
“STRASZNY  DWÓR”
Wyraźny przekaz narodowo- patriotyczny ukryty przed cenzurą rosyjskiego zaborcy 

pod pozorem sielankowej zabawy noworoczno-karnawałowej 
w XVII-wiecznym polskim dworze szlacheckim.

Pochwała szacunku i wierności wobec tradycji narodowej i rodzinnej.
Szczęśliwe zakończenie akcji opery.

S. Moniuszko rozpoczął komponowanie tej opery w 1861 r., dwa lata przed wybuchem Powstania
Styczniowego (22.01.1863 - jesień 1864), chcąc podnieść na duchu społeczeństwo polskie pod

zaborem rosyjskim. Pragnął ukazać męstwo XVII-wiecznego oręża polskiego 
i siłę postaw patriotycznych starszych i młodszych Polaków .

Zakończył komponowanie "Strasznego dworu" po klęsce Powstania Styczniowego 

Opera w 4 aktach  ,   nie rozpoczyna się uwerturą, ale prologiem  ;   
Autor libretta – Jan Chęciński
Prapremiera: Warszawa, 28.09.1865 r.

Akcja opery dzieje się w drugiej połowie XVII w; w Polsce centralnej, 
na Mazowszu, w Kalinowie, tuż przed Nowym Rokiem i podczas karnawału.

Osoby: Miecznik – baryton; Hanna i Jadwiga, jego córki – sopran i mezzosopran; Pan Damazy, prawnik,
zaufany  de  Miecznika  –  tenor;  bracia  Stefan  i  Zbigniew,  oficerowie  wojska,   pochodzący  
z  rodziny  drobnej  szlachty  polskiej  –  tenor  i  bas;  Cześnikowa,  ich  ciotka  –  alt;  Maciej,  stary  sługa  
i towarzysz Stefana i Zbigniewa – baryton; Skołuba, klucznik Miecznika – bas; Marta, klucznica Stefana i
Zbigniewa  –  sopran;  Grześ,  parobek  –  tenor;  stara  niewiasta  –  mezzosopran;  
goście Miecznika, oficerowie i żołnierze, myśliwi, wieśniaczki i wieśniacy.

Młodzi  polscy  szlachcice  -  bracia  Stefan  i  Zbigniew,  wracają  ze  zwycięskiej  wojny  
do domu. Żegnając się z towarzyszami broni, obiecują sobie pozostać w bezżennym stanie, aby
zawsze być gotowymi do walki zbrojnej, gdy Ojczyzna ponownie będzie w potrzebie. Razem z
nimi wraca z wojny ich stary sługa Maciej. Rodzice braci nie żyją.

Ciotka  Stefana  i  Zbigniewa  -  pani  Cześnikowa  -  bardzo  oczekuje  ich  powrotu,  
bo  zaplanowała  małżeństwa  obydwu  młodzieńców  z  dwoma  dziewczętami,  swoimi
protegowanymi.  Dowiedziawszy się,  że  Stefan  i  Zbigniew najpierw odwiedzą  dom Miecznika,
serdecznego  przyjaciela  ich  ojca,  gdzie  poznają  jego  dwie  córki  -  Hannę  i  Jadwigę,  stara  się
zniechęcić ich do tej podróży. Cześnikowa opowiada im, że kto pojedzie do strasznego dworu w
Kalinowie, może nawet umrzeć. Młodzieńcy jednak jadą z Maciejem do domu Miecznika.

W  dworku  Miecznika  w  Kalinowie  panuje  idylliczna  atmosfera,  dziewczęta  haftują,
śpiewają i przygotowują się do wróżb z laniem wosku. Towarzyszy im młody pan Damazy, mający
nadzieję  na  małżeństwo  z  którąś  z  nich.  Miecznik  uprzejmie  gości  go  w  swoim  domu,  
ale  krytykuje  postawę  Damazego,  hołdującego  zagranicznej  modzie  i  zwyczajom.  Miecznik  
w swojej arii "Kto z mych dziewek serce której..." wyraźnie mówi jakich zięciów pragnie mieć.

Cześnikowa  i  Damazy  prowadzą  swoje  intrygi,  dzieją  się  zabawne  zdarzenia  
i nieporozumienia. Opera jednak kończy się szczęśliwie ślubami Stefana z Hanną i Zbigniewa z
Jadwigą.

Pod względem muzycznym "Straszny dwór" jest najlepszą operą Stanisława Moniuszki, z
doskonałym  wątkiem  harmonicznym,  bardzo  bogatą,  a  zarazem  subtelną  instrumentacją,  z
doskonałą  konstrukcją  scen  zbiorowych.  Przede  wszystkim  odznacza  się  stworzoną  przez  S.
Moniuszkę genialną melodyką, wyjątkowo szlachetną, indywidualną logiką dramaturgii operowej.
Kompozytor w muzyce do tej opery zawarł bardzo silny idiom polskości (rytmy tańców polskich,
muzyka bliska polskiej muzyce ludowej), a poziom muzyczny tenorowej "Arii z kurantem" (aria
Stefana, w której słyszymy dźwięk kuranta - muzyki z zegara), jest równy włoskim i francuskim
ariom tenorowym.


