




W ostatnich dziesięcioleciach było kilka nowych 
pomysłów na inscenizacje Halki, ale żaden - za 
wyjątkiem Marii Fołtyn - nie pozostał na dłużej 
w pamięci. Ze Strasznym dworem jest jeszcze gorzej. 
Sprawę ratują inscenizacje Sławomira Żer
dzickiego, który począwszy od lat 60-tych 
najpierw w Bytomiu, a potem w Poznaniu, Łodzi. 
Bydgoszczy, Wroc
ławiu i Krakowie dał 
przedstawienie peł
ne wdzięku , odno
śników do polskiej 
tradycji w scenogra
fii. z sarmacką szla
chetczyzną i eleme
ntami epopei naro
dowej. W między
czasie i potem było 
kilka prób skrajnie 
innej interpretacji 
przesłania Moniu
szki. i Chęcińskiego. 
Ich autorów nie 
wymienię i nie za
waham się nazwać 
kom bi natorami. 
mimo, że wśród nich 
widnieją skądinąd poważne nazwiska. 

U progu kolejnego stulecia próbujemy ponownie 
zmierzyć się z tym arcypolskim dziełem. niewąt
pliwie najlepszą operą Moniuszki. utworem 

często porównywanym do Mickiewiczowskiego 
Pana Tadeusza. W Teatrze pod patronatem ojca 
polskiej opery narodowej ruewskazane są w przy
padku Scrasznego dworu jakiekolwiek insceniza
cyjne fanaberie . Postanowiliśmy z Emilem Weso
łowskim, że spektakl ma być nowoczesny w nar
racji, narodowy w swej atmosferze. stylowy. 

klarowny i pełen 
fredrowskiego 
humoru. Bagatela! 
Jak na początek dy
rekcji artystycznej 
Emila Wesołow
skiego w jego ro
dzinnym Poznaniu 
jest to zamierzenie 
tyle szlachetne, co 
karkołomne . Dla 
pilnowarua pryncy
piów konsultan
tem artystycznym 
zgodził się zostać 

sam Bogdan Papro
cki.Jeśli dodać do 
tego całe najmłod
sze pokolenie pol
skich śpiewaków 

debiutujące w opowieści o dworze w Kalinowie, 
należy oczekiwać dobrego rezultatu. 

~~~-~ 



Aktl 
Rzecz dzieje się w pierwszej połowie XVIII stulecia. 

W obozie. Dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, powracają 
do domu po zwycięskiej wyprawie wojennej. Żegnając się 
ze swoimi towarzyszami z pancernej chorągwi, składają 
„kawalerskie śluby" - postanawiają nie żenić się, aby 
w razie potrzeby być w gotowości na wezwanie ojczyzny. 

W wiosce Stefana i Zbigniewa. Młodzi powracają pod 
dach rodzinny radośnie witani przez domowników. Raz 
jeszcze wznawiają swe „kawalerskie śluby", lecz oto 
przybywa do nich stryienka - Cześnikowa, która zamyśla 
swatać ich z dwiema protegowanymi przez siebie 
panienkami. Dowiaduje się, że młodzi zamierzają właśnie 
odwiedzić Miecznika z Kalinowa, dawnego przyjaciela ich 
ojca. Cześnikowa jest przerażona - gdy Stefan i Zbigniew 
poznają piękne córki Miecznika, z Jej matrymonialnych 
planów prawdopodobnie nic nie wyjdzie. Usiłując odwieść 
rycerzy od zamiaru podróży, opowiada o klątwie ciążącej 
nad dworem w Kalinowie - kto tam pojedzie, zginąć 
może. Młodzi szlachcice ze śmiechem przyjmują ieJ słowa 
i ruszają w drogę. 

Akt U 
Wigilia Nowego Roku. Sielską atmosferę starego 

szlacheckiego dworu w Kalinowie maluje pełen wdzięku 
chór zebranych przy kominku dziewcząt. Jest właśnie 
ostatni dzień roku - najodpowiednieisza pora do wróżb. 
Dziewczęta przygotowują niezbędne akcesoria, zaś iedna 
z córek Miecznika, Jadwiga, w pełnej liryzmu dumce daje 
wyraz swym dziewczęcym marzeniom. Leje się wosk, 
zarysowują się kształty 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 jasno, jakich mężów pragnie dla swych córek 
- charakteryzując przyszłych z ięciów, kreśli idealny obraz 
Polaka-obywatela, rycerza i patrioty. Przybywa Cześnikowa, 
która ubiega przyjazd bratanków. W obawie, by w sercach 
dziewcząt zbyt rychło nie zbudziły się uczucia, oczernia 
ich, opisując jako trwożliwych i zabobonnych. Lecz oto 
z gwarem i hałasem powraca z polowania myśliwska 
drużyna, której uczestnicy, a zwłaszcza klucznik Skołuba 
i stary sługa Stefana i Zbigniewa - Maciej spierają się 
zawzięcie, czyj celny strzał powalił potężnego odyńca. 
Okazuje się, że tak trafnie dzika ugodził Maciej, który 
jadąc z kawalerami w stronę Kalinowa, dostał się 

przypadkiem na teren polowania. Po chwili wszyscy zjawiają 
się we dworze Miecznika, serdecznie przez niego witani . 
Hanna i Jadwiga, usłyszawszy co mówi o obu młodzieńcach 
Cześnikowa, postanawiają niewinnie zadrwić z gości 
i nastraszyć ich nocą, udając duchy prababek. By ośmieszyć 
prawdopodobnych rywali, na podobny pomysł wpadl 
i Damazy; sekunduje mu Skołuba, któremu nie w smak, 
iz Maciej uprzedził iego strzał do dzika. 

Akt III 
Gościom przygotowano nocleg w wieży zamkowej. 

Skołuba sugestywnie opisuje lękliwemu Maciejowi 
niesamowite zjawiska, jakie się tu rzekomo nocą wydarzają. 
Istotnie, wnet po wyjściu Skołuby wiszące na ścianie 
portrety prababek Miecznika zaczynają się poruszać .. 
Przerażony Maciej zrywa się do ucieczki; Stefan i Zbigniew, 
którym przygotowano nocleg w sąs iedniej komnacie, 
śmieją się z jego zabobonnych obaw. W końcu 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 melodia starego 
kuranta, którego mechanizm uruchomił ukryty w zegarze 
Damazy, zwraca myś l Stefana ku nieżyjącym już ojcu 
i matce. Pojawia się Zbigniew, którego też sen się nie ima, 
i on bowiem zdążył już zakochać się w Jadwidze. Daremnie 
obaj bracia nawzajem przypominają sobie swoje 
„kawalerskie śluby", nie wiedząc, że przysłuchują s ię 
im skryte za obrazami obie panny. Po chwili jednak 
spostrzegają jakiś ruch za obrazami na galerii i - na pół 
źli, na pół rozbawieni - wybiegają na poszukiwanie 
sprawców tych figlów, zaś na straży w komnacie zostawiają 
Macieja . Starowina zapada w drzemkę, a Damazy uznaje 
tę chwilę za najdogodniejszą, aby po cichu wymknąć się 
z zegara. Jednak Maciej budzi się i dzwoniąc wprawdzie 
zębami ze strachu, przyłapuje nocnego gościa . Stefan 
i Zbigniew powracają, i przekonani, że Damazy chciał 
z nich zadrwić, żądają od niego satysfakcji. Aby ocalić 
skórę, Damazy opowiada, że skorzystał z obecności 
młodych rycerzy, aby zbadać prawdziwość l'egendy 
głoszącej, iż na kalinowskim dworze ciąży klątwa za 
popełnione w nim niegdyś haniebne czyny, czego Jakoby 
dowodem ma być nazwa „Straszny dwór". Wybieg 
Damazego udaje się podwójnie, gdyż Stefan i Zbigniew, 
usłyszawszy jego opowieść, nie tylko zapominają o ukaraniu 
go, ale postanawiają natychmiast opuścić dwór Miecznika. 

Akt IV 

Bracia oznajmiają o swym postanowieniu wyiazdu, nie 
chcą jednak podać powodów tej nagłej decyzji. Zirytowany 
Miecznik zaczyna JUŻ podeirzewać ich o tchórzostwo, 
czym oburzony Maciej powtarza mu opowiadanie 
Damazego. Miecznik postanawia więc opowiedzieć 
młodzieńcom prawdę o „Strasznym dworze" . Przeszkadza 
mu nadieżdżaiący z szumem i wrzawą kulig, w którym 
też odnajduie się przebrany Damazy. Pytany przez 
Miecznika, czemu ośmielił się rzucić kalumnię na jego 
dom, wykręca się jak może, twierdząc, że kierowała nim 
miłość do jednej z córek Miecznika - tu jednak groźna 
postawa Stefana i Zbigniewa nie pozwala mu wymienić 
imienia Hanny ani Jadwigi. W końcu, ośmieszony, musi 
uchodzić, a Miecznik opowiada historię swojego pradziada. 
Miał on dziewięć córek, tak pięknych, że każdy zajeżdżający 
do Kalinowa młodzieniec z miejsca oświadczał się o rękę 
którejś z nich, a wówczas zazdrosne matki podrastaiących 
panien z sąsiednich majątków nazwały Ka linów „Strasznym 
dworem". Teraz więc Stefan i Zbigniew przepraszają 
Miecznika za swe podejrzenia i proszą, aby chciał uznać 
ich za zięciów. Wzruszony Miecznik błogosławi obie 
zakochane pary. 



Wiktor A. Bregy 

I „Straszny dwór" - niegdyś i dzisiaj 

Tragiczny, ponad stuletni okres utraty niepodległości 
państwa, zaowocował w sztuce polskiej twórczością 
niezwykłą - jakby na przekór ponurej rzeczywistości, zdawać 
by się mogło, iż zaistniała szczególna kondensacja uczucia 
i myśli. Kolejne pokolenia twórców 
rodziły się i dojrzewały w atmosferze 
narastania wewnętrznego oporu i walki 
politycznej . Powstawały dzieła o nie
wiarygodnej wręcz żarliwości patrio
tycznej, dzieła wspaniale nie tylko dzięki 
pięknu artystycznemu, ale porywające 
i głębokie poprzez wizjonerską analizę 
narodowego losu. 
Juliusz Gomulicki pisząc o młodości 
Cypriana Kamila Norwida zauważa 
znamienny fakt, iż w pewnym momen
cie obserwując współczesność, poeta 
zaczął postrzegać ją w dwóch jakby 
oddzielnych wymiarach: jedną - „kalen
darzową" - w której ludzie żyli z dnia 
na dzień, nie oglądając się do tylu, ani 
nie patrząc daleko przed siebie; i drugą 
- „obywatelską", w której żyło się 

niejako historycznie, z szeroko otwar
tymi oczami, pamiętając o dniu wczoraj
szym i pilnie przygotowując jutro, a na 
współczesność patrząc, jako na „silę, 

potrzebę i obowiązek razem" . Owo zmaganie się twórców 
z bolesną rzeczywistością trwające tak wiele lat, musiało 
doprowadzić do powstania zjawiska określanego przez 
niektórych jako „narodowy stygmat" kultury polskiej. Ludzie 
„z zewnątrz", jeśli nawet bardzo starali się zrozumieć ten 
szczególny stan duszy Polaków, nie potrafili nigdy odczuć 
go do końca natrafiając na nieprzekraczalne bariery 
emoCJonal·ne, niezrozumiałą dla siebie skalę wartości 
i kl1asyfikaqi czynów ludzkich wpisanych w dzieje narodu. 

Tu właśnie należy poszukiwać źródeł zarówno wielu 
wspaniałych, indywidualnych rysów polskiej kultury XIX 
stulecia, jak również niestety jej hermetyczności, bowiem 
wielu twórców traktowało swoją pracę przede wszystkim 

jako posłannictwo wobec narodu 
i patriotyczny obowiązek. Czysto 
estetyczne funkcje sztuki schodziły 
w tej sytuacj i na drugi plan stanowiąc 
niejednokrotnie swoistą osłonę, 
kamuflaż dla przemycanych treśc i 

patriotycznych. Jeszcze dzisiaj docie
kanie piękna czystej formy poetyckiej 
Dziadów, Kordiana czy Nie-Boskie; 
Komedii bez podkreślania pod 
tekstów patriotycznych zawartych 
w tych arcydziełach wydaje się 

zabiegiem dość dziwacznym i niezro
zumiałym, także społecznie niefun
kcjonalnym. Piękno artystyczne tych 
utworów stało się więc przede 
wszystkim najwspanialszym nośni
kiem dla najbardziej pożądanych 
treści, które tym silniej byty odbierane, 
im forma dzieła doskonalsza. 
Wytworzył się nawet specyficzny 
mechanizm percepCJi, warunkujący 
pełnię przeżycia artystycznego 

koniecznością odbioru pozaestetycznej zawartości dzieła. 
I to jest bez wątpienia główną przyczyną hermetyczności 
wielu arcydzieł polskiej literatury XIX stulecia, szczególnie 
poezji doby romantyzmu - dystans historyczny niczego tu 
nie uprościł. Musimy pogodzić się z faktem, że ten 
niesłychanie ważki nurt w dziejach kultury narodowej 
zawiera idiomy emoCJonalne, a także symbole postaw 
i zachowań indywidualnych i zbiorowych, nieprzetłuma
czalne na żaden inny język świata. 
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Twórczość muzyczna tamtych lat nie pozostawała w tyle Działał więc w kraju, ponieważ nie potrafił tworzyć 
za narodowym nurtem literatury i poezji, choć nie w oderwaniu od rzeczywistości, którą żył, i która pobudzała 
dorównywała jej siłą i rozmachem. Samotnie jaśniał geniusz jego wyobraźnię artystyczną. - „Jeśli kocham pracę, to ją 
Fryderyka Chopina działającego na emigracji, podobnie kocham Jako uczciwy środek przyczynku dla kraju .. . " -
Jak większości ówczesnej polskiej elity intelektualnej. To pisał Moniuszko w 1860 roku w liście do A. Walickiego, 
oddalenie pozwalało wprawdzie na wypowiedź swobodną a w kilka lat później dorzucił przy innej okazji znamienną 
i pełnym głosem, jednakże z biegiem lat zacierało myśl: „ ... ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich 
bezpośrednie kontakty z krajem, uniemożliwiało reakcję ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni 
na codzienne problemy ludowych i z nich mimo woli 
współrodaków. Środowi- przelewam natchnienie do 
ska intelektualne działające wszystkich swych dzieł". 

w kraju miały więc do speł- Bez wątpienia na taką wlaś-

nienia zadanie nie mniejsze, nie postawę kompozytora 
a bez porównania trudniej- wpłynęła nie tylko sytuacja 
sze . Mogły natomiast rea- polityczna kraju w jakiej 
gować na każdą zmianę przyszło mu działać, ale także 
nastroju społeczeństwa. jego określone cechy chara -
Muzyka - szczególnie w po- kterologiczne. Jak pisał Jan 
łączeniu z prostym i komu- Karłowicz w 1868 roku, 
nikatywnym tekstem poe- „Moniuszko należał do rzędu 
tyckim - okazała się w pew- cichych a skromnych twór-
nych sytuacjach środkiem ców. Milczał, ustępował 

działania niemal nie do zas- ludziom z drogi, chodził na 
tą pienia, potrafiła rozbu - Scena Lbiorowa ' 1 aktu. Straszny dwó r 1938 palcach, nie szukał poklasku, 

dzać wyjątkowo silne nastroje patriotyczne, bez konieczności brzydził się reklamą, siebie sądził surowo, ludzi pobłażliwie 
posługiwania się metaforycznymi niedomówieniami czy i przychylnie." Może właśnie dlatego brakowało mu trochę 
ukrytymi aluzjami . Odruchy niezadowolenia władzy impetu twórczego, rozmachu i ekspansywności - nazywanej 
kończące się nader często ingerencją cenzury świadczyły współcześnie silą przebicia - która z pewnością pozwoliłaby 
dobitnie o skuteczności tej z pozoru niewinnej broni . wyprowadzić muzykę Moniuszki na szersze forum; talentu 
Twórczość Stanisława Moniuszki była najlepszym wszak mu nie brakowało. Przyczyna nie mniej ważna -
przykładem takiego właśnie oddziaływania na najszersze owo całkowite niemal oddanie sit twórczych sprawie 
kręgi społeczeństwa. narodowej spowodowało, że sztuka Jego podzieliła los 
Sam Moniuszko pojmował swój związek z narodową wielkiej poezji polskiej XIX stulecia - stała się za mało 
sprawą w kategoriach bardziej emocjonalnych niż uniwersalna, zbyt hermetyczna, aby swobodnie przekroczyć 
intelektualnych, odczuwał go jako bezpośrednią potrzebę granice kraju. 
serca, potrzebę nieomal fizyczną. 



II 

Okoliczności powstania Strasznego dworu łączą się 

bezpośrednio z tragicznymi wydarzeniami politycznymi 
w Polsce, nie trudno więc określić narodową genezę utworu 
i jego szczególne znaczenie. Opera rodziła się długo. 
Moniuszko pracował nad nią z przerwami około czterech 
lat. Pierwsze wzmianki 
na temat libretta 
Jana Chęcińskiego 

odnajdujemy na ła

mach „Kuriera Wileń 

skiego" z 27 stycznia 
1861 roku . Wedle 
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co pozwoliło Moniuszce rozpocząć pracę nad muzyką 
zapewne jeszcze w czasie jego podróży do Paryża, 
a następnie kontynuować ją po powrocie do kraju w lutym 
1862 roku . 
Niestety sytuacja polityczna w Polsce zaczynała się gwał

townie kompliko 
wać. Z inicjatywy 
osławionego Ale
ksandra Wielopol
skiego, naczelnika 
rządu cywilnego, 
wład z e carskie 
ogłosiły 6 X 1 862 pierwotnych zamie

rzeń miała to być 

opera komiczna o wy
raźnie polskim chara 
kterze, a j ej pomysł 
fabularny zaczerpnięty 
został - podobnie jak 
w przypadku Halki 
- z tomiku Starych 
gawęd i obrazów Ka
zimierza Władysława 
Wójcickiego. W jednej 
z tych gawęd zatytu

Marian Woźmczko (Miecznik), .taro/ Urbanowicz (Skoluba). Radzislaw Pe rer (Damazy), 
Straszny dwór 1952. 

przym u sowy po
bór do wojska , 
a posunięcie to 
skierowane było 
bezpośrednio 

przeciwko polskiej 
opozycji. W rezul
tacie gorączkowe 
i z konieczności 
dosyć chaotyczne 
działania konspi
racyjnych ugru 

łowanej właśnie Straszny dwór, odnajdziemy z łatwością 
niektóre elementy akcji przyszłej opery, a także prototypy 
głównych postaci. Na tej kanwie Chęciński opracował 
całkowicie oryginalne libretto rozbudowując przede 
wszystkim ledwie zaznaczony u Wójcickiego wątek ślubów 
kawalerskich dwóch młodych rycerzy, czyniąc tym wyraźną 
aluzję do słynneJ komedii Aleksandra Fredry Śluby 
panieńskie; wymyś ' I ił także zabawną intrygę pa na 
Damazego, dwóch córek Miecznika i „tajemniczej" 
przeszłości dworu w Kalinowie. 
Libretto zostało ukończone na przełomie roku 186 11 /62, 

powań doprowadziły do przedwczesnego wybuchu 
powstania. W ogólnym zamęcie całkowitej dezorganizacji 
uległo także życie kulturalne. W Wilnie został aresztowany 
i skazany na śmierć serdeczny przyjaciel Stanisława 
Moniuszki, a jednocześnie aktywny działacz konspiracyjny 
- śpiewak Achilles Bonoldi, z rozkazu władz zamknięto 
także teatr operowy. W Warszawie środowiska artystyczne 
brały aktywny udział w manifestacjach politycznych 
narażając się tym samym na szykany i represje. Po 
ostatecznym rozgromieniu powstania zapanowała żałoba 
i przygnębienie. 

Moniuszko, jak wszyscy patrioci, przeżył bardzo boleśnie 
wydarzenia 1863 roku. Klęska wolnościowego zrywu 
odebrała mu chęć do pracy i siły twórcze - szczęśliwie na 
krótko . Już w liście pisanym 27 listopada tegoż roku do 
przyjaciela Edwarda llcewicza możemy przeczytać 
znamienne słowa: „ ... dziś wszystko jakoś idzie dziwnym 
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wartością Strasznego dworu, podobnie jak i Pana Tadeusza, 
jest nie fabuła, lecz poetyckie epizody malujące stary 
obyczaj, obrazy liryczne płynące z umiłowania polskości, 
słowem to wszystko, co jest jakby dodatkiem do fabuły, 
a stanowi główny środek oddziaływania". Pewne cechy 
wspólne opery Moniuszki i Pana Tadeusza są bezsporne, 

choć zarazem dostrzec porządkiem . Ciągle zdrowie 
tylko cieszy i praca, do której 
Jako jedynej prawdziwej 
bieżących klę s k pocieszy
cielki , wróciłem z zapałem 
po długim wypoczynku 
i wczoraj (jednym tchem od 
początku) trzy akta Strasz
nego dworu ukończyłem . " 

Tak więc Moniuszko powró
cił do pracy nad rozpoczę
tym dziełem w zupełnie 
odmiennej kondycji psy
chicznej niż wtedy gdy ją 
rozpoczyna! i w zmienio
nych realiach otaczaJących 
go rzeczywistości kraju. Bez 
wątpienia również pierwo
tne idee Strasznego dworu 

Ka rol Urbanowicz (Skoluba!. Józef Prząda (Damazy), Czeslaw Kozak (Maciej). 

można także podstawowe 
różnice dzielące te dzieła, 
a wynikające po części ze 
specyfiki reprezentowanych 
przez nie gatunków arty
stycznych, choć nie tylko. 
Obraz epoki wyłaniający się 
z kart Mickiewiczowskiego 
arcydzieła zdumiewa nas 
fotograficzną niemal pre
cyzją . Ale Straszny dwór 
Moniuszki to również obraz 
Polski - piękny i szlachetny, 
lecz jednocześnie trochę 
nierealny i nierzeczywisty, 
choć z pozoru tak realistycz
ny. To wyidealizowany 
wizerunek Polski szlachec-

ulec musiały pewnej modyfikacji . Komediowa intryga opery, 
owe śluby kawalerskie i wynikające z nich perypetie, 
śmieszne umizgi Damazego do Hanny i Jadwigi, Jego 
naiwny pomysł „wykurzenia" rywali z Kalinowa - wszystkie 
te skądinąd urocze akcesoria dramaturgiczne odeszły teraz 
zdecydowanie na drugi plan, aby pełnić Jedynie funkcję 
bardzo zręcznego i znakomicie pomyślanego szkieletu 
konstrukcyjnego. Libretto Chęcińskiego ma wszelako jeszcze 
drugą warstwę znaczeniową, o wiele głębszą i cenniejszą, 
którą muzyka Moniuszki wspiera nadzwyczaj udatnie. Jak 
słusznie podkreśla Witold Rudziński - „najistotniej1szą 

Straszny dwór 1946. 

kiej mający wywołać wzruszenie i dumę na myśl o niegdy
siejszej wspaniałej przeszłości narodu. Takie było bez 
wątpienia programowe założenie dzieła, które w konkretnej 
sytuacji wypełnić miało swoją patriotyczną misję. Opera 
została pomyślana tak, aby ukazywać najbardziej 
wartościowe i zakorzenione w dziejach narodu wzorce 
charakterów ludzkich, postawy i działania zgodne 
z podstawowym obowiązkiem wobec ojczyzny. 
Poszczególne cnoty obywatelskie - wierność, odwagę, 
sprawiedliwość, umiłowanie rodziny i przywiązanie do 

wiary. 



Podobnie jak za życia Moniuszki, również przez wiele 
następnych dziesięcioleci, doniosłość i sila patriotycznych 
walorów Strasznego dworu sprawdzała się nader skutecznie. 
Miniony czas dostarczał nam niestety wielu powodów, dla 
których bardzo chętnie odwoływaliśmy się do szlachetnego 
i optymistycznego wizerunku naszej ojczyzny zawartego 
w tym arcydziele. Trudno jednak nie zauważyć, że po raz 
pierwszy od czasów Moniuszki i Chęcińskiego rzeczywistość 
Polski tak dalece się odmieniła, iż sposób postrzegania 
najważniejszych walorów utworu mógłby zostać nieco 
zmodyfikowany. Możliwe jest - jak się zdaje - nieco inne 
rozłożenie pewnych akcentów, w nieco inny sposób 
manifestowanie arcypolskości tej opery. Pożądane jest 
baczniejsze zwrócenie uwagi na walory czysto artystyczne 
dzieła Moniuszki, właśnie na to wszystko, co sami twórcy 
odsuwali na dalszy plan z powodów wówczas całkowicie 
oczywistych. Straszny dwór Moniuszki, niezależnie bowiem 
od wszystkich narodowych konotacji, które tak głęboko 
tkwią w naszej świadomości, to po prostu znakomite 
dzieło, którego profesjonalne walory decydować powinny 
przede wszystkim o stałej obecności na polskich scenach 
operowych. Nikt chyba nie wątpi, że właśnie w tej 
partyturze, Moniuszko wzniósł się na szczyty swego talentu 
i mistrzowskich umiejętności. Straszny dwór powinien więc 
- może silniej niż było to dotychczas - funkcjonować 

w naszej świadomości, Jako najwybitniejsze dzieto polskiej 
sztuki operowej XIX stulecia. Właśnie tak rozłożone akcenty 
wydają, się istotne zważywszy na przyszłość, bowiem kolejne 
pokolenia odbiorców dzieła Moniuszki i Chęcińskiego, 
żyjący w całkowicie odmiennej rzeczywistości Polski i całego 
świata, w naturalny sposób oddalać się będą od tego 
wszystkiego, co stanowiło podstawowy imperatyw twórczy 
w XIX stuleciu. Obsesyjne odwoływanie się do tej przesz
łości, a zwłaszcza traktowanie tego utworu w sposób 
instrumentalny, jako pretekstu do prowadzenia wręcz 

publicystycznych dyskursów na temat skomplikowanych 
dziejów polskiego narodu wydaje się nieco ryzy~owny. 
Takie postępowanie zazwyczaj narusza, a niekiedy wręcz 
niszczy to, co jest mimo wszystko najcenniejsze w tym 
dziele - jego czysto artystyczną strukturę. 

Warto również przypomnieć, że od dawna czujemy także 
wielki niedosyt z powodu faktu, że Straszny dwór 
postrzegany w Polsce Jako niewątpliwe arcydzieło naszej 
kultury muzycznej, praktycznie nie zaistniał dotąd na 
międzynarodowej arenie w sposób na jab bezsprzecznie 
zasługuje. Niezbyt liczne niestety przykłady prezentacji 
dzieła poza granicami kraju, reakcje obcej publiczności 
i krytyki wskazują wyraźnie na znaczną hermetyczność jego 
warstwy znaczeniowej. Straszny dwór bywa doceniany, 
ale nigdy do końca zrozumiany. Nawet prosta z pozoru 
komediowa akcja libretta musi wydawać się niezbyt czytelna. 
Jak bowiem wytłumaczyć zagranicznemu widzowi choćby 
istotę konfliktu rozgrywającego się między Damazym 
i Miecznikiem bez znajomości specyfiki polskiej historii 
i obyczajowości? Spór o „obcy strój" postrzegany jest jako 
śmieszny, ale zupełnie nie istotny szczegół. Kawalerskie 
śluby Stefana i Zbigniewa pozbawione patriotycznego 
podtekstu również stają się dość naiwnym zabiegiem 
komediowym tym bardziej', że znajduje on proste i oczywiste 
rozwiązanie w finale opery, które nie trudno przewidzieć. 
Stoi więc przed nami trudne, ale bardzo ważne zadanie, 
które z biegiem czasu nabierać będzie zapewne coraz 
większego znaczenia. Polegać ono powinno na zachowaniu 
dbałości o czytelną równowagę między immanentnymi 
walorami artystycznymi dzieła, a tym wszystkim co może 
ponadto wyrażać. Problem ten dotyczy z pewnością nie 
tylko Strasznego dworu Moniuszki i Chęcińskiego, ale także 
wielu arcydzieł polskiej kultury XIX stulecia, które w bardziej 
wyrazisty sposób mogłyby stać się częścią kultury europejskiej 
- ale to już zupełnie inna sprawa. 

"-

Bogumiła Kaniewska 

Literackie duchy „Strasznego dworu" 

Duch hrabiego Aleksandra Fredry 
Historia, jaką opowiada Straszny dwór to żartobliwa miłosna To od tego autora zdaje się pożycza ć Chęciński zamysł 

intryga oparta na schemacie zabawnej1 „komedii omyłek", fabularnej intrygi. Bohaterki Ślubów panieńskich rezygnują 
po który sięgali tacy wielcy dramatopisarze jak Szekspir, z matrymonialnych planów pod wpływem modnych 
Molier czy Marivoux. A jednak władze carskie pozwoliły romansów, przedstawiających mężczyzn jako niecnych 
wystawić operę Stanisława Moniuszki zaledwie trzy razy. zdrajców. Stefan i Zygmunt ze Strasznego dworu mają 
Później spektakl zdjęto z afiszy. Co nie podobało się powody poważniejsze: chcą zachować wolność, by 
zaborcom w zabawnej opowiastce o dwóch młodzieńcacl\ w potrzebie móc służyć ojczyźnie. Tymczasem obie pary 
którzy złożyli kawalerskie śl uby i dwóch trafiają na godnych siebie przeciwników: 
pannach, które - po wielu perypetiach - dziewczęta na Gustawa, który sprytnym 
stały się przyczyną złamania owej solennej fortelem uświadamia pannom ich uczucia, 
obietnicy? młodzieńcy - na dwie hoże i obdarzone iście 
Nie będzie zapewne przesadą, jeśli powie- ułańską fantazją córki Miecznika: Hannę 
my, że carska cenzura przestraszyła się... i Jadwigę. W obu przypadkach finał będzie 
duchów. Jednak nie tych urojonych zamiesz- podobny ~ zwycięży prawdziwa miłość. Ale czy 
kujących stary zegar i portrety praprababek, tylko ona? Fredrowskie komedie wyrastają 
nawiedzających o północy gości zamkowej z tradycyjnego porząd~u: romans jest tu 
wieży, lecz prawdziwych, ukrytych w kali- niewiele wart, miłość powinna kończyć się 
nowskim dworze. Cóż to za straszliwe upio- ślubem, a uczucie młodych poprzedza zwyk-
ry? To duchy Niemcewicza, Mickiewicza, le misterny plan ich rodziców czy opieku-
Fredry. Cienie polskiej tradycji narodowej. nów. Rodzirn staje się w ten sposób ostoją 
Premiera Strasznego dworu od była się dawnych, przekazywanych z pokolenia na 
w roku 1865, w Warszawie przygnębionej pokolenie, wartości. Czy tworzą ją ludzie 
po klęsce powstania styczniowego. Moniu- Franciszek Arno Jako Stefan. Stra>lllydwor 7952 bez wadi Oczywiście, nie. li'redro pokpiwa 
szko wykazał się genialną intuiqą sięgając po libretto Jana sobie ze szlacheckich wad, z naiwności młodych i zacietrze-
Chęcińskiego - tekst zainspirowany pogodną, idylliczno- wienia starych, z pieniactwa Cześnika Raptusiewicza i skąp-
komediową tradycją polskiej literatury. Każdy widz, słysząc stwa Rejenta Milczka, z wyrozumiałości Radosta i gadulstwa 
kawalerskie śluby dwóch braci: Jowialskiego - ale śmiech komediopisarza Jest dobroduszny 

Nie ma niewiast w naszej chacie, 
Wiwat' semper wolny stan! 

rozpozna w nich lustrzane odbicie przyrzeczeń Anieli i Klary 
ze Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry: 

Przyrzekam na kobiety stafość niewzruszoną 
Nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną. 

W ten oto sposób wywołany został pierwszy duch. 

i pogodny. Cześnik w końcu pogodzi się z Rejentem, wycho
wanek Radosta wyjdzie na ludzi, pan Jowialski wypowie 
kilka ważnych prawd. Tylko ci, którzy sprzeniewierzają się 
dawnej tradycji, którzy zasl.ępują szlachecką cnotę nowo
modnymi pomysłami, zostaną wyszydzeni bez litości - jak 
pan Geldhab czy Podstolina. Taki sam schemat powtórzy 
się w Strasznym dworze, gdzie jedyną prawdziwą ofiarą 
kalinowskich „duchów" stanie się Damazy, wyznawca „cudzo
ziemszczyzny" i szczery wielbiciel ... posagu Miecznikówien. 



Świat komedii Fredry to świat dawnego szlacheckiego 
porządku i nawet jeśli na moment zatrzęsie się on 
w posadach - jak w Zemście - to tylko po to, by się tym 
piękniej odrodzić. Podobnie dzieje się w Strasznym dworze 
- cale zamieszanie służy temu, by podkreślić cnoty młodych 
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a Pan Tadeusz sł,ynnym wezwaniem „Kochajmy sięl". 
Słowa te odnosiły się nie tylko i nie przede wszystkim do 
losów dwojga (czy czworga) młodych. Odczytywano je 
jako wezwanie do zgody narodowej - takie znaczenie 
nadaje im także Andrzej Wajda w adaptacjach filmowych 

Zemsty i Pana Tadeusza. 
Komedie Aleksandra hrabiego 
Fredry nie były wyłącznie zabaw
nym i historyjkami o ludzkich 
słabostkach i miłosnych perypeti 
ach. Odwoływały się niezmiennie 
do zasobu polskich cnót, kształ 

towały wartości, tworzyty wreszcie 
pogodny, bajecznie kolorowy 
obraz narodowych tradyCJi. Pod 
maską Talii, muzy komedii, prze
mycał Fredro szlachecki, nieco 
zawadiacki, mit dzielnego Polaka, 
mit pełen nadziei i otuchy. Nic też 
dziwnego, że próbując rozproszyć 
mroki niedawnej klęski, Stanisław 
Moniuszko wzorował się właśnie 
na dziełach dramatycznych autora 
Ślubów panieńskich. 

i potwierdzić mądrość starszych. Oto historia 
„dla pokrzepienia serc" opowiedziana ... 
Libretto Strasznego dworu odwołuje się 
właśnie do owej „ krzepiącej" szlacheckiej 
tradycji, znaczonej w polskiej literaturze 
takimi nazwiskami jak Ignacy Krasicki, Jan 
Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz, Fredro, 
tej samej, którą - u schyłku XI X wieku -
rozsławi w swych powieściach historycz
nych Henryk Sienkiewicz . A przecież i on 
rozpocznie swą „Trylogię" od ostatniej woli 
imć Billewicza, który wnuczkę swą, Oleńkę, 

przeznaczył na małżonkę synowi swego 
przyjaciela. Andrzej Kmicic musi jednak na 
swą wybrankę zasłużyć. Jak? Wiernie służąc 
Ojczyźnie na wzór swych ojców i dziadów. 
Podobny motyw odnajdziemy w Nad Niem
nem Elizy Orzeszkowej', gdzie miłość dwojga 
głównych bohaterów: Justyny Korczyńskiej 
i Janka Bohatyrowicza na powrót łączy dwie 
rodziny, które przed l'aty - ramię w ramię Duch Juliana Ursyna 
- walczyły w powstaniu styczniowym . Wszyst- Karolina wolska Jako Jadwiga, Straszny dwór 191 9 Niemcewicza 
kie te utwory (a warto tu z pewnością przypomnieć także W tej polskiej atmosferze nieszczęsny Damazy, zapatrzony 
finał Pana Tadeusza) kończą się obrazami powszechnej we francuskie wzory, nie ma żadnych szans u Hanny 
zgody. i Jadwigi. Jego frak i peruka nie pokażą się nawet w miseczce 

Wiwat! wiwat pary dwie' wody, w której dziewczęta wróżyć będą swój przyszły los. 
Zly sam, kto im życzy źle' Bo oto wosk układa się w kształt przeznaczonego pannie 

zaśpiewa chór w ostatnich partiach Strasznego dworu. rycerza: 
Zemsta Fredry kończy się aforyzmem: Patrz, to szyszak, to przylbica, 

Tak jest - zgoda, Tylko piór nad nimi brak, 
A Bóg wtedy rękę poda; Tutaj tarcza, tu zbroicat 

Rywalizacja między modnym, eleganckim kawalerem 
zapatrzonym w obce wzory a szlachetnym młodzieńcem 
w kontuszu, to motyw często wykorzystywany w literaturze 
polskiego oświecenia. Stanowi on fabularną kanwę znanego 
utworu Juliana Ursyna Niemcewicza, Powrót posta. Niejaki 
pan Szarmancki, hulaka i brylujący w towarzystwie 
uwodziciel, próbuje zdobyć względy starościanki Teresy. 
Choć zauroczył jej rodziców, nie zdoła zbałamucić panny, 
wiernie zakochanej w Walerym, młodzieńcu poważnym 
i - co najważniejsze - od
danym ojczyź nie . Rozpo
znamy później ten sam 
schemat w Panu Tadeuszu 
i w Zemście - gdzie „cu 
dzoziemska zaraza" dosię
gnie JUŻ obie płci . Hrabia 
i Telimena, Papkin i Pod 
stolina tworzą galerię pos
taci, które stanowić mają 
oczywistą przestrogę. 

13 

- to czworo młodych, zakochanych w sobie ludzi . Portety 
Hanny, Jadwigi, Stefana i Zbigniewa to wizerunki bez 
skazy, przykłady do naśladowania młodzieńcy są wierni, 
szlachetni, rycerscy, panny - piękne, pełne wdzięku, 
rozsądku i odwagi, i - co najważniejsze - wszyscy czworo 
kochają ziemię ojczystą. 

Działa tu specyficznie przetworzona starożytna reguła 
głosząca, iż pięknu zawsze towarzyszy dobro - została 

poszerzona o miłość 
ojczystej tradycji. Tę 
prostą zasadę zakwe
stionują u progu XX 
wieku krytycy szla
checki ej tradycji 
Stefan Zeromski, Sta
n i sław Wyspiański 
i (później nieco) Wit
old Gombrowicz. Lata 
sześćdziesiąte XIX 
stulecia nie sprzyjały 
jednak takim prze 
wartościowaniom -
dlatego w operze 
Moniuszki pojawiają 
się bohaterowie stano
wią cy niewątpliwą 
ilustraCJę owej dawnej 
zasady. To dlatego 
Damazy, w modnym 

W jaki sposób oświeceni 
formułowal· i podobne 
przestrogi' „I śmiech nie
kiedy może być nauką" 
- powiadał biskup Krasicki. 
To przede wszystkim on 
wykorzystywa l w swoich 
tekstach potężną, wycho
wawczą moc śmi,echu. 
Dyskredytował - ośmie
szając. Podobnie dzieje się 

Franciszek Arno (Stefan). Bożena Brun-Barańska (Cześrnkowa), Edmund Kossowski (Zbigniew). fraczku i peruce mógł 

w Strasznym dworze, gdzie ostrze satyrycznego humoru 
dosięga tylko Damazego. Wszyscy pozostali, tchórzliwy 
Maciej czy nazbyt przedsiębiorcza pani Cześnikowa, 
otrzymają od autora humorystyczną dyspensę . Jedynym 
przegranym pozostanie Damazy, ale też jego zamiary od 
początku nie były czyste ... Są jednak w tej galerii postaci 
bohaterowie jednoznacznie pozytywni, osobowe wzorce 

Zygmunt Mariański(Maciej}, Straszny dwór 7952. być w domu Miecz-

nika tylko gościem . Nie mógł jednak być jego gospodarzem 
- w kalinowskim dworze niepodzielnie rządzi duch Adama 
Mickiewicza. Narodowy wieszcz, autor Pana Tadeusza, 
jest najważniejszym architektem polskiego domu . A w tym 
domu - Jak powiedziałby bohater Konrada Wallenroda -
szczęście Zjawia się tylko wtedy, gdy szczęśliwa i spokojna 
jest ojczyzna. 



Duch Adama Mickiewicza 
Pan Tadeusz rozpoczyna się od sceny powrotu młodego 
Soplicy do rodz·innego domu. Straszny dwór zaczyna się 
podobnie. Stefana i Zbigniewa służba wita chlebem i solą, 
zgodnie ze staropolskim obyczajem. Moniuszko i Mickiewicz 
postawili przed sobą podobne zadania: pragnęli ukazać 
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To do tej, czarnoleskiej tradycji, sięgnie Adam Mickiewicz, 
tworząc swoje Soplicowo, a w nim „dwór sz llacheckii 
z drzewa, lecz podmurowany", o pobielanych ścianach, 
„niewielki, lecz zewsząd chędogi" . Dwór, który w polskiej 
tradycji jest JUŻ nie tyle schronieniem wartości, co wartością 

samą w sobie. Oby
dwa domy: Stefana 
i Zygmunta oraz 
dwór Miecznika tak 
są właśnie trakto
wane. Kiedy bracia 
wracają z wojny, wi
tają się ze swoim 
domem jak z kimś 
bliskim: 

Cichy domku 
modrzewiowy, 
Otoczony cieniem 
drzew, 
Jak cię uczcić? brak 
wymowy, 
Bije serce, plonie 
krew! 

piękno polskiego oby
czaju . Adam Mickiewicz 
uczyni! to przy pomocy 
słowa, Stanisław Moniu
szko - muzyki. 

Schronieniem dla owego 
obyczaju jest ziemiański 
dworek. Skromny, drew
niany, urokliwie wkom
ponowany w rodzimy 
krajobraz, stanowiący 
centr um rodzinnego 
życia, ale i schronienie 
dla odwiecznych warto
ści, pojawia się w litera
turze polskiej już w XVI 
wieku. Bodaj pierwszym 
jego piewcą był Mikołaj 
Rej, kreślący idylliczny 
obraz szlacheckiej co

Barbara Kos:t rzewska (Hanna). Radzis/aw Peter (Damazy), Straszny dwór 1952. 

dzienności w Żywocie cz/owleka poczciwego i wychwalający 
urok „cieplej izby". Podobny ton odnaleźć można w poezji 
największego twórcy doby renesansu, Jana Kochanowskie
go, który swoje pragnienia wypowiada wprost we fraszce 
Na dom w Czarnolesie: 

Inszy niechaj paface marmurowe mają 
I szczerym zfotogfowem ściany Obijają, 
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, 
A ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym. 

Soplicowo Mickiewicza to kwintesencja polskości - teJ 
codziennej, powszedniej, składającej się na zwyczajne życie. 
Siła Pana Tadeusza tkwi przecież nie w tym, że opowiada 
o wydarzeniach historycznie ważkich, lecz w tym że rysuje 
wzruszający obraz polskiego domu, jego obyczajów 
codziennych i świątecznych . Znajdziemy tu zatem 
prawdziwy katalog litewskich potraw - ich smaki i zapachy, 
opisy wnętrz, naczyń, przedmiotów, strojów, dźwięków .. 

Życie Soplicowa toczy się od wieków w tym samym rytmie, 
a i:iajprostsze czynności przyjmują tu kształt rytuałów: 
parzenie kawy, zbieranie grzybów, posiłek. Dzięki temu 
każde zajęcie zdaje się nasycone głębokim, odwiecznym 
sensem. To cecha, która sprawia, że świat Pana Tadeusza 
jest tak atrakcyjny dla współczesnych czytelników 
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wierny tradycji szlachcic, przypomina swą godnością 
i autorytetem Sędziego. Tajemnicza atmosfera starego 
zamku przywodzi na myśl dawny zamek Horeszków. Spór 
na polowaniu także nawiązuje do jednego z wątków Pana 
Tadeusza. 

Tym jednak, co najmocniej łączy 
kalinowy dwór z Soplicowem, jest 
polski charakter obu domów. Opera 
Moniuszki wyraźnie nawiązuje do tej 
łączności z przeszłością, jaka cechowała 
atmosferę Soplicowa, do szlacheckiego 
mitu stworzonego przez Mickiewicza, 
dla którego Polska i rodzinny dom 
stanowiły nierozłączną całość. Zegar 
w Soplicowie wygrywał melodię 
Mazurka Dąbrowskiego. Stefan, słysząc 
kuranty „nawiedzonego" zega ra , 
wspomina: 
Boże mój! melodia ta, 
Jakież chwile przypomina I 
Niegdyś mój ojciec, w rodzinnym kole 
naszem 
Mnie lub Zbigniewa, starszego syna, 
Ucząc drewnianym wfadać pafaszem, 
Tak często nuci/ ten sarmacki śpiew! 

zmęczonych pospiesznym chaosem 
dzisiejszego świata . Wiek XIX poszukiwał 
jednak w poemacie narodowym innych 
zalet - ówcześni Polacy odnajdywali w sło
wach Mickiewicza właśnie ową domową 
atmosferę wyrastającą z odwiecznej, 
narodowej tradycji, emigranci przenosili 
się myślą utraconego kraju. Poecie udało 
się stworzyć w Panu Tadeusz.u narodowy 
mit - jego Soplicowo to zarazem rodowe 
gniazdo, dom rodzinny i ojczyzna. Bo oto 
okazuje się, że ojczyzna to nie tylko „wielki 
zbiorowy obowiązek" jak powiadał Norwid. 
Ojczyzna to także starannie uprawiany 
warzywny ogródek, codziennie karmiony 
drób, wonny myśliws ki bigos i sąsiedzkie 
swary przy stole . To rytualny obyczaj 
parzenia kawy i panieńskie wieczory przy 
wróżbach. Ojczyzna to przedmioty niosące 
ze sobą pamięć przeszłości, zegar z kuran
tem i portrety przodków na ścianach. To 
ludzie bliscy, sąsiedzi, ich wady i zalety. 
Znajomy widok za oknem i poczucie, że 
Jesteśmy u siebie. 

Jacek Soplica traci szansę na osobiste 

Liliana Zamorska }dko Hanna. Straszny dwór 19 19. SZ częś Cie, gdyż pad a n a n i eg O 
podejrzenie o zdradę. Stefan i Zbigniew 

Taką ojczyznę stworzył w Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz 
i po jej symbole s ięgnęli po trzydziestu latach twórcy 
Strasznego dworu. Odnajdujemy tu wyraźne nawiązania 
do poematu: podstarzała, ale wciąż atrakcyjna wdówka, 
pani Cześnikowa w roli swatki, która najchętniej sama 
wydałaby się za mąż, stanowi alter ego Podstoliny. Damazy 
- to wierny portret Hrabiego. MacieJ i Skołuba, para sług, 
przypominają Wojskiego i Gerwazego. Miecznik, sędziwy, 

rezygnują ze swoich uczuć. gdy pojawia się cień podejrzenia, 
co do patriotycznej przeszłości rodziny Miecznika. 

I właśnie tej wizji, tej zjawy przestraszyli się czujni carscy 
urzędnicy. Przestraszyli się słusznie - bo oto w roku 1865 
powstała jedna z polskich oper narodowych. Dzieło , które 
po dziś dzień jest symbolem ojczyzny: teJ najbliższej 
i najprawdziwszej - domowej, stanowiącej prywatną 
własność każdego z nas. 



Duchy przyszłości 
Polska literatura wielokrotnie będzie kwestionowata ów 
szlachecki mit, który pojawi! się - między innymi - w Stra
sznym dworze. Mylitby się Jednak 
ten, kto sądzitby, że idylliczna 
wizja narodowej przesztości 
utrwalona przez Mickiewicza, 
Fredrę, Moniuszkę, Sienkiewicza 
należy wytącznie do przesztości 
Obszarem, który dziś stanowi 
swoisty literacki „skarbiec" Jest 
tak zwana literatura „korzenna", 
proza matych Ojczyzn, przywo
tująca obrazy utraconej - realnie 
lub duchowo - kresowej Ojczy
zny. W Dolinie lssy Czesława 

Milosza, nad WileJką, gdzie roz
grywają się powieści Tadeusza 
Konwickiego, w Lidzie Aleksan
dra Jurewicza poszukujemy 
śladów prz esztości: dawnego 
obyczaju, kulturowych rytuatów, 
atmosfery ziemiańskiego dworku 
zamieszkiwanego przez wielo
pokoleniowe rodziny. Jak pisze 
Bolestaw Hadaczek: 
„W XX wieku pisarze podejmują 
temat Kresów, by odnaleźć wła
sne korzenie, zrozumieć polskość 
w idei Jagiellońskiej i zabezpie
czyć ważne fragmenty historii 
narodowej, nierzadko chytrze 
fatszowanej i spychanej w niepa
mięć. Z prob 'lematyką kresową 

wiążą się też egzystencjalne 
dylematy wspótczesnego humanizmu, trudne sensy takich 
pojęć Jak: tożsamość, pluralizm czy tolerancja Twórcy 

wywodzący się z Kresów nie mogą i nie chcą zapominać 
tamtego świata, jaki byt i jak się rozpada!. Ich utwory 

powstają często z bólu 
wykorzenienia i z „zaklę
cia" w prywatnej OJCZyżnie, 
do której każdy cztowiek 
ma niezbywalne prawo". 

Czas miniony, przeksztat
cony w artystycznej kreaqi, 
Jest nieustannie obecny 
w polskiej, zbiorowej i pry
watnej tożsamości. Tożsa
mość, tak zbiorowa, jak 
pojedyncza, podmiotowa, 
stanowi w znaczącym 

stopniu funkcję przeszto
ści. Co ciekawe: nie tylko 
tej doświa dczonej, ale 
także i tej, która dociera 
do nas poprzez narracje, 
świadectwa, obrazy. 
Uobecnia się ona także 
w Strasznym dworze Stani
sława Moniuszki. I choć 
nasz świat pob i,egt już 
gdzieś do przodu, choć 
dawna szlachecka tradyqa 
pozostaje JUŻ mitem, opo
w1eśc1ą, wspomn1en1em, 
warto się zatrzymać i za
nurzyć na moment w owej 

Józef Wolińsh 1ako Stefan. Straszny dwór 1938 minionej przestrzeni. Bo 
wraz z dżwiękami muzyki 

ptynie z nieJ otucha i nadzieja - jakże potrzebne nam na 
co dzień. 

Justyna Humięcka-Jakubowska 

Kilka refleksji o muzyce „Strasznego dworu" 

Refleksja wstępna 
Straszny dwór Stanistawa Moniuszki uznaje się za Jedno 
z najważniejszych dziel operowych w polskim repertuarze, 
a jego twórcę - za ojca opery narodowej. Na czym Jednak 
polega polskość tego dzieta i od czego uzależnione Jest 
jego zrozumienie, maJąc na uwadze uniwersalność języka 
muzycznego d1arakterystycznego dla kręgu europejskiego 
w XIX wieku? Warto tutaj podkreślić, że 
intensywność i róż n o rod n ość procesów 
poznawczych, wzbudzanych emoqi, nastro
JÓW i sentymentów może być wzmagana 
lub oslabiana przez środki wykraczające 
poza samą muzykę, która wraz z librettem 
nie zmienia się w p rzeciwieństwie do każdej 
nowej inscenizacji. 

Przestrzeganie konwencji przez kompozytora determinuje 
przewidywalność zdarzeń dźwiękowych, która stanowi 
podstawę porozumienia twórcy ze sluchaczami. Wlaśnie 
takie porozumienie wywiązuje się między Moniuszką a stu
chaczami Jego dziel. Warto tutaj przedstawić, do jakich 
schematów poznawczych odwotat się kompozytor 

w Strasznym dworze i co wywoluJe 
oczekiwanie przez stuchaczy okreś
lonego przebiegu muzycznego 
Każdy, kto zna konwencję dzieła 
operowego, oczekuje na początk!J 
spektaklu uwertury, która w konwen
cji dziewiętnastowiecznych oper była 
realizowana jako forma sonatowa. 
Jednakże Moniuszko umieści! na 
początku Strasznego dworu wstęp 
instrumentalny, który Jako Intrada 
wprowadza w ogólny klimat opery. 
W charakterystycznym motywie 
kwintetu smyczkowego można roz
poznać rytmikę opowiadania Miecz
nika z końcowego fragmentu opery 
(akt IV), kolejną wyróżniającą się z tła 
melodią Jest realizowany w pa ~tii 
skrzypiec tzw. temat Hanny, po któ

Refleksja o poznaniu muzyki 
Zrozumienie muzyki pozwala na wniknięcie 
w jej istotę, w wewnętrzny związek czegoś 
z czymś, co z kolei jest powodem odczuwa
nia satysfakcji, która ujawnia się w obcowa
niu z muzyką. Muzyka, któ rej słuchamy Jest 
elementem świata zewnętrznego, w którym 
się znajdujemy i jako taka nie Jest przez nas 
odwzorowywana, tylko konstruowana 
w myśli. Interpretujemy docierające do nas 
brzmienia, a taka interpretacja jest podatna 
na wpływ stanu naszego umystu. 
Posiadana wiedza o strukturze dzieta mu

lrena Wmiarska 1Jadw1ga). Krystyna Pakulska !Hanna), rym klarnety intonują temat Jadwigi. 
Straszny dwór 

7962
. W Intradzie można także rozpoznać 

zycznego, stylu, epoce czy kompozytorze, poglębiana 
zdobywanym doświadczeniem nabywanym w obrębie 
daneJ kultury wraz z każdym kolejnym „odstuchem" utworu 
pozwala wyróżnić stałe wzorce rytmiczne, które charakte
ryzują np. konkretne tańce. Charakterystyczne w słuchaniu 
muzyki tonalnej (a taką jest Straszny dwór) jest także to, 
że melod ię traktuje się analogicznie jak zdanie, czyli że 
określony dźwiękowy materiał podstawowy jest przecho
wywany w pamięci razem ze zbiorem zasad typowych dla 
organizacji tonalnej. W przypadku utworu wokalno-instru
mentalnego obecność tekstu stownego wspiera rozumienie 
materiatu muzycznego. 

schemat arii Stefana z aktu 11'1 („Widzę Jak matka ... "). 
Zgodnie z konwenqą dzieła operowego, po instrumental
nym wstępie powinien następować rozwój akcji ujęty w nu
mery, sceny i akty. Moniuszko byt wierny tej konwencji 
i zorganizowat przebieg muzyczny i dramaturgiczny 
Strasznego dworu w 4 akty. W obrębie każdego aktu 
kompozytor umieścił solowe i zespotowe partie wokalne, 
a zakończenie każdego aktu „zapowiadał" numerem 
finatowym z ensemblami i chórem (z wyjątkiem aktu 11 11, 
który kończy się kwartetem Stefana, Damazego, Macieja 
i Zbigniewa). 



Bardzo ważnym elementem poznania Strasznego dworu 
jest pełne zrozumienie libretta. Moniuszko świadomie 
unikał skomplikowanych środków technicznych (koloratur, 
bogatych melizmatów), by ni e zakłócały one warstwy 
słowną Jedyną „udekorowaną" w koloraturę arią jest 
początkowy numer w akcie IV, w którym - po recitativie 
- Hanna śpiewa 3-częściową arię typu da capo (,,Któraż 
to, która tej ziemi córa . . ") . Natomiast partie ensamblowe, 
któ re Mon iuszko wprowadził w finałach aktów, nie 
pomniejszają rozumienia opery, gdyż charakterystyczna 
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wiecznym, jak i dzisiejszym słuchaczom . Zamiast popisowych 
arii wykorzystał schemat pieśni z powtarzalnością prze
biegów dźwiękowych (np. złożenie ślubów przez Stefana 
i Zbigniewa w akcie I ze znanym „Dobrze, dobrze panie 
bracie„.") lub określony rodzaj pieśni (np. dumka Jadwigi 
w akcie U - „Biegnie słuchać w lasy„ ."). Dla lepszego 
zrozumienia muzyki Strasznego dworu Moniuszko wyko
rzystał przebiegi rytmiczne znanych w naszej kulturze 
tańców, takich jak polonez (aria Miecznika z aktu li - „Kto 
z mych dziewek serce której„." lub kurant w arii Stefana 

z aktu Ili - „Cisza dokoła, 
noc jasna„.") czy mazur 
(partia chóru z aktu IV 
- „Hej ! zagrajcie siarczy
ś cie ") 
Warstwa słowna dodat
kowo podkreślona została 
przez schematy muzycz
ne, zbudowane na sta 
łych barwach i organi·zac
jach cza sowych dźwię
ków. Charakterystyczny 
rytm kropkowany w kwin
tecie smyczkowym czy 
fanfarowe figury w instru
mentach dętych blasza
nych (scena pierwsza 
z aktu I) wywołują skoja

dla tego typu ustępów 
osłabiona „ czyte:I n ość" 
tekstu werbalnego jest 
rekompensowana zróżni
cowaniem partii poszcze
gólnych głosów, zgodnie 
z wcześniej przedstawioną 

słuchaczowi muzyczną 

charakterystyką postaci 
(np. w finałowym nume
rz e z aktu li łączą się: 

partie knujących intrygę 
Cześnikowej i Damazego 
z repetowanymi krótkimi 
dźwiękami wraz z kilku
dźwiękowymi motywami 
przerywanymi pauzami w 
partiach Macieja i Skołuby, 
którzy kłócą się o wynik 
polowania na dzika, przy 

lrena Winiarska (Jadwiga), Andrze1 Saciuk (Zbigniew), Krysryna Pakulska (Hanna), rz en ie rytm i ki marsza, 

wtórze lirycznych fraz Stefana .i Zbigniewa, którzy wzruszają 
się spotkaniem ze starym przyjacielem ojca - Miecznikiem 
oraz charakterystycznymi frazami z długimi dźwiękami 
w marzących na temat przyszłości wypowiedziach Hanny 
i Jadwigi). 
Dbałość o poprawne rozumienie treści „ukrytych" w samym 
przebiegu muzycznym Moniuszko osiągnął poprzez sięganie 
do schematów dobrze znanych zarówno dziewiętnasta-

Manim Kouba (Stefan), Straszny dwór 7962. motoryczne fig U ry w e 

wiolonczelach kojarzyć się mogą z pracą kołowrotka (chór 
z aktu li - „Z pod igiełek„."), a powtarzane równe czasowo 
dźwięki łączyć można z odm ierzan iem czasu. 
Wyżej przytoczone przykłady organizacji przebiegów 
muzycznych wpływają na rozumienie przekazu i pozwalają 
słuchaczom ukierunkować uwagę na istotne dramatur
gicznie elementy tekstu dźwiękowego . 

Refleksja o muzycznych emocjach, 
nastrojach i sentymentach 
Straszny dwór jest operą zaliczaną do typu semiseria, co 
wynika z faktu, że treść libretta wnosi zarówno elementy 
poważne (charakteryzujące operę typu seria), jak i elementy 
komiczne (charakteryzujące operę typu buffo). Nie dziwi 
więc fakt, że postaci i zdarzenia przedstawione w dziele 
Moniu szki dają możliwość wzbudzania różnorodnych 
emocj1i. Frazy czy dłuższe fragmenty dzieła naśladujące 
niewerbalne, mimiczne i pozapoznawcze aspekty uczuć 
prowadzą do uzewnętrznienia określonych emocji . Dozna
niom tym odpowiadają pewne własności muzyki, jak cres
cendo czy decrescendo, staccato czy legato , tempo i rytm, 
wznoszenie się i opadanie linii melodycznych, wreszcie 
charakterystyczne barwy i rejestry 
instrumentów. 

i strach, gdy i jego intryga się nie udaje, a na dodatek 
trzeba ponieść jej konsekwencje. Drugi akt Strasznego 
dworu dostarcza nam wielu informacji o tym indywiduum. 
Nieregularna rytmika fraz w partii wokalnej, powtarzalność 
fraz o zmiennym kierunku linii melodycznej, akompaniament 
z artykulacją staccato, powtarzanie dźwięków są najczę
stszymi środkami charakte ryzującymi Damazego, a gdy 
nasila się lęk i wstyd, wówczas częściej w akompaniamencie 
jest stosowana ciemna barwa instrumentów smyczkowych 
i tremola . 
Duma, szczęście i ulga towarzyszą w pierwszej scenie 
Stefanowi i Zbigniewowi . Wszak szczęśliwie wracają z wojny 

Wiele emocji ukazanych w Strasznym 
dworze jest emocjami jakby „przy
wiązanymi" do postaci, co wynika 
ze skłonności danej postaci do ich 
doświadczania . Emocje takie, w pew
nym stopniu, charakteryzują postać . 
Z pewnością komiczny rys nadają 
operze postaci Cześnikowej i Dama
zego. Ju ż pierwsze pojawienie się 
Cześnikowej (tercet w drugiej scenie 
z aktu I) sugeruje jej temperament 
i wywołuje u ś miech widza. Intryga 
ma doprowadzić do celu - bracia 
nie powinni spotkać Hanny i Jadwigi. 
Lęk i nadzieja to emocje, które towa

Ma rian Kouba (Stefan). Wladyslaw M alczewski (Mlf!cznik), 
Andrzej Saciuk (Zbigniew), Adolf ćw1eczkowskl (Grześ), Straszny dwó r 1962. 

i mogą snuć plany o najbliż
szej przyszłości. Tym emo
cjom towarzyszy nastrój 
podniecenia, al e barwiony 
dobrym humorem, przy
pływem en ergii i wiary 
w siebie. Tak ie emocje 
i nastroje Moniuszko ukazał 
poprzez s ilną dynamikę, 
żwawe tempo, akcentację 
i krótką motywikę . A że 
bracia odczuwają podobnie, 
to muzyczna charakterystyka 
tych postaci nie jest zróż
nicowana. Stefan i Zbigniew 
wprowadzają także inną 
paletę nastrojów (akt Ili), 

rzyszą Cześnikowej . W muzyce postaci tej towarzyszą różne 
środki, które rysują nastrój podniecenia i przypływu energii 
potrzebnej do realizacji intrygi, zdenerwowania i niezado
wolenia, gdy napotyka trudności. Są nimi : dominująca 
artykulacja staccato, ożywione tempo, krótkie motywy, 
liczne pauzy, drobne wartości rytmiczne, powtarzane 
dźwięki, a gdy lęk się wzmaga opadający kierunek linii 
melodycznej . Damazy także jest intrygantem, ale brak mu 
konsekwencji i odwagi, by stawić czoło rzeczywistości. 
Kieruje nim zazdrość, gniew, w końcu poirytowanie, wstyd 

gdy poddają się wzruszeniu i nostalgii, a także gdy konsta
tują, że zbliża się miłość. Wówczas ich partie stają się li
ryczne, są prowadzone kantylenowymi frazami z długimi 
dźwiękami podążającymi w górę, w wyciszonej dynamice, 
a w partii orkiestry częściej odzywają się liryczne frazy 
intonowane przez skrzypce, wiolonczele czy instrumenty 
dęte. Jednak rodzące się uczucie jest źródłem kombinacji 
podstawowych emocji, tu radość miesza się z podnieceniem 
i obawą. Wobec tego w muzyce częściej następują kontrasty 
tempa, dynamiki i rejestrów. 



Hanna i Jadwiga marzą o kawalerach i szczęśliwej przy
szłości. Rozbudzone nadzieje początkowo zastępuje ulga, 
bo pojawili się kawalerowie, lecz gdy poznają ich zamiary, 
zaczyna się pojawiać lęk i smutek. Nastroje podniecenia 
i dobrego humoru mieszaJą się ze zdenerwowaniem i po
irytowaniem. Pozytywne afekty wyrażane są wznoszącą 
linią melodyczną, jasną barwą, szeroko prowadzonymi 
frazami w średniej dynamice. Mieszanie radości z podnie
ceniem i obawą wprowadza krótsze frazy, powtarzalność 
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sceriom w akcie Ili. Negatywne nastroje są oddane w partii 
Skołuby i pogłębione w linii wokalnej Macieja. Niska ciemna 
barwa instrumentów, opadająca linia melodyczna, liczne 
tremola, jaskrawe pasaże instrumentów dętych drewnia
nych, repetowane figury w akompaniamencie, zrywane 
frazy w partii Macieja są muzycznym przekazem Jakby 
poczucia winy mieszanego ze strachem i smutkiem. 
W końcu emanacja dobrego humoru wręcz wybucha 
w finale z aktu IV, w którym emocje pozytywne takie, jak 

dźwięków, ożywione tempo, 
liczne crescenda i silniejsze 
kontrasty. Wśród licznych 
emocji i nastrojów najbardziej 
wyróżniają się te, które uja 
wniaJą się w finale aktu li 
i w akcie Ili. W finale aktu li 
nastrój zdenerwowania i nie
zadowolenia wynikający ze 
sporu myśliwych wywołuje 
gniew i zawiść, które wycisza 
nadzieja, że spór zostanie 
rozstrzygnięty. Szczęście, ulga 
i nadzieja są żywione przez 
Miecznika, który wita swoich 
bratanków. W tej scenie 
wzmaga się także podn,ie
cenie CześnikoweJ i Dama 
zego. Innego rodzaju lęk 

Marek Biema5zewskl (Stefan), Manan Kępczyń5k i (Zbigniew), Ewa Werka (Cześmkowa). 

szczęście, ulga i duma 
oddane są przez wyrazis1lą 
rytmikę mazura, tutti or
kiestrowe, żywe tempo 
i silną dynamikę. W tym 
kontekście sentymenty 
„narzucają się" same. 
Wzruszenie, nostalgia, 
duma, swoista sielskość, 
ogólny spokój i w konsek
wencji pogoda. 
Refleksja końcowa 
Należy zadać pytanie - czy 
płaszczyzna intelektualno
wyobrażeniowa i emoqo
nalno-estetyczna percepcji 
Strasznego dworu Jest 
uchwytna tylko dla polskie
go słuchacza/ Wiadomo, 

pojawia się u braci na widok Hanny i Jadwigi, które prze
pełnia miłość i nadzieja. Tak różnorodne postaci i zdarzenia 
wprowadzają całą gamę emocji i nastrojów, które kontra
stują ze sobą i mieszają się. Zróżnicowana jest więc muzyka 
tej sceny - liryczna, kantylenowa i energiczna, miejscami 
dramatyczna. Różnorodna dynamika, bogata rytmika ze
stawiająca krótkie dźwięki z długimi, motywy ze szerokimi 
frazami, legato miesza się ze staccato, a we wszystko zaan
gażowany jest cały aparat orkiestrowy. 
Pozorną ponurość dworu, owianego rzekomą złą opinią, 
wspaniale oddają nastroje towarzyszące początkowym 

Straszny dwór 1986. 

że schematy poznawcze są efektem wiedzy i doświadczenia 
zdobytego w określonym kręgu kulturowym. Również 
emocjonalne reakqe na muzykę i skojarzone z nimi wzorce 
oceny są wyuczane w obrębie poszczególnych kultur. 
Wobec tego słuchacze wywodzący się z kultury europejskiej 
powinni osiągnąć ten sam stopień rozumienia tej opery. 
Jeśli do tego dodać znaczenia zawarte w libretcie, które 
ułatwiają i pogłębiają percepcję na obydwu płaszczyznach, 
to nie powinno dziwić, że Straszny dwór jest w pełni zro
zumiały tylko dla Polaków, i że taką gamę emoqi, nastrojów 
i sentymentów wzbudza tylko w polskim słuchaczu. 
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AKTi 

Obóz towarzyszy pancernych, z lewej wejście 
do gospody stojącej w lasku, z prawej kilka 
namiotów. 

CENAI 
Przed gospodą przy stolach towarzysze 
kończą ucztę, luzacy usługują im nalewając 
w czary miód, który przynoszą z gospody. 
W głębi żołnierze, jedni w pancerzach, 
drudzy bez nich, grzeją się przy dużym ogniu 
nanieconym wśród drzew już w połowie 
opadłych z liścia. 
Z prawej stół, przy którym ucztuje gromadka 
żołnierzy, wśród nich Maciej trzyma pienvsze 
miejsce. 
Zbigniew i Stefan między kolegami przy 
stole z lewej strony. Wieczór. 

CHÓR 
Więc gdy się rozstaniem, 
Przed słońca świtaniem, 
Kto -żyw. ho brat, 
Bierz dłoń pełną czaszę! 

Strzem ienne rzecz godna 
Wychylić je do dna. 
Sto lat , sto lat, 
Niech trwa zdrowie nasze! 
trącają się puc harkami. 
Dokoła spokojnie 
Ni słychu o wojnie, 
Znać tak tę rzecz 
Prowadzi sam Bóg! 
Kto w ziemie bogaty. 
Niech wraca do chaty. 

Kto chce. niech miecz 
Przekuje na pług! 

ZB IG !EW 
Źle mówicie bracia miH, 
Chociaż pokój daje Bóg, 
W jakiejże to rycerz chwili 
Oręż swój przekuwa w pług? 
Wszak obydwóch ludziom trzeba. 
Plug z orężem. z bratem brat. 
Bez pierwszego nie ma eh] ba. 
Drugi broni pól i chat! 
Toż u ściany nasz j chatki 
Jak ważności świętej rzecz, 
Pod obrazem Bożej Matki, 
Zwiśnie pancerz. hełm i m iecz! 
I gdziekolwiek złe nadleci. 
Aby w piekło zm ienić raj. 
W dłoni tej nie pług zaświeci, 

Gdy powoła Bóg i kraj! 

MAC IEJ I CHÓR 
I gdziekolwiek złe nadleci. 
Aby w piekło zmienić raj. 
W dłoni tej/ich nic pług zaświeci, 
Gdy powoła Bóg i kraj! 

STEFA 
Zamiast bezczynnie służyć 
w żołnierce. 
Wracamy z bratem w domowy próg, 
Lecz zachowamy zbroję i serce. 
Jak dla ojczyzny wypada sług. 
Rdza ich nie ujmie pod panowanie, 
A chcąc rycerskie afekta kryć. 
Zostaniem oba w bezżennym stanic, 

By w każdej ch·wili swobodnym być! 
Toż kiedykolwiek burza nadleci, 
Czy to z odległych, czy z bliskich stron, 
Już nas nie wstrzyma kwilenie dzieci. 
Trwoga krewniaków ni lament żon 1 

M I J I CHÓR 
Już nas/ ich nie wstrzyma kwilenie 
dzieci. 
Trwoga krewniaków ni lament żon! 

ZBlGNJEW 
wesoło podając ręce Stefanowi 
Tęgoś wyrzekł panie bracie. 
To mi gło a! to m i plan! 
Nie ma niewiast w naszej chacie. 
Wiwat! semper wolny stan! 
By wasze pić zdrowie. 
Szczęśliwi mężowie, 

Hej. hej! daj nam 
Daj tu miodu dzban! 
Niech żyją poddani. 
Ja nie chcę mieć pani. 
Chcę zdrów żyć sam. 
Ja sługa. ja pan! 

CHÓR 
By wasze pić zdrowie. 
Szczęśliwi mężowie. 

Hej. hej! Daj nam 
Daj tu miodu dzban! 
Niech żyją poddani. 
Ja nie chcę mieć pani. 
Chcę zdrów ży sam. 
Ja sługa, ja pan! 
Służba podaje miód. 

ZBIGNIEW 
Aj! kiedy niewiasta, 
Po domu się szasta. 
Mnie w smak - jej źle, 
Ja tak - ona wspak. 
Bodaj to swoboda, 
Nikt żaru nie doda, 
Mam to - co chcę. 
Bom wolny, jak ptak! 

H R 
Aj! kiedy niewiasta, 
Po domu się szasta. 
Mnie w smak - jej źle, 
Ja tak - ona wspak. 
Bodaj to swoboda, 
Nikt żaru nie doda, 
Mam to - co chcę. 
Bom wolny. jak ptak! 
Podczas osracniej zwrotki jeden z luzaków, 
wyszedłszy z głębi, szepcze do ucha 
Maciejowi, który opuszcza lawę. 

MACIEJ 
zbliżając się do stołu z lewej 
Tandem panicze. czas wyruszyć 
w drogę, 

Wszystko gotowe, siadajmy na koń! 
patrząc w górę 
Wnet i zaświta, jak zmiarkować mogę ... 

ZBIGNIEW 
Tak! wkrótce słońce ukaże złotą skroń! 

STEFA. 
do towarzyszy 

Żegnajcież nam najmilsi towarzysze, 
Niech od was Bóg oddala złe. 
Gdy prqjdzie czas r.lllcić chaty zacisze. 
Gdzie wskaże los, znajdziemy się! 

WSZYSCY 
podając sobie ręce 
Gdzie wskaże los, znajdziemy się! 
I jak prędko złe nadleci. 
Aby w piekło zmienić raj. 
Oręż w dłoni tej zaświeci, 

Gdy powoła Bóg i kraj! 
Po ostatniej czarce, Zbigniew i Stefan raz 
jeszcze żegnają towarzyszy, którzy ich 
odprowadzają za scenę. Maciej także 
w gromadzie swoich, ściskając się z cym lub 
owym, wychodzi za paniczami. Po odejściu 
towarzyszy, luzacy i słudzy z gospody 
uprzątają stoły. 

Zmiana 
We dworku Zbigniewa i Stefana dost duża 
ale skromna komnata. W głębi wyjście na 
ganek, po lewej okno, przez które widat stół, 
krzesła, kantorek i inne sprzęty dawnego 
kształtu. 

SCENA 2 

Kilka dziewcząt i kilku chłopaczków 
wiejskich kończą sprzątanie. inni gromadzą 
się kolo Marry, która ka:':dy stołek ustawia 
według swojego gustu, poprawiając robotę 
dziewcząt. 

DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY 

przechodząc żywo 

Pani Marto. mówcie szczerze. 

Bo ciekawość i nas bierze, 
Boć i nam się wiedzieć godzi, 
Czy panicze nasi młodzi, 
Paniczowie owi mili, 
Co w pogrzebnym dniu rodzica, 
Jego domek opuścili, 
Dzisiaj pewno wrócą tu? 

MARTA 
Obietnica nie próżnica, 

Wierzcie. kiedy mówią starzy, 
Cala wioska o tern gwarzy. 
Że w dzisiejszym wrócą dniu' 

DZlEWCZĘT I CHŁOPCY 
jedni do drugich 
Obietnica nie próżnica, 
Wierzcie, kiedy mówią starzy, 
Cala wioska o tern gwarzy, 
Że w dzisiejszym wrócą dniu! 
Zwinęliśmy się z robotą, 
Domek czysty, gdyby złoto, 
Przystrojony i ogrzany, 
A wracajci eż młode pany, 
Do ojcowskiej swej siedziby, 
Jest tu ziarno z czarnej skiby, 
W stawie ryby, w lesie grzyby. 
I owoców pełen sad. 

MARTA 
Oj! powrócą nam panicze. 
Wrócą tu stolnikowicze, 
Z nimi uśmiech na oblicze, 
A do wioski dawny lad! 

3 



4 

CHÓR 
Oj! powrócą nam pan icze, 
Wrócą tu stolnikowicze. 
Z n imi uśmiech na obli ze. 
A do wioski dawny lad! 

SCE AJ 
Ci sami i Grze{ 

GRZEŚ 
W biega zadyszany. 
Od miasteczka widać tuman 
To panowie pewno jadą. 

Już tu spieszy pan Oku man 
I lud zbiera s ię gromadą. 

Przyszykujcie ch leb i sól' 
Marra wybiega do drugiej izb_v. 

W ZYS Y 
Od miasteczka widać tuman 
To panowie pewno jadą, 

Już tu spieszy pan O kuman 
I lud zbiera się gromadą. 

Witać panów naszych pól! 
Mana wchodzi z chlebem i solą. Dziewczęca 
i chłopcy wybiegają. W głębi, przez drzwi 
szeroko otwarte wid at Jak z obu stron 
ustawiają się rzędami. 

SCENA4 
Stefan, Zbigniew i za nimi Maciej ukazują 
się w głębi. Mana z jednej strony we drz wiach 
podaje im chleb i sól, które przyjąwszy oddają 
Maciejowi. Z drugiej strony srary ekonom 
oddaje im na tacy klucze, kc6rych nie biorą, 
witając przyjaźnie ekonoma i innych 

wieśniaków, po czym przestępują próg 
i z rozrzewnieniem wira;ą dom rodzinny. 
Maciej stawia tacę z chlebem i solą na stole 
w głębi. Kilku starych wieśniaków, Marra 
i ekonom wchodzą za nimi i zatrzymują się 
w głębi, inni stoją przed drzwiami. 

ST EFA . Z BI G l -W I MACIEJ 
Cichy domku modrzewiowy. 
Oto zony cieniem drzew, 
Jak cię ucz i ? brak wymowy. 
Bije serce. płonie krew! 
Cichy dworku wiekiem zgi ęty. 

Otulony w żywy plot, 
Witaj wspomnje ń skarbie święty! 
Witaj strzecho starych cnot! 
z ca /ym uczuciem 
Niechże będzie pochwalony, 
Wieki wiek w Chrystu Pan, 
Co nas wiódł z odległej strony. 
W praojcowskkh progi ścian! 

STEFA 
Tu nam zabłysło życia zaranie. 
Matka pacierza uczy ła nas. 
Stąd ją do nieba zabrałeś Panie, 
Jako anioła wolnego skaz! 

ZBIG !EW 
Stąd pod cienistej lipy konary, 
Biegli śmy słuchać o ziemi tej. 
Jak rozpowiadał nasz ojciec stary. 
O dawnych czasach, o chwale jej! 

MAC IEJ 
Tu gdy panicze biegli z kom naty 

Gdzie sian ożęci wabiła woń. 

Maci j ich uczy ł krzesać w pałcary. 

Do kara eli zaprawiać dłoń! 

STHA , Z Bl G !EW I M !EJ 
Wi taj domku modrzewiowy 
Otoczon •cieniem drzew, 
Jak cię uczcić? brak wymowy. 
Bije serce. płonie krew! 
Cich)' dworku wi kiem zgięty, 
Otulony w żywy płot, 
Witaj wspomnień skarbie śvvięty ! 

W itaj st rzecho star eh cnotl 
Niechże będzie pochwa.Jony. 
W ieki wieków Chrystus Pan, 
Co nas wiódł z odległej strony. 
W praoj owskich progi ścian! 
Marra, ekonom i inni ludzie rozchodzą się. 
Dwóch parobków i Grześ znoszą rzeczy do 
pobocznych izb. Maciej wydaje im rozkazy. 

STEFA 
w głębi do Zbigniewa 
I cóż powiadasz panie bracie, 
Dobrze nam będzie w praojcowskiej 
chacie. 
Uprawiać czarnej ziemi łan. 
Wzajem nie dzielić pracy trud. 
Miłować nasz wieśniaczy lud. 
O jego byt serdecznie dbać, 

W radości, w troskach udział brać. 

I niezależny zachować stan! 

Z BIG l EW 
Szaleni co ina zej czynią, 
Bo i czego. czegóż brak? 

Nic nam tu nie pójdz.ie wspak. 
Maciej będzi e gospodyru ą. 

Maciej będzie powiernikiem . 
Is fa rzem i klucznikiem. 
I piwnicznym i podczaszym ... 

STEF 
To, to, w to mu tylko graj! 
Słowem w cichym domku naszym. 
Bez kapryśnych rządu zmian. 
Dokumentny będzie raj. 
Wiwat niezależny stan! 

STEFA I Z BIG !EW 
Prze 'bomie panie bracie 
Wiwat. wiwat wolny stan! 

Z BIG N IEW 
Nie ma niewiast w naszej chacie! 

STEFA 
Ani jednej! 

Z BlG IEW 
Ani pół! 

MACIEJ 
idąc do okna 
Na gościńcu turkot koni. 
Czwórka w poręcz żwawo hasa. 
Jakaś pędzi tu kolasa! 

Z BIGNIEW 
patrząc na Macieja 
Czego żeś tak srodze zbladł? 

MAC IEJ 
Bo w kolasie białogłowa! 

TEFAN 
ze śmiechem idąc do okna 
Białogłowa! otóż macie! 

GRZEŚ 
wbiegając 

Z Paprzyc pani Cześnikowa! 

STEFA 
Co? stryjenka? 

Z BI NIEW 
w progu 
Jakbyś zgadł! 

MACIEJ 
odchodząc na lewo zasmucony 
Nie ma niewiast w naszej chacie! 

STEF IZBl N IEW 
Biegną naprzeciw Cześnikowej i witają ją 
z uczuciem. 
Tak! stryjenka! 

MACIEJ 
kiwając głową 

Będzie ład! 

Odchodzi. 

SCENA5 
Cześnikowa, Stefan, Zbigniew. 

Z EŚ KOWA 
przypatrując się młodym 
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Witam was. witam kochane dzieciska. 
Więc powracacie do cichego siedliska. 
Toż sąsiedzi w każdej dobie, 
Będą was wydzierać sobie. 
Będą radzi wam bez granic! 
Bo gdzie brak chłopców, 

A dziewczątek dość, 
Taki jak każdy z was, pożądany gość . 

STEFA 
Niestety' to się nie zda na n ic. 

ZBIG !EW 
Na nic, stryjeneczko, na nic! 

CZEŚ IJKOWA 
Na nic? jeśli już ich dusze 
Uroczyła piękna płeć, 

Dawne więzy stargam. skruszę 
I zastawię nową sieć. 

Z BIG !EW I STE A 1 

Na nic, na nic. nasze dusze 
Nie tak łatwo wpadną w sieć, 
Na miłosne serc katusze 
Nas nie skaże piękna płeć ! 

CZ E IK WA 
Tak, tak, to się nie zda na nic. 
Toteż co tchu przybyłam tu. 
Aby zwierzyć wam 
Jakie plany mam! 
Z tej strony Powiśla 
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Dziewczątek bez liku, 
A każda przemyśla 
O ładnym chłopczyku. 
Lecz z tajnej przyczyny. 
O chłopców nie snadnie, 
Zaledwie jedyny. 
Na siedem przypadnie! 
Stąd smucą się matki 
Z daremną nadzieją. 
Bo lube ich kwiatki 
Samotnie starzeją. 
Stąd gdy się tu zjawi 
Czy młody. czy stary. 
Sąsiedzi łaskawi 

O niego we swary. 
Matunie . cioteczki. 
Stryjowie, ojcowie. 
Prowadzą ploteczki. 
Aż miesza się w głowie. 

Nim pannie tu który 
Wyjawi zapały, 
Nim skończy konkury, 
Rozszarpią w kawały. 
Aż biedny chłopak, 
Znudziwszy się. 
Chęciom na opak. 
Wybiera źle! 
Ale o was próżna tr.voga, 
Was ominie kolej ta, 
Bo stryjenka z łaski Boga, 
O bratanków szczerze dba1 

STEFAN I Z BIG fEW 
razem 
Ale o nas próżna trwoga, 
Nas ominie kolej ta. 

Bo stryjenka z łaski Boga. 
O bratanków szczerze dba! 

CZEŚNIKOWA 
Ale o was próżna trwoga, 
Was ominie kolej ta, 
Bo stryjenka z łaski Boga. 
O bratanków szczerze dba! 
Ze Skier Skarbnikowa 
Córeczki dwie chowa, 
I dla nich jedynie 
Talarów dwie skrzynie. 
Tam chata szlachecka 
Co dumą nie drażni. 
Tam jestem od dziecka 
W serdecznej przyjaźni. 
Córeczka Agatka 
Potulna owieczka. 
Dwadzieścia dwa latka, 
Jak anioł dzieweczka, 
Ta twoją Stefanie 
Z pewnością zostanie. 
Bo dałam już słowo 
Mieć ją bratankową! 

A druga Brygidka, 
Dwudziesty i czwarty, 
Twarzyczka niebrzydka. 
Noseczek zadarty. 
W tej miłość zakrzewię 
Dla ciebie Zbigniewie. 
I jej dałam słowo 
Mieć ją bratan kową! 
Biedni sąsiedzi 
Toż będzie kwas! 
do młodych 
Na złość gawiedzi 

Pożenię was! 
Do jednego 
Będziesz miał prześliczną żonę. 

do drugiego 
Aniołeczka będziesz mieć. 

do obu 
Dałam słowo niewzruszone. 
Trudno wam inaczej chcieć! 

EFAN I ZBIGNIEW 
Silną naszych serc dewizę 
Czyż rozerwie piękna płeć? 
Co się rzekło - niewzruszenie! 
Nie możemy swatów chcieć! 

Z BIGNIEW 
Z synowskim afektem stryjeneczko. 
Składamy za troskliwość korne 
dziękczynienie, 

Lecz się zanadto twa dobroć 
pospieszyła, 

Bo mamy inne postanowienie. 

STEFAN 
Tak inne wcale. 

CZEŚNIKOWA 
Ciekawam bardzo czy je pochwalę? 

ZBIGNIEW 
Uprawiać chcemy żyzny łan. 
Wzajemnie dzielić pracy trud, 
Miłować nasz wieśniaczy lud. 
O jego byt serdecznie dbać. 
W radości , w troskach udział brać. 
I niezależny zachować stan. 

CZEŚNIKOWA 
Co. co, co? nie żenić się? 

STEFAN I ZB IG lEW 
Nie. nie stryjeneczko, nie! 

CZEŚ IKOWA 
To szaleństwa istny plon. 

STEFA I ZBIG N IEW 
Nie, nie. nie! nie chcemy żon! 

CZEŚ IKOvVA 
To szalonych głów marzenie. 
Chcieć zmarnować serca kwiat. 
Ich zamiary wnet odmienię . 

Każdy żonkę pojmie rad. 

STEFAN I ZBIG !EW 
Chcieć nas żenić - to marzenie, 
Nie pójdziemy za nim w ślad, 
Ja się nigdy nie ożeni ę . 

Kawalerem będzie brat. 

ZBIGNIEW 
Najpierw się wioską zajmiemy 
szczerze. 
By w łasce Bożej kwitła szczęśliwa. 
Potem się długi zewsząd odbierze. 
Gdzie ojciec złożył nieco grosiwa. 
I niepotrzebna będzie palestra. 
Boć tu dokoła uczciwi ludzie. 
Potem zajedziem po mroźnej grudzie 
Do Kalinowa w sam dzień Sylwestra. 

CZ ŚNIKOWA 
przerywając nagle 
Do Kalinowa!? co? do pana Mieczn.ika! 
Sami? 

Z BIGNIEW 
Koniecznie. tam największy dług. 

CZEŚ lKOWA 
Ja nie pozwolę! 

ZBIGNIEW 
Skądże zakaz wynika? 

CZEŚN IKOWA 
Tamtego dworu niebezpieczny próg! 

STEF 
Jak to? 

CZEŚNIKOWA 
Ślijcie kogo chcecie. 
A od złego Bóg uchowa! 

Z BIGNIEW 
Lecz stryjenko. rozważ przecie, 
Wszak ci Miecznik z Kalinowa, 
Przyjacielem ojca był. 
Więc posyłać nie wypada, 
Rodzic z nim jak z bratem żył. 
Musim jechać. 

CZE IKOWA 
Boże! Boże mój kochany. 
Jaką ich ocalić radą? 

Aj! jeżeli tam pojadą. 
Za nic. za nic moje plany! 

ZBIGNI EW 
Stryjeneczko w imię Boga! 
Co ma znaczyć twoja trwoga? 

CZEŚNIKOWA 
Co ma znaczyć. biada! biada' 

SCENA6 
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Ci sami, Grześ, pacem wieśniacy, wieśniaczki 

i Maciej. 

GRZEŚ 
wbiegając z głębi 
Już zebrała się gromada! 
Widać lud przez orwarce drzwi. 

CZEŚ IKOWA 
Aha! Je zcze sposób mam ... 
biegnąc ku drzwiom 
Pójdźcie. pójdźcie, wejdźcie tu! 
Choć mi w piersiach braknie tchu 
Powiem, co zagraża wam! 

ZBIGNIEW, STEFAN I WSZYSCY 
Co nam zagraża? 

CZEŚNIKOWA 
Wasi dwaj panicze, 
Którym. jak moim własnym synom 
życzę 

Skoro nadejdzie zimowa doba. 
Mimo mej prośby, jakby dla uporu 
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Do Kalinowa do strasznego dworu. 
Pojadą i przepadną oba! 

CHÓR 
Pojadą i przepadną oba! 
Mocny Boże! 

Z EŚ IKOW 
W strasznym dworze1 

CZEŚN I KOW I C HÓR 
W strasznym dworze zginą oba! 

ST EFA 
Stryjeneczko. zlituj się ! 

ZEŚ IKOWA 
Posłuchajcie mnie! 
Wśród szumu lasów, od wsi z daleka. 
Gdzie co noc j ęczy puszczyków chór. 
Kędy szemrzący potok przenika. 
Stoi na wzgórzu ponury dwór. 
Na jego pana, co żył przed laty, 
Bóg rzucił z nieba przekleństwo swe. 
Zły du ch zamieszkał pyszne komnaty 
I odtąd dwór ten strasznym s ię zwie. 
Tam co noc jęki dusz pokutnicze, 
Trwożnych mieszkańców przejmują 

słuch. 

Tam chcą pojechać wasi panicze, 
Tam ich nieszczęścia powiedzie duch. 

CH(JR 
Tam co noc jęki dusz pokutnicze, 
Trwożnych mieszkańców przejmują 

słuch. 

Tam ch cą pojechać nasi pan icze. 
Tam ich n ieszczęścia powi dzie duch. 

STEFA I Z BIGN IEW 
Ach! to obawy bla.he szalenie . 
Co ty lko tnvożnych zarażaj ą słuch. 

Bądźcie spokojni. wrócą panicze, 
Wiedzie ich Boskiej opieki duc h. 

ZBIG I .W 
do ludzi 
Kochani! w troskliwe p rzesadzonej 
mierze . 
Drogą tryjenkę strach daremny 
bierze. 
Czyi. tam jedziemy by pokrzywdzić 

kogo. 
By wydrzeć co nam nie nal eży? 

N ie. nie! czyste serce w nas! 
Tacy się tyl ko obawiać mogą. 

Których sumienie sczerniało od skaz! 
Ależ tutaj. czcza obawa, 
Po należny jedziem d ług! 

Gdzie jak nasza święta sprawa. 
Tam jej los prowadzi Bóg! 

CZEŚ IKOWA 
Choć swatania trudna sprawa. 
Dałam słowo. spłacę dług. 

Pierwej od nich szybka, żwawa. 
Muszę przebyć straszny próg! 

STEFA I Z BI N IE\!\! 
do scryjenki 
Zabobonna to obawa, 
Po należny jedziem dług 

Gdzie jak nasza święta sprawa. 
Tam jej los prowadzi Bóg! 

MAC!EJ 
Wprawdzie panów święta sprawa. 
Po należny jadą dług, 
Jednak chwyta m nie obawa. 
W ten diabelski wstąpi ć próg. 

W JL NI ACY 
Tak, daremna w nas obawa, 
Po należn ' jadą dług. 

A gdziekolwiek święta sprawa. 
Tam jej los prowadzi Bóg! 

AKTll 

U Miecznika. Duża komnata do polowy 
drzewem uyfożona. Z lewej komin, na którym 
spory oaień, w alębi drzwialówne. z prawej 
drzwi do dalszych komnat. 

SCENA I 
}adwiaa. Hanna, domownice i sąsiadki siedzą 
u krosien zajęte 11ryszywaniem kobierca. 
w alębi kilka wi9skich dziewcząt przędzie 
na kołowrotkach. 

CHÓR 
Spod igiełek k."Wiaty rosną, 
Mknie za ściegiem ścieg. 
Żałuj. żałuj hoża wiosno, 
Że cię tuli śnieg! 
Zanim niebu się ukorzy 
1\vój kobierzec z róż, 
My pod stopy Matki Bożej 
Nasz złożymy już. 

Nim wiosenne przyjdą dary 
Mnóstwo młodych par, 
Na bławatkach tej ofiary 
Serc zamienią dar. 

H A A.JADWIGA I MŁODE 

PA JENKI 
między sobą 

Wiesz co? nim zwabi gości zm rok. 
Mam myśl... wszak jutro Nov.')' Rok. 
W takiego wilię święta. 
Badają dziewczęta, 

Jakiego ptaszka spęta 
Serdeczna ich sieć? 

do starszych niewiast 
Już czas! za h\vilę padnie zm rok. 
Niech nasz znużony spoczn ie wzrok. 
Pam iętać też nal eży. 

Że dz iś na wieczerzy. 
Myśliwych dość młodzieży 

Będziemy tu mieć! 

STARSZE N IE !ASTY 
Ciężko, ciężko wam przy igle, 
Toći.e jeszcze kawał dn ia. 
Ale komu w głowie fig le, 
O robotę ani dba! 
Hanna.}ad1waa i inne dziewczęta siadają 
na powrór do krosien. 

W SZY TKIE 
Spod igiełek :wiaty rosną, 
Żwawo mknie za ściegiem ścieg, 
Żałuj, żałuj hoża wiosno. 
Że cię tu li śnieg! 
Zanim niebu się ukorzy 
1\vój kobierzec z róż, 
My pod stopy Matki Bożej 
Nasz złożymy już. 

Nim wiosenne przyjdą dary 
Mnóstwo młodych par. 
Na bławatkach tej ofiary 
Serc zamienią dar. 

H N A, J DWIGA 
I DZIEWCZĘTA 

Ej dość! wnet gośc i zwabi zmrok. 
Ej dość! wszak ju tro Nowy Rok. 
Już dość! niedługo schyłek dnia, 
N iech więc odpocznie praca ta. 

STARSZE N IEW IASTY 
Ciężko. ci ężko wam przy igle, 
Toćże jeszcze kawał dnia. 
Ale komu w głowie figle, 
O robotę ani dba! 

W SZYSTKI E 
zabierając się zno1vu do pracy 
Spod igiełek kwiaty rosną. 
Żwawo mknie za śc iegiem ścieg. 
Żałuj, żałuj hoża wiosno. 
Że cię tuli śnieg! 
Zani m niebu si ę ukorzy 
1\vój kobierzec z róż. 
My pod stopy Matki Bożej 
Nasz złożymy już. 

Nim wiosenne przyjdą dary 
Mnóstwo młodych par, 
Na bławatkach tej ofiary 
Serc zamienią dar. 

JAD IGA 
wesoło wstając od krosien 
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Dosyć tej pracy. nim wszyscy pobieżą, 

Zastawiać stoły dla ojcowskich gości. 
Poświęćmy chwilkę jeszcze przed 
wieczerzą, 

Na jedn ą z naszych najważniejszych 
trosk. 
Uchylmy wróżbą zasłonę przyszłości, 
Żwawo dziewczęta, przynieś c ie tu 
wosk! 

Podczas śpiewu Jadwisi starsze niewiasty 
odstawiają krosna i chowają robotę. 
Dziewczęta wynoszą kołowrotki, po cz,vm 
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przynoszą wosk, tygielek i rozniecają większy 
ogień w kominie. Starsze niewiasty 
przypatrują się z uśmiechem tym 
przygotowaniom, bo niektóre wr6żb,v 
pomaaają młodym. Hanna wychodzi na 
prawo. 

JADWIGA 
Biegnie słuchać w lasy. w knieje, 
Dziewczę gdyby kwiat. 
Z której strony wiatr powieje, 
Z tej przybędzie swat. 
Z której strony, drzew korony, 
Skłonią listki swe, 
Z tej za swatem narzeczony 
Wkrótce zjawi się! Stoi dziewczę nad 
strumieniem, 
Wierzy we wróżby cud, 
Drobną nóżką z serca drżeniem 
Mąci kryształ wód. 
Czyją postać w mętnej fali 
Ujrzy w chwili tej, 
Ten z pewnością w rok najdalej 
Będzie mężem jej! 
Czemuż we mnie także trwoga 
Przed wróżbami tkwi. 
Wiem że przyszłość w ręku Boga, 
Jednak serce drży! 
Może grzech, ho prawo rości 
Czytać z tajnych kart? 
Lecz niewinnej ciekawości 
Bóg przebaczy żart. 

SCENAl 
Kobiety, Hanna i Damazy. 

DAMAZY 
wnosząc za Hanną porcelanową salaterkę 
pełną wody 
Gdzie postawić to naczynie? 

HANNA 
Tutaj, tutaj przy kominie! 
Wosk topnieje, spiesz pan, spiesz! 

DAMAZY 
postawiwszy salaterkę, do Jadwigi 
Czy i pan.i wróżby chcesz? 

HA A 
wesoło 

Ja najpierwsza. 

DAMAZ Y 
Ale na co, 
Trudzić rączki próżną pracą? 

Gdy bez wróżby prawda szczera. 
Że masz we mnie kawalera. 
Wszak od świtu aż do zmroku. 
Jam przy tobie. tak jak cień! 

HANNA 
z niechęcią 
Gdybym rzekła słówko jedno, 
Panicz byłby u mych stóp. 
Lecz na próżno duszę biedną 
Stawia w szranki ciężkich prób. 

DAMAZY 
Na co wróżby? słówko jedno, 
A upadnę do twych stóp. 
Pociesz wzrokiem duszę biedną. 

A za tydzień weźmiem ślub! 

HANNA 
wesoło, ukazując na kawalera 
Nim uwieńczę twe nadzieje, 
Niech pan pilnie okiem szuka. 
Jeśli z wosku się uleje 
Pański fraczek i peruka. 
Wtedy miłość twą ocenię. 
Z ciężkim losem zgodzę się. 
Jeśli każe przeznaczenie, 
Weźmiesz posag mój„. i mnie! 

DAMAZY 
spoalądając na salaterkę 
Jakąż silą, jakąż sztuką 

Spdnić to, co pragnie serce, 
Aj peruko! aj peruko! 
Pokażże się w salaterce. 
Niechaj obraz mojej twarzy, 
Niech się cały zmienię w wosk, 
Niech się w tyglu raz usmaży, 
Zakończenie moich trosk! 

HAN A 
Gdy obrazu pańskiej twarzy 
Naśladowcą będzie wosk. 
Tobie szczęście los nadarzy, 
Ja rozpocznę życie trosk! 

SCENA3 
Ci sami i Miecznik. 

MIECZ IK 
wchodząc z prawej 
Ślicznie, jak widzę dziewczęta moje. 

Pomnąc. że jutro jest Nowy Rok, 
Pragną się wedrzeć w losów podwoje, 
Przeniknąć wróżbą przyszłości zmrok. 
Lecz zwyczaj każe aż o północy. 

HANNA 
ściskając ojca 
Ciekawość wszystko uprzedzić chce! 

MI1'.CZNJK 
spostrzegając Damazeao 
A! Pan Damazy! 

DAMAZY 
Ja do pomocy. 

M LECZNIK 
z uśmiechem 
\IVięc i ja także przypatrzę się! 
Jadwiga miesza wosk w tyaielku, Hanna 
przysuwa salaterkę z wodą. Inne osoby 
otaczają je ciekawie. 

HANNA.JADWIGA I CHÓR 
Już ogień płonie, 

Ku naszej stronie 
Padają skry. 
W piersi koleją, 
Strachem. nadzieją 
Serduszko drży. 
W tyglu się pieni, 
Zaciekawienie 
Wstrzymują głos. 

Dziewczę zobaczy, 
Co jej przeznaczy 

Kapryśny los! 
Hanna wylewa wosk roztopiony na wodę, po 
czym stawia na stoliku salaterkę. Wszyscy 
z ciekawością otaczają stolik. Miecznik zbliża 
się także ze śmiechem. 

CHÓR KOBIET 
Patrz, to szyszak, to przyłbica, 
Tylko piór nad nimi brak, 
Tutaj tarcza, tu zbroica! 

DAM Z Y 
zaglądając 

Mnie się zdaje. że to frak! 

CHÓR KOBIET 
pokazując 

Tu kopytem koń uderza, 
Koń przy dębie, bo to dąb! 
do Hanny z uciechą 
Pójdzie panna za rycerza! 
Pójdzie za pięknego, 
Wnet swatowie ją oblegą. 
Jak powojów kłąb! 

DAMAZY 
odchodząc od stolika i składając ręce 
z rozpaczą 
A peruki ani w ząb! 

MI ECZ IK 
biorąc na stronę Damazeao 
Słyszysz wróżby tej wyrazy. 
„Za rycerza': to mi zięć! 
Płacz serdeńko, płacz Damazy, 
Pójdzie z kwitkiem twoja chęć ! 
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CHÓR KOBIET 
Podczas rozmowy .Wieczni.ka z Damazym 
wstawiły powtórnie do oania wosk, który tym 
razem Jadwiga miesza w c;vaielku. 
Już ogień płonie. 

Ku naszej stronie 
Padają skry. 
W piersi koleją. 
Strachem, nadzieją 
Serduszko drży. 
W tyglu się pieni, 
Zaciekawienie 
Wstrzymują głos. 

Dziewczę zobaczy, 
Co jej przeznaczy 
Kapryśny los! 
Jadwiaa wylewa wosk na wodę, wszyscy 
przyalądają się ulanym arupkorn. 

CHÓR KOBIET 
Patrzcie, chatka, tu stodoły, 
I znów pancerz taki sam. 
Tu dwie kosy, 
Tu dwa woły. 

D MAZ Y 
zaalądając 

Czy mnie czasem nie ma tam? 

CHÓ R 
Karabela i płużyca, 
Łatwo wróżbę \\')'Snuć stąd. 

DoJadwiai 
Pójdzie panna za szlachcica! 
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DAMAZY 
ze smutkiem 
A Damazy p jdzie w kąt! 

CHÓ R 
Pójdzie panna za szlachcica. 
Za gospodarnego. 
Wnet swatowie tu nadbiegną. 

Jak potoku pr d. 
Wszysry jeszcze rozpatrują się w udanych 
wr6żbach. 

IECZ IK 
Bawić s i ę . jak chcemy możem. 

Wróżb spełni enie. rzadki traf. 
Nasze losy w ręku Bożym . 

W miłosierdziu jego praw! 
Do Damazego, który się przybliży/ w tej 
chwili do Miecznika. 
Lecz j eżeliś usnuł w głowie, 
Że Hanusię złowisz w sieć, 
Powiem waśc i w krótkim słowie, 
Jakich zięciów pragnę mieć! 

Mlode dziewczęra kolejno wylewają wosk 
przy kominie.Jadwiga, Hanna, Damazy 
i srarsze niewiasty otaczają Miecznika. 

MIECZNIK 
Kto z mych dziewek serce której, 
W cnych afektów plącze nić. 

By uwieńczyć swe .konkury. 
Musi dzielnym człekiem by . 
Piękną duszę i postawę, 

Niechaj wszyscy dojrzą w nim. 
Śmiałe oko, serce prawe, 
Musi splatać w jeden rym. 

Musi cnót posiadać wiele . 
Kochać Boga. kochać lud, 
Tęgo krzesać w karabelę. 

Grzmieć z gwintówki gdyby z nut! 
Mieć w miłości kraj ojczysry, 
Być odważnym jako lew, 
Dla swej ziemi macierzystej. 
Na skinienie oddać krew. 
Niech mu będzie chęć nieznana, 
Lży obyczaj stary swój. 
Niech kontusza ni żupan a, 

Nie zamienia w obcy strój! 
Z przycinkiem, patrząc na Damazego 
Kto nie przyjdzie w sercu taki. 
Kto za fraczek oddał pas. 
W domu tym na koperczak.i. 
Nadaremnie straci czas! 
Przy koricu śpiewu Miecznika dziewczęca 
kończą wróżby i uprzącając przyrządy 
oddalają się, jedne w gląb, drugie na prawo, 
rak że na scenie zasrają tylko glówne osoby. 
Hanna i Jadwiga po skończonym śpiewie, 

okrywają ojca pieszczotami. 

MIECZ IK 
s/uchając dzwonków od sań nieco w glębi 
Kto ś zajeżdża na podwórze. 
Łaska Boga. nowy gość! 

Otwiera drzwi w głębi. 

SCENA4. 
Miecznik, Hanna .Jadwiga, Damazy 
i Cześnikowa. 

MIECZNIK 
wprowadzając Cześnikową 

To niespodzianka! Pani Cześnikowa 
Choć raz do roku o życzliwych 
pamięta! 

ZEŚNIKOWA 
wirając się 

Witaj Mieczniku. jak się macie 
dziew zęta! 

DA ZY 
z uklonem 
Wszystkich opatrzność 
w dobrym zdrowiu chowa! 

CZEŚ IKOWA 
A! Pan Damazy! 
Ogląda się. 

Ale oni , gdzież oni? 
Czy przyjechali. czy obydwa już są? 
Chciałam uprzedzi ć. nie żałowałam 
koni 
Jak się wam podobali? 

MIE ZNJK 
Lecz kto? 

CZEŚNIKOWA 
Nie wiecie kto? 
Stolnikowi cze! 

MI ECZN IK 
żywo 

Co? Stolnikowicze! 
Synowie przyjaciela. 
Jakże ich widzie ć, jak uściskać życzę. 

HANNA lJ W IGA 
Pan Zbigniew i pan Stefan. 

CZE NTKOWA 

Dzisiaj Mieczniku, doznasz tego 
wesela. 

M IE Z IK 
Dzisiaj! dzisiaj! 
do !órek 

Czy słyszyc ie! dziś przybędą, 
wyśmienici e ! 

do Damazeao wesoło 
Śmiałbym się. gdybyś zyskał dwóch 
r)"VaJil 

DAMAZY 

Niech ich w drodze piorun spali! 

CZE NJKOWA 
Nic z tego! Bratankowie mi li 
Nie chcą poznać co kochanie. 
Wróciwszy z wojska postanowili. 
Do grobu trwać w bezżennym stanie! 

MIECZNIK 
W bezżennym stanie? 

HANNA 

Proszę uniżenie! 

DAMAZY 
do Hanny glośno 

Bardzo rozsądne postanowienie! 

Z E IKOWA 
A potem, wiem ci ja Miecznil"U, 
Czego serce t e wymaga. 
U iebie trzyma prym odwaga. 

a łowac h lub w b jowym szyku. 
A on i. ach! choć moi krewni, 
Ja ś nje po męsku rzewni. 
Ani podobni do swego rotoplasry. 
Zabobonni. trwożliwi. istne dwie 
niewiasty! 

MJECZ IK 
Co słyszę ! pomnę ta y mali 
Już na zuchów zakrawali . 

ZEŚ IK WA 
Al e nie w obecnej chwili„. 
Gdym ich nagliła, by tu przybyli. 
Nie chcieli jechać! 

MIECZNIK 
zdziwiony 
Czemu? przez Boga! 

Z E IKOW 
Bo na myśl. że w Kalinowie. 
D ór się strasznym dworem zowie. 
Śmieszna obydwu przejmowała 
trwoga! 

DM ZY 
ze śmiechem 
Ha! ha! ś liczni mi rywale! 

MLECZNIK 
Trudno uwierzyć„. 

HA A 
do Jadwigi śmiejąc się 
Doskonale! 
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Mam wyborny w głowie ża rt! 

Szepce do ucha Jadwigi, potem śmieją się 
obie. 

ZE IKOWA 
Teraz łatwiej ich oddalę„. 

MIE Z IK 
do dziewcząt 

Takich zi ęciów nie chcę wcal e! 
Tchórz mężczyzna diabła wart! 

SCENA5 
Ci sami, Skoluba i chór myśliwych. 

·CHÓR 

Traf szczególny ha! ha! ha! 
Próżne gniewy, próżny krzyk. 
Któż dowiedzie czyj ten dzik. 
Wszakże były strzały dwa! 

SKOŁUBA 

Ja zwaliłem dzika, ja! 
Z bryki palnął j akiś smyk, 
Palnął prawda, ale dzik, 
Moją kulę we łbie ma! 

MIECZ JK I DAMAZY 
Hej panowie. cicho sza! 
Nie rozumiem. taki krzyk, 
Jak uważam poległ dzik, 
Lecz co znaczy sprzeczka ta? 



SKOŁUBA 

Psy zagrały, dzik pomyka, 
Ponad drogą pędzi blisko. 
Wprost na moje stanowisko, 
Aż z radości człowiek zbladł! 
Wtem na drodze staje bryka, 
Dzik szoruje, i dwa strzały 
Z dwóch szturmaków wraz zagrzmiały 
I odyniec w śniegu padł. 
Psy do dzika, ja do dzika, 
Bom jest pewny mego strzału, 
A panowie drwią pomału 
Żem spudłował, dowieść chcą. 
Człek bolesne żarty łyka, 
Lecz ponieważ w owej bryce, 
Zajechali tu szlachcice 
Dojdziem prawdy - otóż są! 

Przy końcu arii Zbigniew i Stefan wchodzą 
na scenę z głębi, a z prawej. zaciekawione 
gwarem kobiecy. 

SCENA6 
Hanna,jadwiga, Cześnikowa, Miecznik, 
Zbigniew, Stefan, Damazy, Skoluba. myśliwi. 
sąsiadki i domownice, na ostatku .Maciej. 

MIECZNIK 
po chwili niemego powitania wchodzących 
Zbigniewa i Stefana 
Oh! Drodzy goście, jakże mi pożądany 
Uścisk potomków tego, com go kochał 
jak brata! 
Rozszerzcież się mojego domku ściany! 
do Zbigniewa i Stefana 
A wy przyjmijcie czym chata bogata. 
przedstawiając 

Tu córki moje, tu drużyna życzliwa, 
Rozgośćcież się, każdy wam będzie rad. 
Na wasz widok sił przybywa, 
Ze wspomnieniem lepszych lat! 
Zbigniew i Stefan z daleka witają uk/onem 
przedstawione osoby i Cześnikową. Po 
recytatywie Hanna.Jadwiga, Cześnikowa, 
Miecznik, Zbigniew i Stefan zbliżają się 
naprz6d, Damzego zaś Skoluba i myśliwi 
rozmawiając, gestami zatrzymują w głębi. 
Gdy wchodzi Maciej, wtedy razem ze 
śpiewem os6b będąc;rch na przodzie sceny 
rozpoczyna się w głębi sprzeczka między 
myśliwymi. kt6rzy Damazego biorą :::a 
sędziego sprawy o dzika. 

MIECZNIK 
do Stefana i Zbigniewa 
Czy to w radosnej czy w smętnej doli , 
Z waszym rodzicem duszą złączeni, 
W jednąśmy życia dążyli kolej. 
Złe, dobre, biorąc na wspólny karb. 
Gdym go utracił, niechże w zamęcie, 

W mego żywota chłodnej jesieni. 
Braterskich synów serca wiośniane, 
Wrócą mi starej przyjaźni skarb! 

ZBIGNIEW l STEFAN 
patrząc na Hannę i Jadwigę 
W dziecięcych latach swobodnej doli, 
Pomnę, jak w jedno grono złączeni, 
Niewinnych zabaw wiedliśmy kolej, 
Składając psoty na obcy karb. 
Dziś dwie dziewice, kwiaty wiośniane, 

Widok nasz miesza. trwoży, rumieni. 
Czyż nam rumieniec niosą w zamfanę, 

Za miłych wspomnień uroczy skarb7 

HA 'NA !JADWIGA 
przyłączając się do Stefana i Zbigniewa 
W dziecięcych latach swobodnej doli, 
Pomnę, jak w jedno grono złączeni, 
Niewinnych zabaw wiedliśmy kolej, 
Składając psoty na obcy karb. 
W niebezpieczeństwa znane. n.ie 
znane. 
Zbigniew i Stefan nieustraszeni 
Biegli dla żartu. czyż wierzyć w zmianę, 
Że dziś stracili odwagi skarb? 

CZEŚNIKOWA 
pacrząc kolejno na bratanków, Hannę 
i}adwiaę 

Strach mię ogarnia pomimo woli, 
Młodzież się wspólnie jakoś rumieni. 
Łatwo polecieć w miłosną kolej. 
Lśniącą urokiem tęczowych farb ... 
Lecz Skarbnikowej gdy słowo dane, 
Żaden się z żadną tu nie ożeni. 
Silnym oporem w drodze im stanę, 
Niewczesnych uczuć ocalę skarb! 

CHÓR KOBIET 
patrząc na młodych 
Wzrok dopatruje pomimo woli, 
Jako się młodzież wspólnie rumieni. 
Łatwo im pobiec w miłosną kolej, 
Lśniącą urokiem tęczowych farb. 
Widząc tych spojrzeń trwożną 
zamianę, 

Można by wnosić z oczu promieni, 
Że wkrótce serca niepokalane. 

Wzajemnych uczuć zamienią skarb. 

SKOŁUBA 

w głębi, do wchodzącego Macieja 
Mam waści, mam. 
Gadajże nam. 
Który to z was. 
Jadąc przez las. 
Gdy zwierz pomyka. 
Zemsta to dzika, 
Na ochotnika, 
Wypalił wraz? 
Przeklęty traf. 
Tnie dzik a więc, 
Ja zaraz pafl 
Ten także pęc! 
To źle kolego, 
Ot żarty biega, 
Że ty do niego, 
Masz więcej praw! 

MAC EJ 
ze śmiechem 
Czy przeczyć mam, 
Że to ja sam. 
Jadąc przez las 
W obłavvy czas, 
Gdy zwierz pomyka 
Z waścią do dzika 
Na ochotnika 
Palnąłem wraz. 
Zabawny traf. 
Tnie dzik a więc 
Wy zaraz, pafl 
Ja także, pęc! 
Ależ kolego, 

Choć żarty biega, 
Do zabitego 
Nie roszczę praw! 

CHÓR MYŚLIWYCH 
do Skoluby 
Kłam wasze. kłam! 
do Macieja 
Ty powiedz nam. 
Który to z was, 
Jadąc przez las, 
Gdy zwierz pomyka, 
Z starym do dzika 
Na ochotnika 
VVypalil wraz. 
do Damazego 
Wyborny trafl 
Tnie dzik a więc, 
Skołuba. Pafl 
Ten także pęc! 
Gdy sprzeczki biega 
Sądźże pan tego. 
Kto z nich do niego 
Ma więcej praw!? 

DAMAZY 
do otaczających go myśliwych 
Ot! to mi kram. 
Mnie pilniej tam, 
Najdroższy czas 
Ucieka w las! 
Trwoga przenika 
Współzalotnika 

Czuję wśród nas! 
Gdy taki traf.. 
A więc ... a więc. .. 

Wyrwę i paf! ... 
On także, pęc! ... 
Poznasz kolego, 
Że ja od niego 
Do serca tego 
Mam więcej praw! 
Po śpiewie pachołek wchodzi:;; prawej 
i z poszanowaniem przemawia parę sl6w po 
cichu do Afiecznika. 

MIECZNIK 
wesoło do myśliwych 
Hej, panowie dosyć kłótni, 
Dość myśliwskiej bałamutni, 

Do weselszych was zapasów 
Przy wieczerzy. proszę tam! 
ukazuje na prawo, po czym odzywa się do 
wszystkich. 
Pierwszy toast. w szczerej chęci 
Wychylimy ku pamięci 
ukazując Zbigniewa i Stefana 
Ich rodzica i tych czasów. 
Które wspomnieć słodko nam! 
W czasie powyższego recicaciwu, gdy 
Miecznik odszedł w głąb, Zbigniew i Stefan 
zbliżają się do Cześnikowej.}adwi&i i Hanny. 
Dziewczęca na ich powitanie odpowiadają 
uklonem. Damazy wyrywa się z kola 
myśliwych i zbliżywszy się na przód sceny. 
spogląda zazdrośnie na Stefana i Zbigniewa, 
rozmawiających z dziewczętami 
i Cześnikową. 

MI ECZ !K 
do Zbigniewa i Stefana 
A b)'ł to dzielny zuch. 
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Podobny lwiej naturze, 
Gdy szło nam wspak, 
Wytrwale znosił burze! 
Wśród boju rąbał w puch , 
Nie lękał się choć czarta, 
I wiem, że tak 
Wychował synów dw eh. 

Z BIG . !EW I 'T 
Nasz rodzic był to zuch. 
Podobny lwiej naturze, 
Gdy szło mu wspak 
Wytrwale znosil bu rze. 
Wśród boju rąbał w puch, 
Nie l ę.kał się choć czarta, 
I tak, oh tak, 
Wychował synów dwóch. 

H N A I JADWIGA 
spo9lądając ukradkiem na Zbi9niewa 
i Stefana 
Badając postać, ruch, 
O trwożnej ich naturze, 
Ja coś na wspak 
Stryjenki słowom wróżę ... 
Czy w nich niewieści duch 
Rzecz ciekawości warta„. 
Wiem już, wiem jak 
poznamy, który zuch. 

CZEŚNIKOWA 
Ach! sprzeciwieństwa duch 
Gotuje dla mnie burzę, 
Ja tak, on wspak ... 
Coś niedobrego wróżę! 
Swatanie moje w puch„. 

Obm owa nic nie warta ... 
Czym tu i jak. 
Zniechęcić braci dwóch? 

DA AZY 
Więc mam rywal i dwóch ... 
Lecz jeśli oba tchórze. 
Wiem już, wiem jak 
Obydwóch stąd wykurzę„ . 

Gdy w nich niemęski duch, 
Uciekną stąd do czarta, 
Och! Tak, tak, tak, 
Ich zamiar pójdzie w puch. 

MAClEJ 
roz9lądając się 

W tym strasznym dworze ruch. 
Dziwaczny w swej naturze, 
Oj tak. .. Och! tak... 
Ja tu coś złego wróżę. 

patrząc na Skołubę 
I ten myśliwy zuch, 
Zakrawa mi na czarta. 
Jak stąd„. ach jak 
Paniczów wyrwać dwóch!? 

SKOŁUBA 

nie patrząc na Macieja 
Ten wlazł mi jak zły duch 
Myśliwskiej twej naturze. 
Już wiem. wiem jak 
Wybornie się przysłużę. 
Upoję cię za dwóch, 
Gdy łeb zamąci kwarta, 
Bierz broń i tak 
Traf dzika jeśliś zuch! 

CH R KOBIET I 1YŚUWYCH 
Ich rodzic był to zuch, 
Podobny lwiej naturze, 
Gdy szło mu wspak, 
W ytrwale znosił burze. 
Wśród boju rąbał w puch. 
Nie lękał się choć czarta. 
1 zna , że tak 
Wychował synów dwóch. 
Mieczn ik podaje rękę Cześnikowej, Stefan 
Hannie, ZbifJniew Jadwidze. Inni 9oście także 
łączą się w pary i na prawo przechodzą do 
dru9iej komnaty. Damazy zły, że Stefan 
uprzedzi/ 90 w podaniu ręki jednej 
a ZbifJniew dru9iej pannie, bierze Skołubę 
na stronę i szepce mu do ucha. Skołuba 
z wielką uciechą okazuje 9estami 9otowość 
spełnienia ce90, co żąda Damazy i ze 
śmiechem wy9raża odchodzącym Stefanowi 
i Zbi9niewowi oraz stojącemu w 9łębi 
Maciejowi, nie dostrze9ającemu tej 9roźby. 
Damaz,v odchodzi za innymi na prawo. 
Zasłona opada. 

AKT Ili 

Wielka opuszczona sala ze scarymi, 
w niektórych miejscach uszkodzonymi 
obiciami. w 9/ębi dwa oaromne okna, przez 
które widać 09r6d, pejzaż zimowy. Między 
oknami duży kurantow,v zeaar, nad nim herb. 
Nieco bliżej publiczności portrety dwóch 
mężczyzn w całej postaci naturalnych 
rozmiarów, jeden w zbroi, druai w ubiorze 
hetmańskim. 

SCENA I 
koluba i Maciej. 

Skofuba wprowadza ałównym wejściem 
Macieja, który zdjęty trwo9ą oaląda się po 
sali. 

MACIEJ 
Czemuśmy nie wzięli świecy? 

SKOŁUBA 

szyderczo 
Księżyc świeci panie bracie. 
prowadzi 90 na prawo i uchyla drzwi. 
Zważaj wasze, tam w komnacie, 
Jeden z młodych panów stanie. 
1\cfaciej za9łąda. 
Teraz obejrz się za plecy. 

MACIEJ 
Gdzie' 

SKOŁUBA 

wskazując 

Tam gdzie drzwi w drugiej ścianie. 

MACIEJ 
idąc za Sko/ubą, który przechodzi na lewo 
Tam? 

SKOŁUBA 

ukazując 

Tam drugi ma posłanie. 

'\ACJ EJ 
Więc nie razem? 

SKOŁUBA 

spo9lądając nań spod oka 
Nie mospanie. 

MA IEJ 
Maszże tobie! 

SKOŁUBA 

Jakoś stary 
Minę stracił już rubaszną„. 

MACI EJ 
Jak tu straszno. jak tu straszno„. 
Malowidła niby mary„. 

SKOŁUBA 

Straszno ... tutaj„. aż przenika 
Masz za dzika.„ masz za dzika! 

MACIEJ 
ro:::9lądając się 

Te makaty odrapane, 
do Skoluby 
Nie, ja na to nie przystanę! 

Razem muszą spać panicze, 
I ja przy nich zostać życzę. 

SKOŁUBA 

Ani sposób, ja w tym względzie 

Spełniam to , co Miecznik każe. 

ACIEJ 
A gdzież ja? 

SKOŁUBA 

Waść tu spać będzie. 

MACIEJ 
Tutaj ... tutaj? 

SKOŁUBA 

Przy zegarze. 

MACIEJ 
Ależ tutaj zimno srodze, 
Tu by wszystko we mnie skrzepło. 
Zresztą na czym' 

SKOŁUBA 

Na podłodze, 

Przy zegarze będzie ciepło. 
Bo ten zegar„. 

MACIEJ 
żywo 

Co? 

SKOŁUBA 

Te ściany„.! 

17 
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MACIEJ 
niespokojnie 
Hę? 

SKOŁUBA 

Obrazy ... 

MACIEJ 
Co obrazy? 

SKOŁUBA 

Czasem ... 

MACIEJ 
Czasem? 

SKOŁUBA 

spoglądając na Macieja 
Dwór ten znany ... 

MACIEJ 
coraz niespokojniej. biorąc go za rękę 
Dwór ten znany? bez urazy. 
Z czego znany? 

SKOŁUBA 

usuwając się 

Pozwól wasze. 
O tej porze światła gaszę. 
Wzywam świętych ku pomocy. 
I spać idę ... 
znacząco 

Dobrej nocy! 

MACIEJ 
zacrzymując ao 

Nie, nie. nje, ja nie puszczę waszeci. 
Co znaczą twoje słowa tajemnicze .. 
Bardzo więc proszę, niech mię waść 
oświeci, 

Choć się nie lękam, jednak wiedzieć 
życzę. 

SKOŁUBA 

ironicznie 
Nie lękasz się? 

MACIEJ 
Nie. 

SKOŁUBA 

Widzę, a zresztą jest nas dwóch. 
Posłuchaj zatem. kiedyś taki zuch! 
Ten zegar stary gdyby świat. 
Kuranty ciął jak z nut. 
Zepsuty wszakże od stu lat, 
Nakręcać próżny trud. 
Lecz jeśli niespodzianie 
Ktoś obcy tutaj stanie, 
Pan zegar, gdy zapieje kur 
Dmie w rząd przedętych rur. 
Dziś zbudzi cię 
Koncercik taki. 
Boisz się? 

MACIEJ 
Nie. 

SKOŁUBA 

Zażyj tabaki. 
Te wielkie malowidła dwa. 
Na względzie wasze miej. 

Miecznika pra-prababka ta, 
Ta pra-prababką tej. 
Przy obcych w nocnej dobie, 
Te pra-prababki obie 
Wyłażą z ram, gdy pieje kur 
I nuż w zacięty spór. 
Niejednym się 
Dały we znaki. 
Strach waści? 

MACIEJ 
Nie! ... 

SKOŁUBA 

Zażyj tabaki! ... 
Odchodzi zoscawiając Macieja w osłupieniu. 

SCENA i 

MACIEJ 
sam po chwili 
Poszedł, zostawił mię ... niech cię 
piorun trzaśnie! 
Zapewne kłamał... licho go pal! 
Aj! Gdyby trochę prawdy ukrywały te 
baśnie. 

Toż byśmy mieli dopiero bal! 
zmierzając ku drzwiom 
Nie widać panów ... 

GŁOS Z PORTRETU Z PRAWEJ 
Już idą! 

GŁOS Z PORTRETU Z LEWEJ 
Już idą! 

MACIEJ 
przelękniony. wraca na środek sceny 
Hę? co? kto? ... Kto tu jest? 
rozaląda się 

Nie widzę nikogo. 
Wyraźniem słyszał „już idą ... już idą!" 
Skądże te słowa pochodzić mogą. 
Toć jeszcze nie piał kur, 
Czyżby tak wcześnie zaczynał się spór 
Tych pra-pra ... 
Sposcrzeaa. że miejsce malowanych zajętv 
ruchome twarze. 
Aj! nie, nie. ja nie marzę! 
Pra-pra-pra-babki wykrzywiają twarze, 
Zgasłymi oczyma przewracają obie!. .. 
Ratuj kto żywy!! 
uciekając wpada w drzwiach na Zbianiewa 
i Stefana 

ZBIGNIEW 
zdziwiony 
Macieju. co tobie? 

SCENA3 
Stefan, Zbigniew, Maciej. 
Pachołkowie wnoszą świece, jeden idzie na 
prawo, druai chce iść na lewo. 

MACIEJ 
Nic, nic, powiem w jednym słowie 
Jak odejdą pachołkowie. 
wscrzymując jedneao ze świecą 
Tu na stole postaw bracie. 
pachołek scawia i odchodzi. 
Te dwie. o te dwie postacie, 
A ten zegar. a te ściany ... 

STEFAN 
Co ty pleciesz, co się dzieje? 

MACIEJ 
Niech no tylko kur zapieje ... 
do jedneao 
Panie, 

do druaieao 
Panie mój kochany! 

ZBIGNIEW 
I cóż. gdy zapieje kur7 

MACIEJ 
Ten zegar stary gdyby świat. 
Zepsuty od tysiąca lat, 
Kuranty gra 
Z przeklętych rur. 
Pra-pra-pra-pra 
Pra-babka ta, 

Z tą pra-pra-pra 
Prowadzi spór. 

Gdy wszystko pośnie. 
Wrzeszczą nieznośnie. 

Każdy zmyka, gdzie pieprz rośnie. 
Koncercik taki 
Da się we znaki. 

Czy się nie boisz? zażyj tabaki. 

STEFAN 
Oszalałeś bracie luby! 

ZBIGNIEW 
Skądże te smalone duby? 

MACIEJ 
Od klucznika. od Skołuby. 

ZBIGNIEW 
On żartował, wstydź się. wstydź. 
Przelewałeś w boju krew. 
Taki żołruerz. taki lew. 
Skąd ci teraz tchórzem być? 

MACIEJ 
\V boju panie inna rzecz. 
Gdy Skołuba poszedł precz. 
Pra-pra-babek tych obrazy 
Wymówiły dwa wyrazy. 

ZBIGNIEW 
ze śmiechem 
Jakie? 

MACIEJ 
„Już idą, już idą!" 

I oczyma wzięły w kleszcze. 
Patrzcie! przewracają jeszcze! ... 
One tu nam głowy utną! 

STEFAN 
biorąc świecę 

Patrzajże. toć to malowane płótno . 

ZBIGNIEW 
Stary z zabobonu słynie. 
Słyszał dziwy o tym dworze. 
Zresztą trochę łyknął może. 

Jak się wyśpi strach mu minie. 
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ST FAN 
do Macieja 
Idźże za Zbigniewem tam, 
bierze odjętą karabelę. 
Ja przenocuję sam. 
Naprzeciwko w tej komnacie. 
do Zbianiewa 
Dobranoc. 

ZBIG I W 
Dobranoc bracie. 

SCENA4 

STEFAN 
Idzie do okna. 
Cisza dokoła. noc jasna, czyste niebo, 
Księżyc płynie swobodnie po 
przestrzeni bez chmur. 
Tajemnych uczuć niepojęta władza. 
Odbiera sen, tęsknotę naprowadza, 
Serca marzenie staje się potrzebą. 
Tak„. tak„. to straszny, bardzo straszny 
dwór1 

Prawdę mówił Maciej stary, 
Są tu strachy, są tu czary„. 
Ten niepokój nieustanny 
Myśl o wzroku pięknej Hanny, 
Mówią jasno w chwili tej, 
Że czarami oczy jej„. 
Tak„. niezawodnie„. bo wszedłszy pod 
ten dach. 
Tylko mi tych oczu strach„. 
po chwili 
Nie. nie! Nie myślmy o tym„. baczność 
mości 

Stefanie„. 
W szak się przyrzekło żyć 
w bezżennym stanie! 
Zeaar bije północ. 
Cóż to jest? 
Maciej mówi.I. że od lat tysiąca. 
Chyba dusza wracająca 

Spoza grobu. dla pok.-uty 
vVprowadza w obrót ten zegar popsuty. 
Zeaar skończywszy bić ara poloneza. 
Przestał bić a teraz gra. 
Słucha. 

Boże mój! melodia ta, 
Jakież chwile przypomina! 
Niegdyś mój ojciec, w rodzinnym kole 
naszem 
Mnie lub Zbigniewa, starszego syna. 
Ucząc drewnianym władać pałaszem. 

Tak często nucił ten sarmacki śpiew! 
Słyszę tę piosnkę 

Z dziecięcych wspomnień echem, 
Jak płynie z piersi ojca 
Do niebiańskich stref! 
Widzę, jak matka 
Z anielskim swym uśmiechem 
St!'Zeże synów, 
Swoich synów 
Igrających w cieniu drzew. 
Zeaar ara. 
O matko! matko miła! 
Gdyś nas osierociła, 
Po twym zgonie 
W ojca łonie, 
Skonał ten serdeczny śpiew! 
Słyszę jak rodzic 
Tę pieśń swobodnie nuci, 

Gdy za najświętszą sprawę 
Spieszy oddać krew„. 
Widzę jak matka 
Niepewna czy on wróci, 
Wzywa Boga. 
Wzywa Boga. 
By łagodził wojny gniew! 
Zegar gra. 
O matko! matko miła! 
Gdyś nas osierociła, 
Po twym zgonie 
W ojca łonie. 
Skonał ten serdeczny śpiew! 
Idzie w aląb do okna z prawej strony i staje 
przy nim zadumany. 

SCE As 
Stefan i Zbianiew. 

Z BIGNIEW 
wchodząc z lewej 
Morfeusz do mnie wcale nie przyłata' 
Zazdroszczę Maciejowi, co w obawie 
o brata, 
Poszedłszy na spoczynek z załzawioną 
rzęsą. 

Zasnął i chrapie, aż się szyby trzęsą. 
postępując ku drzwiom komnaty Stefana 
Oho!... tam jakaś postać z wolna się 
porusza„. 
spoalądając z uśmiechem na obrazy 
Czy z tych którego pokutująca dusza, 
Odwiedza dawno opuszczony świat? 
mocniej 
Kto tu? 

STEF · 
Ocknąf się. 

Kto? 

ZBIGN IEW 
poznając 

Pan brat! 

EFA1 
Pan brat! 

Z BIG !EW 
ze śmiechem 
Szczególne to spotkanie!„. 
Co robisz tu Stefanie? 

STEFA 
Któż zgadnąć się spodziewa. 
Co wiodło tu Zbigniewa? 

ZBIGNIEW 
To po jednem zgadniesz słowie. 
Ot! wieczerza szumi w głowie. 

A myśl moją ciągle ściga„. 

STEFAN 
żywo, z niepokojem 
Panna Hanna?.„ 

ZBIGNIEW 
wolniej 
Nie„. Jadwiga! 

STEFAN 
niespokojny 
Wiedz wzajemnie. co tu robię, 

Pasmo wspomnień snuję sobie. 
A myśl moja nieustannie.„ 

ZBJG !EW 
żywo 

Przy Jadwidze?„. 

ST EFA 
wolniej 
Nie.„ przy Hannie! 

RAZEM 
wesoło 

Jakż cenię 

To zdarzenie. 
Ten przychylny dla nas traf. 
Mówi.ąc prościej. 

Do zazdrości 
Żaden z braci nie ma praw! 

ZBIGNIEW 
z uczuciem 
Gdym przy wieczerzy patrzył w jej 
oczy, 
Płonęła żyv.')'m szkarłatem róż. 

Drżeń mego serca oddźwięk proroczy 
Jasną nam przyszłość zwiastował już. 
Znikły złudzenia dotąd nieznane„. 
Znikł sen czarowny. lecz został ślad. 
Uczułem w piersi tak błogą zmianę, 
Jakbym raz pierwszy zobaczył świat! 

STEFAN 
Nie tak skoro panie bracie. 
Bo zniweczysz dawny plan„. 
Nie ma niewiast w naszej chacie! 

Wiwat! W iwat. wolny stan! 

Z BI !EW 
niechętnie 

Tak„. tak... wiwat wolny stan!„. 

RAZEM 
żywiej 

Jednak cenię 
To zdarzenie, 
Bo nam nawet wspólny traf. 
Pośród wrażeń, 

Płonnych marze11, 
Do zazdrości nie dal praw! 

STEF N 
z uczuciem 
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\V krainy złudzeń wdziękiem bogate, 
Gdy mnie prowadził tęsknoty ślad. 
·wspomniałem sobie rodzinną chatę. 
Jak ją pamiętam z dziecięcych lat. 
Wspomniałem. jako w nasz wiek 
poranny. 
Ojciec przy matce nie znał co łzy„. 
I pomyślałem, że obok Hanny 
Ktoś tak uroczych doczeka d ni! 

Z BIGNIEW 
z uśmiechem 
Nie tak skoro panie bracie, 
Bo zniweczysz wspólny plan. 
Nie ma niewiast w naszej chacie, 
Wiwat semper wolny stan! 

STEFAN 
niechętnie 
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Tak. tak wiwat wolny stan! 
Po chwili milczenia Zbisniew i Stefan 
cokolwiek zamyśleni i zasmuceni postępują 
w słąb.]akby każdy chciał odejść do siebie. 
ale blisko drzwi równocześnie oslądają się 
jeden na drusieso i obaj wracają na przód 
sceny. 

ST EFAN 
A jednak ... 

GLOS Z OBRAZU 
z lewej, Jak echo, na które Stefan nie zważa 
A jednak ... 

Z BJ GNJEW 
do brata 
A jednak ... 

GŁOS Z OBRAZU 
z prawej 
A jednak. .. 
Dwa obrazy matron usuwają się w sórę. We 
Jramusach będących za nimi, stają naprzeciw 
siebie Hanna i]adwisa ubrane w kostiumy. 
Jakie były na malowidłach. w ciemnej słębi 
obydwóch framus dostrzec można kręcone 
schodki ku sórze. Stefan i Zbisniew zajęci 
sobą nie dosrrzesaJą tej odmiany 

HA lA !JADWIGA 
każda na stronie 

STEFAN I Z BIGNIE\V 
jeden do drusieso 
Ni boleści. ni rozkoszy. 

Z tkliwą duszą nie podzielać, 
Nie mieć serca, co ci spłoszy 
Chmurę z czoła. z oka łzę! 
Nie mieć w schyłku dni na kogo 
Choć błogosławieństwa przelać ... 
Czyliż to jest życia drogą? 
Czyi to szczęściem zowie się) 
Przy końcu kwartetu Damazy, który siedział 
w zesarze. wychyla słowę, osląda się po sali, 
a spostrzesłszy Hannę i]adwisę 11:ychodzi 
ostrożnie na środek sceny. 

H A 
spostrzesłszy so wydaje mimowolny okrzyk 
Pan Damazy! 

JADWIGA 
podobnie 
Pan Damazy! 
Damazy na te sfowa ucieka na powrót do 

zesara. 

Z BIG !EW 
Co to znaczy? 

STEFAN 
spostrzesaJąc 

Ach! obrazy! ... 
Zbisniew i Stefan, jeden w jedną, drusi 
w drusą stronę biesną do obrazów, które na 
ich oczach zanim dobiesli. zasuwają się. 

MACIEJ 
Rozespany wbiesa ze strachem z lewej strony. 
Gwałtu! gwałtu! pieje kur! 
Zbisniew i Stefan. jeden z jednej. drusi 

z drusiej strony starają się natrafić na 
sprężyny usuwające obrazy. 

STEFAN 
po bezskutecznych usiłowaniach 
To zapewne żart niewieści! 

Z BIG. IEW 
podobnie do Stefana 
Pójdź! zobaczmy co tam mieści 
W przedłużeniu, dworski mur! 
sposrrzesaJąc Macieja 
Ha! ha! Maciej zdjęty trwogą. 

MACIEJ 
jeszcze rozespany 
Już prababki wiodą spór! 

ZBIG NIEW 
mocno do ucha Maciejowi 
Pilnuj! nie puść stąd nikogo! 
Stefan i Zbisniew wychodzą żywo, przez 
okna widać, Jak się rozbiesaJą w przeciwne 
stron,v. 

M.AC!Ej 
tuż przy drzwiach, którymi 11:vbiesają 
panicze, jeszcze nie mosąc przyjść do siebie 
Straszny dwór! Straszny dwór! 
Idzie do okna z lewej i usiadłszy na krześle 
wysląda za paniczami, porem zacz;;ma 
drzemać. 7Jmczasem Damazy wyłazi 
z zesara i zbliża się na przód sceny. 

SCENA6 
Maciej, Damazy. 

DAMAZ Y 
Tak! to Hanna i]adwiga! 
Idz ie do jedneso obrazu i naciska sprężynę. 
Obraz usuwa się do połow,v. 
Już jej nie ma ... 
Puszcza sprężynę, obraz zapada, bies nie do 
drusieso i czyni ro samo. 
I tu figa! 
Więc domyślać się należy, 

Że gą w basztach. lub na wi eży. 
Stamtąd zejdą na korytarz, 
I już bratku ich nie schwyta z. 
sposlądając krzywo na dwa obrazy, po małej 
chwili 
Toż się zbiegły myśli nasze! 
Ich myśl, jak raz z myślą moją ... 
One straszą i ja straszę. 
Lecz się tchórze coś nie boją ... 

MACIEJ 
zmierza ku drzwiom 
Aj! kto tu!? 

DAMAZ Y 
srając w cieniu przy zesarze 
Kto tu? 

MACIEJ 
postępując do drzwi 
To duch z zegara! święci patroni! 

DAM.AZY 
Puszczaj! 

MACIEJ 
z trwosą 

Nie mogę! 

DAMAZ Y 
ze śmiechem 
Eh! ten ze strachu zębami dzwoni! 
srrasznym stosem 
Puszczaj, bo pilno w czyścową drogę! 

MACIEJ 
Nie ... nie ... nie mogę! 

DAMAZY 
Puść, jestem dusza! 
Przysuwa się tak. że z okna świat/o 
księżycowe pada na nicso. 

MA JEJ 
poznając 

Aj! co ja widzę! to on ... tak ... tak ... 
To jest ta dusza, co bez kontusza 
Wzdycha przebrana w niemiecki frak! 
do Damazeso. który znowu się zbliża. 
Nie. nie wypuszczę. bo zakazano. 
Nie wyjdziesz duszko aż jutro rano! 
zamyka drzwi. 

DAMAZ Y 
zsniewem 
Co? do kroć diabłów! ruszaj mi precz! 

MACIEJ 
Duchom zamknięcie drzwi nie 
dokucza. 
Kto duch. niech zmyka dziurką od 
klucza! 

DAMAZY 
Puszczaj bałwanie ! 

MACIEJ 
Daremna rzecz! 
Słychać pukanie, Maciej otwiera. 

CENA7 
Damazy, Maciej, Zbisnicw i Scefan. 

Z BIG !EW 
Co tu za wrzawa? 

MACIEJ 
Kiedy pan każe. 
Sługa pilnuje. ani się rusza ... 

ZBIGN IEW I STEFA 
spostrzesaJąc Damazeso 
A! pan Damzy!I 

MACI EJ 
Nie, to jest dusza, 
Co pokutuje w starym zegarze! 

STEFAN 
serio do Damazeso 
Pan? Pan w zegarze? 

ZBIGN IE W 
podobnie 
Ha! to ciekawe! 

STEF 
z mocą 
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Więc się tu kr)' I eś by z nas żartować! 



24 

By nas ośmieszyć!. .. Zdasz z tego 
sprawę! 

DAM Z Y 
strwożony 

Dowcipie. ty mnie z biedy 
wyprowadzisz! 
Nie ... nie panowie! 

ZBIGN I W 
A te obrazy? 
Te strachy? 

DAM Z Y 
Nie wiem skąd się to wzj ęło . 

Nie śmiałbym ściągać waszej u razy! 

STEFA 
Kłamstwo paniczu! to twoje dzieło! 

DAMAZY 
Nie, nie! na honor! 

Z BIGNIEW 
wskazując na zegar 
Więc po cóż tam? 

DAMAZY 
opadając na krzesło 
Ach! wybornie! już ich mam! 
do obecnych 
Słyszałem dawno. że w te j sali 
Strach spać, czy p rawda dociec 
chciałem, 

Lecz sam nocować tu nie śmiałem. 
Aż gdy ją dzisiaj wam oddali. 

Ośmielony w mym zamiarze. 
Wcześniej skryłem si ę w zegarze. 
I dziś rękę w ogień włożę. 

Żem słyszał prawdę o tym strasznym 
dworze! 
Maciej zbliża się i słucha ciekawie. 

ZBIGNI 
Cóż tedy? 

DAMAZY 
z powagą 

I TEFA 

Mówią, że gmach ten przed laty. 
Powstał z hańbiących usług zapłaty. 

Że na tych mura h przek1 ństwa i Izy, 
I stąd nad njmi gniew Bo · · grzmi! 
Maciej strwożony zbliża się do Damazego, 
który w cichej rozmowie powiększa jego 
bojaźń. 

STEFA 
do Zbigniewa z mocą 
Z hańbiących usług! ach! teraz mogę 
Zrozumieć zacnej stryjenki trwogę! 

ZBIG !EW 
Tak. wszak mój bracie , j eśl i na tym 
dworze, 
Ciążą łzy ludzkje i przekleńst\vo Boże, 

Chmura nieszczęścia nad nim się 
czerni 
Co może wkrótce ogarnąć i nas! 
Więc zachowaniu wolnośc i wierni. 
Rzućmy te progi dopóki czas. 
Bo jest piekłem każdy gmach, 
Co się wzniósł na bratnich Izach' 

STEF I Z BIC !EW 
między sobą 

Nad przepaścią. dziwna władza 
Nęci oczy, potem zdradza. 
Może mgła miłości ta. 
Również moc nad nami ma! 
Ach! opuśćmy dwór przeklęty. 
Złudnej strzeżmy się ponęty. 

Bo jest piekłem każdy gmach, 
Co się wzniósł na bratnkh łzach! 

DA1\ ZY 
O dowcipie! Twoja władza 

Znów nadziei blask odmładza. 

Na usługi kto cię ma, 
Czyż się troskom przemóc da? 
Przez mój rozum. p rzez wykręty. 

Wnet porzucą dwór przeklęty. 
I już obu śmieszny strach 
Nie sprowadzi pod ten dach! 

MACIEJ 
Dobrych ludzi, diabla władza 

Po nieszczęście tu sprowadza. 
Ni spokoju w czasie dnia, 
Ani w nocy zasnąć da! 
Ach! Porzućmy dwór przeklęty. 
Te krużganki. te zakręty. 
Bo jest piekłem każdy gmach, 
Co się wzniósł na bratnich Izach! 
Damazy odchodząc, zdaje się zapewniać 
Stefana i Zbigniewa o prawdzie tego co 
powiedział. Ci postępują z nim parę kroków, 
Maciej odprowadza ich aż do drzwi. Kurtyna 
spada. 

AKTIV 
Komnata jak w drugim akcie. 

SCENA I 

HA 
sama przechadza się ::adumana. 
,,Do grobu trwać w bezżennym stanie!" 
Za.miar dziwny n i esłychanie! 

po thwili 
Mówi pani Cześnikowa. 

Że z n ich każdy wolność chowa, 
Aby nie ulegać łzom, 
Gdy głos święty. niewzruszony. 
Mimo próśb i płaczu żony. 
Każe swój pożegnać dorn! 
Myśl szlachetną z serca chwalę. 
Jednak na waszych uroje ń odparcie 
Mężni rycerze. powiem otwarcie, 
Że polskich n.iewiast nie znacie wcale! 
Któraż to która. 
Tej ziemi córa. 
Nie drży z powicia 
Życiem jej życia? 
Któraż to zrywa, 
Boskie ogniwa, 
Co duszą spolą 
Z rodzinną dolą? 
Gdy z woli nieba 
Ofiary trzeba. 
Tu narzeczona 
Trwogę pokona. 
Nad ślubne gody 
Rycerzu młody, 
Sama ci wskaże 
Świętsze ołtarze! 

Żona żołn ierza 
Trudów ni e zmierza, 
Z nakiem go krzy-'a 
Do chwały zbliża . 

Matka przeklina 
Trwożnego syna. 
Zgon zniesie krwawy 
Lżej od niesławy! 

Któ raż to która, 
Tej ziemi córa. 
Nie drży z powicia 
Życiem jej życia? 
Któraż to zrywa, 
Boskie ogniwa, 
Co duszą spolą 
Z rodzinną doląJ 

CENA2 
Hanna, Damazy. 

DAM ZY 
wbiegając z głębi i spostrzegając Hannę 
Pan.i! pani! co się dzieje! 
Aj! aż mi się w oczach mieni! 
Dwaj rycerze wystraszeni 
Uciekają dzi ś, przy święcie! 

HAN 
zdziwiona 
Co to znaczy? 

DAMAZY 
Maciej stary. 
Już pakuje się zawzięcie. 
Miecznik ledwie nie szaleje! 

HA A 
Odjeżdżają? 

DAMAZY 
z ironią 
Że i.le spali. 
Że im strachy w wielki ej sali 
Wyprawiały harce, gwary ... 
Więc dlatego jadą.„ tch órze! 

HAN 
fywo 
Kłamstwo! 

DAMAZY 
Będziem mieli burzę, 

Być jej świadkiem, nie chcę reale. 
Miecznik nie na żarty gore .... 
zacierając ręce 

Jak wyniosą się r)'\ ale, 
Wtedy wracam i ślub biorę! 
Wybiega na prawo. 

HA A 
z mocą 
Odjeżdżają! ... być nie może! 
Chce wyjść w głębi. ale w progu spotyka 
Stefana. 

SCENA 3 
Stefan, Hanna. 

STEFA 
pomieszany 
Panna Hanna„. 
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HAN 
A mój Boże ... 
Czyż mi prawdę powiedziano. 
Goście ojcu pożądani, 
Choć przyrzekli. że zostaną 
Odjeżdżają dziś? ... 

STE FA 
Tak pani. 

HA 
mocniej 
Dziś? 

ST A 
W tej chwilL 

HA 
Nagłej zmiany 
Jakiż powód ... 

Tajemnica ... 

HA 
wpacrując się w Scefaria 
Tajemnica ... pan zmi szany. 
Głos twój drżący. blade li ca ... 
Więc nieszczęście ... 

STEF N 
Dotąd żadne ... 
Lecz zagraża, czuję to ... 

HA 
spokojriiej 

Tajemnica ... czyż nie zgadnę? 

STEF 
żywo 

Och! Nie p ragnij zbadać ją! ... 
Na jedno słowo. twe serce młode 
Gorzkiej boleści dotknąłby grom. 
Smutek by oddał świętą swobodę. 
Niezasłużonej zgryzoty łzom ... 
Nie. nie! o Hanno. zostań szczęśliwa. 
Jako istoty wolne od skaz. 
Niech w gł bi serca mego spoczywa 
Głos co z tych progów oddala nas1 

HANN 
Czy z waszej chaty trwożące wieści? 

STEFAN 
Nie, nie. Bóg łaskaw. spokojnie tam ... 

H 
Czy z kraju odgłos groźniejszej treści? 

STEFAN 
Tak! każda chwila spędzona dłużej 
Wśród niepokoju serdecznych drżeń . 

Całego życia niedolę wróży. 

Wiecznej tęsknoty sprowadza cień! 
Drogiej nadziei gwiazdą zaranną 
Tu mi zapłonął zdradliwy los. 
I wydarł zczęście! Hanno! och! Hanno! 
Żałuj biednego ... to straszny cios! 

HANNA 
ria stroriie 
Ach! to ów zamiar ... nie wątpię dłużej . 

Zgaduję powód serdecznych drżeń. 
Zgaduję co mu niedolę wróży. 

I co tęsknoty sprowadza cień. 
Drogiej nadziei gwiazdą zaranną 
I mnie zajaśniał zwodniczy los. 
Lecz blask jej gaśnie. o biedna Hanno! 
Twą radość tłumi kolejny cios! 

T EF AN 
Tak' każda ch·wila spędzona dłużej 
Wśród niepokoju serdecznych drżeń. 
Całego życia niedolę wróży. 

Wiecznej tęsknoty sprowadza cień! 
Drogiej nadziei gwiazdą zaranną 
Tu mi zapłonął zdradliwy los. 
I wydarł szczęście! Hanno! och! Hanno! 
Żałuj biednego ... to straszny cios! 

H AN 
Więc to niezmienne postanowienie! 

STEFA I 

Dziś odjeżdżamy i brat i ja ... 

HA N 
upewriioria w swoim mriiemariiu 
I brat? tak ... tak ... lecz choć stałość cenię. 
Może się odjazd odłożyć da ... 
Stefari czyrii przeczące poruszenie. 
Zmartwicie ojca przykrą odmową. 

STEFA 
zaklopocany 
Ojciec przebaczy. gdy nagli czas ... 

HA 
Więc tajemnicę odgadłam ową. 

Dziwna przysięga krępuje was! 

STE FAN 
Pani! przez li tość, nie badaj dłużej. 
Gdy każda chwila serdecznych drżeń 
Całego życia niedolę wróży. 

Wiecznej tęsknoty sprowadza cień! 
Drogiej nadziei gwiazdą zaranną 
Tu mi zapłoną! zdradliwy los, 
I wydarł szczęście! Hanno! och! Hanno! 
Żałuj biednego ... to straszny cios! 

HA A 
Tak ... to ów zamiar. nie wątpię dłużej. 
Odgadłam powód serdecznych drżeń , 

Odgadłam co mu niedolę wróży 
I co tęsknoty sprowadza cień. 
Drogiej nadziei gwiazdą zaranną 
I mnie zajaśniał zwodniczy los. 
Lecz blask jej gaśnie. o biedna Hanno! 
Twą radość tłumi kolejny cios! 
Zaraz po skończonym śpiewie Miecznik 
i Zbigniew wchodzą z alębi. Hanna spiesznie 
odbieaa na prawo. 

SCENA+ 
Stefan, Miecznik i Zbianiew. 

MIECZNIK 
wchodząc mówi do Zbianiewa 
Nie zaprzeczaj. serca cierni 
W mojej chacie waściom strach. 
Toż bez niewiast, słowu wierni 
Chcecie wrócić pod wasz dach. 

ZBIGNIEW 
Inny powód ... 

MIECZ IK 
do Scefana i Zbianiewa 
Ależ przecie. 
Gdy do jutra zostaniecie ... 

STEFAN I Z BIG IEW 
żywo 

Nie. nie. nie! 

MIE ZN IK 
wpacrując się w nich 
Ten i ten drży ... 

SCENA5 
Ci sami i Maciej. 

MACIEJ 
wszedłszy z atębi 
Bryka zaszła na podwórze. 

MIECZNIK 
zniecierpliwiony 
Więc jesteście chyba tchórze! 

MAC lEj 
zbliżając się 

Kto? Panicze? ... 

MIECZNIK 
Tak! ... i ty! 
Wiem o strachach, wiem że stąd 
Śmieszny was wygania wzgląd! 

MACIEJ 
urażony 
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Tchórze ... tchórze! ... śmieszny wzgląd? 
zbliża się i powcarza słowa Damazeao. 
Mówią, że gmach ten przed laty. 
Powstał z hańbiących usług zapłaty ... 

STEFA I Z BIG IEW 
żywo 

Macieju milcz! 

MACIEJ 
nie zważając 
Że na tych murach przekleństwa i łzy. 
Ze stąd nad nimi gniew Boski grzmi. 

MIECZNlK 
zdziwiony 
Nie rozumiem ... 

ZBIGNIEW 
do Macieja 
Przestań już! 

MAClEJ 
Żaden panicz mój nie tchórz! 
Lecz nie mogą zostać tu. 
Gdzie ni ciszy, ani snu. 
Bo jest piekłem każdy gmach 
Co się wzniósł na bratnich łzach' 

MIE Z IK 
zdziwiony 
Co to ma znaczyć? 



STEF I Z BIG !EW 
zakłopotani 

On nie wie sam! 

MACIEJ 
Wszak kubek w kubek. słowo po 
słowie, 

Dlaczego dwór ten strasznym się 
zowie, 
Tak pan Damazy tłumaczy ł nam! 

MIECZ IK 
żywo 

Ach! zgaduję! pan Damazy. 
Co s ię w żarty wdał niewieście! ... 
Miły żart. gdy bez urazy 
Ale tak. .. to bardzo źle! ... 
Słychać w oddaleniu odgłos dzwonków 
mnósrwa sań i brzęk kółek krakowskich 
chomąr. 

SCENA6 
Ci sami i Skołuba. 

SKOŁUBA 

wchodząc z głębi 
Jaśnie panie„. 

MIECZNIK 
żywo 

Milcz niemrawo! 
Pan Damazy, proś niech żwawo 
Przyjdzie tu!. .. 

SKOŁUBA 

On dawno w mi.eście . 

MIE Z lK. ZBIG !EW I STEFAN 
zdziwieni 
Co? jechał. wyniósł się!? 

Skołuba i Maciej czynią znak porwierdzający. 
Dzwonki coraz mocniejsze. 

Z YSCY, PRÓ Z SKUŁ BY 
słuchając 

Cóż to? 

SKOŁUBA 

Owóż Jaśnie panie, 
Biegłem donieść ile tchu. 
To kuligiem liczne sanie, 
Po gości!'1cu pędzą tu. 

MIECZ IK 
z pośpiechem do Srefana i Zbigniewa 
Każcie wyprządz; głupią baśnie. 

Jak powróci pan Damazy, 
Bardzo łatwo wam wyjaśnię, 
Przy tym uszów natrę mu! 
Cierpliwości, tylko cierpliwości! 
Dzwonki coraz glofoiejsze, usrają kolejno. 
Słychać wesoły gwar za sceną. Zbigniew 
i Srefan wydają cichy rozkaz Maciejowi, króry 
zasmucony odchodzi. 

SCE AJ 
Drzwi główne orwierają się na całą szerokość. 
Na czele mnósrwa gości w różne srroje 
poprzebieranych, wbiega arlekin 
z trzepaczką, a wołając ,,Kulig! kulis!'' 
uderza nią po ramieniu Srefana i Zbigniewa 
i obiega dokoła Miecznika, po czym znika 
w tłumie. Muzykanci przybyli z kuligiem, 

ustawiają się w rogu sali. Goście, jedni 
poprzebierani w stroje cudzoziemskie, inni .. 
mianowicie mężczyini w ubiory 
przedniejszych bóstw Parnasu, inni w wiejskie 
z różnych okolic, a najwięcej krakowskie, 
w maskach i bez masek, witają ochoczo 
Miecznika, a wielu z młodzieży ściska po 
przyjacielsku Srefana i Zbigniewa. Skołuba 
wchodzi i zarrzymuje się przy drzwiach 
środkowych, czekając roz kazów. 

CHÓR 
Od terema do terema, 
Czy to śnieg, czy lodu łom, 
Do Miecznika zajedziema, 
Kulig! J..."1.1.lig w jego dom! 

ARLEKIN 
Kulig! kulig! 
Znika w ciumie. 

CHÓR 
Gdy ci mróz do gardła sięga 
Złotym je węgrzynem płucz ... 
Hej Mieczniku! zima tęga, 
Od piwnicy dawaj klucz! 
Skofuba zbliża się i podaje Miecznikowi 
klucze. króre ren oddaje gościom. 

MIECZNIK 
Cokolwiek roztargniony, oddaje klucze 
powtarzając do siebie. 
Pan Damazy ... Pan Damazy. 
Kilkoro mfodzieźy wziąwszy klucze wybiega 
za Skołubą nucąc. 

HÓR 
Od terema do terema. 
Czy to śnieg, czy lodu łom, 
Do Miecznika zajedziema, 
Kulig! kulig w jego dom! 
Służba wchodzi z racami pełnymi kielichów 
z winem i ciasr, króre obnoszą między gośćmi. 
Niekróre osoby sposrrzegają rozrargnienie 
Miecznika. 

N I KTÓRZY Z GOŚCI 
Gospodarzu! coś z t>vych gości. 
Nie znać w tobie dziś radości . 

Jakiś kłopot? C'Z'j źle w domu? ... 

MIECZ IK 
jeszcze bez humoru 
Nie, najdrożsi , wcale nie ... 
Żal mi tylko przyjaciela. 
Co zabawy nie podziela, 
Co dziś rano, po kryjomu 
Z mojej chaty wyniósł się ... 

CHÓR 
ze śmiechem 
Hej uspokój serce rzewne! 
Toć to on, to on zapewne. 
To arlekin luby nasz!... 

MIECZ IK. STEFAN 1 ZBIG lJEW 
Pan Damazy!!? 

CHÓR 
wypychając Damazego naprzód 
Tak! w te strony 
Musiał wrócić i zmuszony. 

Przebrał się! oto go masz! 

MIECZNIK 
Pan Damazy! ... 

CHÓR 
zatrzymując Damazego, króry chciał schować 
się 

Ha! ha1 Ha! 

1\!HE Z IK 
Pan Damazy! ... 

DAMAZ Y 
zdejmując pokornie maskę 
Tak! to ja ... 

MIECZ IK 
serio do Damazego 
Wybornie!. .. więc wobec tych panów 
i pań. 

Mości Damazy. wyjaśnisz może. 
Czemu źle trzymasz o moim dworze .. 
Czemu kalumnię rzuciłeś nań? 
Skąd prezumpcja, że ten gmach 
Na braterskich stawion łzach? 

CHÓR 
Ach! to jakiś dziwny żart! ... 
Kto śmiał wyrzec. że ten gmach 
Na braterskich stawion łzach. 
Należytej kary wart! 

STEFAN I ZBIGNIEW 
między sobą 

To złośliv.; pewno żart. 

Patrz, blednieje piękny gach ... 
do Damazego 
Nie daremny waści strach. 
Doznasz kary. jakiejś wart! 

MI ECZ IK 
do wszysrkich 
Czyż te baśnie sunt de fide' 

DAMAZ Y 
Mówi prędko ze strachem. 
Mea culpa' aj Mieczniku! 
Przy wieczerzy, jak na biedę, 
Człek toastów pił bez liku. 
A po winie. wszak się zdarza. 
Palnąć koncept z kalendarza! 
śmiech ogólny 

DAMAZY 
mówiąc dalej 
Zwłaszcza, kiedy w mózgu pali, 
W jaki sposób się oddali, 
Niebezpiecznych dwóch rywali. 

CHÓR 
ze śmiechem 
Dwóch rywali! bagatela! 

Ml _CZ IK 
z uśmiechem 
Lecz któż waści szepnął to. 
Że synowie przyjaciela. 
Rywalami twymi są' .. . 
Im się o tym ani śni .. . 
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DAMAZY 
do Miecznika 
Trudno wierzyć! ... dowiedź mi! 
przybierając uroczystą postawę 

Od dawna serce z głową na wyścigi. 
Każą cię błagać, rojąc cudne sny. 
O rękę ... 

ZBIGNIEW 
podchodząc z druaiej strony, ciszej do 
Damazego 
Tylko nie panny Jadwigi. 
Lub oba uszy obetnę ci!. .. 

DAMAZ Y 
ze strachem przycisnąwszy oburącz us=y 
Aj! nie. nie! ... 
wracając do pierwszej postawy 
Pragnę jak niebiańskiej manny. 
Błagać z pokorą u twoich stóp. 
O rękę ... 

STEFAN 
podchodząc podobnie Jak Zbi3niew 
Tylko nie panny Hanny, 
Lub karabelą popchnę cię w grób1 

MIECZNIK I CHÓR 
Czyjejże waść pragniesz ręki? 

DAMAZ Y 
wystraszony 
Byłem pewnym. co za męki! 
Pragnę. pragnę błagać o nią, 
Lecz rywale gwałtem bronią! ... 

STEFAN 
żywo zbliżając się do Miecznika 
Tak! o dłoń Hanny błagam w pokorze. 
Panie! racz synem nazywać mnie! ... 

Z BIGNIEW 
podobnie 
O drugą córkę w serca fer.vorze 
Na przyjaźń ojca zaklinam cię! 

CHÓR 
wesoło 

Co za dziwne wydarzenie. 

MIECZ N IK 
Proszę! proszę uniżenie! 

Jam to czytał z waszych lic, 
Lecz nie będzie z tego nic, 
Aż się każdy jasno dowie. 
Skąd i odkąd w Kalinowie 
Dwór się strasznym dworem zwie ... 
Idzie fywo ku drzwiom z prawej strony i woła 
córki, które natychmiast ukazują się, 
Hej! dziewczęta! ... otóż one. 
Jak biedaczki zasmucone ... 
Pójdźcie, pójdźcie wesprzeć mnie! 
Bierze za ręce Hannę i }adwiaę. które aoście 
witają uprzejmie i zaprowadziwszy na przód 
scen_y scaje między nimi. 

CHÓR 
Więc się każdy jasno dowie. 
Skąd i odkąd w Kalinowie 
Dwór się strasznym dworem zwie1 

Damazy wybieaa na prawo. 

CENAB 
Ci sami prócz Damazeao. Hanna i}adwiaa. 

MIECZN IK 
Któreao wszyscy aoście ciekawie słuchają. 
Przed stoma lat, 
Mój zacny dziad, 
Kazał zbudować ten dwór, 
I dziewczę kwiat 
Zaślubił rad, 
I Bóg im dał dziewięć cór! 

WSZYSCY 
I Bóg im dał dziewięć cór! 

MIECZ IK 
Pierwsza z tych róż, 
Gdy wzrosła już. 
Gdy powab głoszono jej. 
Zjawił się tuż 

Młodzian ... 
do Hanny 
I cóż? ... 

HANNA 
spuszczając oczy 
I wnet pokochał się w niej„. 

W Z YSCY 
I wnet się pokochał w niej! 

MIECZNIK 
Za tamtą trzy. 
Hoże jak skry, 
Więc młodzież sąsiednich strzech 
W konkury grzmi, 

Zajeżdża ... 
pytając Jadwisi 
!? ... 

JADWIGA 
spuszczając oczy 
I ożeniło się trzech ... 

W SZYSCY 
I ożeniło się trzech! 

MIECZNIK 
W taki to ślad. 
Przez kilka lat, 
Za zięciem zjawiał się zięć. 

Aż zacny dziad. 
Wyprawił w świat ... 

HA A !JADWIGA 
Najmłodszych dziewczątek pięć. 

WSZYSCY 
Najmłodszych dziewczątek pięć! 

MIECZ lK 
Lecz gdy tu hucznie 
Wesela grzmiały. 
Wkoło kaducznie. 
Panny starzały. 
Więc matki. ciocie, 
W próżnym kłopocie. 
W daremnej złości 
Czekając gości. 

Za gratką gratka 
Gdy je mijały. 
Dwór mego dziadka 

Strasznym przeŻwały! 

WSZYSCY 
wesoło 

Za gratką gratka 
Gdy je mijały. 
Dwór jego dziadka 
Strasznym przezwały! 

SCENA9 
Ci sami, Cześnikowa pr=esadnie wystrojona 
i Damazy, który wyszedłszy z nią, opowiada 
po cichu co się srało. 

MIECZNIK 
do Cześnikowej 
I niesłusznie w pani mowie. 
Każdy z nich był niby tchórz! 

STEFAN I ZBIGNIEW 
do Cześnikowej 
Skąd się dwór ten strasznym zowie, 
Stryjeneczko, wiemy już! 

MIECZNIK 
I tak strasznym będzie wciąż. 
Boska wola! ... 
do Stefana i Zbianiewa 
Wasza chęć!. .. 
wskazując na Zbianiewa 
Patrz Jadwisiu! to twój mąż! 
wskazując na Stefana 
Hanno! to mój drugi zięć! 
Dziewczęta tulą się do ojca. Stefan i Zbigniew, 
każdy przy swojej narzeczonej klękają. 
Miecznik daje im błoaoslawieństwo. 

CHÓR 
biorąc kielichy 
Wiwat! wiwat pary dwie! 
Zły sam, kto im życzy źle! 
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Cześnikowa uspokaja się i myślą nową zajęta, 
spoaląda z zadowoleniem na młodzież. 

MIECZNIK 
wesoło 

Z Bożej łaski, 
do Damazeao 
Z twojej winy. 
Większa radość wita nas, 
Przy kuligu zrękowiny 
W jeden się odbędą czas! 

CHÓR 
Przy kuligu zrękowiny 
W jeden się odbędą czas' 

CZE$NJKOWA 
Biedna pani Stolnikowa, 
Z jej córkami będzie źle, 
Z moich swatów, z mego słowa, 
Zyska stare panny dwie!... 
Ale gdy w tym strasznym dworze. 
Tak do dziewcząt młodzi lgną. 
Nie wyjadę stąd. bo może 
I na wdówkę spojrzy kto! 

ZBIGNIEW 
do braca 
Nie ma niewiast w naszej chacie! 
Znać tak nie chciał światów pan, 
Więc z pokorą miły bracie 
Niezależny żegnaj stan! 
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STEFAN 
do brata 
Bóg z laskami niebiańskimi, 
Dzielnych synów da nam z nich. 
Na rodzinnej chwalę ziemi. 
I na chlubę ojców swych! 

C H R 
Na rodzinnej chwałę ziemi. 
I na chlubę ojców swych! 

MIECZN IK 
Widzę waszych lic uśmiechy. 
A nie wierzy ojca wzrok. 
Ile szczęścia i pociechy 
Bóg mu zsyła w Nowy Rok. 
Drodzy goście mego gniazda. 
Duszę bym wam oddać rad, 
Niech jak tu, nadziei gwiazda 
I do waszych zajrzy chat! 

H A A !JADWIGA 
Widzę wszystkich lic uśmiechy. 
A nie wierzy ojca wzrok, 
Ile szczęścia i pociechy 
Bóg nam zsyła w Nowy Rok. 
Ojcowskiego goście gniazda, 
Dzielcie uczuć błogich kwiat. 
Niech jak tu, nadziei gwiazda 
I do waszych zajrzy chat1 

CHÓR 
Niech jak tu. nadziei gwiazda 
I do waszych zajrzy c hat1 

MI E Z lK 
do kapeli 
Hejże ostro rżnij kapela, 
Sił wam doda wina dzban, 
Animuszu niech udzi la, 
Złota radość. hoży tan! 
Muzyka rozpoczyna grać, mnósnvo nowych 
par wbiega środkowymi drzwiami. cańczą. 

Kurtyna spada. 

Moniuszko zawsze się obroni 
z Bogdanem Paprockim rozmawia Michał]. Stankiewicz 

Przez 60 . lat obecności na scenie zaś pi ewał Pan 
niezliczoną i t ość spektakli , kreował dziesiątk i partii 
tenorowych w operach włoskic h, niemieckich, rosyjskich, 
francuskich i polskich. Wiadomo, że Pańskim debiutem 
operowym był Alfred w Traviacie na scenie Opery Ś l ąs 
kie) w Bytomiu w 1946 roku . 
W związku ze zb l iżającą się 
premierą Strasznego dworu 
w poznańskim Teatrze Wielkim 
chciałbym d ziś porozmawiać 
z Panem, niezrównanym wyko
nawcą repertuaru polskiego, 
o operze narodowej i jej twórcy 
Stan i sławie Moniuszce . Czy 
mógłby Pan przypomnieć jaka 
była p ierwsza kompozycja 
Moniuszki, którą Pan wykonał 
i kiedy to było? 

Musimy zatem wrócić do okupacji. 
To był rok 1943, Lublin . 
Akompaniował mi wtenczas mój 
kolega Zygmunt Kałużyński. To był 
Znasz-li ten kraj, to był Kwiatek, to 
były w ogól e pi e śni Moniuszki. 
Właściwie od tych pieśni 
zaczynałem, choć niech nikt nie 
myśli, ze są one jakąś tam łatwizną. 
Od razu zostałem postawiony przed 
bardzo wysoką poprzeczką . 
Za okupacji często śpiewaliśmy na takich domowych, 
czy wręcz konspiracyjnych koncertach . Pewnego ra zu 
pojechali ś my nawet do Nałęczowa na koncert 
zorganizowany przez naszego kolegę - poetę Jerzego 
Pleśnierowicza. I tak długo śpiewaliśmy tego Moniuszkę, 
że nawet kiedy Lublin został już wyzwolony, to moja 
pierwsza powojenna audycja dla Polskiego Radia złożona 
była właśnie z pieśni Moniuszki. Studio, w którym 
nagrywaliśmy wyglądało następująco: bardzo duży pokój 

obwieszony kocami, mikrofon w jednym rogu, Ja w drugim, 
zwrócony do ściany - całkowicie prymitywne warunki . 
Dużo później, już w latach 70-tych, nagraliśmy audycję 
dla telewizJi przedstawiającą calą tamtą atmo sferę 
i scenografię. 

Czy przed pierwszym wejściem 
w sceniczną realiza cję oper 
Stanisława Moniuszki, mając 
już w repertuarze p i eśni 
kompozytora , śpiewał Pan 
poszczególne arie z jego oper? 

Za okupacji często bylem zapra
szany do różnych prywatnych 
domów. Prawie zawsze spotkania 
te kończyły się arią Stefana ze 
Strasznego dworu śpiewaną 
a capella , bez towarzysz enia 
jakichkolwiek instrumentów. Kiedy 
dochodziłem do ostatnich taktów. 
to wszyscy płakali. Takie czasy były . 
Zanim trafiłem do opery, mnóstwo 
razy naśpiewałem się teJ arii . Przy
pomina mi się w tym momencie 
pewna komiczna historia, również 
okupaqa. Mieszkałem w Rejowcu 
w Lubelskiem. Nie miałem w ogóle 
żadnych nut Ojciec byt kierowni

Bogdan Paprocki1ako Stefan, Bytom. ki em szkoły, więc miałem do dys-

pozycji duże klasy (co ja tam wyśpiewywałem! Ale wszystko 
Jakieś swoje kompozycje, żeby tylko tym głosem móc 
operować) . Trafiły mi s ię nuty arii Hrabiny „ Zbudzić się 
z ułudnych snów". Nie miałem jednak żadnego instrumentu, 
i jak tu się nauczyć melodii/ Przy cementown i była jakaś 
orkiestra, w której móJ kolega grał na klarnecie. Poprosiłem, 
żeby wygrywał mi prymkę, no i w ten sposób nauczyłem 
się teJ arii! Ile razy ja tę arię śpiewałem I 



Jeśli chodz i o repertuar Moniuszkowski, to poza Parią, na 
scenie wykonałem wszystko. Jeszcze jedna ciekawostka -
w roku 1947 była taka wymiana pomiędzy operą w Bytomiu 
a operą w Ostrawie. Opera Śląska jechała z rewizytą do 
Ostrawy z Halką na trzy spektakle Pierwszy śpiewał Lesiu 
Finze, drugiego dnia miał śpiewać Wacek Domieniecki, 
a trzeci spektakl miał śpiewa ć Franek Arno . Była próba 
przed wyjazdem w teatrze, gdz ie próbował właśn ie Wacek, 
ponieważ pierwszy raz wchodz ił w tę partię. Dyrygował 
dyrektor Jerzy Sillich. Siedziałem z kolegami na pierwszym 
balkonie i przysłuchiwaliśmy się tej próbie. (To byty czasy, 
kiedy ci co śpiewali byli na scenie, a reszta na widowni. 
To była rodzina 1) W pewnym momencie podczas przerwy 
Sil lich do mnie krzyczy „Kuba, umiesz Jontka7" Zawołałem, 
że umiem. „No to chodź I" Wacek był widocznie nie
douczony, coś tam pewnie byto nie tak Jak trzeba i ja 
wskoczyłem w tę rolę, i Jontka pierwszy raz w życiu 
ś pi ewałem za granicą! Taka była moja premiera Halki. 
Reżyserem był Adam Dobosz - znakomity nasz tenor 
przedwojenny Dobosz był bardzo krytyczny w stosunku 
do wszystkiego, nawet jak Górala śp i ewałem , to zawsze 
potrafił coś poprawić Nie chcę się specjalnie tym chwalić, 
ale po tym Jontku to tak mnie u ściskał i powiedział, że 
w końcu coś dobrego zrobiłem . To była moja Halka. Zresztą 
ś piewałem Ją gdzieś na 18 scenach zagranicznych. 
Jedną operę Moniuszki zaśpiewałem tylko raz - to był Flis. 
Kiedyś nagrywałem Flisa z operą i chórem krakowskim, 
więc go umiałem. To nagranie jest bardzo ładne, w bardzo 
dobrej obsadzie (Stanicka, Hiolski, Ładysz, Majak, dyrygował 
Górzyń s ki). Flis byt w repertuarze Opery Śląskiej i szedł 
razem z Verbum nobile . Pomyślałem sobie, że jak już to 
umiem, to wejdę w przedstawieni e na scenę. I raz 
za śpiewałem . 

Tak to wygląda, trzeba być na wszystko przygotowanym. 
Robić repertuar póki jest się młodym, bo potem JUŻ się nie 
chce, a pamięć też czasami zawodzi. Innym razem trafiło 
mi się nagłe zastępstwo w nagraniach Opowieści Hoffmanna. 

II 

Premi erę śpiewał Lesiu Finze, ja go dublowałem 1 nadszedł 

termin nagrania Wszystko przygotowane, a Leszek 
w ostatnim dniu poczuł się niedysponowany, no i Kuba 
śpiewaj 1 Jest to chyba Jedno z moich najlepszych nagrań. 
Cza sami na takim właśnie nagłym zaskoczeniu bardzo 
zyskiwałem. Chyba jest to dobre, bo człowiek nie ma czasu 
s ię denerwować. 

Cz.y według Pana p i eśni Stanisława Moniuszki są trudne 
do wykonan ia? A jeśli tak, to jakiego rodzaju są to 
trudności? 

Najważniejsze, zeby nie byto to wyśpiewywanie nutek, 
które tam są Trzeba tylko znaleź ć nastrój i wyraz tych 
pieśni . Zawsze kierowałem się nie muzyką a tekstem. Często 
mówili mi, że śpiewam tylko ta kie smutne rzeczy, a Ja na 
to, że to lubię, że to mi wychod zi i odbiorca będzie to 
samo czuł co ja. A Jeszcze z polskim tekstem ... bo teraz 
jest moda śpiewan i a z oryginalnym tekstem, śpiewak nie 
wie co śpiewa , słuchacz nie wie co on śpiewa -- ja jestem 
przeciwnikiem tego wszystkiego. Istotne jest także dokładne 
realizowanie zapisu nutowego, który w tych p i eśniach 

istnieje. Dajmy na to, przy „Ciszy dokoła" jest pianissimo, 
a niejeden zaczyna tak, że na ulicy go słychać. Chodzi 
o to, by wszystkie wskazówki muzyczne wykonywać tak, 
jak życzył sobie kompozytor Zygmunt Kałużyński zawsze 
mówił: „Słuchaj Kuba, przecież Moniuszko pisał te piosenki 
po to, żeby ludzie sobie w domu śpiewali, a ty z wszystkiego 
robisz taką powagę". Dobrze, no to jak ja jestem artystą, 
to tak czuję i tak śpiewam. Pewno, że można sobie zanucić, 
Ja t eż ci mogę zanucić jak przy kominku - każdą z tych 
pieśni - ale ja to inaczej odbieram . W moim mniemaniu 
właśnie to wzbogaca te pieśni . Pewno, że można je sobie 
pomruczeć, ale to nie są te czasy. Kiedy Moniuszko Je pisał, 
rzeczywiście śpiewane byty one przy kominku, w domach 
szlacheckich, wykonywane byty dla podtrzymania polskości. 

Czy p ieśn i Moniuszki można traktować jako dobry 
wstęp, p rzygotowanie do wej śc i a w trudne part ie 
operowe kompozytora? 

To bardzo indywidualnie zależy. Jak ktoś nie czuje o czym 
śpiewa, Jak ktoś nie ma tego wnętrza, smykałki, wyczucia, 
nastroju, które trzeba oddać w głosie, lepiej niech się za 
to nie bierze. Teraz ludzie wychodzą na scenę, machają 
rękoma i nogami, a w głosie nie ma nic. Scena pomaga 
- tam jest już i kostium, ruch i gra sceniczna, tam można 
już sobie pomóc ręką czy nogą, tak jak mówiłem, ale to 
dopiero na przedstawieniu. A tutaj człowiek zdobywa 
dyscyplinę muzyczną, umuzykalnia się, umie szafować 
swoim materiałem głosowym, wie, że tu można, czy trzeba 
tak, a nie inaczej zaśpiewać. Zawsze powtarzam, że 
śpiewacy, którzy zaczynają filozofować, to powinni już 
lepiej drzewo rąbać ... Albo się śpiewa albo filozofuje. 
Tak samo z tymi pieśniami - ja zawsze mówię, jak ktoś ma 
wykształcenie, jest na poziomie, ma głos i wie co z nim 
robić, to nie ma żadnych trudności. Jak zaczynałem, to na 
pewno borykałem się z jakimiś trudnościami. W Traviatę 
wskoczyłem po trzech tygodniach prób. Pamiętam jak 
dyrektor Belina-Skupiewski brał mnie do siebie do gabinetu 
na kozetkę i pokazywał jak objąć Violettę. Kolejna premiera 
to byt Cyrulik sewilski - przez trzy miesiące prób niejeden 
raz się napłakałem. Ale Sillich zawsze mówił: „Kuba, możesz 
płakać ile chcesz, ale masz okazję się nauczyć!" I rze
czywiście, ja na tym Cyruliku to tak się „połamałem 
głosowo", że nie miałem później żadnych problemów. 
Jak kazali mi się czegoś nauczyć, to brałem i śpiewałem . 
Tak jak już nie raz mówiłem, najlepsza moja szkoła to 
właśnie Rossini. I po latach pisywałem do Sillicha, który 
powtarzał: „Kuba, jak zauważysz, że coś nie wychodzi, to 
do Almavivy, a jak trudno coś zaśpiewać, to dopiero do 
roboty!" I miał rację . 
Ale myśmy mieli jeszcze to szczęście, że zdążyliśmy czerpać 
z pokolenia znakomitych artystów, muzyków. Belina
Skupiewski, genialny tenor, zawsze mówił: „Pamiętaj Kuba, 
w śpiewie to są trzy ważne rzeczy: pierwsze to Jest serce, 
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drugie to jest serce i trzecie to jest serce" To byli ludzie, 
którzy obsadzali śpiewaków w operach, biorąc pod uwagę 
dwie rzeczy - to powinno być z korzyścią dla spektaklu 
i z korzyścią dla śpiewającego. Nie może ktoś być obsadzony 
w roli, do której głosowo zupełnie nie pasuje, nie dorasta . 
I stąd wynikają te wielkie tragedie krótkich karier, że bractwo 
zaczyna się brać do śpiewania rzeczy, których nie powinno 
w ogóle tknąć. A teraz to już pieniądz rządzi wszystkim .. 

Jaka była p ierwsza opera Stanisława Moniuszki, którą 
wykonywał Pan na scenie? Jakie wtedy inne ro le miał 
Pan j uż za sobą, czy łatwo było się Panu odnaleźć 
w moniuszkowskim repertuarze operowym? 

Śpiewałem Alfreda, Almavivę, parę razy śpiewałem w Halce 
Górala i potem byt już Jontek. Ale tak jak mówię, po 
Cyruliku to już mi było obojętne czy Ja śpiewam Moniuszkę, 
czy Pucciniego, czy Gounoda. Nigdy nie słuchałem żadnych 
płyt, nigdy nikogo nie małpowałem. Po Halce śpiewałem 
od razu Fausta, Don Pasquale, Lakme, Rudolfa w Cyganerii 
(to była moja najukochańsza partia w tamtym czasie), po 
Rudolfie przyszło Rigoletto i Opowieści Hoffmanna. Potem 
dla „higieny" było Uprowadzenie z Seraju, a następnie 
Carmen. Przyjeżdżał do nas świetny zresztą tenor, ale 
śpiewał fatalnie Don Josego, a Ja tę partię czułem. Chyba 
miałem więcej wnętrza aniżeli głosu, by tę postać w tamtym 
momencie kreować. Wiedziałem, że Ja to muszę zaśpiewać! 
No i tak wierciłem dziurę w brzuchu, że w końcu dyrektor 
Skupiewski się zgodził, ale zaznaczył, że na moją 
odpowiedzialność. Po przedstawieniu przyszedł nasz 
staruszek Skupiewski z dyrektorem Sillichem, Skupiewski 
ze Izami w oczach mnie wyściskał i powiedział : „Kuba, to 
że zaśpiewasz pierwsze dwa akty to ja nie miałem żadnych 
zastrzeżeń, ale żeś ty tak zaśpiewał dwa kolejne .. . !" 
Ale stwierdzam (i zawsze to podkreślałem), że zaśpiewałem 
Don Josego za wcześnie . Bo ja do tej partii podchodziłem 
zbyt emoqonalnie, a ją trzeba śpiewać z duchową kontrolą. 
To Jednak jest partia, którą najbardziej ubóstwiam ze 
wszystkich moich ról. 



Po Carmen zaśpiewałem Napój mifosny. Zona dyrektora 
Skupiewskiego była śpiewaczką (sopran dramatyczny) 
i specjalnie mnie nie ceniła. w odróżnieniu od samego 
profesora. Dopiero po Napoju mifosnym przyszła do mnie 
i wyznała: „Kuba, teraz masz i mnie po swojej stronie!" 
I dopiero przyszedł czas na Straszny dwór. To był rok 1 952. 
mój szósty sezon. Potem Oniegin , Fra Diavolo i Hrabina, 
której to partii nie lubię . Owszem piękne śpiewanie, ale 
taka papierowa postać, właściwie człowiek tylko wnosi 
kostium na scenę. Następnie Czarodziejski flet, a potem 
już leciały kolejno Trubadur, Tosca, Bal maskowy i Łucja 
z Lammermoor, które były ostatnimi moimi przedstawie
niami w Bytomiu. Potem już była Warszawa . 
Z tym Strasznym dworem„. Był wyjazd Opery Poznańskiej 
do Moskwy w 1952 roku. Wraz z zespołem poznańskim 
mieli jechać wypożyczeni z Opery Śląskiej Antek Majak, 
Andrzej Hiolski, no i ja. Hiolski i Majak pojechali, ja nie, bo 
Bierdiajew wziął wtedy tylko swoje „dzieci". Wśród nich 
znalazł się m.in . Aleksander Klonowski. W sumie Bierdiajew 
nigdy mnie w życiu nie słyszał. Widocznie coś Basia 
Kostrzewska musiała dyrektorowi powiedzieć i jest telefon: 
„Dzień dobry. Przy aparacie dyrektor Bierdiajew" i proponuje 
mi przyjazd do Opery Poznańskiej . Ja mu na to zaskoczony 
„dziękuję panu bardzo„ . przyjadę do Poznania „ ." Widocznie 
u słyszał z całego zdania tylko „ dziękuję" i . . się obraził. 
Na szczęście sytuacja Jakoś się rozwiązała. Po jakimś czasie 
Bierdiajew zaprosił mnie na przedstawienie Strasznego 
dworu. Pierwszym moim odruchem była niechęć , bo 
w końcu nie liczyłem się dla niego jako śpiewak, ale 
pomyślałem potem, że będzie okazja, by mnie usłyszał . 
Po arii Stefana był taki aplauz. że chyba B1ierdiajewowi 
przestało się to podobać, odwrócił się do widowni i krzyczał 
z podniesionymi rękoma : „Cicho' Cicho' " Wszyscy zgłupieli, 
ale sukces był. 
No i po tym występie przyszła propozycja nagrania 
płytowego Strasznego dworu Po tym nagraniu znów 
pojawił się pomysł przej ś cia do Opery Poznańskiej , lecz 
okoliczności nie sprzyjały, Jakoś się to wszystko przedłużało . 
W końcu wiadomo było. że Bierdiajew będzi e obejmował 
stanowisko dyrektora opery w Warszawie i postanowiliśmy, 
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że tam się przeniosę. W Warszawie z kolei pojawiły się 
problemy mieszkaniiowe. znów się przedłużało, Bierdiajew 
zaczął chorować, co wpłynęło, że sam zacząłem się 
zastanawiać nad sensem opuszczenia Bytomia. Pewnego 
razu uczeń Bierdiajewa, Bolek Lewandowski, który odwiedzał 
go w szpitalu, a u nas gościnnie dyrygował, powiedział 
mi : „Słuchaj Kuba, byłem kilka dni temu u Bierdiajewa 
w szpitalu i prosił, żeby ci przekazać, że tylko ty możesz 
powiedzieć, że Bierdiajew to świnia" . Tak go to męczyło. 
że w stosunku do mnie nie mógł się wywiązać ze swojego 
zobowiązania . Bierdiajew umarł w 1956 roku , a Ja 
przyszedłem do Warszawy 1 września 1957. I też miałem 
od razu taką przygodę: będąc rano w teatrze dowiedziałem 
się, że któryś z tenorów nawalił i dyrygent zapytał mnie 
czy zaśpiewam wieczorem Carmen. I tak oto wyglądało 
moje pierwsze przedstawienie w Warszawie. Przez kolejne 
trzy sezony śpiewałem i w Warszawie i w Bytomiu. 

Wiem, że w 1954 w Poznaniu zostało zarejestrowane 
nagranie Strasznego dworu pod batutą Waler iana 
Bierdiajewa, a w 1965 z Witoldem Rowickim 
w Warszawie. Czy i stnieją inne nagrania tej opery z Pana 
udziałem w kraju czy za granicą, i dlaczego to z 1965 
zawiera tylko fragmenty opery? 

Istnieje oczywiście Jeszcze pełne nagranie Strasznego dworu 
z 1978 r„ którego dokonał Jan Krenz z zespołem Orkiestry 
i Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, jednak ja 
w nim nie brałem udziału . 
W latach 60-tych zarejestrowany został oprócz Strasznego 
dworu przekrój Halki. Jeśli chodzi o pełne nagrania operowe, 
to nigdy one nikogo nie 1 i nteresowały, bo to dużo kosztuje, 
zatem ze wzg ·lędów finansowych dokonywano nagrań 
wybranych fragmentów. Nagraliśmy Jeszcze przekrój Halki 
dla Deutsche Grammophon Gesellschaft w Berlin·ie 
Zachodnim. Śpiewali tam Edmund Kossowski, Andrzej 
Hio'lski i ja. Potem nagraliśmy dla tego wydawnictwa jeszcze 
drugą płytę, ale już ze swoim repertuarem. Wykonywałem 
tam Carmen i Cyganerię, a dyrygował Mieciu Mierzejewski. 

Jakie jeszcze utrwali ł Pan opery Mon iuszki na płytach ? 

Flis, Hrabina, Halka . Straszny dwór. Nagraliśmy też w radiu 
Pan'ę, którą dyrygował Wicherek. 
Były jeszcze Sonety Krymskie Moniuszki, które trzykrotnie 
nagrałem. Z innych nagrań muzyki polskiej to Loteria na 
mężów Szymanowskiego pod Fitelbergiem. Wracając do 
Fitelberga . Na początku lat SO-tych była Cyganeria 
w Katowicach, gościnnie dyrygował bułgarski dyrygent. 
Fitelberg był na przedstawieniu. I od tego momentu stał 
się rtloim największym ambasadorem. 

Czy Walerian Bierdiajew był wymagającym dyrygentem 
w stosunku do śpiewaków i orkiestry? C2y był osobą, 
z którą się dobrze współpracowało? 

On był bardzo rygorystycznie wymagający, a jednocześnie 
bardzo życzliwy. Z Bierdiajewem zaśpiewałem Jeszcze jeden 
koncert - jego ostatni koncert. Była to IX Symfonia 
Beethovena. Oprócz mnie śpiewali Kossowski, Wojtowicz, 
a z Poznania - mezzosopran Irena Winiarska. 
Bierdiajew był bardzo wymagający, to był dyrygent stricte 
operowy, mający fach (jak to się mówi) w małym palcu. 

Walerian Bierdiajew przeszedł do legendy jako znakomity 
dyrygent, wspaniały dyrektor i niepospolity człowiek. 
C2y mógłby Go Pan krótko scharakteryzować? 

Był ciepłym człowiekiem. Mimo swojej ostrości był bardzo 
serdeczny, ale pod warunkiem, że znalazło się w granicach 
jego estetyki, podejścia do pracy i pojęcia muzyki. 

Jaką operę zrealizowaną przez Bierdiajewa uważa Pan 
za najlepszą, najbardziej godną uwagi? 

On był specjalistą od muzyki rosyjskiej. Świetny był Borys 
Godunow. Z tym Borysem byli też w Moskwie. Wtedy 
konkurowało ze sobą dwóch Borysów - Edzia Kossowski 
i Antek Ma1ak. Majak był fantastyczny aktorsko. Nigdy nikt 
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nie twierdził, że miał piękny głos. Pamiętam go jeszcze 
z Bytomia w Lakme i Rusafce. Prawda, że jak jest konkurencja 
na jednej roli to zawsze dobrze robi obydwu stronom. 

Drugą legendą batuty jest Zdzisław Górzyński, z którym 
nag rał Pan Flisa i Halkę. Czy mógłby Pan porównać 
Górzyńskiego i Bierdiajewa, ich sposób dyrygowania, 
prowadzenia spektaklu operowego? 

Bierdiajew przy pulpicie sprawiał wrażenie bardzo 
ekspresyjnego Górzyński znowu miał bardzo oszczędne 
ruchy. Tak jak się różnili postaciowa, tak samo byli zupełnie 
inni jako dyrygenci . Górzyński był moim bardzo dobrym 
kolegą. Zanim został dyrektorem był genialny, później 
jednak pojawiały się różne trudności. No ale tak to jest, 
kiedy ludzie mają trochę władzy . 

Czy według Pana repertuar polski, a przede wszystkim 
opery Kurpińskiego, Moniuszki, Zeleńskiego, Różyckiego, 
Szymanowskiego czy Szeligowskiego nie są obecnie 
zbyt rzadko wykonywane w teatrach polskich? (nie 
mówiąc o zagranicznych) Jak Pan uważa, z czym to się 
wiąże? Bo za Pana czasów sytuacja wyglądała trochę 
inaczej. 

Zawsze powtarzam, żeby brać przykład z Czechów. Co by 
tam Jakiś kompozytor nie napisał, to wszystko grają. Co 
więcej, oni potrafią tak sprzedać swoje dzieła, że są 
wykonywane na całym świecie. Dla nich jest to skarb 
narodowy, o który dbają. U nas nawet na Moniuszkę nasi 
wielcy dyrygenci narzekają. Może czasem pokazuje się 
Króla Rogera Szymanowskiego za granicą. Przede wszystkim 
u nas to powinno .być w repertuarach' Kiedyś przedstawiano 
Goplanę i Janka Zeleńskiego, Casanovę Różyckiego, Parię 
czy Verbum nobile Moniusz~i. W tej chwili już nawet się 
nie mówi o braku polskiego repertuaru . Nie ma krytyków 
muzycznych, ani innych osób chcących zajmować się tym 
tematem. Maria Fołtyn mówi o Moniuszce, ale ona tyle 
mówi, że już wcale się jej nie słucha .. 



Nie ma reżyserów, którzy chcieliby wystawić chociaż te 
sztandarowe pols~ie opery. Przecież to nasz skarb narodowy. 
Czasem od ich pomysłów to włosy stają dęba. W operze 
najważniejszy jest piękny śpiew. A kto dzisiaj mówi 
o barwie głosu, pojęcie „tembr" JUŻ prawie nie istnieje 
i niewiele osób zdaje sobie sprawę, co to w ogóle jest. 

Na jaki głos tenorowy pisał Moniuszko? Czy według 
Pana niektórzy młodz i śpiewacy nie dysponują zbyt 
delikatnym, lirycznym głosem wchodząc w partię Stefana 
czy Jontka? 

Wydaje mi się. że Moniuszko pisał na lirico spinto To jest 
chyba ten gatunek tenora, który sobie z tymi wszystkimi 
trudnościami wokalnymi poradzi. Będzie umiał zaśpiewać 
piano, piękną liryczną frazę czy mocny, dramatyczny 
fragment, oczywiście w miarę dobrze wyszkolony - jak 
będzie miał tylko głos, a nie będzie umiał śpiewać i tym 
głosem władać, to powie, że Moniuszko straszne rzeczy 
pisał. Uważam, że Jeśli śpiewak jest dojrzały i naprawdę 
dobrze wyszkolony, to nie powie, że Moniuszko jest 
niewokalny. Może czasem trudny, ale nie niewokalny. 
Ja nigdy nie miałem takich zastrzeżeń wobec jego muzyki. 
Jak ktoś nie może temu podołać, to niech się za to nie 
bierze. Trzeba mieć świadomość, co ze swoim głosem 
można wykonać. To też jest sztuka - umieć sobie powiedzieć 
„nie". Kiedy zwracam komuś uwagę, to słyszę: „A co Pan 
myśli, że będę śpiewał tak długo jak Pan?" Odpowiadam 
wtedy, że tego nikt nie potrafi zagwarantować i samemu 
należy mądrze rozdysponować swoje możliwości. 

Z którymi dyrygentami pracowało się Panu naj lepiej 
nad rolami Moniuszkowskimi? 

Z Mieciem Mierzejewskim. To był wspaniały człowiek 
i dyrygent. Z Bierdiajewem śpiewatem tylko Straszny dwór, 
więc trudno jest mi cokolwiek o nim powiedzieć. Nie dał 
mi zebrać oklasków, które w Poznaniu mi zaoferowano -
zawsze będę to wspominać z wielką sympatią. 
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Czy pamięta Pan, ile zaśpiewał przedstawień Strasznego 
dworu? 

Straszny dwór śpiewałem niecałe 300 razy, tak samo Halkę. 
A jeśli chodzi o cały repertuar to w sumie ok. 2800 spektakli 
w ciągu 60. sezonów obecnośoi na scenach operowych. 

9 lutego 2007 w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbędzie 
się prem iera Strasznego dworu, któ rej jest Pan 
konsultantem artystycznym . Jak Pan się odnajduje 
w nowej roli? Cały Poznań cieszy się, że obją ł Pan 
patronat nad tą premierą. 

Na pewno będę bardzo zdenerwowany. Samo określenie 
konsultant artystyczny niewiele mówi . Mogą być to 
rozmowy z reżyserem i scenografem, choć głównie jest to 
ustalane między nimi samymi. Nie chodzi tutaj o ingerencję 
w pracę reżysera czy dyrygenta. Mogę jedynie zwracać 
uwagę, żeby jakiś głupot i nonsensów nie zrobiono. Jestem 
człowiekiem z epoki, której już nie ma. Stale sobie 
wyobrażam, widząc już tyle realizacji, że Polska powinna 
mieć coś tak reprezentatywnego w dwóch operach -
Strasznym dworze i Halce - gdzie nie będzie miejsca na 
bezmyślne fantazje. Pokazujmy to w wersji oryginalnej, jak 
to Moniuszko sobie wyobrażał. Można tego dokonać pod 
warunkiem doboru pięknych głosów, świetnego chóru 
i baletu, doskonałej orkiestry. Jak te elementy będą 
spełnione, to różne rzeczy można wtedy wprowadzać . 
Moniuszko zawsze się obroni. 



VIII Paweł Przytocki 
Absolwent Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie dyrygentury prof. 
Jerzego Katlewicza (1985). W latach 
1986-1987 był stypendystą 
Bachakademie Stuttgart, uczestnicząc 
w kursach mistrzowskich prof. 
Helmutha Rillinga. Już od 1983 r. 
współpracował z Filharmonią 
Krakowską, a od 1987 r. z Teatrem 
Wielkim w Łodzi. W latach 1988-1991 
był dyrygentem, a także dyrektorem 
artystycznym Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku. W 1992 r. zadebiutował 
w Teatrze Wielkim w Warszawie. 
W latach 1995-1997 był dyrektorem 
artystycznym Filharmonii im. Artura 
Rubinsteina w Łodzi. 
Współpracuje z większością orkiestr 
filharmonicznych w Polsce, a także 
z orkiestrami symfonicznymi 
i kameralnymi za granicą, m.in. 
z Budapest Concert Orchestra, 
Orchestra Sinfonika de Xalapa, Real 
Filharmonia de Galicia, Capella 
lstropolitana w Bratysławie, Neue 
Philharmonie Westfalen, 
Philharmonisches Staatsorchester 
Halle, Bilkent Symphony Orchestra 
w Ankarze. Wielokrotnie występował 
z polskimi orkiestrami w Austrii, Belgii, 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech 
i Szwajcarii. Uczestniczy regularnie 

w międzynarodowych festiwalach 
muzycznych: Athens Festival (1987), 
Musikfest Stuttgart (1988), Flanders 
Festival (1989), La Chaise-Dieu Festival 
(1996), Kissinger Sommer (1998), 
Bratislava Musik Festival (1999), 
Augsburger Mozartsommer (2000), 
Praska Wiosna (2001 ). 
Dokonał wielu archiwalnych nagrań 
dla Polskiego Radia i Telewizji oraz 
nagrań płytowych dla wytwórni 
Aurophon i Point Classics. Jego 
nagranie I Symfonii Rachmaninowa 
zostało wyróżnione przez amerykański 
magazyn muzyczny „La Folia" 
(obok takich kreacji, jak V Symfonia 
Beethovena pod batutą Carlosa 
Kleibera oraz Appassionata 1960 
Światosława Richtera) jako przykład 
rzadko spotykanej intensywności 
i zaangażowania w muzyce. 
W Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej dyryguje baletem 
Spartakus Arama Chaczaturiana 
oraz operami Eugeniusz Oniegin Piotra 
Czajkowskiego, Traviata Giuseppe 
Verdiego i La Boheme Giacomo 
Pucciniego. 

Emil Wesołowski 
Tancerz, choreograf, pedagog. 
Ukończyt Państwową Szkołę Baletową 
w Poznaniu. W 11966 zaangażował 
się do Opery Poznańskiej. W 1973 
opuścił operę wraz z innymi 
tan,cerzami Conrada Drzewieckiego 
i został solistą, a w 1976 pierwszym 
solistą Polskiego Teatru Tańca. 
Stworzył tam szereg kreacji 
w choreografii Conrada Drzewieckiego. 
Współpracował jako pedagog 
z poznańską szkolą baletową, 
prowadził zajęcia baletmistrzowskie 
w Polskim Teatrze Tańca, rozpoczął 
też współpracę choreograficzną 
z teatrami dramatycznymi 
1 muzycznymi. 

W 1979 postanowił poszukać 
możliwości pracy twórczej na własną 
rękę. Przez sezon kierował baletem 
Opery Wroclawskiej, a następnie 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
W poi owie 11 982 przyjął fu nkqę 
kierownika baletu w warszawskim 
Teatrze Wielkim, w którym jeszcze 
wykonywa! znaczące role 
charakterystyczne. 

Przygotował choreografie do wielu 
inscenizacji operowych: Madame 
Butterfly Pucciniego, Króla Rogera 
Szymanowskiego, Strasznego dworu 
Moniuszki, Otella Verdiego, 
Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego, 

Don Giovanniego Mozarta, Aidy 
Verdiego, Andrea Chenier Giordano, 
La Boheme Pucciniego. Najważniejsze 
realizacje choreograficzne Emila 
Wesołowskiego to Quattro movimenti 
(muz. B. Schaeffer, Opera 
Wroclawska, 1980), Ballada (muz. 
F. Chopin, VII Łódzkie Spotkania 
Baletowe, 1983), Trytony (muz 
Z. Rudziński, Teatr Wielki 
w Warszawie, 1985), Gry (muz. C. 
Debussy, Teatr Wielki w Warszawie, 
1989; przeniesione później również 
do repertuaru Teatru Wielkiego w 
Łodzi, Polskiego Teatru Tańca i Opery 
Wroclawskiej), Mozartiana (muz. P 
Czajkowski, Polski Teatr Tańca, 1990), 
Dies irae (muz R. Maciejewski, Teatr 
Wielki w Warszawie, 1991 ), Legenda 
o Józefie (muz R. Strauss, Teatr Wielki 
w Łodzi, 1991 i Teatr Wielki 
w Warszawie, 1992), Święto wiosny 
(muz. I. Strawiński, Teatr Wielki 
w Warszawie, 1993), Romeo i Julia 
(muz. S. Prokofiew, Teatr Wielki 
w Warszawie, 1996), „Tryptyk": 
Powracające fale, Harnasie, Krzesany 
(muz. M. Karłowicz, K. Szymanowski, 
W Kilar, Teatr Wielki w Warszawie, 
1997), Cudowny Mandaryn (muz 
B. Bartók, Teatr Wielki w Warszawie, 
1999), ponownie Harnasie (muz 
K. Szymanowski, Teatr Wielki 
w Warszawie, 2006). 

Z końcem sezonu 1 984/85, w nadziei 
na rozszerzenie swoich działań 
choreograficznych, zrezygnował 
z funkcji kierownika baletu. Rozwinął 
kontakty z teatrami dramatycznymi 
i operowymi. Pracował z wieloma 
wybitnymi reżyserami, zdobywając 
bezcenne doświadczenie 
inscenizatorskie. Szczególnie 
interesująca okazała się kilkuletnia 
współpraca choreograficzna 
z Januszem Wiśniewskim przy jego 
kolejnych przedstawieniach 
autorskich. 

Współpracował z Mariuszem 
Trelińskim i Borisem Kudlicką przy 
realizacji spektakli operowych, których 
sukcesy zaowocowały m.in . 
realizacjami w Waszyngtonie i Berlinie. 
Za najważniejsze z nich uważa: 
Madame Butterfly, Król Roger, Don 
Giovanni, Eugeniusz Oniegin, Andrea 
Chenier. 

W uznaniu swojego dorobku, we 
wrześniu 1992 Emil Wesołowski 
otrzymał tytuł głównego choreografa, 
a w lipcu 1 995 został dyrektorem 
Baletu Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej w Warszawie. Funkcję 
te sprawował do końca maja 2006. 
W styczniu 2007 roku objął 
stanowisko dyrektora artystycznego 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
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X Janusz Sosnowski 
Absolwent Wydziału Architektury Pol itechn iki 
Warszawski ej (1974) , w latach 1973-75 

studiował na Wydzia le Wystawiennictwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Współpracown i k najwybitniejszych polskich 
reżyse rów 

Auto r scenograf ii do kil kudz i esięc i u fi lmów 

polskich i zagranicznych (m.in. Finlandia, 
Norwegia, Fra ncja), przedstawień teatralnych, 
widowisk telewizyjnych . 

Laureat nagród za naj lepszą scenog ra fi ę na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdańsku i Gdyn i do fi lmów Jul iusza 
Machulskiego Kingsajz i Seksmisja, wyróżnienia 
specja lnego na Fest ival In ternat ional du Film 
fa ntastique et de Science Fiction w Brukseli oraz 
Ortów - Polskiej Nagrody Fi lmowej za filmy 

Wro ta Europy Jerzego Wójcika i za Quo vadis 
Jerzego Kawalerowicza . Wykładowca 

w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, 
Telewizyjnej i Teat ralnej w Łodzi. 

Wybrane fi lmy: 

Rok spokojnego slońca oraz Z dalekiego kraju, 
reż. Krzysztof Zanussi 
Przesluchanie, reż. Ryszard Bugajski 
Kronika wypadków milosnych oraz Panna Nikt, 
reż. Andrzej Wajda 
Zero Kelvin oraz Aberdeen, reż. Hans P. Mo land 
Quo vadis, reż. Jerzy Kaw alerowicz 
Karol: czlowiek, który zostal papieżem, 
reż. Giacomo Battiato 

Wybrane przedstawienia teat ralne: 
Metro, rez . Janusz Józefowicz 
Opera za trzy grosze, reż. Krzysztof Zaleski 
Dwoje na huśtawce, reż. Andrzej Wajda 
Koty, reż . Wojciech Kępczyń ski 

Magdalena Tesławska 
Kostiumolog fil mowy i telewizyjny, projektant ka 
mody. Absolwen tka Pa ństwowej Szkoły Sztu k 
Plastycznych w Łodz i ( 1969) Po studiach 
rozpoczęła współpracę z fi lmem. Projektowała 
kost iumy do produkcji filmowych takich 
reżyserów , 1ak: Andrzej Ba rański, Ryszard Ber, 
Paweł Komorowski, An drzej Krauze, Wojciech 
Has, Jerzy Hoffman (Potop, Ogniem i mieczem), 
Jul iusz Machulski (Szwadron), Jan Rybkowski 
(Gniazdo), Jerzy Wójcik i And rzej Żuławski (Na 
srebrnym globie, Borys Godunow, Blękitna nuta, 
Szamanka) . Jest także autorką kostiumów do 
filmów dla dzieci , m.in. Pierścień księżne1 Anny 
( reż . Maria Ka niewska) i Dzieje mistrza 
Twardowskiego ( reż. Krzysztof Gradowski) 
Uczest n i czyła w realizacj i kostiumów do 
ho llyw oodzkiej prod ukcji Ostatni smok 
Pracowała dla teatrów dramatycznych i Teatru 
Telewizji. Zaprojektowała kostiumy do takich 
przedstawień , jak Klamczucha (Teatr TV, reż. 

Paweł Trzaska), Wesele (Teat r Powszechny, reż. 
Krzysztof Nazar), Tristan i Izolda (Teatr TV, reż. 

Krystyna Janda), Cezar i Pompejusz (Teat r TV, 
reż . Jerzy Antczak), Ksiądz Marek (Teatr TV, reż . 

Krzysztof Naza r), Ryszard Ili (Teatr Adekwatny, 
reż. Henryk Boukotowski) i innych. 
W Teatrze Wielki m w Warszawie wraz z Pawłem 
Grabarczykiem przygotowywała kostiumy do 
Strasznego dworu w reżyserii Andrzeja 
Zutawskiego (1998) oraz spektakli w rezyserii 
Ma riusza Tre l ińsk i ego - Madame Butterfly 
{1999) i Otello (2 001). Wspólnie zaprojektowali 
też kost iumy do Andrea Chenier w Tea trze 
Wielkim w Poznaniu. 
Jej wie l ką pasją jest projektow anie mody. Do 
swoich sukcesów w tej dziedzinie za licza kolekcję 
a u torską pokazaną w Lyonie i ko lekcję po l ską, 

p rzedstawioną na międzynarodowym pokazie 
w Rouen. Otrzyma ła nag rodę tygodnika 
„ Przekrój", a za fi lm Medea ( reż. Jerzy Wójcik) 
- medal za Realizacj ę Roku okręgu łód z kieg o 

Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Jolanta Data-Komorowska 
Po ukończen i u studiów dyrygentury chóralnej 

w poz nański ej Akademii Muzycznej w 1966 
roku podjęta pracę w Teatrze Wielkim 

im. S tanisława Moniuszki w Poznaniu jako 
dyrygent chóru. 

Od 1980 roku jest kierownikiem tego zespoł u. 

Pracując w Teatrze Wielkim przygotowa ła chór 

do przeszło stu premier, wśród których znajdują 

się najwybitniejsze dzieła operowe. Krytyka 

podkreślała zawsze precyzyjne wykonawstwo, 
piękne brzmienie i bardzo dobre aktorstw o 

chóru oraz d oskon a łe przygotowanie parti i 
nawet w naj trudniejszych, typowo chóralnych 

operach - znakomita renoma zaowocowa ła 

licznymi za proszeniam i zes poł u do 
indywidualnego ud zia łu w festiwa lach 

i koncertach, również międzynarodowych 
(Wratislavia Cantans, koncerty w Filharmonii 

Narodowej i Poznańskiej, trzykrotny udział 

w Festiwa lu w Tivol i w Kopenhadze, 

międzyna rodowa produkcja Studenta żebraka 
Karla Millóckera w Baden-Baden, w ielokrotny 

udz i ał w Fest iwalu w Carcassonne i in.), a także 
nagrodami i \")'róż nie n ia m i. Przez dz i esięć lat 

Jolanta Data -Komorow ska prowadz ił a 

równocześnie poznański chór męski „Hasło", 
z którym zdobyła szereg nagród na 

ogólnopolskich konku rsach i przeg lądach. 

Otrzymała ta kże nagrody za zasłu g i 

w upowszechnianiu ku ltury. 

Bogdan Paprocki 

Urodz ił s ię w Toruniu 23 wrześ nia 

1919, karierę artystyczną rozpoczął 
pod koniec li wojny światowej . 

Z pierwszym publ icznym koncertem 
wystąpił 9 lipca 1944, zaledwie po 
roku nauki. Dalsze studia śpiewacze 
pod kierunkiem Eugeniusza Koppa 
i słynnego tenora Ignacego Dygasa 
kontynuował już jako solista 
Reprezentacyjnego Zespołu Wojska 
Polskiego. 
W listopadzie 1 946 debiutował na 
scenie Państwowej Opery Ślą skiej rolą 
Alfreda w Traviacie, a wkrótce potem 
kreował rolę Almavivy w Cyruliku 
sewilskim Rossiniego. Jak sam 
powiada, zwłaszcza druga z tych partii 
była dla niego najwspanialszą szkołą 

ś p iewu . Jego subtelny, liryczny głos 
tenorowy rozwijał się, zyskując na sile 
i szlachetności brzmienia. 
W latach 1947-48 był dwukrotnie 
laureatem ogólnopolskich konkursów 
śpiewaczych w Warszawie. Sukcesy 
te ugruntowały w młodym artyście, 
którego od początku cechowało 
poważne podejście do sztuki, wiarę 
we własne siły, stały się bodźcem do 
dalszej, intensywnej pracy. Pogłębiał 
swą wiedzę ogólnomuzyczną, 

szlifował technikę wokalną. Repertuar 
jego wzbogacał się, imponując 

wszechstronnością - od lirycznych 
partii: Belmonta w Uprowadzeniu 
z seraju czy Nadira w Poławiaczach 

peref, poprzez Fra Diavola, Księcia 
w Rigoletcie czy Rudolfa w Cyganerii, 
aż do bohaterskich - Don Josego 
w Carmen , Jontka w Halce , a nawet 
- do tytułowej parti i w Trubadurze . 
W roku 1949 po raz pierwszy wyruszył 
w podróż artystyczną za granicę . Jego 
występy w Moskwie, Kijowie i innych 
miastach Związku Radzieckiego były 
jednym pasmem ogromnych 
sukcesów. W 1951 roku śpiewał 

w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej; n iedługo potem 
wystąpił na festiwalu „Praska Wiosna". 
Występował coraz częściej za granicą , 

ugruntowała się również jego kariera 
i wysoka pozycja w kraju. Nie tracąc 
kontaktu z macierzystą Operą Śląską, 
został solistą Opery Warszawskiej . 
Do naj świetniejszych jego kreacji na 
stołecznej scenie nal eżały m.in. 
tytułowe role w operze Giordana 
Andrea Chenier, jak też w Opowieś
ciach Hoffmanna Offenbacha , rola 
Lenskiego w Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego, partie 
Moniuszkowskie. 
Trzeba też wspomnieć o jego bogatej 
działalności koncertowej . Często brał 

udział w koncertach symfonicznych, 
wykonując partie tenorowe w dziełach 
oratoryjno-kantatowych, występował 
na licznych recitalach z repertuarem 
pieśniarskim . 

Nagrana w latach sześćdziesiątych 
wolnoobrotowa płyta z szeregiem 
różnorodnyc h arii operowych - od 
Eugeniusza Oniegina do Żydówki, 
Turandot i Aidy, ukazuje w pełnym 
świetle rozległe możliwości jego głosu . 

Poważne miejsce w repertuarze 
Paprockiego zajmowała zawsze 
muzyka polska. Stał s ię on bez 
wątpienia w powojennym okresie 
najlepszym odtwórcą roli Stefana 
w Strasznym dworze . Zaśpiewał 
w szystkie partie Moniuszkowskie, 
występował w operach Stefaniego, 
Kurpińskiego, Szymanowskiego, 
Szeligowskiego, Rudziń s kiego. 

Fragmenty partii Stefana utrwalił na 
płytowym „przekroju" Strasznego 
dworu, a całość- nagranie z zespołem 
Opery Poznańskiej pod dyrekcją 
Waleriana Bierdiajewa na początku 
lat pięćdziesiątych. Na płytach zostały 
też utrwalone przez „Polskie 
Nagrania" fragmenty Halki, Carmen 
oraz polskie pieśni i arie. 
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XII SOPRANY 

Ewa Boguszewska, Izabella Fik. Irina 
Filippovitch, Anita Furgol-Kownacka, 
Barbara Grzywczewska, 
Małgorzata Hadrych, 
Aleksandra Hałas, 
Barbara Jędrychowska, Anna Kalka, 
Joanna Kleinszmidt,Joanna Kopeć 
-Hoffmann, Kinga Krasowska, 
Izabela Link-Kacprzak, 
Agnieszka t ubawy-Lehmann, 
Anna Muraszko, Iwona Neumann, 
Anna Pierścińska, Hanna Pietraszko, 
Karolina Ratajska, Joanna Rejer 
-Kulikowska, Wiesława Urbaniak, 
Jadwiga Wleklińska·Łukaszewska 

ALTY 

Lidia Brych, Joanna Chmielnicka, 
Małgorzata Frąckowiak, 

Anna Gierczyńska, Urszula Klawiter, 
Marta Kostanciak, Danuta Kulcenty. 
Beata Kulpa-Owczarek, Irena Musie!, 
Katarzyna Orzechowska, 
Maria Owczarzak. Ewa Pszczółka, 
Elwira Radzi-Pacer,Jolanta Snuszka, 
Lilla Suszka, Krystyna Zakrzewska 
-Gumna, Violetta Zawadzka, 
Sylwia Zwierzyńska 

TENORY 

Krzysztof Buchwald, 
l'vlichał Gumienny.Jarosław Gwoździk. 

Sławomir Lebioda, Rafał Malęgowski, 
Jan Mantaj.Jerzy Mantaj, 
Maciej Marcinkowski, 
Przemysław Myszkowski, 
Piotr Orliński, Piotr Płończak, 
Robert Pucek. Sebastian Radecki, 
Dariusz Stręk, Paweł Szajek. 
Wojciech Wiśniewski 

BASY 

Lech Algusiewicz, Piotr Bróździak, 
Adam Glapiak.Jarosław Górczak, 
Arkadiusz Hirsch, KrzysztofJahns, 
Andrzej Just, Krzysztof Kiedrowski, 
Mikołaj Komorowski, 
Tomasz Kostanciak. Gabriel Kozłowski, 
Kazimierz Kulczyński, Paweł Matz, 
Krzysztof Napierała, Witold Nowak, 
Szymon Olejniczak. 
Romuald Piechocki, Romuald Rohde, 
Piotr Skołuda, Piotr Urbaniak, 
Maciej Zenkteler 

I SOLIŚCI 

Agnieszka Wolna, Beata Wrzosek. 
Sebastian Solecki 

SOLIŚC I 

Magdalena Kossakowska, Anna Kusz. 
Natalia Trafankowska, 
Arkadiusz Gumny. Bogdan Jabłoński, 
Paweł Kromolicki, Dominik Muśko, 
Andrzej Płatek, Łukasz Zasik 

KORYFEJE 

Dominika Babiarz, Urszula Bernat, 
Diana Gajownik, Katarzyna SamóL 
Urszula Solecka, Lidia Sylwesiuk, 
Aleksandra Szajkowska, 
Ewa Szymańska, Karolina Wiśniewska. 
Jacek Ciok, Artur Furtacz. 
Tomasz Niezborała, Oleg Stankow, 
Jakub Starzycki, Taras Szczerban, 
Mirosław Urbaniak 

ZESPÓŁ 

Marta Anczykowska. Anna Gumna, 
Paulina Kramarczyk. Beata Macioszczyk. 
Marika Mudziejewska. Nika Warszawska, 
Krystian Augustyn. Bartosz Dahlke, 
Michał Kaczmarczyk. 
Marcin Rolczyński, 
Jacek Wieszczeczyński 

I SKRZYPCE 

Piotr Kostrzewski - koncertmistrz, 
Giedy Jędrzejczak - I zastępca 
koncertmistrza, Eliza Schubert 
-Pietrzak. Agnieszka Łuksza, 
KrzysztofDastych, Ewelina Karna, 
Derydery Grzesiak, Maria Bawolska 
-Dastych, Małgorzata Hadyńska, 
Mar,ia Matuszewska, 
Tadeusz Żmijewski, Kamila Gryska, 
Agata Nocoń 

li SKRZYPCE 

Tomasz Żelaśkiewicz, 
Ryszard Chmielewski, 
Wiesław Ziółkowski, 

Monika Dworczyńska. Beata 
Niewitecka. Maria Murawa-Fraska, 
Dawid Walczak.Joanna Modzelewska, 
Olga Hala, Maria Radziszewska, 
KrzysztofMasłyk 

ALTÓWK1 

Łukasz Kierończyk. Dominika Sikora, 
Ryszard Hoppel, Agnieszka Sobieraj. 
Aleksander Rybkowski, 
Wojciech Gumny. Bogumiła Kostek. 
Emilia Pawlenka 

WIOLONCZELE 

Dorota Hajzer - koncertmistrz, 
Agnieszka Kowalczyk. Małgorzata Pelc. 

Krzysztof Kubasik, Agata Maruszczak, 
Aleksandra Jóźwiak. 
Arkadiusz Broniewski, 
Antonina Kasprzak-Górska 

KONTRABASY 

Donat Zamiara, Ryszard Kaczanowski. 
Franciszek Radziszewski, 
Jerzy Springer. Stanisław Binek, 
Grzegorz Warchoł 

FLETY 

Brygida Gwiazdowska-Binek. 
Karolina Porwich, 
Agnieszka Gandecka 

OBOJE 

Mariusz Dziedziniewicz, 
Wiesław Markowski, Maria Pasternak. 
Piotr Furtak 

KLARNETY 

Kazimierz Budzik, 
Sławomir Heinrychowski, 
Krzysztof Mayer. Tomasz Goliński 

FAGOTY 

Dariusz Rybacki, Marek Jędrzejczak, 
Andrzej Józefowicz.Jan Ja nas. 
Błażej Pasternak 

WALTORNIE 

Witold Habdas, Walery Keptia. 
Włodzimierz Kuzik. Ewa Szychowiak, 
Dominika Stencel, Mirosław Sroka. 
Marta Murawska 

TRĄBKI 

Leszek Kubiak. Sylwester Szychowiak. 
Maciej Słomian, Henryk Rzeźnik 

PUZONY 

Zbigniew Starosta, 
Mirosław Miłkowski, 

Tomasz Stanisławski. Piotr Nobik, 
Piotr Banyś. Tomasz Kaczor 

TUBY 

Jacek Kortylewicz, Czesław Piechocki 

PERKUSJA 

Piotr Kucharski, Piotr Sołkowicz, 
Małgorzata Bogucka-Miler. 
Aleksandra Szymańska, Piotr Szulc 

INSTRUMENTY KLAWISZOWE 

Krzysztof Leśniewicz 

HARFA 

Hanna Petruk 
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XIV 

Dyrektor nacz lny 
Sławomir Pietras 

Dyrektor artystyczny 
Emil Wesołowski 

Dyrektor muzyczny 
Eraldo Salmieri 

I Zastępca dyrektora naczelnego 
Jerzy Piotrowicz 

Dyrektor chóru 
Jolanta Dota-Komorowska 

Dyrektor baletu 
Liliana Kowalska 

K.iemwnik orkiestry 
Aleksander Gref 

Organizacja pracy artystyczne) 
Maciej Wieloch 

Biuro Obsługi Widzów 

Andrzej Frąckowiak 

lm presariat 

Katarzyna Liszkowska 

Dział literacki 

Michał J. Stankiewicz 
Główna księgowa 

Barbara Kuśnierek 

Media i promocja 
Szczepan Antczak 

Archiwum 
Tadeusz Boniecki 

Konsultant programowy 
dr Jarosław Mianowski 

Przygotowanie so li tów 
Natalia Górniak 
Olga Lemko 
Wanda Marzec 
Barbara Odwrot 
Rajmund Nowicki 

Asystenci choreografa 
Dominika Antkowiak 
Małgorzata Połyńczuk-Stańda 

Zofia Stróżniak 

Inspicjenci 
Danuta Kaźmierska 
Ryszard Dłużewicz 
Janusz Temnicki 

Sunerzy 
Magdalena Głuszyńska 
WadimZorin 

Kierownik tech niczny 
Jacek Wenze.I 

Kierownik produkcji 
Zbigniew Łakomy 

Pracownia scenograficzna 
Czesław Pietrzak 

Kierownicy pracowni 

Realizator świada 

Marek Rydian 

Scena 
Dariusz Michalski 

Dekoratornia 
Konrad Nowicki 

Perukarnia 
Ewa Niedźwiedź 

Garderobiana 
Ewa Wower 

Rekwizytornia 
Władysław Hoedt 

Malarnia 

Jacek Wysocki 

Pracownia krawiecka damska 
Anna Nowak 

Pracown ia krawiecka męska 

Grażyna Tumidaj 

Modystki 
Elżbieta Bogusławska 

Pracownia obuwnicza 
Kazimierz Mikołajczak 

Ś l usarma 
Roman Derucki 

Stolarnia 
Marek Kwiatkowski 

Zdjęcia 

Grażyna Wyszomirska 
Wojciech Glinka 
Stanisław Markiewicz 

Juliusz Multarzyński 
Archiwum Teatru Wielkiego 

Opracowanie i redakcja program u 
Michał). Stankiewicz 

Opracowanie graficzne 
TypodromJacek Kaliński 

y ZE ZBIO ÓW 
Instytutu Teatralnego 




