KOŁYSANKA
Synek się urodził –
słońce zeszło z nieba.
Rośnij, synku, rośnij,
ptak mi cię wyśpiewał.
Synek się urodził –
ogród stanął w kwiatach.
Rośnij, synku, rośnij
na urodę świata.
Synek się urodził –
ludzie szli gromadą.
Rośnij, synku, rośnij
dla ludzi na radość.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w ziemi białoruskiej, w Ubielu koło Mińska. O jego dzieciństwie
wiemy dosyć dużo. Zachowały się rysunki wykonane przez
ojca małego Stasia, pana Czesława, przedstawiające rodzinny dom – dworek w Ubielu, autoportret ojca, portret matki
Elżbiety z Madżarskich i portrecik pięcioletniego Stasia
grającego na fortepianie.
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Z tych lat zachowały się również wspomnienia samego
Moniuszki:
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Te pierwsze śpiewki, które wspomina Moniuszko, były
piosenkami ludowymi. Śpiewali je przy pracy i przy zabawie
okoliczni wieśniacy, chłopi pracujący w polu, dziewczęta
zatrudnione we dworze. Śpiewały – przędąc na kołowrotkach nici, z których na domowych warsztatach tkały potem
płótno, śpiewały – szyjąc z płótna koszule, które tak pięknie
umiały haftować. A mały Staś patrzył i słuchał.
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ŚPIEWKA
Bieliły dziewczyny nad wodą płótno,
trąbiły żurawie na odlot smutno.
Patrzyły żurawie w zieloną wodę,
mówiły, że pora za morze odejść.
Stanęły dziewczyny kołem na łące,
patrzyły, jak lecą żurawie w słońce.
Patrzyły dziewczyny za żurawiami,
wzdychały, pytały: – Co będzie z nami?
A ptaki mówiły wszystkim dziewczynom:
– My górą pójdziemy, a wy doliną.
Leciały, leciały kluczem nad wodą,
zamknęły tym kluczem lato za sobą.
Zamknęły i koniec, i już po lecie.
A gdzie te żurawie? A gdzieś tam, w świecie.
Za górą, za chmurą, za siódmym morzem.
A gdzie te dziewczyny? Siedzą we dworze.
Zabrały znad wody bielone płótno,
śpiewają z jesienią piosenkę smutną.

Od wiejskich dziewcząt uczył się Staś tęsknych, ludowych
piosenek. Od matki – Śpiewów historycznych Niemcewicza. Pieśni, które były dla niego pierwszą lekcją historii
ojczystej – mówiły o dawnych bohaterach, królach, przypominały Polskę wolną, taką, jakiej on, urodzony w niewoli,
już nie znał.
I był jeszcze teatr. Wspaniały, amatorski teatr założony
przez stryja, teatr, którego przedstawienia odbywały się
w spichrzu, a aktorami byli członkowie rodziny, znajomi i sąsiedzi – szlachta z okolicznych zaścianków, ludzie
z wiejskich chat. Dla małego Stasia teatr w spichrzu był
wydarzeniem z bajki.
Taki był właśnie początek. Pierwsze źródła wzruszeń,
pierwsze zachwyty i oczarowania, w ślad za którymi szły
pierwsze, nieporadne jeszcze i dziecinne improwizacje na
fortepianie – próby, żeby to, co zachwyca i wzrusza, wyrazić swoją własną muzyką.

Kiedy Staś miał osiem lat, państwo Moniuszkowie przeprowadzili się do Warszawy celem dalszej edukacji syna.
Tu wszystko było inne – inny krajobraz, już nie wieś,
tylko miasto, nowi nauczyciele, profesor muzyki, egzaminy
w szkole.
I muzyka, z którą zetknął się tutaj, też była inna. Bardziej
skoczna, ognista, zawadiacka. Mazurki, krakowiaki, oberki.
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Śpiewali je przekupnie na warszawskich podwórkach,
rzemieślnicy przy pracy, szewcy, stolarze, murarze na budowach. Śpiewali kamieniarze, których pracę obserwował
Staś z okien swego mieszkania przy Krakowskim Przedmieściu – wznosili cokół, żeby ustawić na nim nowy, wspaniały pomnik, monumentalną figurę wielkiego astronoma,
Mikołaja Kopernika.
A kiedy w niedziele i święta rodzina państwa Moniuszków wyprawiała się nad Wisłę, Staś patrzył na flisackie
tratwy i galary i słuchał, jak śpiewają flisacy.
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Z TAMTEJ STRONY WISŁY
Z tamtej strony Wisły kąpała się wrona.
– Powiedz mi, flisaku, gdzie jest twoja żona?
– Nie chcą ze mną tańczyć panny na weselu,
nie podoba im się dziurawy kapelusz.
Chciałem się ożenić z panienką z Krakowa,
kazała mi najpierw dziury zacerować.
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Druga w Tarnobrzegu popatrzyła z góry.
– Nie wyjdę za ciebie – w kapeluszu dziury!
W Sandomierzu trzecia mówiła to samo:
– W kapeluszu dziury, więc nie wyjdę za mąż!
Czwarta mi odprawę dała w Zawichoście:
– Te dziury potrzebne tak jak dziura w moście!
Do piątej w Puławach poszedłem w konkury.
I co? I nic z tego. W kapeluszu dziury.
Z szóstą pod Dęblinem chciałem się ożenić,
powiedziała: – Owszem, jak kapelusz zmienisz.
A ta siódma panna to była z Warszawy,
ledwie zobaczyła kapelusz dziurawy,
powiedziała: – Chętnie dam na zapowiedzi,
jak tym kapeluszem Wisłę mi przecedzisz…
Z tamtej strony Wisły kąpała się wrona.
Cedził flisak Wisłę – i już przecedzona.
A że przy okazji złapał czarną wronę,
więc się nie namyślał i wziął ją za żonę.
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Były i inne pieśni. Gniewne, buntownicze. Słowa, które
nie chciały się pogodzić z niewolą, muzyka, w której słyszało
się okrzyk: „Do broni!”.
W roku 1830 w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe. Rodzina państwa Moniuszków przebywała wówczas
w Mińsku. Sytuacja, jaka wytworzyła się w kraju po upadku
powstania, przekreśliła marzenia o powrocie do miasta,
które tak bardzo przypadło do serca młodemu Moniuszce.
Nie wrócił już do warszawskich szkół. Naukę kontynuował
w mińskim gimnazjum.
Z tych szkolnych lat zachowały się wspomnienia kolegów.
Przezywali go „paniczykiem”. Różnił się od nich, był inny.
Stronił od hałaśliwych zabaw, godzinami grał na fortepianie, pilnie uczył się języków, gromadził książki i nuty – arie
z oper Mozarta, pieśni Schuberta, pierwsze dzieła Chopina.
Czytał poezje, zachwycał się Mickiewiczem.

Jednym z jego pierwszych utworów była właśnie pieśń
skomponowana do słów Mickiewicza. Wpisał ją do albumu swojej narzeczonej, Aleksandry Müllerówny, z którą
zaręczył się, kiedy miał siedemnaście lat. Narzeczona była
o rok młodsza.

10

11

