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„Kompozytor nieistniejącego kraju”12

Ziemio moja rodzona, Litwo moja święta,
Żółtym piaskiem i drobną trawą przytrząśnięta! […]
Twoja ziemia posępna, twe niebo bez blasku,
Ciebie do Włoch na pokaz nie powieźć w obrazku; […]
Z nieociosanych bierwion klecone twe domy,
Kwitnie mech zielonawy na strzechach ze słomy,
A pod strzechą lud pełen prostoty i dziczy,
Rzekłbyś patrząc na niego, że do trzech nie zliczy. 
A jednak do twej treści zajrzawszy głęboko,
Litwo! tyś więcej warta, niż zda się na oko.

       Władysław Syrokomla, Urodzony Jan Dęboróg13

ożna pojechać do Wilna, gdzie wzrastał w  talentach i  gdzie napisał Halkę; można zobaczyć 
Mińsk i nawiedzić podmiński Ubiel, gdzie się narodził. Ale jego kraj rodzinny już nie istnieje 

i  mało kto podejrzewa, że istniał w  kształcie, w  jakim on sam go doświadczał. Dlatego Stanisław 
Moniuszko to dla wielu ot, taki sobie dziwaczny Białorus, który chciał robić karierę „słowiańskiego” 
kompozytora w rosyjskim Petersburgu, deklarował miłość do litewskiej stolicy, a muzykę tworzył 
– polską! – w Warszawie. Kosmopolita? Czy miłośnik rodzinnej ziemi? Jeżeli zaś miłośnik, to czemu
krążył pomiędzy Białorusią a Litwą, oglądając się jednocześnie na stolice „dawnej, pańskiej Polski”
i carskiego imperium?

Te naiwne pytania nie są aż tak bardzo naiwne. Kto je sobie zadaje, zazwyczaj zna już odpowiedź. 
Większość jednak, nie pytając, przyjmuje rzeczywistość taką, jaka jawi się dziś: pomieszaną, prze-
mieloną przez maszyny rusyfikacji, sowietyzacji i nacjonalizmy obecnej Litwy i Białorusi. Oraz przez 
nasze własne „nowoczesne” (i „ponowoczesne”) narodowe myślenie. Tymczasem Moniuszko należy do 
czasu i miejsca, które, choć wydają się znajome, odróżniają się od obecnych niemalże tak, jak epoka ho-
merycka od hellenistycznej. Może dlatego w czasach dzisiejszych, kiedy dla nas, Polaków, Moniuszko 
jest tylko polski, dla Litwinów litewski, a dla Białorusinów białoruski, kiedy niby wszyscy się do nie-
go przyznajemy – mało kto chce się doń przyznać naprawdę, czyli praktycznie, głęboko i serdecznie. 

ŁO IEK

 Terytorium Rzeczpospolitej i Królestwo Polskie 
w połowie XIX w. Rys. Jacek Kotela.
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1855, 1856, 1857...

Brzask po nocy
iemności kryją ziemię, a lud we śnie leży73. Kiedy Mickiewicz pisał te słowa, paskiewiczowska 
noc, która zapadła po klęsce powstania listopadowego, niepodzielnie trwała nad całym zabo-

rem rosyjskim. Nie rozproszyła jej iskra Wiosny Ludów: w Królestwie nie doszło do wybuchu. Zdekon-
spirowani spiskowcy powędrowali na Syberię lub na emigrację. 

Szczęściem po połowie stulecia ciemności zaczęły rzednąć. Sprawiła to międzynarodowa roszada poli-
tyczna. Najpierw ostry spór poróżnił Rosję z Turcją. Do konfliktu wmieszały się Francja i Anglia, które 
pociągnęły za sobą Austrię. Wybuchła tak zwana wojna krymska. Przez chwilę zdawało się, że to już 
upragniona przez wieszcza Adama wojna powszechna o wolność ludów. Po stronie aliantów powstał za-
lążek polskiej armii pod generałem Władysławem Zamoyskim. Francuzi i Anglicy, zdobywszy Sewasto-
pol, zajęli Krym; Austria okupowała księstwa naddunajskie. Upokorzona Rosja obnażyła swoją militarną 
słabość: wydawało się, że to kolos na glinianych nogach. Niestety, zawarty w roku 1856 traktat paryski 
przekreślił marzenia o wyzwoleniu Polski, a zawiązek narodowego wojska trzeba było rozpuścić. 

Zarazem pożegnali się z tym światem okrutny car Mikołaj I (†1855) i jego warszawski namiestnik, Iwan 
Paskiewicz (†1856). Noc paskiewiczowska doszła kresu, zaczynała się odwilż posewastopolska. Polacy, po-
godzeni z losem, liczyli co najwyżej na powrót jakiejś normalności. Do wygórowanych żądań miało dojść 
później. W roku 1856 z radością witano w Warszawie nowego cara, Aleksandra II, mimo że wówczas wła-
śnie wypowiedział owo słynne: Messieurs, point de rêveries – Panowie, żadnych marzeń. Te słowa, skiero-
wane do polskich elit, przypominano później wielokrotnie. Chwilowo jednak wzięła górę nadzieja na lepszą 
przyszłość. Dzięki amnestii powrócili do kraju sybiracy i  tysiące poborowych, wcielonych przed laty do 
carskiej armii. Ci wszyscy mogliby z wdzięcznością zaśpiewać (gdyby Straszny Dwór już wtedy istniał):

Niechże będzie pochwalony 
Wieki wieków Chrystus Pan!
Co nas wiódł z odległej strony
W praojcowskich progi ścian!74

Sądzić należy, że pamiętali o tym widzowie późniejszej prapremiery Strasznego Dworu. 

ZAS
„STR SZNEGO

WORU” I JEG
OKOLI NOŚCI

 Obóz żołnierzy rosyjskich na placu Zamkowym w Warszawie 
we wrześniu 1861 r. Rycina na podstawie fotografii Karola Beyera, 1863 r. 
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W kilka dni po zamknięciu teatru doszło do przesilenia. Wielopolski postanowił zniszczyć „kon-
kurencję”, czyli Towarzystwo Rolnicze, które za jego sprawą rozwiązano w dniu 6 kwietnia. Gwał-
towny krok przyniósł gwałtowną reakcję: gigantyczne manifestacje warszawiaków. 8 kwietnia na 
Krakowskim Przedmieściu, pod kolumną Zygmunta, czyli znów pod oknami Moniuszków, rozśpie-
wany tłum nie usłyszał nawet trzykrotnego wezwania do rozejścia się. Padł na kolana i trwał w po-
kojowym oporze jak skamieniały. Wtedy generał Stiepan Chrulew nakazał strzelać. Dzień Pięciu 
Poległych był niczym wobec tej masakry. Pięć rot piechoty dało jedenaście salw, po czym rozpoczę-
ła się pacyfikacja śródmieścia. Mikołaj Berg podawał w poufnym opracowaniu, że liczbę zabitych 
strona rosyjska obliczała na przeszło 200 ludzi109. Imienna lista zestawiona przez stronę polską 
objęła prawie sto nazwisk, w tym kilka kobiet. Wielu aresztowano. Wielopolski był zapewne wście-
kły, ale z właściwą sobie arogancją oświadczył, że 8 kwietnia został ocalony w krwawem starciu 
porządek publiczny110. To pogrążyło go ostatecznie w opinii rodaków. Gorczakow nie krył zado-
wolenia, meldując do Petersburga, że nauka silnie poskutkowała; wszystko teraz cicho i drży ze 
strachu111. 

Rzeczywiście, skończyły się owe „polskie czasy”, ale wskutek krwawej tragedii „sprawa polska” stała 
się głośna w Europie. Na najbliższym paryskim Salonie, najbardziej prestiżowej wystawie malarstwa, 
medal otrzymał obraz francuskiego artysty Tony’ego Robert-Fleury’ego, ukazujący tłum masakrowa-
ny na placu Zamkowym. Widnieją tu: zakonnik z krzyżem, bezbronni mężczyźni w konfederatkach, 
kobiety i dzieci odważnie stojący w ogniu rosyjskich salw. 

A Chęciński pisał libretto Strasznego Dworu.

Moniuszko między młotem a kowadłem
 Warszawie, po Królestwie i w innych zaborach odprawiano nabożeństwa za poległych, ustawia-
no pamiątkowe krzyże. Wielopolski nie umiał stłumić żałoby i „festiwalu” narodowych strojów. 

W stołecznych kościołach wciąż brzmiało Boże, coś Polskę. 

Moniuszko udzielał się przynajmniej podczas nabożeństw. Na pewno dyrygował w  kościele 
Reformatów podczas nabożeństwa za dusze Pięciu Poległych. Czołowy tenor Teatru Wielkiego, 
Julian Dobrski, przyszły Stefan w Strasznym Dworze, zaśpiewał wtedy Hymn Alessandra Stra-
dellego, co miało mu później bardzo zaszkodzić. Czy jednak Moniuszko brał udział w  samych 
manifestacjach – nie wiemy. Dawne opracowania przesadzają w  opisach jego heroicznej posta-
wy, którą w ramach „odbrązowiania” neguje ostatnio Agnieszka Topolska. Zupełnie niepotrzeb-
nie. Demonstracje poruszały umysły, ale też miały coś z rewolucyjnego szaleństwa, Moniuszko 
zaś wyznawał poglądy nierewolucyjne, którym patriotyzmu też nie sposób odmówić. Inna rzecz, 
że zapanował wówczas w  Warszawie istny „patriotyczny terror”, co zmuszało osoby stojące na 
świeczniku do opowiedzenia się po tej lub tamtej stronie. Co miał zrobić nasz kompozytor? Zna-
lazł się między młotem a kowadłem. Poza instytucją teatru nie mógł przecie funkcjonować, a te-
atr zależał od rządu. Artystyczną pozycję Moniuszko miał wyjątkowo mocną, tak pośród roda-
ków, jak i pośród carskich urzędników – stanowił prawdziwy skarb rządowej instytucji. Cóż to 
jednak znaczyło w państwie carów? Jeden rozkaz mógł skończyć jego karierę… Tak przecież nie-
wiele później wydalony został z Warszawy sam Józef Ignacy Kraszewski. Niezręczność sytuacji 
wynikała i stąd, że muzykę Moniuszki najlepiej rozumieli i pokochali rodacy oraz, acz z daleka… 
świat Petersburga. Niestety, sam naród nie dysponował własnymi, narodowymi instytucjami; 
w imperium carów nie było to możliwe.

 Stanisław Moniuszko. Rycina wg rysunku Michała Elwira Andriollego 
na trzechsetne wykonanie Halki w Teatrze Wielkim, „Kłosy”, 1885 r.
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● Pod tę modę czupryna zredukowaną 
została do kilku włosów na samym wierzchu 
pozostałych (ksiądz Jędrzej Kitowicz, Opis 
obyczajów). Rycina wg rysunku Michała 
Elwira Andriollego do Pamiątek Soplicy 
Henryka Rzewuskiego, 1883 r., „Kłosy”, 1884 r.
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Ołówek cenzora i kłopot z sarmackością
łówek cenzora pozbawił Arię z kurantem przymiotnika „sarmacki”. Trzeba było zastąpić sar-
macki śpiew – uroczym śpiewem. Ale dlaczego?! Słowo „sarmacki” nie było zakazane, a chyba 

też w tamtych czasach nie za bardzo popularne… Najwyraźniej nie tylko aktualne aluzje do niedaw-
nego powstania, ale też dalsza przeszłość budziły niepokój. Na ile jednak Straszny Dwór jest rzeczy-
wiście „sarmacki”? 

…Aby dociec odpowiedzi na postawione powyżej pytanie, trzeba w ogóle zapytać o to, skąd przycho-
dzi Straszny Dwór. Co jest jego artystycznym źródłem? 

Rozważny czy romantyczny? 
westia tyko z pozoru wydaje się nieskomplikowana. Przeciętnie wykształcony Polak z pokolenia 
roku 1918 (a zapewne i dzisiejszy) odpowiedziałby po prostu: „to nasza opera narodowa”. Taka 

odpowiedź nie wystarczy. Bo skoro Moniuszkę wymieniamy jednym tchem obok Chopina i Mickiewi-
cza – znaczyłoby to domyślnie, że mamy go za romantyka. Niektórzy uważali go za kolejnego wiesz-
cza. W każdym razie tak się zdarzało i zdarza. Czy rzeczywiście był romantykiem i w związku z tym 
mógłby być „wieszczem”, czy jego twórczość była romantyczna? Sprawa zależy nie tylko od tego, czy 
kompozytor sam siebie tak postrzegał, ale też od tego, kogo dziś, po półtora stulecia badań i rozważań, 
można i zwykło się romantykiem nazywać. O  takich kwestiach decydują zazwyczaj badacze litera-
tury i kultury. Aczkolwiek ich opinie dopiero z dużym opóźnieniem przekuwają się na mniemania 
powszechne, wchodząc do szkolnych podręczników. 

Otóż w chwili, w której to piszę, stan rzeczy jest taki, że podręczniki przeważnie głoszą, że Moniusz-
ko to romantyk (o ile w ogóle głoszą coś na ten temat), podczas gdy badacze dość zgodnie odmawiają 
mu tego tytułu, czy raczej – żeby wyrazić się ściślej – jego dziełom operowym. 

Dżentelmeni o  faktach nie rozmawiają. Bycie romantykiem lub niebycie nim, podobnie jak 
bycie wieszczem, nie należy jednak do kategorii faktów; jest kwestią oceny, która jest zawisła od 
przyjętego punktu widzenia, czyli od interpretacji. Tym samym podjęcie pytania: „czy Moniusz-
ko romantykiem był, czy nie był?”, każe nam wstąpić na grząską drogę zmieniających się opinii 

SZNEGO
DWORU KOD
GENETYC :
„polski biedermaier”
czy „romantyczny sarmatyzm”?
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Wybór epoki
rzed prapremierą ogół dowiedział się z plakatów i z drukowanego libretta, że rzecz dzieje się 
w pierwszej połowie zeszłego stulecia223, czyli w wieku XVIII. Źródło tytułu i pomysłu opery 

– gawęda Kazimierza Władysława Wójcickiego – nic jednak o żadnym stuleciu nie wspomina, jego 
opowieść można umieszczać w różnym czasie. Zdawałoby się, że, w przeciwieństwie do Wójcickiego, 
Moniuszko i Chęciński zdecydowali się na chronologiczną precyzję. Czy na pewno? A jeśli tak, to czy 
epoka, w której dzieje się akcja Strasznego Dworu, została przez nich wybrana z jakimś szczególnym 
zamysłem?

Pytamy o to, bo pomimo jednoznacznej, zdawałoby się, autorskiej deklaracji, tak dawniej, jak 
i dziś decyzje reżyserów, a nawet zdania krytyków i badaczy na ten temat bywają rozbieżne. Mój 
przyjaciel, amator sztuki operowej, zatrzymał filiżankę kawy w  pół drogi do ust, kiedy dowie-
dział się, że pierwodruk libretta umieszcza Straszny Dwór w wieku XVIII – no, bo to przecież 
dzieje się sto lat wcześniej! Tak czuł. Nawet jednemu z poznańskich muzykologów, i to całkiem 
niedawno, zdarzyło się napisać, że Moniuszko wziął za temat okres świetności Rzeczypospoli-
tej szlacheckiej w  „Strasznym Dworze” i  jej kres w  „Hrabinie”224. Czyżby badacz miał tutaj 
odrębne przemyślenia? Możliwe, bo takowe się nasuwają. A może tylko dał się zmylić decyzjami 
kolejnych reżyserów, czyli powszechną rzeczywistością sceniczną? Jeśli tak, i  to nic dziwnego. 
Zdaje się, że sam Zdzisław Jachimecki nie przeczytał adnotacji pod wykazem bohaterów, pisząc 
na temat Prologu: 

Wizja to może zwycięzców z pod Wiednia jeszcze, może już konfederatów barskich? Nic ścisłego 
pod względem historycznym ani epoki nie określa ten obraz225.

Henryk Opieński w kilka lat później, u początku Polski Niepodległej, orzekł, że kostjumowa tra-
dycja opery warszawskiej kazała umieszczać tekst Chęcińskiego […] w epoce XVII-go wieku226. Jed-
na zaś ze współczesnych badaczek mimochodem podała, że we Lwowie, przygotowując prapremierę 
Strasznego Dworu w roku 1877, by podnieść atrakcyjność scenerii, akcję opery cofnięto na począ-
tek XVII w.227. Czy na pewno cofnięto? A może wcale nie trzeba było cofać?… Może układ sceniczny 
p. Matuszyńskiego, Reżyssera Opery228 z roku 1865 powstawał z myślą o strojach i realiach nawiązu-
jących właśnie do wieku XVII?

TE TRAL A
STAROPOLSZCZYZNA

NIUS KI

 Piękną duszę i postawę | Niechaj wszyscy dojrzą w nim 
(Straszny Dwór). Wilhelm Troschel w roli Zbigniewa. 
Rycina wg rysunku Juliusza Kossaka, „Tygodnik Ilustrowany”, 1866 r. 
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Damazy należy w  znacznym stopniu do Papkinowego rodu, jest jednak postacią jeszcze bardziej 
sztuczną, to znaczy: jeszcze bardziej umowną, sztuczną z założenia. Owo założenie dobrze tłumaczy 
konwencję rządzącą całym Strasznym Dworem. Autor nie dba o prawdopodobieństwo akcji, tworzy 
po prostu łańcuszek pięknych scenek, które mają bawić, ale nie muszą się logicznie składać w prawdo-
podobną całość. I nie składają. Bo pomyślmy: Damazy, pełen sprytu intrygant, czyha na posag Hanny 
(lub, w razie czego, Jadwigi), zarazem próbując „spławić” swoich konkurentów. Tyle że jego szanse są 
od samego początku marne, ba, równe zeru, i  publiczność wyraźnie to widzi. Począwszy od wróżb, 
które wypadają dlań niepomyślnie, a skończywszy na stałych, prześmiewczych uwagach Miecznika – 
ojca obiektu jego fałszywych westchnień. W pewnym momencie, podczas lania wosku, panny w ogóle 
przestają zważać na pętającego się nieszczęśnika, który nadaremnie pyta o wynik wróżb. Nic dziwnego: 
niezależnie od wyniku przepowiedni, dla Hanny i Jadwigi Damazy jest niemalże nikim. Palestrant wie-
szający się przy Mieczniku, wprawdzie kilkukrotnie tytułowany „paniczem”, nadto nazwany oficjalnie 
jego „totumfackim”, czyli zaufanym, prawą ręką – wydaje się kompletnie nieszkodliwy, na kształt Papki-
na. Potem zaś Miecznik obdarza go mianem przyjaciela domu, lecz poza tym cały czas wyśmiewa. Płacz, 
serdeńko, płacz Damazy, | Z kwitkiem pójdzie twoja chęć… Lecz jeżeliś uplótł w głowie, że Hanusię 
złowisz w sieć. A to zaledwie wstęp do arii, z której wynika jasno, że Polak, który za fraczek oddał pas 
– czyli właśnie Damazy – W domu tym na koperczaki | Nadaremnie traci drogi czas. 

Mimo to spostrzegamy ze zdumieniem, że Damazy całkiem serio proponuje Hannie ślub, Hanna zaś 
poważnie bierze groźbę takiego zamążpójścia. Jakby nawet dawała do zrozumienia, że może zostać 
zmuszona do tego małżeństwa, i wzdycha: weźmiesz posag mój i mnie. Zdaje się, że publiczność ani 
przez chwilę nie odczuwa tu prawdziwego napięcia, nikt nawet nie przypuści, żeby frak i peruka mo-
gły zagrozić połączeniu Miecznikówien i Stolnikowiczów. To gra konwencji.

Damazy został więc sprowadzony do roli swego rodzaju marionetki. Czyż to jednak nie piękna mario-
netka? Czyż nie wspaniale prezentuje się jako element różnobarwnej układanki, łączącej poruszające, 
błyskotliwe obrazy? Czyż dialogi, w których bierze udział, nie są napisane kunsztownie i nie są zabawne?

Umowna fabuła 
odobnie zinstrumentalizowana została cała historia. Pomieszanie wieku XVII i  XVIII nie 
zaszkodziło jej w  niczym. Zresztą w  połowie XIX wieku większości historycznych detali nie 

przyklejano jeszcze – w powszechnym odbiorze – do konkretnych epok, zatem wiele elementów cha-
rakterystycznych dla XVI, XVII i XVIII wieku publiczność odbierała jako jedno wielkie staropolskie 
uniwersum. Bliższa wiedza o modzie dawnej dopiero się rodziła. Czyż zresztą dziś przeciętna wiedza 
publiczności jest większa? Czyż dziś ktokolwiek aż tak bardzo dba o autentyzm kostiumów? Jeśli, to 
rekonstruktorzy historyczni, a i oni nie wszyscy. 

Przestrzeń sarmacka? 
rzyszedł więc moment, aby zapytać wprost, jak miały się do siebie umowna rzeczywistość sceny 
i rzeczywistość historyczna przywoływana na scenie. Najpierw przypomnijmy, że

Przez cały czas działalności warszawskiej malarni teatralnej dyspozycja sceny i jej zapełnie-
nia pozostawały właściwie niezmienne. Tworzyła ją przede wszystkim specyficzna, nazwijmy ją 
rusztową, konstrukcja podłogi podzielonej na plany, równolegle do linii rampy, pasami stabil-
nych desek służących do instalacji na trwałe blejtramów i  praktykabli. Między tymi deskami, 
przez francuzów zwanych „uliczkami”, znajdowały się zapadnie oraz szczeliny, przez które łą-

 Nim pannie tu który | Wyjawi zapały, | Nim skończy konkury, | Rozerwą 
w kawały (Straszny Dwór). Rycina według rysunku Jana Nepomucena Lewickiego.
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● Te wielkie malowidła dwa | Na względzie wasze miej – | Miecznika praprababka 
ta – | Ta praprababką tej (Straszny Dwór). Jan Matejko jako pierwszy polski artysta 
zaczął precyzyjnie studiować wyobrażenia i zachowane egzemplarze dawnych ubiorów. 
Rycina z dzieła Jana Matejki Ubiory w Polsce 1200–1795.
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Na obrazie, który udaje sarmacki, w istocie zaś jest XIX-wieczną kompilacją starszych wizerunków, widnieje postać 

szlachcica w krótkim żupanie i delii, długich butach i obcisłych spodniach (górny rząd, drugi z lewej). 

To jeden z pierwowzorów operowego kostiumu Zbigniewa i zarazem powstańczych mundurów 1863 r. 

Oczywiście za pośrednictwem ryciny Jana Feliksa Piwarskiego, która przekształciła szereg szczegółów, 

i po sprowadzeniu żupana i delii do form bardziej „romantycznych”...
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wym kołnierzem założone na żupany i klasycznie przepasane materiałowym (słuckim) pasem. Szable 
u pasa, wyloty kontuszów odrzucone na plecy, a przez ich wycięcia obaj panowie wysunęli ręce w wą-
skich, obcisłych rękawach żupanów. Na nogach buty z cholewami, spodnie – tylko w jednym wypadku 
widoczne – lekko bufiaste, znać, że szarawary. Na głowie jednego z panów tkwi zgrabna konfederatka 
o dość obszernym wierzchu. Scenka z Verbum nobile ukazuje ponadto pannę Zuzię w damskim kon-
tusiku założonym na suknię. Panowało bowiem wówczas przekonanie, że za Rzeczypospolitej brały 
damy kontusiki futrem podbite245. Damski kontusik rzeczywiście był noszony w XVIII wieku, chyba 
jednak bardzo rzadko, ale w  romantycznej wyobraźni mocno się rozkrzewił. Natomiast oba męskie 
kontusze zostały jakby żywcem wzięte z XVIII-wiecznych portretów. Konfederatka też należy do tego 
stulecia, a co więcej, wskazuje wyraźnie na jego drugą połowę. Bo zarówno autor ryciny, jak i librecista 
i Moniuszko powinni już wiedzieć o konfederatkach, że za Stanisława Augusta ich początek246, jak 
podawał znany słownik ubiorów polskich Łukasza Gołębiowskiego. Cóż stąd, jeśli teatralne „czapki 
polskie” od dawna żyły własnym życiem i nie poddawały się naukowym korektom. 

W scence z Hrabiny pojawia się jeszcze jeden ciekawy ubiór – mianowicie szamerowana czama-
ra do pół uda, z szalowym kołnierzem, z obcisłymi rękawami, przewiązana słuckim pasem. Nosi ją 
młodszy bohater, Kazimierz. Szarawary i długie buty do tego. Można powiedzieć – mydło i powidło 
XVIII- i XIX-wieczne. Ale w tamtych czasach nie wiedziano, że to ahistoryczny koktajl, i panowało 
przekonanie, że czamara modnym była ubiorem za Stanisława Augusta, zwłaszcza przez ciąg czte-
roletniego sejmu247. 

Wreszcie kapitalny Wilhelm Troschel w  roli Zbigniewa w  Strasznym Dworze. Rycina z  „Ty-
godnika Ilustrowanego”, według rysunku Juliusza Kossaka. Także tu szamerowana, przylegająca 
czamara do pół uda, tym razem jednak inna, zapięta aż pod szyję, obramowana futrem i spięta sze-
rokim pasem – chyba skórzanym – z wielką klamrą. Na tym płaszcz albo może delia z piękną zapo-
ną. Na głowie futrzany kołpak z wielką szkofią. Lekko bufiaste spodnie włożone w długie cholewy 
butów. Rękawice, ostrogi, szabla u boku. Podobne ubiory malował Kossak często – w dwadzieścia lat 
później powtarzał je wielekroć na ilustracjach do Trylogii Sienkiewicza jako XVI-wieczne. Czyżby 
potwierdzało się, że akcja opery miała się dziać raczej w stuleciu XVII? Ale czy też Kossak (a może 
i Piwarski) nie przekłamał teatralnych form, dostosowując kostiumy do swoich własnych wyobra-
żeń?

W każdym razie pomysłodawcy kostiumu Troschla w istocie nie odtwarzali żadnego z klasycz-
nych żołnierskich ubiorów z XVII stulecia. W tamtej epoce wojsko polskie w ogóle nie używało ta-
kich rękawic (miały je tylko oddziały cudzoziemskiego autoramentu), a podobne szarawary (niepo-
prawnie zwane dziś niekiedy „hajdawerami”) pojawiły się dopiero w latach siedemdziesiątych XVII 
wieku (wiedzy tej użyczył mi badacz i  rekonstruktor husarii Radosław Sikora, któremu w  tym 
miejscu dziękuję). Co do czamary i  kołpaka, możemy je znaleźć na innej rycinie wspomnianego 
Jana Feliksa Piwarskiego Szlachta polska w dawnych ubiorach. Obok szlachcica w XVIII-wiecz-
nym kontuszu stoi drugi – w czamarze przewiązanej pasem. Czamara ta jest wprawdzie bardziej 
„kożuszkowa”, kołpak rozłożystszy, a do tego wszystkiego długi żupan wysuwa się spod czamary 
i sięga za kolana, jednak inspiracja kostiumu Troschla z prapremiery Strasznego Dworu tym lub 
bardzo podobnym wzorcem jest co najmniej wielce prawdopodobna. Co ciekawe, wzorzec ten odwo-
ływał się – zapewne! – do tak zwanej tablicy gołuchowskiej z kolekcji książąt Czartoryskich (obecnie 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu). Na tym ciekawym płótnie zestawiono postaci wzięte z XVII-
-wiecznych portretów polskich. Znajduje się pomiędzy nimi bardzo podobnie odziany szlachcic, 
tyle że jego kabat, który na rysunkach z XIX wieku stał się czamarą, wygląda tu zupełnie inaczej; 
różnią się też inne drobne szczegóły. 
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  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… może grzech… kto prawo rości 
  Czytać z tajnych kart, 
  Czytać z kart, tajemnych kart?… 
Lecz niewinnej ciekawości 
  Bóg przebaczy żart! –

  Tak, niewinnej ciekawości 
  Bóg przebaczy żart. 

SCENA 2

Duettino Ciż sami – HANNA i DAMAZY ubrany w klejdę, pończochy i trzewiki itd.

 DAMAZY (wnosząc za HANNĄ porcelanową salaterkę pełną wody)
  Gdzież postawić to naczynie?

 HANNA (wesoło)
  Tutaj, tutaj, przy kominie, 

Wosk topnieje, spiesz pan, spiesz!

 DAMAZY (postawiwszy salaterkę, do JADWIGI wypełniając jej rozkaz)
  Czy i pani także wróżby chcesz?

 HANNA (wesoło)
  Ja najpierwsza! 

 DAMAZY                                Ale na co 
Trudzić rączki próżną pracą? 
Gdy bez wróżby prawda szczera, 
że masz we mnie kawalera,
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