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TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA MONIUSZKI 

Wstęp 

Moniuszko skomponował najwięcej pieśni (ponad 300), które wydawał w tzw. Śpiewnikach 

domowych. Opublikowanie ich drukiem nie było łatwe – od początku borykał się z cenzurą, 

dopuszczającą do publikacji jedynie te pieśni, które – w jej mniemaniu – były nienaganne pod 

względem obyczajowym oraz politycznym. 

W zaborze rosyjskim, na terenie którego znajdowało 

się Wilno, pozyskanie odpowiedniej zgody na 

publikację było szczególnie trudne. Z tego też 

względu pierwszy Śpiewnik domowy Moniuszko 

wydał dopiero w 1843 r. Zawierał on 18 pieśni, w 

tym nieznany dotychczas w polskiej muzyce gatunek 

ballady
1
. Pierwszymi balladami były Świtezianka do 

słów Adama Mickiewicza
2
 oraz Dziad i baba do słów 

Józefa Ignacego Kraszewskiego
3
.  

Walka z biurokracją i cenzurą dotyczyła także 

oper. Z powodu trudności napotykanych w carskich 

urzędach, pierwsze wystawienie Halki zorganizował 

Moniuszko z wykorzystaniem sił amatorskich, a na 

wykonanie opery w Warszawie czekał aż 10 lat. 

Po upadku dwóch powstań
4
 – listopadowego i 

styczniowego – naród polski znalazł się w trudnej 

sytuacji politycznej. Zaprzepaszczenie szansy 

odzyskania niepodległości oraz zaostrzenie represji 

przez zaborców spowodowało narodową żałobę. Wystawiona po klęsce powstania styczniowego 

opera Straszny dwór przyjęta została przez warszawską publiczność z wielkim entuzjazmem. Co 

                                                           
1
 Ballada – rodzaj pieśni. Pisana do tekstów najwybitniejszych poetów czasu romantyzmu (np. Goethe, Mickiewicz). W 

tekście literackim następuje zintegrowanie trzech rodzajów literackich – epiki, liryki i dramatu. W muzyce charakteryzuje 

ją wyjątkowe zespolenie muzyki i tekstu (zwłaszcza akcentowanie i interpretowanie muzyką szczególnie ważnych słów).  
2
 Adam Mickiewicz (1798-1855) – polski poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof. Obok Juliusza 

Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego polskiego poetę epoki romantyzmu. Jeden z Trzech 

Wieszczów narodowych. 
3
 Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, encyklopedysta, działacz 

społeczny i polityczny, malarz.  
4
 Powstanie listopadowe (1830-31) oraz powstanie styczniowe (1863-64) – zbrojne wystąpienia narodu polskiego 

przeciwko zaborcy rosyjskiemu, mające na celu wywalczenie niepodległości. Oba powstania zakończyły się klęską 

Polaków. Upadek powstania styczniowego spowodował traumę i przygnębienie narodu, co przerodziło się w tzw. żałobę 

narodową. 

Strona tytułowa  

Pierwszego Śpiewnika Domowego S. Moniuszki  
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więcej, stała się ona dla Polaków sztuką „ku pokrzepieniu serc”. Pogodne libretto
5
 dzieła 

przypominało im utracone życie w wolnej i szlacheckiej Rzeczypospolitej, akcentując również 

patriotyczne zalety przodków, a wspaniała muzyka Moniuszki pozwalała zapomnieć 

o przygnębiającej rzeczywistości.  

O reakcjach, jakie wzbudzały opery Moniuszki świadczą słowa szwagra kompozytora, który 

pisał po premierze dzieła: 

„Za odkryciem kurtyny, kiedy się Polonez pokazał, huczał cały teatr”. 

Z kolei po premierze opery Hrabina aż 4 razy musiano bisować poloneza, który otwierał trzeci akt. 

Ogromną popularność zdobyły ponadto mazury z opery Halka i Straszny dwór. 

 

W tym kontekście warto podkreślić, iż Moniuszko uważał swoją pracę za służbę narodową i z 

taką właśnie intencją tworzył oraz wydawał swoje dzieła. Dotyczy to szczególnie Śpiewników 

narodowych (12 zeszytów). Tytuł „domowy” rozumiano właśnie jako „narodowy”. Kompozytor 

inspirował się polską muzyką ludową, stąd w pieśniach częste rytmy poloneza, krakowiaka lub 

kujawiaka. Melodie pieśni nawiązywały z kolei do popularnego repertuaru dworkowego, miejskiego, 

a także ludowego. Pieśni stały się zatem uogólnieniem polskości. W jednej z zapowiedzi do 

Śpiewników domowych, Moniuszko pisał: 

 

„To co jest narodowe, krajowe, miejscowe, jest echem dziecinnych naszych przypomnień [i] nigdy 

mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie przestanie.” 

 

O Śpiewnikach domowych przychylnie wypowiadali się również recenzenci. Autor słów do 

pieśni Dziad i baba, Józef Ignacy Kraszewski, ocenił je bardzo wysoko, ale równocześnie zwracał się 

do Moniuszki: 

 

„Prosilibyśmy tylko szanownego kompozytora, aby mając wzgląd na przyszłą i pożądaną popularność 

swych śpiewów, uczynił je o ile możności przystępniejszymi dla ogółu u nas mało usposobionego i niechętnie 

walczącego z najmniejszą trudnością.” 

 

Słowa te świadczą zatem o wysokim kunszcie kompozytorskim Moniuszki, którego dokonania 

pieśniarskie porównywać można do działalności twórcy tego gatunku, Franciszka Schuberta
6
.  

                                                           
5
 Libretto – tekst opery. 

6
 Franciszek Schubert (1797-1828) – austriacki kompozytor, prekursor romantyzmu w muzyce, twórca pieśni 

romantycznej. Pierwszą romantyczną pieśnią stworzoną przez Schuberta była napisana w 1814 r. Małgorzatka przy 

kołowrotku, od której datujemy umowny początek romantyzmu w muzyce. 
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Śpiewniki domowe można uznać za artystyczne credo kompozytora – dzięki nim Moniuszko 

rozwijał kulturę śpiewu domowego i podnosił jego poziom. Chcąc zrealizować te ideały, dostosował 

stopień trudności do możliwości wokalnych i akompaniatorskich przyszłych wykonawców.  

Opera Halka nosi tytuł od imienia głównej bohaterki. Moniuszko ukończył ją w połowie roku 

1847 i próbował wystawić w Warszawie. Jak wiemy, ze względu na rosyjską cenzurę, nie było to 

proste. Ostatecznie wykonał ją w Wilnie w roku 1848. Była to wersja dwuaktowa. Dopiero 11 lat 

później, 1 stycznia 1858 r. odbyła się warszawska premiera nowej, czteroaktowej wersji tej opery, 

przyjętej z ogromnym entuzjazmem przez publiczność i krytyków muzycznych. Był to przełom w 

życiu kompozytora, który z dnia na dzień stał się sławny. W tym samym roku powierzono mu 

stanowisko dyrektora opery warszawskiej. Pierwszym dziełem, wystawionym i poprowadzonym od 

pulpitu przez Moniuszkę, była jego opera Flis. W tych warunkach, gdy kompozytor miał do 

dyspozycji profesjonalny zespół muzyczny i dużą scenę, szybko powstawały jego następne dzieła 

sceniczne: Hrabina (1859 r.), Verbum nobile (tłum. Szlacheckie słowo honoru, 1860 r.) i Straszny 

dwór (1863 r.).  

Premiera Strasznego dworu we wrześniu roku 1865, po klęsce powstania styczniowego, miała 

tak wielkie powodzenie, że władze carskie zakazały dalszych spektakli po zaledwie trzech 

przedstawieniach.  

 

WYBRANE DZIEŁA STANISŁAWA MONIUSZKI 

 

Dzieła sceniczne 

 Opery 

 Halka (premiera wersji 2-aktowej 1848, wersji 4-aktowej 1858) libretto: Włodzimierz Wolski; 

 Flis (premiera 1858, 1-aktowa) libretto: Stanisław Bogusławski; 

 Rokiczana (nieukończona, pisana w latach 1858–1859, 3-aktowa) libretto: Józef Korzeniowski; 

 Hrabina (premiera 1859, 3-aktowa) libretto: Włodzimierz Wolski; 

 Verbum nobile (premiera 1861, 1-aktowa) libretto: Jan Chęciński; 

 Straszny dwór (premiera 1865, 4-aktowa) libretto: Jan Chęciński; 

 Paria (premiera 1869, 3-aktowa) libretto: Jan Chęciński. 

 

 Operetki 

 Żółta szlafmyca (1841) libretto: Franciszek Zabłocki; 

 Nocleg w Apeninach (1839) libretto: Aleksander Fredro; 

 Loteria (1840) libretto: Oskar Milewski. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Halka_(opera)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Wolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Korzeniowski_(1797%E2%80%931863)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabina_(opera)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Verbum_nobile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ch%C4%99ci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Straszny_dw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Zab%C5%82ocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro
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 Balety 

 Monte Christo (1866) wg Hrabiego Monte Christo A. Dumasa; 

 Na kwaterniku (1868). 

 

Utwory wokalne 

 Pieśni 

 Trzy śpiewy (1838) do słów Adama Mickiewicza (z tekstem niemieckim, wydane w Berlinie). W 

skład zbioru wchodziły 3 pieśni: Sen, Niepewność i Moja Pieszczotka. 

 Śpiewniki domowe – 12 zeszytów  

 Kantaty 

 Cztery Litanie Ostrobramskie (1843-1855) 

 Milda, kantata mitologiczna (1848) do słów Józefa Ignacego Kraszewskiego 

 Widma (ok 1852) wg II części Dziadów Adama Mickiewicza 

 Pani Twardowska (1869), ballada-kantata do słów Adama Mickiewicza 

 Sonety krymskie (1867) do słów Adama Mickiewicza 

Części: 1. Intrada, 2. Cisza morska, 3. Żegluga, 3b. Pieśń młodzieńcza, 4. Burza, 5. Ruina,  

6. Noc, 7. Hymn, 8. Pielgrzym, 9. Epilog. 

 

 Msze  

 Msza Piotrowińska na czterogłosowy chór mieszany solistów z towarzyszeniem organów, B-dur, 

słowa Justyn Wojewódzki (1872). 

 

Utwory symfoniczne 

 Polka „Leokadia” 

 Polonez koncertowy A-dur 

 Taniec cygański z opery Jawnuta 
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH DZIEŁ MONIUSZKI 

Dzieła sceniczne 

Opery 

Halka – opera w dwóch wersjach: dwuaktowej (1848) oraz późniejszej, czteroaktowej (1858, 

częściej wykonywana), libretto: Włodzimierz Wolski. 

Osoby:  

 Stolnik – bas 

 Zofia, jego córka – sopran/mezzosopran 

 Janusz – baryton 

 Dziemba herbu Ziemba, poufny Stolnika – bas 

 Jontek, góral ze wsi Janusza – tenor 

 Halka, góralka ze wsi Janusza – sopran 

 Dudziarz ze wsi Janusza – rola głosowa 

 Goście ze szlachty, drużby, druhny, wieśniacy, górale, góralki, służba 

 

TREŚĆ 

Akt I rozpoczyna się hucznie celebrowanymi zaręczynami dwóch 

potomków szlacheckich rodów – Janusza i Zofii (córki bogatego 

Stolnika). Halka nie wie nic o zaręczynach i zjawia się nieoczekiwanie 

w ogrodzie Stolnika (pieśń Jako od wichru). Janusz w obawie, aby 

pozostali goście nie dowiedzieli się o dawnym uczuciu łączących tych 

dwoje, uspokaja Halkę obiecując niebawem się spotkać. Akt I kończy 

się pełnym temperamentu mazurem. 

W II akcie okazuje się, że Janusz nie przyszedł do czekającej na 

niego Halki (aria Gdybym rannym słonkiem). Dziewczyna pojawia się 

pod zamkiem Stolnika, a za nią nadchodzi zakochany w niej bez 

wzajemności Góral, Jontek.  Halka nie chce uwierzyć w okrutną 

prawdę, dopóki sam Janusz jej o tym nie powie. Słysząc hałas przed dom wychodzi Stolnik, Zofia, 

Janusz oraz goście. Halka i Jontek zostają wygnani. 

Akt III przedstawia wpływ zdrady ukochanego na Halkę. W obłędzie dziewczyna wciąż myśli 

o dawnych chwilach miłości, nie wiedząc, że niebawem ma odbyć się ślub Janusza i Zofii.  

A akcie IV rozgrywa się ślub dwojga szlachciców. Obłąkana Halka chce wtargnąć do kościoła, 

ale Jontek odwodzi ją od tego pomysłu przywołując wspomnienia dawnych dni (aria Szumią jodły). 

Podczas ceremonii zaślubin, Jontek uchyla Halce drzwi kościoła pokazując klęczącego przed 

ołtarzem Janusza. W pierwszej chwili Góralka w zemście chce podpalić kościół, lecz później odrzuca 

Afisz warszawskiej premiery 

Halki, 1858r. 

Włodzimierz Wolski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Wolski
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ten pomysł i rezygnuje z miłości do Janusza. Postanawia sama 

odejść z tego świata (O mój maleńki). Biegnie na wzgórze i rzuca 

się do rzeki ze zwisającej ponad nią skały. 

Muzyka w Halce jest wiernym towarzyszem rozwoju akcji: 

czujnie komentuje najdrobniejsze zmiany nastroju, konsekwentnie 

prowadzi i rozwija tok emocjonalnej treści utworu. Istotną cechą 

opery jest jej narodowy charakter. Moniuszko uzyskał go poprzez 

umiejscowienie akcji w środowisku polskim – bohaterowie 

reprezentują poszczególne warstwy społeczne. 

Kompozytor  skontrastował tu dwa środowiska, śpiew szlachecki 

cechuje pompatyczność, zaś góralski jest prosty i szczery. 

Narodowy wydźwięk pojawia się również w warstwie muzycznej 

poprzez rytmikę tańców narodowych – poloneza i mazura. Jednak i 

tu kompozytor pokazuje kontrast środowiska szlacheckiego i chłopskiego. W polonezie Moniuszko 

ukazuje bowiem bezduszne, zakłamane środowisko szlacheckie, wprowadzając bardzo sztywne 

i zbyt uroczyste opracowanie muzyczne. 

Halka jest pierwszą polską operą narodową. 

 

Flis (premiera 1858, 1-aktowa) libretto: Stanisław Bogusławski; 

Osoby:  

 Antoni, zamożny gospodarz (bas) 

 Zosia, jego córka (sopran) 

 Franek, młody flisak
7
 (tenor) 

 Jakub, fryzjer (baryton) 

 Szóstak, były żołnierz ( bas) 

 Feliks, flisak (tenor) 

TREŚĆ 

Akcja rozgrywa się w nadwiślańskiej wsi w XIX w. Po silnej burzy Zosia niepokoi się o los swego 

ukochanego, flisaka Franka, który mógł być narażony na niebezpieczeństwo. Okazuje się, że Franek 

cały i zdrów powrócił i niebawem dołączy do dziewczyny. Niestety, na drodze miłości dwojga 

młodych staje Antoni, ojciec Zosi, który postanawia wydać córkę za fryzjera Jakuba. Ten jest 

przekonany o swojej wyższości nad flisakiem i nie chce ustąpić dziewczyny Frankowi. Zrozpaczony 

chłopak postanawia odjechać ze wsi na zawsze. Oświadcza, że chce odszukać swojego zaginionego 

                                                           
7
 Flisak to człowiek trudniący się rzecznym spławem (transportem) drzewa. 

Paulina Rivoli i Julian Dobrski, pierwsi 

wykonawcy ról Halki i Jontka na scenie 

warszawskiej 

Flisacy Nad Wisłą,  

Wilhelm August Stryowski, 1881r. 
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brata Jakuba, z którym rozdzielono ich w dzieciństwie. Zaintrygowany fryzjer wypytuje Franka o 

rodzinne sprawy i okazuje się, że to on właśnie jest zaginionym bratem bohatera. W obliczu 

szczęśliwego odnalezienia się rodzeństwa, Jakub zmienia swe zamiary i, widząc, jak wielka miłość 

łączy Zosię i Franka, ustępuje bratu miejsca. 

 

Verbum nobile (premiera 1861, 1-aktowa) libretto: Jan Chęciński; 

 

Osoby:   

 Serwacy Łagoda, szlachcic (bas) 

 Zuzia, jego córka (sopran) 

 Marcin Pakuła, szlachcic (baryton) 

 Michał (Stanisław), jego syn (baryton) 

 Bartłomiej (baryton) 

 wieśniacy i wieśniaczki 

 

TREŚĆ 

Akcja rozgrywa się na wsi, w majątku pana Serwacego. 

Dwaj szlachcice, pan Serwacy i pan Marcin, dali sobie nawzajem verbum nobile – szlacheckie słowo, 

że ich dzieci (Zuzia - córka Serwacego i Michał - syn Marcina) pobiorą się, gdy dorosną. obietnica 

staje się przewrotnym źródłem konfliktów i nieporozumień. Problem pojawia się, gdy pewnego dnia 

do domu Serwacego trafia młodzieniec, którego powóz uległ wypadkowi, a on sam silnie się 

poturbował. Zuzia pielęgnowała młodzieńca w chorobie, nie wiedząc kim jest, gdyż Michał 

przedstawił się jako Stanisław. Młodzi zakochali się w sobie. Kiedy pan Serwacy usłyszał ich 

wyznanie (aria Stanisława Zakaż, niech ożywcze słonko) kategorycznie odmawia wydania zgody na 

małżeństwo córki, gdyż na przeszkodzie stoi verbum nobile dane niegdyś przyjacielowi. Stanisław 

postanawia wyjechać, Zuzia jest zrozpaczona (Stacho odjeżdża, nie powróci już). W tym czasie 

zjawia się w domu Serwacego pan Marcin Pakuła, który prosi o jej rękę dla swego syna. Serwacy 

prosi o czas do namysłu, czym sprowadza na siebie gniew pana Marcina. Sprzeczkę dawnych 

przyjaciół przerywa pojawienie się Michała-Stanisława, który szczęśliwie okazuje się być 

przyrzeczonym Zuzi w dzieciństwie przyszłym małżonkiem, gdyż to on jest synem Marcina. 

 

 

 

 

Scena z opery Verbum nobile,  

Pan Marcin Pakuła i Zuzia, 1861r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Verbum_nobile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ch%C4%99ci%C5%84ski
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Straszny dwór (premiera 1865, 4-aktowa) libretto: Jan Chęciński; 

Opera posiada cechy romantyczne oraz komediowe. 

Kompozytor wyeksponował silnie elementy patriotyczne. Z 

tego powodu Straszny dwór cieszył się dużą popularnością 

wśród polskiej publiczności, przez władze rosyjskie był 

niestety zakazany. Premiera polska odbywał się 28 września 

1865 roku w Warszawie, przerodziła się w wielką 

manifestację patriotyczną. Dzieło jest uważane za najlepszą 

operę Moniuszki, a także najlepszy tego typu utwór polski 

XIX wieku. 

 

Osoby: 

 Miecznik (baryton) 

 Hanna i Jadwiga – jego córki (sopran i mezzosopran) 

 Damazy – zalotnik Jadwigi i Hanny (tenor) 

 Zbigniew i Stefan – bracia, towarzysze pancerni (bas i tenor) 

 Maciej – stary sługa braci (baryton) 

 Skołuba – stary żołnierz i klucznik Miecznika (bas) 

 Cześnikowa – stryjenka braci (mezzosopran) 

 Marta – niewiasta pracująca w domu „panów braci” (sopran) 

 Grześ – pastuch (baryton) 

 Stara kobieta (mezzosopran) 

 Chłopiec (rola mówiona) 

 

 

TREŚĆ 

W akcie I, Bracia Stefan i Zbigniew po zwycięskiej bitwie wracają do domu. Składają ,,śluby 

kawalerskie'', tzn. rezygnują z poślubienia kobiety i założenia rodziny, aby w razie potrzeby 

być gotowym do walki i służyć ojczyźnie. Powracając pod dach rodzinny są radośnie witani przez 

domowników (tercet Cichy domku modrzewiowy). Jednak ich stryjenka, Cześnikowa, chce 

ich wyswatać. Kiedy dowiaduje się, że bracia chcą odwiedzić Miecznika z Kalinowa próbuje 

odwieść ich od tego zamiaru opowiadając, że dwór jest przeklęty i każdy kto tam jedzie, zginąć 

może. Bracia jednak odwiedzają starego przyjaciela i poznają jego dwie piękne córki, Hannę i 

Jadwigę.   

Aria Stefana z III aktu Strasznego dworu. 

Autograf. 

WilhelmTroschel - pierwszy odtwórca 

roli roli Zbigniewa w Strasznym 

Dworze 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Straszny_dw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baryton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezzosopran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tenor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bas_(g%C5%82os)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sko%C5%82uba
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Akt II opery rozpoczyna się przedstawieniem sielskiej 

atmosfery szlacheckiego dworu w Kalinowie w postaci 

śpiewających przy kominku dziewcząt (Spod igiełek kwiaty 

rosną). Z okazji Nowego Roku trwają przygotowania do 

wróżb. Miecznik kreśli Damazemu, który stara się o rękę 

jednej z dziewczyn, jakich zięciów pragnie dla swoich córek: 

Polaka-obywatela, rycerza i patriotę (aria-polonez, Kto z mych 

dziewek, serce której). Tymczasem Cześnikowa, która chce ich 

wydać za inne panny, psuje braciom opinię u Miecznika 

twierdząc, że są tchórzami. Hanna i Jadwiga usłyszawszy, co 

mówi Cześnikowa, postanawiają niewinnie zadrwić z gości i nastraszyć ich nocą, udając duchy 

prababek. Na podobny pomysł wpadł Damazy w towarzystwie Skołuby.  

Akt III rozgrywa się nocą w zamkowej wieży. Skołuba opowiada Maciejowi niesamowite 

zjawiska, jakie mogą się tu wydarzyć (aria Ten zegar stary). Po wyjściu Skołuby, portrety prababek 

nagle zaczynają się poruszać (to siostry poruszają obrazami). Przerażony Maciej zrywa się do 

ucieczki. Kiedy pojawił się Zbigniew spostrzegają znowu jakiś ruch za obrazami i na pół rozbawieni 

wybiegają na poszukiwanie sprawców tych figli. W tym czasie Damazy stara się wymknąć zza 

zegara, zostaje jednak przyłapany przez Stefana i Zbigniewa. Opowiada, że chciał sprawdzić 

prawdziwość legendy głoszącej, że na Kalinowskim dworze straszy. Dwaj młodzieńcy postanawiają 

natychmiast opuścić dwór Miecznika. 

W IV akcie, Ojciec dziewcząt, Miecznik, wyjaśnia 

braciom całą sytuację – podstęp Damazego wychodzi na 

jaw, podobnie jak wzajemne zauroczenie młodych, ku 

ogólnej radości i wstydowi Damazego. Tak.. tak... to 

straszny, bardzo straszny dwór! – jak powiedział Stefan 

w Arii z kurantem, a sam Miecznik, gospodarz dworu też 

dopowie i tak strasznym będzie wciąż, Boska 

wola!... dlaczego? Miecznik postanawia opowiedzieć 

młodzieńcom prawdę o „strasznym dworze”. Jego 

pradziad miał dziewięć córek tak pięknych, że każdy przyjeżdżający do Kalinowa młodzieniec od 

razu się zakochiwał i oświadczał którejś z nich. Zazdrosne matki podrastających dziewcząt z 

sąsiednich majątków nazwały Kalinów „strasznym dworem”. Stefan i Zbigniew przepraszają 

Miecznika za swe podejrzenia i proszą, aby chciał uznać ich za zięciów, wzruszony Miecznik 

błogosławi obie zakochane pary. 

Opera ukazuje idylliczny obraz życia w polskim dworku szlacheckim oraz obowiązek 

patriotyczny związany z odwagą żołnierską, dzielnością oraz gotowością do zbrojnego wystąpienia 

Katarzyna Oleś-Blacha i Monika 

Korybalska w roli Hanny i Jadwigi (Opera 

Krakowska, 2019r.) 

Balet Opery Krakowskiej podczas 

przedstawienia Strasznego Dworu, 2019r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sielanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_dw%C3%B3r_szlachecki
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przeciwko wrogom ojczyzny. Ważne są elementy związane z etosem rodziny, a szczególnie honor. 

Już w pierwszych scenach opery widoczny jest konflikt pomiędzy naturalną chęcią prowadzenia 

spokojnego życia w domu rodzinnym – założenia rodziny – i patriotycznym obowiązkiem służenia 

ojczyźnie z bronią w ręku. Narodowy charakter dzieła spotkał się z reakcją cenzury rosyjskiej. 

Straszny dwór  jest jedną z najczęściej wystawianych w Polsce oper. Charakteryzuje się 

wspaniałą konstrukcją grup scenicznych, subtelną, lecz bogatą instrumentacją oraz wspaniałą 

melodycznością tematów. Kompozytor zbudował kunsztowne dzieło dramatyczne, w którym 

zintegrował tradycyjne polskie pieśni i tańce (mazur, polonez, krakowiak). Utwór w znakomity 

sposób oddaje tragicznego ducha tamtej epoki. 

Straszny dwór jest najdoskonalszą operą Moniuszki. 

 

Utwory wokalne 

 Pieśni 

 Śpiewniki domowe – 12 zeszytów  

Moniuszko wydawał swoje pieśni w zbiorach, aby każdy kupujący, 

czy to mieszczan, czy szlachcic mógł znaleźć odpowiedni dla siebie 

utwór. Muzyka ta miała być „lekka dla słuchu”. Przydatność nowo 

napisanych pieśni sprawdzał Moniuszko w domu. Śpiewała jego 

żona, teściowa oraz zaproszeni goście. Bez tego „przesłuchania” 

Moniuszko nie puszczał swoich pieśni w obieg. Pragnął znać zdanie 

tych, dla których je przeznaczał „amatorów łaknących muzyki jak 

chleba powszedniego”. Po długich namysłach nadano im tytuł 

Śpiewnika domowego. Moniuszko we wstępie napisał o potrzebie 

stworzenia zbioru pieśni przeznaczonego dla amatorów do 

muzykowania domowego.  
Strona tytułowa  

Piątego Śpiewnika Domowego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%9B%C5%84_(forma_muzyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazur_(taniec)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonez_(taniec)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakowiak_(taniec)
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Jego pieśni wyróżniają przede wszystkim śpiewnością, a z 

łatwością wpadające w ucho tematy muzyczne są idealnie 

przystosowane do naturalnych warunków głosowych wykonawcy. 

Charakter tekstu doskonale pokrywa się z rysunkiem melodii, 

doborem zwrotów interwałowych, wygodnych do zaintonowania. 

Partii wokalnej towarzyszy łatwy zazwyczaj akompaniament 

fortepianowy, bez wirtuozowskich efektów, o prostej harmonice i 

nieskomplikowanej fakturze. Talent Moniuszki przejawia się w 

melodyce jego pieśni, które można uznać za kwintesencję 

polskości. Kompozytor inspirował się bowiem szeroko 

rozumianym folklorem, dlatego też można w nich odnaleźć rytmy 

poloneza, mazura, kujawiaka, jak i krakowiaka. Kompozytor stworzył 12 zeszytów Śpiewników 

domowych, z czego 6 wydano za jego życia, pośmiertnie 6 następnych. Moniuszko pisał pieśni do 

słów poetów: Władysława Syrokomli (20 pieśni), Adama Mickiewicza (16 pieśni), Jana Czeczota (18 

pieśni), Edmunda Wasilewskiego (15 pieśni). Stworzył także muzykę do przetłumaczonych na język 

polski wierszy poetów zagranicznych, np. Johanna Wolfganga Goethe (4 pieśni) czy Victora Hugo 

(4 pieśni). Poza pieśniami przeznaczonymi  na głos solowy, w Śpiewnikach domowych znajdują się 

ponadto duety oraz pieśni chóralne w układzie czterogłosowym (wszystkie z towarzyszeniem 

fortepianu). 

 

Pod względem treści obejmują one wszystkie możliwe tematy:  

– idylliczne - Wiosna, Polna różyczka, Prząśniczka  

– refleksyjne - Po nocnej rosie, Dola  

– religijne - Treny  

– patriotyczne - Pieśń wojenna, Stary kapral, Znaszli ten kraj, 

– historyczne - Bolesław Chrobry 

– obyczajowe – Triolet  

– miłosne - Rozmowa, Pieszczotka  

– fantastyczne - Świtezianka, Czaty.  

W zakresie gatunku muzycznego obok piosnek sielskich, znajdziemy dumki, ballady, romanse, sceny 

dramatyczne, pieśni zbliżone do psalmów i hymnów oraz typowe dla romantyzmu pieśni liryczne. 

 

 

 

 

 

Portret autora Śpiewnika Domowego, 

Czesław Moniuszko 
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Do najcenniejszych pieśni zaliczyć można: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieśń Prząśniczka – powstała do tekstu Jana Czeczota. Zadedykowana została Achillesowi 

Bonoldiemu, który był najsławniejszym śpiewakiem w Wilnie (Moniuszko współpracował z nim 

przez długi czas).  

Pieśń opowiada historię dziewczyny, która w 

niedługi czas po wyjeździe swojego narzeczonego 

szybko znalazła pocieszenie w ramionach nowego 

adoratora. 

Jest to pieśń zwrotkowa (tzn. każda zwrotka ma tę 

samą melodię). Ma prostą harmonię, ponieważ 

wykorzystuje podstawowe akordy tonacji, w której jest 

napisana. Rolę refrenu pełnią w niej dwa ostatnie wersy 

każdej zwrotki. Kołowrotek, na którym snuje się 

przędza, turkocze żywo w rytm opowiadanej historii – 

podobnie brzmi cała pieśń, oddając w warstwie 

muzycznej charakter tekstu.  

 

 

Tytuł pieśni  

(w nawiasie podano numer Śpiewnika domowego) 

Autor słów 

1. Morel (ŚD I) Aleksander Chodźko 

2. Dziad i baba (ŚD I) Józef Ignacy Kraszewski 

3. Kukułka (ŚD I) 

4. Świtezianka (ŚD I) 

Stefan Witwicki 

Adam Mickiewicz 

5. Czy powróci? (ŚD II) Józef Ignacy Kraszewski 

6. Kum i kuma (ŚD II) Jan Czeczot 

7. Krakowiaczek [Wesół i szczęśliwy] (ŚD III) Edmund Wasilewski 

8. Prząśniczka (ŚD III) Jan Czeczot 

9. Tren X [Urszulo moja wdzięczna] (ŚD III) Jan Kochanowski  

10. Znasz-li ten kraj? (ŚD IV) Adam Mickiewicz 

11. Postój, piękna gołąbeczko (ŚD V) Jan Czeczot 

12. Pieszczotka (ŚD VI) Adam Mickiewicz 

13. Jaskółeczka (ŚD VIII) Wincent Pol 

14. Kłębuszek (ŚD IX) Justyn Wojewódzki 

15. Kotek się myje (ŚD IX) Józef Korzeniowski 
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Pieśń Dziad i baba – ballada powstała do tekstu Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pieśń 

opowiada historię starszego małżeństwa rozmyślającego o swojej śmierci i modlącego się o to, aby 

mogli odejść z tego świata razem. Chcieli przekonać się, które z nich kocha bardziej drugą osobę, 

dlatego zaczęli się przekomarzać, aż w końcu pokłócili się o to, które z nich odejdzie pierwsze. 

W momencie przyjścia do domu Śmierci, wycofali się ze swoich zapewnień i oboje się ukryli. 

Śmierć musiała po nich wejść kominem. 

 

 Kantaty 

 Milda, kantata mitologiczna (1848) do słów Józefa Ignacego Kraszewskiego 

Milda to imię litewskiej bogini piękna i miłości. Treścią utworu jest miłość śmiertelnika do córki 

Perkuna, ojca bogów, Mildy. Perkun nie przebacza córce występnej miłości i skazuje ją na wieczną 

tułaczkę po ziemi. Wtedy lud litewski przyjmuje z miłością swoją ukochaną opiekunkę. 

 Sonety krymskie (1867) do słów Adama Mickiewicza 

Sonety krymskie A. Mickiewicza powstały w 1825 roku i stanowią opis podróży poety na Półwysep 

Krymski. Ich treść przedstawia wewnętrzne rozdarcie Pielgrzyma, który zachwyca się Półwyspem 

Krymskim, ale jednocześnie tęskni za Ojczyzną. Zbiór składa się z 18 sonetów, Moniuszko 

wykorzystał następujące: 

Części:  

1. Intrada, 2. Cisza morska, 3. Żegluga, 3b. Pieśń młodzieńcza, 4. Burza, 5. Ruina (Bakczysara),  

6. Noc (Bakczysara w nocy), 7. Hymn (Czatyrdah), 8. Pielgrzym, 9. Epilog (Ajudah). 

 

 Utwory religijne 

 Cztery Litanie Ostrobramskie (1843-1855) 

Moniuszko skomponował dzieło na cześć Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej w latach 1843-

55, a więc w okresie wileńskim. Stworzył je z myślą o wykonawcach-amatorach, dlatego też z tego 

powodu trudności wykonawcze musiał zredukować do minimum. Są przeznaczone na głosy solowe 

chór mieszany, orkiestrę lub fortepian. Wszystkie Litanie, wykonywane były za czasów kompozytora 

w Ostrej Bramie w Wilnie. 

W 1862 roku, Moniuszko, podczas pobytu w Paryżu, dedykował utwór Gioacchino Rossiniemu, 

który w liście dziękczynnym pisał do niego: 

„Panie i kolego kochany, przebiegłem z żywym zajęciem „Litanią” twej kompozycji, którą mi zaofiarowałeś, 

szczęśliwy, że mogę ci tu wyrazić szczere moje powinszowanie z powodu dzieła, które godnością stylu i 

religijną prostotą winno zyskać świetne powodzenie. Gdybym słuchał tylko głosu skromności, wymówiłbym się 

od zaszczytu dedykacji, która z wartością twojej muzyki zespoli moją miłość własną; ale ta ostatnia jest 

nieprzepartą, więc przyjmuję dumny z tego koleżeństwa." 
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Kompozycje religijne zajmowały w twórczości Stanisława Moniuszki marginesowe miejsce, nie 

poświęcił im tyle czasu co operze, czy pieśni. Mimo tego jest autorem około 80 utworów o tej 

tematyce, w tym mszy, kantat, litanii, hymnów i psalmów. 

 

 Uwertury koncertowe: 

 Bajka – oryginalny tytuł francuski Conte d'hiver (Baśń zimowa). 

Bajka bez wątpienia jest jednym z najlepszych dzieł muzyki instrumentalnej 

Moniuszki i wedle jego określeń jest „uwerturą fantastyczną”. Powstała w 

latach 1847-1848 i wykonano ją po raz pierwszy w Wilnie 1 V 1848 roku pod 

dyrekcją kompozytora. Mimo programowego tytułu, nie jest to utwór stricte 

ilustracyjny, nie narzuca bowiem konkretnych pozamuzycznych treści. 

Moniuszko wolał zawierzyć fantazji i wrażliwości słuchacza. Przykładowo, 

Aleksandr Dargomyżski (rosyjski kompozytor i przyjaciel Moniuszki), 

odczytywał partyturę przy fortepianie i sporządzał do niej krótkie komentarze:  

 

„Oto wyobraźnia przenosi nas do jakiegoś zacisznego zakątka; przy kominku babcia opowiada zasłuchanym 

dzieciom bajkę: dawno, dawno temu, gdy was jeszcze na świecie nie było…”. 

 

 

  

 

 

Aleksandr Dargomyżski 
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„Piękny obraz zimowy: za oknem mróz, szron lśni na drzewach; drogą idzie owinięta w chustkę mała 

dziewczynka”. 

 

 

 

 

 

 

Dalsze losy historii każdy musi dopowiedzieć już sam. Z pewnością, wyobraźnię porusza bogata 

inwencja melodyczna oraz śpiewne i niebanalne zinstrumentowane melodie. Moniuszko był tak 

bardzo wzruszony aprobatą przyjaciela, że podarował mu partyturę Bajki z dedykacją.  

 

Moniuszko i Mickiewicz 

Mickiewicz był ulubionym poetą Moniuszki. Do jego tekstów kompozytor 

napisał swoje pierwsze pieśni, później uzbierała się ich większa ilość. W 

VI Śpiewniku domowym (Mickiewiczowskim 1859) obok znanych już 

pieśni znalazły się między innymi ballady Powrót taty, Rybka, Sen, 

Pieszczotka. Zakończeniem twórczości balladowej, której kompozytor 

oddawał się z zamiłowaniem była napisana w 1869 roku ballada-kantata 

na głosy solowe i orkiestrę, Pani Twardowska.  

Pisano w Polsce i przed Moniuszką i po nim wiele pieśni do słów 

wielkiego poety. Nikt jednak nie potrafił tak wszechstronnie przejąć się 

duchem tej poezji. Wiedziony szczególnym instynktem muzycznym, 

wykorzystał Moniuszko poezję Mickiewicza w sposób najtrafniejszy w pieśniach, balladach oraz 

kantatach. Nie pokusił się natomiast o operę opartą na motywach Mickiewiczowskich – przeniósł 

tylko częściowo do Hrabiny, najwięcej zaś do Strasznego Dworu klimat Pana Tadeusza. To 

wszechstronne zainteresowanie twórczością Mickiewicza i przeniesienie jej do muzyki nadały 

dziełom Moniuszki szczególne, narodowe piętno.  

 

Adam Mickiewicz 


