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королем польской классической опе-
ры по праву называют выдающегося 
польского композитора станислава 
Монюшко. он написал 15 опер, 400 
вокальных произведений, 3 кантаты 

на тексты А. Мицкевича, водевили и оперетты, 50 
пьес для фортепиано, писал и духовную музыку, 
являлся мастером романса. 

родился с. Монюшко в 1819 г. близ Минска. По-
лучил блестящее музыкальное образование в Вар-
шаве, а совершенствовался в берлине по теории 
музыки. работал в костеле органистом, дириже-
ром, давал уроки фортепианной игры и компози-
ции. среди его учеников был известный русский 
композитор Ц. кюи. После оглушительного успе-
ха его оперы «Галька», с. Монюшко был назначен 
дирижером Варшавского оперного театра. с 1858 
г. он работал преподавателем Варшавской консер-
ватории (тогда это был музыкальный институт). 
с. Монюшко используя достижение своих пред-
шественников – Ю. Эльснера и и. курпинского, 
обратившись к неисчерпаемой сокровищнице на-
родного мелоса, композитор создал оперные про-
изведения, отмеченные реалистичностью содержа-
ния, национальной характерностью формы, четко 
выраженными демократичными тенденциями. 

Польский патриот, он посвятил свою жизнь 
и творческую деятельность родному народу, его 
истории, фольклору и быту. один из его шедевров 
опера «Галька», где показана трагедия бедной кре-
стьянской девушки, обманутой богатым барином. 
В опере ярко представлены сцены народной жиз-
ни польского народа. большую часть своей жизни 
композитор провел в Польше, и тема родины всег-
да звучала в его произведениях. Умер с. Монюшко 
в 1872 г. в Варшаве. Творчество великого компози-
тора свидетельствует о красоте и богатстве поль-
ской музыки, которая звучит в наших сердцах.

królem polskiej opery klasycznej trafnie 
określany jest wybitny polski kompozy-
tor Stanisław Moniuszko. Skomponował 
15 oper, 400 utworów wokalnych, 3 kan-
taty oparte na tekstach Adama Mickie-

wicza, wodewile i operetki, 50 utworów na fortepian. 
Ponadto tworzył muzykę sakralną.

Moniuszko urodził się w 1819 roku w pobliżu Miń-
ska. Zdobył gruntowne wykształcenie muzyczne w 
Warszawie, które następnie udoskonalił w berlinie, 
zajmując się teorią muzyki. Pracował jako kościelny 
organista, dyrygent, nauczyciel gry na fortepianie i 
kompozycji utworów. Jednym z jego uczniów był zna-
ny rosyjski kompozytor Cezar Cui. Po spektakularnym 
sukcesie opery „Halka” Moniuszko został mianowany 
dyrygentem opery warszawskiej. Od 1858 roku pełnił 
funkcję wykładowcy instytutu Muzycznego w Warsza-
wie. Wykorzystując osiągnięcia swych poprzedników 
– Józefa elsnera i karola kurpińskiego, jak również 
czerpiąc z bogatej skarbnicy melodii ludowych, Mo-
niuszko tworzył opery charakteryzujące się niezwykle 
realistyczną treścią, uwzględniające ludową specyfikę 
oraz wyraźnie akcentujące tendencje demokratyczne.

był patriotą, który poświęcił własne życie i twór-
czość polskiemu narodowi, jego historii, folklorowi, 
życiu codziennemu. Jednym z arcydzieł muzycznych 
jest opera „Halka” ukazująca tragedię biednej, wiej-
skiej dziewczyny oszukanej przez majętnego właści-
ciela ziemskiego. Moniuszko zmarł w 1872 roku w 
Warszawie. Twórczość wielkiego kompozytora dobit-
nie świadczy o pięknie i bogactwie polskiej muzyki, 
która rozbrzmiewa w naszych sercach po dzień dzi-
siejszy.
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