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JOZEF KANSKI 

K. ULT TEATRU OPEROWEGO przeniknął do Polski 
. bardzo wcześnie, bo już w pierwszej połowie XVII 

wieku - za panowania króla WładysłaJwa IV, lecz 
od _tego czasu musiało upłynąć niemal półtora wieku, 
zamm r_ozpo?Zęły, ~ię pierwsze próby w pełni własnej, 
rodzimeJ tworczosci. I to jednak nie były jeszcze ope
ry. Y'1 _cał~~ znaczeniu tego słowa, lecz raczej wodewile; 
naJsw1etmeJ_szym bodaj przykładem tego gatunku na na
szym gruncie są „Krakowiacy i Górale" Bogusławskiego 
z muzyką Jana Stefaniego. 

W _pierwszej poł~wie XIX wieku wychodzi spod pió
ra _J?zefa Elsnera 1 Karola Kurpińskiego wiele oper o 
tresc1 osnutej na tle dziejów narodu polskiego, nie wy
trzymały o:ie jednak próby czasu. Takim dziełem opero
wym na wielką skalę stała się dopiero „Halka" Stanisła
wa Moniuszki, którego też słusznie nazywamy ojcem pol
skieJ narodowej opery. 

. O ile w późniejszych latach życie nie szczędziło Mo
niuszce. roz1.1cznych trosk o tyle wczesny okres jego ży
cia ułozył się 3ak najpomyśl 1iej. Dzieciństwo miał przy-
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słowiowo „sielskie-anielskie", spędzone w ojcowskim ma
jątku Ubiel na Litwie, gdzie pod kierunkiem matki u
czył się gry na fortepianie. Nie musiał też, jak tylu in
nych artystów, zw lczać poru rodziny, gdy zapragnął 
poświęcić się sztuce, zamiast projektmvanej pierwotnie 
karierze urzędniczej, a dobra jeszcze w tym czasie sy
tuacja materialna rodziców Stanisława pozwalała na stu
dia kompozytorskie w Berlinie pod kie. unkiem Karola 
Rungenhagena, dyrektora tamtejsze j „Singakademie". 

Pierwsze pieśni I oniuszki zyskały uznanie berlińskich 
recenzentów i zostały bez trudu wydane przez wielką 
firmę wydawniczą „Bote i Bock". Wreszcie mając lat 21 
poślubił Moniuszko ukochaną kobietę, a małżeństwo z 
Aleksandrą Mullerówną było w pełni szczęśliwe. 
Trudności zaczęły się dopiero potem. Stryjowie Mo

niuszki, jakkolwiek wszyscy zamoimi i bezdzietni, roz
porządzali swymi majątkami tak osobliwie, że jedyny re
prezentant ich rodu nic po nich nie otrzymał w spad
ku, nie licząc kilku kłopotliwych procesów. Założywszy 
własną rodzinę - musiał młody muzyk od razu jąć się 
pracy zarobkowej, przyjmując posadę organisty w wileń
skim kościele św . Jana. W miarę zaś powiększania się ro
dziny rosły także potrzeby i narastały kłopoty material
ne, które nie opuszczały już Moniuszki aż do śmierci i 
towarzyszyły mu nawet w czasie, gdy jako twórca 
„Halki" i „Strasznego dworu" zażywał powszechnej czci 
i szacunku na zaszczytnym stanowisku muzycznego dy
rektora Opery Warszawskiej. 

Wczesne sceniczne kompozycje Moniuszki, to przede 
wszystkim operetki: „Nocleg w Apeninach'', „Loteria", 
„Ideał", „Karmaniol" i „Nowy Don Kichot". Jednak te 
młodzieńcze próby scenicznej twórczości niewiele jesz
cze wyrastały ponad przeciętność i ówczesne obiegowe 
formuły muzycznego stylu. 

P IERWSZYM JEGO WIELKIM DZIEŁEM, a zarazem 
pierwszą polską operą narodową w całym znacze

niu tego słowa, stała się dQpiero „Halka", wystawiona po 
raz pierwszy w wersji dwuaktowej na estradzie koncer
towej w Wilnie dnia 1 stycznia 1848 roku ,a w równe 
dziesięć lat później - w dzisiejszej, czteroaktowej po
staci - na scenie Opery Warszawskiej. 

Ogromne znaczenie „Halki" opiera się nie tylko na 
jej wysokiej wartości muzycznej, przerastającej wszyst
ko, co do tej pory powstało w Polsce w dziedzinie twór
czości operowej, lecz także na jej głęboko realistycznej 
treści i wymowie społecznej. Libretto Włodzimierza Wol
skiego. poety o rewolucyjnych przekonaniach, tchnące 
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Dworek w Ubielu na Litwie. Tu 5 maja 1819 przy. 
szedł na świat Stanisław Moniuszko 

pra~d~ art.ystycznego wyrazu, odbijało jaskrawo od wię
kszo~c1 ckliwo-sentymentalnych, mało prawdopodobnych, 
a nieraz zupełnie pozbawionych sensu tekstów opero
wych .. Wprowadzenie na scenę chłopskiej pary jako bo
h~terow opery było na owe czasy krokiem śmiałym i 
niezwykłym: jedynie w Rosji, zaledwie na dziesięć lat 
pr~ed „Halką'', poważył się podobnie postąpić Micha! 
Glinka w „Iwanie Susaninie". Osnucie zaś akcji opery 
na tle poematu krzywdy chłopskiej, jakim jest libret
t? Wolskiego, wł~śnie w roku 1846, bezpośrednio po tra
gicznym załamaniu powstania w Galicji i na Podkarpa.
ciu, ~ied:y to masy chłopskie, zręcznie podburzone przez 
austriackie rządy, miast iść do walki przeciwko zabor
com, uderzyły na polską szlachtę organizującą powsta
nie, miało swoją specjalną wymowę. 

Pierwsze przedstawienie „Halki" stało sie od razu ol
brzymim jej triumfem, a z biegiem lat s~kcesy dzieła 
Moniuszki nieustannie rosły. Już w roku 1900 święciła 
„Halka" jubileusz 500. przedstawienia, a w czasie pier
wszej wojny światowej przypadło tysięczne. Wystawia,... 
no też „Halkę" w wielu miastach poza granicami Pol
ski, by wymienić tylko: Berlin, Moskwę, Budapeszt, Wie
deń, Nowy Jork i Mediolan. 

Entuzjastyczne przyjęcie, jakiego doznała „Halka" u 
warszawskiej publiczności, wynagrodziło kompozytorowi 
zapewne w znacznej mierze trudy i przykrości związa
ne z jej wystawieniem. Nic dziwnego - w owej epoce, 
w dobie zaborów i tępienia polskości, bardziej niż kie
dykolwiek potrzebna była sztuka prawdziwie narodowa, 
której „Halka" była wspaniałym przejawem. Z niewiele 
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mrneJszym powodzeniem spotkały się dalsze opery Mo
niuszki, jak „Flis", „Verbum nobile" i „Hrabina". Wresz
cie następne lata przynoszą dzieło będące chyba naj
wspanialszym wzlotem ·talentu Moniuszki - „Straszny 
dwór", który urzeka atmosferą polskości, logiką drama
turgiczną, pomysłowością harmoniczną i bogactwem me
lodyki. 

A UTOR „HALKI" I „STRASZNEGO DWORU" jest 
nie tylko twórcą polskiej narodowej opery, ale tak

że właściwym twórcą polskiej pieśni artystycznej. Jak
kolwiek bowiem naród polski odznaczał się zawsze wiel
kim umiłowaniem śpiewu i posiadał niezwykle bogatą 
ludową twórczość pieśniarską, to jednak polska pieśń ar
tystyczna w początkach XIX wieku właściwie nie istnia
ła. Nie ratowało sytuacji i 19 pieśni Chopina, stanowią
cych zresztą poniekąd marginesową pozycję w jego do
robku twórczym. Lukę tę wypełnił dopiero „Spiewnik 
domowy" Moniuszki, którego dwanaście zeszytów, obej
mujących przeszło dwieście pieśni, postawiło ich twórcę 
w rzędzie najznakomitszych europejskich kompozytorów
-pieśniarzy. 

Prawdą jest, że gdy Chopin wypowiadał się językiem 
wspólnym i zrozumiałym dla całego świata, to język mu
zyczny Moniuszki mieści się w granicach węższych, bar
dziej swojskich. 

Dlatego też jego na egzotycznym tle oparta opera 
„Paria", w której stworzenie włożył całą swą wiedzę i 
bardzo wiele zapału, zawiodła w dużej mierze oczeki
wania publiczności operowej, jak również samego kom
pozytora. Dziś również opera ta rzadko bywa wystawia
na, natomiast uwertura do niej grywana jako niezależ
ny utwór symfoniczny, zdobyła sobie szeroką publicz
ność. 

Wśród rozlicznych szczegółów dotyczących biografii 
Moniuszki jeden fakt zasługuje na szczególną uwagę: to, 
że całe swoje życie spędził właściwie w kraju - jeżeli 
nie liczyć niezbyt długo trwających młodzieńczych stu
diów 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 kul
tury muzycznej, niż działalność Chopina, mimo że potę
gą geniuszu artystycznego nie mógł się Moniuszko mie
rzyć z natchnionym twórcą Ballad i Polonezów. 

Sam Moniuszko pisał do jednego ze swych przyjaciół, 
omawiając jakąś recenzję prasową: „Ze ktoś jest tak głu-
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pi, by się mną po stracie Chopina mógł pocieszać, to 
doprawdy nie moja wina. Nigdy siebie nie stawiałem o
bok jakiegokolwiek, bądź uprawnionej znakomitości eu
ropejskiej, cóż dopiero mówić o Chopinie, dla którego 
uwielbienia nie mam granic!". 

W słowach tych ukazuje się cała natura Moniuszki, je
go niezwykła skromność, prostota i bezpośredniość oraz 
tak charakterystyczne nie docenianie własnego znacze
nia. Bowiem działający za granicą Chopin nie mógł wy
wrzeć zbyt silnego wpływu na krajowy r uch muzycz
ny. Genialna jego twórczość zaledwie sł bym odbijała 
się tu echem. Grywano niektóre z jego drobnych utwo
rów, jak Walce, Nokturny, czy Maz\l!._ki, natomiast po
tężne Ballady, Scherza i Sonaty długo czekały na szer
szą popularność, na przeszkodzie stały bowiem zarówno 
ogromne trudności wykonawcze, jak i - nieprzygoto
wanie odtwórców. Natomiast dzieła Moniuszki - proste. 
niewymyślne, wyraźnie obliczone na potrzeby ówczes
nych odbiorców, bardzo szybko docierały do najszer
szych waTstw społeczeństwa polskiego. 

Z AR ZUCANO WPRAWDZIE MONIUSZCE brak no
watorskich, odkryw.czych poczynań, mówiono o n im , 

że „chodzi utartymi ścieżkami". Lecz cóż miał czynie, 
skoro poziom muzyczny w Polsce pod zaborczymi rzą
dami był tak atastrofalnie niski w stosunku do innych 
krajów Europy, że nawet te jego stosunkowo bar "zo p:"o
ste pieśni okazywały się czasem zbyt trudne. Np. Józef 
Ignacy Kraszewski pisał, omawiając pieśń „Switezianka": 
„Mając wzgląd na przyszłą i pożądaną publiczność tych 
śpiewów prosimy pana Moniuszkę, aby się zn iżył do 
pojęć ogół i uczynił łatwym. Stopniowo będzie mógł, 
oswoiwszy swych czytelników, podnieść się do trudniej
szych kompozycji". 
Niezwykła skromność i niedocenianie własnego zna

czenia stanowiło, jak już powiedzieliśmy, jedną z istot
nych cech charakteru Moniuszki. Ale i następne pokole
nia nie potrafiły, bądź nie były w sta ie, zapewnić mu 
należytej pozycji w światowym „p"' nteoni twórców". 
Taka już jest snadź nasza polska „specyfika" ; nie ulega 
bowiem wątpliwości, iż gdyby twórcę t ej m i ry wydał 
któryś z s_ąsi dnich bodaj krajów, to od da na j uż 1ór
ca ów jako pieśniarz zajmowałby w europejskiej ultu
rze poczesne miejsce obok Schuber ta, Sch um anna czy 
Hugo Wolfa , zaś jego na jwybitni ·sze dzieł operowe 
znajdowałyby się w repertuarze czołowych t eatrów 
świat . 

JOZEF KANSKI 
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KU SERC POKRZEPIENIU 
(

'\ ZAS, GDY TRAGEDIA 
1 NARODOWEJ KLĘSKI 

osiągnęła wymiar osta
teczny. Nigdy wcześniej ani 
później marzenia o odzyska
niu własnego państwa nie 
wydawały się odleglejsze. 
Tym razem samo przetrwanie 
i ocalenie nrodu skazanego na 
powolne roztopienie w ob
cości wydawało się być prze
sądzone. Osiemdziesiąt lat mi
nęło od trzeciego rozbioru , 
niespełna wiek lecz co 
zryw narodowy. to głębsze 

wykrwawienie i upadek wia
ry. 

Po klęsce I ns urekcji Koś

ciuszkowskie j nadzieja na od
zyskanie niepo dległości mimo 
wszystko trwała , skoro trój
zaborczy akt likwidacji Pols
ki nastąpił w okresie odro
dzenia narodu i wielkich re
form podjętych przez nowe 
generacje. Po klęsce napoleoń
skiej Polacy zachowali jed
nak surogat własnego pań

stewka i pewien zakres po
szerzanych z czasem praw, w 
tym do posiadania wojska . 
Kapitulacja powstania listo
padowego choć wydawała sic 
przesądzać na długo nie-
obecność Polski na mapie 
Europy, lecz stanowiło one 
dowód militarnej i duchowej 
mocy narodu, który stworzy 
na emigracji „państwo du
cha", zaś kwestia polska sta-
nie się znów problemem 
wielkich stolic ówczesnego 

świata. Lecz teraz, gdy upływ 
krwi, rozmiary deportacji na 
Sybir i konfiskat majątków 

doprowadzą do szczytowego 
wyniszczenia sił i zasobó'-'I. 
narodu, pozostało już tylko 
modlić się o Mickiewiczowską 

„wojnę ludóv„" ', lecz czy w 
ogóle możliwą? 

Znakiem tego czasu stanie 
się na długo czerń narodowej 
żałoby jako zewnętrzny wy

raz manifestacji zbiorowych 
uczuć. Porażające poczuciP. 
klęski przerodzi się w pow
szechną bierność i przygnę

bienie. Zycie z dnia na dzień. 
z roku na rok bez wiary w 
odmian narodowego losu -
jednocześnie ucieczka w czas 
historyczny, w przeszłość , ja
ko świadectwo polskiego roz
darcia i psychicznego bezwła
du. A przecież ten czas wyd'ł 
znów w kulturze polskiej -
szczególnie w literaturze -
dzieła bezprzykładnej żarliwo

ści patriotycznej, świadczące 

o odzyskiwaniu mocy. 

Na t m tle prapremiera 
.,Strasznego dworu'", tóra 
miała miejsce w Warszawie 
28 września 1865 r oku . była 

wydarzeniem nie tylko natu
ry artystycznej , bo w jeszcze 
\\iększym stopniu zbioro
wym aktem \Vyzwole nia na
rodowych uczuć. Owacyjne 
przyjęcie nowego cizie ła prze
radzało się w patr io tyczną 

manifestację , co wi czór tak 
potężną, iż _ po trzecim s pek-
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taklu „Straszny dwór" został 

na wiele lat zawieszony przez 
carską cenzurę. Nie trzeba 
uzaśadniać co czuła ówczesna 
publiczność, gdy występujący 

w partii Miecznika, obdarzo
ny wielkiej mocy barytonem 
Adolf Kozieradzki śpiewał: 
Mieć w milości 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 husarkiej chwały, wy
nurzyła się z głębin warszaw
skiej sceny. Pisał Józef Si
korski, sprawozdawca „Gaze
ty Muzycznej i Teatralnej" 
po premierze: Najpierwsze 
wrażenie, jakiego doznaliśmy 
od razu bylo uczucie szcze
gólnego zadowolenia, jakiejś 

błogości; jakiejś wewnętrzne 

ciepło, jeśli wolno się tak wy
razić opanowało nas, gdyśmy 
słuchali tej muzyki tak swoj
skiej, tak naszej, że mimowo
lnie poczuwaliśmy się do 
pewnej solidarnoci z kompo
zytorem, który zdawało 

się - jakby nam, słuchaczom. 
wyjąl z piersi jakąś cząste

czkę duszy naszej, i tę ozdo
bił i upiększył, ułożył w cu
dną całość, i to wszystko nam 
do podziwu przedstawił. 

Ten spektakl za życia kom
pozytora już na warszawsk:4 
scenę nie wróci, choć doko
nane zostały pewne zmiany w 
tekście. „Straszny dwór" po
jawi się w czas jakiś już po 
nagłej sm1erci Moniuszki 
(atak serca nastąpił 4 czerw-
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ca 1872 roku na schodach 
domu, w którym mieszkał). 

Na miejsce spoczynku na Po
wązkach odprowadzi go stu
tysięczny tłum. Cała Warsz<:-
wa zdawała sobie sprawę 

kogo naród żegna w tym 
cichym, skromnym człowie

ku, który umierając zostaw:! 
liczną rodzinę bez żadnych 
frodków. Napisał Kleczyński 

w „Bluszczu": Pogrzeb Mo-
niuszki byl najwymowniej -
szym świadectwem, jaka 
śpójnia duchowa, mimo na
szej wiedzy nawet, lączyla 

nas wszystldch z nim. Poczu
l iśmy się nagle osieroceni. 

D NIEDAWNA SKŁON-
0 NI BYLIŚMY UW A

ŻAĆ, iż „Straszny 
dwór" został ukoi1czony „ku 
pokrzepieniu serc", już po 
klęsce powstania styczniowe
go, jako reakcja na pow
szechne załamanie i stan na-
rodowej żałoby. Niedawno 
ujawnione nowe materiały 

wprowadziły dość znacz!le ko -
rekty w dotychczasową chro
nologię faktów dotyczących 

powstania dzieła oraz okoli
czności, które poprzedziły pra
premierą (W. Rudzii1ski. 
,,Ruch Muzyczny" z 21 grud
nia 1986). I tak odnaleziona 
została przede wszystkim ko
pia partytury (oryginał spło-

nął) sporządzona przez Fran
ciszka Lehnhardta, potwier
dzona datą 9 stycznia 1863 r. 
z czego niezbicie wynika, i;; 

opera ta musiała zostać ukoń
czona w ostatnich miesiącach 
1862 roku. Także znany list 
Moniuszki do Edwarda Ilce
wicza, świetle nowych ba-

Scena z aktu Ili pierwszego wykonania „Straszne
go dworu" 

dań trzeba opatrzyć datą 27 
llstopada 1861 - nie za 1863 
roku jak sądzono dotąd (list 
ten zachowany w oryginale 
nie miał daty rocznej). A 
przec1ez Moniuszko dał w 
nim wyraz postawy artysty
cznej (analogicznej jak .:vlic
kiewicz w „Panu Tadeuszu"), 
skoro uznał, że nie pora sma
gać, lecz koić rany. Pisał 

więc: Ciągle zdrowie tylk·J 
::ieszy i praca, do której jako 
jedynej prawdziwej bieżących 

klęsk pocieszycielki, wróciłem 
z zapałem po długim wypo
czynku i wczoraj (jednym 
tchem od początku) trzy aktn 
„Strasznego dworu" ukończy .. 
lcm. Oczywiście, określenia 

„jednym tchem" nie należy 

rozumieć dosłownie, lecz jako 
świadectwo stanu eksplozji 
twórczej, towarzyszącej pow
staniu „Strasznego dworu" 
który miał stać się i dla pu
bliczności „bieżących klęsk 
pocieszycielką". 

Lata przed wybuchem po -
wstania pełne były udręk i 
zapowiadały z każdym ro
kiem zbliżającą się nie
uchronnie tragedię. Z jednej 
strony ma miejsce ożywieni~ 

narodowych nadziei, co w 
tym przypadku odbija chocia
żby atmosfera towarzysząca 

prapremierze „Hrabiny" 7 
lutego 1860 roku; można 

także mówić o pewnej libera
lizacji w polityce Moskwy 
wobec Polski. Jednocze§nie 
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JAN CHĘCIŃSKI - autor libretta 

każdy przejaw samodzielno~ci 

zniewolonego narodu jest dła
wiony a miarę goryczy dopeł
nia upokarzający zlot „trzech 
czarnych orłów" - spotkaniP 
w \Varszawie cara Aleksand
ra II, cesarza Francisza Józe
fa i regenta Prus - Wilhel
ma (w przyszłości cesarza 
niemieckiego). Na znak pro
testu przeciw tej demonstra
cji przemocy patrioci polscy 
wysmarowali w Teatrze Wiel
kim loże błotem i wypuścili 

baloniki z cuchnącym gazem, 
co spowodowało zamknięcie 

na pewien czas teatru. W 
listopadzie ma natomiast 
miejsce potężna manifestacja 
w rocznicę powstania (29. XI), 
i po raz pierwszy rozbrzmie
wa pieśń: Boże, coś Polskę". 

Rok następny przynosi ko-
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lejną prapremierę dzieła Mo
niuszki nasyconego polskością 

1 stycznia stolica oklasku
je „Verbum nobile" (Dawno 
na naszej scenie nic podobnie 
udatnego, jak ta opera, nfa 
widziano - objawia Sikorski 
w „Ruchu Muzycznym"). 
Znów nastrój patriotycznego 
uniesienia, lecz już 27 lu tego 
\Varszawa przeżywa kolejne 
dni żałoby po szarży Koza
ków na manifestację przed 
siedzibą namiestnika. Po
grzeb „pięciu poległych" (bie
rze w nim udział również 

Moniuszko) przeradza się w 
wielki protest mieszkai1ców 
przeciw Moskafom a następ
ne tygodnie przynoszą wzrost 
zapalnych napięć. Do tragedii 
dochodzi 8 kwietnia, gdy w 
kolejnej manifestacji na Pla-

STAN ISŁAW MONIUSZKO 
-- za pulpitem dyrygenckim Teatru Wielkiego w Warsrn •u ic 

cu Zamkowym pada ponad 
100 zabitych. Żałoba narodo
wa towarzyszy kolejnym po
grzebom ofiar (w jednym z 
nabożeństw Moniuszko uczes-

. tniczy jako dyrygent). Kolej
ne nawarstwienie napięć 

przynosi jes1en: pogrzeb ar
cybiskupa Antoniego Fijałko

wskiego, obwołanego przel 
społeczeństwo prymasem Pol· 
ski, przeradza się w kolej ną 

demonstrację. Toteż następne

go dnia - w przededniu ro
cznicy śmierci Tadeusza Koś
ciuszki (15 października) 

władze ogłaszają stan wojen
ny. W odczuciu społeczei1stwa 
napiE;cie osiągnęło sw6j 
szczyt i odtąd już nie opada. 
Kiedy więc z końcem roku 
następnego organizacja naro
dowa w Królestwie Polskim 

osiągnie 20 tysięcy członków, 

co doprowadzi (6. X. 1862) --z 
inicjatywy Aleksandra Wielo
polskiego) do ogłoszenia bran
ki do wojska, zbrojne pow
stanie jest już kw·estią dni. 
Ostatecznie wybucha w nocy 
z 14 na 15 stycznia. 

Pięć dni wcześniej rzetelny 
Franciszek Lehnhardt po 
sporządzeniu kopii partytury 
,,Strasznego dworu" opatrzył 

ją datą stdno1•: i ącą dowód. że 

nowe dzieło Moniu:zk i zostało 
ukończone. Istnieje także w 
tej sprawie pośrednia infor
macja pióra Sikorskiego, któ
ry w „Pamiętniku Muzycz
nym i Teatralnym" zamieścił 

wiadomość (18 czerwca 1862) 
o nowym dowodzie czynności 

pana Chęci fis kiego na polu li
teratury dramatycznej, a mia-
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nowicie o dramacie kilkua
ktowym pod tytulem „Strasz
ny dwór", do którego JUZ i 
pan Moniuszko muzykę napi
sal. Wiadomość ta nieco 
uprzedza fakt sfinalizowania 
pracy nad nową operą, choć 

potwierdza dalekie zaawanso
wanie. 

. Jedno jest niewątpliwe -
„Strasz:-iy dwór" powstawał 

w atmosferze narastającego 

protestu patriotycznego 
konsolidacji narodu w przede
dniu nowego zrywu zbrojne
go i kumuluje w sobie wszy
stkie idee i treści, którymi 
polskie społeczeństwo żyło: 

oczywiście w głębokim arty
st~·czn m prz tw rz niu po
przez przeniesienie wizji w 
czasy minione, trwające w 
zbiorowej legendzie. 

* * * 

J EST .JUZ WÓWCZAS 
MONIUSZKO twórcą 
„Halki", „Flisa", „Hra-

biny" i „Verbum nobile" 
autorem wielu pieśni pomie-
szczonych w „Spiewnikach 
domowych" ma zapewnione 
trwałe miejsce w polskiej 
kulturze, jako kompozytor 
narodowy, który przez wszy
stkie te lata trwa wewnątrz 

polskiego życia, uformowany 
przez jego dramaty, tęsknoty i 
tragedie, czujący jak nikt w 
muzyce to co jest polskością 

i o niej stanowi. Trafnie 
stwierdzi po jego śmierci Ma·· 
ria Kalergis, iż był geniuszem 
swojszczyzny dla Polski i Li
twy. Jeszcze bardziej obrazo
wo wyraził to już w 185a 
roku Franciszek Liszt, pisząc 

o muzyce Moniuszki, iż czuje 
się w niej modrzewiową ży-
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WIHLKI TEATR 
STRASZNY 

Afisz z pierwszej realizacji w 
Warszawie 

wicę ze staropolskiego dwo
ru a więc najbardziej 
rdzenną i wyraz1scie podjętą 

tradycję. 

Postępowe tradycje rodzin
ne uczyniły go rzecznikiem 
idei solidaryzmu narodowego. 
Był przy tym wyjątkowo czu
ły na staropolszczyznę, która 
ożywała za sprawą Juliana 
Ursyna Niemce\vicza („Spiewy 
historyczne"), Henryka Rze
wuskiego („Pamiętniki Sopli
cy"), książek Kaczkowskiego. 
Kraszewskiego, Pola i Syro
komli. Z upodobaniem zanu
rzał się w 4-tomowe „Stare 
gawędy i obrazy" . Władysła
wa Wóycickiego (dwa libretta 
- do „Halki" „Strasznego 

t~TRA~-ZJY D 'YO H, 
OPERA W 4'' AKTACH, 

I z hT„l:\\ 111•1n:11,z111· 1i1•; „ rn 11 J1 ; 1.11 ~ Il 11. 

I 

' 

Str.nisbwa Mcniu::zki. 

J a n a C h ~ci n ski cg o. 

X.tk L1• l : ,i-:i:LTll\ t.I: \ i \\" 111. l l· \ . 

lB 65. 

Karta tytułowa pierwszego wy
dania „Strasznego dworu" 

dworu" stamtąd wzięły tema
ty). Przede wszystkim zaczy
tany był w Mickiewiczu (ile:i: 
związków szczegółowych moi:
na znaleźć między „Panem 
Tadeuszem" a „Strasznym 
dworem"), który uczył go 
pojmowania służby narodo
wej w duchu romantyzmu i 
posłannictwa obywatelskiego 
sztuki. 
Pomysł libretta został za

czerpnięty przez samego Mo
niuszkę z Wóycickiego. Kom
pozytor zwrócił uwagę Chę

cińskiemu na „Gawędę dwo
rzan w baszcie nad broną" 

zatytułowaną właśnie „Strasz
ny dwór". Wątła intryga (w 
pierwowzorze literackim tylko 

jeden z braci podejmuje de
cyzję trwania w bezżennym 

stanie) pod piórem utalento
wanego Chęcińskiego rozrosła 

się i nabrzmiała nowymi zna
czeniami, zaś skromna opo
wiastka nabrała charakteru 
rycerskiego i poetyckiego, nie 
bez związków z romantycz . 
nym stylem. Już w numerze 
!! z 17 stycznia 1861 roku 
„Kurier Wileński" za warsza
wską „Gazetą Codzienną" po
dał, iż p, Moniuszko pisze no
wą czteroaktową operę. Tak 
więc już w tym czasie Chę
ciński przystąpił do pracy 
nad librettem (sukces .,Ver
bum nobile" zapowiadał no
w ud n uzi Io). L cz pruL 
nad tekstem będzie się prze
ciągała (jesienią 1861 kompo
zytor dopomina się o końc'l

we sceny z Paryża); ostatecz
nie poeta wypełni zobowiąza
nie w połowie stycznia 1862 
r., gdy są już gotowe trzy 
pierwsze akty. 

Rzecz „dzieje się w pierw
szej połowie XVIII wieku" i 
przenosi nas w wyidealizowa
ny czas Polski wielkiej, gdy 
dumny naród stawia ponad 
wszystko wierność, odwagę : 
sprawiedliwość, gotowy do 
ofiar gdy zajdzie potrzeba, 
jednak nade wszystko prze
kłada harmonię życia ro
dzinnego, w zgodzie z naturą, 
wzorami przeszłości i przesła
niami moralnymi praojców. 
Toteż wracający ze zwycięs

kiej wojny w obronie kraju 
bracia, Stefan i Zbigniew, 
pełni jeszcze rycerskiego ani
muszu, tym silniej przeżywa
ją spotkanie z domem rodzin-
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nym, w sielskim tercecie 7.e 
starym sługą Maciejem: 

Cichy domku modrzewiou.:y 
otoczony cieniem d·rzew, 
.'.crk cię tte::cić? brak 

wymowy. 
bije serce, plonie kre w.' 
Cichy domku wiekiem 

Z()ię t y , 

ot11lony w żywy plot, 

witaj wspomnie ń skarb i(;' 

śti.:ic ty. 
strzecho starych cnót. 
Niechże będzie pochwalony 
wieki wieków Chrystus 

Pan. 
co nas wiódl z odległej 

strony 
w praojcowskich progi 

ścian' 

„.W te progi i w te ściany, 
wyzłocone zbiorową tęsknotą 

za utraconą ojczyzną, wpro
wadzał Moniuszko rodaków w 

·dniach najgłębszej rozpaczy 
i zamroczenia zbiorową t rage
dią. I odtąd „Straszny dwór''. 
opera stanowiącą apoteozę 

Polski mężnej, wolnej i zaso
bnej, staropolskiego obyczaju 
i cnót narodowych, jako wi
zja ojczyzny idealnej, wzru
sza kolejne pokolenia szlachet
nym patosem, rzewnym liry

zmem a także przednim hu
morem, gdy raz po raz zmie
nia się nastrój przetykany 
bogactwem wątków, nastro
jów i wzruszeń. 

Panuje co do tego zgoda, 
że jest „Straszny dwór" naj
do skonalszym spośród scenicz
nych dzieł Moniuszki - ope
rą doskonałą i niepowtarzal
ną. Jest w tym dziele właści

wie wszystko. Jednoczy ono w. 
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sposób harmonijny cechy hi
storycznej opery wielkiej , -:> 

czym świadczy już sama 
czteroaktowa forma z prolo
giem, świadczą potężne. u· 
maszyste sceny zbiorowe (np 
finał w akcie II) oraz rozbu
dowane obrazy z udziałem 

baletu. Ale jest to jednoczeg
nie opera liryczna, z wielom :~ 

scenami kameralnymi nie
zwykłej subtelności i prze
pięknymi ariami, n a '-z,!1 „ 

arią Stefana, która znosi po
równania z najpiękniejszymi 

tenorowymi ariami włosk imi. 

„Straszny dwór" tak pod 
względem muzycznym (zna 
komitą konstrukcją scen ze
społowych, niewycze r pa11a in
wencja melodyczna, brawuro
we tańce, pyszna instrumen
tacja) jak i literackim (świet

nie zbudowana intryga, wyra
ziste postacie, logika kolej
nych scen) jest dziełem wy
jątkowej piękności. Wypada 
więc tylko powtórzyć ;·a 
Zdzisławem Jachimeckim, że 

libretto „Strasznego dwo
ru" porwało Moniuszkc; w 
najwyższe sfery natchnienia 
muzycznego. (.„) 

Czar tego arcydzieła ma 
nieprzem1JaJącą moc i trwa 
nieprzerwanie od pamiętnej 

prapremiery warszawskiej, 
gdy pod batutą samego Mo
•)iuszki podniosła sic; kurtyna 
w środku nocy narodowej ża

łoby. W blasku tego dzieła , 

jak przed rozpalonym komin
kień'l rodzinnego spotkania, 
trwa oczarowanie kolejnych 
pokoleń. 

TADEUSZ KIJONKA 

„Strasznego dworu" w Operze Sląskiej w 
inscenizacji z 1962 roku. W środku - po lewej: 
WIESŁAW OCHMAN - Stefan, po prawej: EUGE
NIUSZ KUSZYK - Zbigniew. Spektakl w tej reali
zacji osiągnął re!<ordowq liczbę 326 wykonań. 

BYTOMSKIE PREMIERY 

To oczywiście reguła artystyczna w każdym polskim tea
trze operowym, a nawet obowiązek - stała obec
ność dzieł Stanisława Moniuszki, który przy tym o 

względy polskiej publiczności dopominać się nie musi na 
jej zainteresowanie zawsze liczyć może. Pod jednym niewąt

pliwie warunkiem, że spełnione zostuną wysokie estetyczne ocze
kiwania i najbardziej polski spośród naszych kompozytorów na
rodowych zostanie zaprezentowany za każdym razem ze szcze 
gólną starannością. A niełatwo o zestrojenie wszystkich ele
mentów dzieła na odpowiednio wysokim poziomie. Wielkie tra
dycje wykonawcze oraz powszechna znajomość głównych dziel 
Moniuszki nakłaniają do porównań i to szczegółowych, tak w 
sferze realizacji, jak i odtwórstwa. Przecież - dla przykładu 
- „Straszny dwór" doczekał się na polskich scenach blisko 
50 premier o.raz łącznie niezliczone tysiące prze<lstawień. Kto 
tedy nie zna tej opery i czy jest ktoś, kto nie słyszał popiso
wych arii Hanny, Jadwigi, Miecznika, Skołuby i Zbigniewa, a 
już nade wszystko tej najwspanialszej spośród lirycznych arii 
tenorowych w całym repertuarze polskim - arii z kurantem? 
Niełatwo więc o zaskoczenie, za to wymagania są niezmien

rtie wysokie, utwierdzone wielością nagrań najpiękniejszych 
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Obsada „Strasznego diuoru" z 1946 roku. W tym 
składzie Opero śląska podbijcie Polskę no czele 
z Warszawą. 

polskich głosów. I trzeba w tym m1eJscu powiedzieć jedno -
mało która polska scena może równać się z bytomską, jeśli 

zestawić tradycje wykonawcze tej opery; wymieńmy chociaż

by czołowych wykonawców partii Stefana od pierwszej powo
jennej premiery: Lesław Finze, Franciszek Arno, Bogdan Pa
procki, Zbigniew Platt, Wiesław Ochman, Henryk Grychnik, 
Józef Hornik... Co nazwisko, to wybitne i kreacja n iezapom
niana, a już osiągnięcia Bogdana Paprockiego i Wiesława Och
mana wyznaczają s:oozy<towe, ·wciąż niedościgłe wymagania na 
polskich scenach. Podobnie rzecz ma się z inną sławną partią 

tenorową Moniuszki - Jontka i „Halki", gdzie również w każ

dej kolejnej premierze objawiał się' nowy wspaniały głos . 

Tradycje wykonawcze dzieł Moniuszki w Operze Sląskiej są 

nader bogate i trwałe. Na scenie bytomskiej zostały zreali
zowane wszystkie jego główne pozycje sceniczne: „Halka", „Strasz
ny dwór", „Hrabina", „Paria'„ „Verbum nobile", „Flis", balet „Na 
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Słowno „wielka piątko" Opery Sląskiej w „Strasz
nym dworze", podówczas bezkonkurencyjny kwintet 
na polskich scenach operowych. W premierze w 
1952 roku - od lewej: BOGDAN l"APROCKI -
Stefan, NATALIA STOKOWACKA - Hanna, AN
DRZEJ HIOLSKI - Miecznik, KRYSTYNA SZCZE
PAŃSKA - Jadwigo, ANTONI MAJAK - Zbigniew. 

'kwater unku", sceny z „Dziadów" - pt. „W.idma"; z tego „Hal
ka" doczekała się 6 premier i trwa w repertuarze nieprzerwanie 
od spektaklu inaugurującego działalność Opery Sląskiej, zaś 

„Straszny dwór" pojawia się na bytomskiej scenie po raz pią

ty. Dzieła te przewodzą również pod względem ilości spektakli 
i tak: „Halka" osiągnęła już ponad 850 wykonań, zaś „Strasz
ny dwór" (przez kilka ostatnich sezonów nieobecny w reper
tuarze) przekroczył 650 wykonań. Dopiero w dalszej kolejnoś

ci plasują się najpopularniejsze opery innych kompozytorów -
na czele z Verdim „(Traviata" i „Rigoletto"), Rossinim („Cyru
h k sewHski"), Puccinim („Cyganeria", „Tosca", „Madama But
terfly"), Bizetem („Carmen") i Gounodem („Faust"). 

Należy przy tym podkreślić , że „Halka", której premiera w 
dniu 14 czerwca 1945 inauguruje działalność Opery Sląskie j, 
jes-t pierwszą premierą operową na polskiej scenie po wojnie. 
Także „Straszny dwór'', wystawiony w Bytomiu w 1946 roku, 
był pierwszą realizacją tego dzieła w Polsce po roku 1945. I te 
fakty również określają zasługi śląskiej sceny operowej w for
mowaniu tradycji realizacyjnej i wykonawczej dwu koronnych 
dzieł operowych Stanisława Moniuszki. 
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p IERWSZY W POWOJ.ENNEJ POLSCE „Straszny dwór" 
(15. VI. 1946) został zrealizowany przez artystów o trwa
łym miejscu w dziejach polskiej opery, przy współudzia

le wspaniałych wykonawców. Spektakl ten doczekał się zresztą 

prezentacji na wielu polskich scenach, w tym stołecznej (Teatr 
Polski), podczas pamiętnych występów Opery Sląskiej w sier
pniu 1946 r. w Warszawie, gdzie zaprezentowała ona wówczas 
ponadto „Halkę", „Toscę" i „Madame Butterfly" (pozycje te 
przedstawiono tamtego lata również w Łodzi, gdzie spotkały 

się z podobnym, entuzjastycznym przyjęciem). 

Pierwszy powojenny „Straszny dwór" zrealizowali - Mie
czysław Mierzejewski (kierownictwo muzyczne), znakomity dy
rygent, który już przed wojną zdobył znaczącą pozycję w War
szawie, prowadząc koncerty symfoniczne i spektakle operowe. 
Reżyseria była dziełem Adama Dobosza, czołowego polskiego 
tenora lat międzywojennych i cenionego reżysera operowego w 
Teatrze Wielkim w Warszawie. Stylową scenografię opracował 

rzet'elny Eustachy Janicki, zaś choreografię Stanisław Misz
czyk, jeden z najwybitniejszych baletmistrzów w dziejach pol
skiego baletu. 

Obsada wyborna: Andrzej Hiolski - Miecznik, Barbara Sa
wicka - Jadwiga, Halina Otoczko - Hanna, Lesław Finze -
Stefan, Henryk Paciejcwski - Zbigniew, Romuald Cyganik -
Maciej, Franciszka Denis-Słoniewska - Cześnikowa, Adam Do
bosz - Damazy, Stefan Dobiasz - Skołuba, Włodzimierz Hiol
ski-Lwowicz - Grześ, Otylia Adamska-Pełka - Stara nie
w iasta. 

Recenzenci uznali zgodnie, że Opera śtąska podbiła Warsza
wę („Dziennik Zachodni"), zaś sukces zdobyty przez zespół skła

dający się w większości z młodych sił artystycznych ( ... ) pr;:;e
s:::edł ws:::etkie oczekiwania („Gazeta Ludowa"). Duże wrażenie 

zrobił Franciszek Arno. mający w sobie wiele pięknego me
talu ( ... ). W kilku momentach, gdy śpiewak puścił wodze swe
mu tenorowi poc;:;uliśmy, że poza narzuconymi mu pianami, sub
tc'nościami, kryje się tamowana sila dużej miary. Ten sam 
recenzent „Dziennika Ludowego" pisał o A. Doboszu, iz: w 
roU Darrwzego udowodnił, że ciągle trzeba go zaliczać do czo

·łowuch ~piewaków; o Franciszce Denis-Słoniewskiej, że poka
zała nam w ro1i Stryjenki piękny głos ... lecz analizując poszcze
gólne dokonanie, podobnie jak inni, uznał, że najlepszy z ca
ł ego zespolu byl niewąlptiwie A. Hiolski, młody śpiewak (25 
fo. t) o nie spotykanej w tym wieku kultu r ze muzycznej i scenicz
nej. Jego Mi ecznik byt najbardziej p1'zekonywajqcą postacią w 
ca lej operze. On też, obok dyr. Mierzejewskiego, przyczynił się 

w alnie do sukcesu „Strasznego dworu" ( ... ). Głównie dzięki Mie
rze jews kiemu „Straszny dwór" wypadł dużo l ep iej, niż w re
prezen tacyjnej Operze Poznańskiej. 
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Premiera „Strasznego dworu" w 1962. 
Ili. Od lewej: WIESŁAW OCHMAN 
EUGENIUSZ KUSZYK Zbigniew. 

SZESCIU LATACH „Straszny dwór" został przygo
towany w nowym kształcie. I tym razem przez rea
lizatorów zaliczanych do czołowych w polskiej ope

rze: pod kierownictwem muzycznym jakżeż doświadczonego i 
cenionego Jerzego Sillicha, organizatora orkiestry Opery Sląs

kiej, przed wojną przez wiele lat dyrygenta Opery Warszaw
skiej; przez reżysera tej miary, co otoczony barwną art'ystycz
ną legendą Bolesław Fotygo-Folański, cenionego iscenografa Ka
rola Gajewskiego oraz Tadeusza Burke, znakomitego tancerza i 
baletmistrza, przybyłego na Śląsk ze Lwowa. 

... A w obsadzie: Andrzej Hiolski - Miecznik, ·atalia Stoko
wacka. - Hanna, Krystyna Szczepańska - Jadwiga , Edward 
Kluczka ~ Damazy, Bogdan Paprocki - Stefan, An toni Ma-



Premiera „Strasznego dworu" w 1979. A'kt Ili. Od 
lewej: JÓZEF HOMIK - Stefan, LEONARD KATA
RZYŃSKI - Zbigniew, ANDRZEJ PIERNIK - Miecz. 
nik. 

jak - Zbigniew, Olga Didur - Cześnikowa, Czesław Kozak 
- Maciej, Stefan Dobiasz - Skołuba; Grześ - Ryszard Za
ba, Stara niewiasta - Tatiana Mazurkiewicz„. zapewne bez
konkurencyjna obsada w owym czasie w Polsce i jedna z naj
lepszych w dziejach tej opery na naszych scenach. 

Ten „Straszny dwór" od dnia premJery 18 stycznia 1952 r. 
grany był 152 razy, a przecież także wykonawcy w drugiej i trze
ciej obsadzie reprezentowali bardzo wysoki poziom, na czele 
z odtwórcą Stefana - Zbigniewem Plattem, obdarzonym nieprze
ciętnym głosem i debiutującym Stanisławem Weseckim (Zbig
niew), jakżeż utalentowanym basem, który nie wykorzystał nie-
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stety, danych mu przez naturę warunków: głos i muzykalność, 

dobre ucho, dobre wyczucie rytmu - wyraził się o nim z uzna
niem ten 1sam kry,tyk, Józef M. Michałowski, w „Dzienniku Za
chodnim". 

To pewne, że żadna polska opera nie dysponowała podówczas 
ta:kim Jmvirutatem solistów, co scena byfomska (Stokowac.ka, 
Szczepańska, Hiolski, Paprocki, Majak), można więc wierzyć dłu
goletniemu recenzentowi katowickiego dziennika, który uznał po
ziom spektaklu pod względem wokalnym i aktorskim za „koncer
towy". Zachwyty podzielała zresztą cała muzyczna Polska. I tak 
Maciej Zalewski, po występach gościnnych Opery Śląskiej w Ło
dzi - akcentując poważny sukces reżyserski Bolesława Fotygo
Folańskiego i kierownika muzycznego Jerzego Sillicha, szczególnie 
podkreślał poziom wykonawczy całego zespołu, w tym chóru: 
Przejmująco brzmią pianissi.ma chóru, bardzo starannie przygoto
wanego przez Zbigniewa Lipczyńskiego. Oczywiście najwięcej 

słów uznania zebrała bytomska „w ie l ka piątka" - a JUZ 

szczególnie wybito klasę Andrzeja Hiolskiego w partii Miecznik .. 1: 

Rola ta wydaje się jakby specjalnie stworzona dla tego artysty 
o imponującym glosie i wspanialej postawie. Także od tamtego 
czasu słynna aria Stefana w wykonaniu Bogdana Paprockiego 
weszła do koronnych osiągnięć polskiej wokalistyki. 

K OLEJNY „STRASZNY DWÓR", wystawiony w Operze Ślą
skiej po latach dziesięciu (premiera 24. XI. 1962 r.) osiągnął 
rekordową w dziejach polskich scen operowych liczbę spe

ktaJkli - 326 p!'zedstawień. Nowa realizacja, którą przygotowali: 
Józef Klimanek - kierownictwo muzyczne, Sławomir Zerdzicki 
- reżyseria (w oparciu o bytomski wzorzec zrealizuje to dzieło 
na kilku polskich scenach), Tadeusz Gryglewski - scenografia 
i Zbigniew Korycki - choreografia. 

Nowa inscenizacja wyróżniała się wiernością przesłaniu ideo
wemu Moniuszki, wybitnie polskim kolorytem, a przy tym bar
wnością, rozmachem, temperamentem i bogactwem nastrojów: 
Reżyseria, inscenizacja i scenografia w idealnej wprost symbio
zie rezygnują z tego wszystkiego, co gasi, oslabia, co przeszka

dza w sluchaniu pięknych melodii a przy tym nowe przedstawie
nie „Strasznego dworu" jest ostrą odprawą d!a teoretyków twier
dzących, iż artysta operowy aktorstwem glow11 sobie nie powi
nien zaprzątać - napisała recenzentka „Dziennika Zachodniego" 

W obsadzie - znów nowe nazwiska, które niebawem staną s!ę 
filarami bytomskiej sceny: ba, na afiszu premierowym widnieje, 
artysta, który wnet stanie się ozdobą wielkich scen operowych 
swiata. To przecież w tej premierze pełnią wspaniałego talentu, 
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rozwijanego z premiery na premierę, objawił się głos Wiesława 

Ochmana, który rozwijał się z błyskotliwością i żarem artystycme
go objawienia. 

W tym pamiętnym spekta,klu premierowym wystąpili: Czesław 

Kozak - Miecznik, Pola Bukictyńska - Hanna, Halina Korner 
- Jadwiga, Zofia Wojciechowska - Cześnikowa, Henryk Grych-· 
nik - Damazy, Wiesław Ochman - Stefan, Eugeniusz Kuszyk -
Zbigniew, Tadeusz świechowiez - Maciej, Jan Łukowski - Sko
łuba, Krystyna Szeja-Szostakowa - Marta, Ryszard Żaba 
Grześ, Tatiana Mazurkiewicz - Stara niewiasta. 

* 
K OLEJNA REALIZACJA „STRASZNEGO DWORU" spctkała 

się zarówno z uznaniem, jak i głosami kwestionującymi 

pewne rozwiązania, co dobitnie wyraża tytuł recenzji Jó
zefa Kańskiego w „Ruchu Muzycmym" „Eksperyment ze 
„Strasznym dworem" ... Zaskoczenie udzielało się większości re
cenzentów, skoro pewne propozycje zdecydowanie kontrastowały 

z dotychczasowymi wyobrażeniami o tym dziele Pisał .Józef 
Kański: Rozpoczyna się orkiestrowa „Intrada" pod batutą Napo
leona Siessa. Brzmi wyjątkowo pięknie, ujmując naturalnością 

tempa i „oddechu" poszczególnych fraz oraz wyrazistą ekspresją 

tematu zapowiadającego jakby z oddali wielką arię Stefana ( ... ) 

Ale oto kurtyna się podnosi - i nagle zamiast rycerstwa pancer
nych chorągwi Rzeczypospolitej, znajdujemy się w obozie pow
stańców 1863 roku (pierwsza scena prologu jest nawet ukształto
wana 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 zyskał nagle na dramatyi
mie i aktualnej wyrazistości, jakby realizatorzy przeczuli rozwój 
wypadków. Spektakl zrealizowany pod kierownictwem muzycz
nym Napoleona Siessa, w reżyserii Janusza Nyczaka, w kształcie 

plastycznym .zaprojektowanym przez Barbarę Ptak (ikost!umy) : 
Jerzego Kowarskiego (dekoracje) oraz w choreografii Henryka 
Konwińskiego stał się więc po dwóch latach spektaklem przy
stają.cym do atmosfery czasu „porażenia" - i był odtąd zgodny 
z klimatem Polski lat stanu wojennego. Doczekał się też wyso
kiej liczby 110 przedstawień - także dlatego, że wyrażał swój 
czas pozateatralny. 
Już w okresie premiery zgodna była ocena co do walorów mu

zycznego przygotowania. Jak obiecujący byl początek, tak i calo&ć 

opery pod batutą Napoleona Siessa wypadła doskonale, stwierdził 
Józef Kański , akcentując wysoki poziom wykonawczy, lecz szcze
gólną satysfakcję mógl sprawić słuchaczom śpiew utalentou;ane-
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go Józefa Hom'ika - w partii Stefana - napisał recenzent „Ru
chu Muzycznego", wymieniając wybijających się odtwórców kato
wickiego przedstawienia. 

W premier.ze wystqpili (Bytom 26. V. 1979 r.}: Jerzy Kubit -
Mieczni'k, Jadwiga Papiernik - Hanna, Eligia Kłosowska - Jad
wiga, Włodzimierz Wałcerz - Damazy, Henryk Grychnik - Ste
fan, Ryszard Wojtas~e\vski - Zbi~!1iew, Halina Korner, - Cześ 

nikowa, Stanisław Bursztyński - Maciej , Eugeniusz Kuszyk 
Skołuba, Wiesława Oramus - Marta, Władysław Woźniak 

Grześ i Teresa Dakszewicz -- Stara niewiasta. 

Ten spektakl zszedł ze sceny już przed kilku laty, gdy Napo
leon Siess uznał , że czas na nowy„Straszny dwór" bliższy trady
cyjnym ujęciom. Nagła, tragiczna śmierć długoletniego, zasłużone
go dyire~dora Opery Sląslciej, oddaliła jednak te artystyczne plany. 
Także i dlatego, że gruntownej zmianie uległ zespół i wcześniej 
nie było możliwe porwanie się na wprowadzenie 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 
Sląskiej - i to kilku generacji - żyją nazwiska wielkich i naj
większych śpiewaków polskich powojennej doby. Jak wypadnie 
kolejna 'konfrontacja - choć niewątpliwie . „ należy jednak mie
rzyć siły na zamiary! Lecz odpowiedzi na to pytanie nie można 
dać nigdy przed pierwszym podniesieniem kurtyny. 

T. K. 
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TR ESC 
LIBRETTA 

AKT I 
ODSŁONA 1 (prolog). Dwa j bracia, Stefan i Zbigniew, 
powracając do domu po zwycięskiej wyprawie wojen
nej, żegnają się ze swymi towarzyszami z pancernej cho
rągwi i składają „kawalerskie śluby" - postanawiają 
nie żenić się, aby w razie nowej potrzeby każdej chwi
li być w gotowości na wezwanie Ojczyzny. 

ODSŁONA 2. Młodzi powracają pod dach rodzinny, ra
dośnie witani przez domowników (tercet Cichy domkn 
modrzewiowy). Raz jeszcze wznawiają swe „kawalerskie 
śluby", lecz oto przybywa do nich stryjenka - Cześni
kowa, która zamyśla swatać ich z dwiema protegowany
mi przez siebie panienkami (arietta Z tej strony Powiśla). 
Usłyszawszy zaś, że młodzieńcy niebawem wybierają się 
w odwiedziny do starego przyjaciela ich rodzica, Miecz
nika z Kalinowa, niepokoi się nie na żarty. ·wszak Miecz
nik ma dwie piękne córki! Nuż się młodzi pokochają i 
z matrymonialnych projektów Cześnikowej nic nie wyj
dzie? Usiłuje więc odwieść ich od zamiaru podróży, mó
wiąc, iż dwór w Kalinowie jest przeklęty i kto tam je
dzie - zginąć może. Młodzi rycerze jednak ze śmiechem 
przyjmują jej słowa i ruszają w drogę. 

AKT II 
Sielską atmosferę starego szlacheckiego dworu w Kali
nowie maluje pełen wdzięku chór zebranych przy ko
minku dziewcząt (Spod igieł kwiaty rosną). Jest właśnie 
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wigilia Nowego Roku - najodpowiedniejsza pora do 
wróżb. Dziewczęta przygotowują niezbędne akcesoria, zaś 
jedna z córek Miecznika, Jadwiga, w pełnej liryzmu dum
ce (Biegnie słuchać w lasy, knieje) daje wyraz swym 
dziewczęcym marzeniom. Leje się wosk, zarysowują się 
kształty jakichś przyłbic i szyszaków, choć palestrant 
Damazy, sfrancuziały elegant ubiegający się o rękę jed
nej 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, kre
śli Miecznik idealny obraz Polaka, obywatela, rycerza i 
patrioty (aria polonez Kto z mych dziewek, 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 zabo
bonni - „istne dwie niewiasty". Lecz oto z gwarem i 
hałasem powraca z polowania myśliwska drużyna, któ
rej uczestnicy, a zwłaszcza stary klucznik Skołuba, spie
rają się zawzięcie o to, czyj celny strzał powalił potęż
nego odyńca. Okazuje się, że ugodzili go tak trafnie d_waj 
młodzi szlachcice, którzy jadąc bryką w stronę Kalino
wa, wpadli przypadkiem na teren polowania. To Stefan 
i Zbigniew; oni też po chwili, wraz z niedostępnym Ma
ciejem, zjawiają się we dworze Miecznika, serdecznie 
przezeń witani. Hanna i Jadwiga, usłyszawszy, co mówi 
o obu młodzieńcach Cześnikowa, postanawiają niewin
nie zadrwić z gości i nastraszyć ich nocą, udając duchy 
prababek. By ośmieszyć prawdopodobnych rywali, na 
podobny pomysł wpadł i Damazy; sekunduje mu Sko
łuba, któremu nie w smak poszło, iż młodzieńcy uprze
dzili go w strzale do dzika. 

--
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AKT III 
Gościom przygotowano nocleg w w1ezy zamka 
luba sugestywnie opisuje lękliwemu Maciejowi 
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mowite zjawiska, jakie się tu rzekomo nocą wyda 
(aria Ten zegar stary). Istotnie, wnet po wyjściu Sk 
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wiszące na ścianie portrety prababek Miecznika zaczy
nają się poruszać, za jednym bowiem ukryła się Hanna 
- za drugim Jadwiga. Paerażony Maciej zrywa się do 
ucieczki; Stefan i Zbigniew, którym przygotowano no
cleg w sąsiedniej komnacie, śmieją się z jego zabobon
nych obaw. W końcu Zbigniew zabiera Macieja do swe
go pokoju, a Stefan pozostaje w narożnej komnacie z 
zegarem i portretami. Słodkie marzenia opanowują je
go duszę i spędzają sen z powiek. Marzą mu się błękit
ne oczy Hanny, z kolei znów melodia starego kuranta, 
którego mechanizm uruchomi ukryty w zegarze Damazy. 
zwraca myśli Stefana ku nieżyjącym już ojcu i matce 
(aria Cisza dokoła). 

Pojawia się Zbigniew, którego też sen się nie ima, i 
on bowiem zdążył już zakochać się w Jadwidze. Darem
nie obaj bracia nawzajem przypominają sobie swoje 
„kawalerskie śluby", nie wiedząc, że przysłuchują się 
im skryte za obrazami obie panny (kwartet 
Ni boleści, ni rozkoszy). Po chwili jednak spostrzegają ja
kiś ruch za obrazami na galerii i na pół źli, na wpół 
rozbawieni wybiegają na poszukiwanie sprawców tych 
figlów, na straży zaś w komnacie zostawiają Macieja. 
Starowina zapada w drzemkę, a Damazy uznaje tę chwi
lę za najodpowiedniejszą, aby po cichu wymknąć się z 
zegara. Jednak Maciej budzi się i dzwoniąc wprawdzie 
zębami ze strachu, przyłapuje nocnego gościa. Stefan i 
Zbianiew powracają i przekonani, że Damazy chciał z 
nich zadrwić, żądają od niego satysfakcji. Aby oca~i~ 
swą skórę, Damazy odpowiada, że skorzystał z obecnosc1 
młodych rycerzy, aby zbadać prawdziwość legendy gło
szącej, że na kalinowskim dworze ciąży klątwa za po
pełnione w nim niegdyś haniebne czyny, czego jakoby 
dowodem ma być nazwa „straszny dwór". Wybieg Da
mazego udaje się podwójnie, gdyż Stefan i Zbigniew, 
usłyszawszy jego opowieść, nie tylko zapominają o uka
raniu go, ale postanawiają natychmiast opuścić dwór 
Miecznika. 

AKT IV 
Bracia oznajmiają o swym postanowieniu wyjazdu, nie 
chcąc jednak podać powodów tej nagłej decyzji. 
Zirytowany Miecznik zaczyna już podejrzewać ich o 
tchórzostwo, czym oburzony Maciej powtarza mu opo-
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wiadanie Damazego. Postanawia więc Miecznik sam opo
wiedzieć młodzieńcom prawdę o „strasznym dworze". 
Przeszkadza mu jednak nadjeżdżający z szumem i wrza
wą kulig, w którym też zn~jduj~ się przebra?y . D.ama
zy. Pytany surowo przez JVIleczmka, czemu osm1ehł SlG 

rzucić kalumnię na jego dom, wykręca się jak może, 
twierdząc, że kierowała nim miłość do jednej z cór_ek 
Miecznika - tu jednak groźna postawa Stefana i Zbig
niewa nie pozwalają mu wymienić imienia Hanny, ani 
Jadwigi. W końcu, ośmieszony, musi u~hodzić, .a Miecz
nik opowiada historię swojego pradziada, ktory miał 
dziewięć córek tak pięknych, że każdy zajeżdżający do 
Kalinowa młodzieniec z miejsca oświadczał się o rękę 
którejś z nich, a wówczas zazdrosne matki podras~a~ą
cych panien z sąsiednich majątków nazwały Kalmow 
„strasznym dworem". Teraz więc Stefan i Zbigniew prze
praszają Miecznika za swe podejrzenia i prosz~, aby 
chciał uznać ich za zięciów, a wzruszony M1eczmk bło
gosławi obie zakochane pary. 
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Cześnikowa - projekt kostiumu 

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne, Katowice, zam. 14!0/90 - 15000 W-3 
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PAŃSTWOWA OPERA ŚLĄSKA 

W BYTOMIU 

ODZNACZONA 
ORDEREM SZTANDARU PRACY I KLASY 

STANISŁAW MONIUSZKO 

STRASZNY 
, 

DWOR 
Opera w IV aktach 

libretto: JAN CHĘCIŃSKI 

kierownictwo muzyczne: TADEUSZ SERAFIN 

reżyseria i choreografia: HENRYK KONWIŃSKI 

scenografia: JAN BERNAS 

kierownictwo chóru: KRYSTYNA SWIDER 

asystent choreografa: JANINA PSIUK 

współpraca muzyczna: JERZY MATULA 

dyrygent-asystent : MAŁGORZATA SłNCZYCKA 

asystenci reżysera: ZENON KELLER, 
TADEUSZ SWIECHOWICZ, RYSZARD ŻABA 



MIECZNIK 

HANNA 
(córka miec::z.nika) 

JADWIGA 
\córka miec:z.nikaJ 

DAMAZY 
(palestrant) 

~Tl-:l"AN 

ZBIG !EW 
(brat Stefana) 

- Paweł KAJZDERSKI 
Jer:z.y MECHLIŃSKI 
Włodzimierz. SKALSKI 
Marek ZIEMNIEWICZ 

- Barbara BAŁDA 
Bożena GRUDZIN~KA-KUBIK 

Renata RENTOWSKA 

Agata KOBIERSKA 
abriela KLIMA 

Barbara MARKIEWICZ 

Hubert MISKA 
Piotr RACHOCKI 
Włod:z.imicr:z. WALCERZ 
Adam ŻAAK 

- Jan BALLARIN (go cinnieJ 
Józef KOLESIŃSKI 
Stanisław MEUS 

- Tadeusz LESNICZAK 
Aleksander TELIGA 
Ryszard WOJTASZEWSKI 

OBSAD:\ 

CZESNIKOW A -- Elżbieta BARTOSIK 
(stryjenka Stefana i Zbigniewa) Jolanta DANC2YK 

Barbara MARKIEWICZ 
Krystyna NEUMANN 

MACIEJ - Paweł KAJZDERSKI 
(stary sługa Stefana i Zbigniewa) Franciszek WOŁOCH 

SKOŁUBA - Bogdan KUROWSKI 
(klucznik Miecznika) Tadeusz SOBIERAŃSKI 

Aleksander TELIGA 

MARTA 
(klucz.nica Stefana i Zbigniewa) 

RZES 
(parobek) 

STARA NIEWIASTA 

Teresa DŻUDZELIC 
Barbara MARKIEWICZ 
Elwira MURLOWSKA 

- Hubert MISKA 
Krystian MOLL 
Piotr RACHOCKI 
Karol WIECZOREK 
Adam ZAAK 

- Elżbieta BARTOSIK 
Teresa DAKSZEWICZ 
Tere a MIKA 

W SPEKTAKLU JUBILEUSZOWYM - 16 c:c:erwca 1990: 

CU!:.nikowa - KRYSTYNA SZOSTEK-RADKOWA, Miecznik - ANDRZEJ HIOLSKI, (w ramach Jubileuszu 50-lecia pracy artystyczne j) 

Stefan - JÓZEF KOLESIŃSKI (prolog, akt I), BOGDAN P APROCKI - akty II i IV, Skołuba - ANDRZEJ SACIUK 

soliści baletu: Olga KOZIMALA, Sabina WOSZEK, Elżbieta ABSYL, Jadwiga BACIK, Kazimierz CIESLA, Grzegorz PAJDZIK 

CHÓR, BALET, ORKIESTRA OPERY SLĄSKIEJ 

przygotowanie muzyc:z.ne solistów: Małgorzata BINCZYCKA, Jacek CZEPULO)IIS, Ireneusz JAGŁA, 

Józef JAGŁA, Lucjan ŁUC, Teresa MARYNOWICZ, Jerzy MATULA, Zofia WINOGRADOWA 

inspicjenci: Mieczysław CZEPULONIS, Artur PACZYNA 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE: Mieczysław Łoziński , Natalia Chrzanowska, kierownicy pracowni krawieckiej damskiej - Inga Kądziela, 
krawieckiej męskiej Bronisław Gąsior, malarsko-modela torskiej - - Józef Szostak, stolarskiej - Robert Derwich, peru:{arskicj - Irena Różan
ka, szewskiej - Mieczysław Bliskowski, zdobniczej - Bożena Goj , ślusarskiej - Karol Szmic, r ekwizytorka - Bożena Rabczewska , z- a kie
rownika dis oświetlenia - Konrad Komosiński, brygadz.iści sceny Eugeniusz Chrzan owski. Zdzi sław Gorol. 



,--------------------~--~~----~·--------~, 

OPERY: 

BAL ETY: 

GEORGES BIZET 

PIOTR CZAJKOWSKI 

GAETANO DONIZETTI 

IMRE KALMAN 

PIETRO MASCAGNI 

- C ARMEN 

- EUGENIUSZ ONIEGI'.'I 

- NAPÓJ MIŁOSNY 

- KSIĘŻNICZKA 
CZARDASZA 

- R YCERSKOSC 
WIESNIACZA 

STANISŁAW MONIUSZKO - HALKA 

- STRASZNY DWÓR 

WOLFGANG A. MOZART - CZARODZIEJSKI FLET 

ROMAN PALESTEH 

G. B . PERGOLESI 
D. C!MAHOSA 

DOMINIQUE PHOBST 

GIACOMO PUCC!'.'>I 

ROMAN STATKOWSKI 

JOHAN STRAUSS 

GIUSEPPE VERDI 

ADOLPHE 

- REQUIEM 

- IL MAESTRO FINITO 

- MAKSYMILIAN KOLBE 

- TOSCA 

- CYGANERIA 
- MADAMA BUTTERFLY 
- GIAN:.II SCHICCHI 

- MARIA 

- BARON CYGANSKI 

- NABUCCO 
- TRAVIATA 
- RIGOLETTO 

C HARLES ADAM - GISELLE 

LEO DELIBES - COPPF.LlA 

PIOTR CZAJKOWSKI 
CESARE PUGNI - BARWY TANCA 
LUDWIG ALOIS MINKUS 

SERGIUSZ PROKOFIEW - ROPCIUSZEK 
- PIOTRUS 1 WILK 

NAJBLIŻSZA PREMIERA - pierwsza w sezo
nie 1990/1991 - opera GIUSEPPE VERDIEGO 

„ERNANI", oparta na głośnym dramacie 
VICTORA HUGO. 


