
STANISŁAW MONIUSZKO 
  

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ  



Stanisław Moniuszko był polskim 

kompozytorem, dyrygentem, 

pedagogiem, organistą.  

Urodził się 5 maja 1819r. w Ubielu 

na Białorusi, zmarł natomiast  4 czerwca 

1872r. w Warszawie. Jego grób znajduje  

się na cmentarzu powązkowskim. 



Stanisław dorastał w rodzinie szlacheckiej.  

Pod okiem swojej matki kształcił się muzycznie  

od najmłodszych lat. Następnie emigrował  

w celach edukacyjnych do Wilna i Wiednia, 

podejmując tam pracę korepetytora.  



Przełom w życiu Moniuszki miał miejsce  

w roku 1840, w związku z osobą 

Aleksandry Mullerówny.  

Wtedy to też ożenił się.  

Dało to Moniuszce stabilność finansową,  

a to z tej przyczyny, że kobieta była 

majętna. Mieli razem dziesięcioro dzieci. 



Pośród polskich twórców, Moniuszko jest 

z pewnością najwybitniejszym artystą 

operowym. Najsłynniejszym jego 

utworem jest napisana w dwóch aktach  

w 1847 roku “Halka”. Premiera tego 

utworu odbyła się do libretta 

Włodzimierza Wolskiego 1 stycznia 1958 

roku w warszawskiej operze. 



Jego najpopularniejsze dzieła to:  

Opery:  

• „Halka” 

• „Straszny dwór” 

• „Hrabina” 

• „Verbum nobile” 

• „Flis” 

• „Paria” 

Operetki: 

• „Jawnuta” 

• „Nocleg w Apeninach” 

• „Nowy Don Kiszot” 

Balet: 

• „Na kwaterunku”  



Ciekawostki o Stanisławie Moniuszce: 

• Został wybitną postacią jeszcze za życia,  

co nie zdarza się w Polsce zbyt często. 

• Napisał 268 pieśni. 

• Akademia Muzyczna im. Stanisława 

Moniuszki znajduje się dziś w Gdańsku. 

• Utwór „Halka” Moniuszki grana jest po dziś 

dzień niemal pod każdą szerokością 

geograficzną, czyniąc z Moniuszki drugiego 

po Szopenie kompozytora polskiego, 

mierzonego skalą popularności w świecie. 

• Ojciec Moniuszki walczył w armii Napoleona. 

• Pogrzeb Moniuszki stał się wielką narodową 

manifestacją. 



Stanisław Moniuszko widnieje  

na dwóch banknotach, które były 

dawniej używane. 



Krzywda – polski herb szlachecki, jednym 

z herbowynch był Moniuszko.  

Herb nawiązuje do rodowej legendy 

mówiącej o tym jak jeden z Lubiczów 

brata przy podziale ojcowizny zabił  

lub skrzywdził. 



Tak wyglądał podpis Stanisława Moniuszki: 



Cytaty Stanisława Moniuszki: 

„Ja nic nowego nie tworzę; wędruję  

po polskich ziemiach, jestem natchniony 

duchem polskich pieśni ludowych i z nich 

mimo woli przelewam natchnienie  

do wszystkich moich dzieł.” 

 

„Pierwszą szkołą pojmowania muzyki były  

dla mnie „Śpiewy historyczne” Niemcewicza, 

wykonywane dziwnie miłym głosem  

przez moją Matkę.” 
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