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5 maja 1819 roku na ziemi białoruskiej ( zabór rosyjski ) w majątku ziemskim Ubiel  koło Mińska 

przyszło na świat pierwsze i jedyne dziecko państwa Czesława i Elżbiety Moniuszko –Stanisław. 

Od wczesnego dzieciństwa mały Stasiu wykazywał wielkie zdolności muzyczne, szybko zapamiętywał 

melodie i śpiewał piosenki . Mama bardzo wcześnie zaczęła uczyć go gry na fortepianie, czego 

dowodem  są liczne rysunki  ojca przedstawiające  pięcioletniego Stasia  przy  instrumencie.  Pan 

Czesław był bardzo utalentowany plastycznie i  z pasją przenosił na papier wszystkie wydarzenie 

rodzinne oraz portretował swoich bliskich. Natomiast mama , która pięknie śpiewała i grała uczyła 

syna pieśni patriotycznych ze  śpiewnika pt. Śpiewy Historyczne  Juliana Ursyna Niemcewicza. Pieśni 

te były dla niego pierwszą lekcją historii ojczystej – mówiły o dawnych bohaterach, królach, 

przypominały Polskę wolną, taką, jakiej on, urodzony w niewoli  nie znał. Natomiast od wiejskich 

dziewcząt i okolicznych wieśniaków uczył się przyśpiewek ludowych, które w późniejszej twórczości 

wykorzystywał .                                                                                                                                                     

Ważną rolę w rozwoju małego chłopca miał także  amatorski teatr założony przez brata ojca Józefa. 

Przedstawienia odbywały się w spichrzu a aktorami byli członkowie rodziny , znajomi, sąsiedzi, służba 

i okoliczni chłopi. Mały Staś był oczarowany tymi spektaklami, które były dla niego źródłem wzruszeń 

i niezwykłych przeżyć. To co podczas nich odczuwał,  próbował  później wyrazić  w swoich dziecinnych 

improwizacjach na fortepianie.                                                                                                                                  

W  sierpniu 1827 roku  8 letni Staś wraz z rodzicami wyprowadza się do Warszawy, gdzie zaczyna się 

uczyć muzyki u Augusta Freyera. Muzyka  z jaką się tu zetknął była zupełnie inna  jak ta na wsi. 

Dlatego Stasiu z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwał się w śpiewy ulicznych kwiaciarek, czy 

płynących  flisaków spławiających  Wisłą drewno. Wszystkie te melodie przydały mu się w dalszej 

twórczości.                                                                                                                                                               

W listopadzie 1830 roku z chwilą wybuchu Powstania Listopadowego rodzina Moniuszków 

wyprowadza się do Mińska, gdzie Stasiu uczęszcza do miejscowego gimnazjum.                                     

W roku 1836 17 letni Stanisław poznaje swoją przyszłą żonę o rok młodszą Aleksandrę Millerównę, 

dla której pisze pieśni do słów Adama Mickiewicza.                                                                                              

Od 1837 do 1840 roku wyjeżdża na studia muzyczne do Berlina, gdzie wydaje drukiem pierwsze 

swoje utwory.  

    Po powrocie z Berlina ( 1840r. ) 21 letni Stanisław żeni się z Aleksandrą i zamieszkują w Wilnie. Tam 

pracuje jako organista, udziela prywatnych lekcji  gry na fortepianie oraz prowadzi amatorskie chóry. 

Moniuszko znany był ze swojej  niezwykłej religijności. Codziennie wstawał o 5 rano i zanim zaczął 

pracować szedł do kościoła , by uczestniczyć we mszy św. a wieczorem żarliwie modlił się klęcząc 

przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej . 

     W roku 1843  Moniuszko wydaje swój pierwszy z 12 tomów „ Śpiewnik Domowy”. Śpiewniki 

Moniuszki cieszyły wielką popularnością wśród wszystkich polaków i zadomowiły się na dobre w 

dworach szlacheckich i pokojach mieszczańskich kamieniczek. W czasach , kiedy nikomu się jeszcze 

nie śniło o odbiornikach radiowych , telewizorach czy komputerach- śpiewniki te leżały niemal na 

każdym fortepianie i przez długie lata były nieodłącznymi towarzyszami  rodzinnych wieczorów. 

Szkoda , że teraz spędza się wieczory trochę inaczej !!!!                                                                                

Mimo wielkiego powodzenia śpiewników sytuacja materialna Moniuszki była bardzo trudna. Rodzina 



się powiększała, przychodziły na świat kolejne dzieci a z tym kolejne wydatki . A dzieci miał 

dziesięcioro. W pewnym okresie bieda mu tak dokuczała, że nie mając pieniędzy na nowe buty, na 

koncercie wystąpił w dwóch różnych.   

       Spośród wszystkich dzieł Moniuszki największą sławę przyniosły mu opery. Pierwszą z nich była 

napisana w 1848r. Halka dwuaktowa opera wystawiona w Wilnie, bez kostiumów, scenografii i 

zawodowej orkiestry. Przedstawienie odbyło się w domu teściów kompozytora . Ta opowieść o 

krzywdzie biednej góralskiej dziewczyny , porzuconej przez bogatego panicza wywarła na słuchaczach 

niesamowite wrażenie .  Prawdziwa premiera  Halki już czteroaktowej sztuki z prawdziwą orkiestrą , 

ze wspaniałymi kostiumami i ze scenografią odbyła się 10 lat później ( 1 stycznia 1858 )w Teatrze 

Wielkim w Warszawie . Tego dnia rozpoczęła nowa epoka dla polskiej opery. Dzieło przyjęto z 

wielkim entuzjazmem. Widzowie wychodząc  z teatru , śpiewali piękne melodie zasłyszane przed 

chwilą i mieli w oczach niezwykle barwny obraz polskich tańców narodowych poloneza i mazura oraz 

porywających  tańców góralskich.                                                                                                                       

Sukces Halki umożliwił Moniuszce kilkumiesięczną podróż po Europie, gdzie zaprzyjaźnił się z wieloma 

kompozytorami z Rosji , Czech, Niemiec  i Francji. 

     W sierpniu 1858 mając 39 lat Stanisław Moniuszko obejmuje stanowisko dyrektora i dyrygenta 

Opery Polskiej w Warszawie i natychmiast sprowadza  swoją  liczną 15-to osobową rodzinę do stolicy. 

W skład rodziny  wchodziły dzieci, żona, ciotka, kuzynka oraz piastunki.  

     W Warszawie powstawały następne opery Flis, Hrabina, Verbum nobile (Szlacheckie słowo) oraz 

już po upadku Powstania Styczniowego w 1865 r. na pocieszenie polaków   Straszny Dwór, który po 

trzech razach władze carskie zabroniły wystawiać, ponieważ po przedstawieniach dochodziło do 

demonstracji  wolnościowych na ulicach Warszawy. 

     Pomimo tak licznych sukcesów artystycznych Stanisław Moniuszko nieustanie borykał się z biedą, 

czego przyczyną były słabe zarobki, liczna rodzina oraz kształcenie dzieci. Mimo to potrafił 

potrzebującym oddać ostatni grosz. Dzielił się także swoim talentem i wiedzą. Organizował koncerty 

dobroczynne, prowadził za darmo amatorskie chóry a także pomagał studentom i przekazywał im 

swoje muzyczne doświadczenie. Nigdy nie myślał o sobie, o swoim wypoczynku, o zdrowiu. Ta ciągła 

troska o innych i praca ponad siły spowodowały ciężką chorobę serca, której nie leczył, bo nie miał na 

to czasu. Zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 roku w wieku 53 lat . Warszawa żegnało go jego 

muzyką. Kiedy kondukt żałobny przechodził przez plac Teatralny, Orkiestra  Teatru Wielkiego grała 

mu muzykę z opery Halka. 

     Stanisław Moniuszko był niezmordowanym działaczem muzycznym na ziemiach polskich. Jemu 

zawdzięczamy  stworzenie  nowego gatunku muzycznego – opery narodowej. 

     Za życia kompozytora jego opery wystawione były tylko w  Warszawie i kilku stolicach 

europejskich. Obecnie  Moniuszko znany jest na całym świecie, od Ameryki Południowej aż  po 

Japonię. Wyobraźmy sobie jak pięknie i egzotycznie musi  wyglądać murzyn w góralskim stroju ! 

    Znany polski krytyk muzyczny Stefan Kisielewski  napisał : „…Moniuszko dał świadectwo, że nawet 

naród poszarpany na części, pozbawiony państwa, wojska, prawa do rozwoju- żyje i trwa, gdy żyje 

jego kultura…..”. 


