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Pas słucki wykonany przez warsztat 

JANA MAŻARSKIEGO 
Pradziada matki STANISŁAWA MONIUSZKI 

fan Lechoń 

Aria z kurantem 

Smutek taki mnie chwycił, że zda się, aż skomli, 

Ani przed kim się żalić, kto wie, kiedy minie. 

Gdybyż to było można usiąść przy kominie 

I czytać sobie stare wiersze Syrokomli! 

I marzyć, jakbyś pocztą wędrował podróżną. 

O owych lasach, rzekach, tych dworach, tym zdroju, 

I myśleć, że są wszyscy w przyległym pokoju, 

Od których ciągle listów wyglądasz na próżno. 

Cóż znajdę, jeśli wyjdę takiego wieczoru? 

Tu wszyscy przecież obcy i każdy gdzieś śpieszy. 

Ach, żadna mnie muzyka dzisiaj nie pocieszy, 

Chyba „Aria z kurantem" ze „Strasznego Dworu': 
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„ ... to wspaniała opera 
z niezwykle pięknym librettem 
i piękną muzyką" 

Wiesław OCHMAN 
w odpowiedzi na pytania Tadeusza KIJONKI 

Straszny dwór" Stanisława Moniuszki zajmuje w Pańskiej karierze artystycz
JJ nej miejsce szczególne. Partia Stefana to kolejna pierwszoplanowa rola, któ
rą młody teno1; od 2 lat solista Opery Śląskiej, kreował na swej pierwszej scenie. 
A przypomnijmy - zaangażowany z dniem I maja 1960 roku już 23 czerwca 23. 
letni absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wystąpi/ w popisowej roli 
Edgara Ravenswooda w „Łucji z Lammermoor~ A teraz w paśmie kolejnych pierw
szoplanowych postaci pojawia się Stefan w ,,Strasznym dworze~ Czy liczył Pan na 
to - przecież pośród tenorów jest wówczas w zespole m. in. tak świetny artysta jak 
Zbigniew Platt? ... Dodajmy, że są to lata dyrekcji Włodzimierza Ormickiego, znako
mitego dyrygenta z międzynarodowym obyciem artystycznym, który zaangażował 
śpiewającego tenorem magistra inżyniera ze specjalnością ceramika. Poświęćmy mu 
więc nieco uwagi: jaka była Opera Śląska w latach kadencji Ormickiego - soliści, 
zespól, repertuar, no a także klimat teatru i miasta Bytomia 7 Włodzimierza Ormic
kiego wspomina Pan zawsze serdecznie - co cechowa/o go jako szefa artystycznego 
i wybornego muzyka; jak na przykład pokierował młodym śpiewakiem o warunkach 
amanta, co proponował a przed czym ostrzegał? 

- Opera Śląska w tamtym czasie miała wielu znakomitych artystów, ale dyrek
tor Ormicki tak kierował zespołem, że nie było większych problemów ani „wo
jenek" o role. Potrafił każdemu zaoferować partie operowe odpowiednie do 
rodzaju głosu. Soliści - takie przynajmniej odnosiłem wrażenie - byli zgranym 
zespołem. Krążył wtedy jeszcze duch Fotygo-Folańskiego zaś jego przedsta
wienia były istotnie na wysokim poziomie. Bardzo chętnie je oglądałem. Impo
nowała mi klarowność narracji dramaturgicznej. Wszystkie działania śpiewa
ków były uzasadnione. Nikt nie „ganiał" po scenie bez przyczyny, co niestety 
jest często obecnie praktykowane. Byłem już nieco „okrzepłym" śpiewakiem, 
więc dyrektor Ormicki zdecydował, że pokonam trudności partii Stefana. To 
wspaniała rola, ale jak mało która wymaga „malowania" głosem. Jest tam wie
le liryzmu, ale są też mocne i trudne pod względem wokalnym frazy. Wiedza 
i doświadczenie dyrektora Ormickiego były niezwykle pomocne w „wychowy
waniu" młodych śpiewaków. Bardzo mi pomógł, bo obsadzał mnie w rolach, 
które umożliwiły mi poznanie fascynującego świata opery. Jego uwagi były fa
chowe, ale i przyjacielskie. Miał bardzo ciekawy sposób zwracania uwagi na 
problemy. Kiedyś wezwał mnie, bo pewno uważał, że się staram, jak każdy mło

dy artysta, śpiewać głośno . Powiedział mi wówczas: „Czy Pan zauważył, że jak 
słowik śpiewa wszyscy słuchają, a jak krowa ryczy - to nikt:' Powiedział mi też, 
że mam wyjątkowe możliwości dynamiczne w głosie i powinienem pracować 
nad ich rozwojem. Była to ważna wskazówka i skorzystałem z niej . Po wielu 
latach Karajan powiedział mi: „ Ma Pan niezwykle nośny głos, pańskie piano 
słychać doskonale w ostatnich rzędach''. .. 
Tak - Włodzimierz Ormicki to wspaniała postać i wiele mu zawdzięczam. 
Repertuar był imponujący„. a Bytom, zawsze mi się podobał. Nie przepadam 
za wielkimi metropoliami i niektóre zaułki Bytomia przypominały mi moją 
warszawską Pragę . W Bytomiu zawsze czułem się i czuję bardzo dobrze. Są tu 
domy o wspaniałej architekturze, więc czasem warto popatrzeć w górę. 

WIESŁAW 

OCHMAN 
inscenizacja i reżyseria 

Nie można także pominąć wspanialej korepetytorki rodem ze Lwowa, profesor 
Marii Szłapak, z którą w ciągu tych 3 sezonów bytomskich opracował Pan aż JO par
tii - proszę przypomnieć je w kolejności. Co jej Pan zawdzięczał, chyba bardzo wiele, 
bo nie zdarzyło się, żeby Wiesław Ochman o niej nie pamięta/, gdziekolwiek był? ... 

- Tak, Maria Szłapak to była niezwykła korepetytorka i ciepły wyrozumiały 
człowiek. Świetny fachowiec . Znała repertuar i właściwie wszystkie partie 
opracowałem z nią. Miałem też u niej w domu na ulicy Oświęcimskiej dodat
kowe lekcje, podczas których pracowaliśmy nad repertuarem pieśniarskim, 
a także nad moim wykształceniem muzycznym. To wielkie szczęście, że na 
początku drogi spotkałem tak dobrych ludzi, a jednocześnie tak doskona
łych profesjonalistów. Śpiewałem Edgarda w „Łucji z Lammermoor•; Księcia 
w „Rusałce" Dargomyżskiego, Maksa w „Wolnym Strzelcu" Webera, Lyonela 
w „Marcie" Flotowa, Stefana w „Strasznym dworze" Moniuszki, Alfreda 
w „Traviacie'; Carewicza Gwidona w „Złotym Koguciku'; Nadira w „Poławia
czach pereł" Bizeta, Florinda w „Le donne curiose" \Volfa -Ferrariego, Muezi
na w „Casanovie" Różyckiego, Werthera w „Wertherze" Masseneta i ... więcej 
grzechów nie pamiętam. 

„Straszny dwór'; w którym kreował Pan w spektaklu premierowym partię Stefa
na osiągnął rekordową liczbę prezentacji na polskich scenach - 326 przedstawień.' 
Co było silą tego spektaklu i jak zapisali się w Pańskiej pamięci realizatorzy - że 
przypomnę: Józef Klimanek - kierownik muzyczny, Sławomir Żerdzicki - reżyseria, 
Tadeusz Gryglewski - scenografia i Zbigniew Korycki - choreografia ... Jak toczyły 
się próby, byly jakieś szczególne przygody i perypetie godne przypomnienia> Jak ro
dzi/ się tamten wspanialy „Straszny dwór"? A sama premiera - jak poszła i została 
przyjęta 7 Przecież w poprzedniej JO lat wcześniej kreowal partię Stefana Bogdan 
Paprocki. To nie mogla być konfrontacja latwa ... już samo zderzenie z legendą> 

- To przedstawienie miało ciekawą scenografię, w której głównym elementem 
były wiekich rozmiarów kopie znanych obrazów polskich mistrzów malarstwa. 
One budowały nastrój; był tam i Ruszczyc i Fałat, i - jeśli dobrze pamiętam -
Matejko. Atmosfera była bardzo przyjemna, bo to był okres, w którym śpiewak 
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Już w kilka tygodni po zaangażowaniu do Opery Śląskiej 
- 23 czerwca 1960 roku młody śpiewak kreował popisową partię 
Edgara Ravenswooda w „Łucji z Lammermoor" G. Donizettiego. 

był podmiotem przedstawienia , a nie - jak to niestety często obecnie się dzieje 
- przedmiotem do przesuwania na scenie zgodnie z „odkrywczą" wizją reży

sera, który najczęściej wie lepiej, co chcieli powiedzieć w swoich dziełach Mo
niuszko i Puccini, Verdi i Mussorgski i inni. Realizatorzy tamtego „Strasznego 
dworu" mieli jedną wspólną cechę: mianowicie kochali operę i szanowali kom
pozytora oraz librecistę. Publiczność przyjęła przedstawienie znakomicie. 

W roku 1963 kończy się Pański pobyt w Bytomiu - dodajmy, że w tym samym 
czasie odchodzi po JO latach dyrekcji artystycznej Włodzimierz Ormicki. 
Jak potem toczyły się losy Wiesława Ochmana i Stefana z arcydzieła Moniuszki? 

- Rozstałem się z Operą Śląską z powodu braku mieszkania. Było mi żal od
chodzić, ale dyr. Ormicki powiedział, że będę przyjeżdżał na gościnne występy. 

Zaangażowałem się na sezon w Krakowie, później w Warszawie, a po otwarciu 
Teatru Wielkiego - zacząłem jeździć po świecie. W Warszawie śpiewałem Ste
fana, ale także w Bonn, gdzie spektaklem dyrygował Jan Krenz. Śpiewaliśmy po 
niemiecku i o dziwo - bisowałem arię Stefana. Wcześniej nagraliśmy tę piękną 
operę na płyty w Polskich Nagraniach. Arię Stefana wykonywałem na wielu 
koncertach w kraju i za granicą. Moniuszko zawsze odnosił sukces. 

Teraz pojawia się Pan w nowej roli - reżysera .,Strasznego dworu" na bytomskiej 
scenie po 48 latach od tamtej pamiętnej premiery. Przystępuje Pan do tego arty
stycznego zadania jako reżyser operowy ze sporym już dorobkiem. Na scenie Opery 
Sląskiej pojawi/a się już cala kolekcja premie1; w tym takich dziel jak „Don Giovanni'; 
„Borys Godunow" i „Carmen''. Ale w przypadku „Strasznego dworu" sytuacja jawi 
się szczególnie złożona, skoro dzieło to stanowi już z twórczego założenia „esencję 
polskości" tej ze staropolskim rodowodem. To dla reżysera inspiracja czy trudność 
i to jaka> 

Trzeci bytomski sezon Wiesław Ochman uwieńczył partią 
Nadira w „ Poławiaczach pereł" G. Bizeta . 

Na zdjęciu w premierowym spektaklu 3 maja 1963 roku. 

- „Straszny dwór" oprócz pięknej muzyki ma świetne libretto. Jest tam logika 
w prowadzeniu postaci, a także urokliwa intryga i nasz język z niezwykłymi 
słowami, jak np. „sianożęć" i „krzesać w palcaty''. Jest też zmiana nastrojów 
i chociażby rewelacyjnie skonstruowana pod każdym względem scena„. na
zwijmy to umownie - „strachów''. Jestem dum.ny z naszych polskich symbo
li, z historii, a to, że „Straszny dwór" jest „esencją polskości" jest co prawda 
dużym utrudnieniem, ale też wielką inspiracją i zachętą do tego, aby pokazać 
coś co jest autentycznie nasze. Oczywiście można to wszystko spłycić i prze
nieść w jakieś konkretne miejsce, na przykład do dyskoteki, bo ambitny reżyser 
ma wiedzę, co może się tam zdarzyć, a nie ma wyobraźni, by choć częściowo 
wywołać na scenie ducha tamtych czasów za pomocą współczesnych środków 
wyrazu. Takie uproszczenia przecież się zdarzają, ale „Straszny dwór" to wy
zwanie dla reżysera, a uciekanie w prostackie rozwiązania zuboża i wypacza 
sens tego dzieła. 

Ze swej artystycznej natury „Straszny dwór" jest operą komiczną o wielu prze
zabawnych scenach i pysznej intrydze. To artystyczny kapitał trwale wpisany w ko
stium historyczny, jako że zgodnie z uwagą twórców .Rzecz dzieje się w pierwszej 
połowie XV!ll wieku''. Czy te walory są teraz dla Pana podstawowe> 

- Pragniemy w tej inscenizacji zachować wszystkie te walory komediowe, 
a także i te patriotyczne. To ma być spektakl nie tylko muzyczno-wokalny, ale 
i aktorski. Pracujemy nad tym. 

Są dzieła, które nie powinny być przedmiotem ryzykownych eksperymentów. Do 
takich należy niewątpliwie „Straszny dwór; którego nie można przenieść poza pol
ski krąg kulturowy, czy w czas teraźniejszy, bo taki fałsz okaże się nadużyciem pod 
każdym względem. Jaki to ma być Wasz ,,Straszny dwór" jako twórców inscenizacji 

STRASZNY DWÓR 
• 



I 

- Pana i scenografa fana Polewki' 

- Zarówno Jan Polewka, jak i ja jesteśmy też tego zdania, że ta opera nie może 
być jakimś eksperymentem. Zauważyłem, że niektórzy realizatorzy mówią, 
że chcą uniknąć „Cepelii" itd. Nie rozumieją, że muzyka Moniuszki, a także 
libretta, są oparte na ludowości - bazie, z której czerpał nie tylko nasz kom
pozytor. Cóż to za nowość, że Jontek będzie w dżinsach. W dżinsach chodzi 
dziś wiele milionów ludzi i to nie jest żadne awangardowe odkrycie. Idąc 
„z prądem" mogę przecież w prologu postawić oddział Zbigniewa pod pryszni
cem, bo jest świt i żołnierze oczywiście zgodnie z „trendem" są rozebrani, itd. 
Pewnie goniący za sensacjami informatorzy poświęciliby temu wiele miejsca 
w prasie, ale to w niczym by nie pomogło dziełu . Pragniemy, aby na to przed
stawienie chodził.i wszyscy i młodzi i starsi, i aby ta historia ich „wciągnęła''. 

W tradycji scenicznej tego dzieła ważną rolę spe/nial aspekt patriotyczny - to 
że „Straszny dwór" bywa! wystawiany „ku pokrzepieniu serc': Przecież zawarte w 
nim przesiania i aluzje wyrażały ważne treści odwołujące się do postaw i wartości 
narodowych. Nie bez powodu cenzura carska zdjęta „Straszny dwór" z warszawskiej 
sceny już po trzecim spektaklu, bo każde przedstawienie przeradzało się w mani
festację patriotyczną. Byt rok J86S i trwała narodowa żałoba po klęsce powstania 
styczniowego. Ale co teraz, gdy te wszystkie akcje i przesiania pozaartystyczne mają 
już inny rezonans> 

- Polacy jako naród przeszli wiele i pewne symbole były zawsze pomocą 
w przezwyciężaniu trudnych chwil. Ostatnie wydarzenia pokazały, że w dal
szym ciągu jesteśmy przywiązani do symboli mówiących o naszej tożsamości. 
Od początku wraz z Janem Polewką doszliśmy do wniosku, że będziemy się 
starali przypomnieć ludziom, iż dobrze być Polakiem i powinniśmy być z tego 
dumni. Może to brzmi nieco patetycznie, ale znam przedstawienia polskich 
oper, z których - dzięki „twórczej wizji" reżysera - wynika, że dzieją się ni
gdzie. Wówczas fabuła staje się zupełnie niezrozumiała. Unowocześnianie „na 
siłę" nie przynosi niczego dobrego. Brałem udział w znakomitych przedstawie
niach, których akcja była przeniesione w nasze czasy, ale reżyser znakomicie to 
uzasadnił nie pozbawiając przy tym dzieła jego sensu i wartości i nie zmienia
jąc treści libretta . 

A więc będzie ten „Straszny dwór" przede wszystkim operą o komediowym kroju, 
lecz nie błazeńskim, jako że ważne znaczenie pełnią odwołania do ważnych wartości 
moralnych i narodowych: honoru, poszanowania tradycji i dziedzictwa praojców, 
odwagi i poświęcenia w chwilach próby, szacunku dla tego, co jednoczy„. słowem -
powód do dumy i apoteozy„. I dawniej i dziś. Czy te ideowe przesiania znajdą też 
wyraz w „Strasznym dworze" z roku 2010?„. 

- Kiedy po raz któryś z rzędu studiowałem partyturę, już wiedziałem że to 
wspaniała opera z niezwykle logicznym librettem i piękną polską muzyką . Aria 
Hanny zmierza w kierunku włoskich arii popisowych, ale jest ona jednocześnie 
pewnego rodzaju patriotycznym wyznaniem i doskonale, że przekazywanym 
przez młodą dziewczynę, która już wie czym jest patriotyzm i obowiązek wo
bec ojczyzny. Zupełnie inaczej odbierałem „Straszny dwór" stojąc jako Stefan 
na scenie, a inaczej teraz . Jest to wspaniale opowiedziana hi storia z humorem, 
z sarmackim „przytupem'; z wielkimi obszarami liryzmu i ukrytym w nutach 
patriotycznym przesianiem. I to właśnie chcemy pokazać. 

WIESŁAW OCHMAN - inscenizacja i reżyseria: 

'T' enor, którego błyskotliwa kariera od blisko 10 lat związana jest z największymi 
r .I. scenami operowym i świata. Nim dokonał życ iowego wyboru w latach 1951-60, 

stud iowa ł na Wydziale Ceramiki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. W trakcie studiów kształcił swój głos pod 

kieru nkiem Gustawa Serafina w Krakowie, a po zaangażowaniu do Opery S ląsk i ej 
doskonalił sztukę wokalną pod kierunk iem Marii Szłapak. Na scenie bytomsk iej 
zadebiutował w 1960 roku partią Muezina w „Casanowie" Ludomira Różyck i ego, 

a następnie kreował rolę Edgara w „Łucji z Lammermoor" Gaetano Donizettiego. 
W trakcie następnego sezonu śp iewał tu m. in. partie Stefana w „Strasznym dworze" 

Stanisława Moniuszki, Nadira w „Po ławiaczach perer' Georgesa Bizeta, Lionela 
w „Marc ie" Friedricha Flotowa i Maksa w „Wolnym strzelcu" Carla Marii von 

Webera.W sezonie 1963/61 występowa ł w Operze Krakowskiej, gdz ie włączył do 
swojego repertuaru partię Cavaradossiego w „Tosce" Giacomo Pucciniego oraz 

Młodego Króla w „Hagith" Karola Szymanowskiego. W 1964 roku zaangażowany 
w Teatrze Wielkim w Warszawie - występował m. in. jako Jontek 

w „Halce" Stanisława Moni uszki, tytułowy bohater w „Fauście" Charlesa Gounoda, 
Don Jose w „Carmen" i Cavaradossi w „Tosce''. 

W latach 1966-68 rozpoczął międzynarodową karierę. Od tej pory występuje regu
larnie na największych scenach operowych i estradach świata, m. in.: w mediolań

skiej La Scali, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, operach w Barcelonie, Berlinie, 
Buenos Aires, Chicago, Hamb urgu, Madrycie, Moskwie, Paryżu, Rzymie, Salzburgu, 

San Francisco, Sewilli i Wiedniu. Uczestniczy w najbardziej presti żowych fest iwa
lach muzycznych, podczas którym towarzyszą mu zespoły 

prowadzone przez najwybitniejszych dyrygentów. 
Dokonał wielu nagrań radiowych, nagrał też ponad pięćdz iesiąt płyt dla renomo

wanych wytwórni z partiami w takich dziełach, jak „Salome" Richarda Straussa, 
„Requiem" i „ldomeneo" Wolfganga Amadeusza Mozarta pod dyrekcją Karla Boh

ma / DG/ , „Stabat Mater" Antonina Dworzaka, IX Symfonia cl-moll Ludwika van 
Beethovena pod batutą Rafaela Kublika /DG/, M issa Solemnis c-moll Wolfganga 

Amadeusza Mozarta z Claudio Abbado, „Jenufa" Leosa Janacka 
pod batutą Charlesa Mackerrasa /Decca/, „Wojna i Pokój" Sergiusza Prokofiewa 

pod batutą Mścisława Roztropowicza /Erato/. 
Ważnym elementem aktywności Wiesława Ochmana sta ła s ię działalność charyta

tywna W roku 1998 z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza artysta 
zorga nizowa ł akcję prac malarzy polskich, które wystawiono na licytacji w Konsu

lacie Genera lnym RP w Nowym Jorku. Cały zysk został przekazany na remont 
Muzeum Mickiewicza w Wilnie. Tam też 7 marca 1999 roku odbył się recital 

Ochmana poprzedzający ko lejną aukcję zebranych przez artystę w Polsce obrazów 
na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Częstochowa''. Uzyskane tą drogą środki są 

przekazywane na rzecz wspierania ku ltury i na stypendia. Znaczne kwoty otrzymała 
już kilkakrotnie Opera Sląska. Swoją pasję s połecznikowską rea lizuje od roku 1993 

także jako szef artystyczny i uczestnik dorocznych koncertów pt.: ,.Wiesław Ochman 
i Jego Goście" w Zawierciu, z których dochód przeznaczony jest na wspieranie 

Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierc iu „Auxilium''. 
Po roku 1999 Wiesław Ochman zają ł się także reżyserią wystawiając w Operze 

S ląskiej „Don Giovanniego" Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Traviatę" Giuseppe 
Ve rdiego, „Carewicza" Franza Lehara, „Eugeniusza Oniegina" Piotra Czajkowskiego, 

„Borysa Godunowa" Modesta Musorgskiego i „Carmen" Georgesa Bizeta. 
Odrębnym rozdzia łem pasji artystycznej Wiesława Ochmana jest malarstwo. 

Artysta ma w dorobku 65 ekspozycji indywidualnych. 
Jest laureatem Nagrody Państwowej Il stopn ia /1973 r./ oraz Miasta Krakowa 

I 1976/. Prezydent Warszawy odznaczył Wi es ława Ochmana Medalem 400-lecia 
Stołecznośc i Warszawy, a Prezydent RP uhonorował Krzyżem Komandorskim 

Orderu z Gwiazdą Odrodzen ia Polski. Jest również Kawalerem „Orderu Uśmiechu" 
i obywatelem honorowym Bytomia. Otrzymał także odznakę Zasłużonego 

dla Województwa Sląskiego oraz Złoty Medal „Zasłużony kulturze - Gloria Artis''. 
Od wielu lat Wiesław Ochman pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej 

Opery Sląskiej, z którą czuł się i czuje szczególnie związany. 
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TADEUSZ 

SERAFIN 
kierownictwo muzyczne 

Po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach 
/Wydział Instrumentalny/, które ukończył z wyróżnieniem 

w 1970 roku, podjął pracę kontrabasisty w Wielkiej Orkiestrze 
Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, 
kontynuując równocześnie studia na Wydziale Teorii, 

Dyrygentury i Kompozycji tej Uczelni. w klasie Napoleona Siessa, 
które następnie uzupełnił na kursach mistrzowskich w Niemczech, Austrii 

i we Włoszech, m. in.: pod kierunkiem Pierra Bouleza, Karela Ancerla 
i Heinza Roegnera. Od 1978 dyrygent Opery Sląskiej w Bytomiu 

- w wyniku konkursu został w 1988 roku jej dyrektorem naczelnym 
i artystycznym. Ze swym zespołem dokonuje nagrań płytowych 

i archiwalnych dla Polskiego Radia. Nagrana pod jego kierownictwem płyta 
„Nabucco" G. Verdiego zyskała status „złotej': a w 2003 r. „platynowej płyty''. 

Pod kierownictwem muzycznym T. Serafina zrealizowano 
w Operze Sląskiej blisko trzydzieści oper i baletów. Znajdują się wśród 
nich: „Czarodziejski flet" i „Don Giovanni" W. A. Mozarta, „Nabucco·: 
„Rigoletto': „Aida': „Ernani'; „Traviata" G. Verdiego': „Halka" i „Straszny 
dwór" St. Moniuszki, „Gioconda" A. Ponchiellego, „Carmen" G. Bizeta, 

„Pajace" R. Leoncavalla, „Cavalleria Rusticana" P. Mascagniego, 
„Tannhauser" R. Wagnera, „Cyganeria" i „Madama Butterfly" G. Pucciniego, 

„Eugeniusz Oniegin" P. Czajkowskiego, „Borys Godunow" 
M. Musorgskiego. „Łucja z Lammermoor" G. Donizettiego. „Orfeusz 

i Eurydyka" Ch. W. Glucka, „Carmina burana" C. Orffa, „Giselle" A. Adama, 
„Kopciuszek" S. Prokofiewa, „Maksymilian Kolbe" R. Probsta. Z zespołami 
Opery Sląskiej T. Serafin wielokrotnie gościł za granicą /Niemcy. Wiochy, 
Holandia, Belgia, Francja, USA, Kanada, Republika Czeska, Słowacja i in.I. 

Dyryguje koncertami symfonicznymi w kraju i za granicą. 
Pracą pedagogiczną związany jest z Akademią Muzyczną 

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
W roku 2009 uzyskał nagrodę w kategorii Najlepszy Dyrygent przyznaną 

przez Kapitułę Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury. 

JAN 
POLEWKA 

scenografia i kostiumy 

. Scenograf, reżyser. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Debiutował w roku 1969 w Teatrze STU przygotowując kostiumy do „Pożądania schwy

tanego za ogon" Pabla Picassa w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Współpracował ze 
znanymi reżyserami - najczęściej z Kazimierzem Dejmkiem oraz Tadeuszem Bradec

kim, Jerzym Golińskim i Bogdanem Hussakowskim. Z tym ostatnim przygotował m. in. 
„Balladynę" Słowackiego (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 1974), 

„Sonatę Belzebuba" Bogusławskiego (Opera Wrocławska, 1977) i „Gwałtu. 
co się dzieje!" Fredy (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 1979). 

Z Jerzym Kreczmarem pracował nad „Panem Jowialskim" Fredry (Teatr Współczesny w 
Warszawie, 1977) i „Dziadami kowieńskimi" Mickiewicza (Teatr Współczesny 

w Warszawie, 1978). Z Kazimierzem Bradeckim z kolei zrealizował m. in. tekst reżysera 
„Wzorzec dowodów metafizycznych" wystawiony w Starym Teatrze w Krakowie (1985) 
oraz stworzył scenografię do„Maksymiliana Kolbe" Probsta/lonesco w Operze Sląskiej 
w 1990 r. Premiera „Strasznego dworu" jest 160. realizacją scenograficzną Jana Polewki 

- w tym 16-tą operową. Z Wiesławem Ochmanem współpracuje po raz pierwszy. 
W latach 1990-1998 Jan Polewka pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego 

Teatru Lalki, Maski 1 Aktora „Groteska" w Krakowie, następnie, do 2005 roku, był jego 
kierownikiem literackim. W ostatnich latach stworzył m. in. scenografię do znako

mitego monodramu Jerzego Treli - „Wielkiego kazania księdza Bernarda" Leszka 
Kołakowskiego w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego (Krakowski Teatr Scena STU. 2006, 

wersja telewizyjna - 2006) i do „Henryka Vl na łowach" Karola Kurpińskiego w reżyserii 
Jitki Stokalskiej (Warszawska Opera Kameralna, 2007). Współpracował z krakowskim 

Teatrem Mumerus, zaprojektował tu dekoracje do autorskiego przedstawienia Wiesława 
Hołdysa zainspirowanego obrazami Witolda Wojtkiewicza i poezją Romana Jaworskiego 

„Cyrki i ceremonie" (2007) i do widowiska plenerowego „Jarmark cudów" Wiesława 
Hołdysa (2008). W Teatrze Witkacego w Zakopanem przygotował z kolei widowisko 

„Themerson - Wyrzutek" (2008). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień 
m. in.: Nagrody za scenografię do sztuki „Gra o narodzeniu i męce pańskiej" 

w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Polskim 
w Warszawie na 9. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (1983): Nagroda za scenogra
fię do przedstawienia „Drzewo" Wiesława Myśliwskiego w reżyseri i Kazimierza Dejmka 

w Teatrze Polskim w Warszawie na 17. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we 
Wrocławiu (1988), Nagroda główna na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym 

Stregagatto ,95 w Rzymie za przedstawienie „Mirómagia" z Teatru „Groteska" 
w Krakowie (1995). Został uhonorowany ponadto Medalem w uznaniu zasług dla 

Krakm.n; (2005) oraz w roku 2007 - Nagrodą Fundacji Kultury Polskiej - Zloty Laur za 
Mistrzostwo w Sztuce; Nagroda za scenografię do przedstawienia „Wielkie kazanie 

księdza Bernarda" Leszka Kołakowskiego w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego 
w Krakowskim Teatrze Scena STU w 3. Ogólnopolskim Konkursie na Teatralną 

Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej w Warszawie. 
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ANNA 

TARNOWSKA 
kierownictwo chóru 

Chórmistrz, dyrygent, pedagog, w 1996 roku ukończyła z wyróżnieniem studia 
w Akademii Muzycznej w Poznaniu (filia w Szczecinie) w klasie dyrygentury 

chóralnej, a dwa lata później otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Podyplomowym 
Studium Chórmistrzostwa i Emisji Głosu (2000 r.) przy Akademii Muzycznej 

w Bydgoszczy. Podczas studiów była stypendystką Rady Kultury 
Urzędu Miejskiego w Szczecinie za osiągnięcia artystyczne. 

Wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych kursach mistrzowskich 
i warsztatach dla dyrygentów oraz sympozjach poświęconych muzyce chóralnej 
w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Anglii, Holandii i na Węgrzech. W 2001 r. była 

pólfinalistką I Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Dyrygentów Chóralnych 
w Budapeszcie. W latach 1998-2000 reprezentowała Polskę w Europejskim Parla
mencie Młodych muzyków (III sesja w Bressanone (Włochy) i IV sesja w Namur 

(Belgia). Obecnie, od 2009 r. jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr z siedz i bą w Warszawie, a w latach 2005-2009 sprawowała funk

cję sekretarza generalnego. Pracę zawodową rozpoczęta jeszcze podczas studiów 
współpracując z „Operą na Zamku" w Szczecinie oraz z różnymi zespołami chó

ralnymi. Dla teatrów dramatycznych (m. in.: Teatr Polski w Szczecinie, Teatr Lalek 
„Pleciuga" w Szczecinie) przygotowywała oraz nagrywała partie wokalne. 

W latach 1996-2001 była wykładowcą w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej 
w Poznaniu prowadząc jednocześnie Chór Kameralny tej uczelni. 

W latach 1996-2002 pracowała jako dy rygent i kierownik artystyczny Chóru Poli
techniki Szczecińskiej „Collegium Maiorum''. W 1998r. założyła Chór Kameralny 

„A VISTA" przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. W latach 1996-2002 
współpracowała z Teatrem Lalek „Pleciuga" i Teatrem Współczesnym w Szczecinie 

jako korepetytor wokalny. W latach 2000 - 2007 była koordynatorem organizacji 
„MUSICA INTERNATIONAL" z siedzibą w Strasburgu. W 2002 roku objęła obo
wiązki kierownika chóru w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk'; a rok później przeszła do 

Opery Śląskiej, gdzie obecnie pracuje na stanowisku chórmistrza 
i kierownika chóru. )est także dyrygentem powołanego we wrześniu 2003 r. „Chóru 

Mieszanego przy Operze''. W 2004 roku uzyskała doktorat na Wydziale Teorii, 
Kompozycji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2005 
roku została nagrodzona Dyplomem Uznania Ministra Kultury za wybitne osią

gnięcia w upowszechnianiu kultury muzycznej. W lutym 2010 r. została powołana 
na Koordynatora Regionalnego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów 

Szkolnych „Śpiewająca Polska''. jako chórmistrz i kierownik chóru Opery Śląskiej 
współpracowa ła m. in. przy realizacji „Aidy" i „Nabucco" Verdiego, „Borysa Godu
nowa" Musorgskiego, „Halki" Moniuszki, „Carmen" Bizeta, „Tannhauser" Wagnera. 

Z chórami Opery Śląskiej nagrała płytę „Wśród nocnej ciszy„.''. Jako dyrygent 
prowadzi koncerty a cappella oraz wokalno - instrumentalne. 

JAROSŁAW 

ŚWITAŁA 
choreografia 

Tancerz, choreograf i działacz kultury. 
Po ukończeniu Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu zaangażowany został 

do zespołu baletowego Opery Śląskiej, gdzie rychło zwrócił na siebie uwagę 
przejmującą ro lą Tobiego w „Medium Menottiego''. Na bytomskiej scenie przez 

wiele lat zresztą kreował szereg czołowych ról, m. in. w „Jeziorze łabędzim'; 
„Czterech porach roku'; „Don Kichocie'; „Panu Twardowskim'; „Stworzeniu 

świata': „Sylfidach'; „Bolerze'; „Dziadku do orzechów'; „Romeo i Julii". 
W tym okresie w bytomskiej szkole baletowej im. Ludomira Różyckiego 

był także pedagogiem tańca klasycznego. 
W latach 1978 - 1979 zasłynął jako solista i I tancerz w Operze Poznańskiej; 

w 1981-1983 jako solista Teatru Petruzzelli i solista Fondazione Koncerti 
N. Picc inni L'Assocjazione Balletto del Sole we Włoszech. Swoje aspiracje 

w zakresie pedagogiki baletu i choreografii potwierdził podejmując wyższe 
studia na Wydziale Pedagogiczno-Baletowym Akademii Muzycznej 

im. Chopina w Warszawie, następnie w Moskwie (GITIS, Wydział 
Pedagogiczno-Baletmistrzowski i Choreograficzny), 

gdzie w roku 1981 otrzymał dyplom. 
W latach 1983-1985 był z kolei solistą i kierownikiem baletu 

w Operze Śląskiej, następnie - przez dwa kolejne sezony - pedagogiem 
i asystentem choreografa. Stałą współpracą z Operą śląską Jarosław Świtała 

związany jest zresztą od szeregu sezonów, gdzie najpierw zasłynął jako tancerz, 
a obecnie pełn i funkcję choreografa i asystenta reżysera w realizowanych 

przez Wiesława Ochmana spektaklach: 
„Don Giovanni'; „Traviata'; „Carewicz'; „Eugeniusz Oniegin'. 

Od wielu lat udziela się także jako działacz kultury 
i organizator życia artystycznego w rodzinnych stronach. 

W Dąbrowie Górniczej stworzył i prowadził zespół dziecięco-muzyczny 
Wesoła Gromadka, w Zawierc iu - zespół wokalno-taneczny Bajaderki. 

Posiada również znaczny udział jako inicjator i organizator w dorocznych 
koncertach: Wiesław Ochman i Jego Goście, których dochód przeznaczony 

jest na rzecz Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu - „Auxilium''. 
W jego dorobku zajduje się także cykl programów telewizyjnych 

w TVP3 Katowice. Za swe zasługi został odznaczony 
m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką asłużonego Działacza Kultury, 

nagrodę Prezydenta Bytomia - Muza 2006 oraz nagrodę w kategorii 
Najlepszy Choreograf przyznaną przez Kapitułę Teatralnych Nagród 

Muzycznych im. )ana Kiepury (2009 r.) 
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AKTi 
ODSŁONA I (prolog). Dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, powraca

jąc do domu po zwycięskiej wyprawie wojennej, żegnają się ze swymi towarzysza
mi z pancernej chorągwi i składają „kawalerskie śluby" - postanawiając nie żenić 
się, aby w razie nowej potrzeby w każdej chwili być w gotowości na wezwanie 

Ojczyzny. 
ODSŁON A 2. Młodzi powracają pod dach rodzinny, radośnie wita

ni przez domowników / tercet „Cichy domku modrzewiowy"/ . Raz jeszcze wzna
wiają swe „kawalerskie śluby'; lecz oto przybywa do nich stryjenka - Cześniko
wa, która zamyśla swatać ich z dwiema protegowanymi przez siebie panienkami 
/arietta „z tej strony Powiśla"/ . Usłyszawszy zaś, że młodzieńcy niebawem wybie
rają się w odwiedziny do starego przyjaciela ich rodzica, Miecznika z Kalinowa, 
niepokoi się nie na żarty. Wszak Miecznik ma dwie piękne córki! Nuż się młodzi 
pokochają i z matrymonialnych projektów Cześnikowej nic nie wyjdzie? Usiłuje 
więc odwieść ich od zamiaru podróży, mówiąc, iż dwór w Kalinowie jest przeklęty 
i kto tam jedzie - zginąć może. Młodzi rycerze jednak ze śmiechem przyjmują je 

słowa i ruszają w drogę. 

AKT li 
Sielską atmosferę starego szlacheckiego dworu w Kalinowie maluje 

pełen wdzięku chór zebranych przy kominku dziewcząt /„Spod igieł kwiaty ro
sną"/ . Jest właśnie wigilia Nowego Roku - najodpowiedniejsza pora do wróżb. 
Dziewczęta przygotowują niezbędne akcesoria, zaś jedna z córek Miecznika, 
Jadwiga, w pełnej liryzmu dumce /„Biegnie słuchać w lasy, knieje" / daje wyraz 
swym dziewczęcym marzeniom. Leje się wosk, zarysowują się kszta!·ty 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, bo oto Miecznik oświadcza mu jasno, jakich mężów 
pragnie dla swych córek; charakteryzując przyszłych zięciów, kreśli Miecznik ide
alny obraz Polaka, obywatela, rycerza i patrioty /aria polonez „Kto z mych dzie
wek, serce której"/. 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 niewiasty''. Lecz oto z gwarem i hałasem 
powraca z polowania myśliwska drużyna, której uczestnicy, w zwłaszcza stary 
klucznik Skołuba, spierają się zawzięcie o to, czyj celny strzał powalił potężnego 
odyńca. Okazuje się, że ugodzili go tak trafnie dwaj młodzi szlachcice, którzy ja
dąc bryką w stronę Kalinowa, wpadli przypadkiem na teren polowania. To Stefan 
i Zbigniew; oni też po chwili, wraz z nieodstępnym Maciejem, zjawiają się we 
dworze Miecznika, serdecznie przezeń witani. Hanna i Jadwiga, usłyszawszy, co 
mówi o obu młodzieńcach Cześnikowa, postanawiając niewinnie zadrwić z gości 
i nastraszyć ich nocą, udając duchy prababek. By ośmieszyć prawdopodobnych 
rywali, na podobny pomysł wpad ł Damazy; sekunduje mu Skołuba, któremu nie 
w smak poszło, iż młodzieńcy uprzedzili go w strzale dzika. 

AKT Ili 
Gościom przygotowano nocleg w wieży zamkowej. Skołuba sugestyw

ni opisuje lękliwemu Maciejowi niesamowite zjawiska, jakie się tu rzekomo nocą 
wydarzają /aria „Ten zegar stary"/. Istotnie, wnet po wyjściu Skołuby wiszące na 
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, śmie
ją się z jego zabobonnych obaw. W korku Zbigniew zabiera Macieja do swego 
pokoju, a Stefan pozostaje w narożnej komnacie z zegarem 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 uruchomi 
ukryty w zegarze Dama.zy, zwraca myśli Stefana ku nieżyjącym już ojcu i matce I 
aria „Cisza dookoła"/ . 

Pojawia się Zbigniew, ktorego 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 pany /kwartet „Ni boleści, ni rozkoszy"/. Po chwili jednak spostrzegają jakiś 
ruch za obrazami na galerii i na pół źli, na wpół rozbawieni wybiegają na po
szukiwanie sprawców tych figlów, na straży zaś 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 s ię i dzwoniąc wpraw
dzie 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 odpowiada, że skorzystał z obecności młodych ryce
rzy, aby zbadać prawdziwość legendy głoszącej, że na kalinowskim dworze ciąży 
klątwa za popełnione w nim niegdyś haniebne czyny, czego niejako dowodem ma 
być nazwa „straszny dwór''. 

Wybieg Damazego udaje się podwójnie, gdyż Stefan i Zbigniew, usły

szawszy jego opowieść, nie tylko zapominają o ukaraniu go, ale postanawiają na
tychmiast opuścić dwór Miecznika. 

AKTIV 
Bracia oznajmiają o swym postanowieniu wyjazdu, nie chcąc jednak 

podać powodów tej nagłej decyzji. Zirytowany Miecznik zaczyna już podej
rzewać ich o tchórzostwo, czym oburzony Maciej powtarza mu opowiadanie 
Damazego. Postanawia więc Miecznik sam opowiedziec młodzieńcom prawdę 
o „strasznym dworze''. Przeszkadza mu jednak nadjeżdżający z szumem i wrzawą 
kulig, w którym też znajduje się przebrany Damazy. Pytany surowo przez Miecz
nika czemu ośmielił się rzucić kolumną na jego dwór, wykręca się jak może twier
dząc, że kierowała nim miłość do jednej z córek Miecznika - tu jednak groźna 
postawa Stefana i Zbigniewa nie pozwalają mu wymienić imienia Hanny, ani Ja
dwigi. W końcu, ośmieszony, musi uchodzić, a Miecznik opowiada historią swo
jego pradziada, który miał dziewięć córek tak pięknych, że każdy zajeżdżający do 
Ka linowa młodzieniec z miejsca oświadczał się o rękę którejś z nich, a wówczas 
zazdrosne matki podrastających panien z sąsiednich majątków nazwały Kalinów 
„strasznym dworem''. 

Teraz więc Stefan i Zbigniew przepraszają Miecznika za swe podejrze
nia i proszą, aby chc iał uznać ich za zięciów, a wzruszony Miecznik błogosławi 
obie zakochane pary. 

Józef Kański „Przewodnik operowy" 
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STANISŁAW MONIUSZI<O 
życie i twórczość w datach 

1819 urodził się 5 maja w Ubielu koło Mińska . 
Ojciec był oficerem i uczestnikiem kampanii napoleońskiej. Silny wpływ 
na osobowość chłopca wywarły postępowe poglądy stryjów, wychowanków 
Uniwersytetu Wileńskiego. 

1824 Stosunkowo wcześnie rozwinęły się jego zainteresowania muzyczne, jak 
sam później wspominał „pierwszą szkołą pojmowania muzyki były dla mnie Śpie
wy historyczne Niemcewicza, wykonywane dziwnie miłym głosem przez moją 
matkę. Te poważne melodie były moim codziennym muzykalnym pokarmem 
i pięcioletnie dziecko wszystko najdokładniej śpiewałem nie uczony''. 

1827 Rodzice Stanisława przenieśli się do Warszawy pragnąc synowi zapew
nić możliwość uczęszczania do polskiej szkoły: zamieszkali w pałacu Staszica na 
Krakowskim Przedmieściu. Chłop iec przerabiał program gimnazjum w domu, 
a egzaminy zdawał w kolegium pijarskim. Natomiast początków gry na fortepia
nje uczył się u organisty kościoła ewangelicko-augsburskiego Augusta Freyera. 

1830 Pogorszenie sytuacji materialnej zmusiło rodzinę do powrotu do Mińska. 
Muzyki uczył się on tam nadal u D. Stefanowicza. 

1835 Stan isław Moniuszko rezygnuje z dalszej nauki w gimnazjum w Mińsku, 
ponieważ po upadku powstania listopadowego przekształcono je na szkołę ro
syjską. 

1836 Wyjeżdża do Wilna, gdzie systematycznie uczęszcza do opery na spek
takle „Fra Diavolo" Aubera, „Cyrulika sewilskiego" Rossiniego, „Uprowadzenia 
z Seraju" Mozarta itd. Mieszkał w domu Mi.ilłerów i tam poznał swą przysztą 
żonę - Aleksandrę. 

1837 Rozpoczyna studia w Singakademie w Berlinie u Karola Rungenhagena, 
który cieszył się w owych czasach dużym autorytetem i w konkursie na stano
wisko dyrektora akademi i pokonał Feliksa Mendelssohna. Posiadał także wyksz
tałcenie malarskie zdobyte u znakomitego gdańszczan ina Daniela Chodowiec
kiego. 

1838 Moniuszko ogłasza w Berlinie swoje pierwsze pieśni do stów Mickiewi
cza (m. in. balladę „Trzej budrysi") i dwa kwartety. 

1839 Podczas pobytu na wakacjach organizuje w Wilnie koncert kom
pozytorski, na którym wykonano mszę. 

1840 Po studiach powraca do Wilna, obejmuje posadę organisty w kościele 
św. Jana. i dyrygenta w teatrze wileńskim; pisze operetki „ldear: „Nowy Don Ki
szot'; „Karmaniol" i in. 
26 sierpnia żeni s ię z Aleksandrą Mi.illerówną. 

STRASZNY DWÓR 
• 



I 

1842 Ogłasza prospekt „Śpiewnika domowego" widząc, że jego pieśni cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. We wstępie stwierdza „ ... to co narodowe, kra
jowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy miesz
kańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli podobać się nie przestanie. Pod 
wpływem takiego natchnienia układam śpiewy moje .. :: 

1844 Ukazuje się 1 tom „Śpiewnika domowego" (słowo „domowy" zastępowało 
wtedy nieprzyjemnie brzmiący dla ucha zaborców termin „narodowy"). Za życia 
Moniuszki ukazało się ogółem 6 tomów, a całość liczy 12; w okresie wileńskim 
powstało ok. 150 pieśni. 

1846 Kompozytor przyjechał do Warszawy, gdzie wystawiono jego operetkę 
pt. „Loteria''. Krytyk muzyczny J. Sikorski wprowadził go do salonu państwa Łusz
czyńskich. Poznał tam Włodzimierza Wolskiego, którego zainteresował propozy
cją napisania libretta do „Halki''. 

184 7 Powstaje 2-aktowa wersja „Halki" i szereg pieśni, m. in. „Maciek'; „Kozak'; 

1848 l stycznia odbyła się w Wilnie estradowa premiera „Halki" a pod koniec 
roku kantaty „Milda" (do słów J. I. Kraszewskiego). 

1849 Moniuszko jedzie ponownie do Petersburga (pierwszy raz w 1842 r.). Jego 
koncerty kompozytorskie są przyjmowane bardzo życzliwie i z dużym uznaniem, 
w programie: „Milda': „Bajka'; fragmenty „Halki''. 

1852 W Wilnie wystawiono dwie operetki Moniuszki: „Bettly" i „Cyganie" 
(tematyka „Cyganów" została zaczerpnięta z sielanki F. Kniaźnina), od głównej 
bohaterki nazwano ją później „Jawnutą''. 

1854 16 lutego w teatrze wileńskim zaprezentowano „Halkę''. 

1856 Trzecia podróż Moniuszki do Petersburga zakończona ogromnym sukce
sem artystycznym. 

1857 Sędziwy Karol Kurpiński publicznie wypowiada w Warszawie opi
nię, iż pieśni Moniuszki pozwalają w nim widzieć: „wielkiego, narodowego 
i dramatycznego kompozytora''. 

W operze warszawskiej rozpoczynają się przygotowania do wystawienia 
„Halki''. Kompozytor przygotowuje nową, czteroaktową wersję, dodając m. in. 
Mazura i arie: „Gdybym rannym słonkiem" i „Szumią jodły na gór szczycie''. 

1858 1 stycznia premiera „Halki" w Warszawie zakończyła się olbrzymim 
sukcesem. Znany kompozytor Hans v. Bi.illow pisał: „opera Halka wywala
ła ... fantastycznie płomienne i intensywnie trwałe wrażenie i nagrodziła autora 
w sposób zaszczytny za długoletnie braki i walki, przy czym obok osobistego 
zadowolenia przypadło mu w udziale także artystyczno-patriotyczne, że uda
ło mu się podnieść upodobania estetyczne jego narodu... i zapoczątkować ... 
przyszły rozwój i uszlachetnienie.:: 

Stanisław Moniuszko udaje się przez Kraków, Pragę, Weimar (spotkanie 
z F. Lisztem) do Paryża. Tam skomponował operę „Flis" do libretta St. Bogusław
skiego. Jej premiera odbyta się w Warszawie 20 września i przyniosła nowy suk
ces. Kompozytor został powołany na stanowisko dyrygenta opery w Warszawie. 

l 
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1860 7 lutego premiera „Hrabiny" (libretto W. Wolskiego). Po niej w roku 
1861 - 1 stycznia premiera „Verbum nobile''. Moniuszko pracuje nad „Parią'; 
„Rokiczaną" i utworami instrumentalnymi, zaczyna robić szkice do „Strasznego 
dworu': którego libretto dostarczył mu Jan Chęciński. Spektakle „Halki" odbywają 
się w Wilnie, Kownie, Kijowie; „Flisa" - we Lwowie. 

1862 W Paryżu ukazuje się wybór pieśni Moniuszki pt. „Echo de Pologne·: 
wydany staraniem G. Rossiniego, Ch. Gounoda i J. Wieniawskiego. 

1864 Początek współpracy z Instytutem Muzycznym Apolinarego Kątskiego; 
uczniami Moniuszki byli tam Z. Noskowski, H. Jarecki i inni. 

1865 Kompozytor udaje się do Lwowa, gdzie dyryguje swą kantatą „Widma" 
do tekstu „Dziadów" Mickiewicza. 

28 września premiera „Strasznego dworu" utrwala jego triumf. „Gazeta Muzycz
na" stwierdza w recenzji, że muzyka tej opery „tak swojska, tak nasza ... wyjęła 
słuchaczom z piersi jakąś cząsteczkę ... duszy''. 

1868 16 lutego wykonano w Warszawie „Sonety krymskie': w Pradze F. Sme
tana wystawia „Halkę''. 

1869 Moniuszko pisze znaną dziś balladę „Pani Twardowska'; „Halka" wkracza 
na sceny Moskwy (rok później - Petersburga). 

11 grudnia premiera w Warszawie „Parii". 

1872 2 lutego Teatr Wielki w Warszawie wystawia ostatnie dzieło estradowe 
Moniuszki „Beata''. 

4 czerwca zmarł nagle w Warszawie w pełni sił twórczych. 
Pogrzeb Stanisława Moniuszki zgromadził blisko stutysięczną rzeszę ludności, 
która przyszła oddać hołd wielkiemu kompozytorowi. Żegnając go Jan Chęciński 
powiedział m. in.: „umiał przemawiać Moniuszko tą mową natchnioną dźwięków 
dla każdego do pojęcia, umiał przeniknąć nią i wzruszyć, pieśń jego stała się wła
snością i pociechą wszystkich ... jej tony brzmią potęgą artyzmu w przybytkach 
sztuki, jej dźwięki rozlegają się w miastach i siołach, pod sklepieniami pałaców 
i pod strzechą wieśniaczej chaty .. :: 
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Ojciec 
Opery Narodowej 

JÓZEF KAŃSKI 

l(ULT TEATRU OPEROWEGO przeniknął do Polski bardzo wcze
śnie , bo już w pierwszej połowie XVII wieku - za panowania króla 

Władysława XV, lecz od tego czasu musiało upłynąć niemal półtora wieku, zan im 
rozpoczęły się pierwsze próby w pełni własnej, rodzimej twórczości. I to jeszcze 
nie były opery w całym tego słowa znaczeniu, lecz raczej wodew ile; najświetniej
szym bodaj przykładem tego gatunku na naszym gruncie są „Krakowiacy i góra le" 
Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego. 

W pierwszej połowie XIX wieku wychodzi spod pióra Józefa Elsnera i Ka
rola Kurpińskiego wiele oper o treści osnutej na tle dziejów narodu polskiego, nie 
wytrzymały one jednak próby czasu. Takim dziełem operowym na wielką skalę 
stała się dopiero „Halka" Stanisława Moniuszki, którego też słusznie nazywamy 
ojcem polskiej narodowej opery. 

O ile w późniejszych latach życie nie szczędziło Moniuszce rozlicznych 
trosk, o tyle wczesny okres jego życia ułożył się jak najpomyślniej. Dzieciństwo 
miał przysłowiowo „sielskie-anielskie': spędzone w ojcowskim majątku Ubiel na 
Litwie, gdzie pod kierunkiem matki uczył się gry na fortepianie. Nie musiał też, 
jak tylu innych artystów zwalczać oporu rodziny, gdy zapragną ł poświęcić się 

sztuce, zamiast projektowanej pierwotnie karierze urzędniczej, a dobra jeszcze 
w tym czasie sytuacja materialna rodziców Sta nisława pozwalała na studia kom
pozytorskie w Berlinie pod kierunkiem Karola Rungenhagena, dyrektora tamtej
szej „Singakadem ie''. 

Pierwsze pieśni Moniuszki zyskały uznanie berlińskich recenzentów i zo
stały bez trudu wydane przez wiel ką firmę wydawniczą „Bote i Bock''. Wreszcie 
mając lat 21 poślubił Moniuszko ukochaną kobietę, a małżeństwo z Aleksandrą 
Miillerówną było w pełni szczęś liwe. 

Trudności zaczęły s ię dopiero potem. Stryjowie Moniuszki jakkolwiek 
wszyscy zamożni i bezdzietni, rozporządzali swymi majątkami tak osobliwie, że 
jedyny reprezentant ich rodu nic po nich nie otrzymał w spadku, nie licząc kilku 
kłopotliwych procesów. Założywszy własną rodzinę - musiał młody muzyk od 
razu jąć s ię pracy zarobkowej, podejmując posadę organisty w wileńskim kościele 
św. Jana. W miarę zaś powiększania się rodziny rosły także potrzeby i narastały 
kłopoty materialne, które nie opuszczały już Moniuszki aż do ś mierci i towarzy
szyły mu nawet w czasie, gdy jako twórca „Halki" i „Strasznego dworu" zażywał 
powszechnej czci i szacunku na zaszczytnym stanowisku muzycznego dyrektora 
Opery Warszawskiej. 

Wczesne sceniczne kompozycje Moniuszki, to przede wszystkim operetki: 
„Nocleg w Apeninach'; „Loteria': „!dear; „Karmaniol" i „Nowy Don Kichot ''. Jed
nak te młodzieńcze próby scenicznej twórczości niewiele jeszcze wyrastały ponad 
przeciętność i ówczesne obiegowe formuły muzycznego stylu. 

PIERWSZYM JEGO WIELKIM DZIEŁEM , a zarazem pierwszą 
polską operą narodową w całym tego s łowa znaczeniu, sta ła s ię dopiero „Hal
ka': wystawiona po raz pierwszy w wersji dwuaktowej na estradzie koncertowej 
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w Wilnie dnia 1 stycznia 1848 roku, a w równe 10 lat później w dzisiejszej cztero
aktowej postaci na scenie Opery Warszawskiej . 

Ogromne znaczenie „Halki" opiera się nie tylko na jej wysokiej wartości 
muzycznej, przerastającej wszystko, co do tej pory powstało w Polsce w dziedzi
nie twórczości operowej, lecz także na jej głęboko rea listycznej treści i wymowie 
społecznej. Libretto Włodzimierza Wolskiego, poety o rewolucyjnych przekona
niach, tchnące prawdą artystycznego wyrazu, odbijało jaskrawo od większości 
ckliwo-sentymentalnych, mało prawdopodobnych, a nieraz zupełnie pozbawio
nych sensu tekstów operowych. Wprowadzenie na scenę chłopskiej pary jako bo
haterów opery było na owe czasy krokiem śmiałym i niezwykłym: jedynie w Ro-
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sji, za ledwie na dziesięć lat przed „Halką" poważył się podobnie postąpić Michał 
Glinka w „Iwanie Susaninie''. Osnucie zaś akcji opery na tle chłopskiego poematu 
krzywdy chłopskiej, jakim jest libretto Wolskiego, właśnie w roku 1846, bezpo
średnio po tragicznym załamaniu powstania w Galicji i na Podkarpaciu, kiedy to 
masy chłopskie, zręcznie podburzone przez austriackie rządy, miast iść do wał ki 

przeciwko zaborcom, uderzyły na Polską szlachtę organizującą powstanie, mia
ło swoją specjalną wymowę. Pierwsze przedstawienie „Hałki" stało się od razu 
olbrzymim jej triumfem, a z biegiem łat sukcesy dzieła Moniuszki nieustannie 
rosły. Już w roku 1900 święciła „Hałka" jubileusz 500. przedstawienia, a w czasie 
pierwszej wojny światowej przypadło tysięczne. Wystawiono też „Hałkę" w wielu 
miastach poza granicami Polski, by wymienić tylko: Berlin, Moskwę, Budapeszt, 
Wiedeń, Nowy Jork i Mediolan. 

Entuzjastyczne przyjęcie, jakiego doznała „Halka" u warszawskiej publicz
ności, wynagrodziło kompozytorowi zapewne w znacznej mierze trudy i przykro
ści związane z jej wystawieniem. Nic dziwnego - w owej epoce, w dobie zaborów 
i tępienia polskości, bardziej niż kiedykolwiek potrzebna była sztuka prawdziwie 
narodowa, której „Halka" była wspaniałym przejawem. Z niewiele mniejszym 
powodzeniem spotkały się dalsze opery Moniuszki, jak „Flis': „Verbum nobile" 
i „Hrabina''. Wreszcie następne lata przynoszą dzieło będące chyba najwspanial
szym wzlotem talentu Moniuszki - „Straszny dwór" urzeka atmosferą polskości, 
logiką dramaturgiczną, pomysłowością harmoniczną i bogactwem melodyki. 

AUTOR „HALKI" I „STRASZNEGO DWORU" jest nie tylko 
twórcą polskiej narodowej opery, ale także właściwym twórcą polskiej pieśni ar
tystycznej. Jakkolwiek bowiem naród polski odznaczał się zawsze wielkim umi
łowaniem śpiewu i posiadał niezwykle bogatą ludową twórczość pieśniarską, to 
jednak polska pieśń artystyczna w początkach XIX wieku właściwie nie istniała. 
Nie ratowało sytuacji i 19 pieśni Chopina, stanowiących zresztą poniekąd mar
ginesową pozycję w jego dorobku twórczym. Lukę tę wypełni dopiero „śpiewnik 
domowy" Moniuszki, którego 12 zeszytów, obejmujących przeszło dwieście pie
śni, postawiło ich twórcę w rzędzie najznakomitszych europejskich kompozyto
rów-pieśniarzy. 

Prawdą jest, że gdy Chopin wypowiadał się językiem wspólnym i zrozu
miałym dla całego świata, to język muzyczny Moniuszki mieści się w granicach 
węższych, bardziej swojskich. 

Dlatego też jego na egzotycznym tle opera „Paria·: w której stworzenie wło
żył całą swą wiedzę i bardzo wiele zapału, zawiodła w dużej mierze oczekiwania 
publiczności operowej, jak również samego kompozytora. Dziś również opera ta 
rzadko bywa wystawiana, natomiast uwertura do niej grywana jako niezależny 
utwór symfoniczny, zdobyła sobie szeroką publiczność. 

Wśród rozlicznych szczegółów dotyczących biografii Moniuszki jeden fakt 
zasługuje na szczegó lną uwagę: to, że ca łe swoje życie spędził właściwie w kraju 
- jeżeli nie liczyć niezbyt dtugo trwających młodzieńczych studiów w Berlinie 
i dwóch krótkich pobytów w Paryżu w roku 1860 i 1862. 

Dlatego też działalność jego miała w swoim czasie z pewnością większe 
znaczenie dla rozwoju polskiej kultury muzycznej, niż działalność Chopina, 
mimo że potęgą geniuszu artystycznego nie mógł się Moniuszko mierzyć z na
tchnionym twórcą Ballad i Polonezów. 

Sam Moniuszko pisał do jednego ze swych przyjaciół, omawiając jakąś 
recenzję prasową: „Że ktoś jest tak głupi, by się stratą mną po stracie Chopina 
mógł pocieszać, to doprawdy nie moja wina. Nigdy siebie nie stawiałem obok 
jakiegokolwiek, bądź uprawnionej znakomitości europejskiej cóż dopiero mówić 
o Chopinie, dla którego uwielbienia nie mam granic'" 

W słowach tych ukazuje się cala natura Moniuszki, jego niezwykła skrom
ność, prostota i bezpośredniość oraz tak charakterystyczne niedocenianie wła-

snego znaczenia. Bowiem działający za granicą Chopin nie mógł wywrzeć zbyt 
silnego wpływu na krajowy ruch muzyczny. Genialna jego twórczość zaledwie 
słabym odbijała się tu echem. Grywano niektóre z jego drobnych utworów, jak 
Walce, Nokturny czy Mazurki, natomiast potężne Ballady, Scherza i Sonaty długo 
czekały na szerszą popularność, na przeszkodzie sta ły bowiem zarówno ogrom
ne trudności wykonawcze, jak i - nieprzygotowanie odtwórców. Z kolei dzieła 
Moniuszki - proste, niewymyślne, wyraźnie obliczone na potrzeby ówczesnych 
odbiorców, bardzo szybko docierały do najszerszych warstw społeczeństwa pol
skiego. 

ZARZUCANO WPRAWDZIE MONIUSZCE brak nowator
skich, odkrywczych poczynań, mówiono o nim, że „chodzi utartymi ścieżkami''. 
Lecz cóż miał czynić, skoro poziom muzyczny w Polsce pod zaborczymi rząda
mi, był tak katastrofalnie niski w stosunku do innych krajów Europy, że nawet 
te jego stosunkowo bardzo proste pieśni okazywały się czasem zbyt trudne. Np. 
Józef Ignacy Kraszewski pisał. omawiając pieśi1 „Świtezianka" : „Mając wzgląd na 
przyszłą i pożądaną publiczność prosimy pana Moniuszkę, aby się zniżył do pojęć 
ogółu i uczynił łatwym. Stopniowo będzie mógł. oswoiwszy swych czytelników, 
podnieść się do trudniejszych kompozycji''. 

Niezwyk ła skromność i niedocenianie własnego znaczenia stanowiło, jak 
już powiedzieliśmy, jedną z najistotniejszych cech charakteru Moniuszki. Ale 
i następne pokolenia nie potrafiły, bądź nie były wstanie, zapewnić mu należytej 
pozycji w światowym „panteonie twórców''. Taka już jest snadź nasza polska „spe
cyfika"; nie ulega bowiem wątpliwości, iż gdyby twórcę tej miary wydał któryś 
z sąsiednich bodaj krajów, to od dawna już twórca ów jako pieśniarz zajmowałby 
w europejskiej kulturze poczesne miejsce obok Schuberta, Schumanna czy Hugo 
Wolfa, zaś jego najwybitniejsze dzieła operowe znajdowałyby się w repertuarze 
czołowych teatrów świata. 
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l(u pokrzepieniu serc 

TADEUSZ K IJ ONKA 

G D Y T R A G E DI A NA ROD OWEJ KLĘSKI osiągnęła wymiar osta
teczny. Nigdy wcześniej ani później marzenia o odzyskaniu własnego pa1't

stwa nie wydawały się odleglejsze. Tym razem samo przetrwanie i ocalenie naro
du skazanego na powolne roztopienie w obcości wydawało się być przesądzone. 
Osiemdziesiąt lat minęło od trzeciego rozbioru, niespełna wiek - lecz co zryw 
narodowy, to głębsze wykrwawienie i upadek wiary. 

Po klęsce Insurekcji Kościuszkowskiej nadzieja na odzyskanie niepodle
głości mimo wszystko trwała, skoro trójzaborczy akt Likwidacji Polski nastąpił 
w okresie odrodzenia narodu i wielkich reform podjętych przez nowe generacje. 
Po klęsce napoleońskiej Polacy zachowali jednak surogat własnego państewka 
i pewien zakres poszerzanych z czasem praw, w tym do posiadania wojska . 
Kapitulacja powstania listopadowego choć wydawała się przesądzać na długo 
o trwałej nieobecności Polski na mapie Europy, lecz czas ten stał się także okre
sem swoistego fenomenu dziejowego, gdy powstaje na emigracji „państwo ducha': 
zaś kwestia polska stanie się znów problemem ówczesnego świata. Lecz teraz, 

gdy upływ krwi, rozmiary deportacji na Sybir i konfiskat majątków doprowadzą 
do szczytowego wyniszczenia sil i zasobów narodu, pozostało już tylko modlić 
się o Mickiewiczowską „wojnę ludów': lecz czy w ogóle możliwą7 Znakiem tego 
czasu stanie się na długo czerń narodowej żałoby jako zewnętrzny wyraz manife
stacji zbiorowych uczuć. Porażające poczucie klęski przerodzi się w powszechną 
bierność i przygnębienie . Życie z dnia na dzień, z roku na rok bez wiary w odmia
nę narodowego losu jednocześnie ucieczka w czas historyczny, w przeszłość, jako 
świadectwo polskiego rozdarcia i psychicznego bezwładu. A przecież ten czas 
wyda znów w kulturze polskiej - szczególnie w literaturze - dzieła bezprzykładnej 
żarliwości patriotycznej, świadczące o odzyskiwaniu mocy. 

Na tym tle prapremiera „Strasznego dworu': która miała miejsce w War
szawie 28 września 1865 roku, była wydarzeniem nie tylko natury artystycznej, bo 
w jeszcze większym stopniu zbiorowym aktem wyzwolenia narodowych uczuć. 
Owacyjne przyjęcie nowego dzieła przeradzało się w patriotyczną manifestację, 
co wieczór tak potężną, iż po trzecim spektaklu „Straszny dwór" został na wiele 
lat zawieszony przez carską cenzurę. Nie trzeba uzasadniać co czuta ówczesna 
publiczność, gdy występujący w partii Miecznika, obdarzony wielkiej mocy bary
tonem Adolf Kozieradzki śpiewał: 

Mieć w miłości kraj ojczysty, 

Być odważnym jako lew. 
Dla swej ziemi macierzystej 

na skinienie oddać krew „. 

... I co czuli wszyscy, gdy wizja Polski minionej, tej z epoki husarskiej chwa
ty, wynurzyła się z głębin warszawskiej sceny. Pisał Józef Sikorski , sprawozdawca 
„Gazety Muzycznej i Teatralnej" po premierze: Najpierwsze wrażenie, jakiego 
doznaliśmy było uczucie szczególnego zadowolenia, jakiejś błogości; jakieś we
wnętrzne ciepło, jeśli wolno się tak wyrazić opanowało nas, gdyśmy słuchali tej 
muzyki tak swojskiej, tak naszej, że mimowolnie poczuwaliśmy się do pewnej 
solidarności z kompozytorem, który - zdawało się jakby nam słuchaczom, wyjął 

JAN CHĘCIŃSKI - autor libretta 

z piersi jakąś cząsteczkę duszy naszej, i tę ozdobił i upiększy!, ułożył w cudną 
całość, i to wszystko nam do podziwu przedstawił. 

Ten spektakl za życia kompozytora już na warszawską scenę nie wróci, 
choć dokonane zostały pewne zmiany w tekście . „Straszny dwór" pojawi się 

w czas jakiś już po nag łej śmierci Moniuszki (atak serca nastąpił 4 czerwca 1872 
roku na schodach domu, w którym mieszkał). Na miejsce spoczynku na Powąz
kach odprowadzi go stutysięczny tłum. Cała Warszawa zdawała sobie sprawę 
kogo naród żegna w tym cichym, skromnym człowieku, który umierając zostawił 
liczną rodzinę bez żadnych środków. Napisał Kleczyński w „Bluszczu": Pogrzeb 
Moniuszki był najwymowniejszym świadectwem, jaka spójnia duchowa, mimo 
naszej wiedzy nawet, łączyła nas wszystkich z nim. Poczuliśmy się nagle osiero
ceni. 

D O N I E D AWNA SKŁONNI BYLIŚMY UWAŻAĆ. iż „Strasz
ny dwór" został ukończony „ku pokrzepieniu serc': już po klęsce powstania 
styczniowego, jako reakcja na powszechne załamanie i stan narodowej żałoby. 
Niedawno ujawnione materiały wprowadziły dość znaczne korekty w dotych
czasową chronologię faktów dotyczących powstania dzieła oraz okoliczności, 
które poprzedziły prapremierę (W. Rudziński „Ruch Muzyczny" z 21 grudnia 
1986). I tak odnaleziona została przede wszystkim kopia partytury (oryginał spło

nął) sporządzona przez Franciszka Lehnhardta, potwierdzona datą 9 stycznia 
1863 r. z czego niezbicie wynika, iż opera ta musiała zostać zakończona w ostat
nich miesiącach 1862 r. Także znany list Moniuszki do Edwarda llcewicza, w świe

tle nowych badań trzeba opatrzyć datą 27 listopada 1861 - nie z 1863 roku jak 
sądzono dotąd (list ten zachowany w oryginale nie miał daty rocznej) . A przecież 
Moniuszko dał w nim wyraz postawy artystycznej (analogicznie jak Mickiewicz 
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Afisz z pierwszej realizacji „Straszne~o dworu" w Warszawie 

w „Panu Tadeuszu"), skoro uz nał, że nie pora smagać, lecz koić rany. Pisał więc: 
Ciągłe zdrowie tylko cieszy i praca, do której jako jedynej prawdziw_ych bieżąc_ych 
klęsk pocieszycielki, wróciłem z zapałem po długim wypoczynku 1 wczoraj Ued
nym tchem od początku) trzy akta „Strasznego dworu" ukończyłem. Oczywiście, 
określenia „jednym tchem" nie należy rozumieć dosłownie, lecz jako świadectwo 
stanu eksplozji twórczej towarzyszącej powstaniu „Strasznego dworu'; który miał 
siać się i dla publiczności „bieżących klęsk pocieszycielką''. 

Lata przed wybuchem powstania pełne były udręk i zapowiadały z każdym 
rokiem zbliżającą się nieuchronnie tragedię. Z jednej strony ma miejsce ożywienie 
narodowych nadziei, co w tym przypadku odbija chociażby atmosfera towarzy
sząca prapremierze „Hrabiny" 7 lutego 1860 roku; można także mówić o pewnej 
liberalizacji Moskwy wobec Polski. Jednocześnje każdy przejaw samodzielności 
zniewolonego narodu jest dławiony, a miarę goryczy dopełnia upokarzający zlot 
„trzech orłów" - spotkanie w Warszawie cara Aleksandra li, cesarza Franciszka 
Józefa i regenta Prus - Wilhelma (w przyszłości cesarza niemieckiego). Na znak 
protestu przeciw tej demonstracji przemocy patrioci polscy wysmarowali w Te
atrze Wielkim loże błotem i wypuścili baloniki z cuchnącym gazem, co spowo
dowało zamknięcie na pewien czas teatru. W listopadzie ma natomiast miejsce 
potężna manifestacja w rocznicę Powstania (29. X) i po raz pierwszy rozbrzmie

wa pieśń: „Boże coś Polskę''. 

OROBY 

\IIECZNl.K P!Ln /(ozu ra1hL·1 

RANNA l . k. i· P:,ni Dou•iuko1<·.<tn 
..:ADWIGA ( cor 1 JCgo Pani IJ.ss 

:FAN DAMAZY, palestrant, totumfackj !llieczni· 
k:i., staraj~cy si~ o wzglr~Y llnnn)" Pnn S<e=cµI. „,„_,A 

:;'.BlGNIEW l . f Pan Tro-<clie/ 
STEFAN I towarzysze panct•rm ) Pau DolmA, 

·:ZEŚNIKOWA , ich stryjenka Pani f,fi1J.:ra„a1ctkn 

filCIBJ, byly tołnierz, stary sługa Z~igniewa 
i Stefana. . . . Pau Kuldn 

~liOŁUTIA, klucznik w domu Miecznik:l. Pan Proha:ka 
.:-.!..!RTA, gospodyni w wiosce Zbigniewa 1 Ste-

fana P~urna Stw1~ lf! ,,.,t = 
.GRZEŚ, parobczak.. }'an NY-'ik••u-sl:1 
.:·CHllUSTRZYNI. l'n.nnn Cra&„ .... ,1-., 

_ ·12ar~', wieśniac~·1 wieśniaczki, goScir ł-lier zrnka :a~ 41nn , 
muzykanci 

3r.ecz dzieje si~ w picnnzcJ pe.Iowie ze>ili-go stuk< 1.< 

.ikt I przed gosp~d~ 1 w 1nosce Stefana ora7. Zl.11g111ew:l 
Akt II, III i I\' w tlobrncb .!\lie~znika 

Układ te":?lun7 p Jlat1u:vns.be90 1 Re.tyuar1i Oprry 
ChóT"J "''UC1ooe pru1 p Mdfcr1 Noi;czyclell. Ch óro"' 
'i'a6u. a.Id~'-'· T11r<:'!l "011.n·e ,a. . Dyrtlf.tnr• Balrt11 

J<-łVl ~k'n•}& • 3 cl,,. akcie, pon Ila p. Wl cb.nla. Gnm1A;t>90 delr.o:-ito1'"11 
Tutró.-

Obsada z prapremery „Strasznego dworu" Warszawa, 28 IX 1865 

Rok następny przynosi kolejną prapremierę dzieła Moniuszki nasycone
go polskością - l stycznia stolica oklaskuje „Verbum nobile" (Dawno na naszej 
scenie nic podobnie udatnego, jak ta opera, nie widziano - objawia Sikorski 
w „Ruchu Muzycznym"). Znów nastrój patriotycznego uniesienia, lecz już 27 lu
tego Warszawa przeżywa kolejne dni żałoby po szarży Kozaków na manifestację 
przed siedzibą namiestnika. Pogrzeb „pięciu poległych" (bierze w nim udział rów
nież Stanisław Moniuszko) przeradza się w wielki protest mieszkańców przeciw 
Moskalom, a następne tygodnie przynoszą wzrost zapalnych napięć . Do trage
dii dochodzi 8 kwietnia, gdy w kolejnej manifestacji na Placu Zamkowym pada 
ponad 100 zabitych. Żałoba narodowa towarzyszy kolejnym pogrzebom ofiar 
(w jednym z nabożeństw Moniuszko uczestniczy jako dyrygent). Kolejne nawar
stwienie napięć przynosi jesień: pogrzeb arcybiskupa Antoniego Fijałkowskie
go, obwołanego przez społeczeństwo prymasem Polski przeradza się w kolejną 
demonstrację. Toteż następnego dnia - w przededniu rocznicy śmierci Tade
usza Kościuszki ( 15 października) władze ogłaszają stan wojenny. W odczuciu 
społeczeństwa napięcie osiągnęło swój szczyt i odtąd już nie opada. Kiedy więc 
z końcem roku następnego organizacja narodowa w Królestwie Polskim osiągnie 
20 tysięcy członków, co doprowadzi (6.X.1862) - z inicjatywy Aleksandra Wie
lopolskiego - do ogłoszenia branki do wojska, zbrojne powstanie jest już kwestią 
dni. Ostatecznie wybucha w nocy z 14 na 15 stycznia . 
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Pięć dni wcześniej rzetelny Franciszek Lehnhardt po sporządzeniu kopi 
partytury „Strasznego dworu" opatrzył ją datą stanowiącą dowód, że nowe dzieło 
Moniuszki zostało ukończone. Istnieje także w tej sprawie pośrednia informacja 
Sikorskiego, który w „Pamiętniku Muzycznym i Teatralnym" zamieści ł wiado
mość (18 czerwca 1862) o nowym dowodzie czynności pana Chęcińskiego na 
polu literatury dramatycznej, a mianowicie o dramacie kilkuaktowym pod tytu
łem „Straszny dwór': do którego już i pan Moniuszko muzykę napisał. Wiado
mość ta nieco uprzedza fakt sfinalizowania prac nad nową operą, choć potwier
dza dalekie zaawansowanie. 

Jedno jest niewątpliwe - „Straszny dwór" powstawał w atmosferze na
rastającego protestu patriotycznego, konsolidacji narodu w przededniu nowego 
zrywu zbrojnego i kumuluje w sobie wszystkie idee i treści, którymi polskie spo
łeczeństwo żyło : oczywiście w głębokim artystycznym przetworzeniu poprzez 
przeniesienie wizji w czasy minione, trwające w zbiorowej legendzie. 

* * * 
JEST JUŻ WÓWCZAS MONIUSZKO twórcą „Halki'; „Fli

sa·: „Hrabiny" i „Verbum nobile': autorem wielu pieśni pomieszczonych 
w „Śpiewnikach domowych" i ma zapewnione trwałe miejsce w polskiej kulturze, 
jako kompozytor narodowy, który przez wszystkie te lata trwa wewnątrz polskiego 
życia, uformowany przez jego dramaty, tęsknoty i tragedie, czujący jak nikt w mu
zyce to, co jest polskością i o niej stanowi. Trafnie stwierdzi po jego śmierci Maria 
Kalergis, iż był geniuszem swojszczyzny dla Polski i Litwy. Jeszcze bardziej obrazo
wo wyraził to już w 1858 roku Franciszek Liszt, pisząc o muzyce Moniuszki, iż czu
je się modrzewiową żywicę ze staropolskiego dworu - a więc najbardziej rdzenną 
i wyraziście podjętą tradycję. 

Postępowe tradycje rodzinne uczyniły go rzecznikiem idei solidaryzmu 
narodowego. Był przy tym wyjątkowo czuły na staropo lszczyznę, która ożywała 
za sprawą Juliana Ursyna Niemcewicza („Śpiewy historyczne"), Henryka Rze
wuskiego („Pamiętniki Soplicy"), książek Kaczkowskiego, Kraszewskiego. Pola 
i Syrokomli. Z upodobaniem zanurzał się w 4-tomowe „Stare gawędy i obrazy" 
Władysława Wóycickiego (dwa libretta - do „Halki" i „Strasznego dworu" stam
tąd wzięły tematy). Przede wszystkim zaczytany był w Mickiewiczu (ileż związ
ków szczegółowych można znaleźć pomiędzy „Panem Tadeuszem" a „Strasznym 
dworem': który uczył go pojmowania służby narodowej w duchu romantyzmu 
i posłannictwa obywatelskiego sztuki. 

Pomysł libretta został zaczerpnięty przez samego Moniuszkę z Wóycic
kiego. Kompozytor zwrócił uwagę Chęcińskiemu na „Gawędę dworzan w baszcie 
nad broną" zatytułowaną właśnie „Straszny dwór''. Wątła intryga (w pierwowzo
rze literackim tylko jeden z braci podejmuje decyzję trwania w bezżennym stan ie) 
pod piórem utalentowanego Chęcińskiego rozrosła się i nabrzm iała nowymi zna
czeniami, zaś skromna opowiastka nabrała charakteru rycerskiego i poetyckiego, 
nie bez związków z romantycznym stylem. Już w numerze z 17 stycznia 1861 
roku „Kurier Wileński" za warszawską „Gazetą Codzienną" podał, iż p. Moniusz
ko pisze nową czteroaktową operę. Tak więc już w tym czasie Chęciński przy
stąpił do pracy nad librettem (sukces „Verbum nobile" zapowiadał nowe udane 
dzieło). Lecz praca nad tekstem będzie się przeciągała (jesienią 1861 kompozytor 
dopomina się o końcowe sceny z Paryża); ostatecznie poeta wypełni zobowiąza
nie w połowie stycznia 1862 roku, gdy są już gotowe trzy pierwsze akty. Rzecz 
„dzieje się w pierwszej połowie XVlll wieku" i przenosi nas w wyidealizowany 
czas Polski wielkiej, gdy dumny naród stawia, ponad wszystko wierność, odwagę 
i sprawiedliwość, gotowy do ofiar, gdy zajdzie potrzeba, jednak nade wszystko 
przekłada harmonię życia rodzinnego, w zgodzie z naturą, wzorami przeszłości 
i przesłaniami moralnymi praojców. Toteż wracający ze zwycięskiej wojny 
w obronie kraju bracia, Stefan i Zbigniew, pełni jeszcze rycerskiego animuszu, 

tym silniej przeżywają spotkanie z domem rodzinnym, w sielskim tercecie ze sta
rym sługą Maciejem: 

Cichy domku modrzewiowy 
otoczony cieniem drze>1\ 

jak cię uczcić> brak wymowy, 
bije serce, plonie krew! 

Cichy domku wiekiem zgięty, 
otulony w żywy plot, 

witaj wspomnień skarbie święty, 
strzecho starych cnót. 

Niechże będzie pochwalony 
wieki wieków Chrystus Pan, 

co nas wiódł z odlegle/ strony 
w praojcowskich progi ścian.1 

.„ W TE PROGI I W TE ŚCIANY, WYZŁOCONE ZBIO
ROWĄ TĘSKNOTĄ za utraconą ojczyzną wprowadzał Moniuszko rodaków 
w dniach najgłębszej rozpaczy i zamroczenia zbiorową tragedią. I odtąd „Straszny 
dwór': opera stanowiąca apoteozę Polski mężnej, wolnej i zasobnej, staropolskie
go obyczaju i cnót narodowych, jako wizja ojczyzny idealnej. wzrusza kolejne 
pokolenia szlachetnym patosem, rzewnym liryzmem, a także przednim humo
rem, gdy raz po raz zmienia się nastrój przetykany bogactwem wątków, nastrojów 
i wzruszeń. 

Panuje co do tego zgoda, że jest „Straszny dwór" najdoskonalszym spo
śród scenicznych dzieł Moniuszki - operą doskonałą i niepowtarzalną. Jest w tym 
dziele właściwie wszystko. Jednoczy ono w sposób harmonijny cechy historycz
nej opery wielkiej, o czym świadczy już sama czteroaktowa forma z prologiem, 
świadczą potężne, zamaszyste sceny zbiorowe (np. finał w a.kcie Il) oraz rozbudo
wane obrazy z udziałem baletu. Ale jest to jednocześnie opera liryczna, z wielo
ma scenami kameralnymi niezwykłej subtelności i przepięknymi ariami, na czele 
z arią Stefana, która znosi porównania z najpiękniejszymi tenorowymi ariami 
włoskimi. 

„Straszny dwór" tak pod względem muzycznym (znakomita konstruk
cja scen zespołowych, niewyczerpana inwencja melodyczna, brawurowe tańce, 
pyszna instrumentacja), jak i literackim (świetnie zbudowana intryga, wyraziste 
postacie, logika kolejnych scen) jest dziełem wyjątkowej piękności. Wypada więc 
tylko powtórzyć za Zdzisławem Jachimeckim, że libretto „Strasznego dworu" po
rwało Moniuszkę w najwyższe sfery natchnienia muzycznego. ( ... ) 

Czar tego arcydzieła ma nieprzemijającą moc i trwa nieprzerwanie od pa
miętnej prapremiery warszawskiej, gdzie pod batutą samego Moniuszki podnio
sła się kurtyna w środku nocy narodowej żałoby. W blasku tego dzieła, jak przed 
rozpalonym kominkiem rodzinnego spotkania, trwa oczarowanie kolejnych po
koleń. 
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Sprawozdawca „Gazety Muzycznej i Teatralnej" - Józef Sikorski, 13 października 
1865 roku po premierze „ Strasznego dworu " ... „ było uczucie szczególnego 

zadowolenia, jakiejś błogości; jakiejś wewnętrzne ciepło, jeśli wolno się tak 
wyrazić, opanowało nas, gdyśmy słuchali tej muzyki tak , swojskiej, tak naszej, że 

mimowolnie poczuwaliśmy się do pewnej solidarności z kompozytorem, który 
- zdawało się - jakby nam, słuchaczom , wyjął z piersi jakąś cząsteczkę naszej 

duszy i tę ozdobił i upiększył, ułożył w cudną całość, i to wszystko nam do 
podziwu przedstawił. Słowem, było to coś, tylko nie umiemy się z tego lepiej 

wytłumaczyć, co nas od samego początku pociągało i wiązało z tą kompozycją. 
Taką nam się ta muzyka przedstawia, gdy ją oceniamy sercem; jeżeli zaś rozumem 

mamy sądzić o niej, to musimy przyznać, że zaleca się bogactwem pomysłów, 

mnóstwem §wieżych melodyj i mistrzowską instrumentacją . " 

Stanisław Moniuszko 
zmarł nagle w pełni sił twórczych 

4 czerwca 1972 roku 
przeżywszy lat 53 

Opis pogrzebu Sranisława Moniuszki 

Mario kochana - byli§my pogrążeni w smurku, i więcej rn1wer. 
W teatrze prze-żyliśmy ogromny wsrrząs. Moniuszko zosra/ wyrw.my 
zrucc, krórą kocha/, rodzinie [. .. ], której by! boiyszc-am i jedyną 

podporą, w pełnym rozwoju sil i niewyczerpanym talencie! Mąż 
mój mia/ jechać do K:irlsbadu, kiedy spadlo ro nieszczęście tak nie
przewidziane. Norychmiasc odlożyl wyjazd i w porywie [ ... } serca 
ująl mocno wszel.ką inicjacy.vę. Kraj caly zrozumia/ go - i popart. 
Przedwczoraj odby/ się pogrzeb. By/a to najbardziej okaza/a manife
sracja, jaką kiedykolwiek widzia/am. Serge i nawer najbiedniejsi z te
arru pospieszyli z ofiarowaniem pieniędzy na tę ceremonię. Biskup 
Baranowski przybył z LLJblina [ .. .],śpiewano . Requiem• Moniuszki, 
rak pięknie i przejmująco, że arryści, którzy zreszr11 prze57Ji samych 
siebie, plakali na próbach. Rektor uniwecsyreru wwiesil wyklady, 
(. .. }, dzieci i starcy, uczniowie szkól, Towarzystwo A1u4yczne, z.a.u,ąd 
Konserwaiorium, wszyscy wLIUszeni, niosqc wieńce orwierali ol· 
brzymi pochód, kcóry przez cztl:I)' godziny szedl na cmentarz. Serge 
[. . .] ni ós/ trumnę najpierw z. gen era/em Krasnokuckim, następnie 
z pracownikami ceacru. Na placu Teatralnym zatrzymano się, orkie
scra odegra/a marsz.a skomponowanego tl<l tę okolicz.no ć z najb;1r
dz.icj popularnych moryw6w z . Halki". Wszyscy wybuchn;Ji pła· 
czem. Biskup {Barnnowski/, w otoczeniu 30 księży, szed/ 3ż n;i 
cmentarz. Tom reżyser {Chęcińskt} wyglosil wspanialą mowę[. . .]. 
Th.im roz.ebral li cie i kwiary z wszystkich wic-rfców. 

A biedną panią Moniuszko tr;.eba było odwie-ić zemdloną. Poli· 
cja nie miala nic do roboty i zachowa/a się z wzorowym rakcem [. .. }. 
By/o 60 OOO osób. Ludzkość sklada dowody zrozumienia, gdy roz
poznaje, że jej prawdziwymi dobroczyńcami są ludzie, kr6rzy wzbo
gacają ją w sferze idea/ów. Muza Moniuszki, elegijna, lnyczna i rkJj. 
wa, jes1 w pewnym sensie geniusz.em ogniska domowego dla Polski 
i Urwy. Je.go zbiory pieśni (poezji), moterów, hymnów i mszy znaj
dują się w każdej rodzinie. N iemnie1; życie jego było aieusranną wal· 
ką z biedą i wyn.cczr:niami. Z na rury skromny, melanch olijny i zadu
many, stroni! od lud7J i zamyka/ się w kól.ktt rodzinnym, kompono
wał dużo, czyca/ i modi.il sii;:. 

Z lism Marii Calcrgis-Muc.hanow 
- muzy Goethego, Liszta i Wagnera, protektorki Moniu.'7.ki, 
do córki, Warsz.~wa, 4 czerwca 1872 
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Na bytomskiej scenie 
- od pierwszej premiery w 1946 r. 

TADEUSZ KIJONKA 

T o wiążąca reguła artystyczna w każdym polskim teatrze operowym, 
a nawet obowiązek - stała obecność dzieł Stanisława Moniuszki, który 

przy tym o względy polskiej publiczności dopominać się nie musi i na jej za intere
sowanie zawsze liczyć może. Pod jednym niewątpliwie warunkiem, że spełnione 
zostaną wysokie estetyczne oczekiwania i najbardziej polski spośród naszych kom
pozytorów narodowych, zostanie zaprezentowany za każdym razem ze szczegó lną 

starannością. A niełatwo o zestrojenie wszystkich elementów dzieła na odpowied
nio wysokim poziomie. Wielkie tradycje wykonawcze oraz powszechna znajo
mość głównych dzieł Moniuszki nakłaniają do porównań i to szczegółowych, tak 
w sferze realizacji, jak i odtwórstwa. Przecież - dla przykładu - „Straszny dwór" 
doczekał się na polskich scenach ponad 50 premier oraz łącznie niezliczone tysią
ce przedstawień. Kto tedy nie zna tej opery i czy jest ktoś, kto nie słysza ł popiso
wych arii Hanny, Jadwigi, Miecznika, Skołuby i Zbigniewa, a już nade wszystko tej 
najwspanialszej spośród lirycznych arii tenorowych w ca łym repertuarze polskim 
- arii z kurantem? 

Niełatwo więc o zaskoczenie, za to wymagania są niezmiennie wyso
kie, utwierdzone wielością nagrań najpiękniejszych polskich głosów. 1 trzeba 
w tym miejscu powiedzieć jedno - mało która polska scena może równać się 
z bytomską, jeśli zestawić tradycje wykonawcze tej opery; wymieńmy chociażby 
czołowych kreatorów partii Stefana od pierwszej powojennej premie ry: Lesław 
Finze, Franciszek Arno, Bogdan Paprocki, Zbigniew Platt, Wiesław Ochman, 
Henryk Grychnik, JózefHomik, Bolesław Pawlus, JózefKolesiński.. . Co nazwi
sko, to wybitne i kreacja niezapomniana, a już os i ągn i ęcia Bogdana Paprockiego 
i Wiesława Ochmana wyznaczają szczytowe, wciąż niedościgłe wymagania na 
polskich scenach. Podobnie rzecz ma się z inn ą sławną partią tenorową Moniusz
ki - /antka i „Halki'; gdzie również w każdej kolejnej premierze objawiał się nowy 

wspaniały głos. 

Tradycje wykonawcze dzieł Moniuszki w Operze $iąskiej są nader bogate 
i trwałe. Na scenie bytomskiej zostały zrea li zowane wszystkie jego główne pozy
cje sceniczne: „Halka': „Straszny dwór': „Hrab ina·: „Paria'; „Verbum nobile'; „Flis': 
balet „Na kwaterunku'; sceny z „Dziadów" - pt. „Widma"; z tego „Halka" doczeka
ła się 8 premier i trwa w repertuarze nieprzerwanie od spektaklu inaugurującego 
działalność Opery $ ią skiej, zaś „Straszny dwór" pojawia się na bytomskiej scenie 
po raz szósty. Dzieła te przewodzą również pod względem ilości spektakli i tak: 
„Halka" osiągnęła już ponad 962. wykonań, zaś „Straszny dwór" do pożegnalnego 
spektaklu inscenizacji z 1990 roku doczekał się 864. wykonań. Dopiero w dalszej 
kolejności plasują się najpopularniejsze opery innych kompozytorów - nie licząc 
fenomenu „Nabucca': którego s łynna inscenizacja z roku 1983 doczekała s ię 502. 
prezentacji, z czego większość na zagranicznych, głównie niemieckich scenach. 

Należy przy tym podkreślić, że „Halka': której premiera w dniu 14 czerw
ca 1945 inauguruje działa lność Opery $Jąskiej jest pierwszym spektaklem ope
rowym zrealizowanym na polskich scenach po wojnie. Także „Straszny dwór': 
wystawiony w Bytomiu w 1946 roku, był pierwszą prezentacją tego dzieła 

w Polsce po roku 1945. 1 te fakty również określaj ą zasługi ś ląskiej sceny operowej 
w formowaniu tradycji inscenizacyjneji wykonawczej dwu koronnych dzieł ope
rowych Stanisława Moniuszki. 
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Obsada „Strasznego dworu"z 1946 roku. W tym składzie Opera Śląska podbija/a 
Polskę na czele z Warszawą podczas występów w sierpniu w Teatrze Polskim. 

PIERWSZY W PO W OJ EN NE J POLSCE „S traszny dwór" 
(15 VI 1946) został zrealizowany przez artystów o trwatym miejscu w dziejach 
polskiej opery, przy współudziale wspaniałych wykonawców. Spektakl ten do 
czekał się zresztą prezentacji na wielu polsk ich scenach , w tym stołecznej (Teatr 
Polski), podczas pamiętnych występów Opery $ ląskiej w sierpniu 1946 r. w War
szawie, gdzie zaprezentowa ła ona wówczas ponadto „Halkę'; „Toscę" i „Madamę 
Butterfly" (pozycje te przedstawiono tamtego lata również w Łodzi, gdzie spotka
ły się z podobnym, entuzjastycznym przyjęc iem) . 

Tamten powojenny „Straszny dwór" zrealizowali - Mieczysław Mierze
jewski (kierownictwo muzyczne), znakomity dyrygent, który ju ż przed wojną 
zdobył znaczącą pozycję w Warszawie, prowadząc koncerty symfoniczne i spek
takle operowe. Reżyseria była dziełem Adama Dobosza, czołowego polskiego te
nora lat międzywojennych i cenionego reżyse ra operowego w Teatrze Wielk im 
w Warszawie. Sty lową scenografię opracował rzetelny Eustachy Janicki, zaś cho
reografię Stanisław Miszczyk, jeden z najwybitniejszych baletmistrzów w dzie
jach polskiego baletu. Obsada wyborna: Andrzej Hiolski - Miecznik, Barbara 
Sawicka - Jadwiga, Halina Otoczko - Hanna, Lesław Finze - Stefan, Henryk 
Paciejewski - Zbigniew, Romuald Cyganik - Maciej, Franciszka Denis-Sło
niewska - Cześnikowa, Adam Dobosz - Damazy, Stefan Dobiasz - Skołuba, 
Włodzimierz Hiolski-Lwowicz - Grześ, Otylia Adamska-Pełka - Stara nie
wiasta. 

Recenzenci uznali zgodnie, że Opera Sląska podbiła Warszawę („Dzien
nik Zachodni"), zaś sukces zdobyty przez zespół składający się w większości 
z młodych sił artystycznych („.) przeszedl wszelkie oczekiwania („Gazeta Ludo
wa"). Duże wrażenie zrobił Franciszek Arno, mający w sobie wiele pięknego me
talu („.) . W kilku momentach, gdy śpiewak puści/ wodze swemu tenorowi poczuli
śmy, że poza narzuconymi mu pianami, subtelnościami, kryje się tamowana si/a 
dużej miary. Ten sam recenzent „Dziennika Ludowego" pisat o A. Doboszu, i ż: 
w roli Damazego udowodni!, że ciągle trzeba go zaliczać do czołowych śpiewaków, 
o Franciszce Denis-Słoniewskiej, że pokazała nam w roli Stryjenki piękny głos„. 
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lecz ana li zując poszcze gó lne dokonanie, podobnie jak inni , uznat. że najlepszy 
z całego zespołu był niewątpliwie A. Hiolski, miody śpiewak (25 lat) o_ niespotykanej 
w tym wieku kulturze muzycznej i scenicznej. Jego Miecznik był na;bardzie; pru
konywającą postacią w całej operze. On też, obok dyr. Mierzejewskiego, przyczynił 

się walnie do sukcesu ,.Strasznego dworu"(..). Głównie dzięki Mierzejewskiemu. 
„Straszny dwór" wypadł dużo lepiej, niż w reprezentacyjnej Operze Poznańskiej. 

p O S z Eś C I U L AT AC H „Straszny dwór" zos tał przygotowany 
w nowym kształc i e. l ty m razem przez reali zatorów zaliczanych do_czo łowych 

w polskiej operze: pod kierownictwem muzycznym jakżeż doświadczoneg_o 

i cenionego Jerzego Sillicha, o rganizatora orkiestry O pery Ś ląskiej, przed woj
ną przez wiele lat dyrygenta Opery Warszawskiej; przez reżysera tej miary, co 
otoczony barwną a rtystycz ną legendą Bolesław Fotygo-Folańs_ki, cenionego 
scenografa Karola Gajewskiego oraz Tadeusza Burke, znakomitego tancerza 
i baletmistrza, przybyłego na Ś l ąsk ze Lwowa . 

... A w obsadzie: Andrzej Hiolski - Mieczni k, Natalia Stokowacka - Han
na, Krystyna Szczepańska - Jadwiga, Edward Kluczka - Damazy, Bogdan Pa
procki - Stefan, Antoni Majak - Zbigniew, Olga Didur - Cześnikowa, Czesław 

Kozak - Maciej, Stefan Dobiasz - Skołuba ; Grześ - Ryszard Żaba, Stara nte
wiasta - Tatiana Mazurkiewicz ... zapewne bezkonkurencyjna obsada w owym 
czasie w Polsce i jedna z naj lepszyc;h w dziejach tej opery na naszych scenach. 

Ten „Straszny dwór" od dnia premiery 18 stycznia 1952 r. grany by ł 152 razy. 
a przec i eż także wykonawcy w drugiej i trzeciej obsadzie reprezentowali bardzo 
wysoki poziom, na czele z odtwórcą Stefana - Zbigniewem Pla~tem , obdarzo
nym nieprzeciętnym głosem i deb iutującym Stanisławem Weseck1m (Zbtgntew), 
j akżeż utalentowanym base m, który nie wykorzysta ł niestety danyc h mu przez 
naturę warunków: głos i muzykalność, dobre ucho, dobre wyczucie rytmu - wy
raz ił s i ę o nim z uznaniem ten sam krytyk , Józef M. Michałowsk i , w „Dzienniku 
Zachodnim''. 

To pewne, że żadna polska opera nie dysponowa ła podówczas takim 
kwintetem solistów, co scena bytomska (Stokowacka, Szczepańska, Hiolski, 
Paprocki, Majak); można w ięc wierzyć długoletniemu recenzentowi kato.wickie
go dziennika, który uzna ł poziom spektaklu pod względem wokalnym 1 aktor
skim za „koncertowy ''. Zachwyty podziela ła zresztą ca ła muzyczna Polska. l tak 
Maciej Zalewski, po występach gościnnych O pery Ś ląsk iej w Łodzi - akcentując 
poważny sukces reżyserski Bolesława Fotygo-Folańsktego i kierownika muzycznego 
Jerzego Sllicha, szczególnie podkreśla/ poziom wykonawczy całego zespołu, w tym 
chóru: Przejmująco brzmią. pianissima chóru, bardzo starannie przygotowanego 
przez Zbigniewa Lipczyńskiego. Oczywi ście najw ięcej s łów uznania zebrała by
tomska „w i e I ka p i ą t ka" - a j uż szczegól nie wybito k lasę Andrzeja H1olsk1e
go w partii Mieczni ka: Rola ta wydaje się jakby specjalnie stworzona dla tego ar
tysty 0 imponują.cym glosie i wspanialej postawie. Także od tamtego czasu _s ły n_n~ 

aria Stefana w wykonaniu Bogdana Paprockiego wesz ła do koronnych os 1ąg111ęc 

polskiej wokali styk i. 
• * * 

KOLEJNY „STRASZNY DWÓR " wystawiony w Operze Ś lą 
skiej po łatach dz ies ięciu (premiera 24 Xll962 r.). os iągną ł reko rdową w dz_iejach 
polskich scen operowych liczbę spektakli - 326 przedstawień . Nowa rea.lt zaq a, 
którą przygotowali Józef Klimanek - kierownictwo muzyczne, Sławomir Żer
dzicki - reżyser ia (w oparciu o bytomski wzorzec zrealizuje to dz ieło na kilku 
polskich scenach), Tadeusz Gryglewski - scenografia i Zbigniew Korycki -
choreografia, była ze wszech miar udaną i znakomicie zestaw ioną pod kazdym 

względem . . . 
Ta inscenizacja wyróżnia ła s i ę w i ernośc ią przes łaniu ideowemu Montusz

ki, wybitn ie polsk im kolorytem, a przy tym ba rwnośc ią , rozmachem, tempera -. 
mentem i bogactwem nastrojów: Reżyseria, inscenizacja i scenografia w idealne/ 

Sławna „ Wielka Pią tka" Opery Ślą skiej w „ Stra sznym Dworze", podówczas 
bezkonkurencyjny kwintet na p o lskich scenach operowych . W premierze w 19S2 roku 

- od lewej: BOGAN PAPROCKI - Stefan, NATALIA STOKOWACKA - Hanna, ANDRZEJ 
HIOLSKI - Mieczn ik, KRYSTYNA SZCZEPAŃSKA - Jadw iga, ANTONI MAJAK - Zbigniew. 

wprost symbiozie rezygnują z tego wszystkiego, co gasi, osłabia, co przeszkadza 
w słuchaniu pięknych melodii a przy tym nowe przedstawienie „Strasznego dworu" 
jest ostrą odprawą. dla teoretyków twierdzqcych, iż artysta operowy aktorstwem 
głowy sobie nie powinien zaprzątać - napisa ła recenzentka „Dzienn ika Zachod
niego''. 

W obsadzie - znów nowe nazwiska, któ re niebawem okażą się fil a rami by
tomskiej sceny: ba , na afiszu prem ierowym widnieje artysta, który wnet stanie s ię 
ozdobą wielkich scen operowych świata. To przec ież w tej premierze pełn ią wspa
n ia łego talentu , rozwijanego z premie ry na premierę, o bjaw ił s ię g łos Wiesława 
Ochmana, który rozwijał się z b łyskotliwością i żarem artystycznego objawienia 
porównywany jako Stefan z Bogdanem Paprockim, a nie mogła zostać wydana 
wyższa artystyczna ocena. 

W tym znakom icie skomponowanym i zestawionym spektaklu premiero
wym wystąpi li : Czesław Kozak - Mieczni k, Pola Bukietyńska - Hanna; Halina 
Korner - Jadwiga, Zofia Wojciechowska - Cześnikowa, Henryk Grychnik -
Damazy, Wiesław Ochman - Stefan, Eugeniusz Kuszyk - Zbigniew, Tadeusz 
Świechowicz - Maciej, Jan Łukowski - Skołuba, Krystyna Szeja-Szostakowa 
-Marta, Ryszard Żaba - G rześ, Tatiana Mazurkiewicz - Stara niewiasta. Wszy

scy wymienieni stworzyli świetn ie zarysowane postacie i reprezentowa li wysok ie 
wa lory wokal ne, w tym tej rangi soliści co: Pola Bukietyńska, Zofia Wojcie
chowska, Eugeniusz Kuszyk i Henryk Grychnik, a już wybitną kreację stworzył 
Wiesław Ochman. Wybornym pomysłem okaza ło s ię wykorzystanie kopi i obra
zów mistrzów polskiego malarstwa, któ re sygnalizowały tło, miejsce i porę roku. 
W ogóle sce n ografię Tadeusza Gryglewskiego trzeba uważać za jedno z najważ
niejszych jego os i ągn ięć na macierzystej scenie. Powsta ł spektakl barwny, wręcz 
staropolski w swoich rodzajowych odn iesieniach i klimacie. 

• • * 
NASTĘPNA REALIZACJA „STRASZNEGO DWORU" 

spotkała się zarówno z uznaniem, jak i głosam i kwest ionującymi pewne rozwią-
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Scena z premiery „Strasznego Dworu" w 1962 roku . 

Na planie pierwszym: WlfSłAW OCHMAN - Stefan 

i WGfNIUSZ KUSZYK - Zbigniew 

zania, co dobitnie wyraża tytuł recenzji Józefa Kańsk iego w „Ruchu Muzycznym" 
- Eksperyment ze „Strasznym dworem''. .. Zaskoczenie udzielało s ię większości 
recenzentów, skoro pewne propozycje zdecydowanie kontrastowały z dotychcza
sowymi wyobrażeniami o tym dziele, Pisał Józef Kański: Rozpoczyna się orkiestro
wa „Intrada" pod batutą. Napoleona Siessa. Brzmi wyjq.tkowo pięknie, ujmujq.c 
naturalnością. tempa i „oddechu" poszczególnych fraz oraz wyrazistą. ekspresją. 
tematu zapowiadajq.cego jakby z oddali wielką arię Stefana ( . .). Ale oto kurtyna 
się podnosi - i nagle zamiast rycerstwa pancernych chorq.gwi Rzeczypospolitej, 
znajdujemy się w obozie powstańców 1863 roku (pierwsza scena prologu jest na
wet ukształtowana dość dokładnie na wzór znanego obrazu Grottgera)(..). Z kolei 

w akcie drugim widzimy grono kobiet w czerni ( . .). 
Podobnie odbierali konsekwencje osadzenia „Strasznego dworu" w innym 

czasie i realiach historycznych pozostali recenzenci ... lecz po 13 grudnia 1981 
roku spektakl ten zyska ł nagle na dramatyzmie i aktualnej wyrazistości, jakby 
realizatorzy przeczuli rozwój wypadków. Spektakl zrealizowany pod kierownic
twem muzycznym Napoleona Siessa, w reżyserii Janusza Nyczaka, w kształcie 
plastycznym zaprojektowanym przez Barbarę Ptak (kostiumy), Jerzego Kowar
skiego (dekoracje) oraz w choreografi i Henryka Konwińskiego sta l się więc po 
dwóch łatach spektaklem przystającym do atmosfery czasu „porażenia" - i był 
odtąd zgodny z klimatem Polski lat stanu wojennego. Doczekał się też wysokiej 
liczby 110 przedstawień - także dlatego, że wyrażał swój czas pozateatralny. 

Już w okresie premiery zgodna była ocena co do walorów muzycznego 
przygotowania. jak obiecują.cy byl paczą.tek, tak i całość opery pod batutą Na
poleona Siessa wypad/a doskonale, stwierdzi/ Józef Kański, akcentujq.c wysoki 
poziom wykonawczy, lecz szczególną. satysfakcję mógł sprawić sluchaczom śpiew 
utalentowanego Józefa Hornika - w partii Stefana - napisał recenzent „Ruchu Mu
zycznego: wymieniając wybijających się odtwórców katowickiego przedstawienia. 

W premierze wystąpili (Bytom 26 V 1979 r.): Jerzy Kubit - Miecznik, 

Rok 1979. Czwarta premiera „Stra sznego Dworu" w Bytomiu. 
Na zdjęciu od lewej: LfONARD KATARZYŃSKI - Zbigniew, MARIA ĆWIAKOWSKA -

Jadwiga , JÓZff HOMIK - Stefan. W oknie - FRANCISZfK WOŁOCH - Maciej. 

Jadwiga Papiernik - Hanna, Eligia Klosowska - Jadwiga, Włodzimierz Walcerz 
- Damazy, Henryk Grychnik - Stefan, Ryszard Wojtaszewski - Zbigniew, Ha
lina Korner - Cześnikowa, Stanisław Bursztyński - Maciej, Eugeniusz Kuszyk 
- Skotuba, \lViesława Oramus - Marta, Władysław Woźniak - Grześ i Teresa 
Dakszewicz - Stara niewiasta. 

* * * 
T E N SP E K TA K L Z S Z E O L Z E S C E N Y już po kilku latach, 

gdy Napoleon )iess u znał, że czas na nowy „Straszny dwór" bliższy tradycyjnym 
ujęciom. Nagła, tragiczna śmierć długoletniego, zasłużonego dyrektora Ope
ry Sląskiej, oddaliła jednak te artystyczne plany. Także i dlatego, że gruntownej 
zmian ie uległ zespół i wcześniej nie byto możliwe porwanie się na wprowadzen ie 
do repertuaru dzieła, które ma w dorobku Opery Sląskiej tak wybitne miejsce, 
określone rangą uznanych realizatorów i znakomitych solistów. 

Ale i w tym cała trudność, skoro w pamięci publiczności Opery S ląskiej 
- i to kilku generacji - żyją nazwiska wielkich i największych śpiewaków polskich 
powojennej doby. Lecz w końcu po „Straszny dwór" należało sięgnąć i tak staje się 
gdy zb li ża się kolejna jubileuszowa okazja - zarazem zobowiązanie: 45. lecie Ope
ry S ląskiej. Decyzja nie była łatwa, jako że po śmierci Napoleona Siessa doszło do 
tak poważnych zmian w zespole, że można było mówić o rozpadzie zespołu so
listów. Krótka kadencja Jerzego Salwarowskiego przypadła także na czas poprze
dzający przełom ustrojowy, co oczywiście nie sprzyjało koncentracji artystycznej. 

Trafną decyzją okazało się powierzenie reżyserii i choreografii Henryko
wi Konwińskiemu oraz scenografii Janowi Bernasiowi, którzy znakomicie po
rozumieli s ię co do podstawowych zasad i koncepcji inscenizacji, wierni przede 
wszystkim naturze tego dzieta wyrastającego z tradycji staropolskich. Bo też 

„Straszny dwór" uchodzi za operę stanowiącą esencję „polskości''. I to podkre
śla li recenzenci, pisząc o Pastelowej, delikatnej scenografii, przywolujq.cej na myśl 
dzieła dawnych mistrzóiv. (Elżbieta Budzyńska „Słowo Powszechne") oraz zwra-
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Scena z aktu IV „ Strasznego dworu " w Operze Śląskiej . 
Realizacja z roku 1990. Na zdjęciu od lewej: TADEUSZ LEŚNICZAK - Zbigniew, 
MAREK ZIEMNIEWICZ - Miecznik, JANUSZ WENZ - Stefan . 

cając uwagę, że Henryk Konwiński i scenograf Jan Bernaś zaprezentowali spektakl 
urokliwy, sielski i bardzo polski, właśnie taki, jak „słychać" w muzyce tego utworu. 
(Marek B rzeźniak „Trybuna Robotn icza"). Scena po scenie zarysowana zosta ła 

z dba łością o każdy szczegó ł, konsekwentny i barwny a bez udziwn ień i ekspery
mentów. Atutem okazało s ię też przygotowan ie muzyczne pod batutą Tadeusza 
Serafina: W „Strasznym dworze" orkiestra brzmi tak, jak podczas najlepszych 
przedstawień Napoleona Siessa. Także i energia, którą zdoła ł wykrzesać dyrygent 
ze swoich artystów przypomina tamte przedstawienia (znów Marek B rzeźniak). 

W jubileuszowym spektaklu premierowym wystąpili : Andrzej Hiolski -
Miecznik, Barbara Balda - Hanna, Barbara Markiewicz - Jadwiga, Bogdan 
Paprocki - Stefan, Tadeusz Leśniczak - Zbigniew, Jolanta Dańczyk - Cześni

kowa, Franciszek Wołoch - Maciej, Andrzej Saciuk - Skołuba , Hubert Miśka 
- Damazy, Piotr Rachocki - Grześ, Teresa Dżudżelić - Marta, Teresa Mika 
- Stara Niewiasta. 

Wydarzeniem byt oczywiście udz ia ł w ty m przedstawieniu artystów z tą 

sce ną w przesz łośc i związanych , stanowiących legendę. Toteż Euforia sięgnęła 

szczytu, kiedy na scenie pojawił się Andrzej Hiolski. Nie obyło się bez bisu arii 
Miecznika w li akcie. W Ili - także i Andrzej Seciuk musiał powtórzyć słynną arię 

Skułoby („.) Nie dal się namówić do powtórnego odśpiewania Bogdan Paprocki, co 
publiczność przyjęła wprawdzie z wielkim żalem, ale obsypała artystę kwiatami, 
kiedy odśpiewa/ arię „Cisza dokoła': 

Ten spektakl w ówczesnej sytuacj i O pery S ląsk i ej mia ł także inne znacze
nie - zosta ł uznany jako świadectwo przezwyciężeni a regresu, Marek B rzeź niak 

nadał nawet swojej recenzj i tytu ł : „J uż po kryzys ie?" - wyjaśniając znak zapytania. 
Napisał: Nauczony bowiem wieloletnim doświadczeniem aż boję się zbyt głośno 
krzyczeć: ,Już po kryzysie': Wolę powiedzieć to cicho, równocześnie odpukując ... 

Okaza ło s i ę, że niepotrzebnie. Od tego „Strasznego dworu" doszło do od
rodzenia zespo łów i konsolidacj i artystycznej. Spektakl też zawsze mógł l i czyć na 
powodzenie i za inte resowa nie publi cznośc i przez ca łe 20 ł a t. W sumie zaprezen
towany zosta ł 194 razy. Zsumujmy jeszcze liczbę przedstaw ień tego a rcydz ieła 

Moniuszki od pie rwszej prem iery a okaże s i ę, że „Straszny dwór'; licząc od roku 
1947, doczeka ł s i ę 864 spektakli, które obej rza ło 540 tysięcy 649 widzów. 

A teraz - znów „Straszny dwór'; premierowy „Straszny dwór" w jubile
uszowych ramach - w 65. rocznicę narodzin Opery S ląsk i ej. 

ZE ZBIORÓW 
lnstytutt1 Teatralnego 

Na .okładce uwnęlrznej : ANDRZEJ HIOLSKI - naj§wielniejszy wykonawca 
partu Miecznika na polskich scenach. W Operze Ślą skiej obecny od premiery 

„Slrasznego dworu " w roku 19~6 . Tu w premierowym spektaklu na scenie 
bytomskiej w roku 1990. 



Andrzej Hiolski jako Miecznik 
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