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Stanisław Moniuszko  

herbu Krzywda  

ur. 5 maja 1819 w miejscowości Ubiel na terenie dzisiejszej Białorusi,  

zm. 4 czerwca 1872 w Warszawie  

 

 

Dworek w Ubielu – miejsce urodzenia oraz pierwszych lat życia Moniuszki. 

 

Moniuszko urodził się w rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec, 

Czesław, brał udział w działaniach wojennych w kampanii napoleońskiej w 1812 r. 

Członkowie rodziny byli uzdolnieni na wielu płaszczyznach, co niewątpliwie wpłynęło na 

osobowość małego Stasia. Ojciec kompozytora ładnie rysował oraz pisał (pozostał po nim 

szkicownik i pamiętnik), z kolei matka, Elżbieta, przy akompaniamencie klawikordu śpiewała 

małemu Stasiowi Śpiewy historyczne
1
 Juliana Ursyna Niemcewicza

2
. Wiele lat później, 

Moniuszko tak wspominał te pierwsze lekcje muzyki: 

 

                                                           
1
 Śpiewy historyczne – zbiór pieśni historyczno-patriotycznych autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza, w którym 

historia Polski przedstawiona została w sposób wyidealizowany. 
2
 Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) – polski powieściopisarz, dramaturg, poeta, historyk, pamiętnikarz, 

publicysta, tłumacz. Był członkiem Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i w Europie władzy 

oświatowej o charakterze dzisiejszego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywda_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/5_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1819
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1872
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
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„Pierwszą szkołą pojmowania muzyki były dla mnie „Śpiewy historyczne” Niemcewicza, 

wykonywane dziwnie miłym głosem przez moją Matkę. Te poważne melodie, jakkolwiek nie 

bardzo przystępne, były moim codziennym muzykalnym pokarmem i jako pięcioletnie dziecko 

wszystkie najdokładniej śpiewałem nie uczony.” 

(list Moniuszki do Adama Kirkora, pisany w Wilnie 21 listopada 1856, przechowywany w 

Zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej).  

Ważną rolę w wychowaniu kompozytora odegrali również bracia jego ojca. Stryj Józef 

urządzał domowe przedstawienia teatralne, w których uczestniczył mały Staś, a stryj Dominik 

troszczył się o edukację swoich poddanych, zarządzających jego majątkiem. Wydarzenia te 

odegrały istotną rolę w ukształtowaniu późniejszych zainteresowań kompozytora gatunkiem 

opery oraz w uformowaniu jego światopoglądu, który można określić jako pozytywistyczny. 

Charakterystyczny dla tego sposobu myślenia jest racjonalizm oraz kult nauki i pracy. Taką 

postawę kompozytora potwierdzają jego późniejsze starania o rozbudzenie życia muzycznego w 

Wilnie, troska o kształcenie muzyków, a przede wszystkim charakter jego twórczości.  

W 1827 r. rodzina Moniuszków przeniosła się do Warszawy. Zamieszkali na Żoliborzu, a 

później w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu. Moniuszko był uczniem gimnazjum 

ojców Pijarów, ale równocześnie pobierał naukę muzyki u warszawskiego organisty Augusta 

Freyera. Po trzech latach rodzina Moniuszków przeprowadziła się do Mińska, gdzie Stanisław 

uczył się muzyki pod kierunkiem Dominika Stefanowicza.  

Dalszą edukację muzyczną Moniuszko zmuszony był odbyć w Berlinie. Warszawska 

Szkoła Główna Muzyki, prowadzona przez Józefa Elsnera, w której uczył się między innymi 

Fryderyk Chopin, została zamknięta po upadku powstania listopadowego.  

Do Berlina wyjechał Moniuszko w 1837 r. Studiował tam u  Carla Friedricha 

Rungenhagena, u którego uczył się harmonii, kontrapunktu, instrumentacji oraz dyrygentury. 

Doświadczenie zdobywał dyrygując chórami i akompaniując im. W ten sposób poznawał wielki 

repertuar operowy, oratoryjny i symfoniczny. Istotnym elementem kształcenia było także 

obserwowanie swojego nauczyciela podczas prób – Moniuszko podpatrywał jego technikę 

dyrygencką i uczył się, w jaki sposób należy prowadzić próby. 

Po trzyletnich studiach, w 1840 r. Moniuszko osiadł w Wilnie. Tam poślubił Aleksandrę 

Müller, której oświadczył się już trzy lata wcześniej, mając zaledwie 17 lat. Swoją przyszłą żonę 

poznał kompozytor podczas jednego ze swoich pobytów w Wilnie, ponieważ zatrzymywał się 

tam wraz ze swoim stryjem w domu należącym do rodziny Müllerów. Tam poznał córkę 

gospodyni, którą nazywano Aliną, on sam jednak, pisząc do niej liczne listy, zwracał się do niej 

Olesia. Na ślub trzeba było jednak czekać do ukończenia studiów, aby zdobywając zawód 

profesjonalnego muzyka-kompozytora-dyrygenta, Moniuszko był w stanie zapewnić swojej 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/elsner-jozef-1769-1854
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/fryderyk-chopin-1810-1849
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rodzinie odpowiednie warunki utrzymania. Byli szczęśliwym 

małżeństwem i mieli dziesięcioro dzieci.  

Po studiach oraz po ślubie, w 1840 r. Moniuszko zamieszkał w 

Wilnie, gdzie pracował jako organista w Kościele św. Jana oraz jako 

kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego. Założył tam 

amatorski chór, później przekształcony w Towarzystwo im. św. 

Cecylii, z którym wykonał m. in. Requiem Wolfganga Amadeusza 

Mozarta oraz fragmenty z oratorium Stworzenie świata Józefa 

Haydna. Prowadził także orkiestrę, która wykonywała wielki 

repertuar symfoniczny, np. utwory Ludwiga van Beethovena. Dwa 

razy w roku Towarzystwo dawało wspaniałe publiczne koncerty, 

którymi dyrygował Moniuszko. Założenie Towarzystwa wiązało się z ideą szerzenia „dobrej i 

poważnej muzyki”, jak pisano w Notatniku wileńskim.  

Kompozytor odbywał liczne podróże artystyczne, podczas których prezentował swoją 

twórczość i spotykał się z wybitnymi twórcami tamtego czasu. W  Sankt Petersburgu poznał 

rosyjskich kompozytorów: Michaiła Glinkę, Aleksandra Dargomyżskiego, Cezarego Cui. Byli 

oni członkami i przedstawicielami tzw. rosyjskiej szkoły narodowej, określanej jako Potężna 

Gromadka (a po rosyjsku moguczaja kuczka). Zaprzyjaźnił się serdecznie z Dargomyżskim, w 

listach nazywał go „rodzonym starszym bratem”, jemu dedykował też swoją piękną uwerturę 

koncertową Bajka.  

Moniuszko odwiedził dwa razy Kraków. Pierwsza wizyta miała miejsce w 1848 r.,  

zwiedzał wówczas Wawel, katedrę oraz królewskie groby. Zabytki przypominające świetność 

historii Polski bardzo go wzruszyły. Powstał wtedy pomysł na skomponowanie opery 

historycznej Rokiczana, w której miała się pojawić postać króla Kazimierza Wielkiego. Niestety, 

Moniuszko nigdy nie zrealizował tego zamysłu. Druga wizyta w Krakowie miała miejsce w 

1866 r. Moniuszko brał wtedy udział w trzech koncertach, w jednym z nich dyrygował swoją 

kantatą Widmo oraz uwerturą koncertową Bajka. W koncercie wzięła też udział Helena 

Modrzejewska – jedna z najwybitniejszych polskich aktorek tamtego czasu (będąca chłopką 

z pochodzenia). 

Moniuszko gościł także w Pradze, gdzie poznał i współpracował z wybitnym czeskim 

kompozytorem – Bedřichem Smetaną. Razem z nim ustalał szczegóły inscenizacji swojej opery 

Halki, którą Smetana miał dyrygować. Podróżował także do Francji (w Paryżu poznał osobiście 

wybitnych kompozytorów operowych – Gioacchino Rossiniego, Daniela Aubera oraz Charles’a 

Gounoda) oraz do Niemiec, gdzie w Weimarze poznał m. in. Franciszka Liszta.  

Żona Moniuszki z córką Elżbietą 

i synem Bolesławem 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/uwertura
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W 1857 r. Moniuszko przeniósł się do Warszawy, 

gdzie objął posadę pierwszego dyrygenta Opery 

Polskiej w Teatrze  Wielkim. Pierwszym dziełem, które 

tam wystawił była jego opera Flis (dzieło o charakterze 

komiczno-ludowym). Od 1864 r. Moniuszko był 

wykładowcą w warszawskim Instytucie Muzycznym. 

Prowadził zajęcia z harmonii, kontrapunktu, 

kompozycji oraz zespół muzyczny. Jego uczniem był 

m. in.  Zygmunt Noskowski
3
.  

Kompozytor zmarł nagle na atak serca w 1872 r. 

Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim 

w Warszawie. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Według różnych szacunków 

uczestniczyło w nim od 60 do 100 000 osób. 

  

 

 

 

                                                           
3
 Zygmunt Noskowski (1846-1909) – polski kompozytor, dyrygent i pedagog.   

Pokój Moniuszki w ostatnim mieszkaniu w Warszawie 

(Rys. Z. Skrobańskiego) 
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Jaką osobą był Moniuszko? Opisał go zaprzyjaźniony z nim Aleksander Walicki, który 

wydał biografię kompozytora już w roku 1873 w Warszawie: 

„Postać i ułożenie Moniuszki były bardzo niepospolite... Wzrostu był miernego, a nawet 

bardziej niskiego [...]. Oczy błękitne, trochę zezowate, małe, lecz pełne wyrazu. One to głównie 

nadawały fizjonomii tę cechę wysokiej inteligencji i zapału, która go tak wyróżniała od innych 

[...]. W obejściu się ze wszystkimi był nadzwyczaj grzecznym i delikatnym, w towarzystwie miał 

maniery dystyngowane, znamionujące wielkie obycie się ze światem, lecz zarazem i wielką 

skromność.”  

Moniuszko był niezwykle skromny, uczynny i zaaferowany bieżącymi sprawami 

rodzinnymi. Jednocześnie bacznie obserwował sytuację kulturową w kraju (w Wilnie był stałym 

czytelnikiem bibliotek). Trzeba było mieć dużo hartu i silnej woli, aby zmagając się nie tylko z 

tylko z carską cenzurą, ale także z przejawami rodzimego zacofania, z ciemnotą i głuchotą 

społeczną, z zawiścią i małostkowością, pokonywać piętrzące się przed nim przeszkody. 

Moniuszko wnosił inicjatywy i wykazywał aktywność społeczną, zmierzając tym samym do 

podniesienia poziomu powszechnego umuzykalnienia. Cechy te odzwierciedlają jego 

patriotyczną postawę oraz wspominany wcześniej światopogląd pozytywistyczny kompozytora. 

 


