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KALENDARIU~v'\ 

Sta n i sław M on iuszko 

1819 5 mo10 w Ubielu pod Mińskiem przychodzi no świol jedyny syn Czesław i Elżbiety 
oniuszków · Stonislow. 

1827 Moniuszkowie przenoszą się do W arszawy Stan isław uczęszcza do szkoły pijarskiej. 
nie zonredbu1ąc przy tym le i:j i muzyki. 

1830 Przez 1lko następnych lot Moniuszko uczy się w mińskim gimnazjum. 
Opuszcza je po wpro odzeniu przymusowe1 nauki w 1ęzyku rosy1skim 

1836 Wy1eżdżo ze stryjem Aleksandrem do Wilno Po raz pierwszy słyszy najciekawsze 
dzieło ówczesnej muzyki scenicznej. Pozno1e Aleksa ndrę Muller i wkrótce zostają 
narzeczonymi. 

1837 Rozpoczyna siudro w berl ińskiej Singokodemie W rok póżnre1 . firmo Bote und Bock 
wydo1e jego .Trzy śpiewy' ' do słów Ad ma Mickiewicza (. Sen· , N1epewnosć" . 
,Mo10 pieszczotko") Są Io pierwsze drukow ne utwory młodego kompozytora. 

1840 VV sierpniu Aleksandro Mullerówna i Stanisław Moniuszko zawierają związek 
mołieński Slonislaw zastoje organ i stą w Koiiciele św. Jano, póżnie1 dyrygentem 
w teotrz ,vileńskim równocześnie udziela lekcji gry no fortepianie 

1844 Moniusz o rozpoczyna dewonie „Śpiewnrkow domowych " 
Pier ~1szy poprzedza obszern zopowiedż kompozytora w .Tygodniku 
Petersburs im" ( 1842) W yda ogółem sześc . Śpiewników domowych" 

184 8 l stycznia wystawia no wi l eńskie1 e !rodzie Ha lkę " (w wers1i dwua towej. 
bez kostiumów i dekoroqi). 
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1849 Udoje się nod Newę jako koncerlu1ąc kompozytor i z dużym powodzeniem 
przedstowio na speqolnych wieczorach swoje utwory. Z le okazji rsze łez 
jedyny cz sto symfoniczny utwór, „Bajkę" . 

1854 Dzięki staraniom przyjoc iół w Operze W ileriskrej odbywa się premiero „Halki ' 
(wciąż w dwuaktowej wersji, ole z zawodowymi śpiewakami i le pszą orkiestrą) 

1858 l stycznia dokładnie dziesięć lol po ubogiej premierze w1lenskie1 . • Halkę " 
(rozbudow ną do czlerech aklow) prezentuje Teatr W ielki w W arszaw ie. 
20 rześnia Mornusz ·o odnosi ka1e1ny su ces. 
Zostaje dyrektorem Teatru Wielkiego. dyryguje orkiestrą podczas premiery 
.,Flisa· Jesieni przeprowadza się z col rodziną do W arsz wy, by mieszkać 
w niej do końca życia 

1860 7 lutego premiero ope1y omiczne1 ,Hrabin " 
1861 l stycz1110 premier 1ednooktowej opery • Verbum nobile· . 
1862 M oniuszko odbywa drugą podróż do P ryzo Pobyt nad Se weną nie 

jest bezowocny Dzięki poparciu G . ossi111ego, o za staraniem Józefo 
W ieniawskiego, wydano w Paryżu Ili Litan i ę ostrob ramską" oraL 
obszerny wybór jego pieśni, zoopolrzony w leksty francuskie . 
Poznaje D. t Auber i zoprzyiożnio się z Ch. Gounodem 

186 3 W chodzi o grono pedagogicznego i do Zarządu Inst tutu Muzycznego, 
obejmując kl sę chóralną, o patem klas hormo111i i kontrapunktu 
Dwukrotnie wycofuje się z Instytutu i dwukrotnie do niego powraca. 

1865 22 stycznia odbywa się pierwsza prezentoqa kontoly .W idma', opartej 
na li częSci ,Dziadów· Adorno Mic iewicza. W lutym lv oniuszko udo1e 
się do Lwow gdzie kilko rotnie dyrygu1e .,Widmom ·. 
28 wrześnio ma miejsce premiero .Strasznego dworu' , opery w 4 aktach. 

1867 . Halkę • wystawiono w Krokowie, Lwowie, Lublin ie 
1868 28 lutego p1emiera „Holki • w Pradze (pod dyre qą Bedricho Smetany). 

M oniuszko uczestniczy w uroczystym przedstawieniu 21 maj . 
1869 W lutym remiero „P rii , opery w lrzech akloc~ 
1870 16 lutego uroczysta premiero „Holki" w Petersburgu, z udziałem Stanisławo 

Moniuszki. 
1872 2 lutego wystawiona ostatnie ukończone dzieła sceniczne Moniuszki opere tkę 

.Beoto " 4 czerwca kompozytor umiera w W arszawie. Zosta je pochowany no 
Cmentarzu Powązkowskim 
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VIVAT OPERA POLSKA 
Stanisław oniuszko jes t riaj.c:nakomilszym kompozytorem polskim czasów 
pochopinows ich, nojwybilniejszym i właściwie 1edynym twórcą pots ie1 opery norodowe1 
Użycie tego zdania już no począlku zokrowo no wf.;wiechtony frazes, by nie powiedzieć 
anoł, który wysysamy niemal z mlekiem motki Mozno by w tym momencie dziors o 

klasnąć w dłonie i wykrzyknąć: tok olo czysto, me zmącono niczym trod :cjo; coś co dane 
nam jest właściwie bezrefle sy1nie i aksjomatycznie. Czyż. to me wspaniale mieć swój 
własny mil? Z drugiej slrony 1ednak, jo ie często zdarza się czytać w fochowe1 prosie 
zochodnie1 to ie olo zdania: "Stanisław Moniuszko 1e:.I ważną postacią w polskiej muzyce 
pomiędzy Chopinem i Szymanowskim. trudno jednak porównywalną pod względem 
slatusu. z k żdym z wymienionych po ;yiej gigantów Jego muzyko 1est typowym 
wytworem prowinqonalnego romantyzmu melody1no, profesjonalna, często uroczo, ale 
1zadko inspirująco Swoje szczególne .znaczenie w Polsce zawdzięcza przede wszystkim 
czynnikom polilycznym'. wraz z pierwszym wykonaniem opery .Hol a· 
w roku 1858 kompozytor objawił się 1oko patriota, w czasach kiedy polsko kultura była 
całkowicie tłumiona przez okupujących Rosjan .. ' Przytoczone lulaj zdania angielskiego 
krytyka Marlina Andersona są niezwykle wyważon ~. zdarza się jednak czytać i ta 
w bardzo poczytnych periody ach te sty znacznie ostrzej obchodzące się ze spuścizną 
twórcy .Strasznego dworu'. sto1ące na zdecydowanej kontrze w stosunku do 
e statycznych komentarzy pojawiających się tu i ówdzie w naszych mediach. Czy zolem 
war tość dzieło Moniuszki tkv1i jedynie w jego historycznym i emocjonalnym 
uwa1un owaniu i całym owym wyn1 ojqcym z niego loncuchu atriotyczno
sentymentolnych skojarzeń? Gdyby rango dziele Moniusz 1 rzeczywiście wyczerpywało 
się jedynie w 1ego histor cznym konie scie i tok byłoby ro wartość nie do przecenienia. 
i twórczość tę otoczyć na leżałoby w Polsce wyjątkowo profo·sjonolnym pietyzmem. 
Dbałość o tego typu dziedzictwo jesl przecież wykładnią kultury muzyczne1 danego 
narodu 1 papierkiem lakmusowym, mierzącym iej aktualny sian. Pazosto1e ciągle 1edno 
pytonie o miejsce i wagę dzieła Moniuszki po1mowanego szerzej, w kategoriach bardziej 
uniwersalistycznych. Czy uzywojąc przenośni ; jedynym przepisem no operową 
moniuszkowską potrawę jest ko to1I z szabli, kontusza i lez, podlony sosem 
onwenqonalnego, patriotycznego patosu? W rozw1qzornu tego problemu nie pomoze 

nom 1ednok niezwykle ubogo przedstawiająca się refleks1a muzykologiczna no rematy 
moniuszkowskie Praktycznie od k1lkudzies1ęc1u lat nie napisano niczego nowego 1 me 
zokluolizowono wielu fałszywie po utujących opinii Z jedne1 slrony morny więc typowe 
dla epoki pomoniuszkowsk1e1 zabiegi ideolizacy1ne, pisane pod koniec XIX wie u 
w pozycp .no k lęczkach", przy mżącym broku jakiegokolwiek dystansu z drug1e1 
modernistyczny krytycyzm, tworzony w secesyjllej perspektywie slroussowskiej ,Salome' 
i Freuda (ciekawo monogroHa pióro Zdzisława Jarhimeck1ego) i wreszcie nurt rrzeci, 
nasączony morksislowskim socrealizmem. W lej konwencj" osob Holki jawić się 
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VIVAT OPERA POLSKA 
mom wyłącznie 1a o bezbronna ofiara nierówności społecznych , os ądinąd sympatyczne 
postaci Stolnika i Zofii stoją się ciemnymi s1łom1 rea cj1 Dobrze ze nikl ie poszedł aż tak 
daleko by interpretować niewiernego Janusza w ategonach kasmapo 1tycznego 
imperializmu. Poro wreszcie no przy1rzen1e się Moniuszce z punktu widzenia 
i wykonawstwo co wydaie s•ę szczególni istotne. Tradyqo moniuszkowska, to 
bezsprzecznie wiei a histo 10 opery polskiej morny lulaj orowód 01wsponialszych 
postaci i n jwięk .zych no.cw1s ze świata rodzimej wokol1s1yki i dyrygentury. 

Gdyby jednak problem nośw1ellić w optyce standardów współczesnego życia 
muzycznego, to finalny ogląd prezenlowolby się zgoła odmienme Partytury kompozytora 
poddo1e się nieustannym .rewizjom i kore łom", o w codz1ennel realizacji wykonawczej 
. tnie· się je w sposób niemiłosierny (szczególnie ansamble i f·naly poszczególnych 
o tówl 11). Wielu z reali za larów próbu1e leL wy ozoć się przy tym nieograniczoną inwencją 
własną - cos dodać, ukryć, .u lepszyć' i w lym ante : ście dzieła ompozyloro są 

rzeczywiście worlością wspólną Czas więc. oby podnieść tu kwestię zasadniczą, 
mianowicie problem oryginalnego brzmienia muzyki oniusz 1 w globalnym ospe cie 
jego twórczości - nie 1s nie1ą przecież zadne oryginalne, żródlowe wersje partytu r jego 
dziel operowych Larówno .Straszny dwór jo i .Halko' egzystują w opracowaniach 
Kazimierzo Sikorskiego. da ononych w połowie lot 30 ubiegłego już stulecia . • Verbum 
Nobile· to olei opracow nie Grzegorza Fłlelbergo . No wszystkich tu wymienionych 
edycjach. 1ak i wielu Innych, eksploolowanych w naszych teatrach ciązy piętno dawnych 
cz sów Zmieniło się przecież nosze podejście do weslii brzm1emo orkiestry 
wczesnorornanlycznej - a takiemu brzmieniu oniusz o. miłośni dziel L. Che ubiniego, 
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VIVAT OPERA POLSKA 
F. A. Boieldieu, D F. Aubera czy f. Mendelssohn (czyli nurtu konserwolywnego!) 
hołdował Najwyższy czas aby nieco .przewietrzyć' zaku1zone Moniuszkowskie 
partytury, ole nie w postaci indywidualnego „widzi m1 się" poszczególnych dyrygentów, 
ole w formie profesjon lnych bodor\ i vvydo11 Edycje żrodlowe wyjośnilyby nie lylko 
kwestię brzmienia, ole i inne fund mentalne spr wy - dobór temp i kwestie frazowania. 
tvl oniuszko lworzył przecież na przecięciu kilku slylów: szczególnie blisk było mu 
zapomniano dzisia1 tradycjo francuskiej opery komicznej począlku ' I wieku 
i twórczość D F Auber , pojawiaj się też w jego muzyce, chyba obecnie nadmiernie 
przecenione wpływy włoskie, które były głównym źródłem zarzutów j kie twórczości 
kompozytora postowilo krytyka no początku XX wieku Dołączają się do lego śl dowe 
wpływy fantastyki romantyzmu niemiec iego (szczególnie widoczne w kantatach) i tok 
szeroko obecna w 1ego tworczości pieśnio1skiej. rzutu1ąco leż n twórczość operową 
Ir dyqa wschodn1e1 liryki zorowno w wers1i ukraińskiej dumki jak i rosyjskiego romansu. 
Poj wio się wreszcie Io, co dla wielu ma.ze 1est nojislolnie1sze, budząc tez największe 
namiętności wqle polski, c1y le.! rozszer zo1ąc nieco onleksl -wątek narodowy. Z punktu 
widzenia wy onawcy jest to inłeresu1ący, ale leź trudny do 1ednoznocznego uchwycenia 
kompleks stylistyczny 

Elementy kl syczne -król ie frazy i punktowane rytmy, wymagające precyzyjnej ortykuloqi 
sąs1odu1q tu z szerokooddechowq melodyką, o niemal ro okowa lek ość zderzono jesl z 
dosadnością kroku ludowego lońca. Bez edyqi zródlowych rozwiązanie problemu 
nowoczesnej nłerpretocji muzykr Moniuszki będzie lkwiło jedynie w sferze nluiqi 
poszczególnych je1 wy onowców - jeśli w ogóle będą chcieli odejsć od odwiecznie 
panującej eslefyki. I wreszcie problem fundamenta lny, dla wielu klucz (choć dla niektórych 
wyl1ych) do dzieło naszego lwórcy, mianowicie kwestio jego wydźwięku narodowego 
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Chcąc go namacalnie uchwycić, wymienia się lu przede wszystkim kwestię obecności 
elemenlu ludowego w muzyce twórcy „Hol 1' Jo wiadomo Mornuszko nie był 
kompozytorem fol loryzu1ącym w nowoczesnym tego słowo znaczeniu, lokim 1ok1m mierzy 
się np muzykę B Bortó a, I Strawińskiego, czy nawet K. Szymanowskiego Jego esfety ę 
widzenia ludowego tworzywa możne zdefiniować słowami Flżbiefy Dziębowslc.iej 1oko 
próbę .uogólnienia polskiego folkloru w szero 1m lego słowo znoCLentu. bez 
preferowania określonego regionu", ca było w XIX stuleciu, o zwłaszcza w jego drugiej 
połowie zabiegiem nader częstym . Służyło ro oczywiście wylc.reowor iu pewnego 
obslroktu, w którym jednak publiczność mogło odnaleźć wręcz orchetypicznie 
przedstawionego duch narodu. zokłęlego w św1ol dźwięków i obrazów W tym 
momencie no widowni wyzwalał się ów silnie emocjonalnie zabarwiony rodzaj 
identyf1kaqi pomiędzy odbiorcą a dziełem . które swo1ą pierwotną funkcję estetyczną 
rozszerzało ewidentnie o oddzi ływonie polityczne, mierzone w kategoriach wręcz 
socjologicznych Nie musiały tu zresztą być spełnione jo ieś kunszlowne zabiegi 
stylizujące, chodziło po prostu o uchwycenie owego tok trudno definiowalnego id omu 
narodowego. Wielki polityczny i moro ny su ces dzieło G . Verdiego w lloli1 był łośnie 
oparty no tego t pu grze namiętna -j jo o wyzwalała się pomiędzy nim o widownią 
w lotach 40- ych XIX stulecia ldt-ntyune iskrzenie podpa!le podobnym kontekstem 
politycznym miale miejsce w Warszawie 1 stycznia 1858 roku, podczas pomię1nej 
premiery „Halki", po klórej Moniusz o skromny przypominający szara myszkę przybysz z 
prowinqi. w ciągu kilku godzin przeistoczy! się niem I w narodową świętość. Jego 
pótnie1sze dzieła od począlku zys 1waly sobie sio us kultowych i przyna1mniej przez 1okiś 
czas s .azone były n sukces, 1 to niezaleznte od ich 1zeczyw1stego. w ożdym przypod u 
innego poziomu artystycznego. Próbuiąc we1sć w temat 1eszcze głęb1e1 . warto przytoczyć 
chociaż nie tóre ze sposlrzeień Dobrochny Raro1czo owej zawartych w je1 cie owym 
artykule . Styl polski w łeolrze lol trzydziestych XIX wieku", o u1mujqcych colo sztołt zjawisk 
zv 1ązonych z problemo'y q pobkie1 opery i leotru lot 30-tych XIX w w kategori i swoistej 
maszyny ideolizocy1nej, która to naprawdę przygotowało genialny gr:.mt mo1ącemu 
zaislnieć kilkanaście lot pótniej Moniuszce. Autorko pisze .• Można sądzić. ie zjawisko 
zwane .stylem polskim" 1est tyle przejawem określonej potrzeby ekspresji, co 
specyficznego nastawienia teropeu1ycznego po trosze magicznego Teatr bowiem 
sprawował tu nad widownią szczególną opie ę Ole1owoł jej dzieło pulsujące nadzieją, 
potw1er zające zaistnienie lodu moralnego [„ ] Konstruowol nostró miły 
1 pozytywny, dojąc widzowi poczucie bezpieczeństwo pewności siebie, ekspansywności -
zolem budzil wyzwanie nie zagroienie [ . J Dzieło sceniczne w .stylu polskim· ukazywały 
odbiorcom vvyideolizowony kształt naszego świata , istniejący pozo 1akirnikolwiek 
praktycznymi doświadczeniom Były konslru qą quasi metaforyczną i aktem 
m1tologizocji" W tym rozumieniu ,Straszny dwór" byłby owego stylu polskiego 
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VIVAT OPERA POLSKA 
spełnieniem idealnym. Zarówno Moniuszko jak I Chęcinski (librecisto dzieło I wykreowali lu 
przestrzeń wirtua l ną, lóro dl do1knięle1 popowstan iową traumą warszawskiej 
publiczności było mie1scem wręcz terapeutycznego odreagowania bolesne1 przeszlo5ci. 
Jest to przestrzeń daleko idqce1 utopii w której niczym w .Malrixie porusza1ą się 
oderwane od rzeczywistości i zanurzone w wyidealizowanym świecie postaci Zdarza 1m 
się czasem przekraczać niewidoczną kianę pomiędzy mitem a reolnośc1q 
i zderzenia tego typu bywają bolesne. jak w słynnej .arii z kureniem" czy e sp loru1ącym 
problem zdrady finale Ilf a tu Zderzenia takie mo. q mieć leż charo ter etycznych 
uogólnień, o publicystycznym wydźwięku, czego przyklodem 1est ario Hanny z IV a lu. Tok 
ro.wrn1any ,Straszny dwór" jes więc dz1elem w1elowymiarowym 1 estetycznie 
wielopiętrowym, wp1su1qc ~1ę w ciąg wielkich narodowych" dyskusji o nas I o nasze1 
polskiej duszy. słaJQC w jednym szeregu z .Dz1adorn '. Pone Tadeuszem·, 
czy Weselem" 

c 

„Ten zegar stary gdyby świat, 
Kuranty ciął jak z nut. 
Zepsuty wszakże od stu lat, 
Nakręcać próżny trud. 
Lecz jeś l i niespodzianie 
Ktoś obcy tutaj stanie, 
Pan zegar, gdy zapieje kur 
Dmie w rząd przedętych rur." 

Piotr Deptuch 

/Aria Skołu by z Ili aktu/ 
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STRASZNY DWÓR - LIBRETIO 
A tl 

Stefan 1 Zbigniew powracają do domu po zwycięskiej wyprawie wojenne1 Postanaw101ą 
nie ienić się , by w razie potrzeby być w gatowośct no ponowną walkę w ob1onie 
Ojczyzny Przy1eżdżo do nich stry1enko, k óro chce ich wyswot ć Usłyszawszy, ie bracia 
wybiero1ą się do Kalinowa, do przyjaciela 01ca · M1eczni ·o us1luje odw1esć ich od tego 
zamiaru, ponieważ obawia się, ie młodzi zo ochoją s1q w pię · nych cór och M1eczn ko 
Bracia nie chcą 1e11ednok sluchac1 ruszoją w drogę 

Akt li 
jesl W1g11io Nowego Roku i dziewczę! no dworP w ul1now1e z 1mu1q się wróieniem 
W wosku zarysowu ją się' sztohy przy 1c 1 szyszo~ów Pon Damazy E>forajqcy się o rękę 
jedne1 z sióstr jest nie pocieszony Jego nodz.1eje rozwiewa o toteczrne M1eczni 
oświadczo1ąc, że chc1olby mieć zięciów wo ecznych oddanych 01czyznie. Przybywa 
Cześni owo, która oczernia bratanków mówiąc sq tchórzami Próbu1e w I n sposób 
zapobiec ewentualnemu zakochaniu się braci w córkach M eczni o . 
lecz oto z polowania powroco1ą myśliwi sprzeczając się czyj srrzol powoli odyńca. 
Okazuie się, ie ugodzrl1 go tok celnie dwoi młodzi szlachcice Stefan i Zbigniew 1odący 
akurat w stronę Kalinowo. Wkrótce bracia zpw1oją się we dworze, serdec.znie witani przez 
gospodarza. Hanno i Jodw190, które uwierzyły ~łowom Cześrn owej. posłonowioją 
niewinnie zadrwić z gości i nastroszyć ich nocą, udając duchy probobe NCJ podobny 
pomysł wpadł i Damazy. o ta ie S ołubo obrozony że młodzieńcy wyprzedzili go 
w strzale do dzika 
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STRASZNY DWOR LIBRETTO 
Akt Ili 

Skołubo sugestywnie opisu1e lękliwemu Mouejowi dziwne zjawisko. iok1e się lu rzekomo 

nocą wydarzają (ario )en zego1 siary") Wnel po wy j ściu Skoluby wiszące no Sc:ianoch 

portrety zoczynoją się poruszać - Io siost1y uk1yly się za obrazami . Przerozony Moc1e1 

zrywa się do ucieczki z czego śmieją się broc-1a W końcu Zbigniew zabiera Macie1a do 

swego pokoju. zaś Stefan zosta1e. Młodzieniec nie ma.ze zasnąć, morzą mu się błękitne 
oczy Hanny, a melodia starego kuranta zwraca my51i Stefano u nieżyjącemu ojcu i malce. 

Pojawia się Zbigniew, który również nie mo2e .:-asnąc, zakochał się bowiem w Jadwidze 

Po chwili spostrzegają 1akiś 1uch za o razami i wybiegają. aby złapać sprawców tych 

żartów. No straży pozostaje Maciej. St rowina zapa a w drLemkę, a Damazy próbu1e po 

cichu v;ydostoć się z zegara. Maciej prLylapuje go jedno . Gdy młodzieńcy wracają 
elegant próbu1e się rotować opowiadając rzekom legendę o popełnionym we dworze 

haniebnym czynie, czego owadem m być nazwa .str szny dwór'. Stefan i Zbigniew 

postanow1a1ą niezwłoczniP oouśc1ć dwór Miecznika 

Akt IV 
Bracia powiodomia1ą o swoim wy1eżdzie nie poda1ąc przyczyny lej decyzji Miecznik 

podejrzewa ich o tchórzostwo Maciej powtarza mu opowiadanie Damazego, na co 

gospodarz po tanowie wy1owić prawdę o str sznym dworze Przeszkadza mu jednak 

nodjeżdi:ajqcy ulig, w którym obecni rozpozna1ą przebranego Damazego. Elegantowi 

nie udoje się wytłumaczyć swego z cho anio popfzednie1 nocy i odchodzi. Miecznik 

opowiada historię swego pradziada, który miał dziewięć córek, to pięknych ~ kożdo 
z latwośc1q znajdowało męza . Ta zaz rosne sąsiodki nazwolydwór .,strasznym" Zbigniew 

1 Stefan przeproszo1ą M1eczni o za swo1e pode1rzenio i proszą, ab chcial uznać ich za 

zięciów. Miecznik błogosławi zakochane pory 
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OAS GESPENSTERSCHLOSS- LIBRETTO 
A I I. Stefon u d Zbigniew ehren nach dem s1egreichen riegszug nach House zuruck. 
S1e entsche1den sich mcht zu he1ro1en urii lolls es nót19 1st, Je1cht bere1t zu werden. Voterlond zu 
verteidigen lhre Tonte kommt zu ihnen und sie will ihnen 7.UI Ehre verhelfen. Nochdem se gehórt hot, 
doss die Bruder nach olinowo wollen zu e1nem f reund von Miecz ni s Vorer versud11 s1e die beiden 
von dieser Absicht obzubnngen. weil sie furchtel doss die Jungen sich 1n wunderschanen M1eczniks 
Tochtern verlieben Die Briider wollen sie jedoch nicht horen und machen sich ouf den Weg. 
Akt li Es Is! Vorobend des NeuenJohres und die Modchen ouf dem Haf :n KaJ1nowo beschaftg n sic 
mit Wohrsogen Im 'Nachs zeochnen sich die Geslo ten von Helm91ttern und Sturmhouber ob. Herr 
Damazy, der sich urn Hand einer Schwesrer bewerbr, si unzufr ende11 Mieczni zerstort schlie5lich 
seone Hoffnunge und eo lórt 1hm. doss er Sche1r 'I sohne h(1ben wil die tapleo und dem Voterlond 
ergeben sind. frou des Mundschenken komm und v I umdet d,e Brudersóhne. indem si sagi doss 
de beiden feiglinge sind Aul res Weise versuch1 sie zu verme1den dcm die Bru er sich in 
Moecznl s Tóchte1 ewe11 uell verloeben Abe• mm ke ren aus en m J gd de Joger zuruc . die sich 
streiten . 'Ner den Eber erschossen ho1. Es stellt srch hemus. d 5, '" 1ungen Adel19en Stefan und 
Zbigniew, die gerade nach a linowa zoqen. rhn so sehr scher rrofen Korz danach erscheinen sich die 
Bruder auf dem Hol herzlrch von dem Housherm he ruBt Hanna und Jadwiga. die an War er der 
Frou des Mundschen en glaublen entsrhe·rJer· sich u ber die Go st lu hg zu omchen und in der Noc hl 
1hnen Angst e1n u1agen. indem sie dre Ge1sler hrer UrgraBmut112r ahne n. Auf gleichen Einfoll kamen 
Damnzy und cuch S olubo, der s1cl1 verlet~t fuhlte. doss dre Jung nge ohn an Ersch eBen d >s 
Wildschweines ubertrafen. 
Akt Ili. Skolubo erzahlt beeinflussend angs 1chem Maciej u er mer wud19e Erscheinengen, weche 
hoer in der Nachr ongebl cht pass1eren (Ar e .Die alte U r"l . h semem Fortgehen beg nnen de on 
den W nden h ·· ngenden Partróte sich zu b we en "'Schw st r verstec n sich hinłer den Bolderr. 
Mociej-sehr erschrocken. wendet s1c11 zu1 Flucht woruber de be1den Bruder lochen. Zbigniew nimmt 
schloelich Macie1 zu seinem Z1mme1. dagegen Stefan bleibt D r Jun on ko n nich1 e1nschtafen er 
triiumt uber Honnos bloue Augen und die Me odie der alt r• Sp1 luhr brongt s ne Gedo11 en ouf 
verolorbene Mutter und Voter. Donn lorrimt Zb gniew er audi nicht e1nschlafen kar n. er hol sich 
nómlich 1n Jodwrga verloebt. Kurz danach erblic en > e Beweg1mg n hinler den Bilde1n und laufer 
heraus. urri Stlfter d1eser Scherze zu e g1ei en. Du" Wache halt Mac1e1 Der Alre schlo1t en und 
Damazy versucht ganz le1se aus der U 1 herouszukommen Macie erw1s hl n 1edoch Wenn die 
Jungl1ng„ zuruckkommen, versucht der Elegant sich zu r tł n Indem er ine Gesch1d le uber 1m Hau.s 
verubten schandlic en Tot er za hit, wos der Na me Ge ensterschloss · be·„eisl Stefan un Zb19 1ew 

entsche den sich.sofort M1eczni s Hous zu verlass r 
A t I . Die Bruder ogen oe• .heid, doss sie den Haf ve lassen wollen ohn 1 n wahren grund zu 
sagen. Moeczni verdoch•igt sie der Feigheił. ociej sagt ihm liber Damazys Erzoh1ung. worau der 

Hausheir die Wa rhei! uber „Gespenslerschloss ' enthullr Die gemeinsame Schlrtienfo r1 s1órr ohn 
icdach und uter den on ommendn Ga sfen wlfd der verkle1de1 Damazy erkennt. Der Elegant ist nacht 
im Stonde sein Benehmen ous vorrige1 Nacht zu erldaren und er geht weg. Miecznik erzohlt die 
Geschochte '.>Bines UrgroBvołers . der neun Tochter halle. ede so schbn. doss sie '.>Bhr ei fach ihre 
Ehemanner frnden onnten. Und deshalb die eilersuchtigen Nochbar1nen nonnten den Hof 

„Gespensterschloss" Zbignrew und Stefan entschuldigen sich bel M czrn fu1 1hr M 1Btraune und 
bilten damit er sie fur Schwiegersóhne na 1. Miecznik segneł die eiliebten 
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REALIZATORZY 
Pio tr Deptuch - kierownictwo muzyczne 

Nau ę muzy 1 rozpoczął w Trójm1eśc1e, konlynuujqc IQ 
w ,Ąkademii Muzycznej im F Chopina w Warszawie. Studio 
u oriczył w dwóch specjalnościach 1eor1i muzy 1 i dyrygenlury 
symfoniczno-operowei w kl sie prof. Sranisławo Wislockiego. 
W lym czasie r zyswail sobie rozległy repe•tuar or iestrowy od 

symfon1k1 Haydna przez colą szeroko rozumianą klosyk1; XV!tl i XIX w oż do utworów 
Szostakowicza i Luloslawsk•ego Zaraz po dyplomie w rok.u 1991 , wziął udział w kursach 
interpre1oci1 oper Mozorlo, prowadzonych w Stullgarcie przez Johna Eliota Gord1nero 
z udziałem down eh instrumentów Trwa1qco do dzi5 fascynacjo operą XVlll·w1ecznq 
zaowocowało noslępujqcymi premreromi: Aote orz Haydna w bydgos 1ej Operze 
Novo w 1993 r. .Wesele figaro · Mozarta w Teolrze Wiei 1m w Poznaniu w 1995 r 
Ważnym etapem w dzrolalno5ci dyrygenckiej Piotra Deptucha były koncerty z Capellą 
Bydgosliensis. których programy oncentrowały się wokół utworów Haydna. Mozarta 
i Haendla. Duże znaczenie m1oło łez penetroqa rnn1e1 znanego repertuaru I współpraco 
muzyczno przy przygotowaniu wy~tow1eń oper ompozytarów wspó czesnych: • rólo 
Ubu" Penderec iego w Teatrze Wi lk1mw Łodzi I .Ele lry" Theodorokiso w Teolrze 
Wielkim w Poznaniu 

Anna Kękuś -reżyse ria I scenografia 

Aktorko, autor sztuk teotralnyc.h i ocenoriuszy filmowych 
Absal en.ko Wydziolu Reżyserii Warszawskiej Akademii 
Tealrolnei Dwukrotna stypendys1 a Ministra Kultury w lalach 2000 
i 2002 Jet spektaklem dyplomowym byl .Czarny człowiek• według 
S Jesienina (2002 r.) W roku 2002 miał miejsce debiut teatralny -
.Drugi pokój"' według Z. Herberta. 

SPE:KTA LE AUTORSKIE E. CORMANN . • Zgrzyty", Studio Teatr OFF, Warszawo 
(2003r I; F VEBER .,Kolacjo dl głupca" - .Teatr Polski'', Szc7.ec1n !2003 r I 
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STRASZNY DWOR 

Mały słown ik wyrazów staropolskich 

Afekt - uczucie, skłonność, przychylność, miłość, upodobanie, stan nadmiernego 
wzruszenia 
K robelo - lekko, krzywo sz bla z ozdobną rę oieściq, używano dawniej przez 
szlachtę polską do stro1u 
Kontusz - staropolska zwierzchnia długo sukni rnęsko z wylotami 
Kurant - ori wydzwoniono przez grający zegar albo tobokie1kę 
Cześnikowo - żono Cześnika , o ten to downy urzędnik dwors 1, ~tóry rn1oł pieczę nad 
iodłern dla króla; downy ty ul honorowy, 01ący przywile1e podawania pot1-ow królowi 
przy stole; póżnie1 tytuł, godność za zasługi 
Ko erczoki - umizgi, zalot y, komplementy prawion~ kobiecie 
Stolnikowicze - synowie Stolnika, o ten Io w daw ne1 Polsce urzędnik dworski 
posługu1ący królowi do siołu, pćinre1 wysoki urząd honorowy 
Skorbnikowo - żono skarbnika, len Io u rzędnik mo1ący nadzór nad finansami, 
podskarbi; w dawnej Polsce urząd tytularny 
Smolone duby brednie, banialuki 
Miecznik - ten, co wyrabia! miecze 1 w ogóle roń biolq; w d wnej Polsce urzędnik 
noszący miecz monarszy, łylul honorowy 
Podczaszy - urzędnik dworu królewskiego mający pieczę nad napo1ami podawanymi 
no stół monarchy; póżniej w dawnej Polsce godność tytularna 
Płużyco - prymitywne narzędzie ezkołowe o konstrukcji zbliżonej do p ugo, służące o 
orki gleb lekkich 
Pałasz - broń sieczna, ostro nieco zakrzywiono 
W ilio - wigilio, dzień poprzedzo1ący większą uroczystość święto 
Węgrzyn - wino węgierskie 
Żupan polsko suknio spodnia u dawnych Poloków, no lorą wdziewano kontusz; laką 
suknią był odziany wielkorządco, sędzio 1101wyższy plemion sław i ńskich 
Zmiarkować - umiorkowoc. pomiarkować; domy.ilić 1ę; zorientować się 
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VIVAT OPERA POLS KA 
.Kto z mych dziewek serce które1 
\/V cnych olektó · plącze nić , 
By uwieńczyć swe konkury, 
Musi dzielnym człek1e11 być 
Piękną duszę i postawę, 
Niechaj wszyscy dojrzą w nim, 
Smiałe oko, serce prawe, 
Musi splatać w jeden rym. 
Musi cnót posi do· wiele, 
KochoL Bog kochać lud, 
Tęgo rzesoć w orobelę, 
Grzmieć z gwintów i gdyby z nut! 
Mieć w m łości raj ojczysty, 
Byc odważnym 1oko lew, 
Dla swej ziemi macierzystej. 
No s inienie oddać krew. 
Niech mu będzie chęć nieznana, 
Lżyć obyczaj stary swój, 
Niech onłuszo ni zupana, 
Nie zamienia w obcy strój! 
Kto nie przyjdzie w ~ercu toki, 
Kto za racze oddał pas, 
W domu tym na koperczo 1, 
Nadaremnie straci czost• 

/ A110 •eczn"o z li akio/ 
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Koordyn cjo proc orty<>tycznej 

Dorota Krupska 

Kierownt Działu ferhntcznego 

Anno Urbanowicz 

ierow 1 se.cny 

Piotr Pudle 

Kierownik procowr 1 ele llyczne1 

p.o. Andrzej Kryński 

Obsługo telebimu 

Magdaleno Gomuło 

Kierowni Działu AdminislrO< y1no-Gospodorczego 

Anito W yborska 

K1erown"k Działu Promoqi 

Jolant Szybulowicz-Grudzińsk 
·91udzinsko@opero.szczecin pl 

tel /+48 91/ 4 888 333, fa /+48 91/ 4 334 007 

Redo cjo p1ogromu 

Olgo W os1enko-Stefonowsko - Opero no Zamku 

Oprocowon•e graficzne I si.Jod programu 

Ireneusz Grynfelder - Opero no Zamku 

Polskie 
Rad i 

Szczecin 

Potror 1 med1oln1 

rry 

Wydawco Opero o Zamku • ul. Korsarzy 34 • 70-540 Szczecrri 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatra lnego 
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Serdecznie zapraszamy na kolejne spektakle cyk lu 
VIVAT OPERA POLSKA 

HALKA - 20, 21 , 22 lutego 2004 
HRABINA - 29, 30 kwietnia 2004 

PARIA- 21, 22 maja 2004 

Opera na Zamku • 70-540 5.zczecin • ul. Korsarzy 34 
tel. /+48 91 / 4 888 333 • fax / +48 91/4 334007 

www.operaszczecin .pl • www.ebilet.pl 


