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Ма нюш ка быў вы со ка ацэ не ны 
су час ні ка мі-кам па зі та ра мі

Ка лі Ста ні слаў Ма нюш ка пе ра ехаў у Вар ша ву, ён 

ужо быў да во лі вя до мым аў та рам. Хоць яго імя гу ча-

ла ў пер шую чар гу дзя ку ю чы пес ням, жан ра вая па літ ра 

кам па зі та ра бы ла над звы чай шы ро кай: ён пі саў кан та-

ты, апе рэ ты і опе ры, ужо ў ва сям нац цаць га доў ства рыў 

струн ны квар тэт, які свед чыць пра вы со кае май стэр ства 

і та лент му зы кан та. Асоб нае зна чэн не Ма нюш ка мае як 

сак раль ны кам па зі тар: для ХІХ ста год дзя сем рэ лі гій ных 

мес, якія ён на пі саў, скла да лі да во лі вя лі кую коль касць. 

Ма нюш ка быў вы со ка ацэ не ны з бо ку су час ні каў-кам па зі-

та раў: ён аса біс та ве даў Фе рэн ца Ліс та, Аляк санд ра Дар-

га мыж ска га і пе ра піс ваў ся з Джа а кі на Ра сі ні, які, у сваю 

чар гу, хва леб на ад гук нуў ся на «Аст раб рам скую лі та нію» 

Ма нюш кі, маў ляў, яна вар тая та го, каб гу чаць паў сюль. 

Пас ля па раў наль на ран няй смер ці ў Поль шчы Ста ні сла ва 

Ма нюш ку пра во дзі лі як на цы я наль на га ге роя.

Асо баАсо ба

З Дня нараджэння Ста ні сла ва Ма нюш кі, дзя ку ю чы яко му 

з вя лі кай сцэ ны ўпер шы ню пра гу ча ла бе ла рус кая мо ва, 

5 мая споў ні ла ся 200 га доў. На го да для свя та з'я ві ла ся ад ра-

зу ў не каль кіх кра ін: кла сік ад зна чыў ся ў бе ла рус кай, поль-

скай, лі тоў скай і рус кай му зы цы. Ро дам з Мін скай гу бер ні, 

Ста ні слаў Ма нюш ка жыў у Мін ску і Віль ні, ву чыў ся ў Бер лі не, 

вы кон ваў ся ў Санкт-Пе цяр бур гу, гры меў опе ра мі і ба ле та мі ў 

Вар ша ве. І пай шоў з жыц ця як на цы я наль ны поль скі ге рой, 

хоць на са мрэч з'яў ля ец ца ге ро ем шмат на цы я наль ным.

200-год дзе кам па зі та ра ўжо даў но ад гу ка ец ца на на шых 

кан цэрт ных пля цоў ках і ў вы ста вач ных за лах, але ад но 

з най ці ка вей шых пры све ча ных яму ме ра пры ем стваў яшчэ 

на пе ра дзе: 30—31 мая ў Мін ску і Смі ла ві чах, на ра дзі ме кам-

па зі та ра, прой дзе між на род ны на ву ко ва-прак тыч ны фо рум 

«Мас тац кая пра сто ра Еў ро пы ХІХ—ХХ ста год дзяў і Ста ні-

слаў Ма нюш ка: гіс то рыя, су час ны стан». Больш за сто да-

след чы каў з ся мі кра ін ахо пяць жыц цё і твор часць кла сі ка і 

рас ка жуць за ці каў ле ным тое, што пра Ма нюш ку мы па куль 

не ве да лі. Рых туе фо рум Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры ака дэ міі на вук пры пад трым цы 

Поль ска га ін сты ту та ў Мін ску. А мы за ві та лі ў Цэнтр да яго 

му зы ка знаў цаў Га лі ны ЦМЫГ, На тал лі КА ПЫЦЬ КО і Іры ны 

ГАР БУ ШЫ НАЙ, каб кры ху больш да ве дац ца пра зна ка мі та га 

кам па зі та ра.

«Па пар ты ту ры Ма нюш кі 
мож на дак лад на ска заць, 

што гэ та — наш кам па зі тар»

Спад чы на Ста ні сла ва Ма нюш кі
на ле жыць не каль кім на ро дам

Тра ды цый на жыц цё і твор часць «ства раль ні ка поль-

скай на цы я наль най опе ры» раз дзя ля юць на мін ска-ві-

лен скі і вар шаў скі пе ры я ды. Боль шую част ку жыц ця ён 

пра вёў на Мін шчы не і Ві лен шчы не, дзе сфар мі ра ваў ся 

як му зы кант. Тут жа бы ло на пі са на і вы ка на на шмат яго 

тво раў, хоць па-са праўд на му рэа лі за вац ца ён змог ме на-

ві та ў Вар ша ве, ку ды пе ра ехаў у 1858 го дзе. Там ён за няў 

па са ду ды ры жо ра Вя лі ка га тэ ат ра, у якім бы ла па стаў ле-

на зна ка мі тая поль ская на цы я наль ная опе ра «Галь ка». 

«Для Поль шчы Ста ні слаў Ма нюш ка стаў на цы я наль ным 

кам па зі та рам і ў су свет най куль ту ры доў гі час лі чыў ся 

кла сі кам ме на ві та поль скай му зы кі», — ка жа На тал ля 

Ка пыць ко. Да рэ чы, у Поль шчы і Літ ве 2019-ы аб' яў ле ны 

го дам Ста ні сла ва Ма нюш кі, а ў Бе ла ру сі юбі лей кам па зі-

та ра ад зна ча ец ца шэ ра гам ме ра пры ем стваў.

Вяр тан не Ма нюш кі ў бе ла рус кі 
кан тэкст ад бы ло ся толь кі ў 90-я

Праў да, спро бы вяр нуць на ра дзі му ўсё, што бы ло да-

тыч на бе ла рус кай му зы кі да ХХ ста год дзя, рас па ча лі ся 

ў 1960 га дах. Гэ тую пра цу ра біў, у пры ват нас ці, Адам 

Маль дзіс, які ся род ін ша га знай шоў арыю ка мі са ра са 

стра ча най Ма нюш ка вай опе ры «Ся лян ка». Але най-

больш ак тыў на вывучаць творчасць Ста ні сла ва Ма нюш-

кі як бе ла рус ка га аў та ра ста лі ў 1990-я, праў да, да сле-

да ван ні і да гэ туль ус клад ня юц ца тым, што не аб ход ныя 

ар хі вы зна хо дзяц ца ў Поль шчы. Та кую за поз не ную рэ-

ак цыю мож на рас тлу ма чыць у тым лі ку геа па лі тыч ны мі 

пе ры пе ты я мі, бо Ма нюш ка быў пад да ным Ра сій скай 

Ім пе рыі, які на ра дзіў ся ў Мін скай гу бер ні і раз маў ляў на 

поль скай мо ве.

Дак лад ная коль касць тво раў 
Ста ні сла ва Ма нюш кі не вя до мая
Як і га ды ства рэн ня не ка то рых з іх. Пэў нас ці ня ма і 

да тыч на та кіх буй ных жан раў, як опе ра. На ват аў та ры-

тэт ная Му зыч ная эн цык ла пе дыя Поль ска га му зыч на га 

вы да вец тва дае пры бліз ныя ліч бы і да ты. «Опе рай» не 

заў сё ды на зы ва ла ся тое, што пад гэ тым сло вам мы ра зу-

ме ем сён ня: гэ та маг лі быць апе рэт кі, ва дэ ві лі, «фраш кі» 

(жар ты) аль бо прос та му зыч на-сцэ ніч ныя тво ры, дзе 

му зы каль ныя ну ма ры чар гу юц ца з раз мо ва мі. За тое 

«Галь ку» мож на сме ла на зваць поў на маш таб най кла-

січ най опе рай.

Опе ра «Ся лян ка» бы ла па стаў ле на 
ня гле дзя чы на за ба ро ну

Ста ні слаў Ма нюш ка стаў ад ным з аў та раў «Ся лян кі» — 

опе ры на бе ла рус кай і поль скай мо вах, на пі са най на тэкст 

Він цэн та Ду ні на-Мар цін ке ві ча і па стаў ле най у Мін скім га-

рад скім тэ ат ры ў 1852 го дзе. Мож на лі чыць, ме на ві та та-

ды ўпер шы ню (пас ля даў ней шых ін тэр ме дый езу іц ка га 

школь на га тэ ат ра) са сцэ ны пра гу ча ла бе ла рус кая мо ва. 

Ад «Ся лян кі» мы ма ем толь кі ад ну, тую са мую ад шу ка ную 

Ада мам Маль дзі сам, му зыч ную пар тыю, і яна як раз на ле-

жыць кла сі ку. Опе ра з-за бе ла рус кай мо вы бы ла за ба ро-

не на (поль ская мо ва аб мя жоў ва ла ся так са ма, ме на ві та 

та му пас ля паў стан ня 1830—1831 га доў баць кі за бра лі 

Ма нюш ку са шко лы), але, па сло вах Га лі ны Цмыг, «Ся лян-

ка» бы ла па стаў ле на ўсё роў на: «Афі шы рас паў сюдж ва лі ся 

лі та раль на пад поль на, іх прос та не да зво лі лі раз ве сіць на 

га рад скіх ву лі цах, та му яны раз да ва лі ся зна ё мым, у вы ні ку 

спек такль ста віў ся ня гле дзя чы на за ба ро ну».

Апроч Вар ша вы і Мін ска кам па зі тар ву чыў ся му зы цы ў Бер лі не
На ву чан не Ма нюш кі ў Бер лін скай пеў чай ака дэ міі прый шло ся на ча сы, ка лі Фе лікс Мен дэль сон па чаў вы кон ваць 

Іа га на Се басць я на Ба ха, вяр та ю чы та го з за быц ця. «У Бер лі не Ма нюш ку вель мі ца ні лі, дзя ку ю чы ў тым лі ку пеў чай 

ака дэ міі кам па зі тар да сяг нуў вы со ка га ўзроў ню май стэр ства, што ві даць па яго пар ты ту рах», — упэў не на Га лі на 

Цмыг. Па вяр тан ні ў Віль ню кам па зі тар са браў ар кестр і хор, якія вы кон ва лі буй ныя ва каль на-ін стру мен таль ныя 

тво ры, у тым лі ку Гай дна, Мо цар та, Мен дэль со на і Ба ха. Гэ та пра цяг ва ла ся ня доў га, бо вы ма га ла шмат вы сіл каў, 

але не ме ла ні я кай пад трым кі. У сва іх ліс тах Ма нюш ка скар дзіў ся на ўмо вы пра цы, у якіх не бы ло ка му вы кон ваць 

пэў ныя пар тыі, асоб ныя вы ка наў цы дрэн на іг ра лі, а не ка то рыя ін стру мен ты ўво гу ле ад сут ні ча лі. «У вы ні ку ён быў, 

мож на ска заць, вы му ша ны з'е хаць у Вар ша ву, бо не мог рэа лі за вац ца ў поў най ме ры, а там знай шоў не аб ход ную 

падтрымку», — да дае На тал ля Ка пыць ко.

Пры на леж насць кла сі ка 
да бе ла рус кай тэ ры то рыі 
сцвяр джае яго му зы ка

«Па пар ты ту ры Ма нюш кі мы мо жам дак лад на ска-

заць, што гэ та наш кам па зі тар, мес ца на ра джэн ня і 

жыцця на яго моц на паў плы ва ла. Падчас аналізу ін та-

на цый, стылю і па бу до вы ме ло ды кі вы яў ля ец ца ві да воч-

ная су вязь з ся лян скім і га рад скім фальк ло рам аль бо 

мяс цо вы мі цар коў ны мі спе ва мі, ка лі згад ваць ду хоў ную 

му зы ку», — ка жа Га лі на Цмыг. Та му му зы ка знаў цы мо-

гуць дак лад на пра са чыць пры на леж насць Ма нюш кі да 

куль ту ры Бе ла ру сі. «У яго ва каль най му зы цы ёсць не су-

па дзен не му зыч на га ак цэн ту і на ціс ку ў сло вах, за што 

поль скія му зы ка знаў цы час та па пра ка лі кам па зі та ра. А 

між тым гэ та ад на з ад мет нас цяў бе ла рус кай на род най 

пес ні». Су вязь з мес цам ві даць і ў ду хоў ных тво рах кам-

па зі та ра, над які мі ён пра ца ваў усё сваё жыц цё: Ста ні-

слаў Ма нюш ка быў шчы рым вер ні кам і кож ную ра ні цу, 

што вя до ма са свед чан няў яго дзя цей, ха дзіў у кас цёл.

Ма нюш ка пры ўзняў 
да вы са ка род на га 

да маш няе му зі цы ра ван не
Пас ля вяр тан ня з Бер лі на ў Віль ню кам па зі тар за раб-

ляў на жыц цё пры ват ны мі ўро ка мі. У тыя ча сы ад ным 

з са мых па пу ляр ных спо са баў ба віць воль ны час бы ло 

да маш няе му зі цы ра ван не. У пер шы час вуч ні пра сі лі 

Ма нюш ку на ву чыць іх іг раць па пу ляр ныя та ды пес ні. 

Ён ба чыў ніз кія мас тац кія якас ці гэ тых кампазіцый, та-

му вы ра шыў на пі саць тво ры, якія маг лі б вы кон вац ца 

людзь мі з роз ным уз роў нем пад рых тоў кі. Не скла да ныя 

эле гант ныя п'е сы ста лі па пу ляр ны мі, і тым са мым ён 

пад няў уз ро вень да маш ня га му зі цы ра ван ня.

Свае тво ры 
кам па зі тар рас паў сюдж ваў 

па пад піс цы
Лю дзі, за ці каў ле ныя ў той ці ін шай, на прык лад фі-

ла соф скай ці лі та ра ту раз наў чай, тэ ма ты цы, маг лі пад-

пі сац ца на ад па вед ныя збор ні кі. Гэ тым фар ма там вы-

ра шыў ска рыс тац ца і Ма нюш ка, і экс пе ры мент удаў ся. 

«Па коль кі ў яго тво рах ёсць пэў ная су вязь з на род най 

му зы кай, на ін ту і тыў ным уз роў ні лю дзі ад чу лі іх бліз касць 

і, вя до ма ж, якасць. Апроч гэ та га, збор ні кі вы хо дзі лі на 

поль скай мо ве, а па коль кі яна бы ла за ба ро не на, пад-

піс чы кі ба чы лі ў гэ тых збор ні ках па тры я тыч ную пад-

трым ку, — рас каз вае Іры на Гар бу шы на. — Гэ та быў 

той му зыч ны ма тэ ры ял, у якім лю дзі ад чу ва лі па трэ бу, 

і Ма нюш ка за поў ніў гэ тую ла ку ну». Збор ні кі хут ка рас-

паў сю дзі лі ся, і лі та раль на праз год пес ні кам па зі та ра 

па ча лі вы кон вац ца паў сюль.

Для пе сень Ма нюш ка 
вы ка рыс тоў ваў 

вер шы бе ла рус кіх паэ таў
Ка лі паэ зія бы ла на бе ла рус кай мо ве, тэкс ты пе ра-

кла да лі ся на поль скую. У тво рах кам па зі та ра за гу ча лі 

Адам Міц ке віч, Ян Ча чот, Та маш Зан ды ін шыя аў та ры. 

Ча сам на поль скай гу чаць па пу ляр ныя та ды сю жэ ты 

бе ла рус кіх пе сень. Па куль Ма нюш ка ву чыў ся ў Бер-

лі не, яму ўда ло ся на ня мец кай мо ве вы даць тры пес ні 

на вер шы Ада ма Міц ке ві ча. Пі саў ён і на рус кай, час та 

спе цы яль на для па пу ляр ных та ды спе ва коў, якія з вя-

лі кім эн ту зі яз мам вы кон ва лі яго тво ры. «Як аў тар п'ес 

для да маш ня га му зі цы ра ван ня Ма нюш ка быў шы ро ка 

пры зна ны ў Ра сій скай Ім пе рыі. Ён на пі саў больш за 

ча ты рыс та пе сень, што да зва ляе па ста віць яго ў адзін 

шэ раг з Шу бер там, які ства рыў іх ка ля шас ці сот», — 

ка жа Іры на Гар бу шы на.

Не каль кі ра зоў ез дзіў 
у Санкт-Пе цяр бург 

з на дзе яй знай сці пра цу
У Ра сій скай Ім пе рыі Мінск і Віль ня бы лі, лі чы, пе-

ры фе ры яй, а Санкт-Пе цяр бург — ста лі цай. Ста ні слаў 

Ма нюш ка спа дзя ваў ся атры маць там мес ца, але кож ны 

раз вы му ша ны быў вяр тац ца на зад і пра ца ваць не ў 

са мых спры яль ных умо вах. У адзін з та кіх ві зі таў апроч 

га лоў най сва ёй за да чы ён му сіў атры маць да звол на 

рас паў сюдж ван не пе сен ных збор ні каў, — і хоць пра цу 

кам па зі тар не знай шоў, да звол на вы дан не поль ска моў-

ных пе сень, як ні дзіў на, атры маў.

За пі са ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.


