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Stanisław MONIUSZKO „Toż właśnie w Moniuszce nas uderza, że w pierwszym tym dziele swym zdołał być tak silnie sobą samym, 
że mogąc tak łatwo pójść za obcymi wzorami i powiększyć ten już tak kolosalny zbiór muzycznych 
plagiatów, wolał się rzucić na nowe, a dla nas tak ważne drogi" - napisano po warszawskiej premierze Halki 
(1 stycznia 1858 roku) . 

Powszechnie uważa się, że Stanisław Moniuszko odegrał w Polsce rolę odnowiciela opery, nadając jej 
narodowe oblicze, a już sama twórczość pieśniarska stawia go w rzędzie najwybitniejszych twórców 
XIX wieku. 

Urodzony 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska (na terenie dzisiejszej Białorusi) przyszły kompozytor, 
wychowany w głęboko patriotycznej atmosferze, pierwsze lekcje muzyki pobierał u matki. Jak sam wspominał, 
„kilkuletniemu chłopcu gamy niekoniecznie smakowały", wolał raczej wygrywać zasłyszane piosenki. 
Edukację muzyczną kontynuował w Warszawie, dokąd rodzina Moniuszków przeniosła się w 1827 roku. 
Po trzech latach rodzina powróciła do Ubiela (zbiegło się to z wybuchem powstania listopadowego). 
Stanisław ukończył 6 klas gimnazjum rządowego w Mińsku, skąd ojciec go zabrał, gdyż szkołę tę, 
dotychczas polską, przekształcono na rosyjską. W 1837 roku wyruszył dla uzupełnienia studiów muzycznych 
do Berlina (Szkoła Główna Muzyczna w Warszawie została po powstaniu zamknięta). Po trzech latach wrócił 
do kraju. Poślubił Aleksandrę Mullerównę, osiadł w Wilnie i przyjął posadę organisty w tamtejszym 
kościele, dawał też lekcje muzyki . Ze względów zarobkowych zaczął pisać operetki, wystawiane w Wilnie 
i innych miastach. Komponował też pieśni, które z czasem zaczęto drukować w formie zbiorków i które 
nazwano Śpiewnikiem domowym. Odniesiony sukces zachęcił kompozytora do spróbowania swoich sił 
w muzyce operowej. W 1848 roku w Wilnie przygotował i poprowadził prawykonanie pierwszej, 
dwuaktowej wersji opery Halka . Po triumfie, jaki odniosła 1 stycznia 1858 roku warszawska premiera nowej, 
czteroaktowej wersji Halki, został powołany na stanowisko pierwszego dyrygenta Teatru Wielkiego 
w Warszawie. W tym okresie nastąpił największy rozkwit sił twórczych kompozytora . Podczas piętnastu 
niemal lat pracy na tym stanowisku przygotował i wystawił kolejno wszystkie swoje opery. 

W styczniu 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Niewątpliwie pod jego wpływem napisał Moniuszko 
bodaj największe swoje dzieło Straszny dwór, którego premiera stała się wydarzeniem muzycznym 
i patriotycznym; wkrótce cenzura zakazała jego wystawiania. Dalsze lata życia Moniuszki to ciągła walka o byt 
licznej rodziny i kłopoty zdrowotne. Tworzył, ale już mniej udane dzieła. Pracował także w Instytucie 
Muzycznym, gdzie dawał wykłady z zakresu harmonii, kontrapunktu i kompozycji. 

W okresie zaborów twórczość Stanisława Moniuszki miała szczególne znaczenie nie tylko dla muzyki, 
ale i dla całej kultury narodowej; Śpiewniki domowe zagościły we wszystkich polskich domach, 
a dwie koronne opery: Halka i Straszny dwór stały się czymś więcej niż wybitnymi dziełami scenicznymi. 

Moniuszko zmarł 4 czerwca 1872 roku . Jego pogrzeb przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną . 



Ważniejsze kompozycje: 

NOCLEG W APENINACH operetka w jednym akcie (1837-39) 

IDEAŁ operetka w dwóch aktach (1840 lub 1841) 

NOWY DON Kl SZOT, CZYLI STO SZALEŃSTW operetka w trzech aktach (1841) 

HALKA [wersja I], opera w dwóch aktach (1846-47) 

BETTLY opera komiczna w dwóch aktach (1852) 

HALKA [wersja li], opera w czterech aktach (1857) 

FLIS opera w jednym akcie (1858) 

HRABINA opera w trzech aktach (1859) 

VERBUM NOBILE opera w jednym akcie (1860) 

STRASZNY DWÓR opera w czterech aktach ( 1861-64) 

MONTE CHRISTO balet w pięciu aktach (1866) 

NA KWATERUNKU balet w jednym akcie (1868) 

PARIA opera w trzech aktach z prologiem (1859-69) 

FIGLE SZATANA balet w sześciu obrazach (1870) 

BEATA operetka w jednym akcie (1870 lub 1871) 

a także: kantaty, msze żałobne, uwertury, drobne utwory i 278 pieśni, w tym 268 
zawartych w 12 zbiorach zatytułowanych Śpiewnik domowy 



Andrzej ŻYLIS Kompozytor, aranżer, dyrygent, pianista. Absolwent Wydziału Teorii, Dyrygentury i Kompozycji łódzkiej 
Akademii Muzycznej, laureat konkursu kompozytorskiego w Bad Orb w Niemczech w 1984 roku, 
zdobywca wielu nagród za najlepsze aranżacje. Przez dwadzieścia lat od 1970 do 1990 roku, 
współpracował z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi jako pianista, kompozytor i aranżer. 

Skomponował wówczas kilkaset piosenek i utworów instrumentalnych, z których większość została 
nagrana w muzycznych studiach całej Polski. W latach 1990. zwrócił się ku wielkim formom muzycznym. 
Rozpoczął też długą współpracę z Adamem Hanuszkiewiczem - skomponował muzykę do kilkunastu 
spektakli teatralnych i telewizyjnych w reżyserii mistrza teatru polskiego. W tym czasie był również 
kierownikiem muzycznym wielu przedstawień estradowych, teatralnych i telewizyjnych. Jest autorem 
muzyki do musicalu Przed premierą, wystawionego w gdyńskim Teatrze Muzycznym w 2003 roku. 

Paweł KRUK Aktor i reżyser, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi . 
W latach 1966-1969 był aktorem Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, od 1969 jest aktorem Teatru 
im. S. Jaracza w Łodzi . Wystąpił w ponad stu przedstawieniach teatralnych. Jego ważniejsze role to: 
Mackie Majcher w Operze za trzy grosze B. Brechta w reżyserii J. Skotnickiego, tytułowa w Cyrano 
de Bergerac E. Rostanda w reżyserii A. Makarewicza, Piorunowicz w Klubie kawalerów M. Bałuckiego 
w reżyserii A. Obidniaka, MacOwiec w Łezternie F. Erola i R. Gorzelskiego w reżyserii F. Erola i P. Hertla, 
Wiolonczelista w Kwartecie B. Schaeffera w reżyserii M. Grabowskiego, Poduszeczkowy w Cesarzu według 
R. Kapuścińskiego w reżyserii J. Hutka, Żołnierz-Reporter w autorskim spektaklu Monte Cassino. 

Zagrał też w ponad stu filmach i spektaklach telewizyjnych . W latach 1970. i 1980. Współpracował 
z Estradą Łódzką - pisał scenariusze i reżyserował widowiska plenerowe Światło i dźwięk. Napisał także 
(i wyreżyserował) scenariusze kabaretowych spektakli dla dzieci: Asy z naszej klasy i Drogowe te-re-fe-re .. . Bum!, 
granych ponad 1500 razy oraz Bęcwalski show, a dla młodzieży Czy znamy Mickiewicza?„ . i in . 
Jest także autorem przedstawień teatralnych. Są to m . in.: Walczący konwój, wystawiony w Murmańsku 
z udziałem aktorów rosyjskich i polskich, Monte Cassino, spektakl prezentowany w Londynie i Monte 
Cassino, oraz Nie tylko Katyń„., Osiemnaście dni sierpnia i Ta, co nie zginęła. 



Stefan LIPIEC Z zawodu prawnik, ale znany jest jako satyryk i aktor. Napisał kilkanaście scenariuszy pełnospektaklowych 
programów dla kabaretów Kleks, Koza Nostra, Pirania, Parodia Maxima, z których wiele zostało 
nagrodzonych na festiwalach i przeglądach sztuki estradowej. Jest także autorem scenariuszy 
telewizyjnych programów satyrycznych, autorem ponad 120 piosenek (cztery zostały nagrodzone 
w konkursie na piosenkę premierową na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu), ponad 700 radiowych 
audycji satyrycznych i ponad 1200 felietonów. Pisze także scenariusze programów dla dzieci. Wystąpił 
w ponad 40 telewizyjnych programach satyrycznych i kabaretowych (TVP Kraków, Łódź, Warszawa) 

Artur ŻYMEŁKA Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i Konserwatorium w Sankt Petersburgu, laureat 
Międzynarodowych Konkursów Choreograficznych w Baku i w Stuttgarcie. W latach 1991 -1995 był 
dyrektorem baletu Opery na Zamku w Szczecinie. Począwszy od 1996 roku pracował jako tancerz 
w teatrach w Niemczech (w Erfurcie, Berlinie, Kilonii), w 2002 roku został choreografem w Opernhaus 
w Erfurcie. Gościnnie jako choreograf współpracował z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, 
Teatrem Wielkim w Łodzi, Teatrem Wielkim w Poznaniu, jako pedagog z Operą Wrocławską. 
Jego choreografia do Popołudnia fauna zyskała nagrodę na festiwalu, poświęconym Wacławowi Niżyńskiemu, 
zorganizowanemu przez Theatre de l'Espace de Pierre Cardin w Paryżu . Jest autorem wielu spektakli 
baletowych. 

W Teatrze Muzycznym w Łodzi przygotował choreografię do przedstawienia Krainy uśmiechu F. Lehara 
i wyreżyserował koncert Broadway, róg Północnej, do którego także stworzył choreografię. Jest również 
autorem spektaklu baletowego All That Jazz Between Us (premiera w październiku 2008 roku) . 

Marian JAGODZIŃSKI Grafik i scenograf. W latach 1979-1983 pracował dla TVP, tworząc projekty scenograficzne dla Teatru 
Telewizji (m.in. do Palacza zwłok L. Fuksa), programów rozrywkowych i publicystycznych. Później 
pracował m.in. dla Estrady Łódzkiej i Sztuki Polskiej, gdzie był doradcą artystycznym. Od 1989 roku 
współpracuje z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, projektując i realizując liczne wystawy 
stałe i czasowe (m.in. Litzmannstadt Ghetto - w 60. rocznicę likwidacji getta łódzkiego czy 25 lat NSZZ 
Solidarność) . Współpracował także z Muzeum Polskim w Chicago (wystawa Prawda i pamięć, poświęcona 
zbrodni katyńskiej, zrealizowana także w Katyniu, Smoleńsku i Petersburgu), Muzeum w Braunschweig 
w Niemczech (Litzmannstadt Ghetto), fundacją Monumentum Judaicum Lodzenze (200 lat Żydów 
w łodzi), Narodowym Centrum Kultury (Pamiętam Katyń 7940) czy Państwową Wyższą Szkołą Filmową, 
Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi (Atelier 72, Richard de Marco) . 

Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i medalem Pro memoria. 



Wacław PANEK Śpiewnik arcypolski Stanisława Moniuszki 

Ten śpiewnik był swoistym fenomenem w dziejach polskiej kultury muzycznej. 

Żaden zbiór pieśni ani przed nim, ani po nim nie odegrał tak ważnej roli 

w budowaniu i utrzymaniu poczucia polskości w całym naszym społeczeństwie, 

jak Śpiewnik domowy Stanisława Moniuszki, który z powodzeniem mógł nazywać się 

Śpiewnikiem arcypolskim. 

Do naszej historii wpisał się Stanisław Moniuszko przede wszystkim jako twórca obu 

polskich oper narodowych: Halki (1858) i Strasznego dworu (1865). 

Jest także nazywany „ojcem polskiej pieśni romantycznej" - skomponował blisko 300 

pieśni, wydawanych od 1844 roku w 12 zeszytach Śpiewnika domowego. Pieśni te, dzięki 

wspaniałej pomysłowości melodycznej Moniuszki i genialnej wręcz prostocie, w ciągu 

dalszych stu lat stały się autentycznymi przebojami domowego muzykowania. 

W okresie zaborów powszechnie śpiewane w polskich domach, stanowiły też ważny 

oręż w walce o narodowe przetrwanie i zachowanie ciągłości tradycji kulturowej. 

Pamiętajmy, że to właśnie w XIX wieku powszechnie znane było w Europie ostrzeżenie: 

„Narody, które zagubiły własną kulturę - przestają istnieć': 

W 1844 roku nikomu jeszcze nie znany dwudziestopięcioletni kompozytor wileński 

Stanisław Moniuszko, człowiek niezwykle skromny przez całe życie, tak oto tłumaczył 

powstanie Śpiewnika domowego: 

„Z każdej strony obijają się o uszy powszechne narzekania na niedostatek śpiewu 

domowego/ .. ./ Nie roszcząc sobie praw do wyższego w muzyce talentu/ .. ./ 

ośmieliłem się do pomnożenia repertorium śpiewów krajowych/ .. ./ Śpiewnik mój 

zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z fortepianem. Wiersze starałem się 

dobierać z najlepszych naszych poetów ... " 



Już po ukazaniu się pierwszego zeszytu Śpiewnika domowego (w którym znalazły się 

m.in. tak popularne później pieśni, jak Świtezianka do słów Adama Mickiewicza czy też 

Dziad i baba z tekstem Józefa Ignacego Kraszewskiego), najbardziej poważany wówczas 

krytyk muzyczny Józef Sikorski napisał: 

„Jest to zbiór pieśni ważny ilością i treścią, nie znanego nam dotąd autora, na dobrej 

będącego drodze/ .. ./ A jeśli lepiej opracowane numera dowodzą znakomitego talentu 

autora, to nieraz on i w lżejszych kawałkach świetną błyska iskrą''. 

Ten „ iskry błysk" to niezwykle rzadko spotykany talent do tworzenia melodii 

przebojowych. W XIX wieku owa „iskra Boża" spłynęła na Stanisława Moniuszkę 

i rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego (na którego melodyce opierała się 

europejska twórczość piosenkarska końca XIX i początków XX wieku) . W muzyce 

polskiej ani przed Moniuszką, ani po Moniuszce nie było już takiego kompozytora, 

którego tak wiele melodii przez tak długi okres czasu cieszyło się tak dużą 

popularnością. 

Melodie pieśni Śpiewników domowych były z gatunku tych, których obecnie 

bezskutecznie oczekujemy od prezentacji premier na festiwalu opolskim:„wpadających 

w ucho" melodii przebojowych, łatwych do zapamiętania i zanucenia (choćby przy 

goleniu). 

To, kim dziś jesteśmy w dużej mierze zawdzięczamy wzorcom przekazanym nam przez 

tradycję kultury narodowej. Szacunek i pietyzm, jakim otaczamy dzieło Stanisława 

Moniuszki i jego artystyczno-obywatelskie posłannictwo, jest jednocześnie 

poszanowaniem tego, co można nazwać naszym rodowodem i dziedzictwem. Chcąc 

być szanowanym, szanujmy sami siebie, szanujmy swój rodowód. Naród, który zaczyna 

zapominać o swoich korzeniach, popełnia swoiste samobójstwo tożsamości kulturowej 



i zatraca poczucie bezpieczeństwa. Czy chcemy stać się ludźmi znikąd: zawieszeni 

w próżni, bez swojego miejsca na ziemi? A tak naprawdę tym miejscem na ziemi 

szeroko pojętym jest własna kultura i poczucie tradycji. Świadomość tego jest nam też 

potrzebna do poczucia bezpieczeństwa. 

I do tego, abyśmy nie pozwolili kierować sobą jak bezwolnym stadem baranów. 

Czy pieśni ze Śpiewników domowych lub aria z Halki we współczesnych aranżacjach 

muzyki pop, rocka lub rapu zyskają sobie uznanie słuchaczy - osądzą Państwo sami. 

Ta odstraszająca wielu potencjalnych miłośników muzyki etykietka „muzyka poważna" 

dawno już chyba straciła swoją rację bytu (jeśli kiedykolwiek ją posiadała). Zatem 

posłuchajmy po prostu melodii wartościowych i pięknych, okrytych poetycką szatą 

swoich tekstów, a już tylko od sposobu i jakości ich wykonania zależeć będzie to, 

czy znajdą one sobie nowych przyjaciół. 

dr Wacław Panek 
muzykolog i pisarz muzyczny 
twórca pieśnioznawstwa 
autor m. in. Polskiego śpiewnika narodowego 



PIEŚNI STANISŁAWA MONIUSZKI WYKONYWANE W PRZEDSTAWIENIU 

słowa : Adam Mickiewicz ZNASZ-LI TEN KRAJ... 

słowa : Józef Ignacy Kraszewski DZIAD I BABA 

słowa: Władysław Syrokomla PIEŚŃ WIECZORNA 

słowa : Adam Mickiewicz TRZECH BUDRYSÓW 

słowa: Jan Czeczot KOZAK 

słowa: Józef Kościelski PIEŚŃ WOJENNA 

słowa: Pierre-Jean de Beranger ŚWIĘTY PIOTR 
p rzekład nieznanego autora 

słowa : Józef Ignacy Kraszewski CZY POWRÓCI 

słowa : Stefan Lipiec NAWRÓCONA 

słowa : Stefan Lipiec WESOŁA PIOSENKA- CZTERY KULTURY 

słowa : Jan Czeczot PRZĄŚNICZKA 

słowa: Stefan Lipiec WESOŁA PIOSENKA - FINAŁ 

oraz: 

słowa : Włodzimierz Wolski aria Halki GDYBY RANNYM SŁONKIEM 

uwertura fantastyczna BAJKA 

kurant ze STRASZNEGO DWORU 



słowa: Jan Czeczot PRZĄŚNICZKA 

U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, 
przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. 

Kręć się, kręć wrzeciono, 
wić się tobie wić! 
Ta pamięta lepiej, 
czyja dłuższa nić! 

Poszedł do Królewca młodzieniec z wiciną, 
łzami się zalewał, żegnając z dziewczyną. 

Kręć się, kręć wrzeciono, 
wić się tobie wić! 
Ta pamięta lepiej, 
czyja dłuższa nić! 

Gładko idzie przędza wesołej dziewczynie, 
pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie. 

Kręć się, kręć wrzeciono, 
wić się tobie wić! 
Ta pamięta lepiej, 
czyja dłuższa nić! 

Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza 
i innemu rada dziewczyna ochocza. 

Kręć się, kręć wrzeciono, 
prysła wątła nić, 

wstydem dziewczę płonie, 
wstydź się, dziewczę, wstydź! 
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TEATR MUZYCZNY W ŁODZI 
91-425 Łódź 

ul. Północna 47/51 
tel.: (42) 678 35 11, (42) 678 26 12 

fax: (42) 678 19 01 
e-mail: info@teatr-muzyczny.lodz.pl 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW 

KASA TEATRU MUZYCZNEGO 
wtorek - piątek 11.00 - 18.30 

sobota 12.00 - 18.30 
niedziela 15.00 - 18.30 

tel.: (42) 678 35 11 wewn. 319, tel./fax: (42) 678 34 98 
kom.: 502-396-544 

e-mail:rezerwacja@teatr-muzyczny.lodz.pl 

CIK tel.: (42) 633 92 21 
STREFA BILETÓW tel.: (42) 632 02 80 

DZIAŁ MARKETINGU 
poniedziałek - piątek 8.00 do 16.00 

tel.: (42) 678 19 68, (42) 678 35 11 wewn. 318 

Kasy biletowe w miejscach występów 
będą czynne godzinę przed przedstawieniem. 

I= 
www.teatr-muzyczny.lodz.pl 
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Instrumenty dla orkiestry 
zostały zakupione 

dzięki pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 
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