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STANISŁAW MONIUSZKO
• Ważne daty

• 1819 – narodziny Stanisława Moniuszki w Ubielu
• po 1840 – rozpoczęcie pracy nad zbiorem
pieśni Śpiewnik domowy
• 1848 – wileńska premiera dwuaktowej Halki
• 1858 – warszawska premiera
czteroaktowej Halki
• 1865 – premiera Strasznego dworu
• 1868 – premiera Parii, ostatniej ukończonej
opery Moniuszki
• 1872 – śmierć Stanisława Moniuszki
w Warszawie

HISTORIA TRADYCJI OPEROWEJ
W POLSCE
TRADYCJA W YSTAWIANIA OPERY NA TERENACH POLSKICH SIĘGA
CZ ASÓW PANOWANIA ZYGMUNTA III WA ZY.
MONARCHA NIE FASCYNOWAŁ SIĘ SZTUKĄ, JEDNAK JEGO SYN,
WŁADYSŁAW IV WA Z A BYŁ JEJ MIŁOŚNIKIEM I MECENASEM.
PRAWDOPODOBNIE Z INICJAT YW Y KRÓLEWICZ A W YSTAWIONO
W 1628 ROKU PIERWSZĄ OPERĘ W POLSCE, A BYŁA TO GAL ATEA SANTE
ORL ANDIEGO I GABRIEL A CHIABRERY`EGO.
KIEDY WŁADYSŁAW ZOSTAŁ KRÓLEM POLSKI, UDOSTĘPNIŁ CZĘŚĆ SALI
Z AMKU KRÓLEWSKIEGO, DZIĘKI CZEMU POWSTAŁA TAM OPERA
WARSZ AWSK A – JEDNA Z PIERWSZYCH DZIAŁA JĄCYCH STACJONARNIE
SCEN OPEROW YCH W EUROPIE.

Stanisław Moniuszko (1819-1872) urodził się w Ubielu
(dzisiaj Białoruś), jednak w młodości przeprowadzał się
najpierw do Mińska, a potem do Warszawy.

Kościół św. Jana
Chrzciciela i św. Jana
Apostoła i Ewangelisty
w Wilnie, w których
Moniuszko pracował jako
organista

Edukację muzyczną rozpoczął
pod okiem matki, później
u lokalnych nauczycieli,
ukończył w końcu berlińskie
Singakademie
u Carla Rungenhagena.
Po studiach zamieszkał
w Wilnie i podjął pracę jako
organista w kościele św. Jana.

Organy w kościele
św. Jana Chrzciciela
i św. Jana
Ewangelisty
w Wilnie, na których
grał Stanisław
Moniuszko

Publiczne wystawianie własnych oper i operetek zapoczątkowało
jego karierę kompozytorską.
Do najsłynniejszych dzieł tamtego okresu należy dwuaktowa Halka,
zaprezentowana w Wilnie w formie koncertowej w 1848 roku;
miała jednak tylko lokalny wydźwięk.
Dziesięć lat później zaprezentował tę operę w nowej,
czteroaktowej odsłonie w Warszawie;
premiera przyniosła mu ogromny rozgłos,
uzyskał nominację na dyrygenta oper polskich w Teatrze Wielkim,
został także nauczycielem harmonii i kontrapunktu
w Instytucie Muzycznym w Warszawie.
Mimo, że opery w języku polskim powstawały już wcześniej, to właśnie Moniuszkę
określa się mianem „ojca polskiej opery narodowej”.
Jego talent kompozytorski ujawnił się w melodyjności pieśni i arii,
które są powszechnie znane, często jednak bez świadomości, kto jest ich twórcą.

HALKA JAKO OPERA NARODOWA
Halka, napisana do libretta Włodzimierza Wolskiego,
jest jedną z najsłynniejszych oper Stanisława Moniuszki;
uzyskała miano opery narodowej.
Pierwsza jej premiera odbyła się w wileńskiej rezydencji Müllerów w 1848 roku,
lecz dopiero czteroaktowa wersja opery, wystawiona w warszawskim
Teatrze Narodowym w 1858 roku przyniosła jej sławę.
Do najbardziej znanych części zalicza się arię Jontka
Szumią jodły na gór szczycie, arię Halki Gdybym rannym słonkiem,
mazura z aktu I, a także chór Ojcze z niebios, Boże Panie,
który w zmodyfikowanej wersji dołączył
do kanonu pieśni kościoła katolickiego.
Szumią jodły na gór szczycie
https://www.youtube.com/watch?v=JhJp2AxR6Z8&list=RDJhJp2AxR6Z8&start_radio=1
Ojcze z niebios, Boże Panie
https://www.youtube.com/watch?v=LYqFa4uvpVE

STRASZNY DWÓR
W 1863 roku w Warszawie wybuchło powstanie styczniowe.
Moniuszko zmuszony był zawiesić swoją twórczość – w tym okresie dla
warszawskiej publiczności ważniejsze niż pobyt w operze
było odzyskanie wolności.
Klęska powstania była jednym z powodów napisania przez
kompozytora Strasznego Dworu, opery polskiej,
uważanej za najlepsze dzieło kompozytora.
Patriotyczny charakter kompozycji potęgował odczucia związane
z odbiorem premiery, która odbyła się rok po upadku powstania w Warszawie.
Twórcą libretta był Jan Chęciński, profesor warszawskiej Szkoły Dramatycznej,
aktor i reżyser, z którym Moniuszko często współpracował.
Mazur z opery "Straszny Dwór"
https://www.youtube.com/watch?v=KtQb_awM8g8

ŚPIEWNIKI DOMOWE
I WALKA Z CENZURĄ
Moniuszko, poza operami, napisał wiele pieśni, które wydał w formie
śpiewników, nazywając zbiory Śpiewnikami domowymi.
Jego nazwa może być myląca, ponieważ określenie domowy
nie odnosi się do przeznaczenia jego wykonywania,
lecz jest tożsame z określeniem patriotyczny,
które było zakazane przez cenzurę carską.
Nie oznacza to jednak, że pieśni nie były wykonywane w domostwach,
wręcz przeciwnie, Polacy bardzo często śpiewali je w trosce
o dziedzictwo narodowe, przekazywali także w ten sposób
młodszym pokoleniom tradycję narodową.

Okres polskiego romantyzmu był
ciężki dla twórców, którzy musieli
często modyfikować swoje dzieła,
ukrywać ich prawdziwe przesłanie
przed władzami rosyjskimi,
albo nawet zabraniano im
wystawiania swoich kompozycji.
Śpiewniki domowe Moniuszki
są idealnymi przykładami
obchodzenia tej cenzury,
pod przykrywką utworów opartych
na tradycji ludowej i chłopskiej
propagowały kulturę polską
i odegrały bardzo ważną rolę
w zachowaniu i pielęgnacji
języka polskiego.
Karta tytułowa V Śpiewnika domowego Moniuszki

Śpiewniki domowe – cykl 12
zeszytów z pieśniami
z towarzyszeniem fortepianu
autorstwa Stanisława Moniuszki.
Były to pieśni do powszedniego
domowego śpiewania dla każdego
i miały odpowiadać różnym
nastrojom
i potrzebom serca.
Do najbardziej znanych należą:
• Znasz- li ten kraj
https://www.youtube.com/watch?v=eF0pyQzt_NY

• Prząśniczka

https://www.youtube.com/watch?v=9D-6mTIaSZ0

• Kozak

https://www.youtube.com/watch?v=CqBp3i0ENAU

Moniuszko w Śpiewnikach
domowych prezentuje ogromne
bogactwo emocji i zróżnicowania
wyrazowego.
Obok utworów lirycznych,
o melancholijnym nastroju,
umieszcza pieśni lekkie i pogodne,
czasem wręcz żartobliwe
np. Kum i Kuma.
https://www.youtube.com/watch?v=UW_wjUqLZ_o

Pojawiają się też pozycje o ogromnej
sile wyrazu, pełne napięcia
i dramatyzmu.
Do tej kategorii zaliczyć należy
pieśń Stary kapral.
https://www.youtube.com/watch?v=D8X_kVRA4lI

Karta tytułowa VI Śpiewnika domowego Moniuszki

Oprócz oper i pieśni Stanisław Moniuszko napisał jeszcze wiele innych
utworów. Należą do nich utwory symfoniczne i instrumentalne :
• Uwertury koncertowe:
• Bajka
• Kain
• Uwertura wojenna
• Utwory fortepianowe:
• Walce
• Fraszki
• Polonezy
• Nokturn As-dur
• Polka
• Pieśń włóczęgi (na cztery ręce)
Stanisław Moniuszko - Uwertura fantastyczna "Bajka"
https://www.youtube.com/watch?v=hBklLqmN5l0

Stanisław Moniuszko zmarł nagle na atak serca.
Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Jego pogrzeb stał się manifestacją narodową.

Grób
Stanisława
Moniuszki
(po prawej)
na
Cmentarzu
Powązkowskim

Upamiętnienie
• Oprócz ulic nazwanych jego nazwiskiem w Polsce, jest też ulica Moniuszki w Mińsku

• Na fasadzie budynku Węgierskiej Opery Narodowej w Budapeszcie zwieńczonej
balustradową półką znajduje się rzeźba Stanisława Moniuszki
• Wizerunek Moniuszki widniał na banknocie o nominale 100 000 zł,
będącym w obiegu w latach 1990–1996
• Poczta Polska upamiętniła Stanisława Moniuszkę następującymi znaczkami
• 15 listopada 1951 – Festiwal Muzyki Polskiej
• 25 listopada 1958 – Stanisław Moniuszko
• 15 września 1972 – 100. rocznica śmierci St. Moniuszki
• 5 maja 2019 – 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki
• W związku z 200. rocznicą urodzin kompozytora, zarówno uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018,
jak i uchwałą Senatu RP z 19 grudnia 2018, rok 2019 został ustanowiony
Rokiem Stanisława Moniuszki.
• 5 stycznia 2019 imię Stanisława Moniuszki nadano Dworcowi Centralnemu w Warszawie.
• W kwietniu 2019 zachodniopomorskie Przewozy Regionalne wprowadziły do
użytku pociąg Moniuszko, opatrzony wizerunkiem kompozytora
oraz informacjami dotyczącymi jego osoby.

Pomnik w Katowicach

Pomnik w Toruniu

Popiersie w Wilnie

PODSUMOWANIE
Stanisław Moniuszko był kluczowym kompozytorem polskim
epoki polskiego romantyzmu – okresu zaborów.
Przez całe życie pisał opery, jednak ukończył tylko 6 z nich:
Halkę, Flisa, Hrabinę, Verbum Nobile, Straszny dwór, Parię.
Był także twórcą wielu pieśni, operetek, baletów,
a nawet mszy i kantat.
Jego dorobek artystyczny stanowi kluczowy element kultury polskiej,
niszczonej w procesie rusyfikacji. Kompozytor przeciwstawiał się
cenzurze i – pomimo zakazów – propagował polską operę narodową.
Zasługi te podnoszą twórcę do jednego z najważniejszych polskich
kompozytorów, określanym mianem
„ojca polskiej opery narodowej”.
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