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МУЗЫЧНЫЯ ТВОРЫ СТАНIСЛАВА МАНЮШКI 
I ПОЛЬСКАМОУНЫЯ ДАСЛЕДАВАННI ЯГО ТВОРЧАСЦI 

(ПА ФОНДАХ ЦНБ НАН БЕЛАРУСI) 

У гэтым годзе споунiлася 200 гадоу ад нараджэння вялiкага польска-бела
рускага кампазiтара Станiслава Манюшкi, дырыжора XIX ст., стваральнiка 
нацыянальных творау у галiне сiмфанiчнай музыкi, аднаго з заснавальнiкау 
нацыянальнага камерна-вакальнага жанру. 

Тую ролю, якую Станiслау Манюшка адыграу у развiццi польскай музыкi, 
можна параунаць з роллю А. Мiцкевiча у польскай паэзii. Абодва яны змагалi
ся за народнасць мастацтва i патрабавалi ад яго праудзiвасцi, выражэння 
вялiкiх нацыянальна-вызваленчых iдэй, абодва звярталiся да фальклорных 
багаццяу беларускага народа [1, с. 120]. 

Фонды аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi 
iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi (далей - ЦНБ НАН 
Беларусi) захоуваюць прыжыццёвыя выданнi музычных творау кампазiтара, 
а таксама польскiя i беларускiя выданнi, што распавядаюць пра жыццё 
Станiслава Манюшкi на Беларусi i у Польшчы, пра яго дзейнасць у якасцi 
кампазiтара, дырыжора, педагога. 

У фондзе аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау захоуваюцца музычныя творы 
С. Манюшкi, якiя былi надрукаваны у Вiльнi у сярэдзiне XIX ст. У вiленскай 
друкарнi Юзафа Завадскага выйшла кнiга Уладзiслава Сыракомлi (Людвiка 
Кандратовiча) «C6ra Piast6w. Powiesc wierszem z dziej6w litewskich. Przez 
Wladyslawa Syrokomly. Z muzyk<} St. Moniuszki» (Wilno: Nakl. Ksiyg. р. f. Rubena 
Rafalowicza, 1855). У выданнi змешчаны музычны твор Станiслава Манюшкi -
«Паходная песня лiцвiнау» (iл. 1). На пажоуклым ад часу аркушы мудра
гелiста уплеценая у арнамент назва песнi на словы У. Сыракомлi. « Паходная 
песня лiцвiнау» - гэта адзiн з варыянтау арыгiнальнай старадауняй песнi, 
тэкст якой пераносiць нас у далёкiя часы: «Весела шумiць лес, лiцвiны вы
ступiлi у паход, спяваюць бадзёрую песню пра свае подзвiгi. Заутра будзе бой. 
Каб толькi конi не падвялi i стаялi смела! У добры час ... » 
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Iл. 1. Рэдкае выданне У. Сыракомлi «Дачка Пястау» (Syrokomla, W. C6ra Piast6w. Powiesc 

wierszem z dziej6w litewskich przez Wladyslawa Syrokomle. Z muzykq St. Moniuszki. Wilno, 1855), 

дзе змешчаны музычны твор Станiслава Манюшкi «Паходная песня лiцвiнау» 

Сярод прыжыццёвых выданняу творау кампазiтара - нотнае выданне 

«Lirnik wioskowy», якое выйшла у вiленскай друкарнi Ю. Завадскага. Гэта ва

кальны цыкл С. Манюшкi «Lirnik wioskowy» на аднайменны верш У Сыра

комлi (iл. 2). На тытуле адсутнiчае год выдання. Магчыма, з гэтым вершам 

кампазiтар мог пазнаёмiцца у 1852 г., калi У Сыракомля прыязджау з аранда

ванага iм фальварка Залучча у Вiльню i спыняуся у доме Мюлера, цесця 

С. Манюшкi, каб працягваць працу над тэкстам кантаты «Год у песнi». Час 

магчымага напiсання музыкi да верша «Lirnik wioskowy» польскi музыказнау

ца Эрвiн Навачык абмяжоувае часам ад напiсання верша (1852) да першага вы

канання твора (1857) [3, с. 30]. Аднак верагодна, што вакальны цыкл «Lirnik 

·wioskowy» С. Манюшка напiсау менавiта у 1857 г., як лiчыць сучаснiк кам

пазiтара польскi музыказнауца Ежы Ляскарыс. У сваiх нататках, змешчаных

у часопiсе «Teka Wilenska», ён нагадвае, што С. Манюшка у 1857 г. шмат увагi

надавау пераробцы оперы «Галька» i, акрамя таго, напiсау яшчэ некалькi тво

рау, першым з якiх названы быу менавiта «Lirnik wioskowy» [10, s. 306].

Экзэмпляр «Lirnik wioskowy» вялiкага памеру - 25Ох330 мм. На форзацы 

змешчаны аутограф У Сыракомлi i подпiсы блiзкiх паэту людзей, што робiць 

гэта выданне вельмi каштоуным. Мяркуецца, што верш быу напiсаны У Сы

ракомлем экспромтам падчас адной з лiтаратурна-музычных вечарын. На гэта 

указваюць адна папраука у тэксце i непасрэднасць самога зместу. Верш быу 
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!л. 2. Ноты вакальнага цыкла С. Манюшкi «Lirnik wioskowy» на верш У. Сыракомлi

адрасаваны аднаму з прысутных на вечарыне - музыканту Фаустыну Лапа

тынскаму. 

Пад вершам-прысвячэннем услед за У. Сыракомлем падпiсалiся Баляслау 

Навiнскi (акцёр Вiленскага тэатра), Мiкалай Акялевiч (вядомы лiтоускi пiсь

меннiк), Эмiль Дэрынг (акцёр Вiленскага тэатра) i iнш. Калектыуны подпiс 

замыкае Паулiна Кандратовiч, жонка У. Сыракомлi [3, с. 36-38]. 

Сродкi музычнай выразнасцi кампазiтар чэрпау з народнай музыкi, цесна 

звязанай з народнымi звычаямi i абрадамi. С. Манюшка аддавау перавагу на

родным песням, таму што лiчыу ix найбольш даступнымi для разумения про

стаму люду. Кампазiтар закранау у ix тэмы i пытаннi, блiзкiя сэрцу сваiх су

часнiкау, сярод якiх былi не адны толькi гараджане. Песнi Манюшкi прасо

чвалiся i у сельскiя пласты насельнiцтва. Напiсаныя з вялiкiм цяплом i шчы

расцю, з глыбокай сардэчнасцю, яны гучалi не у адной вёсцы. 

У вiленскай тыпаграфii Ю. Завадскага быу выдадзены нотны зборнiк 

сялянскiх песенек Станiслава Манюшкi пад агульнай назвай «Nad Nid�» [11]. 

Гэта прыжыццёвае выданне кампазiтара, якое выйшла прыблiзна у сярэдзiне 

XIX ст. (iл. 3). Зборнiк вялiкага памеру (27Ох340 мм), у яго увайшлi песнi i ба

лады на словы В. Вольскага, У. Сыракомлi, Я. Чачота. Музыку да ycix творау 

зборнiка напiсау С. Манюшка. У выданнi змешчаны музычная балада на словы 

Е. Sztyrmera «Magda Karczmarka», сялянскiя песенькi на словы У. Сыракомлi 
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Iл. 3. Вокладка музычнага зборнiка 
С. Манюшкi «Nad Nid::p> 

lл. 4. «Piosnki sielskie» з пятага «Spiewnika 
domowego» С. Манюшкi 

«Piesn poranna», «Klosek», «Przepi6reczka», «Piesn w6jta», «Piesn Wieczorna»; 

сялянскiя песнi на словы Я. Чачота з «Хатнiх спеунiкау»1 (гл. iл. 4), у тым лiку 

нотны запiс песнi «Sierota» («Сiрата») для аднаго голасу у суправаджэннi 

фартэпiяна, i iнш. 

Упершыню пасля смерцi С. Манюшкi выйшлi творы кампазiтара на яго 

радзiме. Былi сабраны i выдадзены усе 22 песнi нашага славутага класiка на 

вершы Я. Чачота, якiя увайшлi у музычны зборнiк «Песнi з-над Нёмна i Дзвi

ньш (Мiнск, 1996). Змест песень быу перакладзены з польскай на беларускую 

мову У. Мархелем, У. Дубоукам, К. Цвiркам, Я. Мiклашэускiм, 3. Трашчкоу

скай i iнш. Укладальнiкi - Вiктар Скорабагатау, Уладзiмiр Мархель, Галiна 

Каржанеуская. У музычны зборнiк «Песнi з-над Нёмна i Дзвiны» увайшлi 

песнi: «Ой, бярозка мiла ... », «Ах, далёка ... », «Што там за кветка», «Кум i ку

ма>>, «Салоука», «Казак», «Праснiчка», «Гай шумiць», «Дуброва», «Зязюлька», 

1 У першы «Хатнi спеунiк» (1843) кампазiтара увайшлi тры сялянскiя песнi Я. Чачота: «Ах, 
далёка ... », «Што там за кветка ... », «Ой, бярозка мiла ... ». У другiм «Хатнiм спеунiку» (1845) 
змешчана песня «Кум i кума» на словы Я. Чачота; песнi «Праснiчка», «Салоука» на вершы 
Я. Чачота увайшлi у трэцi «Хатнi спеунiк» (1851) С. Манюшкi, у чацвёрты (1855) - песня 
«Вандроуная пташка». Больш за усё песень С. Манюшкi на тэксты Я. Чачота трапiла у пяты 
«Хатнi спеунiк» (1858) - 12 песень (iл. 4). Усяго С. Манюшка напiсау 22 песнi на арыгiнальныя 
тэксты Я. Чачота i на яго апрацоукi-пераклады вуснапаэтычных творау [4, с. 9]. 
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«Мядзведзiк», «Сiрата», «Ты пастой, мая галубка ... », «Прыляцелi сакалочкi», 
«Добра, як у пана» i iнш. [2]. 

У аддзеле рэдкiх кнiг i рукапiсау захоуваюцца рукапiсныя нотныя запiсы 
песень «Саколiкi» i «Каля хацiнкi» з музыкай С. Манюшкi. Гэтыя матэрыялы 
былi выяулены сярод дакументау рукапiснага архiва беларускай пiсьменнiцы 
Ларысы Генiюш (1910-1983), якая была збiральнiцай беларускага песеннага 
фальклору [6]. 

У фондах ЦНБ НАН Беларусi захоуваюцца польскiя i беларускiя выданнi, 
што распавядаюць пра жьщцё i дзейнасць Станiслава Манюшкi. Польская му
зыказнаучая лiтаратура налiчвае шэраг манаграфiй канца XIX - пачатку ХХ ст. 
У большасцi сваёй у гэтых манаграфiях асвятляецца жьщцёвы i творчы шлях 
кампазпара. 

Першы бiёграф С. Манюшкi - яго сучаснiк i сябра Аляксандр Валiцкi -
у сваёй манаграфii падау каштоуныя звесткi пра жыццё i творчасць класiка 
польскай музыкi (Walicki, А. Stanislaw Moniuszko. Warszawa, 1873, nakladem 
autora). Даследаванне А. Валiцкага стала асновай для манаграфiй iншых поль
скiх даследчыкау таго часу. Так, у працы А. Палiнскага (Polinski, А. Moniuszko. 
Kij6w - Warszawa, 1914) побач з матэрыяламi, надрукаванымi упершыню, па
даюцца факты бiяграфii кампазiтара, якiя былi змешчаны у манаграфii А. Ва
лiцкага. 

Манаграфiя А. Валiцкага часткова выкарыстоувалася i у працы польскага 
даследчыка Г. Апенскага (Opienski, Н. Stanislaw Moniuszko. Zycie I dziela. 
Lw6w - Poznan, 1924), якi прэтэндавау на навуковае асвятленне творчасцi 
С. Манюшкi [5, с. 7]. 

Адзiн з вядучых даследчыкау творчай i эпiсталярнай спадчыны С. Ма
нюшкi - польскi кампазiтар i музыказнауца, педагог Вiтальд Рудзiнскi (1913-
2004). Вучань Тадэвуша Шалiгоускага (1896-1963)1 скончыу Вiленскую кан
серваторыю па класе кампазiцыi i фартэпiяна у 1937 г. Працягвау сваю адука
цыю у Парыжы, быу выкладчыкам Вiленскай i Лодзiнскай кансерваторый. 
Аутар опер «Выправа грэчаскiх паслоу» («Odprawa posl6w greckich») i «Сяля
не» («СЫорi») у пастаноуцы музычных тэатрау у Кракаве i Варшаве [ Тамсама, 
с. 8]. Манаграфiя В. Рудзiнскага пра класiка польскай музыкi С. Манюшку 
з'яуляецца лiтаратурна-мастацкiм 11,аследаваннем жыцця i дзейнасцi славутага 
кампазiтара. Кнiга была выдадзена у Кракаве Польскiм музычным выда
вецтвам (1955). У фондах ЦНБ НАН Беларусi захоуваецца яе першая частка [16], 
але i яна змяшчае найбольш вычарпальныя звесткi i матэрыялы пра польскага 
кампазiтара. У сваёй працы В. Рудзiнскi асвятляе найбольш поуна тыя бакi 

1 Тадэвуш Шалiгоускi з 1932 г. выкладау кампазiцыю у Бiленскай кансерваторыi iмя 
М. Карловiча. Грунтоуную прафесiйную адукацыю атрымау у кансерваторыi Польскага му
зычнага таварыства у Львове, потым вучыуся у Кракаве па класе фартэпiяна у А. Петэрса, 
паралельна займауся музыкалогiяй у Ягелонскiм унiверсiтэце. Выкладау у Познаньскай 
кансерваторыi тэорыю музыкi i кампазiцыi [7, с. 48-50]. 
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жьщця, творчасцi i музычна-грамадскай дзейнасцi Манюшкi, якiя раней за
моучвалiся цi наумысна скажалiся. 

3 найбольш раннiх даследаванняу творчасцi С. Манюшкi у ЦНБ НАН Бе

ларусi захоуваюцца асобнiкi польскiх аутарау Здзiслава Яхiмецкага [9] i Ста
нiслава Невядомскага [12]. 

Здзiслау Яхiмецкi (1882-1953) - гiсторык музыкi, кампазiтар, прафесар 
Ягелонскага унiверсiтэта i Кракаускай музычнай акадэмii [14, s. 265]. Яго ма
награфiя, прысвечаная С. Манюшку, была надрукавана у Варшаве у 1921 г. 

У аддзеле рэдкiх кнiг i рукапiсау ЦНБ НАН Беларусi захоуваюцца два асоб

юю гэтага выдання. 

Караль Станiслау Невядомскi (1857-1936) - польскi кампазiтар, дырыжор, 

музычны крытык, педагог, вучань Ф. Шапэна. Працавау у Львове у якасцi вы

кладчыка кансерваторыi Галiчскага музычнага таварыства прафесарам тэорыi 

i гiсторыi музыкi. Друкавауся з крытычнымi артыкуламi у львоускiх i вар

шаускiх перыядычных выданнях «Gazeta Lwowska», «Echo Muzyczne, Teatralne 

i Artystyczne», «Muzyka», «Warszawianka» i iнш. 3 1919 г. пражывау у Варшаве, 

там жа ён напiсау грунтоунае даследаванне жыцця i дзейнасцi Станiслава Ма

нюшкi [15, s. 76-77]. Кнiга выйшла у 1928 г., выданне багата аздоблена iлю

страцыямi. 

Трэба адзначьщь выданы у Пецярбургу (1900) накладам К. Грандышын

скага бiяграфiчны нарыс Баляслава Вiльчынскага, прысвечаны С. Манюшку [19]. 

Польскi музыказнауца iмкнууся да найбольш поунага, усебаковага асвятлення 

творчасцi стваральнiка польскай нацыянальнай класiчнай оперы. У сваiм нары

се аутар распавядае пра поспех опер кампазiтара: трагiчнай «Галькi», камiч

най «Сялянкi», лiбрэта да якой напiсау Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч. 

3 дапамогай кнiгi Эдварда Вроцкага магчыма перанесцiся у больш блiзкi 

час, на выставу, прысвечаную Станiславу Манюшку, якая праходзiла у Вiльнi 

у 1932 г. Кнiга-каталог «Wystawa Moniuszkowska w Wilnie» [20] знаёмiць з экс

панатамi выстаукi. Гэта партрэты кампазiтара, акварэльныя малюнкi з вы

явамi яго родных мясцiн, пiсьмы, тэатральныя афiшы i iншыя цiкавыя 

матэрыялы, што датычацца творчай дзейнасцi музыканта. Каталог быу надру

каваны з нагоды 60-годдзя з дня смерцi Станiслава Манюшкi. 

Нельга пакiнуць па-за увагай асобнiкi XIX ст. «Encyklopedyja powszechna» 

(1864 [8, s. 791-797], 1878 [13, s. 41-42]), «Slownik geograficzny Kr6lestwa 

Polskiego i innych kraj6w slowiaiiskich» (1892 [17, s. 732]), па якiх можна пра

сачыць жьщцёвы шлях нашага славутага земляка, даведацца пра родныя 

мясцiны Станiслава Манюшкi. У першай палове XIX ст. Манюшкi валодалi 

у Мiнскай губернi маёнткамi, якiя некалi належалi князям Агiнскiм. Дзед 

кампазiтара, суддзя Станiслау Манюшка, у маладосцi быу чалавекам бедным, 

але ж з цягам часу разбагацеу i зрабiуся гаспадаром самага вялiкага маёнтка 

у Лiтве. Яго дзецi - шасцёра сыноу i чатыры дачкi - атрымалi у спадчыну 

вялiкiя фальваркi i значныя грашовыя сродкi. Бацька кампазiтара, якi быу да

волi здольным мастаком i паэтам, непадалёку ад Мiнска, ля Смiлавiч, атрымау 
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у спадчыну фальварак Убель. У гэтым сцiплым драуляным домiку каля рэчкi 

Волмы 5 мая 1819 г. нарадзiуся хлопчык, якому далi iмя Станiслау-Ян-Эдвард

Казiмiр. 

Станiслау Манюшка падаравау польскаму i беларускаму народам песнi на

цыянальныя, глыбока чуллiвыя. Уладзiслау Сыракомля напiсау верш-пры

свячэнне кампазiтару «Grajek wioskowy. Stanislawowi Moniuszce poswiycam», 

у якiм падкрэслiу яго таленавiтасць. Верш «Grajek wioskowy» («Вясковы му

зыка») быу надрукаваны у паэтычным зборнiку У. Сыракомлi «Gawyd, rym6w 

ulotnych i pr zeklad6w» (1856) [18, s. 1]. У гэтым асобнiку таксама надрукаваны 

другi верш-прысвячэнне Станiславу Манюшку - «Do Stanislawa Moniuszki. 
(Kantata w dzien Imienin, do muzyki J. Z.)» [Тамсама, s. 73]. 

Творчая спадчына Станiслава Манюшкi належыць усяму чалавецтву. Але 

асаблiва блiзкая яна палякам i беларусам, таму што у сваiх творах славуты 

кампазiтар адлюстроувау нацыянальны дух гэтых блiзкiх народау, гiстарыч

ны лёс i культура якiх маюць шмат агульнага. 
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