
II etap Szkolnego Konkursu wiedzy o kompozytorze 2019- Stanisław 

Moniuszko 

 

Kanon utworów do rozpoznawania 

1. Opera „Halka”: Mazur /akt I/ https://www.youtube.com/watch?v=SM3Zw4APPQI 

 aria Halki „Gdybym rannym słonkiem” /akt II/, 

https://www.youtube.com/watch?v=cxglR1_Xqy8 

Taoce góralskie /akt III/, https://www.youtube.com/watch?v=sxwYi9m7v1w 

 aria Jontka „Szumią jodły” /akt IV/ https://www.youtube.com/watch?v=JhJp2AxR6Z8 

 

2. Opera „Straszny dwór”: chór „Spod igiełek” /akt II/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TbB5fkWH_vo 

 aria Miecznika „Kto z mych dziewek” akt/II/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3VPzBJX00MM 

aria Skołuby „Ten zegar stary” /akt III/ https://www.youtube.com/watch?v=mUYhIUlHX70 

aria Stefana „Cisza dokoła” /akt III/ https://www.youtube.com/watch?v=6cRU25KVRfM  

mazur „Hej zagrajcie siarczyście” /akt IV/ https://www.youtube.com/watch?v=8OC4SrO3fDM 

 

3. Pieśni: Czaty /Adam Mickiewicz https://www.youtube.com/watch?v=ERI1013A59M 

 Dziad i baba /J.I.Kraszewski/ https://www.youtube.com/watch?v=sDEZgEUBuYE  

 Prząśniczka /J. Czeczot/ https://www.youtube.com/watch?v=ikNv3Qh4B6Q  

Znaszli ten kraj /A. Mickiewicz wg Goethego/ https://www.youtube.com/watch?v=eF0pyQzt_NY  

 Kozak /J. Czeczot/ https://www.youtube.com/watch?v=10Mx9qYFpQ8  

Trzech Budrysów /A. Mickiewicz/ https://www.youtube.com/watch?v=TCghihAF1hs  

Niepewnośd /A. Mickiewicz/ https://www.youtube.com/watch?v=g44YR1cJe8k  

 Piosnka obłąkanej Ofelii /W. Szekspir/ https://www.youtube.com/watch?v=UdaVP7c_6A4 

4. Pieśni religijne: Na skrzydłach pieśni https://www.youtube.com/watch?v=TWJgSfeFDuY  

O władco świata https://www.youtube.com/watch?v=ZY0BejOt4A0  

5. Motety: Z krzyża boleści /Agnus Dei/ https://www.youtube.com/watch?v=615a-xIUT-w  

Ecce lignum crucis https://www.youtube.com/watch?v=jIzf79RkxYo  

6. III Litania ostrobramska e-moll https://www.youtube.com/watch?v=smTtei-mHZM  

7. Uwertura „Bajka” https://www.youtube.com/watch?v=jX8U-Ri87ZQ   

8. I kwartet smyczkowy d- moll https://www.youtube.com/watch?v=TmySLohXCdo  

9. Utwory fortepianowe: Wilanella Des dur https://www.youtube.com/watch?v=zjQoYQbvmlY  

Mazur „Weselny” C- dur https://www.youtube.com/watch?v=FbRt9LNSgBE  

 

 

Część teoretyczna 

Prząśniczka to najpopularniejsza pieśo Stanisława Moniuszki (1819–1872), polskiego kompozytora 

XIX wieku, który zasłynął jako twórca kilkuset pieśni. Zbiór zatytułowany Śpiewnik domowyMoniuszko 

obmyślił tuż po powrocie ze studiów w Berlinie, gdzie miał okazję zapoznad się z nurtem romantyzmu 
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i jego filozofią. Odkrywanie lokalnego kolorytu, tradycji i muzyki ludowej wpłynęło na popularnośd 

powstających wówczas tzw. szkół narodowych, czyli grup kompozytorów jednej narodowości, 

piszących muzykę opartą na elementach własnej kultury – tradycyjnych melodiach, rytmach taoców 

narodowych, w języku ojczystym. Stanisław Moniuszko, czołowy reprezentant szkoły polskiej w 

muzyce, z oddaniem i wyraźną łatwością pisał piękne, wpadające w ucho melodie, które opatrywał 

tekstami najwybitniejszych polskich poetów (m.in. Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, 

Kornela Ujejskiego).   Śpiewnik domowy obejmuje ponad dwieście pieśni, z których częśd wydana 

została za życia kompozytora (sześd zeszytów). Pozostałe sześd opracowali potomni, opublikowano je 

po śmierci Moniuszki. Pieśni służyd miały prywatnym celom, chod w określeniu „domowy” bardziej 

niż o przeznaczenie chodziło Moniuszce o znaczenie „narodowy”. Epitet ten służyd miał obejściu 

przepisów carskiej cenzury.    

 

Prząśniczka jest pieśnią zwrotkową przeznaczoną na głos i fortepian, skomponowaną do tekstu Jana 

Czeczota, a zadedykowaną Achillesowi Bonoldiemu, najsławniejszemu śpiewakowi Wilna, z którym 

Moniuszko przez długi czas ściśle współpracował. Opowiada historię bałamutnej dziewczyny, która w 

niedługi czas po wyjeździe narzeczonego szybko znalazła pocieszenie w ramionach kolejnego 

adoratora. Pieśo opublikował Moniuszko w III Śpiewniku domowym jako siódmy w kolejności 

utwór. Prząśniczka ma prostą budowę harmoniczną, wykorzystuje podstawowe akordy tonacji, w 

której jest napisana. Rolę refrenu pełnią w niej dwie ostatnie strofy każdej zwrotki. Kołowrotek, na 

którym snuje się przędza, turkocze żywo w rytm opowiadanej historii – podobnie brzmi cała pieśo, 

oddając w warstwie muzycznej charakter tekstu.    

Dziad i baba 

Dziad i baba to pieśo powstała między1838 a 1842 rokiem do tekstu Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

Kolejne partie tekstu znajdują w opracowaniu muzycznym różne wcielenia – kompozytor stosuje 

efekty wstrzymania toku, buduje napięcie zastosowaniem fermat, liryczne partie tekstu ilustruje 

spokojną i delikatną muzyką, a żartobliwe – prostą, nawiązującą motywicznie do melodii ludowych. 

 

Halka- 

polska opera narodowa z muzyką Stanisława Moniuszki do libretta Włodzimierza Wolskiego. 

Skomponowana w dwóch wersjach; dwuaktowej i, częściej wykonywanej, czteroaktowej. Najbardziej 

znane utwory, to mazur z I aktu i aria Jontka z IV aktu Szumią jodły na gór szczycie. 

22 lutego 1846 rozpoczęło się powstanie krakowskie. Rząd Narodowy obietnicą uwłaszczenia 

próbował zachęcid chłopów do walki. Zaborcze władze austriackie sprowokowały jednak włościan do 

wystąpienia przeciwko szlachcie, co doprowadziło do krwawej „rzezi galicyjskiej’, zwanej także 

„rabacją”. Kolejna próba powstaocza zakooczyła się katastrofą. „Halka” Stanisława Moniuszki była 

swego rodzaju odpowiedzią na wydarzenia związane z historią powstania krakowskiego. Libretto 

opery opiera się na dramacie pochodzącej z Podhala Halki, która uwiedziona przez  panicza Janusza 

zachodzi w ciążę. Halce wydaje się, że Janusz ją kocha, jednak ten planuje poślubid Zosię, pochodzącą, 

w przeciwieostwie do Halki, ze szlacheckiej rodziny. Obłudę i fałsz Janusza stara się pokazad Halce 

kochający się w niej Jontek. Dziewczyna daje wiarę jego słowom dopiero, gdy widzi młodą parę 

w kościele. Halka rozpacza nad losem swoim i swojego dziecka, w rozpaczy rzuca się w nurt rzeki. 



Od premiery opery Halka w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1858 roku rozpoczęła się 

kariera Stanisława Moniuszki (1819–1872) jako kompozytora narodowego. Dzieło to wprawdzie 

powstało dziesięd lat wcześniej, ale jego pierwotna, dwuaktowa wersja nie zdobyła szerszej 

popularności, znajdując odbiorców jedynie w Wilnie, gdzie kompozytor wówczas mieszkał. Dopiero 

za namową znajomych i zorientowanych w artystycznych potrzebach publiczności wpływowych 

mieszkaoców Warszawy dopisał Moniuszko jeszcze dwa akty, wśród których znalazły się późniejsze 

największe „przeboje” tej opery: aria Halki Gdyby rannym słonkiem, aria Jontka Szumią jodły na gór 

szczycie i wstawki taneczne, wśród których prym wiedzie Mazur. 

Obecnośd taoca w dziele operowym to typowy dla XIX wieku zabieg wywiedziony z tradycji opery 

francuskiej, w której począwszy od epoki baroku wstawki baletowe pełniły bardzo ważną rolę. 

Uwielbiał taoczyd Król Słooce, czyli Ludwik XIV, więc nadworni kompozytorzy starali się zadowolid 

swego chlebodawcę. Od tamtej pory opera francuska wyraźnie zaczęła odróżniad się od propozycji 

włoskich kompozytorów. Zdobyczą zaś opery dziewiętnastowiecznej i cechą charakterystyczną tzw. 

szkół narodowych jest obecnośd już nie tyle skomplikowanych baletowych układów 

choreograficznych, ile taoców typowych dla danego kręgu kulturowego. Stanisław Moniuszko 

korzystał np. szeroko z rytmiki polskich taoców narodowych, wśród których jest mazur, taniec żywy, 

dynamiczny, o charakterystycznym rytmie i metrum „na trzy”. 

Za czasów Moniuszki polskie taoce narodowe, pochodzące pierwotnie z kultury wiejskiej, spotkad 

można już było nie tylko na wiejskich potaocówkach. Często pojawiały się także podczas szlacheckich 

zabaw tanecznych i balów arystokracji. Najpopularniejsze w tych kręgach były zwłaszcza dwa z nich, 

polonez i mazur. 

W takich właśnie okolicznościach w bogatym szlacheckim dworze rozbrzmiewa zamaszysta 

melodia Mazura z opery Halka. Taniec ten umieścił kompozytor w pierwszym akcie, w scenie balu 

wydanego przez Stolnika z okazji zaręczyn Zofii i Janusza (tego, który dopiero co uwiódł Halkę). 

Zaprasza do niego Dziemba: „Z mazowiecka rżnij kapela!”, z czego wynika, że na balu wystąpi zaraz 

wiejska kapela, która zagra melodie takie, jakie gra się na Mazowszu. I chod w partyturze nie pojawia 

się wprawdzie żadna kapela, to akcentowana rytmika mazurowa sugestywnie oddaje charakter tego 

taoca. Kilkudziesięcioosobowy zespół baletowy wiruje w strojach szlacheckich po kole, z podskokami, 

przy wtórze co jakiś czas wznoszonych okrzyków i gwizdów. Podobnie będzie później w innej operze 

Moniuszki (Straszny dwór), czym kompozytor potwierdzi, że obecnośd taoców w jego dziełach 

scenicznych stanowi jeden z wyznaczników całej jego twórczości jako narodowej. 

dr Agnieszka Topolska 

 

Straszny dwór 

 – polska opera w czterech aktach skomponowana przez Stanisława Moniuszkę w latach 1861–

1864. Libretto do opery napisał Jan Chęcioski. Posiadając cechy romantyczne i komediowe zarazem, 

dzieło cechuje silne zabarwienie patriotyczne. Z powyższych powodów było jednocześnie popularne 

wśród polskiej publiczności i zakazane przez władze rosyjskie (opera powstała w okresie zaborów). 

Premiera polska przerodziła się w wielką manifestację patriotyczną. Opera napisana po 

upadku powstania styczniowego jest wielkim manifestem patriotycznym. Prapremiera miała miejsce 

w Warszawie 28 września 1865. Dzieło jest uważane za najlepszą operę Moniuszki i zarazem 



najlepszy tego typu utwór polski XIRzecz dzieje się w pierwszej połowie XVIII wieku. Zbigniew i Stefan 

wracają do domu po skooczonej służbie wojskowej. Poprzysięgają się nie żenid. Ale inne są zamiary 

ich stryjenki – Cześnikowej. Bracia jednak, wbrew jej woli, odwiedzają starego przyjaciela ich ojca – 

Miecznika z Kalinowa i poznają tam jego piękne córki. Zaczynają się wahad. Tymczasem Cześnikowa, 

która chce ich wydad za inne panny, wyrabia im złą markę u Miecznika, twierdząc, że to tchórze. 

Damazy, panny i Skołuba postanawiają przekonad się, czy panicze są faktycznie podszyci strachem. 

Skołuba opowiada Maciejowi wojennemu druhowi braci w służbie u nich „straszną” historię 

Strasznego Dworu. Panicze nic sobie z tego nie robią, ale chcąc dotrzymad postanowienia, decydują 

się wyjechad. Wrażenie na nich robi inna historia, nie ta o praprababkach czy duchach w zegarze. 

Damazy mówi im bowiem, że gmach ten przed laty powstał z haobiących usług zapłaty, że na tych 

murach przekleostwa i łzy i stąd nad nimi gniew Boski grzmi!. Miecznik wyjaśnia jednak sytuację – 

podstęp Damazego wychodzi na jaw, podobnie jak wzajemne zauroczenie młodych, ku ogólnej 

radości i wstydowi Damazego właśnie. 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? Grozę sąsiadów wywołuje uroda mieszkających „od zawsze” w 

Kalinowie panien. W trudnych wojennych czasach to tam w konkury uderzają młodzi przystojni 

szlachcice. Córkom sąsiadów zagraża staropanieostwo. 

Mazur z opery Straszny dwór 

Druga najpopularniejsza opera Stanisława Moniuszki, Straszny dwór, powstała na początku lat 60. XIX 

wieku. Przez lata badacze spierali się, czy napisał ją Moniuszko w odpowiedzi na porażkę powstania 

styczniowego, postępując zgodnie z Sienkiewiczowską maksymą „ku pokrzepieniu serc”. Tak bardzo 

podobna jest w warstwie fabularnej do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, tak podobną opowiada 

historię, sławiąc uroki sielskiego szlacheckiego życia w modrzewiowym dworku. I chod wydawało się, 

że to naturalna reakcja na ucisk zaborów i, podobnie jak w przypadku dzieła Mickiewicza, kojący 

duszę plaster na porażkę powstania, okazało się jednak, że prace nad operą ukooczył Moniuszko, 

zanim jeszcze powstanie wybuchło. 

Mimo odmiennych motywacji Straszny dwór upodabnia się do Pana Tadeusza. I jak Mickiewiczowską 

epopeję wieoczył zaręczynowy polonez (kolorowo oddany w ekranizacji Andrzeja Wajdy), 

tak Straszny dwór kooczy mazur. Taniec ten pojawia się w ostatnim, czwartym akcie opery, stanowiąc 

szczęśliwe rozwiązanie żartów i intryg snutych przez siostry Hannę i Jadwigę, w których miłosne sidła 

wpadli zatwardziali kawalerowie, bracia Zbigniew i Stefan. Bal wydany na cześd zaręczonych par 

uświetnia zamaszysty mazur. Monumentalny fragment opery przeznaczony jest, w odróżnieniu 

od Mazura z Halki, nie tylko na zespół taneczny i orkiestrę; towarzyszy mu tekst śpiewany przez chór. 

Obecna na balu szlachta wchodzi z tekstem rozpoczynającym się od fraz: „Hej zagrajcie 

siarczyście,/rżnijcie nam do ucha”. Tekst napisany przez Jana Chęcioskiego, librecistę Strasznego 

dworu,  z którym współpracował Moniuszko przy kilku innych  tytułach (Verbum nobile, Paria) jest 

pochwałą muzyki, która „cieszy, poi, wzruszy”. Jak głosi dalej tekst, „nie da nas owładnąd nuda,/ ona 

rajem duszy”. 

Cała opera to wielka pochwała wiejskiego życia, apoteoza „wsi spokojnej, wsi wesołej”. Nic dziwnego, 

że krytycy znaleźli w niej tyle podobieostw do Pana Tadeusza i przypisali jej tę samą rolę, co epopei 

Mickiewicza. Podobnie jak polonez u Mickiewicza, tak mazur u Moniuszki wyraża ideę: „kochajmy 

się”. 

dr Agnieszka Topolska 



Uwertura Bajka 

Sytuacja zmieniła się, gdy w 1858 roku zadebiutował na scenie warszawskiego Teatru Wielkiego. Po 

premierze opery Halka, po doświadczeniu pracy z regularnym zespołem orkiestrowym powstała 

jedyna większa kompozycja symfoniczna Moniuszki, uwertura fantastyczna Bajka. Wcześniej 

planowana pod francuską nazwą Conte d’hiver (Opowieśd zimowa) powstała w latach 1847–1848, 

gdy Moniuszko kooczył pierwszą wersję Halki. Pod względem formalnym to skrzyżowanie allegra 

sonatowego z poematem symfonicznym. Melodyjnośd i ładunek emocjonalny zawarty w tej muzyce 

stały się środkiem budowania muzycznej narracji. Myślenie muzyczne Moniuszki, mimo że w tym 

przypadku w czysto instrumentalnym wydaniu, nie oddala się od myślenia operowego. Wciąż partie 

instrumentalne podporządkowują się słowu, służąc akcji dramatycznej. Ale Bajka to także przykład 

pokazujący talent Moniuszki jako instrumentatora. Wykorzystuje on w Bajce przeróżne pomysły 

instrumentacyjne, możliwości artykulacyjne i kolorystyczne instrumentów. Bajka to jedna z niewielu 

kompozycji instrumentalnych Stanisława Moniuszki, która niezmiennie funkcjonuje w repertuarze 

koncertowym, a jego znaczenie dla powstania poematu symfonicznego na gruncie muzyki polskiej 

jest nie do przecenienia. 


