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Życiorys

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w majątku 
Ubiel koło Mińska, w rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych 
tradycjach. Jego ojciec uczestniczył w kampanii 
napoleońskiej.                                                                   O 
wczesną muzyczną edukację przyszłego kompozytora dbała 
matka, która uczyła go gry na fortepianie.  

W 1827 roku, gdy miał osiem lat, rodzice postanowili przenieść 
się do Warszawy, by zapewnić mu dobre wykształcenie. 
Zamieszkali na Żoliborzu, a potem w Pałacu Staszica na 
Krakowskim Przedmieściu. Staś uczęszczał do gimnazjum 
pijarów, a muzyki zaczął go uczyć August Freyer, organista  w 
kościele ewangelicko-augsburskim. 



Życiorys c.d.
W 1837 roku wyjechał na studia do Berlina, gdzie uczył się prywatnie harmonii, 

kontrapunktu, instrumentacji i dyrygentury. Przeniósł się do Wilna celem dalszej 

edukacji. Tu powstały jego pierwsze operetki i wodewile, a także pierwsze 

śpiewniki. 

Później zamieszkał w Wiedniu, tam też dorabiał sobie jako korepetytor.  

W Wiedniu spędził trzy lata, skąd wrócił jako profesjonalny organista, zostając 

kościelnym organistą i nauczycielem muzyki.  

1 sierpnia 1858 roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrygenta 

Opery warszawskiej. 

Zmarł nagle w Warszawie, 4 czerwca 1872 roku.  

W chwili śmierci miał zaledwie 53 lata.  Ciało Moniuszki złożono w Warszawie 

na cmentarzu powązkowskim.



Życie Rodzinne

! Stanisław Moniuszko miał matkę Elżbietę i ojca Czesława oraz dziada 

Stanisława. 

!  Z Aleksandrą Müllerówną ożenił się w 1840 roku. 
! Mieli dziesięcioro dzieci: Elżbietę, Kazimierza, Stanisława, Bolesława, 

Marię, Jadwigę, Zofię, Aleksandrę, Jana i Cecylię. 



Twórczość

Moniuszko był obok Chopina najwybitniejszą 

postacią na gruncie polskiej muzyki XIX w., a jego 

działalność miała olbrzymie znaczenie dla rozwoju 

polskiej kultury muzycznej. W swoim dorobku 

artystycznym miał setki różnorodnych utworów, m.in. 

pieśni, operetki, balety oraz opery. Był organistą, 

dyrygentem, kompozytorem i pedagogiem.



Twórczość c.d.

Opery Moniuszki:  

- Halka 

- Straszny Dwór 

- Flis 

- Hrabina 

- Verbum Nobile 

- Paria



Twórczość c.d.2.
! Pieśni (268)  
! Balety 
  - „Na kwaterunku” 
  - „Figle szatana”  
! Wodewile i Operetki  
  - "Nocleg w Apeninach" 

  - "Nowy Don Kiszot czyli Sto   
      szaleństw„ 
  - „Żółta Szlafmyca” 

! Msze m.in. „Litanie ostrobramskie” 
oraz „Ojcze nasz”



Ciekawostki

! Z trendami muzyki operowej Moniuszko zapoznawał się w Wiedniu. 
! W czasach powstania styczniowego jego utwory objęte były 

cenzurą. 
! Tworząc opery łączył on w jedno elementy opery francuskiej, 

włoskiej i niemieckiej. 
! Inspirował się twórczością F. Schuberta.



Utwory do 
posłuchania:

! https://www.youtube.com/watch?
v=FkLom9MxgZg 

! https://www.youtube.com/watch?
v=oNRtTcBlHBA 

! https://www.youtube.com/watch?
v=_8KEPnmo2m0 

! https://www.youtube.com/watch?
v=CdhICdvDUGQ 

! https://www.youtube.com/watch?
v=hBklLqmN5l0 

! https://www.youtube.com/watch?
v=JRs5_59ggcE

Ostatni link- 
Halka 
Opera Poznańska 
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Dziękujemy za uwagę!


