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Pieśni serdeczne 

Drodzy Państwo, jak każdy z mojego pokolenia, słyszę i ja, z dziecinnym. lwowskim 
wspomnień echem, te moniuszkowskie piosenki. Przez półwiecze chronily one 
w naszych domach polski rodowód tych ziem i cnoty obywatelskie naszych 

ojców. Dzisiaj brzmią te pieśni jak modlitwa, mimo, że teksty ich niekiedy niewiele 
wspólnego mają z ich świętym brzmieniem. 

Paradoksem jest, że kiedy ankietowałem prywatnie moich rówieśników.jakie to pieśni 
najczęściej matki im śpiewały - okazało się. że na pierwszym absolutnie miejscu jawi się 
zawsze „Kozak". Tak. Ten Kozak, który w całym XIX wieku, ba - i na początku przecież 
XX-go - kojarzyć się musiał naszym matkom z obrazem SS-mana z Il światowej wojny. 
A jednak ta pieśń, cudowna zresztą, stała się domowym hitem naszych matek. A tajemnica 
jest prosta .. ,Nie słuchałeś ojca, matki. takie twoje życie" . Identycznie: „Kto L mych 
dziewek serce której cnych afektó\ zwiąże nić / .. ./ musi dzielnym człekiem być . mu i 
kochać kraj ojczysty''. To też aria Miecznika /!/. plasująca się w tej mojej ankiecie na 
wysokim drugim miej. cu. Albo ten przejmujący wyjazd na wojnę : 

„ Kiec!r 11Trici.1: . . 1n111 drogi, 

1\:latku go ~aprlll ? 

Wtenc;as matko 

Kiedy 11· sieni trmrn p1n1k11·i1u ". 

Pieśni moniuszkowskie są skarbami naszej literatury muzycznej ciągle jeszcze nie 
rozpoznanymi. Liryzm ich, tak muzyczny jak i tekstowy i humor nie mają sobie równych. 
Przykłady'7 Proszę. Oto cała pieśń nieznana Stanisława Moniuszki: 



„Na dworz<' zima 

a w puszkami lato 

Dla tej przyczyny 

.„ złamali mi nogę. /sic'! 

Przec ież to Mrożek prawie sto lat wcześniej. 

Albo „Wesoła pi senka" z takim refrenem: 

„By/o źle, mniejsza z tym 

Będz ie jeszcze gorzej - " 

To znów nasz Młynarski . 

Tymi wspaniałymi pieśniami „Śpiewnikiem Domowym" Moniuszki , żegnałem się 
z moją wierną publiczności ą po czternastu latach dyrygowania w Narodowym. Wyrzucony 
z tego Narodowego w stanie wojennym za nie wpuszczenie w dzień Święta Niepodległości 
Ił listopada 1981 roku do gmachu Teatru rosyjskiego Teatru z Moskwy. 

Ten sam wdzięk pieśni moniuszkowskich tkwi w partyturze „Strasznego dworu". 
Niestety, w realizacjach operowych często przybity jest tradycyjnie pojmowanym patosem, 
co gorsze, bardzo trudną partyturą słowno-muzyczną tej opery. 

„ Mn'lę , że aby pr~yciągnqL' na nowo uwagf publiczności ku naszym 11/ubionym 
autorom. wimziśmy ukazm' w dziełach tych autorów nowe zalet.\' " - mówi Mickiewicz. 
Jeśli pragniemy udowodnić ich żyu·otno.1'ć, trzeba nam usta/ie' nmre związki między 

przesz/ofriq i te rainiejszofrią. 
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Słowem, chodzi o to, aby litera/lirę klasyczną osądzać i oceniac' z nowego punktu 
widzenia. Nie my.\:my go odkryli, nasz wiek go nam wskazuje i wystarczy zająl' stanowisko 
w swoim wieku, aby zna/ei( się ponad swoimi poprzednikami o całą wysoko.fr'. o jaką 
teraźniejszość góruje nad przesz/ością. 

Wierny jego naukom, wszystkie moje realizacje dramatu polskiego jak i oper 
podporządkowywałem jego wskazaniom. Stąd wzięło się moje „Wesele" w szopce i na 
obrotówce, „Kordian" z drabiną czy Balladyna z Gopl aną na hondach . I ta myśl 
Mickiewicza towarzyszyła mi przy realizacji „Strasznego dworu". 

Jednym z problemów, który postanowiłem rozwiązać, to tajemnica publiczna: dlaczego 
w tej operze ten dwór strasznym się zowie. Nikt nie wie. Nikt, poza Panem Hiolskim 
oczywiście. Na spotkaniu z młodzieżą licealną zapytałem dlaczego ta opera nosi tytul: 
„Straszny dwór"? „Otóż dlatego -odpowiedział mi młody człowiek -bo już w pierwszym 
akcie strasznie trudno na niej wysiedzieć". 

Myślę, że w tym przedstawieniu tajemnica tego tytułu zostanie objawiona. 

„Straszny dwór", mimo całego liryzmu - tak religijnego jak i ojczyźnianego - jest 
operą buffo. I tu też zachowam wszelkie proporcje. 

I Jest jeszcze jedna sprawa dosyć poważna. Otóż w pierwotnym brzmieniu Damazy l chcąc Stefana i Zbigniewa odstraszyć od żeniaczki śpiewa : 

~ r 



„„.gmach ten przed laty 

powstał z sierocej krzywdy i straty 

że 1w tych 11111rach przekle1ist11'a i Izy 
i stqd nad niemi gniew Boski grzmi' 

STEFAN 

Z krzywdy sierocej' 

„. ach teraz mogę 

zroz11111ieć zarnej str;:ienki tmogę 

„. bo jest piekłem każdy gmach 

co się wzniósł 1w sierot /zach.1" 

A w tradycji parodziesięciu już lat w miejsce sieroty skrzywdzonej zjawia się, bardzo 
tu niestosowna w kontekście całej opery, supozycja zdrady narodowej dziada Miecznika. 
Rodem z „Pana Tadeusza". 

W nowej wersji bufon Damazy śpiewa: 

„mówią że ten gmach przed laty 

powstał z hwibiqcych 11sł11g zapłar.· 

STEFAN 

z hmibiqcyclz usł11g 

DAMAZY STEFAN ZBIGNIEW 

Mury te powstały z hmibiącej zapłaty" 

To się nie godzi. Nie ma powodu sugerować postaci Damazego, rodem z włoskiej 
opery buffo, oszczerstwa politycznego pod adresem przodka Miecznika. 

Są jeszcze żarty, ginące w natłoku dźwięków orkiestry i trudnej artykulamie partii 
Stefana przede wszystkim. Przecież to on śpiewa ironicznie: 

„ Tak. rak' To straszny. bardw straszny dwór 

„.są tu strachy, są tu czai}"' 

Dlaczego? Czegóż on się tak boi? - zapytuje słuchacz. A Stefan odpowiada: 

„że czasami oczy jej 

tak. niezawodnie, bo wszedłszy pod ten dach 

tylko mi tyeh tych ocz11 strach' 

Nie, nie! Nie mn'lmy o tym' 

Baczno.fr'. Stefanie ' 

Wszak się przl'rzekło żw' 

11· bezżennrm stanie" 

Już się biedak zakochał. Tej swojej miłości, wzroku Hanny się boi. Nie głupich 
strachów starego Macieja. Takich wdzięków jest więcej w tej operze. I je śli ten cytowany 
miły licealista powiedział prawdę , to trzeba nie mieć za grosz ani wyobraźni, ani poczucia 
humoru, żeby ten śliczny „Straszny dwór" przemienić w nudną operową piłę. 

Pozostaję z najlepszymi życzeniami dla Waszego pięknego miasta, z serdecznościami 
dla Was - jego mieszkańców, z szacunkiem dla Gospodarzy Wrocławia, którzy 
błyskawicznie odbudowali TEATR POLSKI, objawiając nie spotykany stosunek do 
naszego dorobku kulturalnego i do naszej sztuki. Oby Wasz przykład. Panowie.„ 

Pani Dyrektor Ewie Michnik z podziękowaniem za zaproszenie. a Kolegom za piękną 
współpracę. którą już wcześniej poznałem w realizacji mojej „Traviaty'". 

Do następnego spotkania 
Adam Hanuszkiewicz 



„Bój się Bo8a, 
lianuszkiewicz!" 

K
ształciłem się na literaturze sam, „bez pośredników '' , czyli bez komentarzy 
krytycznych. Tym się różnię od polonistów. których najpierw poinfom1owano co 

„ autor chciał „powiedzieć", a następnie kazano im te dzieła czytać w okularach ... " 

Tak pisze Adam Hanuszkiewicz w „Swoim czytaniu klasyki" - czyta dzieła autorów, 
które wystawia na scenie. „bez okularów" i interpretuje je po swojemu - oryginalnie. jak 
chyba żaden z polskich (i nie tylko polskich) reżyserów-inscenizatorów.- w sposób nie 
skażony przesądami tradycji teatralnej , nie zniewolony historyzmem. Tworzy dzieła oparte I 
na logicznym odczytywaniu zamierzeń, myśli, działania bohaterów dramatu przez 
współczesnego człowieka we współczesnym świecie. O swoim teatrze pisze m.in.: . .Teksty 

1 
klasyczne trzeba - jak mawiał Mickiewicz - odczytywać przez czas. Nie można grać 
utworów tak jak grywali je wielcy minionej epoki! .. . " I stąd jego słynne przedstawienie 
„Balladyny" w Teatrze Narodowym. w którym m.in. Skierka i Chochlik wjeżdżali na 
scenę na motocyklach. stąd „Lilla Weneda" jako rock-opera, stąd „Miesiąc na wsi" 11 

Turgieniewa, odczytany jak ostra, nieomal groteskowa satyra ... Ale też stąd „baty",jakie 
Hanuszkiewicz otrzymuje od niektórych krytyków, którzy nie mogą mu przebaczyć 
wystawiania klasyki w sposób inny jak oni to sobie wyobrażają . 

A teatr Hanuszkiewicza jest otwarty - otwarty w stronę widza. Hanuszkiewicz nie 
chce widza pouczać, on chce aby współczesny widz razem z aktorami brał udział w tym 
co się dzieje na scenie, aby dzielił w myśli. w wyobraźni los razem z bohaterami ogl4danej 
ztuki. Teatr Hanuszkiewicza jest gorący, pełen zapału i rozmachu - teatr bezpośredniego 

kontaktu intelektualnego i uczuciowego z widowni4. 

Hanuszkiewicz przeciwstawia się wszelkim tradycyjnym sposobom inscenizacii 1 I 
i interpretacji w teatrze, wszelkim skostniałym systemom, wszelkim „świętościo~ 



- „Nie lubię teatru rodem ze Stanisławskiego - pisze - z jego obłąkaną „czwartą ścianą". 
która zamurowuje żywcem aktorów na scenie. jak Wojewoda Pazia w „Mazepie' „. Czyż 
można się dziwić konserwatywnym krytykom, tradycjonalistom, że uważają 
Hanuszkiewicza za barbarzyńcę depczącego kwiaty w wyimaginowanym przez nich 
cudownym ogrodzie sztuki?„. Naturalnie że można się dziwić, gdyż oni sami nie 
spostrzegają, że owe „kwiaty" są sztuczne a ich „cudowny ogród" -ogrodem papierowym. 

Twórczość inscenizacyjna Hanuszkiewicza jest śmiała, jest zaskakująca, ale jakże 
trafnie oddaje świat, w którym rozgrywa się akcja inscenizowanej przez niego sztuki, jak 
celnie przedstawia charakter bohaterów dramatu. jak przybliża sens dramatu 
współczesnemu widzowi. Pamiętamy jego inscenizację „Traviaty" w Operze Wrocławskiej 
- Violetta na huśtawce! A czyż los tej fascynującej kobiety nie wahał się jak huśtawka 
między miłostkami kurtyzany a prawdziwą miłością, między radościami życia 
a przeczuciem śmierci'l A „Cosi fan tutte" Mozarta rozgrywające się na wielkim łożu„. 
Przecież wszystkie myśli , wszystkie pragnienia obu cnotliwych panienek, Fiordiligi 
i Dorabelli, obracały się -wbrew pozorom - w obrębie „spraw łóżkowych". A „Moralność 
Pani Dulskiej" z finałowym kankanem Offenbacha - toż moralność mieszczańskiej 

„dulszczyzny to istna operetka„." itd. itd. -można by mnożyć przykłady inscenizacyjnych 
pomysłów Hanuszkiewicza, jakie w sposób nie lychanie trafny ukazywały sens sztuki i 
charaktery bohaterów„. Bo Hanuszkiewicz widzi świat teatralny tak jak istnieje on poza 
teatrem - prawdziwy, odarty z kłamstwa, pełen odważnych niespodzianek, ale i nie 
pozbawiony poezji„. 

„.! dlatego niech znany okrzyk, którym przestraszeni odwagą i burzącymi tradycję 
teatralną inscenizacjami Hanuszkiewicza konserwatywni krytycy obdarzają tego 
znakomitego twórcę teatru - będzie naszym okrzykiem uznania: 

,,Bój się Boga, Hanuszkiewicz!" 

Wojciech Dzieduszycki 

~~--------' 
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O 3enezie „8traszne30 dworu" 

Gdy po raz pierwszy Jan Chęciński dostarczył Moniuszce libretto opery zatytułowanej 
„Straszny dwór" nic jeszcze nie zapowiadało, że powstanie nowe dzieło narodowe. 
Tytuł „Straszny dwór" miał bliżej określać nową komiczną operę kompozytora. 

Pomy I był bardzo prosty: dwóch braci wraca z wojny - rzecz dzieje się prawdopodobnie 
w końcu XVIJ wieku. Atmosfera obozu wojskowego, potrzeba obrony Ojczyzny -
wszystko to skłania ich do złożenia ślubów bezżeństwa. Jest to jak gdyby odwrócenie ról 
ze znanej komedii Aleksandra Fredry. Młodzi chłopcy po powrocie do domu poznają 
dwie siostry - milość staje się silniejsza od kawalerskich ślubów. Zanim jednak doszło do 
porozumienia serc trzeba było ominąć szereg przeszkód. 

Praca nad nową operą przebiegała niezbyt pomyślnie. Powstawały pojedyńcze sceny 
muzyczne, ale kompozytor często utykał na martwym punkcie. Zwlaszcza. że pisanie 
muzyki milej i pogodnej - jak początkowo zamierzał nie szło mu tak gładko w ciężkich 
dla Polaków czasach. Przyszedł jednak rok 1863, a potem nastał aas żałoby narodowej 
i wtedy właśnie kompozytor przypomniał sobie. że rozpocząl tworzenie nowego dzieła. 
które pomyślane inaczej mogło by stać się nowym utworem o wymiarach narodowych 
i randze symbolu. Ponownie wziął na warsztat libretto Chęcińskiego z 1861 roku i zaczął 
je opracowywać na nowo. Z gorącym sercem zabrał się więc do tworzenia nowej epopei 
muzycznej. Przeszłość historyczna była tu idealnym wprost punktem wyjścia do ukazania 
prawości polskiego charakteru, wolności wypowiedzi. kultu myśli oświeconej 
i postępowej. Sięganie do historii narodu. jego pięknych patriotycznych tradycji 
i charakterystycznej polskiej postawy stało się najważniejszym celem dla kompozytora. 
Z libretta Moniu zko nie był zadowolony, wyrazi! się nawet. że „slaby scenicznie" 
akt czwarty wlecze się bez życia do rozwiązania wiadomego wszystkim od początku. 
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Za to muzyka - zapewniał Moniuszko powinna drgać tu życiem i być pełna śpiewności. l 
Takie założenie sprzyjało naczelnemu celowi kompozytora. Zadbał On mianowicie o 
jednolitość stylu i mistrzostwo techniki. a zarazem stworzył jedną z najbardziej polskich 
oper ze wszystkich swoich dziel. Duch patriotyzmu unosi się niemal wszędzie. Nad 
wszystkim zaś góruje polonez Miecznika, który stał się jego nośn i k iem. przejrz, s tą 
pochwałą takiej właśnie postawy. Komponujqc muzyczną kanwę przebiegu Moniuszko 
stworzy ł cały cykl perełek skupionych poetycko, w których odbijało się gorqce ukochanie 
minionej polskiej tradycj i. Prawie wszystkie formy muzyczne nawiązywały do stylizacji 
pieśni ludowych i pobożnych. Jest to zarówno powitanie u progu domu jak i motyw w 
arii z kurantem. Muzyczne przedstawienie sceny prządek było jednocześnie ilustracjq 
naturalnq a z drugiej strony miłym wyobrażeniem zacisza spokojnego domu. KunsLt 
twórcy operowego pokazał Moniuszko w scenie z Il aktu (finał). w której w mistrzowski 
sposób skonstruował wokalną scenę zespołową. W „Strasznym dworze" Moniuszko stanął 
u szczytu swoich możliwości. Ogromne doświadczenie operowe pozwoliło mu na 
wyraziste zarysowanie postaci. charaktery · tykę muzyczm1. motywy przewodnie ilustrujące 
postacie, rrastroje i przedmioty. Największym jednak urokiem od1naczyły się tu scenki 
rodzajowe. nadające temu dziełu charakter jedyny i niepowtarzalny. Talent muzyc.rny 
wykształcony na małych formach wokalnych dał mu tu umiejętności stworzenia kilkoma 
pociągnięciami pióra atmosfery obrzędu domowego lub sceny rodzajowej. 

Premiera „Strasznego dworu" odbyła się w Teatrze Wielkim w War~zawie 28 \\ rLeśnia 
ł 865 roku pod dyrekcją kompozytora. Opera zachwyciła i wzruszyła warszawską 
publicrność. Entuzjazm rósł ze spektaklu na spektakl przeradzając się w manifestację 
uczuć patriotycznych. Zaniepokojone tym władLe zawiesiły przedstawie nie. 
Charakterystyczna była recenzja z tych pamiętnych przedstawień pisana przez Józefa 
Sikorskiego .,„.Jakieś wewnętrzne ciepło opanowało nas gdyśm 1 słuchali tej muzyki tak 
swojskiej. tak naszej, że mimowolnie poczuwaliśmy się c.lo pewnej solidarnosci z 
kompozytorem, który zdawało się nam - słuchaczom w 1jął z piersi jakąś czqsteczk.ę 

naszej duszy i tę ozdobił i upiększył. ułożył w cudnq całość i to wszystk~> nam do podziwu 
przedstawił." (Gazeta Muzyczna i Teatralna 13 października l 865). 

\Valent_1·na Ht gr:rn 



P omysł napisania libretta do opery poddał Chęcińskiemu prnwdopodobnie sam Moniuszko. 
Kompozytor naira.fil bowiem na staropolski cykl opowiadru1 i legend umieszczony w tomiku 
,.Stare gawędy i obrazy" Kazimim.a Wójcickiego. Przypomnijmy, że w tym samym tomiku 

mieściło się również inne opowiadanie. które stało się podstawą libretta ,Halki" a zatytułowane 
było „Góralka". Interesujący Moniuszkę fragment nosił znamienny tytuł .,Gawęda dwomn 
w baszcie nad broną" a jej tytuł brzmiał właśnie ,,Straszny dwór"'. Z przedmowy Chęcińskiego 
wiadomo, że librecista chętnie poddawał się sugestiom kompozytora pod względem wyboru 
tematów do libretta a nawet ulegał jego inspiracjom w zakresie doboru rozwiązru1. Z gawędy 
Wójcickiego uzyskał zaledwie blady zarys akcji. Fabula jej była bowiem zbyt skromna aby uzyskać 
pełny tekst do wypełnienia opery w czterech aktach. W początkowym zarysie libretta nic bowiem 
nie działo się w dramatycznym znaczeniu. W gawędzie W~jcickiego występuje także dwóch 
braci: Zbigniew i Zygmunt. Ale tylko jeden z nich nie miał nigdy się żenić. Dlaczego jednak - nie 
wiadomo. W papiernch ojcowskich znaleźli skrypt dłużny Stolnika. Jeden z braci z miejsca zakochał 
się w jednej z dwóch córek Stolnika. Nie chcąc wracać do rodzinnego domu, ściągnął do siebie 
brata. Brat nie oparł się wdziękom drugiej córki Stolnika. Służący dwóch braci znalazł tam również 
żonę dla siebie. a nawet parobek Jasiek spotkał swoją wybraną. Dwór Stoli1ika nazywruio w okolicy 
strasznym, gdyż kobiety nie siedziały tam nigdy długo ,,na koszu". 

W stosunku do tego libretta Chęciński stworzył rzecz prawie całkowicie nową. Wzbogacił 
temat o nowe tło rodzajowo-obyczajowe, tchnął tu wiele sentymentu, urozmaicił czynnikami 
romantycznymi i komicznymi. Jako doświadczony praktyk teatralny stworzył Chęciński 
widowisko pełne efektów scenicznych o rodzimym charakterze, mimo, że nie spełnił 

wszystkich warunków dramatu. Dal jednak w tym librettcie dzieło o charakterze wyjątkowym. 

(Jachimecki, „Moniuszko") 



Treść opery 

PROLOG 

D 
waj bracia, Stefan i Zbigniew, przed powrotem do 
domu po zwycięskiej wyprawie wojennej żegnają się 
ze swymi towarzyszami z pancernej chorągwi .--... 

i składają „kawalerskie śluby" - postanawiają nie żenić się, 
aby w razie nowej potrzeby być w każdej chwili 
w gotowości na wezwanie Ojczyzny. 

AKTI 

M 
łodzi rycerze powracają pod dach 
rodzinny, radośnie witani przez 
domowników. Raz jeszcze wzna

wiają swe „kawalerskie śluby", lecz oto 
przybywa do nich stryjenka - Cześnikowa. 

która zamyśla swatać ich z dwiema prote
gowanymi przez siebie panienkami. ły

sza wszy, że młodzieńc y niebawem 
wybierają się w odwiedziny do starego 
przyjaciela ich ojca. Miecznika z 
Kalinowa, niepokoi się nie na żarty. 

Wszak Miecznik ma dwie piękne córki' 

Jl k h . . . 1 h . k. C , 'k . . . ~d. '1 

I 
Nuz się młodzi po ·oc aJą i z matrymonia nyc proJe tow zesm ·owej me me WYJ ne. 

, Usiłuje więc odwieźć ich od zamiaru podróży mówiąc, że dwór w Kalinowie jest przeklęty 
j i kto tam jedzie - zginąć może. Młodzi rycerze jednak ze śmiechem przyjmują jej słowa 
1 i ruszają w drogę. 

AKTIJ 

S zlachecki dwór w Kalino wie. Jest właśni e wigilia Nowego Roku -
najodpowiedniejsza pora do wróżb. Dziewczęta przygotowują niezbędne akcesoria. 
Leje się wosk, zarysowują się kształty jakichś przyłbic i szyszaków. choć palestrant 

Damazy, sfrancuziały elegant ubiegający się o rękę jednej z miecznikówien, skłonny 
byłby widzieć tam frak lub perukę. Na nic jednak konkury Damazego. Miecznik oświadcza 
mu jasno jakich mężów pragnie dla swoich córek: charakteryzując przyszłych zięciów. 
kre śli Miecznik idealny obraz Polaka-obywatela, rycerza i patrioty. 

Przybywa Cześnikowa, która w obawie by w młodych sercach zbyt rychło nie zbudziły 
się uczucia, oczernia bratanków twierdząc , że są oni nader trwożliwi i zabobonni - .,istne 
dwie niewiast 1" . 

Lecz oto z gwarem i hałasem powraca z polowania myśliwska druży na. której 
uczestnicy, a zwłaszcza stary kluczn ik Skołuba. spierają się zawzięcie o to, czyj celny 
trza! powalił potężnego odyńca. Okazuje s ię. że ugodzili go tak trafnie dwaj młodzi 

szlachcice, którzy jadąc bryką w stronę Kalinowa wpadli przypadkiem na tere.n polowania. 
To Stefan i Zbigniew. Oni też po chw ili. wraz z nieodsti;:pnym Maciejem, zj awiajq się we 
dworze Miecznika, serdecznie przczer\ witani. Hanna i Jadwiga, usłyszaw,zy co mówi 
o obu młodzieńcach Cześnikowa , postanawiają niewinnie zadrw i ć z gości i nastraszyć 
ich nocą, udając duchy prababek. By ośmieszyć prawdopodobnych rywali, na podobny 
pomys ł \ padł i Damazy: sekunduje mu Skołuba. któremu nie w smak. że młodziei\cy 

uprzedzili go w strzale do dzika. 



AKTill 

G ościom przygotowano nocleg w wieży zamkowej. Skołuba opisuje Maciejowi 
niesamowite zjawiska, jakie się tu rzekomo nocą wydarzają. Istotnie, wnet po 
wyjściu Skołuby wiszące oa ścianie portrety prababek Miecznika zaczynają się 

poruszać ; za jednym bowiem ukryła się Hanna - za drugim Jadwiga. Przerażony Maciej 
zrywa się do ucieczki; Stefan i Zbigniew, którym przygotowano nocleg w sąsiedniej 
komnacie, śmieją się z jego zabobonnych obaw, w końcu Zbigniew zabiera Macieja do 
swego pokoju. a Stefan pozostaje w narożnej komnacie z zegarami i portretami. Słodkie 
marzenia opanowują jego duszę i spędzają sen z powiek. Marzą mu się błękitne oczy 
Hanny, z kolei znów melodia starego kuranta, którego mechanizm uruchomił ukryty 
w zegarze Damazy, zwraca myśl Stefana ku nieżyjącemu już ojcu i matce. 

Pojawia się Zbigniew, którego też sen się nie ima, i on bowiem zdążył już zakochać się 
w Jadwidze. Daremnie obaj bracia nawzajem przypominają sobie swoje ,,kawalerskie śluby" 
nie wiedząc, że przysłuchują się im skryte za obrazami obie panny. Po chwili jednak spostrzegają 
jakiś ruch za obrazami i na pół źli, na pól rozbawieni postanawiają odszukać sprawców tych 
figli, na straży za.~ w komnacie zostawiają Macieja. Starowina zapada w drzemkę, a Damazy 
uznaje tę chwilę za najodpowiedniejszą, aby po cichu wymknąć się z zegara. Jednak Maciej 
budzi się i, dzwoniąc wprawdzie zębami ze strachu, przyłapuje nocnego gościa. Stefan i Zbigniew 
powracają i przekonani. że Damazy chciał z nich zadrwić żądają od niego satysfakcji. Aby 
ocalić swą skórę , Damazy opowiada. że na kalinowskim dworze ciąży klątwa za po~łnion~ 
w nim niegdyś haniebne czyny, czego jakoby dowodem ma być nazwa „straszny dwór". Wybieg 
Damazego udaje się podwójnie. gdyż Stefan i Zbigniew, usłyszawszy jego opowieść. nie tylko 
zapominają o ukaraniu go, ale postanawiają natychmiast opuścić dwór Miecznika. 

AKT IV 

B racia oznajmiają o swym postanowieniu wyjazdu, nie chcą jednak podać powodów 
tej nagłej decyzji . Zirytowany Miecznik zaczyna już podej rzewać ich o 
tchórzostwo. Oburzony tym Maciej powtarza mu opowiadanie Damazego. 

Miecznik postanawia sam opowiedzieć młodzieńcom prawdę o „strasznym dworze". 

Przeszkadza mu jednak nadjeżdżający z szumem i wrzawą kulig. w którym też znajduje 
się Cześnikowa i przebrany Damazy. Rozpoczyna się zabawa zakończona mazurem. 

Miecznik rząda wyjaśnień od Damazego, czemu ośmielił się rzucić kalumnię na jego 
dom. Ten wykręca się jak może twierdząc, że kierowała nim miłość do jednej z córek 
Miecznika - tu jednak groźna postawa Stefana i Zbigniewa nie pozwala mu wymienić 
imienia Hanny ani Jadwigi. W końcu, ośmieszony, musi zniknąć , a Miecznik opowiada 
historię swojego pradziada, który miał dziewięć córek tak pięknych, że każdy zajeżdżający 
do Kalinowa młodzieniec z miejsca oświadczał się o rękę którejś z nich, a wówczas zazdrosne 
matki podrastających panien z sąsiednich majątków nazwały Kałinów „strasznym dworem". 
Stefan i Zbigniew przepraszają Miecznika za swe podejrzenia i proszą, aby chciał uznać ich 
za zięciów, a wzrnszony Miecznik błogosławi obie zakochane pary. 

STRASZNY DWOR, 
r li 1 HBnn • M«a Oll&lad. 
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Najistotniejsze fakty z życia 
i twórczości 8tanisława Moniuszki. 

1819-1872 
5 maja 1819 w dworku w Ubielu urodził się Stanisław Moniuszko. 

(pierwsze wzmianki archiwalne o rodzi Moniuizków pochodzą z początku XVI wieku). 

sierpień 1827 - rodzina Moniuszków przenosi się do Warszawy, aby zapewnić Stanisławowi 
możliwość kształcenia się. 

9 lipca 1830 - Stanisław otrzymuje świadectwo stwierdzające, że jako „młodzieniec z prywatnej 
edukacji uczynił postęp dostateczny do klasy IV". 

jesień 1830 - po trzyletnim pobycie w Warszawie Moniuszkowie przeprowadzają się do Mińska. 

1831·1843 - Stanisław uczęszcza do gimnazjum mińskiego. Opuszcza jednak szkołę po 
ukończeniu klasy szóstej, Kształci się odtąd w domu. pod okiem stryja Kazimierza, 
a po jego śmierci - samodzielnie. 

1837 -1840; 

Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Wilnie siedemnastoletni Stanisław poznaje o 
rok od siebie młodszą Aleksandrę Miillerównę. Wkrótce potem następują zaręczyny. 

wrzesień 1837 - Moniuszko wyjeżdża do Berlina na studia muzyczne pod kierunkiem Karola 
Fryderyka Rungenhagena, ówczesnego dyrektora berlińskiej „Singakademie". 

' 

- berli1\ska firma Bote und Back 
wydaje 1hy śpiewy Moniuszki 
do słów A.Mickiewicza. Są to 
pierwsze drukowane utwory 
młodego kompozytora. 

1840 - to samo wydawnictwo drukuje 

1840. 1858; 

balladę (również do słów Mickie
wicza) Trzech budrysów. 
Powstaje również I kwartet 
smyczkowy, dedykowany póź
niej Józefowi Elsnerowi. 

polowa 1840 - Moniuszko wraca z Berlina do 
kraju 

sierpień 1840 - ~lub z Aleksandrą MUllerówną 
w Wilnie, gdzie będą mieszkać 

lat kilkanaście . 

1842 - wyjeżdża po raz pierwszy do Petersburga. s podziewając s ię otrzy mać tam 
stanowisko odpowiadające jego aspiracjom artystycznym. Starania kończą się 
fiaskiem. Arty. ta wraca do Wilna. gdzie przez <>zereg lat jest organi stą 1,1. kościele 

św. Jana. udziela prywatnie lekcji muzyki i sporadycznie wys tępuje jako dyrygent. 
głównie w Teatrze Wileńskim . 

1844 - ukazuje s ię w Wilnie I Śpiewnik domowy (ogółem po11-stało siedem zbiorów, za 
życia kompozytora wydano sześć). 

W okresie wileńskim powstają pierwsze kantaty: Mildii i Nijola, Mildę do słów 
Witoloraud)' J.I.Kraszewskiego wykonano po rnz pierwszy w sali domu Miillerów 
w grudniu I 848, w rok później w Petersburgu, następnie ( 1851. 1859. 1872) w Warszawie. 

1849 (i 1856, 1870)-kolejne wyjazdy do Petersburga. Moniuszko daje koncerty (gra ~woje utwory). 
Powodzenie rośnie z każdym występem. 

Powstają pierwsze operetki i opery: Ideał, Karmaniol, Sielanka, Loteria, Don 
Kiszot, 1 ocleg w Apeninach 



1846 

1847 

~ 
- Moniuszko przyjeżdża do Warszawy w sprawie pertraktacji na temat wystawienia 

wych dzieł. 

- powstaje Halka (jako dwuaktowa opera). Pierwsze estradowe wykonanie ma 
miejsce w ali domu Mtillerów I stycznia 1848 r. W Teatrze Wileńskim - 16 (28) 
lutego 1854, w Operze Warszawskiej - I stycznia 1858. 

1858, maj - lipiec wyjeżdża przez Kraków, Berlin, Pragę, Drezno. Lipsk, Weimar, Frankfurt, 
Moguncję i Kolonię do Paryża. 

1858 · 1872; - po powrocie z Paryża kompozytor przenosi się na stale do Warszawy. 

sierpień 1858 - obejmuje tanow1sko dyrektora Opery WarsL.awskiej. Od początku pobytu w stolicy 
artysta bierze żywy udział w warszawskim życiu koncertowym jako dyrygent i 
kompozytor. Powstają dzieła: Flis (rozpoczę ty w Paryżu, premiera 24 września 1858 ), 
Hrabina (premiera 7 lutego 1860). Verbum nobile (premiera w niecały rok po 
Hrabinie), Straszny dwór(premiera 28 wrze.\ n i a 1865 ). Paria (grudzie i\ 1869), Beata 
(premiera 2 lutego 1872 ). O'itatnie partie Widm, Msza piotrowińska. Powstaje również 
muzyka pisana do dran1atów wystawianych w Tcalrze, muzyka kościelna i pieśni. 

listopad 1866 - Moniuszko zostaje mianowany nauczycielem hannonii i kontrapunktu w Instytucie 
Muzycznym, którego otwarcie nastąpiło 26 stycznia 1861. 

4 czerwca 1872 - Stanisław Moniuszko umiera. 

opracmrnnie TCH iw podstaH'ie ksiq~ki Jana Pmsnaka 
„Sta11is/ml' 1ii!u11i11.do", PWM Krnkóll' I 64 

0TQA0ZNY DWÓQ 
0TANI0łAWA MONIU0ZKI 

NA 0CENIE 
ODEQY WQOCLAW 0KIEJ. 

1946 rok 
Kierownictwo muzyczne: Stefan Syryłlo, reżyseria: Stanisław Drabik, scenografia: 

Aleksander Jędrzejewski, Wiesław Lange, choreografia: Zygmunt Patkowski, kierownik 
chóru: Kazimierz Bończa-Tomaszewski 

OBSADA: 

Miecznik -Marian Woźniczko ; Hanna -Waleria Jędrzejewska; Jadwiga· Halina Hrabi
Szałkiewicz; Damazy - Alfred Czopek; Stefan· Władyslaw Szeptycki: Zbigniew· Robert 
Sauk; Cześnikowa - Irena Kudelska; Maciej · Wacław Wronecki; Skołuba · Zygmunt 
Biliński; Grześ - Eugeniusz Gołębiewski; Marta, Stara niewiasta · Maria Nagłer
Godłewska; Mazur - Kazimiera i Zygmunt Patkowscy 

Premiera l 8 Xll 1946; ostatnie przedstawienie 3 V 1947 

Odbyło się 28 przedstawień 



1948 rok 
Kierownictwo muzyczne: Kazimierz Wiłkomirski, reżyseria : Karol Urbanowicz, 

scenografia: Aleksander Jędrzejewski, Wiesław Lange, choreografia: Zygmunt Patkowski, 
kierownik chóru: Zygmunt Szczepański 

OBSADA: 

Miecznik - Antoni Wolak, Zbigniew Studler; Hanna - Krystyna Jamroz, Jadwiga 
Dzikówna, Maria Piątkiewicz; Jadwiga - Bożena Brun-Barańska, Janina Kozoń; 
Cześnikowa - lrena Kudelska, Liliana Zamorska, Zofia Zalewska; Stefan - Władysław 

Szeptycki, Stanisław Babis; Zbigniew -Wacław Wronecki, Aleksander Majewski; Damazy 
- Alfred Czopek, Andrzej Skubisz; Maciej - Stanisław Romański ; Skołuba - Zygmunt 
Biliński, Włodzimierz Gołobow; Marta - Zofia Zalewska; Stara niewiasta - Janina 
Kusiakówna; Grześ - Władysław Niedzielski 

Premiera 16 X 1948; ostatnie przedstawienie 24 II 1949 

odbyło się 28 przedstawień 

1952 rok 
Kierownictwo muzyczne: Włodzimierz Onnicki, inscenizacja i reżyseria: Jan Popiel, 

scenografia: Stanisław Jarocki , choreografia: Maksymilian Mróz, kierownik chóru: 
Tadeusz Markowski 

OBSADA: 

Miecznik - Jan Romejko; Hanna - Krystyna Pakulska; Jadwiga - lrena Gałuszko; 
Stefan - Adam Dachtera; Zbigniew - Aleksander Majewski; Damazy - Władysław 

Szeptycki; Cześnikowa- Wanda Roessler- Stokowska; Maciej- Wacław Wronecki; Skołuba 
- Zygmunt Biliński; Marta, Stara niewiasta - Wiktoria Buczacka 

Premiera 31 Xll 1952; ostatnie przedstawienie 24 X 1959 

odbyło się ł 11 przedstawień 

' 

1959 rok 
Kierownictwo muzyczne: Kazimierz Wiłkomirski, reżyseria: Zygmunt Biliński, 

scenografia: Stanisław Jarocki, choreografia: Maksymilian Mróz, kierownik chóru: Józef 
Klonowski 

OBSADA: 

Miecznik - Bernard Nowacki, Jan Romejko; Hanna - Salomea Bilińska, Ludwika 
Kaczkowska; Jadwiga - Wanda Szepanik; Stefan - Adam Dachtera, Ludwik Mika; 
Zbigniew -Piotr Ikowski, Aleksander Majewski; Damazy - Stanisław Kolada, Władysław 
Szeptycki; Cześnikowa -Wanda Roessłer-Stokowska, Janina Romańska; Maciej -Tadeusz 
Prochowski; Skołuba -Zygmunt Biliński, Maciej Kański ; Marta, Stara niewiasta -Wiktoria 
Buczacka, Zofia Zalewska; Grześ - Alfred Czopek, Władysław Niedzielski 

Premiera 31 XI! 1959; ostatnie przedstawienie 25 II 1975 

Odbyły się 252 przedstawienia 

1975 rok 
Kierownictwo muzyczne: Zygmunt Latoszewski. reżysera: Sławomir Żerdzicki, 

scenografia: Wiktor Zin n, choreografia: Maksymilian Mróz, kierownik chóru: Lucjan Laprus 

OBSADA: 

Miecznik - Bernard Nowacki, Tadeusz Prochowski. Janusz Temnicki; Cześnikowa -
Halina Szczegłowska, Urszula Walczak: Hanna - Elżbieta Pal , Danuta Paziukówna, 
Krystyna Tyburowska; Jadwiga - Barbara Figas, Jolanta Kubis-Zielińska; Stefan - Edwin 
Borkowski. Henryk Trojanowski, Janusz Zipser; Zbigniew -Antoni Bogucki. Mieczysław 
Hautz; Skołuba - Tadeusz Majger, Mieczysław Milun; Maciej - Stanisław Jura, Tadeusz 
Prochowski, Stanisław Stojek; Damazy -Tadeusz Cimaszewski, Wiesław Pietrzak; Marta 
- Maria Kwiatkowska, Marianna Wudarska; Grześ - Stanisław Kaleta , Winfryd 
Krawutschky; Stara niewiasta - Krystyna Dąbrowska, Stanisława Różycka 

Premiera 15 XI ł975; ostatnie przedstawienie 5 I 1988 

odbyły się 264 przedstawienia 



1989 rok 
Kierownictwo muzyczne: Marek Tracz. reżyseria: Feliks Tarnawski, scenografia: 

Liliana Jankowska, choreografia: Klara Kmitto, kierownik chóru: Małgorzata Ćmiel
Orawska 

OBSADA: 

Miecznik - Maciej Krzysztyniak, Tadeusz Prochowski, Marek Szydło ; Hanna -
Aleksandra Lemiszka-Myrlak, Urszula Napiórkowska, Jolanta Żmurko; Jadwiga -Jadwiga 
Czermińska, Bożysława Kapica, Barabara Krahel ; Stefan - Jacek Gawroński , Kazimierz 
~rr~~~. Józef Przestrzes,ki. (gościnnie!; Zbigniew~ Antoni ~ogucki: Maciej Krzys~tyniak, 
~w Kryczka; Czesmkowa - Bozysława Kapica, Mana Łukasik, Halma Słoniowska; 
Maciej - Stanisław Jura, Jacek Ryś , Marek Szydło; Skoluba - Sławomir Czarnecki, 
Krzysztof Klorek (gościnnie), Zbigniew Kryczka, Jerzy Kulczycki (gościnnie); Damazy 
- Krzysztof Jakubowski, Edward Kulczyk; Marta - Marianna Boruta, Maria Łukasik; 
Stara niewiasta - Bożysława Kapica, Maria Wleklińska; Grześ - Józef Walczak, Leszek 
Wypchło 

Premiera 18 i 19 Ili I 989; ostatnie przedstawienie 5 V I 994 

Odbyło się 59 przedstawień 

Obsady podano według programów premierowych. Niektóre realizacje „Strasznego 
dworu" utrzymały się w repertuarze przez wiele sezonów, co sprawiało, że z czasem 
poszczególne partie śpiewane były także przez innych artystów Opery Wrocławskiej. 

Krystyną Dachtera 
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