienia Hulk i. PuhlicLno\c przyjęł a 
spektakl cieplo. Jednak ukry ci i ja IV Il! 

1,1 rogo11 1c ostro wyrzucali 'loniu>zce 
uCLynicn1e bohatcrk4 opery „upadlcj" 
dzie11,·z1 nv. RLeu dostała 1ę 

do gaLet 11 arsLawskich. knmpoLy
tcJro11 i zarzucono „kalanie prze
szlo~ci" . Czara gor; czy dopelnila \ I~ 

LI Lnan1 e p r zvsz ł o - JUŻ po raz 

drug i - z pólnocy. \\'iosnq 1856 roku 
Mo niu szko ponownie odwieJza 
Peteresburg. znaj<lu_i4c tam cale grono 
prz ypciół z ro s nącej w silę „naro
do11 cj s 1kołl„ . mu zycznej. Jego 

w;1110 uhm 0 ,,mhrum.i·ku koncert mia! - mimo ogrumneJ 
konkurencji - 1n paniałc przy.1~m. 

a krytyk Aleksander Sierow oJdaje kompozytoru1'.1 pełną spra\'.icdlill'ość w „Muzykal nym 
i Tieatralnym \Viestniku". 

Nies tety, środowisko 11ilcr\skie owych lat nie bylo 11 stan ie ani doet:n ić. ani nal życie 

spoży tkować geniuszu kompozytora. Uc isk polityrn1:. b; I tu siln1ej ~ zy niż gdzie indziej. 
ludzie utal entowani wy.1eżdżali do Królestwa b11dź. Ros.ii. a ś rodo 11 iska kultu ral ne 
i opiniotwórcze pogrążyły się w mara;mie 

A jednak to dopiero teraz naprawdę nadmdl oas Stanislawa Mon1us1ki' Choć 
niedoceniony jako kompozytor opercrn y. hyl przecie [ JU L od kilkunastu lat obecny 
w świadomości rodaków jako autor pieśni te .\'pinrnika dnmo:ve.~o . kantat. operetek. utworów 
religijnych. Po11oli , acz konsekwentnie. ten dorohek kre011ał Moni us Lk ę na „narodowego 
kompoLytora''. jakim 11 istocie - dzięki spo iecLnemu rczonanso11 i \ I\ ych kompozycji -

,od dawna już był' Nareszcie (podobno dzięki poparciu sędzi11ego Kurpiń sk iego i grup:, 
postępowych dziennikarLy z Jó zefem Kenigi em na czele) przypomniano sobie o autorze 
Mi/dy ró1rnież w Warszawie. podejmując de c yzję wystawienia Halki. 

Dla Moniuszki zaczynają się - latem 1857 roku - gorące i pelne emocji dni. zwlaszcza. 
iż pod 11plywem reżysera Leopolda Matuszyńskiego i dyrygenta Jana Quattriniego dec yduje 
się przerobić Halkę na operę L'Zleroaktową. „W 1m•]Jiech11, 11ie wier:ą c ll'ias11e11111 1:c:ęsó11 -
jak pisze Witold Rudziński -prncmrnl nad pau1· turą. uds1:iając go1u:1 e partie du \\!i1n:m1r''. 

Zacząl s ię dla Moniuszki rok wyjątkowego powodzenia. Raptem uznano Halkę (jcmze 
przed premierą) za „wyb itne dzieło narodowe". zapominaj4c o dawnych urazach , bardzo 



życzliwie przyjmowano na salonach warszawskich (Deotyma nazwała go 11· specjalnym 
wierszu , .Książęciem muzyki naszej"). Nawet w dziedzinie finansów zdarzy ł a s ię miła 

niespodzianka. Nieznany jeszcze nikomu wydawca -Gebethner kupił za tysi<tc rubli gotówką 
pr;iwo do wydania wyciągu opery. 

Raz jeszcze oddajmy głos Rudzińskiemu: 
Europejski gest młodego pr:edsiębiorcr :askoc:rl Moniudę. na prupo:r(ję chętnie 

się :xod:il. \\'sunął pieniądze pod pod11 .dę. 11· 1wcr się bud:il. br sprmrd:iL'. c:r to nie 
sen. Od rnzu zaczął marzy( o 1rlamy111do111ku1w Poh1dance 1r !\li/nie. piękn1m guspodarst1rie 
dla :om, mju dla dzieci - :Judzenia jednak szrbko się ro:1rialr. Trzeba brio hmriem najpier\\' 
:aspokoic' „nieodbite potrze br ". odziru' prze.do pifllla.1/0111Ub0\rq rodzinę e ona. te.<cioll'a, 
dzieci. ciotki . . 1/uiqce, piastunki). posp/aau' dług i -i tak okrąg/a .111111ka się ro:e.da. Dodajmy 
jednak - na marginesie - iż ,.111/odr pr:edsiębiorca„ dobrze wiedział co robi: Po roku z1rrócilr 
s ię Gebetl111ero1ri nie trlko wrdatki na honornrium i druk. ale kilkakrotnie po1riększ_rl się 
1nlo:un1 na Halkę kapitalik. 

Jakby na to nie patrzeć. miał Moniuszko dobre prawo oczekiwać L nadzieją na warszall'sb1 
prezentację swojego dzieła. Ale też premiera, która odbyła się 11 Nowy Rok 1858, odniosła 
sukces wprost niebywały, daleko 11 ' ykraczający poza oczekiwania i nadzieje wiłc11skiego 
kompozytora. Tym razem przedstawienie zadowoliło wszystkich: polonez - arystokratów. 
aria Halki - młodzież i „prostaczków"'. mazur - „wszystkie stany''. Pod koniec spektaklu 
nikt nie krył s ię ze łzami. Płakano z radości. żalu. zachwytu. dla 11szystkich było jednak 
jasne. że powstała pierwsza opera. w pełnym znaczeniu tego słowa. narodowa. 

Triumf ~loniuszki był pełny i choć radość premiery zm<Jciła 11iadomość o chorobie 
dzieci (nim wrócił do Wilna grypa zabrala trójkę z dziesięciorga jego dzieci). dla kompozytora 
zaczął się wreszcie okres s pełnienia i„. naprawdę twórczej pracy. W 1958 roku od11"iedza 
Kraków, odbywa również podróż po Niemczech (wizytując w Weimarze Liszta) i do Paryża. 
Po powrocie zasiada do pracy nad operą Flis. otrzymuje również propozycję objęcia funkcji 
dyrygenta 111 operze warszawskiej. 

Premiera Flisa - 20 września I 858 roku jest kolejnym sukcesem kompozytora, który 
tym razem wystąpił również 111 roli dyrygenta. Zaczął się nowy - najważniejszy - okres 
11· jego życiu i twórczości. \fon i uszko „:11ajdmra/ .1ię ir doskonalej formie kompozytorskiej 
i:. pasiq odrabia/ dziesięcioletnie za/eglo.ici'' (Rudziński). W ciągu półtora roku od przyjazdu 
do Warszall'y napisal Hrabi11r. ko1\czyl Rukic<anę. pracowal nad Pariq i Verbum nobile. 

Premiera Hrubinr (opery komicznej z czasów Księstwa Warszawskiego) obyła się 
7 lutego 1860 roku i - mimo niechęci niektórych krytyków. w tym niestety Sikorskiego -
była kolejn ym. trzecim już triumfem kompozytora. Równocześnie grano wciąż. 

z niezmiennym powodzeniem, Halkę i Flisa. Wznawiano też kolejne zeszyty Śpiewnika 
domull'ego. wykonywano utwory instrumentalne na koncertach. W Nowy Rok 1861 światło 
rampy ujrzalo kolejne dziełko Moniuszki - jednoakto11a opera \lerb11111 nobile, sielankowy 
obraz z życia szlacheckiego d11orku z librettem stałego odtąd ws półpracownika Moniuszki 
- Jana Chęcińskiego. 

Sukces przedstawienia był pełny. ale też - na dłużej - był to sukces ostatni. Atmosfera 
polityczna zagęszczała się. warszawska ulica żyła nadzieją zrywu. nie scenicznymi wizjami. 
Wkrótce zarządzono żałobę narodową, która zakazywała bywania w teatrze. Dla kompozytora 
oznaczalo to prawdziw<1 klęskę. Pomijając już odcięcie od warsztatu i słuchaczy. jego liczna 
rodzina została skazana niemal na codzienny głód. Moniuszko zmuszony jest prosić swoich 
wydawców o coraz 1kromnejsze zaliczki i pożyczki, które w najgorszym okresie opiewają 
na sumę jednego rubla 1 Gdy sytuacja je>t już beznadziejna -kompozytor wyprzedaje bezcenne 
zbiory k s iążek i nut. 

A przecież nie ustaje w pracy, organizując uroczyste koncerty (często dobroczynne). 
wystawia oratorium Elia s ~. w ko ściele warszawskich ewangelików. pisze hymn 
dla ewangelików wile11sk ich . Pociech<! są 11 tym okresie echa sukcesów zagranicznych. 
Cztcroakt011ą Halkf wystawiono 11 Wilnie. Kownie i Kijowie (11e fragmentach ). f nne utwory 
we Lwowie. Czechach. Rosji. Na niczym, niestety. spełzły próby wystawienia którejś 
z oper 111 Paryżu. mimo osobistego pobytu tam kompozytora na przełomie 186 l i 1862 roku 
i poparcia wiciu wpływowych osobistości z polskiej emigracji. 

Tymczasem upadla powstanie styczniowe, pozostawiając naród w bólu, żałobie i poczuciu 
klęs ki , której piętna nie zetrze praca i walka wiciu pokoleń. W tej atmosferze zasiada 
Moniuszko do pracy nad Stras~nrn1 dll'orem, którego libretto przyniósł mu Chęciński jeszcze 
11' 186 I roku. Praca nad operą szła Moniuszce wolno i opornie: paradoksalnie - dopiero 
11· atmosferze powszechnego przygnębienia i poczuciu klęski. zdał sobie kompozytor sprawę. 
iż Stmszny dirór. ze Sll'"<J XVll-wieczną akcją i apoteozą patriotyzmu dawnej Polski (jakże 
podobne były przesłanki pracy Sienkiewicza l). jest tym tematem. który udręczonemu 
spoleczeństwu przynieść może prawdziwą ulgę w cierpieniu. 

Publiczność warszawskiej premiery z 28 września 1865 roku zrozumiała intencje 
kompozytora doskonale. Na widowni polały się łzy, a owacja zmieniła się w manifestację. 
Rzadko 111 dziejach teatru sens przesłania tak doskonale jednoczy! zamiary twórcy 
z oczekiwaniami odbiorców. To, co zdarzyło się tego dnia w Warszawie dalece wykraczało 



poza ramy wydarzenia artystycznego, było czymś więcej - wydarzeniem spo ł ecznym ('!), 
politycznym (?) , a może po prostu tą szczególną chwilą , gdy „naród rozpoznaje s ię sam 
w sobie". Niestety, intencję kompozytora zrozumialy również doskonale wladze carskie 
i po trzech zaledwie przedstawieniach dalsze wykonania Strasznego dwoni zostały zawieszone 
przez cenzurę na kilka łat. F--·-1 I "'" '<l lUl''Mli.I f 

m. > " Jitl zrn 1J u, 
· ~· ~ 

~ -: ' 1 

Prawie równocześnie powstała jednak kantata \Vidma 
(oparta na fragmentach Dziadów Adama Mickiewicza), 
z wielkim sukcesem wykonywana w Warszawie i Lwowie, 
gdzie przyjmowano w tym roku Moniuszkę jako wielkiego 
narodowego kompozytora. Tymczasem Halkę grano już 
we wszystkich większych polskich miastach, inne utwory 
wykonywano nawet w Płocku , Sochaczewie czy Suwałkach , 

a pieśni ze Śpiewnika„. docierały najdosłowniej pod strzechy 
i - tam nucone - stawały się jakby wtórnie elementem 
folkloru. L_ 'l 

-~ 
Wszystko to - wobec braku ochrony praw autorskich i niezaradnośc i życiowej artysty 

- nie miało jednak większego wpiywu na jego sytuację materialną i możliwość „zapewnienia 
obiadu rodzinie na dzień następny ''. Na twórczości Moniuszki bogac ili s ię wydawcy, 
przedsiębiorcy teatralni, muzycy, tymczasem sam kompozytor zmuszony był do pracy ponad 
siły i zmagania s ię z dziesiątkami przeciwnośc i losu. 

Następne łata znaczą kolejne sukcesy: koncertu. na którym zapre zen tował Moniuszko 
kantatę według Sonetów krymskich Mickiewicza ( 1866), premier Halki w Krakowie i Lwowie 
(I 867), a wreszcie - w Pradze czeskiej (luty 1868), Moskwie (I 869) i Petersburgu (s t yczeń 

1970). Sława Moniuszki jako kompozytora operowego rozszerza s ię na wszystkie kraje 
słowiańskie , wszędzie przyjmuje się go z entuzjazmem i zrozumieniem. Ale triumf 
petersburski jest już ostatnim wielkim sukcesem kompozytora. 

Ostatnie lata życia Moniuszki przepełnione są niezasłużoną goryczą i wyczerpan iem. 
Jego dzieło od dawna stało się własnością narodu, a przeciętn y odbiorca często nie próbował 

nawet rozróżniać,,tego, co znał z „narodowej tradycji" od tego. co zawdzięczał pracy 
„narodowego kompozytora". Równocześnie jednak to samo społecze ń s two nie potrafi Io 
się swemu twórcy wypłacić -już nawet nie dostatkiem, zapewnieniem godziwych warunków 
bytowych, lecz dosytem pełnego uznania i s ławy, jakiej zas łużenie powinien by ł w owych 
łatach zażywać. 

Tymczasem złośliwi i zazdrośni wciąż czyhali na jego potknięcie , rozglaszając przy 
każdej okazji, że „Moniuszko s ię skończył". To prawda. kompozytor od lat pracow ał zbyt 
dużo i często zbyt pośpiesznie, jednak jego krytycy nie chcieli pamiętać (czy nawet zauważać) 
okoliczności, jakie zmuszały go do tak ciężkiej i wyczerpującej pracy. 

Szczególnej krytce poddano dwie ostatnie opery ~utora Halki. Wystawiona 11 grudnia 
1869 roku Paria (według dramatu Deiavigne'a; młodzieńczej jeszcze fascynacji Moniuszki ). 
nie utrzymała się długo na scenie, a krytyków zrażaia przede wszystkim egzotyką i obcością 

tematu (uci sk kastowy w Indiach). 
Niechętnie przyjęto również wys tawioną na kilka micsiecy przed śmiercią (luty I 872) 

operetkę Beata. I -jak to częs t o bywa w naszym nieszczęsnym narodow ym kotle -Moniuszko 
miał prawo uzn ać. iż raptem wszyscy odw rócil i s i ~ od niego. Ostatnie koncerty 
kompozytorskie były nieudane. wydawanie S:piewnika domowego utknę ło na zeszycie nr 6 
(choć materiału było na drugie tyle), wydawanie Śpiewnika kofrielnego skol1czyło s ię 
kompletnym fiaskiem. 

Warunki materialne życia rodziny wciąż by ły c iężkie , a równocześnie mnoży ły s ię w ieśc i 

o śmierci bli skich Moniuszce ludzi - ojca, piastunki jego dzieci - Agaty Koziebrodzkiej, 
Bonoldiego (rozstrzelanego w Paryżu), Syroko mli. Dargomyżskiego , Sierowa. Moniuszko 
popadł w c ięż ką depresję: niestrudzone przez dziesiątki lat umys ł i organizm zacząly s ię 

poddawać. 

Jak przed laty - we wczesnym okresie wil er\skim - n ie młody już kompozytor musial 
przyjąć pedagog iczną posadę w Insty tucie Muzycznym Kątskiego (mimo ciągnącego s ię 

między nimi od lat konfliktu). Z tego obowi ązku . obarczony zajęciami operowymi . nie 
zawsze był w stanie wywiązywać się należycie . co stało s i ę źród łem kolejnych nieporozumień. 
Po jednym z nich -4 czerwca 1872 roku przyszedl pierwsz_. ale od razu fatalny w skutkach 
zawa ł serca. 

Śmierć Moniuszki okryła ża łobą cale (zupelnie na to nie przygotowane) spo łeczeńs two. 
a jego pogrzeb by ł jedną z największych manifestacji, jakie kiedykolwiek widziała Warszawa 
(kron ikarze oceni li ilość uczestników konduktu na sto t ys i ęcy osób). 

Ale prawdziwym triumfem artysty jest przede wszys tkim „zza g,robu zwycięstwo". 
I zos tanie ono związane z imieniem tego arcypolskiego kompozytora dopóty. dopóki 
z polskich operowych scen rozbrzmiewać będą nuty Halki , Hrab iny, \lerb11m nobile 
czy Strasznego d1roru. 

\V/adysh/11' Zmristowski 

Pogr:::.eh A.fonius::ki 



STRASZNY DWÓR 
Akt I 

Odsłona I (prolog) 
Stefan i Zbigniew. dwaj bracia. towarzysze chorągwi pancernej, wracając do domu 

ze zwycięskiej wyprawy wojennej i żegnając się z towarzyszami broni, skladają „kawalerskie 
śluby"· mają wstrzymać się od ożenku, aby móc w każdej chwili stanąć w polu, gdy tylko 
ojczyzna znajdzie się w potrzebie. 

Odsłona 2 
Bracia. radośnie witani, wracają do rodzinnego domu (tercet Cichy domk11111odrzewiowr). 

Wówczas to raz jeszcze ponawiają swoje „śluby kawalerskie''. Lecz oto niespodziewan ie 
przybywa ich stryjenka · Cześnikowa. z ukrytym zamiarem wyswatania mlodzieńców 
z dwiema protegowanymi przez siebie panienkami (ariella Z rej slrony Powi.<la). Stefan 
i Zbigniew planują wizytę u starego przyjaciela ich ojca· Miecznika z Kalinowa, który ma 
dwie piękne córki na wydaniu. Cześnikowa niepokoi się, gdyż ta „konkurencja" może 
poważnie zagrozić jej matrymonialnym projektom. Wkracza więc do akcji i próbując odwieść 
młodzieńców od projektowanej wizyty ostrzega ich. że dwór w Kalinowie jest przeklęty. 
a każdemu przybyszowi grozić w nim może nawet śmierć. Mlodzieńcy reagują na te przestrogi 
śmiechem i wyruszają 11' drogę . 

Akt II 
Stary szlachecki dwór w Kalinowie w wigilię Nowego Roku. Chór dziewcząt zebranych 

wokół kominka (Spod igiełek kwiary rosną) slawi jego s ielską atmosferę. Zaczynają się 

przygotowania do tradycyjnych wróżb, a Jadwiga. jedna z córek Miecznika · w lirycznej 
dumce (Biegnie słucha{ w lasy, knieje) daje upust swym dziewczęcym marzeniom. Dziewc zęta 

leją wosk na wodę i widzą w nim kształty szyszakó11~ i przylbic. Obecny przy wróżbach 
Damazy · sfrancuzialy palestrant (prawnik) i elegant, który stara się o rękę jednej z panien, 
twierdzi , iż to raczej ksztalty fraka lub peruki. Zabiegi Damazego spełzają jednak na niczym 
. Miecznik mówi mu jasno, kogo pragnie za zięciów dla swych córek, kreśląc (aria-polonez 

Kro z mrch dziell'ek. serce kuirej) idealny obraz Polaka-patrioty. rycerza i obywatela. 
Przybywa Cześnikowa, zdecydowana kontynuować swoją intrygę . Obawiając się 

gwaltownego rozwoju uczuć mlodych. oczernia swoich bratanków. jako mlodzieńców 
strachliwych i zabobonnych· mają z nich być „istne dwie niewiasty". 

Nagle. z krzykami i halasem przybywa do dworu myśl iw ska druż y na, wiodąca spór 
o to, kto celnym strzałem powali! potężnego odyńca. Szczególnie zawzięcie swych racji 
dowodzi stary klucznik Skoluba. Tymczasem okazuje się. że odyniec padl z ręki dwóch 
mlod ych szlachciców, przejeżdżających przypadkiem bryką przez teren polowania w drodze 
do Kalinowa. Są to oczywiście Stefan i Zbigniew, którzy 11raz z nieod stępnym Maciejem 
zjawiają się po chwili w dworze Miecznika, mdecznie witani przez gospodarza. 
:Vliecznikówny · Hanna i Jadwiga, pamiętając opowieść Cześnikowej o mlodzieńcac h. 

postanawiają nocą zadrwić sobie z nich i przestraszyć. udając duchy prababek. Na podobny 
pomysl wpada Damazy. chcący pozbyć się potencjalnych konkurentów i wspierający 
go Skoluba, obrażony o celny strzal na polowaniu. 

Akt m 
Nocleg dla gości przygotowano w zamkowej wieży. Skoluba, chcąc ich przes traszyć, 

bardzo ekspresyj nie przedstawia strachliwemu Maciejowi dziwne i nadprzyrodzone zjawiska. 
jakie zdarzają się tu nocą (aria Ten zegar sran'). Tymczasem Hanna i Jadwiga zdążyly już 
się ukryć za wiszącymi na śc ianie portretami prababek Miecznika, które nat yc hmiast 
po wyjściu Skoluby zaczynają się poruszać. Przerażony Maciej rzuca s ię do ucieczki. ale 
śp iąc y 11' sąsiedniej komnacie Stefan i Zbigniew śmiechem witaj;! jego zabobonny strach. 
W końcu Zbigniew zabiera Macieja do swojej sypialni. a Stefan zostaje sam w „strasznej" 
narożnej komnacie z zegarem i portretami prababek. Nie może zasnąć. opanowują go czule 
marzenia, w których wielką rolę odgrywają błękitne oczy Hann y. Ukryty 11· zegarze Damazy 
uruchamia jego mechanizm. Ylelodia starego kuranta zwraca my śli Stefana ku nieżyjącym 
rodzicom (aria Cis~a dokoła). 

Do Stefana dołącza Zbigniew · on też nie może zasnąć. bo zd<1żyl już zakochać s i ę 

w Jadwidze. Na próżno bracia przypominają sobie wlasne „ś luby kawalerskie". nie zdając 
sobie sprawy, iż ukryte za portretami panny miecznikówny wszystko slyszą (kwartet 
Ni bołe.fri, ni rozkoszr)' Spostrzegłszy w końcu jaki ś ruch za obrazami na galerii, trochę źli, 
a trochę rozbawieni. ruszają na poszukiwanie żartownisia. zosta11iając na s traży w komnacie 
Macieja. Starowina przysypia. więc Damazy uznaje tę chwilę za najlepszq na wymknięcie się 
z zegara. Jednak Maciej budzi się i choć jest zestrachany. przylapuje nocnego intruza. 

Stefan i Zbigniew. upewnieni. iż stali się przedmiotem wlaśnie jego drwin. żądają 
od palestranta satysfakcji. Nieszczęsny, choć wykrętny Damazy broni swej skóry opowiadając 
o klątwie. jaka ciąży na Kalinowie za haniebne czyny z przesz lośc i , które w nim popełniono. 
Stąd mia laby pochodzić nazwa „straszny dwór''. Damazy twierdzi, iż korzystając z obecności 
mlodych rycerzy chcial tylko sprawdzić prawdziwość tej starej legendy. To co mówi . 
koresponduje z przes trogami Cześnikowej. Wykręty Damazego przynosz.1 mu szczęście 



podwójnie, gdyż wzburzen i mlodzicJ\cy nic tylko rezygnuj:\ z pojedynku, ale postanawiaj4 
natychmiast opuśc i ć „s traszny dwór' ' Miecznika. 

Akt IV 
Stefan i Zbigniew uja11niaj4 s11· oją decyzję wyjazdu. nic chcą jednak powiedzieć, 

co ich do niej sk lon ilo. Rozgniewany Miecznik jest już gotów podejrzewać ich o tchórzostwo, 
gdy \\'Zburzony Maciej po11taw mu opoll'ieść Damazego. Miecznik postanall'ia wyjawić 
mlodzieńcom całą prawdę o .. strasznym dworze''. ale przeszkadza mu w tym kuli g, który 
z wrzawą i radosnymi okrzykami zajeżdża pod dwór. Wśród jego uczestników odnajduje 
się również przebrany Damazy. \i!iecznik pyta go wprost. dlaczego odważył się rzucić potwarz 
na jego dorn. Damazy stara s19 wykręcić jak umie , aż 11· końcu wyznaje. iż kierowała nim 
milość do jednej z córek \1 iccznika. Groźna postawa braci nie pozll'a la mu jednak wyznać. 
czy chodzi o Hannę . czy Jadwigę. W końcy wyszydzony Damazy zmuszony jest sa lwować 
s ię ucieczką, a Miecznik wyjaśnia tajemnicę „strasznego dworu". Nazwano tak Kalinów 
za czasów jego pradziadka. który mia! aż dziewięć urodziwych córek. Były one tak piękne. 
iż każd y zajeżdżający do Kalinowa młodzieniec natychmiast oświadczał s i ę o rękę której ś 
z nich. Nazwę „straszny dwór" ukuł y więc matki dorastających panien z S<jsiedztwa. nie 
mogąc ścierpieć tak poważnej konkurencji. Stefan i Zb ign iew przepraszają gospodarza 
za swoje pochopne podejrzenia i proszą . by zechcial uznać ich za zięciów. Wzruszony 
Miecznik błogosławi ohie zakochane pary. 

„Strar:.ny /)\nir" premiera rok /969, Pwisf\\"01ra 011em i f'illwrmunia Baltyd:.t1 u· Gdmisku 

STRASZNY DWÓR 
w Gdańsku 

D
la gdańskiej publicz.ności. od czterdziestu pięciu laty uczęszczającej na '. pektakle 
„S tmznego d11oru . prezen tclllane na scerne Oper1 Bałtyd1e1 przez kolejne 
pokolenia wykonawców. dzi eń 

1I listopada 1995 
- dzień premiery szós tej inscenizacji arcydzieła Stanish111 a Moniuszki - jest dniem 

szczególn ym, dniem prowokującym do reneksji i s ·łaniającym do dokonania bilansu . 
Oto bowiem już. pięćdziesi~t lat temu.w dniu 

26 czerwca 1945 
- zakdwie siedem tygod ni po zakończeni u wojny - po w picrwsz} 11· Gda1\sku 

na publicznym koncercie zabrzm iała aria Stefana - s łuc hała jej m łodzież szkołn<j a l pi ewa ł 

Zbigniew Platt. miody tenor o glosie miękkim i cieplym. jak cLytamy w jednej z recenzji. 
Trzy mi esiące później. na inauguracyjnym koncercie Filharmonii B ałtyckiej. wykonał 

ją Maurycy Janoll'ski. Wkrótce list ę wykonawców uLUpcłnil Aleksander Hernes. a w jakiś 
czas później i Franciszek Bedlc11 icz. 

Aria Stefana i \1azur należały do najczęściej 11ówczas wykonywanych fragmentów 
.. Strasznego dworu" -można je było uslyszd Laró11 no w ua:,ie koncertów symfonicznych. 
jak i podczas akademii organizowanych „z okazji'' i „ku czci". Znacznie rzadziej na estradach 
koncertowvch były wykonywane inne 11 yjątki tej pięknej opery. I tak na przykład arię Hanny 
ś pi ewała Irena Jęsiak 11· styczniu · 49. a dopiero w listopadzie · 50 Kazimierz C1ekotc111 ski 
umieśc ił 11 programie koncertu a ri ę Miecznika. Jeszcze rzadziej były prezentoll'ane sceny 
zespoło 11e. nałeżqce przecież do najpiękn i ejszych fragmentów „Strnsznego dworu„. 
Znajdujemy je gló11nie 11 prog;amach koncertów-popisów uczniów szkół muzyCLnych -
w czerwcu ·47 i marcu '48 zabrz miał kwartet z Ili aktu .. a w czerwcu '48 uucnnice \1 iej1ki~j 

Szkoły Muzycznej w \\ ejhero11ie wykonaly z towarzyszeniem urki~stry szkolnej pierwsz4 
scenę drugiego aktu. 



W pięcioleciu 1945 - 1950 poszczególne fragment) „Strasznego dworu'' byly na tyle 
często wykonywane. że 11· jednym z 1rneśnio11ych numerów „Dziennika Bałtyckiego": 
omawiając przygotowywane przez Studio Opero11e premiery - najbliż;zc1 miała być premiera 
.,Strasznego dworu·· - (s i) mógł napisać: „„.wątpliwości może buJ1ić fakt. że program Studio 
przewiduje wystawianie wyłącznic pozycji już wprowadzonych i przez melomanów raczej 
znanych„." 

Dodajmy: me I om a n om znanych. ale 11 id z n m 1 Ci drudLy ciągle czekali na swój 
dzień. gdy ci pierwsi 28 października 1950 r„ 111 cza~ie koncertu z okazji pięciolecia 

działalnośc i Filharmonii Bałtyckiej , słuchali Intrady. Prologu. arii Stefana. ani Hanny. Finału 
li aktu i Mazura w wykonaniu so listów i chóru Studia Operowego oraz orkiestry Filharmonii 
Bałtyckiej pod dyrekcją Zygmunta Latoszew~kiego. Porywające wykonanie muzyki kazało 
z niecierpliwością oczekiwać realizacji scenicznej. Premiero11y spektakl rnstal zapowiedLiany 
na sobotę. 9 grudnia.W przeddzień ukazała się w „Dzienniku Bałtyckim" notatka odwołująca 
premierę z powodu chorobi dr Zygmunta Latomwskiego.Ostateczn ie piernsw inscenizacja 
„Strasznego dworu" została zaprezentowana gdańskiej publiczności 

30 grudnia 1950 
.. „.Już pierwsze odslonięcie kurtyny powoduje szmer na sali. Para sk rzydlatych husar ty. 

stojąca przed drugą. wewnętrzną kurtyną - to jakby zapowiedź prologu. Każdy nast~pn) 
akt zaczyna s ię podobnie - parą ludzi. zmieniaj<1cych się odpowiednio do treści i miejsca. 
w którym dany akt s ię rozgrywa„." czytamy w recenzji Wand) ObniskiCJ. 

Nazwiska realizatorów inscenizacji oraz wykonawców premierowego spektaklu podaję 
w innym miejscu. tu natomiast chciałbym przy pomnieć dwie spraw) mające wpl yw na k. ztalt 
inscenizacji i na obsadę premierowego przedstawienia. 

Sceniczny kształt omawianej inscenizacji był 1determinowany 11yjqtkowym 
ukształtowaniem sceny. Inscenizator mia I do dyspozycji nie jedn<j. lecz trzy sceny: scenę 
glówną i dwie mniej sze sceny znajdujące się po obu stronach fosy orkiestrmieJ. Wyjątkowość 
takiego ukształtowania przestrzeni scenicznej znakomicie potrafi I wykorzystać Wiktor Bregy 
w inscenizacjach „Eugeniusza Oniegina". „Strasznego dworu". „Sprzedanej narlCl'zonej" 
„Weselu Figara" i innych. Wanda Obniska 11e wspomnianej recentji tak ocenia inscenizację: 
„Gdańskie wystawienie „Strasznego dworu" jest rewelacj4 artyst) czn<t przu nowość 
inscenizacji na trójdzielnej scenie. Umożliwia to pla;tyczne ukuzanie t)ch momentó11. któr;ch 
widz musiał się tylko domyślać przy cenie pojedyńczej.'' Kazimierz Wi l~omirski '" ksiązce 
,. Wspomnień ciąg dalszy'' omawia reżyserię Wiktora Bregy'cgo. która „„.wykazywała nie 
tylko olbrzymie doświadczenie i znajomość rzemiosła aktorskiego. ale te[ wielkie bogactwo 
fantazji w polączeniu z dobrym smakiem i poczuciem miary. Jego spdtakle nie miały 
martwych punktów ani słabych miejsc. nie rozpadały się na nie powi<1zane z sobą fragmenty.' ' 

Obsada premierowego spektaklu była w pewnym \ topniu zdetermi nowana przez.. . 
temperaturę' Latoszewski w swoim dzienniku pod datą 28 grudnia zanotował: .„ .. PierwsLa 
próba „Strasznego dworu·· („.) calość wprawdzie szla sprawnie. lecz z powodu beztroski 

administracji niedostatecznie opalono gmach i wiele osób straszliwie się pochorowalo. ze 
mną na czele„.". To nie administracja była winna. lecz brak opalu - zjawisko. które jeszm 
przez dziesięciolecia trapiło polskie społeczeństwo. Jeszcze w styczniu '69 prasa gdańska 
alarmuje: „1170 dzieci marznie 11 szkole nr 35 w Oliwie" -a i obecnie temperatura 11· gmachu 
przy alei Zwycięstwa bywa mało przyjazna wykonawcom ... Choroby spowodowane 
niedogrzaniem gmachu sprawiły. że w przedstawieniu prem ierowym nic wzięło udziału 
dwóch śpiewaków. których nazwiska 11 ciągu następnych dziecięcioleci \taly się nieomal 
synonimami kreowanych przez nich postaci - zabrakło Franciszka Kokota jako Damazego 
i Jana Gdańca w roli Macieja. Również Leokadię Borowską choroba pozbawila szansy 
kreowania roli Jadwigi w tym historycznym już przedstawieniu. 

Spektakle .,Strasznego dworu" cieszy ły się ogromnym powodzeniem i aż do ostatni go 
przedstawienia widownia była zawsze przepełniona. Z powodu rozpoCLęcia przebudowy 
sceny). w dniu 23 maja 1955 roku odbył się ostatni spektakl pierwszej inscenizacji. 

W czasie przebudowy zlikwidowano trój sce nę zastępując .i<l s tandardową mną 

„pudełkową" - szkodi;. jaką tym działaniem wyrządzono kulturze teatralnej Gdańska można 
przyrównać jedynie do szkody będącej rezultatem przebudowy unikatowej Opery Leśnej 
na obiekt festiwalowy. 

Okazją do ponownego 11prowadzenia „Strasznego d11oru"na scenę Opery Bałtyckiej 
stal się jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej Stefana Bel iny-Skupiewskiego. 
kierownika wokalnego Opery. a w pierwszych dziesięcioleciach nastego wieku znakomitego 
śpiewaka o międzynarodowej renomie. Do udzialu w uroczys tym przedstawieniu zaproszono 
wybitnych śpiewakóll' i dyrygentów i 

22 czerwca 1957 
odbył się pierwszy spektakl drugiej inscenizacji. Ponownie skorzystam ze 11spomnień 

Wiłkomirskiego: „ „ .M iałem („. ) tego wieczoru przyjemność muzykowania ze świetnym 
zespołem Opery Bytomskiej. posiadającej w owym czasie („.) najlepszych polskich 
śpiewaków. Stokowacka. Szczepańska. Denis- Sloniewska. Paprocki. Hiolski. Majak 
przeżywali wtedy swoje najpiękniejsze lata. ( .. ) W ich wykonaniu zarówno arie. jak i 
ansamble były szczytem dźwiękowego piękna. kultury wykonawczej i zespołowej precyzji. 
Dla miłośc i prawdy muszę jednak s tw ierdz ić . że nasi młodzi soliści dzielnLe dotrzymywali 
placu bytomskim kolegom: wykonanie tercetu z I aktu przez Kusiewicza. Szymańskiego i 
Gdańca miało znamiona prawdziwego artyzmu." 

Jubileusz zdominował premierę. co znalazło odbicie w pojawiających się recenzjach. 
Na przykład Roman Heising na lamach „Dziennika Bałtyckiego" tak rozpoczyna swoje 
sprawozdanie: „W sobotę. dn. 22 bm. kolektyw Opery Gdańskiej. a z mm caly pol sk i św iat 

muzyczny obchodził niezwykłą uroczystość: jubileusz 50-lecia pracy artystycznej prof. 
Stefana Beliny-Skupiewskiego. Aby godnie i z całą okazałością uczc ić ten dzień.1•.ystawiono 
z przepychem najpiękniejszą operę polską „Straszny dwór" Stani~lawa Moniuszki. ~a 
widowni i na scenie panowała 111 tym dniu nieiwykla atmosfera. („.) C1ynnikiem. który 



walnie podnosił urok obchodu jubileuszu mlużonego profesora Beli ny by! zbiorowy hold. 
jaki składali mu artyści sceny gdańskiej 1 zespól Państwowej Opery Ślqskiej. której jubilat 
przez kilka lat b y ł dyrektorem.„ Bli\ko dmwięć lat ta irmcniLacja utrLymywała się 
w repertuarze Opery Bałtyckiej - ostatni spektakl odhyl się 17 maja 1966 roku. 
Po trzech latach. 11 dniu 

27 kwietnia 1969 
„Straszny dwór" powrócił na gdańską scenę. by go ścić na niej przez rmtępne dziesięć 

lat. Romuald Gojżewski tak ocenił premiero11c przedstawienie: „Na sukces artystyczn) 
obecnej premiery skladają s ię przede wszystkim dwa elementy: bardzo starannie 
przygotowana strona muzyczno-wokalna i dobra reżyseria. StoJqcy na wv1okim poziomie , 
zarówno pod 11·zględem 11okalnym. jak i aktorskim. mpol solistów stworzy! i tym razem 
lekkie, czarujące s114 prostotą, bezpośredniości') i Jynamicznym wyrazem wido11 do„." 

\V dniu 11 kwietnia 1979 ta irbcemzacja mzla z afisza Opery Balt) ckiej. a 1vra 7. z niq 
świat Studia Operowego. świat na1'.ykó11 1ceniclnych i postaw estetycrnych tk11qcych 
korzeniami w czasach sprzed lat trzydziestu. gdy miocie grono n1pale1icó11 rozpoczynalu 
trudną drogę prz ygotowując się do swej pierwszej premiery - „Eugeniusza Oniegina". 
Najbardziej 11ytrnali mieli żegnać gdańs ką puhlicznośc w trakcie przedstawień następnej 
inscenizacji. której premiera odbyla 'ię 

19 stycznia 1980 
a reżymem hyła Boguslawa Crnsnowska. Oma111aJ4c prcm1er9 Wanda Obniska pisze: 
„Reż y seria Boguslawy Czosnowskiej / picty11ncrn podkrc\la momenty narodowe, lekko 
i wdzięcznie prowadzi sam4 akcję. prccyLyjnic opracrmuje 1cenki rodzajowe. zarówno 
te epickie. jak i liryczne. przepojone obyczajowością staropolską. Po tej samej linii idLie 
scenografia Wiktora Zina. Choć nie ma dworku na scenie. ale S<! 11nętw. stwarzaHce 
cieple tlo dla muLyki Moniuszki. ( ... )np. piękne rozwiązanie pocz<1tku li aktu. żeńska 
scena chóralna - cieply pastelowy koloryt dekoracji i kostiumów kobiecych. wszystkich 
w jednej gamie kolorystycrnej pomiędz y różem a cieplym br4zern nawet czerwienią: 
dyskretne operowanie ruchem. jakże celov. e. jak wysnute z muzyki - prawdmvie polski 
obrazek obyczajov. y.„ 

Taka aura to11arzyszy pożegnalnym przedsta11ieniom tych. któr1y prtez trzydzieści 
lat wcielali się w przeróżne postaci: 12 kwietnia 1980 ż egna gdańską publimość Jerzy 
Podsiadly - Skoluba. zaś 8 czerwca tego samego roku aż czterech ś piewaków: Jan 
Kusiewicz i Stefan Cejrowski w partii Stefana. Jan Gdaniec Jako Maciej i Franciszek 
Kokot w roli Damazego. Wkrótce po tym przedstawieniu rozpocz~ly się burzli11c lata 
mające istotny wplyw na s y tuację 11 Operze Baltyct iej . Częste zmiany na stanowisku 
dyrektora artystycznego - Zbigniew Chwedczuk. Wojciech RaJiki. Bogusław Madey. 
Janusz Przybylski - nie sprzyjaly stabilnej pracy i już 30 maJa 1984 odbylo 1ię ostatnie 
przedstawienie tej i1mcnizacji - a 1tkoda 1 

I 

31 grud11w 1985 
„Straszny dwór" wróci! do repertuaru Opery Baltyckiej. Oceniając przedstawienie 

premierowe Stanis.ława Grażyńska pisala: „\V najnowszej inscenizacji Maria Foltyn 
urzeczywistnila sporo pomyslów wzbogacających akcję. Widzimy więc króla Jana III 
Sobieskiego po wiede1\skicj victorii, kapelę żydowską. zespól muzyczny ubrany wedlug 
ówczesnej mody francuskiej. przejeżdżający zaprzęg. mknące po śniegu sanie. Wiele cieplych 
akcentów wnosily dzieci. a mali chlopcy w kontuszach. z szabelkami u boku wręcz 
wzruszali.„ Niestety, i ta inscenizacja miała żywot niedlugi. Poglębiaj<1cy się kryzys 
ekonomiczny i doglębna przebudowa spoleczeństwa spowodowala. że już 29 maja 1991 
gdańska publiczność pożegnala „Straszny dwór". Nie bylo przypadkiem że zbiegło się to 
ze zmianą na stanowisku dyrektora POiFB - \Vlodzimierza Nawotkę zastąpi! Slawomir 
Kielbowicz. Nie jest również przypadkiem fakt. że kolejna inscenizacja „Strasznego dworu" 
wiąże się z powrotem na stanowisko dyrektora Opery Baltyckiej Wlodzimierza 1 'awotki. 

Tym z Państwa, którzy lubią wspominać. proponuję zestawienie nazwisk realizatorów 
kolejnych inscenizacji wraz z nazwiskami wykonawców glównych partii pierwszego 
i ostatniego przedstawienia każdej inscenizacji. 
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MIECZNIK p. Rajmund Andrzej (lit Cuslaw Florian Florian 
Woj n illo Hiohki Babiński Skulski Skulski 

Eugeniusz 
Banaszczyk 

o. Eugeniu sI Czesia w Florian Fl1>nan Andrzej 
Banaszczyk Babiń1 ki Skuhki Skulski Kosecki 



HANN . .\ p Irena 
\l uraw1ka 

u. Felicja 
~ J ani kow s k a 

JA DWIG A p. ~ l a ń a 

Woroniecka 

o. \I aria 
Woroni ecka 

STEFAN p. Ry1zard 
Slm k 

n. Lin 
Kus iewicz 

ZBIG 'l lE\1 p. Je rz) 
S zy mańsk i 

o. Jerz) 
Szy mańs ki 

C ZEŚ NIKO IVA p. Danuta 
Babicka 

o. Kinga 
Bródkó11 na 

Natalia (11.111 1 Urrn1 Ia 
St okowacka Smveń 

Irena (IV J 
Mura1nka 

Felicja Zofia 
\J anikowska Paluchow1ka 

Krys ti na(l l.I ll l Leokadia 
S zczepańska Borowska 
Leokad ia (IV J 
Borowska 

Leokadi a Kr ys11 na 
Borowska Micha lowska 

Jao (IJ Jan 
Ku1ie11 io Kusie11 ict 
Bogdan (li.li I .1 
Paprocki 
Stefan I IVJ 
Cejrowski 

Franci szek Franciszek 
Warecki Przcstrzeilk i 

Jerzy (I IVJ Jazy 
Sz) maii .1ki Szymai\ ski 
Antoni (11.III J 
\l ajak 

lms Kazim ier7-
S zy mań sk i Sergie l 

Zofia ( I. IV) Zofia 
Czepielówna Czepielówna 
Franciszka (li ) 

Den is-
Sloni ewska 

Zofia Dz~e Ll 

Czepielówna Ga l u szyń < ka 

Dan ut a 
Berno lak 

Bożena 

Sz myt 

Krystyna 
Michalow ska 

Boże na 

M ądrosz kiewin, 

Franciszek 
Przrnmlski 

Franciszek 
Prwtrzelski 

R)szard 
Sm ęda 

Kazimi erz 
Scrgiel 

Elzbicta 
Ga l us z y ń s k a 

Ellbieta 
Galu , z yńska 

Marzena 
Proc hacka 

Aleksandra 
Kuc harska-
Sze fler 

Bożena 

Zawi ś lak 

~ J on i k a 

Fedyk 

Mari an 
Sz kwarkowski 

\I arek 
Kalis1. 

Kazim ierz 
Sergiel 

Kazimierz 
Se rgicl 
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Porzy1\ska 

Ewa 
Mucho11 1ka 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 

MACIEJ p. Lech 
Stacho11·1ki 

Jan (I ) Jan 
Gdan iec Gdaniec 
Wladyslaw (l i. !Il i 
Lwowi cz-
Hiolski 
Lech (IV) 
Stachowski 

Wnjciech 
Le11 andowski 

' 

Antoni 
Temp,ki 

o. Jan Jan Ant oni Andrt.ej Antoni 
Gda niec Gdaniec Tempsli Szwmko pf Tcmp1 ki 

DAMAZY p. Grze1law Franc i,ze k Franci,1ek Zh i ~n ie \\ Zb igniew 
Wicl ikanicc Kokot (li.III ) Kokot Borkow ski Borkow,ki 

Grw law (IV} 
Wie likaniec 

o. Franc im k Francimk Zbigni ew Zbigni ew Józef 
Kokot Kokot Borko11 1ki Borkow1ki Ste lmach 

SKOfX BA p. Pawe ł Stefan (11 .Illl Jem Ka1imier1 Andrzej 
Trzebiatowski Dobiasz Podsi ad ł ) Sc rg icl T) mouk 

P~llle l (IV ) 
Trzebiatowski 

o. Jmy Pa we I Zdzisla11 Henryk Maciej 
Pod s i ad ł y Trzebiatowski Suski Crn'ko11 1ki Wójcicki 

Na zakończeni e pro ponuj9 zag adkę: 

w maju 1949 czytamy w „Dzienniku Baltyckim" „„sufit wy pełniają tymczasem dość tandelne 

poniemieckie kasetony. 11· przyszłości zas t<jpi je sufit. bardziej przystosowany do sz lachetnej 

prostoty obecnej ca lości ' ' - o jakiej to sal i by ła mowa'1 Nagrod ą dla spos trzegawczych 

ni ech będz ie sat ys fakcja . że przysz łość jest ciąg ł e jeszcze przed nami ' Dla jas ności : 

do wspomnianyc h kasetonów mam ogromny sentyment.. 

Gdwisk. w paźdz i e rniku ·95 Jer~r Miclwlak 

• 
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Jan Chęciński (1826-1874) 

A u tor libretta „Strasznego 
dworu" urodzi! się Warsza
wie (jako syn prawnika) i z tym 

miastem by! przez cale dorosle życie 
związany (ponoć 

opuści! je tylko 
dwukrotnie). 
Wcześnie zaczął 

karierę artystyczną 

- już w l 846 jest 
chórzystą, w ł 850 -
aktorem drama
tycznym, od 1860 -
z przerwami - rów
n1ez „rezyserem 
dramatu i komedii '' 
teatrów warszaw-
skich, cenionym za konsekwentne 
popieranie twórczości oryginalnej 
(wprowadził na scenę m.in. utwory 
Slowackiego, Szekspira i Schillera). By! 
równocześnie niezwykle plodnym 
tłumaczem librett operowych 
(Trubadur. Rigolerto i Traviata 
Verdiego, Piękna Helena Offenbacha, 
Żydówka Halevy'ego i in.), a także 
autorem librett oryginalnych, wśród 

nich Strasznego dworu (I 865), \!erhum 
nobile (1861) i Parii (1869). Pisywal 
również komedie, z których największy 
rozgłos zdobyło sobie Szlacheclwo 

duszy ( 1859) i wier
szowana odpowiedź 
na napaści recenzen
tów Kr\'trcy ( l 87 l ). 
Osobne miejsce zaj
muje jego pisarstwo 
dla dzieci - wydal 
aż trzynaście adre
sowanych do nich 
książek, z których 
część doczekała się 

licznych wznowień. 
Niezwykle prawy 

i życzliwy ludziom. mia! Chęci1\ski 

wielu oddanych przyjaciól wśród war
szawskich artystów. Jednym z naj
bliższych był Wladyslaw Syrokomla. 
którego zresztą Chęciński często 

naśladuje w swej twórczości poetyckiej. 
Libretto S1rasznego dworu powstało na 
motywach Starych gawęd i obrazów 
K.W. Wójcickiego (1840). I 

Andrzej Knap 
- dyrygent 
absolwent Akademii Muzyunej 11 Warszawie 11 klasie dyrygentury profesora 

Bohdana \Vodiczki w rc1ku 1978. 
Ma 11 swoim repertuarze pięćdziesiąt sześć oper. trz ydzieści cztery operetki. 

cztery mus icale: hogaty repertuar symfoniczny od muzyki baroku po klasykę 
najnowszą. 

W latach 1977- 78 dyrygent w Teatrze Wielkim 11 Łodzi: od roku 1980 do 1982 
w Bogocie. w Kolumbii: w sezonie arty. t. cznym 1984-85 dyrektor artystyczn; 
Opery w Bydgoszczy: w latach I 9X6-88 11 Opem Izmirskiej w Turcji: w sezonie 
1988-89 dyrektor artystyczny Opery i Operetki Szczecińskiej: 11 latach 1990-93 
dyrektor muzyczny Operetki Warszawskiej. J'ako dyrygent koncertowa! w calcj 
niemal Europie: od Niemiec. poprzez Austrię. Wiochy. Hiszpanię. Portugalię. 
Niderlandy. Belgię aż po Islandię. 

Obecnie dyrektor artyst:·czn; Pa1i stwowej Opery Baltyckiej. 
Prowadzi 11!asną Orkiestrę Kame raln4 11 Warszawie. z którą koncertuje poza 

granicami Polski . 
l ochanyrn kompozytorem And rzeja Kn apa JClt Ludwig van Beethoven 

Ulubionym t116rcą opero\1 ) ffi Gi u~eppe Verd i, i\larzy. by 11 najbliższym ua1ie 
w. staw ić "Bal maskowy" .. . 



Bogusława Czosnowska 
- aktorka, reżyser. pedagog , czlowiek teatru. Debiutowala jako uczennica 

Aleksandra Bardiniego we Lwowie. Pracowala w teatrach Szczecina i Warszawy, 
by w roku 1956 na stale związać s ię z Wybrzeżem Gda1\skim. Do swych 
najwybitniejszych kreacji aktorskich za licza role w: ,. Komu bije dzwon " 
Hemingwaya. „Weselu" Wyspiańskiego, .,Matce Courage", „Operze za trzy grosze". 
„Krakowiakach i góralach", „Poskromieniu zlośnicy". 

Wieloletni szef Studia Aktorskiego przy Teatrze „Wybrzeże" i pedagog Studia 
Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. W roku 1978 debiutowala 
jako rezyser, wystawiając na scenie Opery Baltyckiej .,Potajemne malżeństwo" 

D.Cimarosy. W Operze Baltyckiej zrealizowala poza tym „Dydonę i Eneasza" 
Purcella, „Straszny dwór" ( 1980), „ Hrabinę ", „Wesele Figara" i „Toszka 
Afiyka1\skiego" - operę dla dzieci. Przez siedemnaście lat swej pracy reżyserskiej , 

Czosnowska wyspecjalizowala s ię w twórczośc i dla sceny muzycznej i teatru 
dziecięcego . Ma w swoim dorobku takie przedstawienia operowe jak: „Mozart 
i Salieri". ,.Don Pasquale''. „Księżycowy świat" . „Bocaccio'', operetki: „Zemsta 
Nietoperza", „Wiktoria i jej huzar", „Hrabina Marica", „Życie Paryskie". musicale: 
„My Fair Lady" , „Blękitny zamek''. „Cabaret". Dzisiejsza premiera „Strasznego 
dworu" w Operze Baltyckiej jest jej pięćdziesiątą pracą reżyserską. 

Józef Napiórkowski 
- scenog raf 
Absolwent wyd1ialu malmtll'a i scenografii Akadem ii Sztuk Pięknych 

11· Warszawie. 
Ma 11 s11oim dorobku ponad \to pięćdziesiąt zrealizowanych projektów 

scenograficznych 11· teatrach dramatycznych. muzycznych. jak i na scenac h 
opero\\'ych 11 kraju i zagranicą : w Warszawie. Krakowie. Poznaniu. Wrocla11iu. 
Lodzi. Gdańsku i Gdyni . ''Lucja z Lamermoor". "Rigoletto". "Siostra Angelika". 
"Ha ·nasie". "Halka". "Strasrny d11ór''. ":V1istrz i Malgorzata". "Pan Tadeusz". 
"Zemsta''. "Krzysztof Kolumh". " Życie Paryskie". "Ze1mta Nietoperza". "My Fair 
Lady" to tylko niektóre z jego produkcji. 

Podróżnik. Przejechal trasę od Syberii. poprzez '.)amarę. Brazylię. Kanadę 

i Stany Zjednoczone Amer_iki realizując scenografie do "Ha lki" i "Strasznego dworu" 
Stanislawa Moniuszki 11 reżyserii Marii Foltyn. 

W Operze Baltyckiej pamiętamy jego niezwykle udaną sce nograflę do "Orfeusza 
w piekle '' Jakuba Offenbacha w reży erii Beaty Arternskiej (premiera 3 marca 
1984 r. ) 



Henryk Rutkowski 
- artysta baletu. choreograf, szef wielu zespolów baletowych. 
Pracę jako artysta baletu zaczyna! w slynnym Polskim Zespole Ta1\ca pod 

kierownictwem profesora Eugeniusza Paplińskiego i Mily Kołpikówny. 
Od roku 1960 na długie lata związal się z zespolem baletowym Teatru Wielkiego 

w Warszawie, gdzie miał sposobność zetnięcia się z najwybitniejszymi 
choreografami i pedagogami , z całego św iata. Pod ich wpływem w latach 
siedemdziesiątych podjął samodzielną twórczość choreograficzną. 

Zaczyna! w telewizji. ukladając tańce do licznych widowisk muzycznych 
i estradowych. Od kilkunastu lat opracowuje choreografie do spektakli w teatrach 
muzycznych i dramatycznych Warszawy i innych miast Polski - ta dobra passa 
trwa nieprzerwanie do dzisiaj„. 

Ma w swym dorobku choreografie do niemal wszystkich sławnych operetek 
klasycznych: Kalmana. Lehara, Offenbacha, Straussa. Do najciekawszych swoich 
dokonań twórczych zalicza takie spektakle baletowe jak: "Królewna Śnieżka" 
wg Grimmów. "Zlota kaczka" Maklakiewicza, "Wieczór baletowy" do muzyki 
Fryderyka Chopina: operę "Bocaccio" Supee 'go; operetki: "Zemsta Nietoperza" 
i "Baron Cygański" Straussa: musicale: "Skrzypek na dachu", "Cabaret". "My Fair 
Lady''. "Blękitny zamek". 

Redakcja programu: 
Wlady ławZawistowski 

I 

Anna Czekanowicz 

Opracowanie graficzne: 
Andrzej Bmkow ki 

Na okładce ilustracja ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku 
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Państwowa Opera Bałtycka 

80-219 Gdańsk, aleja Zwycięstwa 15 



Wygodna i bezpieczna forma gospodarowania własnymi pieniędzmi. 
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STRASZNY DWÓR 

Stanisław Moniuszko 



Stanisław Moniuszko 

STRASZNY DWÓR 
opera w 4 aktach 

libretto: 
Jan Chęciński 

Obsada: 
Miecznik Jerzy Fechner, Andrzej Kosecki , 

Florian Skulski 
Hanna Marzena Prochacka, Joanna Sperska 

Jadwiga Monika Fedyk-Klimaszewska, 
jego córki Halina Fulara-Duda, Stefania Toczyska 

Pan Damazy Jacek Szymański 
palestrant 

Stefan Józef Przestrzelski 
Zbigniew Włady s ław Podsiadły , Radosław Wielgus 

towarzysze pancerni 
Cześnikowa Anna Bartoszyńska , Joanna Zakrzewska 
ich stryjenka 

Maciej Andrzej Kijewski 
ich sługa 
Skołuba Kazimierz Sergiel, Maciej Wójcicki 

klucznik Miecznika 
Marta Renata Segiel (sol. chóru) 

klucznica 
Grześ Krzysztof Reszutek (sol. chóru) 

parobczak 
Stara niewiasta Irena Snarska (sol. chóru) 

Towarzysze pancerni - Żołnierze - Wieśniacy i wieśniaczki -
- Goście Miecznika - Myśliwi 

Orkiestra, Chór i Balet Gdański Opery Bałtyckiej 

Akcja rozgrywa się w Polsce w drugiej polowie XVI! wieku 

Dyrygent: 
ANDRZEJ KNAP 

Premiera: 11112 listopada,..J 995 roku 

Obsada dzisiejszego przedstawienia znajduje się na tablicy w holu 

Inspicjent-sufler Magdalena Szlawska 




